
A Vöröskereszt utcában adták át rendelte-
tésének Óbuda új Védõnõi Tanácsadóját,
ahol terhesgondozó szobát is kialakítottak.  

A „Mozdulj rá! 2×3” sportesemény-soro-
zat következõ része: július 28-án nyugdí-
jas sportnap a Csillaghegyi Strandon. 

Csodaország látványelemekkel – egyebek
mellett ezt kínálja az idei Sziget Fesztivál
augusztus 5-tõl 12-ig a Hajógyári-szigeten.26

Kulturális élménypark a Hajógyári-szigeten

XIX. évfolyam 13. szám                Megjelenik kéthetente              2013. július 1.

11
Átadták az új Védõnõi Tanácsadót

24
Csobbanj rá! nyugdíjas sportnap

Anyár folyamán közel
11 ezer fizetõ parko-

lóhelyet alakíttat ki az ön-
kormányzat a kerületben.
A munkálatok augusztus
végéig befejezõdnek, hogy
az õszi forgalmasabb idõ-

szakban ne okozzon fenn-
akadást a lakosságnak. A
fizetõparkolás bevezetését
2014 januárjától tervezi az
önkormányzat. 

BÕVEBBEN ÉS CIKK A PARKOLÁSI

KEDVEZMÉNYEKRÕL A 6. OLDALON

T izennégy önkor-
mányzat képviselõi

írtak alá együttmûködési
keret-megállapodást jú-
nius 17-én Újbudán. Az
összefogás célja az idõs-
ügyi helyzet javítása he-
lyi és országos szinten.
A kölcsönös tapasztalat-

cserére, konzultációkra
és közös pályázatokra
épülõ program aláírásán
Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzatát Kele-
men Viktória alpolgár-
mester képviselte. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS A 2-3. OLDALON

Carmina Burana – világi dalok a Fõ téren

A zenemû mûfaját Orff úgy
határozta meg: világi dalok

szólóénekesekre (szólisták vol-
tak: Rácz Rita, Bátki Fazekas Zol-
tán, Serbán Attila) és kórusokra,
hangszerkísérettel és mágikus ké-

pekkel. A világi élvezeteket di-
csõítõ vágáns költõk verseire
komponált, a tavasz, a bor és a
szerelem himnuszaként ismert
mûvet 1937. június 8-án mutatták
be Frankfurtban. 

ÓRIÁSCSÚSZDÁK A RÓMAIN. Az árvíz levonulta után újra kinyitottak a fõvárosi strandok. Számos helyen felújí-
tás történt, például a Rómain új csúszdákat állítottak a vendégek szolgálatába. ÓBUDAI STRANDKÖRKÉP A 25. OLDALON

Megjelenésünk. Lapunk következõ száma
július 15-én, hétfõn jelenik meg. Újságunk korábbi
számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Összefogtak az idõsekért az önkormányzatokFestik a parkolóhelyeket, 
de fizetni csak jövõre kell 

Programajánló a 14-16. oldalon

A Szent Iván éj jegyében adta elõ öt kórus, az Óbudai Kamarakó-
rus, a Prelude Vegyeskar, a Fõvárosi Énekkar, az Alba Régia
Vegyeskar és az Andor Ilona Gyermekkar az Óbudai Danubia Ze-
nekar (vezényelt: Silló István) kíséretével Orff: Carmina Burana
címû mûvét június 21-én a Fõ téren, az Óbudai Nyár programso-
rozatában. 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Fókuszban az idõsek ellátása

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képvise-
lõ-testülete május 30-ai
ülésén döntött arról, hogy
csatlakozik Budapest XI.
kerületének „Q-AGEING-
minõségi idõskor városi
környezetben” programjá-
hoz, mely a nemzeti és re-
gionális idõspolitikát tá-
mogatja. 

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata, mint Idõsbarát Ön-
kormányzat, kiemelke-
dõen fontosnak tartja az
idõskorú lakosság hely-
zetének javítását, az idõ-
södés okozta negatív
tendenciák megelõzését.
Az aláíró önkormány-
zatok az együttmûködés
értelmében hosszú távú
feladatként tûzik ki az
idõseket érintõ helyi és
országos szintû jogi sza-
bályozás elõmozdítását,
a minõségi idõskorral
kapcsolatos jó gyakorla-
tok, tudás és tapasztala-
tok megosztását, közös
pályázatok, illetve hazai
pályázati alapok kezde-
ményezését.

Együtt 
eredményesebb

Az együttmûködés
Budapest Fõváros XI.
kerület Újbuda Önkor-
mányzata kezdeménye-
zésére jött létre, amely
szintén kiemelkedõen
fontosnak tartja az idõs-
korú lakosság helyzeté-
nek javítását, az idõsö-
dés okozta negatív ten-
denciák megelõzését.
Ezért indította az „Újbu-
da 60+ Programot”, va-
lamint részt vett a „Q-
A G E I N G - m i n õ s é g i
idõskor városi környe-
zetben” címû nemzetkö-
zi együttmûködési pro-
jektben. Ezt követõen
2011-ben megkereste az
idõsügy területén kima-
gasló munkát végzõ ma-
gyarországi önkormány-
zatokat és összefogást
kezdeményezett. 2012
második felében tizen-
két partnerönkormány-
zat - fõvárosi és vidéki -
közös munkájának ered-

ményeként készült el a
nemzeti és regionális
idõspolitika támogatását
megcélzó megállapo-
dás-tervezet. Végül 14
önkormányzat írta alá a
megállapodást. Az
együttmûködõ önkor-
mányzatok megállapod-
nak abban, hogy az
idõsügyi helyzet javítá-
sának érdekében közö-
sen és szoros együttmû-
ködésben tevékenyked-
nek a kialakult sztereotí-
piák megváltoztatásá-
val, az idõskor értékei-
nek hangsúlyozásával
az idõseket érintõ társa-
dalmi szemlélet javítá-
sáért. Az együttmûkö-
dés értelmében hosszú

távú feladatként tûzik ki
rendszeres szakmai ta-
lálkozók, rendezvények
szervezését. Az aláíró
önkormányzatok vállal-
ják továbbá, hogy a jö-
võben a közösen elké-
szítendõ éves akcióterv
megvalósításában is ak-
tívan részt vesznek.

Idõsügy 
Óbudán

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 2010-
ben vehette át az Idõs-
barát Önkormányzat dí-
jat. A megtisztelõ cím
átvételével elkötelezte
magát, hogy még job-
ban segíti az itt élõ idõs
emberek életminõségé-

nek javulását, helyi
szervezeteik mûködését,
a közéletbe való bevo-
nását, hozzájárul a sza-
badidõs programok
megszervezéséhez. 

Már 2004-ben megal-
kotta a III. kerület idõs-
ügyi koncepcióját, mely
hosszú távra fogalmazta
meg a korosztályt érintõ
ellátórendszer biztonsá-
gos és kiszámítható mû-
ködésének alapelveit.
Ennek középpontjában a
szubszidiaritás elve és a
szolidaritás áll, mely
magában foglalja az
idõs embereket érintõ
szociálpolitikai, egész-
ségügyi, lakásügyi és
kulturális célokat, a

megvalósítás stratégiá-
ját és egyben a cselek-
vési tervet. Komplex
szolgáltatását a kerület-
ben élõ idõs emberek
problémáinak ismereté-
ben építette fel. Idõspo-
litikáját egyrészt a saját
forrásokból fenntartott
szociális alap mûködte-
tésével, másrészt az
alap- és szakosított ellá-
tást nyújtó intézmé-
nyekkel és a civil szer-
vezetekkel együttmû-
ködve valósítja meg.

Az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény
hosszú évek óta mûköd-
tet klubokat, melyben
840 nyugdíjas embernek
nyújt különbözõ szol-
gáltatásokat a szabadidõ
hasznos eltöltésére, de a
nyitott rendezvényeire
rajtuk kívül is sokan el-
látogatnak. A nyolc
idõsklub közül hat
nyugdíjasházban mûkö-
dik, kettõ pedig önálló
épületben található.

Rendkívül jó kapcso-
latot alakított ki az ön-
kormányzat az idõsellá-
tásban aktív helyi civil
szervezetekkel is. Az
elõírt kötelezõ feladato-
kon kívül számos olyan
önként vállalt progra-
mot szervez, melynek
keretében a kerületben
élõ idõs embereknek ja-
vul a közérzete, újra
fontosnak érezhetik ma-
gukat, az emberi méltó-
sághoz való jogukat va-
lódi tartalommal töltik
meg. 

Aktív idõskor 
Az önként vállalt fel-

adatok keretében zajló
programok megszerve-
zéséhez az önkormány-
zat saját intézményei, az
itt mûködõ civil szerve-
zetek és az idõsek aktív
összefogására is szük-
ség van. Többek között
igénybe vehetõ számuk-
ra az idõsek kedvezmé-
nyes üdültetése, védett
lakhatást biztosító nyug-
díjasházak, a NagyiNet
program, a Zsigmond
Károly Fõiskolával kö-

Összefogtak az idõsekért az önkormányzatok

Mûveltségi vetélkedõ nyugdíjasoknak: idén a 100 esztendeje született Weöres Sándor
élete és munkássága volt a téma

Kelemen Viktória alpolgármester írta alá a III. kerületi önkormányzat nevében az
együttmûködési keret-megállapodást

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

FOTÓ: KOVÁTS GÁBOR

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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.

zösen mûködtetett Idõ-
sek Óbudai Akadémiája,
a Mûvészeti Fesztivál,
az Egészséges Ezüstkor,
a Távoli Tájak elõadás-
sorozat, nyugdíjas szín-
házi bérlet, hangverse-
nyek, múzeumlátogatá-
sok és a sportolási lehe-
tõségek, mint például
aqua-fitnesz, chi.kung,
nordic walking, gyógy-
torna, tánc, meridián
torna, Idõsek Sportnapja
és az Egészségolimpia.

Az információhoz ju-
tás sokszor életet ment-
het. Ennek tudatában az

idõs emberek és család-
jaik részére az önkor-
mányzat az igénybe ve-
hetõ szolgáltatásokat
bemutató információs
cikksorozatot indított az
Óbuda Újságban. Ezt a
célt szolgálta az Együtt
Egymásért címû kiad-
vány, de az intézmé-
nyekben megszervezett
nyílt napok is.

A térfigyelõ kamerák
felszerelése a kerület
frekventált helyszínein a
köztéri biztonságot erõ-
sítik. Ennek elõnyét kü-
lönösen érzik az életko-
ruknál fogva kiszolgál-

tatottabb idõs lakosok.
Rendkívül fontosnak
tartja a testület, hogy a
korosztályukat érintõ
döntések meghozatalá-
ban az óbudai nyugdíja-
sok aktív szerepet kap-
janak. Az Idõsügyi Ta-
nács létrehozásával és
az abban való részvétel-
ükkel, az érdekképvise-
leti fórumokban való
szerepvállalással, illetve
a képviselõi és polgár-
mesteri meghallgatások
során önmaguk is része-
sei lehetnek saját jövõ-
jük alakításának. 

Domi

Idõsek sportnapja az Óbudai Kaszások csarnokában 

FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL

Századik születésnapja alkalmából Bús Balázs polgármester és dr. Pappné dr. Nagy Ju-
dit alpolgármester virággal, emléklappal és a minden századik életévét betöltött ke-
rületi lakosnak járó százezer forinttal köszöntötte fel Gulácsy Lászlónét, született
Friss Magdolnát. A nevezetes napot fia, lánya, négy unokája, három dédunokája és
egy szépunokája társaságában ünnepelte Magdolna néni

100 éves Magdolna néni!
Átadták a „Legeredménye-
sebbnek”-díjat a polgár-
mesteri hivatal tanácsko-
zótermében. A legígérete-
sebb kerületi tanuló idén
végezte el a 7. osztályt.

A2012/2013-as tanév-
ben a Pedagógiai

Szolgáltató Intézet által
alapított, „Legeredmé-
nyesebbnek” járó díjat a
kerület diákjai ünnepélyes
keretek között vehették át
a polgármesteri hivatal ta-
nácskozótermében. Az el-
ismerést Menczer Erzsé-
bet országgyûlési és ön-
kormányzati képviselõ, az
oktatási és sport bizottság
elnöke, Szögi Antalné, a
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ mun-
katársa és Áderné Tavaszi
Edit, a Pedagógiai Szol-
gáltató Intézet igazgatója
adta át.

Az idei tanévben az in-
tézmény 46 kerületi szin-
tû tanulmányi versenyt
szervezett több kategóriá-

ban, illetve tehetségkutató
pályázatot is hirdetett a
kerület tanulói számára,
amelyre összesen 2500
diák jelentkezett. 

Helyezések: 6. Banczik
Zoltán Ádám, az Elsõ
Óbudai Általános Iskola
8. évfolyamos tanulója. 5.
Keresztes Ádám Endre, az
Elsõ Óbudai Általános Is-
kola 8. évfolyamos tanu-
lója. 4. Blázsik Árpád, az
Aquincum Általános Is-
kola 3. évfolyamos tanu-
lója. 3. Tóth-Kiss Petra,
az Elsõ Óbudai Általános
Iskola 7. évfolyamos ta-
nulója. 2. László Laura
Helga, az Óbudai Harrer
Pál Általános Iskola 6. év-
folyamos tanulója.

A 2012/2013-as tanév-
ben a Pedagógiai Szol-
gáltató Intézet által alapí-
tott, „Legeredménye-
sebbnek” elnevezésû
vándordíjat Vadler Júlia,
az Elsõ Óbudai Általános
Iskola 7. évfolyamos ta-
nulója vehette át.

Óbuda legeredményesebb tanulója

Megtekinthetõ Kerületi Szabályozási Terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is értesíti
az érintetteket, hogy 2013. július 18-ig a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (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 Szabályozá-
si Terv megtekinthetõ. Bús Balázs

polgármester

FOTÓ: KOVÁTS GÁBOR

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Árvíz után

Helyreállt a rend a Római-
parton, amit az árvíz bon-
tott meg. A Királyok útját
és a Nánási utat megnyi-
tották a forgalom elõtt.
Már kétszer lemosták,
hogy megtisztítsák az
iszaptól és a szennyezõdé-
sektõl - tudtuk meg dr.
Böjtös Zoltántól, Óbuda-
Békásmegyer Közterület-
felügyeletének igazgató-
jától. 

A növényzet biológi-
ai fertõtlenítését

elvégezték: a zöld terü-
letre permetezéssel
olyan anyagot szórtak
ki, amely elõsegíti a nö-
vényzet rekultivációját,
újraéledését. Az Õrto-
rony és a Temesvár ut-
cák kivételével nem volt
szükség a házak pincé-
jében szivattyúzásra,
mert magától is vissza-
húzódott a víz. Mivel az
említett két utca a Duna
vízszintje alatt van, ott
szivattyúzással oldották
meg a helyreállítást. 

A Kossuth Lajos Üdü-
lõpart teljes hosszában
járható. A gépi takarítás-
sal végeztek elõbb, a ké-
zi takarítással utóbb, de
homokzsákokat már
szinte sehol sem látni,

legalábbis a közterülete-
ken, a házak udvarán
még itt-ott éktelenkedik
néhány. - Amit kitesz-
nek a lakók, azt elvisz-
szük - tájékoztatott Pá-
linkás András, a város-
üzemeltetési fõosztály
vezetõje. - Nemcsak a
homokzsákokat, de az
elázott limlomokat is el-
szállítjuk, ha kiteszik az
utcára.

Fertõtlenítésként há-
romszor permeteztek a
környéken, hogy semle-
gesítsék az esetlegesen
felhalmozódott káros

anyagokat. A büfésort új
murvaréteggel szórják
fel, az árvíz által érintett
két játszótéren pedig ki-
cserélik a homokot, il-

letve azokat a bútorokat,
amelyek erõsen meg-
rongálódtak.

Június 21-én délután
újra megnyitották a

Margitsziget nagy részét
a látogatók elõtt. A szi-
get budai oldala így tel-
jes mértékben a nagykö-
zönség rendelkezésére
áll, ismét járnak a BKV
buszok, beengedik a
gyalogosokat és az en-
gedéllyel rendelkezõ
gépjármûveket is. A
Margitsziget pesti olda-
lának egy része bizton-
sági okok miatt tovább-
ra is lezárt terület,
amelynek megnyitásáról
a Fõkert szakvéleménye
alapján születik majd
döntés, így ezen a terü-
leten néhány szórakozó-
hely a vendégek bizton-
ságának garantálása mi-
att egyelõre nem üze-
melhet. A lezárt terüle-
tek biztonságát a rend-
õrség fokozottan fel-
ügyeli. domi

Takarítás, fertõtlenítés a Rómain

FOTÓK: KOVÁTS GÁBOR

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Elszállításra váró homokzsákok
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Hírösszefoglaló: Az árvíz-
védelmi mû ügyében szü-
letett MTA-szakvélemény-
rõl Tarlós István fõpolgár-
mester sajtótájékoztatót
tartott nemrégiben. El-
mondta: a tanulmány lé-
nyege, hogy az Akadémia
a parti árvízvédelmi fal
beruházási koncepcióját
elfogadja, a döntés-elõ-
készítõ tanulmányt pedig
korrekt mûszaki tervnek
minõsítette.

T arlós István közölte:
az MTA által tett ja-

vaslatokat, azaz a végle-
ges ökológiai terv készí-
tését, a mai karakter
megõrzését, a környe-
zetvédelmi és természet-
védelmi szempontok pá-
lyázati kiírásba építését,
az úgynevezett lábazati
kõszórás felülvizsgálatát
és az altalaj feltárását a
fõváros vezetése elfo-
gadja, és megteszi a
szükséges lépéseket.
Közölte továbbá: az
MTA az önkormányzati
döntéseket, és azt is fi-
gyelembe vette, hogy a
Nánási út-Királyok útja
nyomvonalon duplájába
kerülne a beruházás. A
Magyar Tudományos
Akadémia korrektnek
találta mások mellett a
mûszaki tervet és a mû-
tárgy magassági vonal-
vezetését. A fõpolgár-
mester kitért arra is,

hogy az Akadémia
egyetértett az alapozás
koronaszintjének olyan

megválasztásával, ami-
vel csökkenteni lehet az
alumíniumszerkezet ma-

gasságát és ezzel a beru-
házás költségeit. A bi-
zottság elfogadta azt is,

hogy a szivárgás-
gátló fal és a mögöt-
te elhelyezett szivár-
gó kombinációjával
meg lehet akadá-
lyozni a talajvíz je-
lentõs emelkedését.
A fõpolgármester tu-
datta: a mobil védmû
megépítése mellett a
Királyok útja-Ná-
nási út nyomvonalán
lévõ védvonalat is
megerõsítik. A mo-
bil védmû kialakítá-
sára egyébként 3,5
milliárd forint áll
rendelkezésre, a be-
ruházás idõbeli el-
húzódása azonban
növeli majd a költsé-
geket. Tarlós István
elmondta, a véd-

mûvet még ebben a cik-
lusban kiviteleznék. 

Sz. Cs. 

A Magyar Tudományos Akadémia szakvéleménye

Római-parti gát: korrekt terv készült

Kitûnõre vizsgázott a szentendrei Duna szakaszon a mobil védmû a júniusi rekordszintû árvízkor 

H uszonnyolc logo-
pédus készítette

elõ a több mint száz
adag gulyást, és aki-
nek éppen nem kellett
az alapanyagokat koc-

káznia, karikáznia,
vagy a fakanalat tán-
coltatnia a hatalmas
üst alján, az palacsinta-
sütésben ügyeskedett.
Milus Marianna, a lo-

gopédusok vezetõjének
ötletét gyors szervezés
követte. Harangszóra
már a gátakon kínálták
a kármentesítésben

résztvevõ, az árvizet
követõ utómunkálatok-
ban tevékenykedõ hiva-
tásos állomány dolgo-
zóinak a finomságokat.

Az alsórakpart óbudai szakaszát újra megnyitották a forgalom elõtt az árvíz levonulása után

Logopédusok a gáton

Fõztek a védmûveken dolgozóknak 
A Szellõ utcai EGYMI III. kerületi iskolájában a nyári szü-
net elsõ napján szokatlan nyüzsgés és vezényszavak
hangzottak el kora reggeltõl a tankonyhában. - Vágd a
hagymát gyorsabban! Jöhet a krumpli! Mi van már a
zöldséggel?

FOTÓ: KOVÁTS GÁBOR
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Közlekedés

A kerület közterületein a
jármûvel várakozás rend-
jérõl szóló rendelet módo-
sításának fõbb jellemzõi,
hogy a lakossági várako-
zási hozzájárulás kedvez-
ményeit a rendelet ponto-
sabban határozza meg, to-
vábbá a módosítások által
több kedvezmény válik el-
érhetõvé.

Ó buda-Békásmegyer
Képviselõ-testülete

május 30-án elfogadta a
kerület közterületein a
jármûvel történõ várako-
zás rendjérõl szóló,
35/2013 (V. 31) önkor-
mányzati rendelet módo-
sítását, mely szerint a fi-
zetõ parkolási-rendszert

2014. január 1-jén, a ko-
rábbi rendelethez képest
kibõvített kedvezmé-
nyekkel vezetik be.

Az óbudai fizetõpar-
kolási rendszer más ke-
rületekhez képest több
kedvezményt nyújt a ke-
rület lakosságának.
Egyedülállóan csak a
III. kerületben létezik az
úgynevezett zónán kívü-
li kedvezmény. Ebben
az esetben minden a III.
kerület területén állan-
dó lakóhellyel rendelke-
zõ, de fizetõövezeten kí-
vül élõ lakos ingyen
parkolhat 1,5 órát fizetõ
övezeten belül.

Szintén kivételes, csak
néhány kerület él ezzel a

lehetõséggel, hogy a má-
sodik autóra is igényel-
hetõ és ebben az esetben

is 100 százalékos a ked-
vezmény. A gazdálkodók-
nak nyújtott 50 százalé-

kos kedvezményt sem ad-
ja minden kerület.

Megkezdõdött a fizetõ par-
kolóhelyek kialakítása az
Óbudai Parkolási Kft. koor-
dinálásával. A budapesti
viszonylatban is nagyszá-
mú parkolóhelyekre való
tekintettel, a munkálatok
ütemtervét annak megfe-
lelõen alakították ki, hogy
még a szeptemberi iskola-
kezdés és a szabadságok
vége elõtt befejezõdjön. A
munkálatok során burkola-
tok, szegélyek kiépítése,
korrekciója, a jelek felfes-
tése történik. Az ütemterv
több szakaszban valósul
meg és az egyes helyszíne-
ken részletekben végzik a
munkálatokat.

Amunkate rü le ten
megállni tilos táblák

és  kiegészítõ táblák hív-
ják fel az ott parkoló autó-
sok figyelmét a munkála-
tok kezdõ és végdátumá-
ra. A táblákat 72, de  mini-
mum 48 órával a munka
megkezdése elõtt kihelye-
zik az Óbudai Közterület-
felügyelet munkatársai. A
frekventáltabb területeken
a BRFK-val együttmû-
ködve történik a kitáblá-
zás, melyek pontos hely-
színérõl a FÕVINFORM
is tájékoztat. Az adott par-
kolóhelyek közelében élõ-
ket, a postaládákba helye-
zett szórólapok is figyel-
meztetik. Amennyiben a
táblák, illetve a szórólap-
ok figyelmeztetése ellené-
re valaki mégsem értesül a
munkálatokról, és autója a

munkaterületen marad,  a
rendszám alapján beazo-
nosítják a tulajdonost,
majd értesítik telefonon.
Ha nem sikerül elérni
vagy nem tud intézkedni
az autós, úgy gépkocsiját
áthelyezik néhány méter-
rel odébb úgy,  hogy a fes-
tést el tudják végezni.  A
gépkocsi áthelyezést a

közterület-felügyelet saját
költségén végzi, így az au-
tóst nem terheli semmi-
lyen költség. 

(További tájékoztatás az
Óbudai Parkolási Kft.
ügyfélszolgálatánál kér-
hetõ, a 453-2618-as tele-
fonszámon. E-mail cím:
ugyfelszolgalat@obu-
daiparkolas.hu) 

Festik a parkolóhelyeket, 
de fizetni csak jövõre kell 

Fizetõ parkolóhelyek ütemezett kialakítása
Útburkolat építési munkálatok július 7-ig: Vihar köz 44.
szám elõtt (a Vihar utca és a Vihar köz között); a Sport-
pálya-egészségügyi központ által határolt területen; a
Miklós utca 5.szám elõtt; a Verõfény utca 3-7.elõtt; a De-
rû utca páratlan oldalán, a sportpálya mellett; a Raktár ut-
ca 9. szám elõtt; a Raktár utca és a Kunigunda útja talál-
kozásánál a terelõsziget oldalánál lévõ térburkolat. A Hé-
vízi út 3/E, valamint a 6/B elõtt. Az útburkolati jelek felfes-
tését június 24-én kezdték meg. Július 1-tõl 4-ig a követ-
kezõ közterületeken folytatják a munkálatokat: Vörösvári
út 1-tõl 9-ig;a Vihar utcában a Vörösvári út és a Raktár ut-
ca között;a Szél utcában;a Raktár utca 10-18.szám mö-
gött, a tûzoltóságnál; a Kórház utca Vihar utca és Szél ut-
ca közötti szakaszán; a Raktár utca, Szél utca és a
Sportályák-Vihar utca által határolt parkolóban; a Raktár
utca 4-tõl 8. számig. Július 3-tól 5-ig: a Raktár utca 4-8.
között. Ezt követi a Hunor utca, a Berend utca (a Hévízi
úttól a Raktár utcáig; a Verõfény utca; a Meggyfa utca
23/A-39-ig;a Derû utcában, a Szellõ utca teljes szakasza;
a Raktár utcai parkoló (Szél utca-Sportpályák-Vihar utca
által határolt részén); a Veder utca teljes szakasza; a
Berend utcában (a Raktár utcától a Meggyfa utcáig); a
Kunigunda útján; a Hévízi út 5. számtól a Meggyfa utcá-
ig; a Vihar közben; a Bogdáni út páratlan oldalán, a Héví-
zi és a Huszti út között. Július 5-tõl 7-ig: a Váradi, majd a
Körte utcában; a Hévízi út 1-2. szám elõtt; a Vörösvári út
101. illetve 125. között; a Hévízi út 7. szám elõtt (a Veder
utca és a Hévízi út között). Július 8-tól 11-ig: a Vihar utca
Vörösvári út Raktár utca közötti szakaszán; a Raktár ut-
ca 10-18. szám mögött, a tûzoltóságnál; a Raktár utcai
parkoló Szél utca-Sportpályák-Vihar utca által határolt te-
rületen; Július 10-tõl 12-ig: Velence utca; Hunor utca;Ve-
rõfény utca; Derû utca. Július 12-tõl 14-ig: a Berend utca
(a Raktár utcától a Meggyfa utcáig); a Kunigunda útja; a
Hévízi út 5.számtól a Meggyfa utcáig;a Vihar közben, va-
lamint a Bogdáni út páratlan oldalán, a Hévízi és a Huszti
út közötti szakaszán.

Fizetõparkolás több kedvezménnyel

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A rendelet a kerületi
várakozási övezetekben
igénybe vehetõ kedvez-
mények három fajtáját
nevezi meg: a) zónán
kívüli kedvezmény; b)
gyermek-kedvezmény;
c) egyedi kedvezmény.

A lakossági várakozá-
si hozzájárulás díjked-
vezménye lakásonként a
következõk szerint ala-
kul: az elsõ gépjármû
után 100 százalék, a má-
sodik gépjármû után
amennyiben a gépjármû-
nek a lakos az üzemben-
tartója, szintén 100 szá-

zalék és 50 százalék a
kedvezmény mértéke, ha
a munkáltató által üzem-
ben tartott vagy lízingelt,
vagy tartósan bérelt gép-
jármûvet a lakos a mun-
káltatótól kizárólagos
használatba kapta.

A zónán kívüli ked-
vezményre a III. kerüle-
ti fizetõ várakozási öve-
zet területén állandó la-
kóhellyel rendelkezõ, il-
letve az övezeten kívül,
de a III. kerület területén
állandó lakóhellyel ren-
delkezõ lakos jogosult.

A zónán kívüli ked-
vezmény lakásonként

két darab, alábbi típusú,
a lakos által üzembetar-
tott gépjármûre igényel-
hetõ: a) személygépko-
csi vagy b) három- vagy
négykerekû motorkerék-
pár vagy c) három- vagy
négykerekû segédmoto-
ros kerékpár vagy d)
3500 kilogramm megen-
gedett legnagyobb össz-
tömeget meg nem hala-
dó tehergépkocsi.

Gyermek-kedvez-
ményre a III. kerületben
állandó lakóhellyel ren-
delkezõ jogosult az 5. §
(2) bekezdés a)-d) pont-
jában felsorolt, általa

megjelölt jármûre. A
gyermek-kedvezmény a
III. kerületi fizetõ vára-
kozási övezetben vagy
zónában lévõ oktatási-
nevelési intézmény épü-
letének fõbejárata elõtti
utca teljes hosszában, az
ezzel közvetlenül párhu-
zamos utcákban, és az ar-
ra merõleges két legkö-
zelebbi utcában, vagy az
épület elõtti tér, és a tér-
rel érintkezõ utcákban 8
és 9 óra, valamint 13 és
18 óra között, legfeljebb
20-20 perc idõtartamban
díjfizetés nélküli várako-
zásra jogosít. A gyermek-

kedvezmény intézmé-
nyenként igényelhetõ.

Figyelem! A cikk nem
nyújt teljes körû tájékozta-
tást a rendeletben foglal-
takról, kizárólag a fõbb
változásokat tartalmazza!
A kerület közterületein a
jármûvel történõ várako-
zás rendjérõl Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata Képviselõ-testületé-
nek 35-2013. (V. 31.) ön-
kormányzati rendelete ad
részletes tájékoztatást a
www.obuda.hu honla-
pon. (A rendeletet lapunk
június 17-ei számának 24-
25. oldalán közöltük.)

FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL

Mihály Tibor több évtize-
des áldozatkész munkáját
a római-parti vízi élet fel-
lendítésében és a fiatalok
egészséges életre nevelé-
sében kifejtett tevékeny-
ségét Hidegkuti Nándor
Emlékplakettel jutalmazta
az önkormányzat Óbuda
Napján.

- Mikor és hogyan ke-
rült kapcsolatba a klub-
bal?

- 10 éves koromban
tanultam meg evezni,
apám vitt le a Római-
partra. Ez a pár alkalom
olyan hatással volt rám,
hogy 1970-ben egy ba-
rátom segítségével el-
kezdtem evezni a Kül-
ker SC-ben. 1973 óta
különbözõ szakosztályi
tisztségeket töltöttem
be, majd az 1992-ben
megalakult Külker Eve-
zõs Klub elnökének vá-
lasztottak, azóta is ezt a
tisztséget töltöm be. 

- Elnöki tevékenysége
során milyen célokat tû-
zött ki és ezekbõl mit si-
került megvalósítani?

- A hetvenes évek vé-
gén jutottam el elõször

életemben egy nyugati
evezõs klubba. Többed-
magammal ott szembe-
sültünk azzal, hogyan
épül fel egy korszerû
társadalmi szervezet,
hogyan mûködik, hogy
épül be a helyi közös-
ségbe, az ottani társada-
lomba, és hogy mennyi-
re fontos az emberek
számára a klubhoz tarto-
zás. Azóta dolgozunk a
klubunk ezen kritériu-
moknak megfelelõ fel-
építésén. 

Szemléletünk az eve-
zés széles bázisú mûve-
lése, a túraevezéstõl az
élsportig, 10-tõl 90 éve-
sig, az élethosszig való
sportolás. Egy klub ere-
jét döntõen az határozza
meg, hogy hány ember
érzi magáénak. Utólag
úgy érzem, a változó ha-
zai körülmények között
céljaink jelentõs részét
sikerült jól megvalósíta-
ni.

- Voltak nehéz idõ-
szakok a klub életében?

- A rendszerváltás
elõtt a klub az állami
vállalatok támogatásá-
ból élt, túraevezõs klub-
ként, a Külker Sport
Club 16 szakosztálya
közül az egyik volt. Az
elsõ nagy sokk a rend-
szerváltással ért el ben-
nünket, amikor a külker
vállalatok támogatása
drasztikusan lecsökkent.
Ezért 1992-ben kivál-

tunk a Külker SC-bõl és
Külker Evezõs Klub né-
ven önálló társadalmi
szervezetté alakultunk.

A következõ nagy
horderejû változás
1996-ban ért el minket,
amikor lehetõvé vált a
sporttelep saját tulaj-
donba vétele. Akkor egy
igen leromlott állapotú
telep birtokába jutot-
tunk, amelyet a kínálko-
zó pályázati lehetõségek
felhasználásával két íz-
ben jelentõsen felújítot-
tunk: elõször 1999-ben
egy fõvárosi települési
értékvédelmi pályázat
segítségével, majd pe-
dig 2006-ban egy eu-s
INTERREG pályázat-
ban új épületet építet-
tünk, valamint a meglé-
võket teljesen felújítot-
tuk.

A fenti változások le-
hetõvé tették, hogy a tú-
raevezésen túl egyre in-
kább részt vegyünk az
evezõs versenysportban
is. Mára vannak váloga-
tottjaink is, valamint
egyre több általános is-
kolást tudunk megis-
mertetni az evezés örö-
meivel a környezõ isko-
lákból. Ezzel együtt
nem hanyagoljuk el az
idõsebb evezõseinket
sem, akik továbbra is
örömmel részt vesznek
a klub életében.

- Mit jelent önnek a
Hidegkuti Nándor-díj?

- A kitüntetés megle-
petés volt számomra,
egyben öröm is, mert
visszaigazolást kaptam
arról, hogy kívülrõl is jó-
nak és pozitívnak látszik,
amit én nagyon régóta
mûvelek. Azt gondo-
lom, hogy a kerületnek
és a fõvárosnak van egy
olyan fantasztikus terü-
lete, a Római-part, amit
a világ összes fõvárosa
megirigyelhetne. Ezzel
a díjjal a Római-partban
rejlõ lehetõségek is job-
ban elõtérbe kerülnek és
elindulhat egy olyan fej-
lõdés felé a terület, ami
a klub tevékenységének
kiszélesítését eredmé-
nyezheti.  

- Vannak még eléren-
dõ céljai a klubnak?

- Az az álmunk, hogy
a környezõ iskolás gye-
rekek nagy része köze-
lebb kerülhet a vízis-
portokhoz, egyre többen
kapnak olyan élményt,
amely remélhetõleg
egész életükre befolyás-
sal lesz. Jelentõs erõfe-
szítéseket teszünk, hogy
a Rómain legyen egy
olyan vízi bázis, ami el-
sõsorban ezt a célt szol-
gálja. Reméljük, hogy
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatával és a
Magyar Evezõs Szövet-
séggel együttmûködve,
a Külker Evezõs Klub
Óbuda szakmai vezeté-
sével két éven belül
megalakulhat a római-
parti központi vízisport
bázis. Lovas A.

Hidegkuti Nándor Emlékplakett: Mihály Tibor 

Örök szerelme az evezés

Óbuda Média 
– videó hírek egy helyen

Saját arculattal, válogatott tartalommal látható
Óbuda-Békásmegyer új videó-csatornája. Rövi-
den, látványosan és közérthetõen hírt adni a vá-
rosrész életérõl – ezzel a céllal indult útjára az új
csatorna.
Az önkormányzat fontosabb kulturális, közéleti ese-
ményei, a III. kerületet érintõ, közérdeklõdésre szá-
mot tartó történések már videó formában is elérhe-
tõk. A szerkesztett tartalmak a legnagyobb videó-
megosztó oldalán, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának saját arculatú lapjáról, a kerület
Facebook oldalairól, és hamarosan a honlap címol-
daláról is elérhetõk lesznek. A csatorna két látvá-
nyos timelapse videóval indul. Elsõként egy magas-
ba emelkedõ kamera „szemével” tekinthetnek le az
érdeklõdõk Óbudára, Békásmegyerre és szemlél-
hetik meg a városrészt, annak nevezetességeit.
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Iskoláink – Oktatás

Pedagógiai asszisztens-dajka felvétele 
A Bp., III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának Vackor Óvodája (Budapest, 1036 Árpád feje-
delem útja 60.) az alábbi álláshirdetést teszi közzé.
A munkavégzés helye: Vackor Óvoda, 1036 Árpád fe-
jedelem útja 60.; 1 fõ 8 órás pedagógiai asszisztens-
dajka munkakör betöltésére 2013. augusztus 26-tól,
határozatlan idõre, 4 hónap próbaidõvel. Szükséges
okmányok: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló bi-
zonyítvány (min. érettségi). Feltétel alkalmazás ese-
tén: egészségügyi alkalmasság-egészségügyi kis-
könyv; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régeb-
bi). Elõnyt jelent a munkakör betöltésénél pedagógiai
asszisztensi végzettség, óvodai gyakorlat, dajkai vég-
zettség. Bérezés: közalkalmazotti illetménytábla sze-
rint. A jelentkezés benyújtásának módjai: e-mailben
(arpad-o@kszki.obuda.hu), személyesen vagy postai
úton. Minden esetben elérhetõség megjelölésével. A
jelentkezés benyújtásának határideje: folyamatos. El-
bírálás: 2013. július 5-ig. (Érdeklõdni dr.Wéber Attiláné
intézményvezetõnél lehet a 388-6753-es telefonszá-
mon vagy az arpad-o@kszki.obuda.hu e-mail címen.)

Óvodapedagógusi állás 
A Bp., III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának Vackor Óvodája (Budapest, 1036 Árpád feje-
delem útja 60.; Mókus Tagóvoda, Budapest, 1036
Mókus utca 1.) az alábbi pályázatot teszi közzé.
A munkavégzés helye: Vackor Óvoda, 1036 Árpád feje-
delem útja 60.; 1 fõ 8 órás óvodapedagógus munkakör
betöltésére.Várhatóan: 2013. szeptember 2-tõl, 4 hóna-
pos próbaidõvel, üres álláshelyen. A pályázattal meghir-
detett munkakör megnevezése: óvodapedagógus. A fel-
adatkör megnevezése: óvodai nevelés, iskolai elõkészí-
tés. Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú végzett-
ség/óvodapedagógus. Szükséges okmányok: részletes,
fényképpel ellátott önéletrajz; iskolai végzettséget tanúsí-
tó okiratok másolata. Az alkalmazás feltétele: egészség-
ügyi kiskönyv; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem ré-
gebbi). Bérezés: közalkalmazotti bértábla szerint. Elõnyt
jelent: szakmai tapasztalat. A pályázat benyújtásának
módjai: e-mailben (arpad-o@kszki.obuda.hu), szemé-
lyesen vagy postai úton. Minden esetben elérhetõség
megjelölésével. A pályázat benyújtásának határideje: fo-
lyamatosan. A pályázat elbírálása: 2013. július 5-ig.

Helyettesítõ óvodapedagógus 
A Bp., III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának Vackor Óvodája (Budapest, 1036 Árpád feje-
delem útja 60.; Mókus Tagóvoda, Budapest, 1036
Mókus utca 1.) az alábbi pályázatot teszi közzé.
A munkavégzés helye: Mókus Tagóvoda, 1036 Mó-
kus utca 1.; 1 fõ óvodapedagógus munkakör betöl-
tésére. Várhatóan: 2013. augusztus 26-tól, 4 hóna-
pos próbaidõvel, gyesen lévõ óvodapedagógus he-
lyettesítésére. A pályázattal meghirdetett munkakör
megnevezése: óvodapedagógus. A feladatkör meg-
nevezése: óvodai nevelés, iskolai elõkészítés. Pá-
lyázati feltételek: felsõfokú szakirányú végzett-
ség/óvodapedagógus. Szükséges okmányok: rész-
letes, fényképpel ellátott önéletrajz; iskolai végzett-
séget tanúsító okiratok másolata. Az alkalmazás
feltétele: egészségügyi kiskönyv; erkölcsi bizonyít-
vány (3 hónapnál nem régebbi). Bérezés: közalkal-
mazotti bértábla szerint. Elõnyt jelent: szakmai ta-
pasztalat. A pályázat benyújtásának módjai: e-mail-
ben, (arpad-o@kszki.obuda.hu), személyesen vagy
postai úton. Minden esetben elérhetõség megjelölé-
sével. A pályázat benyújtásának határideje: folya-
matosan. A pályázat elbírálása: 2013. július 5-ig.

Ebben az évben is hetedi-
kesek százai indultak út-
nak a Bethlen Gábor Alap-
kezelõ Zrt. segítségével.
Az alapkezelõnek kiemelt
feladata, hogy megismer-
tesse a magyar ifjúság 7.
és 9. osztályosaival a ha-
táron túl élõ honfitársaink
mindennapjait. Ehhez, pá-
lyázati rendszerén keresz-
tül, komoly anyagi támo-
gatást is nyújt.

A z Óbudai Nagy
László Általános

Iskola sikeres pályázata
mellett, hogy az út meg-
valósulhasson, Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata a nehéz anya-
gi helyzetben lévõ csa-
ládoknak rendkívüli tá-
mogatást nyújtott. Így
május elején 36 diák 4
pedagógus kíséretében
útra kelt a Felvidékre, a
Nagyjaink nyomában –
határtalanul tematika
alapján.

Az utazás során meg-
látogatták azokat a he-
lyeket, amelyek Mik-
száth, Madách, Petõfi,
Madarász, Ferenczy, a
Rákócziak, valamint

Tompa Mihály életéhez
köthetõek. Így jutottak
el többek között Mik-
száthfalvára, Alsósztre-
govára, Losoncra, Fü-
lekre, Rimaszombatba,
Hanvára, Sajógömörre,
Krasznahorkára, Jászó-
ra és Kassára is.

Az ismert turistahe-
lyeken kívül az út leg-
meghatóbb része volt a
700 lakosú Hanva meg-
látogatása. Ebben a ma-
gyarlakta faluban nyug-
szik Tompa Mihály, aki-
nek sírját megkoszorúz-
ták a tanulók. Nehezen
foglalható szavakba az a
szeretet, amellyel a
mindössze 24 fõs, osz-
tatlan osztályokkal mû-
ködõ alapiskola diákjai
és tanárai fogadták a
gyerekeket. Bemutatták
az iskolát, meséltek a
családok küzdelmes
mindennapjairól, a ta-
nárkollégák pedig taní-
tási módszereikrõl. Hoz-
záállásukra, lelkesedé-
sükre jellemzõ, hogy a
vendégek 40 tagú cso-
portjának vendéglátásá-
ra az iskola költségve-
tését a polgármester

egészítette ki, így kap-
hattak a látogatók finom
házi sztrapacskát, süte-
ményeket.

A közös faültetés után
a falu esperese mesélt a
magyar közösség fenn-
maradása érdekében tett
erõfeszítéseikrõl, a ma-
gyarság napi megélheté-
sérõl. A pesti iskolások
meglátogatták a telepü-
lésen élõ Igó Aladárt,
aki palóc nyelven me-
sélt hivatásáról a fafara-
gásról, életérõl, a ma-
gyar kormánytól kapott
kitüntetésérõl, amelyre
nagyon büszke.

Az út során nem csu-
pán a hétköznapi embe-
rek életével, hanem a te-
rület történelmi, irodal-
mi, természeti különle-
gességeivel is megis-
merkedtek. A program
páratlan lehetõséget kí-
nált a Kárpát-medence
egy kis szeletének felfe-
dezéséhez osztálykeret-
ben, szaktanári felkészí-
téssel; azaz, nagyon kel-
lemes és hasznos tevé-
kenység kapcsolódott
össze ebben a három
napban.

Faültetés, házi sztrapacska Hanván

Nagyjaink nyomában – határtalanul 

A 2013-as Budapesti
Vívó Világbajnok-

ság jegyében, a vívás
népszerûsítéséért ren-
dezték idén a Fõvárosi
Ovi Kupát. Az óvoda
csapata a III. kerület
képviseletében, lelkes
felkészülés eredménye-
ként, saját futamában a
4. helyezést érte el. A
versenyen olimpiai, vi-

lág- és Európa-bajnok
sportolókkal találkoz-
tak, a vívó sportággal is-
merkedtek a gyermekek.

Felkészülésüket spe-
ciális kiegészítõkkel az
Óbudai Fless Sport-
egyesület Vívó-szakosz-
tálya, a gyermekek hely-
színre szállítását a Ró-
mai Sportegyesület tá-
mogatta. 

Felkészítõ pedagó-
gusok: Pfendert Zsak-
lin, Móré Fruzsina,
Gerenday Józsefné.
Versenycsapat: Csillag
Vivien, Pazsitka Nesz-
ta, Lengyel Csanád,
Réthy Gellért, Vári
László, Fülöp Eszter,
Antók Ajtony, Telek
Bálint, Acsai Dániel,
Tóth Ambrus.

A Gyöngyforrás Óvoda a Fõvárosi Ovi Kupán

Népszerûsítették a vívást 
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A z Aquincum Általá-
nos Iskola 2012-

ben sikeresen pályázott a
Tempus Közalapítvány,
Egész életen át tartó ta-
nulási programban meg-
valósuló Comenius Isko-
lai Együttmûködés Prog-
ramra. A két évre szóló
projekt eCLIL4YOU cí-
men fut (Environment
and Language Integrated
paths for Young Lear-
ners, azaz szabad fordí-
tásban, „Környezetünk
és az idegen nyelven tör-
ténõ ismeretszerzés lehe-
tõségei gyermekkor-
ban”). A projekt munka-
nyelve az angol. Ezen a
nyelven folyik a kom-
munikáció és készülnek
a dokumentumok. A
gyerekekkel történõ
munka során természete-
sen legtöbbször a cél-
nyelvet használják a pe-

dagógusok. A program-
ban részt vesz Olaszor-
szág, Spanyolország,
Németország, Törökor-
szág, Franciaország,
Finnország, Lengyelor-
szág egy, illetve két óvo-
dája, vagy iskolája. A pá-
lyázaton nem nyert
ugyan Görögország és
Románia, de a megvaló-
sításban részt vesznek.

A közös munka több-
nyire az internet segítsé-
gével zajlik, az Európai
Unió által a pedagógu-
sok számára létrehozott
eTwinning felület fel-
használásával. Ezt a biz-
tonságos felületet min-
den érdeklõdõ (szülõ és
gyermek) szabadon lá-
togathatja, betekinthet
az ott közzétett képekbe,
feladatokba. A két év so-
rán a pályázatban meg-
határozott és vállalt

mértékben az intézmé-
nyek pedagógusai sze-
mélyesen is meglátogat-
ják egymás iskoláit,
óvodáit, a látogatás so-
rán az ottani gyerme-
keknek foglalkozásokat
is tartanak. Évente két-
szer pedig az összes is-
kola 2-3 képviselõjével
úgynevezett projektta-
lálkozóra kerül sor, me-
lyek során értékelik az
addig végzett munkát,
illetve megtervezik a
következõ idõszak fel-

adatait. Mivel a projek-
tet az Európai Unió fi-
nanszírozza, ezért a
Nemzeti Irodán keresz-
tül beszámolási és elszá-
molási kötelezettségük
van a résztvevõknek.

A 30 személybõl álló
delegációt a polgármes-
teri hivatalban fogadta
Theisz Bálint alpolgár-
mester és Tamás Ilona, a
Kleibelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ
tankerületi igazgatója. A
külföldi pedagógusokat
élénken érdekelte a ma-
gyarországi oktatási
rendszer. Fõleg arra vo-
natkozóan tettek fel kér-
déseket, hogy ki tartja

fent az iskolákat, óvodá-
kat. Tamás Ilona tájé-
koztatta õket arról, hogy
hazánkban az állami in-
tézményeken kívül egy-
házi és alapítványi isko-
lák és óvodák mûköd-
nek, amelyek fenntartá-
sához azonban szintén
hozzájárul az állam,
csakúgy, mint a gyerme-
kek étkeztetéséhez. A
kerületrõl szólva pedig
elmondta, hogy 11 óvo-
da mûködik 31 telephe-
lyen, négyezer gyer-
mekkel, illetve 26 álta-
lános és középiskola 10
ezer gyermekkel és
1700 pedagógussal. 

Domi Zsuzsa

Az Aquincum Általános Iskola 10 másik ország oktatási in-
tézményeivel egy olyan kétéves projekten dolgozik, amely
során olyan témákban dolgoznak ki munkaanyagokat,
amelyek minden ország tantervében szerepelnek. Ezeket a
tanulók számára készített anyagokat megosztják egymás-
sal és saját tanulóik számára adaptálják, kipróbálják. A
cél új ismeretek szerzése az angol nyelv aktív használatá-
val, az úgynevezett CLIL oktatási módszer segítségével. A
program a felénél tart, a résztvevõk június 19-25. között
Budapesten értékelték az eddig végzett munkát. 

AS z ü l õ f ó r u m . h u
internetes honlap

májusi játékán a Meseer-
dõ Óvoda Kerék utcai te-
lephelyére érkezett a leg-
több szavazat, tehát ez az

intézmény nyert a havonta
rendezett versenyen. A ki-
csik nyereményként egy
egész délelõtt ugrálhatnak
a Városligeti Ugrahopp
felajánlásából. Az ünne-

pélyes díjátadón - melyet
június 21-én tartottak -
részt vett Theisz Bálint al-
polgármester és Virágh
Beáta, az Ugrahopp ügy-
vezetõje. (d.)

Ugrálhatnak a Meseerdõ ovisai

Óvodapedagógusi állás 
A Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Százszorszép Óvodája (Budapest,
1032 Reménység utca 6.) az alábbi álláshirdetést
teszi közzé.
1 fõ óvodapedagógus munkakör betöltésére, 2013.
szeptember 1-tõl, határozott idõre, 2014. augusztus
31-ig. A munkavégzés helye: Százszorszép Óvoda,
1032 Bp., Reménység utca 6. Pályázati feltétel: fel-
sõfokú szakirányú végzettség. A pályázat benyújtá-
sához szükséges okmányok: részletes, fényképpel
ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai vég-
zettséget igazoló okiratok; érvényes egészségügyi
alkalmasság. Bérezés: a közalkalmazotti illetmény-
tábla szerint. A pályázat benyújtásának határideje:
2013. július 30. Elbírálás határideje: 2013. augusz-
tus 15. A pályázat benyújtásának módja: e-mail-en
(kali.tunde@kszki.obuda.hu), személyesen vagy
postai úton: Százszorszép Óvoda, 1032 Bp., Re-
ménység utca 6., minden esetben elérhetõség
megjelölésével.

Angol nyelvû uniós program gyerekeknek

FOTÓK: KOVÁTS GÁBOR
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Egészségügy

Magyarországon megszûnik
2013. július 1-je után a la-
kosság eddig évente elren-
delt kötelezõ tüdõszûrése.
2014 januárjától a szûrõ-
vizsgálatot azonban 40 éves
kor felett bárki kérheti
évente egyszer térítésmen-
tesen, beutaló nélkül.

Ennek megfelelõen a
Szent Margit Rende-

lõintézet Tüdõszûrõ állo-
mása 2013. június 30-a
után már nem küld ki több
behívót kötelezõ tüdõszûrõ
vizsgálatra. A 40 év feletti
kerületi lakosoknak évente
egy alkalommal továbbra
is ingyenes a tüdõszûrõ
vizsgálat a Szent Margit
Rendelõintézet Tüdõszûrõ
állomásán. A vizsgálatot
továbbra is tanácsos min-
den évben elvégeztetni,
csupán behívó nem érke-
zik majd, a betegeknek
maguknak kell jelentkez-
niük. A vizsgálati kötele-
zettség megszûnésének
oka, hogy mostantól a tü-
dõszûrés céljának már nem
a tbc megelõzését, hanem
a tüdõrák korai felismeré-
sének lehetõségét tekintik
a szakemberek. 2012-ben

Magyarországon 1100 tbc-
s megbetegedést regisztrál-
tak, míg tüdõrákos beteg-
bõl ennek a tízszeresét. A
tüdõrákos betegek közül
többnyire csak a szûréssel,
panaszmentesen kiszûrt
betegek operálhatók, és
egyelõre csak a mûtét je-
lenthet esélyt a teljes
gyógyulásra.

Munkaalkalmassághoz,
illetve nyári diákmunkához
kért tüdõszûréshez csak a
Foglalkozás Egészségügyi
Szolgálat beutalója fogad-
ható el, ez esetben a vizs-
gálat térítésköteles, ára
1700 forint. Háziorvosi be-
utalóval kért mellkasrönt-
gen-vizsgálat érvényes taj-

kártyával továbbra is térí-
tésmentes. Szintén nem kell
fizetniük a szakiskolák ta-
nulóinak a tüdõszûrõ vizs-
gálatért.

Jövõ évtõl is kötelezõ
azonban évente egy alka-
lommal a tüdõszûrés a vo-
natkozó kormányrendelet-
ben meghatározott körnek
(pl. hajléktalanok, a velük
foglalkozó szociális mun-
kások, egészségügyi intéz-
mények egyes meghatáro-
zott munkatársai, tbc-s be-
tegek hozzátartozói stb.) A
teljes lista megtekinthetõ a
Szent Margit Rendelõinté-
zet Tüdõszûrõjének web-
oldalán, a www.obudairen-
delok.hu címen.

Rendelésiidõ-változás
A Szent Margit Rendelõintézet Tüdõgondozó Inté-
zete 2013 júliusában csak egymûszakos rendben
mûködik: hétfõn, szerdán 14-tõl 20, kedden, csütör-
tökön, pénteken 8-tól 14 óráig.
A rendelõintézet egyes szakrendeléseinek nyári mun-
karendjérõl az aktuális információk, illetve a pontos ren-
delési idõk minden esetben megtalálhatóak a rendelõ-
intézet weboldalán, a www.obudairendelok.hu címen, a
szakrendelések saját oldalán. A rendelésiidõ-változá-
sokról folyamatosan értesülhetnek a Facebook-oldalon
is, melyet a www.facebook.com/SzentMargitRendelo
címen érhetnek el.

ASzent Margit Rende-
lõintézetben folyó

T Á M O P - 6 . 2 . 2 . A -
KMR/11-1-2012-0004 je-
lû pályázatban megvalósu-
ló komplex vezetõi,
együttmûködési és kom-
munikációs kompetencia-
fejlesztõ tréning lezárult.
Az ötnapos képzésen 48
munkatárs, a menedzs-

ment tagjai, középvezetõk,
fõorvosok és fõnõvérek
vettek részt.

A 2012 õszén indult, 50
millió forint összértékû,
kétéves program keretében
14 egészségügyi szakdol-
gozó szakmai továbbkép-
zése mellett valósult meg a
vezetõi kompetenciafej-
lesztõ tréning.

Az intézet arra törek-
szik, hogy Óbuda lako-
sai számára minél maga-
sabb színvonalú egész-
ségügyi ellátást tudjon
biztosítani felkészült,
képzett szakassziszten-
sekkel, szakápolókkal,
motivált és hatékonyan
együtt dolgozó munka-
társakkal.

Az Óbuda Lakos-
ságának Egész-

ségéért Díjat, kerüle-
tünk sajátos és kiemel-
kedõ elismerését eb-
ben az évben, hetedik
alkalommal - a szak-
dolgozók közül elsõ-
ként - a polgármester
és a képviselõ-testület
egyöntetû döntésével
Szente Zsuzsa, a
Szent Margit Rendelõ-
intézet ápolási igazga-
tója érdemelte ki.

Szente Zsuzsa a kerü-
leti egészségügy ismert
és elismert személyisé-
ge. Pályafutását kisnõ-
vérként kezdte, majd fo-
lyamatos tanulással, kö-
zép- és felsõfokú vég-
zettséggel, továbbkép-
zésekkel lett vezetõ asz-
szisztens. 2003-óta a
rendelõintézet ápolási
igazgatója. Az igazgatói
változások beosztásában
nem befolyásolták. Azt
szerénysége, humánu-

ma, segítõkészsége és
szakmai felkészültsége
biztosította.

Büszke vagyok, hogy
a kitüntetett a hajdani
Szent Margit Kórház-
Rendelõintézet egykor
vezetésem alatt álló se-
bészeti osztályának ne-
veltje és az akkori szel-
lemének folytatója.

Magam és a volt mun-
katársai nevében gratu-
lálok!
Prof. Dr. Pintér Endre

Óbuda Díszpolgára

Változások a tüdõszûrés rendjében

Gratuláció
Díjazott ápolási igazgató 

Folyamatos szakmai továbbképzés

Álláshirdetés ápoló, szakápoló
munkakör betöltésére

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (1036
Budapest, Kiskorona utca 3.) felvételt hirdet ápoló,
szakápoló munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: felnõtt szakápoló, és/vagy érett-
ségi (általános ápoló, asszisztens); magyar állam-
polgárság; büntetlen elõélet. A munkavégzés helye:
Derûs Alkony Gondozóház (1039 Budapest,
Zippernowsky Károly utca 1-3.). Szakfeladat: idõs-
korúak átmeneti gondozóházában 12 órás folyama-
tos munkarendben történõ ápolói, gondozói felada-
tok ellátása. A jelentkezéshez szükséges dokumen-
tumok: szakképesítést igazoló bizonyítvány máso-
lata; fényképes szakmai önéletrajz. Illetmény és
egyéb juttatások a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény (KJT) alapján. A jelentkezés módja:
elektronikus úton (gondvez@kszki.obuda.hu címre)
vagy telefonon a 250-1552-es számon. Az állás be-
tölthetõ 2013. augusztus 1-jétõl.
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Stílusosan a Védõnõk
Napján, június 13-án ad-
ták át Óbuda új Védõnõi
Tanácsadóját a Vöröske-
reszt utcában.

A szülõk és a családok
ma már szinte ter-

mészetesnek veszik a Vé-
dõnõi Szolgálat mûködé-
sét. Mindannyiunk közös
érdeke, hogy a kerületi
gyermekek biztonságban
és szeretetben nevelked-
hessenek, és komfortos
körülményekre találhassa-
nak otthonaikban éppúgy,
mint a városrészünk kö-
zösségi helyszínein - fo-
galmazott Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere az ünnepélyes
átadón. Kellemes környe-
zetben várják a kicsiket és
szüleiket az új intézmény-
ben. 

A védõnõket hagyomá-
nyosan „ingyen jóba-
rátnak” nevezik, hiszen a
családoknak nem kell fi-
zetniük szolgálataikért.
Intézményi keretek között
1915. június 13-a óta mû-
ködik, amikor Belgium-
ban jómódú fiatal hölgyek
elkezdték karitatív módon
segíteni a kisgyermekes

családokat. Elõször csak
városokban tevékenyked-
tek, késõbb azonban a fal-
vakba is eljutottak. 

- Az újonnan átadott
tanácsadóban két terüle-
ti védõnõ teljesít szolgá-
latot, és itt kapott helyet
az iskolavédõnõi köz-
pont is nyolc iskolai vé-
dõnõvel. A Vöröskereszt
utcai épületrészben
szoptató és terhesgon-
dozó szobát is kialakí-
tottunk - mondta Scha-

dek-Bíró Éva intéz-
ményvezetõ. 

Az önkormányzat fenn-
tartásában mûködõ Védõ-
nõi Szolgálat legfontosabb
feladata a kicsik egészség-
fejlesztése, a fejlõdési
rendellenességek korai
felismerése. Aszolgálatnál
ezenkívül baba-mama
klub mûködik, sõt még ba-
bamasszázsra is lehetõség
van, az egészséges táplál-
kozás terjesztése érdeké-
ben pedig évente vetélke-

dõt rendeznek az érintett
családok részvételével. A
védõnõk tevékenysége
gyakorlatilag a gyermekek
18 éves koráig terjed, a
születés elõtti idõszaktól
kezdõdõen az otthoni se-
gítségnyújtáson és a böl-
csõdei, illetve óvodai ellá-
táson keresztül egészen az
iskola befejezéséig. 

Az ünnepség végén a
szakemberek Wágner
Viktória Zöldkeresztes
védõnõre emlékeztek,
akit sokan a „magyar Te-
réz anyának” neveznek,
mivel egész életével kö-
vetendõ példát mutatott
az összes védõnõ számá-
ra. D. Zs.

Körtánc – a Hétpettyes Óvoda növendékeinek mûsora

Interaktív módon zajlott a
Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum (KEF) legutóbbi, jú-
nius 20-ai ülése. A résztve-
võk külön csoportokban vi-
tatták meg a legutóbbi fél-
évben szerzett tapasztala-
tokat, majd tájékoztatták a
többieket is a végsõ követ-
keztetésekrõl. A progra-
mon részt vett Kelemen
Viktória alpolgármester
hasznosnak nevezte az
ilyen megbeszéléseket.

Afórumon azoknak a
III. kerületi civil

szervezeteknek a képvise-
lõi vesznek részt, ame-
lyek valamilyen módon
kapcsolatba kerülnek a
kábítószerfüggõkkel, il-
letve a veszélyeztetett
csoportokkal. A résztve-

võk három csoportban ér-
tékelték az elmúlt hóna-
pokban szervezett progra-
mokat. Az egyik ilyen
eseményen az úgyneve-
zett pécsi modellel ismer-
kedtek meg a tagok. A ba-
ranyai megyeszékhely ar-
ról ismeretes, hogy ott
már sikerült megvalósíta-
ni az együttmûködést
minden olyan szervezet-
tel, amelyiknek így vagy
úgy köze van a kábítósze-
rezéshez. Az ismeretek
alapján hasonló modell
kerületi szinten Óbudán is
megvalósítható - állapí-
tották meg a civilek. Eh-
hez mindössze arra van
szükség, hogy minden ci-
vil szervezetben felvállal-
ja valaki, hogy folyama-
tosan kapcsolatot tart a

többi szervezettel. Így a
KEF egy ernyõszervezet-
ként mûködne, amelyben
a személyes kapcsolatok
révén mindenki minden-
rõl tudomást szerezne. Ja-
vasolták, hogy a KEF
összes tagszervezete láto-
gassa meg egymást, hogy
megismerje mindenki a
másik munkáját. 

A másik emlékezetes
fórumon a Kovácsszé-
nájai Rehabilitációs Ott-
honban folyó munkával
ismerkedtek meg a tagok.
Az ott alkalmazott szín-
házterápia már sok kábí-
tószerfüggõ fiatalnak és
középkorúnak adta vissza
a szabadságát. Ezzel kap-
csolatban a kerületi szak-
emberek arra a következ-
tetésre jutottak, hogy a

drámapedagógiai mód-
szereket kerületünkben is
sikerrel lehetne alkalmaz-
ni, akár a megelõzésben,
a prevencióban is. 

A harmadik csoport
Komáromi Éva klinikai
és addiktológiai szak-
pszichológus, a Kék Pont
Drogkonzultációs Köz-
pont és Drogambulancia
munkatársa közelmúlt-
ban tartott elõadását ele-
mezte, amely a kábító-
szeresek hozzátartozói-
nak a szemszögébõl vilá-
gította meg a problémát.
Az elõadás lényege az
volt, hogy bár az iskola a
prevenció helyszíne, de
valójában minden a csa-
ládban kezdõdik és ott is
dõl el. Vagyis a szülõk
nem háríthatják át a fele-

lõsséget az oktatási intéz-
ményekre, hanem otthon
kell nevelni a gyerekeket
a szépre, a jóra annak ér-
dekében, hogy meg se
forduljon a fejükben a
kábítószerek kipróbálása.
A KEF tagjai egyetértet-
tek ezzel a felfogással és
olyan programot javasol-
nak, amely az iskolákon
keresztül eljut a szülõk-
höz is

A tapasztalatok ösz-
szegzéseként dr. Gallóné
Nagy Judit, a szociális
szolgáltató fõosztály ve-
zetõje javasolta, hogy va-
lósítsák meg a gyakorlat-
ban a kirajzolódott ötle-
teket, s kisebb csoportok-
ban látogassák meg egy-
mást a fórum tagszerve-
zeteinek képviselõi, majd
a legközelebbi KEF-
ülésen számoljanak be
egymásnak a benyomá-
saikról.

Domi Zsuzsa 

Az iskola a megelõzés színtere

Nevelni otthon kell a gyerekeket

FOTÓ: KOVÁTS GÁBOR

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

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

Az állampolgárok bizton-
ságérzetérõl, illetve a
trükkös lopásokról és az
áldozattá válás megelõzé-
sérõl beszélt a polgármes-
teri hivatal tanácskozó-
termében Tóth Tamás, Bu-
dapest rendõrfõkapitánya
és Horváth Antal alezre-
des, kerületi rendõrkapi-
tány május 28-án. (A má-
jus 30-ai testületi ülésen
a III. kerületi Rendõrkapi-
tányság vezetõje részletes
beszámolót tartott a vá-
rosrész közbiztonsági
helyzetérõl.)

M ár-már szlogenné
vált a „szubjektív

biztonságérzet” - kezdte
tájékoztatóját Tóth Ta-
más, a BRFK vezetõje
azon a fórumon, melyen
Bús Balázs polgármes-
ter mellett a kerületi el-
látó intézmények, egy-
házak és a helyi polgár-
õr egyesület vezetõje is
részt vett. A rendõrfõka-
pitány úgy fogalmazott,
az állampolgárokat a
statisztikai adatok hide-
gen hagyják, ezért is
kellenek a lakossági
visszajelzések. Ez a fó-
rum azon elõadások so-
rába illeszkedik, ahol a
fõváros különbözõ pont-
jairól közvetlen vissza-
jelzéseket gyûjtenek.

A rendõrség személyi
és tárgyi feltételei alap-
vetõen biztosítottak, ám
az egyének szempontjá-
ból alapvetõen az a fon-
tos, hogy a rendõr, akivel
találkozik az utcán, aki-
vel kapcsolatba kerül,
miképp kommunikál. A
nyomozókkal, szabály-
sértési elõadókkal és a
járõrökkel kapcsolatos
tapasztalatok alakítják el-
sõdlegesen a rendõrség-

rõl alkotott képet. Mint
elmondta, ezen a téren
még sok a tennivaló.

A híradásokban sok
szó esik a látható rend-
õrségrõl, ám attól, hogy
a járõrautók láthatók az
utcán, maga a rendõr
nem válik elérhetõvé.
Mint mondta, arra kér-
ték járõreiket, ha lehetõ-
ségük van rá, autójukból
kiszállva, személyesen
legyenek jelen a közte-
rületeken. A körzeti
megbízottak legfonto-
sabb feladataként azt
emelte ki, hogy tüzete-
sen ismerjék a körzetük-
ben élõket, és a helyben
lakók szükség esetén el-
érjék õket. Arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy
a fõkapitányság munká-
jának eredményeit átlát-
hatóvá tették a lakosság
számára is, amikor a
police.hu oldalon köz-
zétették a különbözõ
bûncselekménytípusok
alapján lekérdezhetõ
bûnügyi ponttérképet.

- A fiatalok és az idõ-
sek válnak leggyakrab-
ban bûncselekmény ál-

dozatává - jelentette ki a
III. kerületi rendõrkapi-

tány. Az idõsekkel szem-
ben a trükkös lopások a

leggyakoribbak. Ennek
módjai közül most az a
legújabb, hogy éjszaka
telefonon felriasztják ál-
mukból az idõseket,
hogy baj érte egy hozzá-
tartozójukat és sürgõsen
pénzre van szükség. Az
idõs emberek mérlegelés
nélkül átadják a pénzt. A
gyerekek körében a
drog, az alkohol, az
internet és a közlekedés
jelenti a legnagyobb
kockázatot. A jó idõ kö-
zeledtével a közterülete-
ken gyakoribbá váltak a
fiatal bûnözõk által el-
követett ékszer letépé-
sek, telefon rablások is -
hívta fel a figyelmet
Horváth Antal. 

Közbiztonsági fórum

Idõsek és fiatalok a leggyakoribb áldozatok

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Hatmillió forint a zsákmány - elkapták õket
A rendõrség három férfit vett õrizetbe, akik feltehetõen fegyverrel raboltak ki egy
számítástechnikai boltot május 15-én délelõtt.
A Pünkösdfürdõ utcában színlelt vásárlási szándékkal bementek egy informati-
kai cég irodájába. Ezután az itt tartózkodó tulajdonost és két alkalmazottját fel-
tehetõen fegyverrel megfenyegették, megkötözték, majd számítástechnikai
eszközöket tulajdonítottak el. A rablás során lövés, személyi sérülés nem tör-
tént. A bejelentett kár mintegy 6 millió forint.
A három férfit május 17-én elfogták a rendõrök. Az elkövetõknél tartott házku-
tatások során az eltulajdonított nagy értékû számítástechnikai eszközök mara-
déktalanul elõkerültek.

Sz.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesü-

let továbbra is várja a nagyobb közbizton-

ságra vágyó kerületi lakosokat tagjai kö-

zé. Szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyele-

tet tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám

alatti irodájukban, ahol az érdeklõdõk

megismerkedhetnek a polgárõri szolgálat

követelményeivel, az ügyeletes polgár-

õrök fogadják a bejelentéseket, illetve

bûnmegelõzési-áldozatvédelmi tanácsok-

kal látják el a hozzájuk fordulókat.

Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-621-6088-as telefonszámon és a pol-

garor.obuda@gmail.com elektronikus címen. Az egyesület honlapja a

www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.
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Magyarország Kor-
mánya a Belügymi-

nisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazga-
tóságán keresztül rendelte
el a Duna magyarországi
szakasza mentén történõ
szúnyoggyérítést az árvíz
utáni szúnyoginvázióra te-
kintettel. Az irtást földi és
légi biológiai, valamint föl-
di és légi kémiai módsze-
rekkel hajtják végre. A fel-
használt szer kizárólag a
szúnyoglárvákat, illetve a
hasonló méretû egyéb ro-
varok lárváit pusztítja el, az
emberre nem veszélyes, a
környezetre nincs káros ha-
tással. Az áradás után visz-
szamaradt vizekben, külö-
nösen az ártéri erdõkben
naponta milliárdnyi szú-
nyog fejlõdik. A jelenlegi
meleg idõben a szúnyog-
lárvák fejlõdése rendkívül
gyors, így a folyamatos föl-
di és légi kémiai technoló-
giával zajló gyérítések elle-
nére pár órával a kivitelezés
után megkezdõdik a szú-
nyogok visszatelepülése.
Az árterületeken a lárvák
természetes ellenségeik hi-
ányában - mivel nem állan-
dó vizekrõl van szó - zavar-
talanul fejlõdnek. Az emlí-
tett védekezési módszerek
sajnálatos módon nem je-
lentenek teljes megoldást,
mivel számos ilyen „ideá-
lis” szúnyog-tenyészõhely
elérhetetlen. Ezek a terüle-
tek gyalogosan, vagy a per-
metezõt szállító gépjármû-
vel sem megközelíthetõk,
illetve a légi úton végrehaj-
tott permetezés is csak kor-
látozott eredményt hoz, hi-
szen a készítmény fennma-
radhat a sûrû növényzeten.
A Duna elhúzódó magas
vízállása miatt a következõ
hetekben még komoly szú-
nyogártalomra kell készül-
ni, amin legtöbb esetben

csak enyhíteni tud a folya-
matos védekezés. A jelen-
legi munkálatok után, meg-
felelõ idõjárás esetén július
közepéig jelentõs kapacitá-
sokkal folytatódnak a keze-
lések a Duna teljes magyar-
országi szakaszán. 

AIII. kerületben elsõsor-
ban a Római-parton, a Pók
utcai lakótelepen, Csillag-
hegyen, Békásmegyeren,
Kaszásdûlõn, a Római
kemping területén, Mocsá-
rosdûlõn, a Gázgyári lakó-
telepen valamint a Har-
sány-lejtõ környékén vé-
geznek szúnyogirtást.

Ahogy a korábbi évek-
ben sem, úgy most sem a
III. kerületi önkormányzat
végezteti az irtást, mivel ez
fõvárosi feladat. Ezúttal vi-
szont a kihirdetett, július
19-ig tartó vészhelyzet mi-
att a munkálatokat az Or-
szágos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság végezteti. A
gyérítéssel kapcsolatban az
alábbi elérhetõségeken ér-
deklõdjenek, tegyenek be-
jelentést: Szemp Air Légi-
szolgáltató Kft. Telefon-
szám: +36-62-43-8239. E-
mail: info@szempair.hu.
Légi kémiai irtás esetén:
Kondács Pétert keressék a
06-70-319-9478-as tele-
fonszámon. Földi kémiai
irtás kapcsán Reisinger
Mátyás hívható. Telefon-
szám: 06-30-940-2731. Bi-
ológiai irtás esetén Fekete
Gábor nyújt információt a
06-30-442-1708-as tele-
fonszámon. A projekt ma-
nagere: Lõrincz Árpád. Te-
lefonszám: 06-30-949-
0079. Sz. Cs. 

Új módszerekkel is irtják
a rengeteg szúnyogot

A rendkívüli meleg különösen kedvez a szúnyogok sza-
porodásának a nemrégiben lezajlott árvíz miatt az árte-
rületeken visszamaradt vízfelületeken, és ezért a több
mint két hete zajló intenzív irtást új módszerekkel kell
kiegészíteni. A III. kerületben június 21-én az esti órák-
ban kezdték meg a szúnyogirtást. Amennyiben szükség
van rá, július 19-ig folytatják a gyérítést, melyet az idõ-
járási viszonyok is befolyásolnak. A munkálatokat az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság végezteti. 

A Törzs utca 3. szám alatt
lakó családok úgy gondol-
ták, megszépítik környe-
zetüket. Ezért benyújtot-
ták elképzelésüket az ön-
kormányzat által meghir-
detett „Zöldfelület gondo-
zási pályázatra”. 

N yertek is. Ezután a
lakók megtervez-

ték, hogyan nézzen ki az
õ kis kertjük, elkészítet-
ték a tervrajzot, összeál-
lították a növények, vi-
rágok listáját, megvették
a palántákat, beszerez-
ték a kerti szerszámokat,
majd pedig nekiálltak a
gyakorlati megvalósí-
tásnak június 15-én. 

A munka a terület
megtisztításával indult:
elhordták az évek óta
odahordott sittet, agya-
got, betontörmeléket. Ez-
után kezdõdhetett a beül-
tetés. Mivel a virágoskert
Timi szívügye volt, a la-

kók úgy döntöttek, Timi
kertjének nevezik el. Pél-
dás összefogás jellemez-
te a munkálatokat: volt
sövényfelelõs, üres cse-
repek hordozója, metszõ-
ember, ásó, földhordozó,
ültetõ. Este nyolc órára
elkészült a kert! 

A „tulajdonosok” az-
óta is szorgalmasan lo-
csolják, ápolják a növé-
nyeket, továbbra is tel-

jes egyetértésben. És
természetesen gyönyör-
ködnek alkotásukban.
Csodák csodájára a kert
összehozta az embere-
ket. Akik eddig csak
egymás mellett, fölött,
alatt laktak, azok né-
hány hete már ismerik is
egymást - név szerint.
Hiába: aki a virágot sze-
reti, rossz ember nem le-
het. (d.)

Timi kertje

Az önkormányzat még a hõ-
ségriadó elrendelése elõtt
üzembe helyezte a párakapu-
kat a városrész fõbb csomó-
pontjaiban. A vízpermetet
szóró kapuk alatt áthaladó
emberek enyhülést kaphat-
tak a kánikulában. A páraka-
puk lényege, hogy a vízper-
metet, illetve a vízködöt al-
kotó cseppek mérete a szo-
kásos vízcseppeknél jóval ki-
sebb, így lényegesen hatáso-
sabban csökkentik a hõérze-
tet. A kerületben a követke-
zõ csomópontokon üzemel-
nek párakapuk: Csobánka
tér; Heltai Jenõ tér; Szentlé-
lek tér; Római tér

FERTÕTLENÍTETTÉK AZ AMFITEÁTRUMOT. A dunai ár annyira megemelte a talajvíz
szintjét, hogy az Amfiteátrum is megtelt vízzel. Mivel ez a szeméttõl és a kutyaürülék-
tõl szennyezett volt, mész-hidráttal fertõtlenítették a szakemberek
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Tárlattal emlékeztek az Újlak Csoportra

A Flórián Mûhely (az egykori Flórián mozi) adott ott-
hont az „Under Reconstruction - Újlak 1989-1995”
címû tárlatnak június közepén. A kiállítás a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem Képzõmûvészet-elmélet
alapszakos hallgatóinak diplomaprojektjeként való-
sult meg. Az Újlak Csoport a hazai installációmûvé-
szet egyik legkorábbi képviselõje volt. Az ötletgaz-
dák a rendszerváltozást követõ évek egyik megha-
tározó mûvészeti csoportjának tevékenységét kí-
vánták bemutatni.

Az Elzárt Kert
Wegroszta Gyula: Hortus Conclusus (Elzárt Kert)
címû gyûjteményes kiállítása július 28-ig látható a
Krúdy-udvarban. Az alkotások a mûvész lelkének
kertjébõl nõnek ki, a kézmûves õsök alkotta tárgyak
és eszközök átlényegülésével nyernek mûvészi
megfogalmazást. Minden kép egy külön kis vitrin,
melyen keresztül a múltunkba révedve magunkat
és jövõnket szeretnénk látni és láttatni. (Helyszín:
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Krúdy-
udvara. Cím: Korona tér 1., volt Dugovics Titusz tér.)

Pajtás - meghosszabbítva 
„A Pajtás és pajtásai” címû idõszaki kiállítás jú-
nius 30-a helyett július 14-ig látható a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.

A tárlaton a magyar fényképezõgép-tervezés, -gyártás,
-értékesítés és -használat 1950-1966 közötti, úgy-
nevezett ipari korszakával foglalkozik. A legnagyobb
példányszámban elõállított magyar fényképezõgép,
a Pajtás mellett kiállítják többek között az Útitárs, a
Fotobox, a Momikon és a Mometta gépeket. Az egy-
kori osztálykirándulások, családi események, fotó-
szakkörök legfontosabb kellékeit, amatõr fotósok
hajdani kedvenceit még soha nem láthatta ilyen
nagy számban együtt a közönség, az ifjabb generá-
ció pedig átélheti az otthoni, fürdõszobai elõhívás
élményét. (Cím: Kiskorona tér 1., volt Dugovics Ti-
tusz tér.)

Óriási érdeklõdés mellett,
több mint 220 óbudai
nyugdíjas jelenlétében
mutatták be Hampel Kata-
lin divattervezõ „Divatban
az érték” címû könyvét,
melyet Schmittné Makray
Katalin, olimpiai ezüstér-
mes tornász méltatott jú-
nius 13-án az Óbudai Szo-
ciális Szolgáltató Intéz-
ményben. A mûsor máso-
dik részében a neves váci
utcai szalon közel hatvan
ruhakölteményét csodál-
hatta meg a közönség. 

H ampel Katalin újra
divatba hozta az ele-

gáns, zsinóros, a magyar
hagyományokat követõ
nemzeti viseletet, az általa
megálmodott ruhák régi
magyar viseleteink motí-
vumait ötvözik a mai di-
vattal. A zenés divatbemu-
tatón Sáfár Mónika szín-
mûvésznõ énekelt, a kol-
lekciót pedig közismert
hölgyek mutatták be.

A különleges esemé-
nyen Kelemen Viktória
alpolgármester, dr. Gal-
lóné Nagy Judit fõosz-
tályvezetõ és Müller Ist-
vánné, az Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató Intézmény
vezetõje is vállalta az al-

kalmi manöken szerepét,
bizonyítva, hogy a ha-
gyományõrzõ ruhák va-

lóban hordhatók, és nem
csak a hivatásos model-
leknek állnak jól.

Zsinóros viselet a modern korban

Nemrégiben jelent meg Ka-
nizsa József kerületünkhöz
kötõdõ író, költõ 39. kötete,
„A hit ereje” címmel. Az al-
kotó 27 éve az Óbudai Krúdy
Gyula Irodalmi Kör titkára. 

A hit ereje címû kötet
megjelentetéséhez a

diákokkal való találko-
zás, rendhagyó irodalmi
óra adta az ötletet, ahol a
fiatalok felvetették azt a
kérdést, hogyha a költõ-
nek oly’ sok „istenes ver-
se” van, akkor miért nem
jelentet meg egy vallás-
hoz kötõdõ könyvet? Ek-
kor jött a Hit éve felhí-
vás, mely végképp meg-
érlelte benne a kötet
megjelentetését. 

A versekhez Szabados
István festõ-grafikusmû-
vész készített illusztráció-
kat. A költõ hitvallása sze-
rint: „Ma különösen fon-
tos a hit ereje. Ez nem csak
kapaszkodó az életben va-

ló fennmaradáshoz, annál
sokkal több... A szívben,

lélekben, hittel megerõsö-
dött ember jobban elviseli
a mindennapi megpróbál-
tatásokat.”              Sz. Cs. 

A hit ereje

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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„A jó kalmár a világ jóte-
võje; - Két évszázad a ma-
gyar kereskedelem törté-
netébõl” címmel mintegy
tíz év szünet után ismét
megnyílt az új, állandó ke-
reskedelem-történeti kiál-
lítás a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipar
Múzeumban. A tárlat a té-
ma hazai históriájának két
évszázadát mutatja be.

A z elsõ terem a vá-
sárok és piacok vi-

lágába hív. A látogatók
itt megismerik a mérés-
ügy történetét és a Du-
na-parti kikötõk sajátos
hangulatát, lacikonyhák,
mutatványosok, állat-
táncoltatók emlékeivel.

Különlegesség, hogy
megidézik a Magyar
Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeum
elõdjét, a Magyar Kirá-
lyi Kereskedelmi Múze-
umot is.

A kereskedelem fo-
lyamatos fejlõdése egy-
re több szakiskolát és
magasabb színvonalú
szakoktatást igényelt - a

második terem ezeket az
intézményeket ismerte-
ti, betekintést nyújtva az
elméleti ismeretek -
könyvvitel, számtan és
az áruismeret tananya-
gába is.

A kiállítás harmadik
terme egy XX. századi
kereskedõ irodája, me-
lyen keresztül a látoga-
tók bejutnak a fûszer-
csemege-kereskedésbe.

Ezeknek a boltoknak az
árukínálata a fejlõdõ ha-
zai élelmiszer- és vegy-
ipar, valamint más ipar-
ágak termékeibõl állt.
Az eladótereket sokfió-
kos szekrényekkel, pult-
tal és állványokkal ren-
dezték be, és színes rek-
lámtáblák díszítették kí-
vül-belül. A vásárláson
túl a társadalmi élet fon-
tos színhelyei is voltak.

A negyedik terem exte-
riõrként ábrázol egy XX.
század eleji utcarészletet,
áruszállító kerékpárral,
hirdetõoszloppal és az el-
sõ pesti fényreklámmal.
A látogató megcsodálhat-
ja a korabeli boltok, dro-
gériák díszes, épített por-
táljait, a csalogató kiraka-
tok segédeszközeit, a szí-
nes és látványos reklám-
eszközöket. 

Az utolsó terem az
ipari és kereskedelmi ki-
állításokat és vásárokat,
kiemelten a Budapesti
Nemzetközi Vásárt is-
merteti.

Mindegyik teremben
fontos szerepet kap az
interaktivitás, a látoga-
tók kipróbálhatják, mi-
lyen a kereskedõ mun-
kája, az audiovizuális
eszközök pedig segítik
az információk befoga-
dását.

A kiállítás elsõ ütemé-
ben, 2013-ban egyelõre
ez az öt terem nyílik
meg az érdeklõdõk elõtt,
a második ütemben a
szakosodó kereskede-
lem, a fiókhálózatos üz-
letek és áruházak, az ál-
lamosítás és a szocialista
kereskedelem története
kerül majd sorra.

(Cím: Korona tér 1.,
volt Dugovics Titusz tér.
Nyitva: hétfõ kivételével
minden nap 10-tõl 18
óráig. Belépõjegy: 800
forint/teljes árú; 400 fo-
rint/diák és nyugdíjas;
1500 forint/család.) 

A kereskedelem-történet két évszázada 

Az Uniós Fejlesztések Nyílt
Napján, június 15-én érde-
kes programmal várták az
érdeklõdõket az Aquincumi
Múzeumban. A Pannonia
Provincia Program projekt-
ben számos látványosság-
gal bõvült a múzeum. 

Létrejött a római vá-
rosfal vonalát köve-

tõ kõtár, felépült az úgy-

nevezett Festõház - ame-
lyet eredeti római mintá-
ra rendeztek be -, a „Mi-
tológiai játszótér”, ahol
ugyanolyan játékokat ve-
hetnek birtokba a kicsik,
amilyenekkel elõdeik is
játszottak, és felállítottak
egy kronoszkópot,

amelybe belenézve látvá-
nyos grafikán elevenedik
meg a romterület déli ré-
szének ókori arca. A nyílt
napon elõre megtervezett
sétán a szakemberek be-
mutatták mindezeket a
látogatóknak. A fejlesz-
tés során egy úgyneve-

zett „Virtuális élménytá-
rat” is létrehoztak,
amelyben a számítógé-
pes technika segítségével
játszhatnak gyerekek és
felnõttek ókori témájú in-

teraktív virtuális játéko-
kat. Az iskolásokat mú-
zeumpedagógiai foglal-
koztató, a legkisebbeket
pedig játszószoba várja,
ahol ki-ki igénye és ked-
ve szerint múlathatja az
idõt ókori vagy XXI. szá-
zadi játékokkal. d. zs.

Nyílt nap Aquincumban
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�TV javítás helyszínen is garanciával, ingyenes
kiszállás, (LCD, LED TV-t és monitort 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, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzettség, jo-
gi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com
www.befokkt.hu
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� 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
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-

szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Hívjon bizalommal! Ingyenes ki-
szállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� A kéménytõl a pincéig! Komplett lakásszer-
viz! Alpinista, festõ, víz-gázszerelõ, kõmûves, lift-
szerelõ, villanyszerelõ, parkettás, kéménybélelés,
tetõjavítás, szigetelés, burkolás és az összes szak-
iparral állunk rendelkezésükre! Tel.: 06(70)294-
6161. E-mail: idekuldhozzam@gmail.com
� 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
� Társasházkezelés - valódi érdekképviselet, A
tulajdonosközösség tájékoztatása negyedévenként
a pénzügyi helyzetrõl. Zápor u. Tel.: 240-4209;
06(30)462-2830. simon.dubecz@t-online.hu
� Tetõ- és teraszszigetelés 10-15 év garanciá-
val, 24 éves vállalkozás. VIA-Épszakker Kft.
1022 Bp., Törökvész út 16/b. Tel.: 326-5312
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Õszinte társasházkezelés! Fiatalos, tapasz-
talt közös képviselet, egyenes beszéddel, teljes
körû mûszaki, könyvelõi és jogi háttérrel várja
szíves megrendelésüket! Tel.: 06(70)294-
6161. E-mail: idekuldhozzam@gmail.com
� Óbudán élõ, 28 éves lány, ápolási tapaszta-
lattal, eltartási szerzõdést kötne idõs hölggyel-
úrral. Tel.: 06(20)389-4417, Balázs Hajnalka
� 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
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(30)272-3909
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés, fa-
vágás, gyepesítés, bozótirtás, terepgondozás, kerí-
tés építése, javítása, térkövezés, betonozás, hom-
lokzat szigetelése, garanciával – reális áron! Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021; 06(70)391-8976
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Takarítás-rovarirtás! 15 éves tapasztalat-
tal, lakókkal könnyen szót értõ kollégákkal
várjuk megrendeléseiket. Tel.: 06(70)775-
8661. E-mail: tamaselnok@gmail.com

� 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

� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Szénanátha kezelése fülakupunktúrával.
Tartós tünetmentesség. III. Vörösvári út 29.
II/5., Bejelentkezés: 06(20)481-4646. Dr. Bor
Márta, www.bormarta.hu
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.bkwsu.org/hungary

� Allergológiai és gyermek-tüdõgyógyá-
szati magánrendelés III. Vörösvári út 29. II/5.
Bejelentkezés: 06(30)992-2151. Dr. Kaszó
Beáta, www.allergiadoktor.com
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a., Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-
kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559, www.callantorna.hu
� Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)560-4507
� Dr. Eric Pearl féle fizikai közérzetjavító
kezelések. www.ongyogyitolap.shp.hu/.../,
kapcsolatteremtõ gyógyítás
� Az Egészség „Mesterkulcsai”. www.az-
ongyogyitas-muveszete.shp.hu
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� 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
� Olasz és spanyol nyelvoktatás diplomás,
külföldi nyelvtapasztalattal rendelkezõ tanár-
nõnél Csillaghegyen. Tel.: 06(20)368-3335
�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
� Matematikatanítás, pótvizsgára, érettsé-
gire, felvételire való felkészítés nagy gyakor-
lattal, referenciákkal. www.mennifoga-
matek.hu. Tel.: 06(20)910-7517
� Angol, olasz, minden szinten hatékonyan,
diplomás tanártól. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)587-8329
� Fogtechnikus gyakorlati oktatást vállal
azoknak a tanulóknak, akik felvételt nyertek
elméleti képzésre. Tel.: 06(20)512-6777
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478

�Békásmegyer hegy felõli oldalán, az Õszike
u.-ban eladó egy 36 nm-es, felújított, elsõ emele-
ti, erkélyes lakás. Érdeklõdni: 06(30) 203-4722
�Rómaifürdõn, nem ártérben, másfél szo-
bás lakás, garázzsal, tulajdonostól eladó. Tel.:
06(30)678-0753
�Budakalászon, Gerinc utcában örökpano-
rámás építési telek (1075 nm) eladó, ikerház
építésére is alkalmas. Tel.: 06(30)222-1986
� Szentendrén, zsákutcában 62 nm lakóte-
rületû, 3 szintes családi ház eladó, 300 nm te-
lekkel. Irányár: 25 MFt. Tel.: 06(20)454-8010
�Pomázon 2,5 szobás lakóparki lakás, kocsibe-
állóval, tárolóval eladó. Tel.: 06(20)804-7714
�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
�Eladó Békásmegyer hegy felõli oldalán, az
utolsó 4 emeletes házban, szép állapotban lévõ,
36 nm-es garzonlakás. Tel.: 06(30)973-9551
�Kiadó lakás a Rómain, 2 szoba, 51 nm, 10.
em., szép kilátás, tiszta, rendes ház, csendes
környék. Tel.: 06(30)701-0351

� 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
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� III. Óbudán, Váradi utcában bútorozott,
2 külön bejáratú szobás, összkomfortos lakás
bútorozottan, azonnali beköltözéssel kiadó.
Tel.: 06(30)269-1844

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Bizományi Kereskedés Óbudán. Baba-
mama-gyerek ruha, játék, felszerelés adásvé-
tele. www.boroka.biz 1032 Bp., Váradi u. 24.
Tel.: 06(30)951-7372

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-

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

� Stresszoldás kineziológiai módszerrel a
Harrer Pál u. 16-ban. Tel.: 06(30)283-3132
Júliusban 20% kedvezmény

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben. (EuroCenternél). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Számítógépes anya-
jegyszûrés.  Bejelentkezés: 06(20)543-3948

�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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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
� Cégünk III. kerületi telephelyére autósze-
relõ karbantartót keres. Szükséges: C kategó-
riás jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzban, bérigény-
nyel. E-mail cím: a.toth@bekaskft.hu
�Duna House III. kerületi csapatába ingatlan-
értékesítõ kollégát keresünk. Tel.: 06(30)619-
5653, e-mail: jablonszky.bea@dh.hu

� Békásmegyeri társasházba gondnokot ke-
resünk. Szolgálati lakást biztosítunk. Érdek-
lõdni lehet: 06(20)572-9879

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

� 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, lnagy-
dr@gmail.com. Web: www.nagyplasztika.hu

Magánrendelés

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Hirdetési méretek Árak
(oldal) (mm) fekete-fehér
1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft
Az árak az áfát (27%) nem tartalmazzák. Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25%. Ne-
gatív: + 20%. Elhelyezési felár: + 20%. Tervezési díj: + 10%. Apróhirdetés árak: 10
szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3800 Ft + áfa/alkalom. (Egy
hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - impress.hirdet@gmail.com; Tel.: 267-0524, 267-0525
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Alighogy levonult az árvíz,
újra kinyitottak a buda-
pesti strandok. Fenntartó-
juk, a Budapest Gyógyfür-
dõi és Hévizei Zrt. idén
összesen 600 millió forin-
tos felújítást hajtott végre
a fõvárosi strandokon. Eb-
bõl az összegbõl fõként új
csúszdákat állítottak a
vendégek szolgálatába,
de a vizesblokkok és az öl-
tözõk felújítására is futot-
ta belõle. 

Római 
Strandfürdõ 
A terület már a római

korban ismert vízadó tér-
ség volt. A források kör-
nyékét szent helyként tisz-
telték, a régészek megtalál-
ták a szentély alapfalait is.
A legutóbbi ásatások ered-
ményként elõkerültek a
forrásfoglalások nyomai,
építményi részletei. Régé-
szeti feldolgozásuk folya-
matban van. Mátyás király
korában a területen lévõ tó
partján kórház is volt a ko-
rabeli leírások szerint. A
Római Fürdõ Rt.-t 1930-
ban alapították. Az újjáva-
rázsolt strand 1964-ben
nyílt meg. Három meden-
céjét 2000-ben korszerû-
sítették. A strandmedence
élménymedencévé alakult
át csúszdával, nyakzu-
hannyal és pezsgõztetõvel,
a gyermekmedence pedig
játszóparadicsommá vált. 

A Rómain az idei sze-
zonra új óriáscsúszdákat
építettek: rafting-, kami-
kaze-, turbó-, családi- és
gyermekcsúszdát. Mind-
emellett egy új játszótérrel
is megörvendeztetik a leg-
kisebb látogatókat. Július
6-ig a Minimax tv-csator-
nával közösen izgalmas já-
tékokkal és programokkal
várják a gyerekeket. Gyer-
mek-, strand- és úszóme-
dence nyújt garantált fel-
frissülést a hûsölni vá-
gyóknak. 

(A Római Strandfürdõ
címe, elérhetõsége: Rozgo-
nyi Piroska utca 2. Tele-
fonszám: 388-9740.)

Ami a jegyárakat illeti:
az üzemeltetõ - a 100 és
400 forint közötti áremelés
mellett - számos kedvez-
ménnyel várja a vendége-
ket. Szerdánként idén is
lesznek Strandváró Na-
pok: a Rómaira ezeken a

napokon 1700 forint a be-
lépõ. A Rómaira egyéb-
ként hétköznap 2300, hét-
végén 2600, gyerekeknek,
diákoknak és nyugdíjasok-
nak hétköznap 1700, hét-
végén 1800 forint a belé-
põ. A családi jegy ára hét-
köznap 6300, hétvégén 7
ezer forint. 

Csillaghegyi
Strandfürdõ
A fõváros egyik legré-

gebbi strandja. Az 1800-
as évek második felétõl
már mûködött, 2000-ben

nyerte el mai formáját.
Sátortetõ alatt télen is
üzemel. A strandfürdõ a
hegyoldalban, csodálatos
természeti környezetben
helyezkedik el, 90 ezer
négyzetméteres parkosí-
tott területen. Lépcsõzete-
sen épült elsõ szintjén az
úszó- és strandmedence,
feljebb a gyermekpancso-

ló és a napozóterület talál-
ható. 

A Csillaghegyire hét-
köznap 1800, hétvégén
2000, gyerekeknek, diá-
koknak és nyugdíjasok-
nak 1300 forint a jegy. A
családi belépõért 5500 fo-
rintot kell fizetni. Az
uszodaváró szerdán 1200
forint a belépõ. A délutáni
és a nyugdíjas jegyekkel
(bizonyos napokon) to-
vábbi kedvezményeket
biztosítanak. 

(A Csillaghegyi Strand-
fürdõ és Uszoda címe, el-

érhetõségei: Pusztakúti út
2-6. Telefonszám: 242-
0754; 250-1533.)

Pünkösdfürdõi
Strand

A strandfürdõ 1935-
ben létesült a Duna part-
ján, Hajós Alfréd tervei
alapján. A rózsalugasok
között lévõ három me-

dence valamennyi kor-
osztály részére fürdési,
strandolási és kellemes
kikapcsolódási lehetõsé-
get biztosít. Terebélyes
fákkal borított zöldterüle-
te pihenést, felüdülést
nyújt vendégeinek. A
strand felújítása 2002-ben
kezdõdött, és azóta is szá-
mos újdonsággal bõvítet-
ték a szolgáltatásokat. Él-
mény-, csúszdás és gyer-
mekmedencében hûsöl-
hetnek a felüdülésre vá-
gyók. APünkösdfürdõin a
kerékpárral érkezõkre is

gondoltak: ezen-
túl biztonságos tá-
rolókban helyez-
hetik el kétkere-
kûjüket az ideér-
kezõk. 

A Pünkösdfür-
dõin hétköznap
1700, hétvégén
1800, gyerekek-
nek, diákoknak és
nyugdíjasoknak
1300, illetve 1400
forint a jegy. A
családi belépõ
hétköznap 4700,
hétvégén pedig 5

ezer forint. A vendégváró
szerdán 1300 forint a be-
lépõ. Egy húsz alkalomra
szóló bérlettel 25 százalé-
kot lehet spórolni. 

(A Pünkösdfürdõi
Strand címe, elérhetõsé-
ge: Királyok útja 272.
Telefonszám: 388-6665.)

Strandok 
Éjszakája

A Múzeumok Éjsza-
kája program mintájára
valamikor a nyár folya-
mán megrendezik a
Strandok Éjszakáját is.
A strandokat tervek sze-
rint szeptember 1-jéig
tartják nyitva, de termé-
szetesen kedvezõ idõjá-
rás esetén akár egy hét-
tel tovább is látogatha-
tók lehetnek. 

Óbudai Strand 
A Laborc utcai Sza-

badidõparkban csendes,
parkosított környezetben
található strandon felújí-
tott kis- és nagymeden-
cével várják a vendége-
ket augusztus végéig. A
mérsékelt áraknak kö-
szönhetõen a szolgáltatá-
sok mindenki számára
megfizethetõk. Belsõ-
Óbudától autóval pár
perc alatt elérhetõ, és tö-
megközlekedési eszkö-
zökkel is könnyen meg-
közelíthetõ. (Cím: La-
borc utca 2.)

Úszótanfolyam 
Minden héten hétfõtõl

péntekig 17-tõl 18 óráig
gyermekeknek indul
úszótanfolyam a strandon.
Cél az összes úszásnem
megtanítása, maximális
vízbiztonság kialakítása
mellett. A tanfolyam díja:
7.500 forint 5 alkalomra.
A kísérõ belépõ: 200 fo-
rint, mely medencehasz-
nálatra nem jogosít. (Je-
lentkezés: Gyepes Lajos-
nál a 06-30-293-7302-es,
illetve Gyepes Ádámnál a
06-30-284-6823-as tele-
fonszámon.) 

Jutalom 
Óbudán 1770 tanuló

végzett kitûnõ bizonyít-
vánnyal az idei tanévben.
A tanévzáró alkalmával
Bús Balázs polgármester
egy három alkalomra szó-
ló strandbelépõvel ismer-
te el a diákok egész éves
munkáját és szorgalmát. 

Strand a Laborc utcai Szabadidõparkban

Óriáscsúszdák a Rómain 

Az összeállítást készítette: Szeberényi Csilla, Domi Zsuzsa 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Sziget Fesztivál

40 éves legenda
a Szigeten 

A fesztivál „nulladik”
napján, azaz augusztus 6-
án a Világzenei Nagyszín-
padon a Muzsikás együttes
lép fel barátaival és nem-
zetközi sztárvendégekkel.
A szinte nemzeti intéz-
ménynek tekinthetõ Mu-
zsikás együttes, a világ
nagy fesztiváljainak és hí-
res koncerttermeinek ál-
landó vendége. A Muzsi-
kás koncertjei mindig ese-
ményszámba mennek, és
ez ezúttal különösen így
lesz. A hagyományos ma-
gyar népzene az egyik leg-
jelentõsebb nemzeti érté-
künk, igazi hungarikum.
Hogy a világ errõl már tu-
domást szerzett, nagyban
köszönhetõ a zenekar
nemzetközi fogadtatásá-
nak és sikereinek.

Quimby
Csodaországban  

Ugyanezen a napon, az-
az augusztus 6-án a

Quimby egy kulturális él-
ményparkot rendez be,
hogy olyan összmûvészeti

bulit nyújtson a látogatók-
nak, amelybõl kiderül,
Magyarország egy
Csodaország, ahol sok fura
dolog történik, mégis iz-
galmas, kreatív és szeret-

hetõ hely. Az eseménysor-
ban egy, a Nagyszínpadon
történõ, erre az alkalomra
komponált szuperkoncert
mellett, majd’20 izgalmas,
kulturális program vará-
zsolja el a közönséget,
Lewis Caroll meseregé-
nye, az Alice Csodaor-
szágban mintájára. A Szi-
get egy idõre a „nyúl üre-
gévé” válik, amibe minden
látogató egyesével bele-

csúszik: a Sziget lesz az a
felfedezésre váró Csoda-
ország, melyben számtalan
érdekes, izgalmas, eredeti
dolog történik - cirkusz,
akrobatika, tánc, látvány-
színház, irodalmi progra-
mok, akusztikus koncert,
világzene, táncház, vetí-
tés -, s megannyi más. A
Csodaország 17 órakor tár-
ja ki kapuit, a Muzsikás 20
órakor, a Quimby 20.30
órától lép színpadra, de a
zenekar tagjai már a koráb-
bi programokban is fel-
bukkannak majd. 

A hét további napjain
fellép még többek közt a
Csík zenekar és barátai, a
Söndörgõ és a Besh o
Drom együttes is.

Külföldi zenekarok
A hatalmas zenei palet-

tából csak ízelítõt adha-
tunk. Koncertezik egye-
bek mellett a Die Arzte,
Nick Cave, Rachid Taha,

a Ska-P, a Leningrad és
Franz Ferdinand. A záró
bulin pedig David Guetta

hozza lázba a közönsé-
get.

Látvány, élmény
„ezerrel”

Tervek szerint most
elõször lesz szabadstrand
a Sziget területén a víz-
minõség javulásának kö-
szönhetõen, emellett egy
új, a világ egyik legna-
gyobb szállítható látvá-
nyosságával szórakoztat-
ják a résztvevõket. Az er-
dõs részek is külön deko-
rációt kapnak. A helyszí-
nek és programok kaval-
kádja felsorolhatatlan.
Csak néhány a sok közül:
a Kelet-Európai Vurstli
megidézi majd a ‘60-as,
‘70-es évek hippy-
korszakát. A cirkuszi sá-
torban új elõadásokkal
készülnek a Recirquel
társulat tagjai. Egy Rom-
kocsma-negyedet is ki-
alakítanak a kitelepülõ
budapesti szórakozóhe-

lyek. Az End Show lesz a
Sziget utolsó napjának
záró attrakciója, látvá-

nyos pirotechnikával, tû-
zijátékkal és fényeffek-
tekkel. Sok minden meg-
változott az elmúlt 20 év-
ben. Ezért döntött úgy
Gerendai Károly fõszer-
vezõ és csapata, hogy új-
ra elõveszik a régi recep-
tet és álmodoznak, még-
pedig egy fesztivál-köz-
társaságról, a szabadság
szigetérõl, ami már iga-
zán elüt a valódi orszá-
goktól, vagy más rendez-
vényektõl, ahol különle-
ges installációk, világítá-
sok, szobrok és számta-
lan egyéb meglepetés,
látványosság fogadja a
látogatót. A képzeletbeli
országban mindenki ott-
hon érezheti magát, ahol
majdnem mindent szabad
és semmit se muszáj, ahol
a sokszínû, nemzetközi
forgatagban mindenki
megtalálhatja a számára
kedves programokat.

Sz. Cs. 

Az idei Sziget új koncepció alapján fesztivál-köztársa-
sággá válik, mely egyebek mellett új programelemekkel
bõvül. Egyúttal látványelemeivel Csodaországgá válik. A
„nulladik” napon, a Világzenei Nagyszínpadon a nemzet-
közi hírû hazai legenda, a Muzsikás együttes lép fel ba-
rátaival és nemzetközi sztárvendégekkel. Õket a Quimby
követi. A záróbulin pedig David Guetta szolgáltatja majd
az „aláfestõ” zenét. A fesztivál augusztus 5-én nyitja,
12-én zárja kapuit a Hajógyári-szigeten.

Fesztivál-köztársaság lesz a Sziget augusztus 5-tõl 12-ig

Kulturális élménypark a Hajógyári-szigeten

Jegyárak 
A „nulladik” napi Quimby és Muzsikás koncertre a
jegyek elõvételben 6990 forintért, a kapuban 7900
forintért kaphatók.
A napijegy 14 ezer forint, a „hazamenõs” bérlet 58
ezer forint, az „ott-alvós” bérlet 66 ezer forint, a ka-
raván-kempingjegy elõvételben és a helyszínen 38
ezer forint.

Kiemelt jegyterjesztõ pontok
A Nyugati téri jegyértékesítõ központ éjjel-nappal
nyitva tart. Bankkártyával, SZÉP kártyával, illetve a
különbözõ utalványokkal csak 8-tól 20 óráig lehet fi-
zetni, utána kizárólag készpénzt fogadnak el.
Fesztiváljegy.hu iroda: Akvárium Klub (V. Erzsébet
tér 14.) Honlap: www.fesztivaljegy.hu. Nyitva tartás:
naponta 12-tõl 19 óráig. Telefonszám: 06-20-385-
0827. LondonPort: VIII. kerület, Rákóczi út 11. Nyit-
va tartás: hétköznap 10-tõl 18.30 óráig. Szombaton
9-tõl 14 óráig. Telefonszám: 06-30-609-4083. Mind-
három helyszínen lehet bankkártyával, SZÉP kár-
tyával, illetve egyes utalványokkal is fizetni. (Bõ-
vebb információ a www.sziget.hu honlapon.)

Cipõ-emlékkoncert
Cipõre emlékeznek a magyar elõadók az idei Sziget
„mínusz egyedik” napján, augusztus 5-én. Az idén
elhunyt Bódi László és a Republic legnagyobb slá-
gerei szólalnak majd meg a négyórás koncerten,
melyen a hazai könnyûzenei élet szinte minden is-
mert alakja képviselteti majd magát egy-egy dal
erejéig. (A belépõ 4900, a helyszínen 5900 forint,
„ott-alvós” bérlettel ingyenes a koncert.) 
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Célpont
Rejtvényünkben három szentendrei neveze-
tességet talál. Megfejtés a vízszintes 8., 35., és
a függõleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Szúrós gyomnövény. 8. Az el-
sõ sor (zárt betûk: Ö. R. T.). 14. Egyfajta fúvós
hangszerek. 16. Ismertetõjegy. 17. A Gondolko-
dó szobrásza. 18. Fordított testrész. 20. Kocsifé-
le jármû. 21. O. Z. Y. 22. R-rel az elején európai
állam. 25. Asztácium vegyjele. 26. Ezen a napon.
28. Egyikfajta szülõké. 29. Testrésze. 30. Olasz-
ország. 33. Kanóc belseje! 34. Szájjal  említ. 35.
A második sor. 38. Duna közeli helység fordít-
va. 40. Rag betûi keverve. 41. Vajon tanult?! 43.
Légy "mondja". 44. Férfival kapcsolatos német
szó. 46. Annyi, mint. 47. Két amper! 49. Részt-
vevõnek. 51. Á. P. P. 52. Hullajtom. 55. Angol
kölyök. 56. Ebédhez készíti elõ az asztalt. 58.
Slawomir …, lengyel író. 60. Olasz férfinév. 62.
Kézben fogom.
FÜGGÕLEGES: 1. A harmadik sor (zárt be-
tûk: S. L. B.). 2. Okkal kapcsolatos. 3. Gallium,
deutérium és ittrium vegyjele. 4. Á. R. E. 5. …
Manfredi, olasz színész volt. 6. Szén és nitrogén
vegyjele. 7. Ördög. 9. Sír. 10. Végek nélküli Bös-
ke! 11. Mihail …, orosz-szovjet filmrendezõ
volt, fordítva. 12. Hófehérke része! 13. Vonalje-
lölõ eszköz a vasiparban. 15. Cserjefajta. 19.
Nemlétezõ, de szükséges rész. 23. Szíriai város.
24. Névelõs vashutára. 27. Sík, sima angolul. 29. Török férfinév.
31. Árral lát el. 32. Olasz és belga autók jele. 34. Hint. 36. Gally-
nak. 37. ÁÁÁÁ. 39. Lopott dolog. 42. Kissé ragadó. 45. Vége,
franciául. 48. Fordítva vág! 50. Kambodzsai, thaiföldi, belga és
osztrák autók jele. 51. Egy helyben volt. 53. Tartóeszköz. 54.

Sportruha. 57. Megkevert ára! 59. Knock out. 61. Fordított álló-
víz. Ipacs László

A június 17-én megjelent, 
„Kezdõdik a vakáció” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Száll a labda, vár a tábor, hûs vizével hív a tó.”

A mobil gát megépítését nem csak a
„nagyvállalkozók” szorgalmazzák. A

Nánási út és a Királyok útja Duna felõli
oldalán csaknem 70 régi ingatlan van, me-
lyek lakói anyagilag nem képesek egy szál-
lodatulajdonoshoz hasonló árvízvédelmi
beruházásra. A parti övezet 1952-ig nor-
mál lakóövezet volt, a házak nagy része pe-
dig korábban épült. Az akkoriban építke-
zõk nem számíthattak arra, hogy a dunai
árvizek egyre magasabban fekvõ területe-
ket öntenek el. Azt sem tudhatták elõre,
hogy 1999-ben a parti sávot a Fõvárosi
Szabályozási Kerettervben üdülõövezetté
fogják nyilvánítani. Ez számukra egyet je-
lentett azzal, hogy választhattak: vagy el-
költöznek (ha tudnak), vagy félévente az
ingatlan méretétõl függõen százezrestõl
milliós nagyságrendû építményadót fizet-
nek, miközben ez az egyetlen budapesti
partszakasz, amely mindmáig árvízvéde-
lem nélkül maradt. A mobil gátat nem Tar-
lós István „álmodta meg”: annak megva-
lósítására Demszky Gábor már 20 évvel
ezelõtt ígéretet tett, késõbb Gyurcsány Fe-
renc kampányígéretei között is szerepelt a
beruházás. A cikkben említett (jelenleg si-
ralmas állapotban lévõ) „ártéri galériaer-
dõ” valójában a Pünkösdfürdõ fölött épült
gát miatt keletkezett vízvisszafolyásos terü-

let, ahová a sodrás kirakja a szemetet, és
ahol sokszor mûanyag flakonokat, kidobott
háztartási cikkeket is láthatunk. Budapest
területén igazi ártéri erdõ 2008-ig az új-
pesti vasúti híd pesti oldala fölötti Palotai-
sziget déli felén volt, addig, amíg ott 2007-
ben jachtkikötõt kezdtek építeni, és 500-
600 méteres hosszúságban a fák százait ki-
vágták. Sem ez ellen, sem a Népszigeten
több száz fa kivágása, kiszárítása ellen
nem tiltakoztak a környezetvédõk.

A beruházás nem fosztja meg a fõvárosi-
akat a Duna-part e szakaszától. Annak
megvalósítását követõen külön helyet biz-
tosítanának ugyanis rekreációs célra a ke-
rékpárútnak és a parti közmûvezetékeknek.
Elválasztott csapadék- és szennyvízcsator-
nát is építenének a jelenleg közvetlenül a
Dunába irányuló szennyvízlevezetések
megszüntetésére. A területen lévõ mintegy
2000 fa közül a kivágásra ítéltek (a kör-
nyezetvédõk állítása szerint 430) többnyire
5 centiméter törzsátmérõjûnél nem vasta-
gabb növények. Az értékesebb fákat a be-
ruházás nem érinti. A „környezetvédõk” fi-
gyelmen kívül hagyják ugyanakkor, hogy a
sorozatos árvizek a környezetben is tete-
mes kárt okoznak: a fertõzött víz döglött
állatokat és különféle hulladékokat sodor
magával, és rak le a partra. A hatósági

járványügyi elõírásoknak megfelelõen
minden árvíz után nagy mennyiségû nátri-
um-hipoklorittal kell fertõtleníteni a terü-
letet. Az így elõidézett kémiai reakció káro-
sítja az összes szerves vegyületet. Az esõvíz
pedig bemossa a Dunába is a fertõtlenítõ
anyagokat, s ez pusztítja a halakat és a
madárvilágot.

A Szentendrén megépített mobil gát ki-
állta a „fõpróbát”, az eddigi legnagyobb
dunai árvizet. Nemcsak Szentendrén, ha-
nem Nagymaroson, Mohácson, külföldön
pedig Párizsban, Pozsonyban, Prágában,
Németországban többek között
Horneburgban is ilyen mobil gáttal sikere-
sen oldják meg a városok védelmét az árvi-
zek ellen. A Nánási út Duna felõli oldalán
fekvõ római-parti ingatlanokat az elmúlt
hat árvíz - az 1991-ben, 1997-ben, 2002-
ben két alkalommal, 2006-ban és 2010-
ben levonult ár - 70-160 centiméter maga-
san öntötte el. A mostani ennél is súlyo-
sabb volt: 190 centi magasan borította el a
területet.

Egyesületünknek például nem volt arra
pénze, hogy raktárt béreljen, ezért a bako-
kon elhelyezett ingóságaink tönkrementek,
számos kajak és kenu is megrongálódott.

Horváth Péter
ügyvezetõ 

Multi Szabadidõ-, 
Diák- és Környezetvédõ Egyesület

(Budapest)

Védmûvek, dacmûvek
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Százezer forintos sport-
szervásárlási utalványt
nyert az Óbudai Nagy Lász-
ló Általános Iskola Zápor
utcai tagozata a „Mozdulj
rá! 2×3” elnevezésû, in-
gyenes, szabadidõs sport
programsorozatban meg-
hirdetett iskolák közötti
versenyben.

A versenykiírás ér-
telmében az az is-

kola nyerhette Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata jóvoltából a
százezer forint értékû
sportszervásárlási utal-
ványt, amelyik létszá-
mához viszonyítva a
legtöbb diákkal vett
részt a programsorozat
rendezvényein, az Óbu-
dai Futófesztiválon és

Tour de Óbudán. A két
ingyenes rendezvényt az

Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft.
szervezte. A sportszere-
ket a kft. ügyvezetõ
igazgatója, dr. Csepeli
Zsuzsanna adta át a
gyõztes iskolának.

Nem maradtak díjazás
nélkül azok az iskolák
sem, amelyek ötvennél
több gyerekkel vettek

részt a két ingyenes sport-
napon. Az Óbudai Kézi-
labda Sportiskola felaján-
lásának köszönhetõen 6

intézmény 16 szivacské-
zilabdával lett gazdagabb.

A nyertes intézmények
rangsora: 1. Óbudai
Nagy László Általános
Iskola Zápor utcai telep-
helye (180 gyerek). 2.
Elsõ Óbudai Általános
Iskola (122 gyerek). 3.
Andor Ilona Ének-Zenei
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola (99
gyerek). 4. Aquincum
Általános Iskola (82
gyerek). 5. Béres József
Általános Iskola (59
gyerek).

Hatodikként és egy-
ben különdíjazottként a
sportnapokon szintén
résztvevõ Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény
(EGYMI) tanulói is
kaptak ajándékba 10
labdát. d.

Sportszereket nyert a Nagy László iskola

A húsz csapatos me-
zõnyben a csoport

megnyerése után, az
egyenes kieséses sza-

kaszban a döntõig mene-
teltek a fiúk, ahol végül
az aranyéremnek örül-
hettek. Nyolc mérkõzést
játszottak egy nap alatt az
ország különbözõ részei-
rõl érkezett együttesek-
kel, egy olyan szomba-
ton, ahol a párás, meleg
idõvel is meg kellett küz-
deniük a játékosoknak.

Tanévzárás focival
Telkiben, a magyar válogatott edzõközpontjában rendez-
ték június 8-án az MLSZ Bozsik Tanévzáró Fesztiválját,
ahová meghívást kapott a III. kerületi Veres Péter Gim-
názium 1998-99-es születésû játékosokból álló csapata
is (IV-es korcsoport). 

A „Legyen a betû jó barát”
Alapítvány Védõszárny
Sportköre az idén is meg-
hirdeti a gyermekeknek,
fiataloknak szóló kajako-
zás, kenuzás oktatását,
vízitúrázó szinten. Akik el-
sajátítják a civil szervezet
által kínált ismereteket,
rendszeresen részt vehet-
nek a vízitúrákon. Egyúttal
arra is lehetõségük nyílik,
hogy valamelyik verseny-
szakosztályban komolyabb
munkát vállaljanak. 

A mit kínálnak: eve-
zés oktatása kajak-

ban és kenuban vízi-
túrázó szinten; a vízi
közlekedés szabályainak
megismertetése; pihenõ
idõben különbözõ kéz-
mûves foglalkozások.
Várják azokat a gyerme-
keket, fiatalokat, akik

szeretik a természetet és
nem riadnak vissza egy
kis testmozgástól, akik
tudnak úszni, akik vízi-
túrára készülnek és még
nem tudnak evezni, sze-
retnének megismerkedni
a Dunával.

Az oktatásokat szom-
bat délelõttönként 10 órá-
tól tartják. Jelentkezni
napközben a 317-7329-
es, esti órákban a 240-
2627-es telefonszámon
lehet. A programokon va-
ló részvétel ingyenes. Az
alapítvány vízitelepe a
Kossuth Lajos üdülõpart
19-es szám alatt található.
(Bõvebb információ ta-
lálható a szervezet hon-
lapján: eszkimoka-kajak-
suli.info; illetve a Védõ-
szárny Sportkör Eszki-
Móka Kajak/facebok.com
oldalon.)

Strandröplabda-pályák bérelhetõk
Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. két fi-
nom homokos strandröplabda pályáját három éve
változatlan áron adja bérbe a hozzátartozó háló és
pályaszegélyezõ vonallal. Az Óbudai Szabadidõ-
park zöldövezetében fekvõ pályák áprilistól szep-
temberig, hétköznapokon 8-tól 20 óráig foglalhatók.
Ár: 2700 Ft/h/pálya. Pályafoglalás: Óbudai Tenisz
Klub; 70/702-3719. Helyszín: 1037 Budapest,
Laborc utca 2.

Kajak-kenu – vidám 
vízi élet gyermekeknek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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 Dániel (Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fo-
gadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától
tartja a Kabar utca 11.
szám alatti Jobbik irodá-
ban, illetve külön idõpont
egyeztetésére is mód van a
z.karpat.daniel @jobbik.hu
drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos or-
szággyûlési képviselõ fogadóórát
tart. Az érdeklõdõk a +36-20-770-
6593-as telefonszámon vagy a
lajos.olah@parlament.hu e-mail cí-
men jelentkezhetnek idõpont-egyez-
tetés céljából.A következõ fogadóóra
témája: a kerékpárutak állapota szû-
kebb és tágabb környezetünkben. A
témához kapcsolódó megjegyzéseit,
észrevételeit megküldheti a fenti elér-
hetõségek valamelyikére.

H osszú betegség
után, 81 éves

korában, június 19-
én elhunyt Horn
Gyula volt minisz-
terelnök. 2007-óta
szenvedett súlyos,
visszafordíthatatlan
betegségben, állan-
dó kórházi ápolásra
szorult. Horn Gyula
(Budapest, 1932. jú-
lius 5. - Budapest, 2013. június
19.) politikus, közgazdász, a
közgazdaság-tudományok
kandidátusa, a Magyar Nép-
köztársaság utolsó külügymi-
nisztere, 1994 és 1998 között a
harmadik magyar köztársaság
harmadik miniszterelnöke volt.
1985-ben külügyi államtitkár
lett, majd 1989-ben külügymi-
niszter. Ebben a pozíciójában a
rendszerváltozás több szimbo-
likus jeleneténél is jelen volt.
Személyes érdemeit itthon so-
kan vitatják, elsõsorban 1956-
os szerepe miatt, amely a mai
napig sem tisztázott teljesen.
Külföldön - különösen Német-
országban - a vasfüggöny
egyik lebontójaként tartják

számon, és számos
kitüntetéssel ismer-
ték el. 1989. június
27-én Alois Mock
osztrák külügymi-
niszterrel együtt
vágta át a vasfüg-
gönyt. 1989. szep-
tember 10-én beje-
lentette - a Németh
Miklós miniszterel-
nök és Helmut Kohl

kancellár közt megszületett
egyezség alapján -, hogy Ma-
gyarország kiengedi nyugatra a
keletnémet menekülteket.
Ugyancsak Horn Gyula írta alá
Moszkvában Eduard Sevard-
nadze szovjet külügyminisz-
terrel a szovjet csapatok kivo-
nását kimondó szerzõdést is.
1998-ban elvesztette a válasz-
tást a Fidesszel és vezetõjével,
Orbán Viktorral szemben.
Horn Gyula utoljára 2007-ben,
a 75. születésnapja alkalmából
rendezett ünnepségen szerepelt
a nyilvánosság elõtt. (Horn
Gyula több évtizede Óbudán
élt, több szállal kötõdött a vá-
rosrészhez.)

Sz. Cs. 

A dunai árvíz nemcsak a part men-
ti lakóházakat, szállodákat veszé-
lyeztette, de a legnagyobb intéz-
ményt, a Római Teniszakadémiát
is. Végül heroikus küzdelemben,
sok-sok ember összefogásával si-
került megóvni attól, hogy elöntse
a víz és meghiúsítsa ezzel a nem-
zetközi teniszverseny, a Grand Prix
idei megrendezését.

T íz éven belül a sokadik ár-
vízzel kellett megküzdeniük

a Teniszakadémia dolgozóinak,
de ekkora vízzel még õk sem ta-
lálkoztak - kezdte tájékoztatóját
Márky Jenõ ügyvezetõ igazgató
június 26-án. Az árral szemben
22 ezer négyzetméteres területet
kellett védeni napokon keresztül.
Voltak olyan idõszakok, amikor
reménytelennek tûnt a védekezés
és a katasztrófavédelmi igazga-
tóság szakemberei leparancsol-
ták az embereket a gátakról.
Amikor egy halvány remény
mutatkozott a víz megfékezésé-
re, visszaengedték õket és végül
sikerült megóvni a Teniszakadé-
miát a pusztulástól. Márky Jenõ
köszönetet mondott mindazok-
nak - munkatársaknak, barátok-

nak, szomszédoknak, szülõknek,
sportolóknak, klubtagoknak -,
akik napokig küzdöttek a pályák,
az épületek, az infrastruktúra
megvédéséért. És természetesen
külön köszönet illeti a kerületi és
a Fõvárosi Önkormányzatot, a
katasztrófavédelmet, a Fõvárosi
Csatornázási Mûvek szakembe-
reit és a közterület-felügyeletet.
Mint mondta, nekik köszönhetõ,
hogy július 8-14. között mégis
sikerül megrendezni a Hunga-
rian Grand Prix nemzetközi ver-
senyt. A Women’s Tennis Asso-
ciation (WTA), a profi nõi teni-
szezõk érdekképviseleti szerve-
zete annyi könnyítést adott, hogy
az elõversenyt, a selejtezõket
nem kell megtartani, csak a ver-
senyt. Ezzel értékes napokat
nyert az intézmény ahhoz, hogy
behozza azt a lemaradást, ame-
lyet az elõkészületek szenvedtek
az árvíz miatt. A teniszsport óriá-
si veszteséget szenvedett volna,
ha a magyarországi verseny el-
marad: csak a tavalyi mérkõzé-
seket nem kevesebb, mint 50
millió ember követte figyelem-
mel a televízió képernyõje elõtt.

(d.)

Idén is lesz Grand Prix

A politikus, aki átvágta a vasfüggönyt

Horn Gyula emlékére

A z Ünnepi Könyvhétre
megjelent kötet a rend-

szerváltozást követõ zsenge
évekrõl szól, 1989-tõl 2005-
ig. Emberi sorsokról. A törté-
nelmi fordulat jelentõs állo-
mása történelmünknek. A
könyv magába foglalja, hogy a
politika által befolyásolt intéz-
kedések vagy mulasztások mi-
lyen kihatással voltak az or-
szág gazdaságára. Az olvas-
mány hiánypótló, mivel a tu-
dományos dolgozatokból hiá-
nyoznak maguk az emberek.
Õket ábrázolja a könyv, egyé-
ni sorsukon keresztül tükrözve
a végbement változásokat. És
ahogy az életben lenni szokott,
humoros epizódok is felvillan-
nak. (A kötet Bús Balázs pol-

gármester támogatásával, a
Püski Kiadó gondozásában je-
lent meg.) Sz.

Érdekes olvasmány a rendszerváltozás utáni évekrõl

Zenker Katalin: Színeváltozás

Mûvésztanárok képei
Egész nyáron át láthatók és megvásárolhatók H. Varga Ágnes és
Rab-Kováts Éva mûvésztanárok képei a megújult Csillagvár Ga-
lériában. (Cím: Rákóczi utca 36., a volt SÜBA helyén, a Szent-
endrei út mellett.)
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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

Átalakítják a Fõ téri könyvtárat. A Szabó Ervin Könyvtár vezetése
értesíti olvasóit, hogy megújul a Fõ téri könyvtár. A Fõ tér 2. szám
alatti könyvtárat július 1-tõl végérvényesen bezárják, mely a Fõ tér 5.
szám alatti könyvtárba olvad majd be. A Fõ tér 5. szám alatti könyv-
tár felújítási munkálatai elõreláthatóan augusztus 5-tõl novemberig
tartanak. Ez idõ alatt - az olvasójegyek érvényességének lejáratáig -
a következõ könyvtárakat használhatják: Dagály utcai könyvtár (XIII.
Dagály utca 9.), Török utcai könyvtár (II. Török utca 7-9.).
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