
A Heltai Jenõ tértõl északra fekvõ lakóte-
rület 600 millió forintból újulhat meg a
fõvárosi városrehabilitációs pályázatból.

Huszonöt sportág közül választhatnak az
önkormányzat sportágbörzéjén. Ingyenes
szûrõvizsgálatokkal is várják a polgárokat. 

Állandó játszási helyet kapott az Óbudai
Kulturális Központban a gazdag mûsor-
választékú Turay Ida Színház. 21

Turay Ida Színház ismét Óbudán

XIX. évfolyam 17. szám            Megjelenik kéthetente             2013. szeptember 2.

5
Fejlesztések Békásmegyeren

8
Óbudai Sportágbörze szûrõvizsgálatokkal

I dén szeptember 8-án
tartják a Magyar Dal

Napját, amelyhez min-
den eddiginél több hely-
szín és mûvész csatlako-
zott. S bár csak egyetlen
napra hirdették meg a
hazai zenét népszerûsítõ
programot, számos vá-
rosban két, sõt három na-
pig tartanak a rendezvé-

nyek. Óbudán a Kobuci
kertben és az Óbudai
Társaskörben élvezhetik
a legjobb magyar elõadá-
sokat az érdeklõdõk. 

TUDÓSÍTÁS A 19. OLDALON

EGÉSZSÉGNAP SZEPTEMBER 28-ÁN. Az „Óbudaiak Egészségéért Közösen” jelmon-
dat szellemében rendeznek egészségnapot ingyenes szûrõvizsgálatokkal, szakmai elõ-
adásokkal szeptember 28-án 9 órától a Vörösvári úti szakrendelõben. FELHÍVÁS A 7. OLDALON

Politikamentes Magyar Dal Napja 

Megjelenésünk. Lapunk
következõ száma szep-
tember 16-án, hétfõn
jelenik meg.

TANÉVKEZDÉSRE. „Itt van az õsz, itt van ujra” - írja Petõfi,
s ez tanulóknak és tanáraiknak is egyet jelent az iskolakez-
déssel, új feladatokkal és próbatételekkel. Ám a világ mindig
a próbatételek leküzdése, a kérdésekre megkeresett helyes
válaszok által mozdult elõre. Az új tanév megkezdésekor
minden óbudai és békásmegyeri diáknak tisztes helytállást,
az oktatóknak pedig sok türelmet és pedagógiai munkájuk-
ban elérhetõ sikereket kívánok. Bús Balázs polgármester

Nemrégiben új játszóteret létesítettek az Óbudai Kulturális Központ udvarán, ahol 30 cserjét telepítettek és rendezték a terepet. Az önkormányzat
által megvalósított projekt közel 8 millió forintba került. A játszótérépítést - pályázati úton - 800 ezer forinttal támogatta a HungaroControl Zrt.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Új játszótér az Óbudai Kulturális Központ udvarán

obuda_2013_17.qxd  2013.08.29.  12:53  Page 1



2013/17. szám2
Önkormányzat – Beruházás

Körülbelül hat hónapba tel-
het a Tímár utcai robbanás-
ban sérült ház helyreállítá-
sa. Az életveszélyessé vált
lakásokba csak az életve-
szély elhárítása és a hatósá-
gi engedélyeztetés után köl-
tözhetnek vissza a lakók. 

A statikai szakvéle-
mény szerint a Tímár

utcai szárny súlyosan, a
Pacsirtamezõ utcai kevés-
bé károsodott az augusztus
7-ei, két halálos áldozattal
járó, feltehetõleg gázrob-
banás okozta detonáció-
ban. Tizenhét lakásból
mindössze hat maradt sta-
tikailag ép, kettõ megsem-
misült, több pedig életve-
szélyessé vált. Míg a Pa-
csirtamezõ utcai épület-
szárny a közmûvek levá-
lasztása után gyakorlatilag
használható, az épület Tí-
már utcai szárnyát a máso-
dik emeletig vissza kell
bontani, új födémet, tûzfa-
lat és tetõszerkezetet kell
építeni, továbbá megron-
gálódott válaszfalakat kell
elbontani és újjáépíteni az
elsõ emeleten és a föld-
szinten is.

A Pacsirtamezõ utcai
épületszárnyban víz és
áram már van, a gázszol-
gáltatás a szakaszolás után
augusztus utolsó, vagy
szeptember elsõ hetében
állhat helyre, oda ekkor
visszaköltözhetnek a lakók.

A Tímár utcai rész élet-
veszélyessé vált lakásainak

használatát azonban az
építési hatóság határozat-
ban tiltja meg, ezekbe csak
a megfelelõ munkálatok
elvégzése, az életveszély
elhárítása és a hatósági en-
gedélyeztetés után térhet-
nek vissza a lakók. A ható-
sági eljárás a statikai szak-
véleményen alapul, melyet
lakásokra lebontva készí-
tettek a szakemberek.

A robbanásban sérült
ház helyreállításának be-
csült ideje a munkakezdés-
tõl számított 5 hónap, a
munkák megkezdéséhez
azonban elõbb kiviteli ter-
veket kell készíteni. A
helyreállítás megkezdése

függ attól is, mikor és
mennyit fizet a tulajdono-
soknak a biztosító. Akárté-
rítés jogalapjául a robba-
nás okát tisztázó hatósági
(rendõrségi, tûzoltósági)
jelentés szolgál, amire vár-
ni kell: elkészítését har-
minc napon belül ígérték
az illetékesek.

A statikus szerint a tetõ-
szerkezet jelen állapotban
nem jelent veszélyt a Pa-
csirtamezõ és a Tímár ut-
cára, az utcák megnyitha-
tók. Szerkezetileg épek és
használhatók az épület
földszinti üzlethelyiségei
is. A szakvéleményben
ugyanakkor megjegyzik:

amennyiben a felújítási
munkák elhúzódnának, a
Tímár utcai szakaszon ide-

iglenes tetõszerkezet épí-
tendõ.

A károsultak továbbra
is számíthatnak az önkor-
mányzat segítségére. Az
eddig nyugdíjasházban és
önkormányzati lakások-
ban elhelyezett három
személyen és három csa-
ládon felül további öt ká-
rosult kért segítséget lak-
hatási gondjainak megol-
dásához. A lakók bútorai-
nak elhelyezésére egy
raktárhelyiséget is bizto-
sít az önkormányzat. A
Tímár utcai robbanás ká-
rosultjainak megsegítésé-
re nyitott adományszám-
lán augusztus 27-én reg-
gelig 483 ezer 525 forint
gyûlt össze.

Tímár utcai robbanás

Legalább fél év a helyreállítás

A fizetõ parkolóhelyek több-
ségének kialakításával már
végeztek, de a következõ
hetekben tovább folytatód-
nak a parkolóhelyek kialakí-
tási munkálatai. A befejezés
október végén várható. 

Több helyen új parko-
lóhelyeket  alakítot-

tak ki, vagy a már meglé-
võket újították fel, annak
érdekében, hogy kényel-
mesebben és kulturált kö-
rülmények között tudja-
nak parkolni a helyi lako-
sok. A munkálatok még
tartanak, amihez a lakos-
ság megértését és türelmét
kéri az önkormányzat. Az

új rendszer elindításához
számos helyen tereprende-
zés és más - a forgalmi
rend változásával is járó -
fejlesztések szükségesek.
Az elõzõ ütemben kialakí-
tott parkolóhelyek esetei
jól illusztrálják ezt. A
Vörösvári út mellett a
Váradi és a Gyenes utca
között található parkoló
gyeprácsos burkolatot ka-
pott, itt 65 autó parkolhat.
A behajtás egyirányú a
Váradi utca felõl.  

A Kerék utca és a Bog-
dáni út sarkán 25, míg a
Kiscelli utcában 11 férõ-
helyes parkolót létesítet-
tek. Emellett a Kiscelli és

a Zápor utca keresztezõdé-
sében  sebességcsökkentõ
járdaszigetet építettek a
gyalogos forgalom védel-
mére. A Derû utca 1-10.
szám között  szintén gyep-
rácsos burkolatú, 36 gép-
kocsi részére helyet bizto-
sító terület áll az autósok
rendelkezésére. Itt meg-
változik a forgalmi rend is,
egyirányú lesz a Derû utca
a Vihar utca felé. 

Az ütemterv szerint a kö-
vetkezõ helyszíneken lesz-
nek munkálatok: szeptem-
ber2-tõl 4-ig az Uszály ut-
ca, a Lajos utca (Evezõs
utca-Galagonya utca kö-
zött), a Galagonya utca 2.

szám zsákutca részén; a
Bécsi út (Szépvölgyi út-
Nagyszombat utca között). 

A munkaterületeken
megállni tilos táblák és ki-
egészítõ táblák tájékoztat-
nak a munkálatok kezdõ
és végdátumáról. A táblá-
kat 72, de minimum 48
órával a munka megkez-
dése elõtt kihelyezik az
Óbuda-Békásmegyer Köz-
terület-felügyelet munka-
társai. Amennyiben a táb-
lák, illetve a szórólapok fi-
gyelmeztetése ellenére va-
laki 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 vagy egyéb korrekciót
el tudják végezni. A gép-
kocsi áthelyezést a közte-
rület-felügyelet saját költ-
ségén végzi, így az autóst
nem terheli semmilyen
költség. 

(További tájékoztatás az
Óbudai Parkolási Kft.
ügyfélszolgálatán. Telefon-
szám: 453-2618; E-mail
cím: ugyfelszolgalat@
obudaiparkolas.hu)

Befejezés október végén

Elkészült az új parkolóhelyek többsége FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FÕ TÉR

Állami kitüntetést vehet-
tek át III. kerületiekért
dolgozó vezetõk a nemzet-
gazdasági minisztertõl au-
gusztus 21-én. 

V arga Mihály nem-
zetgazdasági mi-

niszter augusztus 20-a
alkalmából Áder János
köztársasági elnök által
adományozott kitünteté-
seket adott át. A rangos
elismerésben - mások
mellett - a III. kerület
vezetõ tisztségviselõi is
részesültek. A miniszter
beszédében kiemelte, a
Szent István-i üzenet azt
is hordozza, hogy ma-
gunkra is úgy kell tekin-
tenünk, mint a haza ál-
landó alkotóira. 

A Magyar Arany Ér-
demkereszt (polgári ta-
gozat) kitüntetést vehe-

tett át a szociális terüle-
ten végzett példamutató
szakmai és vezetõi kva-
litása elismeréseként dr.
Gallóné Nagy Judit, a
III. kerületi polgármes-
teri hivatal szociális
szolgáltató fõosztály ve-
zetõje. Kiemelkedõ
szakmai tevékenységé-
ért, az ügyfélorientált és
egyénközpontú közigaz-
gatás, mint közszolgál-
tatás óbudai megvalósí-
tásában elért elévülhe-
tetlen eredményeiért
Kiss Anita, a III. kerüle-
ti polgármesteri hivatal
jegyzõje. Az idõs embe-
rekért végzett példamu-
tató és önzetlen szakmai
tevékenysége elismeré-
seként Müller Istvánné,
az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény
vezetõje.

* * *
Magyar Arany

Érdemkeresz t
(polgári tagozat)
kitüntetésben ré-
szesült Tárnoki
Erzsébet, az Óbu-
dai Egyesített
Bölcsõdék intéz-

ményvezetõje
és Virágvölgyi
Márta, az Óbu-
dai Népzenei
Alapfokú Mû-
vészeti Iskola
zenetanára. Ki-
emelkedõ, szín-
vonalas szak-

mai munkájáért Miniszteri
Elismerõ Oklevelet kapott
Bleszkánné Kis Ildikó, az
Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Köz-
pont családgondozó, in-
tézményvezetõ-helyettese.
(Az elismeréseket augusz-
tus 19-én adták át.)

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 választókerület)
országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden hó-
nap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát a
Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodában. Idõ-
pont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be kell
jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Kitüntetett kerületi vezetõk 

Varga Mihály, dr. Gallóné Nagy Judit, Kiss Anita, Müller Istvánné és Bús Balázs az ál-
lami kitüntetés átadásán

Megtekinthetõ szabályozási terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érin-
tetteket, hogy 2013. szeptember 2-a és 2013. októ-
ber 7-e között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-
ti irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõ-
ben a hivatal épületében, a fõépítészi és városterve-
zési irodán (Hídfõ utca 18.), valamint a http://
obvsz.obuda.hu/kategoria/velemenyezheto-szabalyo-
zasi-tervek/ internet-címen a Toronya utca-Zúzmara
utca-Zúzmara köz-Táborhegyi lépcsõ által határolt
terület, és a csatlakozó útszakaszok területre ké-
szülõ Kerületi Szabályozási Terv megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: KOVÁTS GÁBOR

A Római-parton az árvízi védekezésben végzett, elkötelezett munkájáért Hende Csaba honvé-
delmi miniszter által adományozott, a „Honvédelemért kitüntetõ cím III. osztály” elismerést
vehette át dr. Böjtös Zoltán Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának közbiztonsági referense
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Beruházás – Közlekedés

A fizetõ parkolóhelyek kiala-
kítása során számos lakos-
sági panasz orvosolható, il-
letve a Dereglye utcai óvoda
biztonságát is növeli. Mind-
emellett városképileg is ren-
dezett lesz a kerület egyik
legproblémásabb része. 

Otthagyott és oda-
szállított autóron-

csok, gyomfák és hajlék-
talanok jelenléte jelle-
mezte idáig a Dereglye
utcát. Rengeteg lakossági
panasz érkezett az önkor-
mányzathoz ezek miatt,
sokszor megfogalmazó-
dott az is, hogy a növény-
zetet többször kellene
gondozni. A parkfenntar-
tó munkáját azonban
nemcsak az újabb ron-
csok akadályozták a nö-
vényzet ápolásában, ha-
nem a szûk zsákutcában a
munkaeszközöket, fanye-
sedéket és zöldhulladékot
elszállító teherautók köz-
lekedése is nehézségekbe
ütközött. Sokszor órákat
rostokolt egy-egy jármû,

míg be vagy ki tudott jön-
ni az utcából. 

Területrendezés
A parkolóhelyek kiala-

kításához ezért elsõként a
területet kellett megtisztíta-
ni. Ehhez elengedhetetlen
volt a gyökeret vert,  úgy-
nevezett magról kelt
gyomfák (ecetfa, zöld ju-
har) kivágása. Az épületek
között megtelepedett, va-
don növõ néhány fa gyö-
kérzete tönkretette az út
szegélyzetét, akadályozta
az itt élõket a parkolásban
is. Óbuda-Békásmegyer a
fõváros egyik legnagyobb
és legzöldebb kerülete, a
parkfenntartó közel  4 mil-
lió 500 ezer négyzetméter
zöldterületet, továbbá
mintegy  45 ezer fát, vala-
mint több tízezer négyzet-
méternyi cserjét, bokrot
gondoz. A szakemberek
minden esetben szakmai
szempontok szerint vizs-
gálják a fákat és döntenek
arról, mi legyen a sorsuk.
Az itt megtelepedett

gyomfa közül  néhány
ágainak és szárának, több
mint 40 százaléka beteg
volt, ami bármikor baleset-
hez vezethetett volna.

A környéken élõk és az
oda érkezõ óvodások biz-
tonságához ez, és a köz-
világítás kiépítése is hoz-
zájárul.

AFõvárosi Önkormány-
zat a fizetõparkoló öveze-

tek, illetve ezen belül a III.
kerületi önkormányzat a
helyek pontos kijelölésénél
figyelembe veszi a terület
adottságait, a parkolási igé-
nyeket és szokásokat is. Az
adott területen így a speci-
ális vízelvezetést biztosító
murva burkolattal fedett fi-
zetõ parkolóhelyek meg-
építésével a terület  új
funkciót is kap. A munká-

latok várhatóan a napok-
ban befejezõdnek, mely
után egy átlátható, kivilágí-
tott és nagyságrendekkel
biztonságosabb, 16 parko-
lóhellyel rendelkezõ közte-
rületet használhatnak a he-
lyi lakosok. 

(További információk a
munkálatokkal kapcsola-
tosan az Óbudai Parkolá-
si Kft. elérhetõségein.) 

Roncsautók helyett kulturált parkolás

Rendezettebb lesz a Dereglye utca

Jelentõs útfelújítások kez-
dõdnek õsszel a fõváros
több kerületében - tájékoz-
tatott a Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK). A kije-
lölt 13 útszakasz többsége
a III. kerületet érinti. 

AFõvárosi Önkor-
mányzat által terve-

zett útépítések a III. ke-
rületben a következõ ut-
cákat érintik: Ezüsthegy
utca (Hõsök tere-Tán-
csics Mihály utca kö-
zött); Égetõ utca (Puszta-
dombi út-Táncsics Mi-
hály utca között); Puszta-
dombi út (Égetõ utca-
Ország út között); Bojtár
utca (Bécsi út-Huszti út
között); Csillaghegyi út
(Bojtár utca-Törökkõ ut-
ca között); Törökkõ utca
(Pomázi utca-Csillaghe-
gyi út között); Hõsök te-
re; Hollós Korvin Lajos
utca (Szentendrei út-Dó-
zsa György út között);
Dózsa Gy. út (Hollós
Korvin Lajos utca-Hõsök
tere között); Donát utca

(Szentháromság utca-
Ezüsthegy utca között);
Táncsics Mihály utca
(Ezüsthegy utca-Égetõ
utca között); Madzsar Jó-
zsef utca észak (Hadri-
ánus utca-HÉV aluljáró
között); Pomázi út (Bécsi
út-Pomázi út között);
Mátyáshegyi út (Folyon-

dár utca-Kolostor utca
között); Madzsar József
utca dél (HÉV aluljáró-
Szent István utca között);
Juhász Gyula utca
(Madzsar József utca-
Hatvany Lajos utca kö-
zött).

Ebbõl várhatóan a
2013. évben megvalósu-

ló: Pomázi út és buszga-
rázs kijáró (Bécsi út-
Keled út); Madzsar Jó-
zsef utca (Békásmegyeri
HÉV megállóhoz vezetõ
aluljáró-Hadriánus utca);
Bojtár utca (Bécsi út-
Huszti út között); Török-
kõ utca (Pomázi utca-
Csillaghegyi út között);

Hollós Korvin Lajos utca
(Szentendrei út-Dózsa
György út között); Hõ-
sök tere; Dózsa György
út (Hollós Korvin Lajos
utca-Hõsök tere között);
Égetõ utca (Pusztadombi
út-Táncsics Mihály utca-
Donát utca között); Pusz-
tadombi út (Égetõ utca-
Ország út között); Tán-
csics Mihály utca (Ezüst-
hegy utca-Égetõ utca kö-
zött).

A tervekkel elkészül-
tek, véglegesítésük után
egy hónapon belül állnak
rendelkezésre a kivitele-
zésre alkalmas tervek,
ezt követõen indulhat
meg a közbeszerzési el-
járás.

Jövõ tavasszal a BKK
tervei szerint újabb fel-
újítások kezdõdnek, ezek
jó része szintén a III. ke-
rületet érintik majd. A
tervek készítése ehhez is
folyamatban van, a kivi-
telezésre vonatkozó köz-
beszerzési eljárás pedig
még idén megkezdõdhet.

Útépítések õsztõl a III. kerületben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDAI PROMENÁD

Hatszázmillió forintból újul-
hat meg a Heltai Jenõ tértõl
északra fekvõ lakóterület, a
Fõvárosi Önkormányzat
városrehabilitációs pályá-
zatának „Közterületek kom-
plex megújítása” elnevezé-
sû programja által. 

AIII. kerület lakóinak
közel harmada, mint-

egy 35 ezer ember az 1971
és 1983 között épült békás-
megyeri lakótelep 4, 10, és
15 emeletes panelházaiban
él. Az egykor önálló Bé-
kásmegyer-település csalá-
di házainak helyén épült
panelváros központja a te-
lepet kettészelõ HÉV bé-
kásmegyeri állomásának
két oldalán található iker-
tér, melynek nyugati felét
Csobánka térnek, a keletit
Heltai Jenõ térnek keresz-
telték el. 

A Csobánka tér tíz év-
vel ezelõtti felújítása után
az elmúlt évben egy sza-
badtéri fitneszparkot, egy
BMX- és gördeszkapá-

lyát, illetve egy kutyafut-
tatót is létesített Békás-
megyeren az önkormány-
zat. A kerületrészben fo-
lyamatosan újulnak meg
a játszóterek, fásítással és
virágosítással  szépül az
itt élõk környezete. 

Hamarosan újabb látvá-
nyos fejlesztésekkel foly-
tatódhat a kerületrész több
szakaszban történõ meg-
újítása. E rehabilitáció-so-
rozat elsõ része a Heltai Je-
nõ teret északról határoló -
parkolókkal, kisebb terese-

désekkel, sétányokkal, át-
csapásokkal szabdalt - te-
rület 600 millió forintos
összértékû megújítása lesz,
amire a Fõvárosi Önkor-
mányzat városrehabilitá-
ciós keretébõl kíván az ön-
kormányzat forrást szerez-
ni. A felújítás elsõsorban a
házak közötti utakat, sétá-
nyokat, tereket érinti, me-
lyek vonalvezetését a bé-
kásmegyeriek valós igé-
nyeinek, közlekedési szo-
kásaiknak megfelelõen
alakítanának át, egy hossz-

irányú központi sétány,
több keresztirányú gyalo-
gostengely, csomópont, il-
letve egy ívelt vonalveze-
tésû sétaút kialakításával.
A sétányokat és a tereket
„kreatív aszfalt”, illetve
úgynevezett látszóbeton
burkolattal látnák el, min-
denhová egységes, esztéti-
kus, idõtálló utcabútorokat
- padokat, kandelábereket
és hulladéktárolókat - he-
lyeznének ki.  

Ahol lehet füvesítené-
nek, fákat, bokrokat, sö-

vényt telepítenének, ami a
tervezett szökõkúttal és
medencével együtt sokat
javítana a terület mikroklí-
máján is. Azöld területeket
mesterséges dombocskák-
kal tarkítanák, ahol nyáron
napozni, télen szánkózni
lehetne. A központi sétány
egyik végében különbözõ
koncertek, vásárok rende-
zésére alkalmas közteret
alakítanának ki. A szolgál-
tatóház közösségi terei
kluboknak, civil rendezvé-
nyeknek adhatnak majd
otthont. A sétány szélessé-
gébõl adódóan alkalmas
arra, hogy az adventi idõ-
szakban vagy más rendez-
vényekhez kapcsolódóan
az év további részében vá-
sári épületeket helyezze-
nek el. A sétány szerepe
így nem csupán az áthala-
dásra korlátozódik, hanem
funkcióval telik meg. 

A központi sétány men-
tén és a téren lehetõség
nyílik szabadtéri kiállító
felületek kialakítására. A
sorban elhelyezett kép, il-
letve plakáttartó galéria-
elemek látványos részei
lehetnek a területnek,
melynek végében kulturá-
lis rendezvényekhez kap-
csolódóan ideiglenes sza-
badtéri színpad is elhe-
lyezhetõ. A zöldfelület így
a helyi lakosok által aktí-
van használt találkozási
ponttá válhat. 

A pályázatot  benyújtot-
ta az önkormányzat, s ha
elfogadja a fõváros, a tá-
mogatási szerzõdés meg-
kötését követõen jövõ ta-
vasztól indulhatnak a kivi-
telezési munkálatok. (A
következõ nagy lépés a
Heltai Jenõ tér megújítása
lehet, ha ezekkel a mun-
kákkal végeztek.) 

Benyújtotta a pályázatot a helyhatóság

Látványos fejlesztések Békásmegyeren

LÁTVÁNYTERV

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

VÖRÖSVÁRI ÚT

Több évnyi tervezés és elõ-
készítés után végre elkez-
dõdik az 1-es villamos vo-
nalának meghosszabbítása
és felújítása, mivel a pá-
lyák rossz állapota miatt
mára halaszthatatlanná
váltak a munkálatok.

Szeptember végétõl
elkezdõdik a buda-

pesti 1-es villamosvonal
komplex felújítása. A Fõ-
városi Önkormányzat ki-
emelt közlekedésfejlesz-
tési beruházásainak meg-
valósításáért felelõs Bu-
dapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) megkötötte a
nyílt közbeszerzési eljá-
rás eredményeként a re-
konstrukció kivitelezõjé-
vel a szerzõdést. A Bécsi
úti végállomás és a Pus-
kás Ferenc Stadion „M”
közötti szakaszt 14,2 mil-
liárd forintból újítják fel. 

Elsõ ütemben a Bécsi
út és a Lehel utca között
teljesen újjáépítik a pá-
lyaszerkezetet, átépítik a
megállóhelyeket, továb-

bá az áramellátó és a jel-
zõ-berendezési rendszer
is megújul. A peronok
kényelmes és akadály-
mentes megközelíthetõ-
ségét új gyalogátkelõhe-
lyek létesítésével, vala-
mint öt megállóban -
Flórián tér, Szentlélek
tér, Népfürdõ utca, Ár-

pád híd, Kacsóh Pongrác
út - liftek beépítésével
biztosítják. Az utasok és
a vagyon védelme érde-
kében az összes megál-
lóhelyen kamerás fel-
ügyeleti rendszert építe-
nek ki. 

Az 1-es meghosszab-
bításával 3,2 kilométer

hosszú szakasz épül ki a
Rákóczi híd - Szerémi út
- Hengermalom út útvo-
nalon. Új, az Etele térre
való továbbvezetésig
használatos, ideiglenes
végállomás épül a Fehér-
vári út és a Hengerma-
lom út keresztezõdésé-
ben. Az 1995-ben meg-

épült Rákóczi hídon a
villamospálya a hídpillé-
rek két oldalán közép-
fekvésben épül ki. 

Óbudán a Szent Mar-
git Rendelõintézet és a
Flórián tér között auto-
matikus locsoló berende-
zéssel ellátott fûburkola-
tot kap a villamospálya;
a külföldön már sok he-
lyen bizonyított megol-
dás a villamosok jelenle-
ginél jóval csendesebb
közlekedését teszi lehe-
tõvé, élhetõbbé téve a
Vörösvári út környékét. 

A felújítás részeként új
vágánykapcsolat létesül
a Szentlélek tér megálló-
hely Nyugati, az Árpád
híd „M” megállóhely
Nyugati és Zugló vasút-
állomás megállóhely ke-
leti oldalán. A meglévõ
Jász utcai vágánykap-
csolat, valamint a Kere-
pesi úti kitérõkörzet és a
Bécsi úti végállomás ki-
térõkörzete  is teljes kö-
rûen átépül. 

Sz. Cs. 

Szeptember végén kezdõdik az 1-es villamos felújítása 

Jobb közlekedés, korszerû megállók, új zöldfelületek

A Kiscelli utca, San Marco utca, Zápor utcai csomópontban elkészült
a sebességcsökkentõ küszöb, illetve a gyalogosvédõ középsziget. A
munkálatokat az önkormányzat megbízásából a Penta Kft. végezte 

ÚJ AUTÓBUSZJÁRAT INDULT 226-OS JELZÉSSEL. A Nyugati pályaudvar
(M) és a Hajógyári-sziget között, a Margitsziget érintésével közlekedõ
járat beindításával egy idõben megszûnt a 234-es járat és módosult a
134-es autóbusz menetrendje. A busz májustól szeptember végéig hét-
végenként közlekedik. Ezzel párhuzamosan a 134-es busz hétvégén is
jár a Szentlélek tér (H) és Békásmegyer, Újmegyeri tér között 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kívül-belül megújulva várja a
III. kerület lakóit a BENU há-
lózathoz tartozó Aurora
Gyógyszertár. A felújított és
modernizált patika a megnyi-
tó napján, augusztus 26-án
egészségügyi tanácsadás-
sal, színes programokkal
várta a lakosokat.

ABENU Gyógyszertá-
rat úgy alakították ki,

hogy a betegek a széles kí-
nálatból szabadon válogat-
hassanak, mivel az egyedi
polcos elrendezésnek kö-
szönhetõen a termékek
sokkal átláthatóbbak, mint
a hagyományos patikák-
ban. Az egyes készítmé-
nyek kategóriák szerint ke-
rülnek a polcokra, aminek
köszönhetõen a betegek
kézbe vehetik a terméke-
ket. Persze, ez csak a
gyógyhatású készítmé-
nyekre vonatkozik, mert a
receptre kapható gyógy-
szereket továbbra is kizá-
rólag a gyógyszerészek ad-
ják ki a betegeknek.

- Az Aurora Gyógyszer-
tár kiemelt szerepet tölt be
Békásmegyer egészség-

ügyi szolgálatában, így
nagy örömünkre szolgál,
hogy ezentúl új, modern
környezetben fogadja a
környék lakóit és a betege-
ket a már jól megszokott
helyen, a Csobánka téri
rendelõ közelében. Külön
örülünk, hogy ezzel a fej-
lesztéssel tovább szépült
Békásmegyer egyik fontos
tere, és a BENU Gyógy-
szertár jóvoltából szûrõ-
vizsgálatok is segítik a kör-

nyék lakóit egészségük
megõrzésében - mondta
Kelemen Viktória alpol-
gármester az ünnepélyes
megnyitón, amelyen Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata részérõl jelen
volt még Horváth László,
az egészségügyi, szociális
és lakásgazdálkodási bi-
zottság elnöke is.

- A BENU gyógyszertá-
rakban a korszerû szemlé-
let mellett nagy hangsúlyt

fektetünk az egészségmeg-
õrzésre, a betegekkel való
közvetlen kapcsolat kiala-
kítására és a személyes
hangvételre. Legfontosabb
célunk, hogy betegeink ba-
rátságos és modern kör-
nyezetben a lehetõ legma-
gasabb szakmai színvona-
lú ellátásban részesüljenek.
A BENU Gyógyszertárak
modernizálása 2012-ben
kezdõdött, és ebben az év-
ben az Aurora Gyógyszer-

tár megnyitásával immár a
nyolcadik megújult patikát
adhatjuk át Budapesten -
mondta dr. Zlinszky János,
a BENU-hálózatot üze-
meltetõ Pharmanova Zrt.
Igazgatóságának tagja.

A Békásmegyer köz-
pontjában található gyógy-
szertár szakemberei - dr.
Tóth Anikó gyógyszertár-
vezetõ irányításával - a
megnyitó alkalmából
egészségvédõ progra-
mokkal, személyre sza-
bott tanácsadással várták
a betegeket. A gyógysze-
részek segítséget nyújtot-
tak a dohányzásról való
leszokásban, valamint
személyre szabott fogyó-
kúrával, vitamin-, folya-
dék- és ásványi anyag be-
vitellel kapcsolatos tippe-
ket adtak a látogatóknak.
Ezenkívül az Aurora
Gyógyszertár dolgozói a
gyógyszerészi gondozás
keretében a megnyitó
napján ingyenes vérnyo-
más, vércukor- és kolesz-
terinszint méréssel várták
a patikába betérõket. 

Domi Zsuzsa

Önkiszolgáló gyógyszertár nyílt Békásmegyeren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Szent Margit Rendelõin-
tézet szakemberei - az
egészség megõrzését, illet-
ve a betegségek megelõzé-
sét kiemelt célként kitûzve
- a 2012-2013-as tanévben
ismét felajánlották a lehe-
tõséget a III. kerületi köz-
nevelési intézmények tanu-
lóinak és pedagógusainak,
hogy az iskolákban tarta-
nak egészségneveléssel
kapcsolatos elõadásokat.

Atanintézmények sa-
ját igényeik szerint

választhattak a felkínált
témakörökbõl. Megjelöl-
hették az elõadások terve-
zett idõpontját is, ami le-
hetõvé tette, hogy a foglal-
kozások szervesen illesz-
kedjenek az iskolai élet
rendszerébe.

Az elmúlt tanévben az
alábbi öt témakört dol-
gozták fel.

A szenvedélybetegsé-
gek, függõségek elõadá-
son dr. Endresz György, a
Szent Margit Rendelõin-
tézet Pszichiátriai Gon-
dozójának fõorvosa be-
mutatta a függõségek kü-
lönbözõ típusait, azok ki-

alakulását és megelõzé-
sük, illetve kezelésük le-
hetõségeit. 

Az elsõsegélynyújtás
alapjai foglalkozáson
Tompai Ferenc medikus
áttekintette a tanulókkal
az alapvetõ életmentési
technikák elméletét és
gyakorlatát, bemutatta
az újraélesztés során kö-
vetendõ protokollt.

A mozgástevékenység,
mozgásigény kialakítása
témakör tornatermi,
gyakorlati foglalkozá-

sait a rendelõintézet
gyógytornászai vezették.
Felhívták a gyermekek
figyelmét a rendszeres
testmozgás fontosságára,
és gyakoroltatták velük
az alapvetõ, otthon is el-
végezhetõ mozgásformá-
kat. A szakemberek be-
mutatták azt is, milyen
betegségek gyógyulását
segítheti a testmozgás és
a gyógytorna.

A nemiség kialakulása,
fogamzásgátlás, nõgyógy-
ászati kóros állapotok elõ-
adáson dr. Dobos György
és dr. Krammer József nõ-
gyógyász szakorvosok a

lányok korának megfele-
lõen felvázolták az elsõd-
leges és másodlagos nemi
jellegek, illetve a nõi hor-
monális ciklus kialakulá-
sának folyamatát és az
esetlegesen felmerülõ
problémás területeket. 

A férfi nemi érés és fo-
gamzásgátlás lehetõségei
elõadáson dr. Bódy Gábor
urológus fõorvos ismertet-
te a férfi nemi érés folya-
matát, az elsõdleges és a
másodlagos nemi jellege-
ket és a fogamzásgátlás le-

hetõségeit. Kiemelte az
urológiai vizsgálatoknak,
a daganatok szûrésének és
a nemi betegségek meg-
elõzésének fontosságát.

Az egészségügyi szak-
emberek az intézmények-
kel egyeztetve szeptem-
bertõl további foglalkozá-
sokat terveznek az óbudai
általános iskolákban és
gimnáziumokban. 

A III. kerületi oktatási
intézmények köszönik a
Szent Margit Rendelõin-
tézet munkatársainak az
egészséges életmódra ne-
velés terén végzett értékes
segítségnyújtásukat.

Egészségnevelés diákoknak

Cukorbetegek klubja 
A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjában szeptember 10-én
15 órától tartják a soron következõ összejövetelt. Dr. Halászlaki Csaba endokrino-
lógus a kettes típusú cukorbetegek gyógyszeres kezelésérõl tart elõadást. Kalöczl
György szívmérést végez, a Natra Taste Gold munkatársai egy valódi cukorédesí-
tõt mutatnak be. A terméket megkóstolhatják a résztvevõk. (Cím: Bécsi út 132.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Lapzártakor érkezett: Mint
arról korábban hírt adtunk,
idén nyáron jótékonysági
„Fagylaltgyár” nyílt a bé-
kásmegyeri piac mellett, a
Heltai Jenõ téren. Az ötlet-
gazdák célja az volt a
„gyár” mûködtetésével,
hogy a bevételbõl olyan rá-
szoruló gyerekeket, fiatalo-
kat támogassanak, akik se-
gítség nélkül másképpen
nem tudnának nyaralni. A
szervezõk a „Fagyigyár”
szezonzáró eseményén ösz-
szegezték az eddig elért
eredményeket augusztus
28-án.

Éskovács Péter a
„Fagyigyár” életre

hívója elmondta: a „ba-
zár” egyelõre bezár, de jö-
võre újra várják az ada-
kozni szándékozó lakoso-
kat. A karitatív akcióban
összegyûlt, közel 1 millió
forintból a budapesti gye-
rekek Balatonlellén, míg a
balatoni fiatalok Sárváron
és a fõvárosban nyaralhat-
tak augusztus 20-tól szep-
tember 1-ig. A bevétel
mintegy felét ugyancsak
jótékony célra fordították.
Munkanélkülieket és
olyan  egyetemistákat
foglalkoztattak a „gyár-
ban”, akik e munka nélkül
nehezebben tudtak volna
felkészülni a szeptemberi
tanévkezdésre.   Többen
tandíjukat fizetik majd ki
fizetésükbõl.

Kelemen Viktória szoci-
ális ügyekért felelõs al-
polgármester elmondta: a
városrész vezetése köztu-
dottan nagy figyelmet for-
dít a szociális ellátásokra

és támogatásokra, melyek
további bõvítését tûzték
ki célul, egy egészséges
és kiegyensúlyozott óbu-
dai közösség megteremté-
se érdekében. Itt említette
meg, hogy idén 60 gyere-
ket sikerült táboroztatni
az Erzsébet programban
Fonyódligeten, illetve 15
gyerek, aki a Gyermekek
Átmeneti Otthonában él
tölthette hasznosan a  va-
kációt a kerület szabad-
idõparkjában.

Dr. Csepeli Zsuzsanna,
az Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft.
ügyvezetõje a nyárra visz-
szatekintve emlékeztetett:
az önkormányzat támoga-
tásával három helyszínen,
így a Laborc utcai Barát-
ság Szabadidõparkban, a
Keve-kiserdei és a Sió-
fok-sóstói táborban ösz-
szesen 4 ezer 500 III. ke-
rületi gyermek nyaralását
biztosították, gazdag kul-
turális és sportprogram
kíséretében. Batthyány-
Schmidt Margó, a „Fagy-
laltgyár” fõvédnöke a
mai elit felelõsségérõl, a
társadalmi szolidaritás
fontosságáról beszélt. Az
egykori arisztokrata me-
cénásokra utalva úgy fo-
galmazott, a döntésho-
zóknak és mindazoknak,
akiknek módjában áll,
tettekkel is ki kell venni-
ük a jótékonysági munká-
ból a részüket. Most
ugyan bezár a jótékony-
sági „Fagylaltgyár” üze-
me Budapesten is, de jö-
võre, a régiek mellett új
helyszínnel bõvülve újra-
nyit. Sz. 

Sok kicsi sokra ment

Nyaralás fagyipénzbõl 
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Fókuszban a beiskolázás

Hírösszefoglaló: Új tan-
év kezdõdött, számos
változással. Több olyan
dolog is akad azonban,
amivel a szülõknek évrõl
évre számolniuk kell, az
anyagi nehézségeken
kívül. 

A különféle füzetek-
bõl, írószerekbõl

és egyéb eszközökbõl
álló felszerelési listát az
iskolának elvben már a
tanévkezdés elõtt, az
elõzõ tanév végén a szü-
lõk rendelkezésére kell
bocsátania, hogy azok
beszerzésére elég idõ
maradjon. A magasabb
évfolyamokon viszont a
tanárok általában az elsõ
tanítási napon közlik,
hogy mit kérnek az
adott évben. Ilyenkor ál-
talában az az elvárás,
hogy egy-két füzettel le-

gyenek felszerelve a ta-
nulók. A különbözõ pe-
dagógiai módszerrel
dolgozó iskolák ráadá-
sul különbözõ tanszere-
ket kérnek. 

Tankönyvek
A tankönyvek ára is-

kolánként eltérõ, de akad
olyan tanintézmény, ahol
a kötetekre fordítandó
összeg a kötelezõ olvas-

mányokkal együtt akár
az 50 ezer forintot is el-
érheti, és akkor nem fel-
tétlenül alapítványi isko-
láról beszélünk. A tan-
könyvcsomagok ára álta-
lában 10 ezer és 30 ezer
forint között mozog. A
régi szokás, miszerint a
tankönyvek öröklõdnek
a testvérek vagy az egy
iskolában tanuló diákok
között, ma már elképzel-
hetetlen a pedagógusok
szerint. A tananyag is
változik, a könyvek mi-
nõsége, tartóssága is
hagy némi kívánnivalót
maga után, ráadásul a
gyerekek elõszeretettel
díszítik könyveiket saját
alkotásokkal. Így ösz-
szességében a könyve-
ken nem nagyon lehet
spórolni. Némi segítsé-
get jelenthetnek az isko-
lai könyvtárakból tanév

végéig kölcsönözhetõ
kötetek, azonban ezek
száma is véges.

Tanszerek
Egyes hozzávalókat

csak az iskola konkrét
listája alapján érdemes
megvásárolni. A boltok-
ban kapható akciós cso-
magokat így nem feltét-
lenül éri meg megvenni,
mivel tartalmazhatnak
felesleges elemeket is.
Egy általános iskolás
gyerek tanszereire tan-
könyv nélkül, szolidan
számolva is legalább 20
ezer forintot kell költeni
iskolakezdéskor. És ak-
kor egyebek mellett nem
is említettünk olyan, ma
már alapvetõ tárgyakat,
mint az íróasztal, számí-
tógép, vagy a kinõtt õszi-
téli ruhák vétele. A ko-
rábbi évekkel ellentétben
nem sok értelme van for-
szírozni egyesével a fü-
zetek, tollak vagy éppen
tornacipõk árát, mivel a
szülõk úgyis anyagi le-
hetõségük szerint szerzik
be azokat. Az átlagfize-
tésbõl élõ családok ma-
napság egyre inkább a
„többet olcsóbban” elve
alapján mûködõ hiper-
marketeket választják.
Nincs értelme nagyon
olcsó felszerelést sem
vásárolni, mivel a legol-
csóbbat sokszor még
kézbe venni sem érde-
mes. A minõségi termé-
kek viszont sokszor ren-
desen megviselik a
kasszát, fõleg, ha több
gyerek is van a család-
ban. Érdemes tehát ter-
vet, listát készíteni, elõre
félretenni, majd pénztár-
cánkhoz mérten megfon-
toltan vásárolni.

Mit érdemes tudni tanévkezdésre?

Már megint itt az iskola…

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

A kedvezményes tankönyvtámogatásról
A köznevelésrõl szóló törvény alapján minden évben az éves költségveté-
si törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét,
amelyet az iskolafenntartó kap az iskolai terjesztési áron forgalomba ke-
rülõ tankönyvek megvásárlásának támogatásához.
A támogatás módjáról a nevelõtestület a törvényekben meghatározottak szerint
dönt. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezményt) köteles az
iskola biztosítani a nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõ tanuló számára,
ha a tanuló: tartósan beteg ( szakorvos igazolja); * sajátos nevelési igényû (szakértõ
és rehabilitációs bizottság igazolja); * három vagy több gyermekes családban él
(megállapított családi pótlék igazolja); * egyedül álló szülõ által nevelt (megállapított
családi pótlék igazolja); * rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, vagy munka-
hellyel nem rendelkezõ részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki.
A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló
szelvénnyel is. Az igénylõlaphoz igazolásokat csatolni nem kell (azokat az in-
gyenes tankönyvek átvételekor kell bemutatni), de az igénylõ az általa közölt
adatok valódiságáért büntetõjogi felelõsséget visel. Ellenõrzés során az iskola,
az iskolát fenntartó önkormányzat vagy az Állami Számvevõszék bekérheti az
igazolásokat. A támogatás módjáról a nevelõtestület dönt, az iskolai szülõi ta-
nács és az iskolai diákönkormányzat véleményének meghallgatásával.
A normatív támogatást az iskola teljes egészében is felhasználhatja tanköny-
vek vásárlására, amelyekkel az ingyenes tankönyvellátását az iskolai könyvtár-
ból történõ kölcsönzéssel biztosítja.
Lehetõség van arra, hogy az iskola a tanulók részére a tankönyvet: * iskolából
történõ kölcsönzéssel; * könyvtárban elhelyezett tankönyvekkel, vagy * a tan-
könyvek vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, illetve e három módszer
együttes alkalmazásával biztosítsa.
Alapvetõ szempont, hogy az iskola a tartós, a több éven át is használható tan-
könyveket az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel bocsássa a tanulók rendelkezé-
sére, ezért minden évben a normatív támogatásnak legalább 25 százalékát az
iskola köteles ilyen módon felhasználni.
Az igényt az igénylõlap értelemszerû kitöltésével és benyújtásával kell bejelen-
teni. Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésõbb a beiratkozáskor kell az
igénylõlapot leadni. Ha az idõben megkapott igénylõlapot határidõre nem juttat-
ja vissza az iskolába az igénylõ, az iskola nem köteles a késõbb bejelentett
igényt kielégíteni.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Atáborokban a gyermekekre
szakképzett, a saját iskolá-

jukból érkezõ pedagógusok fel-
ügyeltek, akikkel az önkormány-
zat kötött megbízási szerzõdést.
Az óbudai táborokban a diákokat
8-tól 16 óráig változatos progra-
mok várták, többek között vetél-
kedõk, kirándulások, kézmûves
foglalkozások, strandolás és
sportolás. Lehetõségük nyílt pro-
fi játékosokkal strandröplabdáz-
ni, focizni, kosarazni, judózni,
akrobatikus tornázni és aero-
bikozni is. 

A Római-parton a sárkányha-
józásé és a gályázásé volt a fõ-
szerep, egy rövid oktatás után
gyönyörû környezetben evezhet-
tek a diákok. A Kamasztér Ala-
pítvány foglalkozásán különféle
logikai játékok okoztak kisebb-
nagyobb fejtörést. A bátrak egy

kiszuperált BKV
buszban egy kis
idõre mesterlövé-
szekké válhattak, a
biztonságuk érde-
kében természete-
sen csak légpuskát
használhattak. El-
jöttek a rendõrségi
helyszínelõk is,
akik segítségével a
vállalkozó kedvûek
ujjlenyomatokat is készíthettek.

A védõnõk közremûködésével
egészséges ételeket készítettek a
gyerekek, a Csillagvizsgálóban
az égi jelenségeket kémlelték, a
nagy melegben pedig népszerû
volt a játékos úszás, és a kislány-
ok kedvence, a tánc is.

A rengeteg érdekes tábori
program mellett Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata kiemelt

figyelmet szentelt az étkezés mi-
nõségének is. Reggelire barna és
rozsos kifli volt a szendvicsek
alapanyaga vegyes zöldségek-
kel, ebédre rántott hal és külön-
féle fõzelékek feltéttel, uzsonná-
ra pedig gyümölcsöt ehettek a
gyerekek.

A Balatonra is eljutottak az
óbudai diákok: június 24-e és au-
gusztus 4-e között összesen 6 tur-
nusban a Siófok- sóstói táborban
nyaralhattak. Az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata által
fenntartott, az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft. által
üzemeltetett tábor díja 33 ezer fo-
rintba került egy-egy résztvevõ-
nek turnusonként, amely tartal-
mazta a busszal történõ utazást, a
napi 4 étkezést (reggeli, ebéd,
uzsonna, vacsora), a strandbelé-
põt és a különféle programokat.
A szociális szolgáltató fõosztály-
hoz benyújtott kérelmek alapján

azonban a nehéz anyagi körül-
mények között élõ családok ked-
vezményes áron vehették igény-
be a lehetõséget. 

A turnusok hagyományosan a
sóstói zászló felvonásával kez-
dõdtek, majd egész héten válto-
zatos sportlehetõségekkel élhet-
tek a diákok. Lehetett kerékpá-
rozni, mozogni a fitneszpark-
ban, strandröplabdázni, aerobi-
cozni, judozni, focizni, ping-
pongozni, tollaslabdázni és kü-
lönféle vetélkedõkre is be lehe-
tett nevezni. Számos csoport pe-
dig itt tartotta nyári edzõtáborát
is, mint például a néptáncosok,
a judosok, a karatésok és a röp-
labdások. 

A szombat esti turnuszárás al-
kalmával tábortüzet raktak a gye-
rekek és mint minden évben, a
lángoló „Sóstó visszavár” felirat
alatt búcsúztak egymástól a jövõ
évi viszontlátás reményében. d.

Nyáron 4500 III. kerületi gyermek táborozott
A nyárnak sajnos vége. Így a táborok is bezártak, ahol a
diákok egy része a szünidõt biztonságban és kellemesen
tölthette. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támo-
gatásával, az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. és
az önkormányzat oktatási osztálya szervezésében 2013
nyarán is három helyszínen (a Laborc utcai Szabadidõ-
parkban, a Keve-kiserdei táborban és a Siófok-sóstói tá-
borban) összesen 4500 III. kerületi gyermek táborozott. 

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal ké-
szítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re
a tanítvány által kért arányban és idõben matematikából, magyarból. Lehe-
tõség van a próbatesztek közös gyakorlására, a féljegyek javítására. Korre-
petálás matematika-fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál.
Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból, akár naponta
is. Az általános- és középiskolás diákokat minden délután és szombat dél-
elõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es tele-
fonszámon egész nap. www.obudamatek.hu) Thalész-Kör
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Zöldoldal – Felhívás

GÁZGYÁRI LAKÓTELEP
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

T öbb mint húszméteres
biciklis képét festet-

ték fel Óbudán egy lakóte-
lepi ház oldalára. A Tímár
utcai HÉV-megállóból jól
kivehetõ, amint a házfala-
kon egy bringás teker, sár-

hányó nélküli országúti bi-
ciklin, sisakban. Az ábra
nyolc emelet magas, és
olyan széles, hogy csak két
ütemben lehet felfesteni. A
biciklis mellé hamarosan
egy sárkányrepülõs és egy

kajakos képe is felkerül. A
Lajos utcai lakótelep ház-
sorának mindkét oldalára
felfestik hamarosan a há-
rom alakot. Aképeket nem
fújják, hanem hengerrel vi-
szik fel. 

Óriás bringás a panelházon
Bizony, nemcsak mi, vagy
állataink, de növényeink
is megbetegszenek, és
ilyenkor tennünk kell va-
lamit az egészségük visz-
szanyerése érdekében.
Számos permet és tápszer
létezik, amelyekkel meg-
gyógyíthatjuk szobai vagy
kerti növényeinket, de
szerencsére egyszerû,
praktikus megoldásokat is
alkalmazhatunk a kívánt
cél elérése érdekében. 

A levéltetvek ellen
például bevethet-

jük más növények, ne-
vezetesen a fokhagyma
vagy a levendula hatá-
sát. Ha ezeket ültetjük a
beteg virág mellé a cse-
répbe, pusztán a szaguk-
kal elriasztják az élõskö-
dõket. 

Szinte minden háztar-
tásban teáznak, kávéz-
nak vagy dohányoznak.
Nos, ezeknek a vissza-
maradt anyagait is fel-
használhatjuk növénye-
ink tápoldatozására,
erõsítésére. A kávézac-
cot vagy a kifõzött teale-
velet - akár a filterbõl ki-

nyertet is - egyszerûen
szórjuk a földre a nö-
vény köré, majd locsol-
juk be. A tápanyagok így
könnyen kioldódnak be-
lõle, táplálva a földet és
a növényt. A cigaretta-
csikkeket áztassuk ki,
szûrjük le és az így nyert
folyadékkal permetez-
zük meg a leveleket. Mi-
vel ezek erõs hatású
anyagok, nem szabad
túlzásba esni, mert akkor
károsodik a növényünk.
Legyünk tehát mértékle-
tesek, kíméletesek az el-
járások alkalmazásakor.
Permetezésre egyébként
az ásványvíz is kiváló,
mert olyan anyagokat
tartalmaz, amelyeket a
virágaink kiválóan tud-
nak hasznosítani. 

És sokat tehetünk azzal
is a növényeink egészsé-
géért, ha megszabadítjuk
a leveleiket a rárakódott
portól. Ha mozdítható
méretû a növény, legegy-
szerûbb, ha lezuhanyoz-
zuk a kádban. Ha ennél
nagyobb, tiszta vízzel
permetezzük le, hogy fel-
frissüljön. (d.)

A gyommentesítés az ingatlan-tulajdonos kötelessége
Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén megszaporodtak az ingatlanok elõt-
ti gyomos területek. Sok esetben egész járdák válnak járhatatlanná, a járólapokat
kimozdítják az alattuk növõ gyökerek, a magasra nõtt gyomok szórják magvaikat.
Egyes eseteket kivéve nem az önkormányzat feladata a gyommentesítés elvég-
zése.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy „a fõváros köztisztaságáról szóló,
48/1994. (VIII. 1.) Fõvárosi Közgyûlési rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint
az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan elõtti járda, továb-
bá a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán-
tartásáról, szemét és gyommentesítésérõl, hóeltakarításáról és síkosság
mentesítésérõl.”
Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy kezelõt, hogy az ingatlana elõtti
közterületet tegye rendbe, az ingatlan területérõl a járda vagy az út fölé ki-
hajló ágakat vágja vissza, a kerítésen túlnõtt sövények metszését és a te-
rület gyommentesítését mielõbb végezze el, valamint ahol van szikkasztó-
árok, végezze el annak kitakarítását is.
Ezzel összefüggésben tájékoztatunk mindenkit, hogy a szemétszállítási
napokon a szemétgyûjtõ mellé kihelyezett, FKF felirattal ellátott zsákokba
összegyûjtött zöldhulladékot a Fõvárosi Közterület Fenntartó elszállítja,
egyéb módon (kötegben, jelöletlen zsákokban) a magáningatlanoknál kitett
zöldhulladék nem kerül begyûjtésre, illetve elvitelre.
A szemétgyûjtõ zsákok beszerezhetõk az FKF Zrt. III. Testvérhegyi út 10/A.
szám alatti telephelyén (500 méterre a Bécsi úti Tesco áruháztól).
Kérünk mindenkit, hogy segítse a kerület tisztán tartását, a minket körülve-
võ lakókörnyezetünk gondozását, rendbetételét!

III. kerületi Polgármesteri Hivatal

A növényeket is lehet gyógyítani
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A lakosság kérésére a
Csillaghegyi Strandfürdõ
elõtt az önkormányzat osz-
lopokat helyezett ki, hogy
az autósok ne akadályoz-
zák a gyalogosforgalmat a
járdán. Az úgynevezett
pollereket vandálok két
nap elteltével már tönkre
is tették.

J úlius végéig kihe-
lyezték a Kázmér út

és a Rózsa köz útszaka-
szon, a strandbejárat
elõtt azokat a pollereket,
amelyek biztosítják a
járdán való biztonságos
közlekedést, illetve ele-
gendõ helyet tartanak

fenn a babakocsis, kere-
kes székes strandlátoga-
tóknak is. A parkolás-
gátló oszlopsor néhány
oszlopának tetejérõl két
nap múlva már hiányoz-
tak a díszítõelemek. Le-
törték és eltulajdonítot-
ták a zárógömböket.

Közterületi padokat,
épületek falait, jelzõtáb-
lákat, élõ fákat, a kutya-
futtatókat, sõt még a

gyermekeknek kialakí-
tott játszótereket sem kí-

mélik a vandálok.
Mindezek helyreállítása

összesen akár 100 millió
forintra is rúghat. 

A graffiti jelensége
sem újdonság, és sajnos
a vandálok számára
megunhatatlan tevé-
kenység. Mindezt köz-
intézmények homlokza-
tán, utcafronti oldalain,
kerítéseknél, utcanév
tábláknál is gyakorol-
ják.  A tavaly átadott
BMX- és gördeszkapá-
lyán azonban kiélheti
mindenki mûvészi haj-
lamát ugyanis - mint ar-
ról már hírt adtunk -, a
pályát körülvevõ  falat
az  önkormányzat meg-
magasította és legális
falként hasznosította. 

Oszlopokkal védett járda a Csillaghegyi Strandnál 

A kéménytisztítás ütemterve
utcáról utcára

Ellenõrzés és teljes körû kéménytisztítás ütemezé-
se a III. kerületben (a kötelezõ közszolgáltatásokról
szóló, 1995. évi XLII. törvény és a 27/1996. (X.30.)
BM rendelet szerint).

A munkavégzés tervezett helyszínei
Szeptember: Testvérhegyi út, Jablonka utca, Erdõ-
alja köz, Bécsi út által határolt terület.
Október: Római-part, Pünkösdfürdõ utca, Szent-
endrei út, Mátyás király út által határolt terület; köz-
ponti kémények ellenõrzése.
November: Ezüsthegyi út, Ország út, Dózsa
György út által határolt terület.
December: egyedi kémények tisztítása (szilárd fû-
tés); Szépvölgyi út, Árpád fejdelem útja, Vörösvári
út, Bogdáni út által határolt terület.

Közvilágítási hibák bejelentése
A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek
Nyrt. TeleCentrumában a 238-3838-as, vagy kizá-
rólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszámon
és a bdk@bdk.hu email címen lehet jelezni. A Bu-
dapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szerelõi folyama-
tosan ellenõrzik az utcák világítását, a kandelábe-
rek épségét, de a hibák gyorsabb kijavítása érdeké-
ben a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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ZICHY-KASTÉLY

Hatodszor rendezik  szeptem-
ber 8-án a Magyar Dal Nap-
ját, amelyhez tíz város, illet-
ve település csatlakozott -
Budapest, Békéscsaba, Za-
laegerszeg, Eger, Boldog,
Zsíra, Salgótarján, Tata,
Szombathely, Hévíz - és egy
határon túli település, Sepsi-
szentgyörgy is. A Magyar Dal
fõvárosának a pályázó váro-
sok közül Békéscsabát vá-
lasztották a szervezõk. 

I tt három napig folya-
matosan váltják egy-

mást a zenekarok a külön-
bözõ színpadokon. Az or-
szágos rendezvénysoro-
zat ünnepélyes megnyitó-
ját is itt tartják, amelyen
Presser Gábor, a Magyar
Dal Napja alapítója Békés
megyei gyerekek kórusá-
val énekel együtt. Az
internetes közvetítésnek
köszönhetõen bárki bár-
hol részese lehet ennek a
koncertnek is a – számító-
gép elõtt ülve. Presser a

rendezvénysorozat ismer-
tetésekor - augusztus 22-
én a Kobuci kertben tar-
tották a sajtótájékoztatót -
szinte hihetetlennek ne-
vezte, hogy a hat évvel
ezelõtt útjára indított ötle-
te még mindig életben
van. Ahogy fogalmazott,

most már valószínûleg
meg is marad, hiszen egy-
re többen támogatják.
Fontosnak tartotta megje-
gyezni, hogy politika-
mentesnek kell maradnia
a Magyar Dal Napjának,
és továbbra is tisztán a ze-
nérõl kell szólnia.

Budapesten 14 helyszín
ad otthont a programnak.
A Budapest Jazz Clubban
Göczey Zsuzsa szervezé-
sében csak nõi elõadók
lépnek fel. A klasszikus
zenének a Duna Palota ad
otthont, ahol Gulyás Dé-
nest, Szakács Ildikót,
Kováts Kolost, Vörös
Szilviát és Csóka Anitát
hallhatja a közönség. A
Radnóti Miklós Mûvelõ-
dési Központban (RAM)
többek között B. Tóth
László szórakoztatja az
érdeklõdõket. A Bem
Rockparton Török Ádám
és a Mini Trió ad koncer-
tet. Új helyszínként jele-
nik meg idén Újpalota,
amelynek Fõ terén lépnek
fel ismert és feltörekvõ
zenészek. Itt ad koncertet
többek között Vastag
Csaba, Vörös István és
Varga Viktor. Programmal
készül még a Blokk Alko-
tóközpont, a Fonó Budai

Zeneház, a Rocktogon, az
R33 Stúdió és az Akvári-
um Klub. A Zeneszöveg
színpadnak ezúttal a Mú-
zeumkert ad otthont. A
Vígszínház pedig Eszenyi
Enikõ rendezésében fel-
újítja a 40 éve bemutatott
„Képzelt riport egy ame-
rikai popfesztiválról” cí-
mû elõadást, amelyet mû-
soron is tart. 

Az Óbudai Társaskör
a közös éneklés színhe-
lye lesz. Akinek kedve
van dalra fakadni Béres
József Szép magyar ének
címû daloskönyvébõl
énekelhet együtt a Buda-
pesti Énekes Iskola taná-
raival és diákjaival, illet-
ve a Szent Efrém férfi-
karral. A könnyebbség
kedvéért a dalok szöve-
gét kivetítõrõl olvashat-
ják az énekesek. 

A Zichy-kastély udva-
rán mûködõ Kobuci kert
délelõtt ismét a Kaláka és
a Kolompos együttes
koncertjére várja a gyere-
keket, majd délutántól a
felnõttek élvezhetik töb-
bek között Ferenczi
György és a Rackajam,
Szabó Balázs Bandája, a
Besh o droM és a Napra
együttes dalait. 

Újbudán szeptember 6-
án avatják fel Cseh Tamás
szobrát. Az eseményt a
városrész önkormányzata
szintén a Magyar Dal
Napjához köti.

Vidéken ingyenesen lá-
togathatók a programok,
de a budapesti rendezvé-
nyekre 500-1000 forintos
jegyeket kell váltani. 

Domi Zsuzsa

Politikamentes Magyar Dal Napja 

Létai Gábor kortárs technikát, a számítógépes grafikát alkalmazza mûvei megformá-
lásakor. A vászonra nyomott, nagyméretû képein csodálatos színek sokasága, külön-
leges fényhatások adják vissza a mûvész impresszióit. (A tárlat szeptember 10-ig te-
kinthetõ meg az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona Galériájában
/Kiskorona utca 3./, hétköznaponként 8-tól 16 óráig.)

Képek Óbudáról
Rab-Kováts Éva festményei „Harmóniák zenében,
tájban, lélekben” címmel szeptember 18-ig láthatók
a Kaptárban, hétköznap 8-tól 20 óráig. (Cím: VI.
Révay köz 4., a Bazilika mögött.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Kiscelli Múzeum/Fõvárosi
Képtár barokk tereiben ok-
tóber elejéig látható kiállí-
tás a papír alapanyagú ke-
reskedelmi csomagolás
történetét mutatja be. 

Aszínes csomagoló-
papírok, árucím-

kék, nyomott mintás pa-
pírzacskók és dobozok
formátumának, nyomdai
dekorációjának változa-
tait a kezdetektõl az
1990-es évekig követheti
végig a tárlatlátogató, a
Kiscelli Múzeum gyûjte-
ményén kívül több mú-
zeum és magángyûjtõ
anyagából válogatva.
Emellett kitérnek a jelen-
kori papírcsomagolással
kapcsolatos környezetvé-
delmi dilemmákra is.
Egy rövid animációs
filmben megidézik a ter-
mészetben lebomló pa-
pírt, bemutatnak egy iz-
galmas válogatást kortárs
tervezõk és egyetemi
hallgatók munkáiból,
amelyek irányadóak le-
hetnek az új évezredben.

A kiállítás történeti ré-
szében a kis cégek egyedi
tervezésû dekorációi és a
nagyobb hálózatok - így a

Stühmer vagy a Pick -
teljes tárgysorozatai is
szerepelnek. Mára elfele-
dett termékek emlékeze-
tes csomagolásától kezd-
ve egészen a közelmúlt-
ból még talán ismerõs, az
államszocialista dizájnt
képviselõ darabokig kü-
lönleges papíranyagokkal
találkozhatnak a kiállítás-
ra látogatók. A XIX. szá-
zad hatvanas éveitõl ki-
bontakozó, majd a XX.
században a konzumfelü-
leteket szinte teljesen be-
borító grafikai alkotások

divatérzékeny, friss képi
világa a kezdetektõl fog-
va a puszta használaton
túl, fontos kultúraközve-
títõ eszköz volt. A XIX.
század utolsó évtizedeit
az akkoriban eluralkodó
csomagolás õrület okán
„papírkorszaknak” is ne-
vezték a kortársak. 

Az egyedi grafikai tech-
nikákkal készült, néhány
esetben megvalósulatla-
nul maradó csomagolás-
tervek között bemutatják
Helbing Ferenc, Jeges Er-
nõ, Lukáts Kató, Darilek

Harry, Kaesz Gyula és
Kozma Lajos mûveit.

Az eddig együtt még
sosem látott mûtárgyakat
komoly muzeológiai
módszertannal feldolgo-
zó, a fiatal alkotók révén
a friss vizuális trendekbe
illeszkedõ, a napi környe-
zetvédelmi problémákra
is reflektáló, magyar és
angol nyelvû kiállítás lát-
ványterveit a Magyar
Képzõmûvészeti Egye-

tem másodéves látvány-
tervezõ hallgatói készítet-
ték: Gelsi Zoltán, Bada-
csonyi Brigitta és Barta
Borbála. A kiállítás kurá-
tora B. Nagy Anikó mû-
vészettörténész. A kortárs
munkákat Sziray Zsófia
válogatta.

(Megtekinthetõ: októ-
ber 6-ig, kedd-vasárnap
10-tõl 18 óráig. Cím:
Kiscelli utca 108. www.
kiscellimuzeum.hu)

A papírcsomagolás története a Kiscelli Múzeumban

FOTÓK: SZALATNYAY JUDIT

Lelkes Péter az Óbu-
dai Krúdy Gyula

Irodalmi Kör tagja volt.
Hihetetlen lelkesedéssel
beszélt Krúdyról, õszinte
szívvel vitte tovább a
krúdys szellemiséget. S
ugyanilyen lelkesedéssel
írt az óbudai díszpolgár-
okról. Életmûvével beír-
ta magát az óbudai lako-
sok, az olvasók szívébe.
S mint zenész, bárzongo-
rista szintén letette név-
jegyét a kávéházi esték
ismert egyéniségei közé.
Mindenki csak úgy is-
merte, hogy a „pipás
zongorista”.  Bárhol mu-
tattam be kötetei megje-
lenésekor mint írót, új-
ságírót, mindenhol az in-
telligens úriember maga-
biztosságával tudta lebi-
lincselni közönségét.
Nem élt vissza Isten adta
talentumával. Mindig

ember tudott maradni,
minden helyzetben, pil-
lanatban, és hû barát...

Köszönöm Péter. Emlé-
ked örökké élni fog a
Krúdy szellemiséget to-

vábbvivõ Krúdy Kör
tagjaiban.

Kanizsa József titkár

A „pipás zongorista” emlékére 

Lelkes Péter: Óbuda díszpolgárai címû könyvét Kanizsa József mutatta be, beszélge-
tett a szerzõvel 2012. június 14-én a Kéhli Vendéglõ kerthelyiségében, amikor a szer-
zõ 85. születésnapját ünnepelte 

Vámbéry nyomában
Vámbéry Ármin a XIX.
század egyik legnagyobb
felfedezõje és orientalistá-
ja volt, aki 1862-64 között
kolduló dervisnek öltözve,
bicegõ lábbal járta be Kö-
zép-Ázsia elzárt kánsága-
it, a magyarok eredetét
kutatva. Utazásával olyan
hírnévre tett szert egész
Nyugat-Európában, hogy
évtizedeken keresztül õt
kérték fel szakértõnek a
vezetõ napilapok, ha a kö-
zép-ázsiai térségben tör-
tént valamilyen politikai
esemény. Páczai Tamás
fényképezõgéppel járta
végig Vámbéry útját, a
nagy utazás 150. évfordu-
lóján. Az út során készített
képeket szeptember 18-a
és október 27-e között te-
kinthetik meg az érdeklõ-
dõk a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum-
ban (Korona tér 1.).
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Búcsúmise 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület minden érdeklõdõt vár a
Külsõ-Bécsi úton, a sorompónál, az egykori orosz
laktanyával szemben lévõ Filoxéra kápolna búcsú-
miséjére szeptember 8-án 16 órakor. A szentmisét
bemutatja Rajk János plébános. Közremûködik a
„Braunhaxler” Dalkör.

Algyõi est a Krúdy Szalonban
Az Algyõi GYEVI Art Kulturális Egyesület Tollforga-
tók Köre mutatkozik be szeptember 12-én 16.30
órakor a Krúdy Szalonban. Az egyesületet Máriási
Lajosné elnök mutatja be. Az est házigazdája Kani-
zsa József és Király Lajos. Közremûködnek az
egyesület tagjai, énekel Szabó Éva, valamint Tálas
Ernõ, a Svéd Királyi Opera tenorja. (Helyszín: Kéhli
Vendéglõ, Mókus utca 22.)

Tortalapátok a múzeumban
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze-
um Krúdy-udvarában „Tortalapátok” címmel nyílt új
kiállítás. Vojtek Éva a kezdetektõl napjainkig gyûj-
tötte össze a háztartásokban használatos szebbnél
szebb darabokat, melyek között találunk barokkos
cizelláltságút, szecessziós motívumokkal díszítet-
tet, illetve az art deco jegyeit tükrözõt is. (Megtekint-
hetõ: szeptember 15-ig. Cím: Korona tér 1., a volt
Dugovics Titusz tér.)

Szüreti vigasság 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület tanulmányutat szervez szeptem-
ber 21-én Nagybörzsönybe, a Német Nemzetiségi
Nap keretében rendezett szüreti vigasságokra.
(Részletes program és jelentkezés Neubrandt
Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon szep-
tember 15-ig.)

Tárlat a Lajos utcában 
Vetõ János kiállítása a BTM-Budapest Galéria Kiál-
lítóházának összes termében szeptember 29-ig,
hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig látható.
(Cím: Lajos utca 158.) 

Vásárolunk
A vásárlás az alapgondolata annak a különleges
kiállításnak, melyet a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum gimnazistákkal közösen
készített a vásárlás különféle személyes vonatko-
zásairól. Az adok-veszek, beszerzek, vételezek,
shoppingolok, újat vagy használtat, online vagy
személyesen, alkuval vagy fixen történõ vásárlá-
sokat kifejezetten a fiatalok szemszögébõl mutatja
be a kiállítás. (Megtekinthetõ szeptember 23-tól
október 27-ig. Cím: Korona tér 1., volt Dugovics Ti-
tusz tér.)

Állandó játszási helyet ka-
pott az Óbudai Kulturális
Központban (ÓKK) a Turay
Ida Színház. A színház tizen-
három éve mûködik, folya-
matosan bõvülõ repertoárral
és társulattal. Gazdag mû-
sorválasztékában minden
mûfaj megtalálható a drá-
mától a vígjátékon át a musi-
calig, illetve az operettig. 

Óbudán felnõtt, nyug-
díjas és gyerek bérle-

tet is hirdet a színház. Az
õszi felnõtt színházbérlet
keretében október 12-én
kerül színre az ÓKK-ban
Ron Aldrige: Csak kétszer
vagy fiatal címû vígjátéka.
A darabot Bodrogi Gyula
rendezi. A fõbb szerepeket
Hûvösvölgyi Ildikó, Mikó
István, Nagy Gábor és Eg-
ri Márta játsza. A nyáron
Makón bemutatott operet-
tet, a Gül babát november
23-án adják elõ. Huszka
Jenõ és Martos Ferenc da-
rabját Szirtes Gábor ren-
dezte. A gyönyörû díszle-
tek között Benkõ Péter,
Sövegjártó Áron, Bódi
Barbara, Kurkó József
kelti életre a török idõket.
Olyan közismert dalok
hangzanak el a darabban,
mint az Ott túl a rácson, a
Borban az igazság, borban
a vigasz vagy a Daruma-

dár fenn az égen. Még so-
sem mutatták be színház-
ban Gárdonyi Géza:
Hosszúhajú veszedelem
címû vígjátékát, amit
Mikó István állít színpad-
ra, és december 14-én lát-
hatja a közönség. A fõbb
szerepeket Benkõ Péter,
Bregyán Péter, Mikó Ist-
ván és Vásári Mónika ala-
kítja. Ezzel a bemutatóval
a Turay Ida Színház is tisz-
teleg az író elõtt születésé-
nek 150. évfordulója al-
kalmából. Minden darabot
a meghirdetett napon két-
szer adnak elõ, 15, illetve
19 órai kezdettel. 

A nyugdíjas bérletben
október 9-én kerül színre
Spiró György egyfelvoná-
sos komédiája, a Prah. A
kétszemélyes darabot Bre-
gyán Péter és Topolcsányi
Laura adja elõ. Shakes-
peare talán leghíresebb
drámáját, a Rómeó és Júli-
át viszik színre Quintus
Konrád rendezésében no-
vember 13-án. A címsze-
repeket Kurkó József és
Magyar Tímea alakítja.
Kautzky Armand és Hû-
vösvölgyi Ildikó Színes
orchideák címmel zenés,
verses összeállítással ör-
vendezteti meg a közönsé-
get december 18-án. A
nyugdíjas bérlet elõadásai

mindig szerdai napon
10.30 órakor kezdõdnek. 

A gyerek bérletben A
rátóti csikótojás címû da-
rabot október 16-án két
elõadásban, 10 és 14.30
órakor láthatják kicsik. A
népmesébõl Topolcsányi
Laura írt színpadi változa-
tot. Énekes-zenés meseko-
médiának ígérkezik, amin
biztosan jól szórakoznak
majd a gyerekek. A hófe-
hérke és a hét törpét no-
vember 27-én szintén két-
szer adják elõ. Már a jövõ
évre esik Móra Ferenc: A
didergõ király és a Tün-
déria bemutatása. Az elõb-
bit 2014 februárjában, az
utóbbit pedig áprilisban
láthatja a közönség. A
Tündéria egy igazi klasszi-
kus mese lesz, tele trük-
kökkel és varázslatokkal.
A történetet Topolcsányi
Laura írta.

Domi

Turay Ida Színház ismét Óbudán

Legjobb elõadás 
A Turay Ida Színház a Legjobb elõadás díját nyerte
a Szarvason rendezett Magyar Teátrum Nyári Fesz-
tiválon. A színház Vajda Katalin: Anconai szerelme-
sek címû elõadásával érdemelte ki az elismerést,
amelyet Huszti Péter rendezett.

A nap 
megszentelése
Ezzel a címmel ad kon-
certet Szvorák Katalin
Kossuth-díjas népdaléne-
kes a Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Mú-
zeumban szeptember 14-
én 19 órai kezdettel. Az
Ars Sacra Fesztivál kere-
tében megvalósuló prog-
ramban himnuszok, zsol-
tárok, imák és hét törté-
nelmi egyház teremtést
dicsérõ énekei hangza-
nak el. (A belépés díjtalan.
Cím: Korona tér 1., volt
Dugovics Titusz tér.)
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� TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és moni-
tort vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását,
illesztését, szigetelését, zárak cseréjét vállalom,
igényesen és becsületesen már 18 éve!
Garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos. www.ajtoablakdoktor.hu
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerületi
lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi Gábor.
Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Tévéjavítás, digitális átállás, Mindig TV
dekóder beüzemelés azonnal helyszínen, ga-
ranciával! 06(20)471-8871

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6.
Nyitva: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén
ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parketta-
javítás, csempézés, kõmûves, asztalos, vil-
lanyszerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.:
202-2505, 06(30)251-3800
� Redõnyösmûhelybõl, reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-49-32
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmónikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.: 06 (20)321-0601
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések
megszüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III kerület-
ben kedvezmény! Hívjon bizalommal! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Falfú-
rás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Kárpitos! Heverõk, ágyak, garnitúrák,
székek javítása, kárpitozás, valamint rugó, szi-
vacs és vasalás cseréje. Tel.: 06(70)410-5346
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe
javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423
� Parkettarakás, javítás, csiszolás,
lakkozás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes
kiszállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakkép-
zettség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u.
55. Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637,
befokkt@gmail.com www.befokkt.hu

� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és
udvaron ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás,
csatornakamerázás, csõtörések javítása-
bemérése, téli elzárók cseréje, ásással.
Gabona Róbert. Tel.: 06(30)200-9905
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� 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
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával,
bútormozgatással. Tavalyi árak, minõségi
munka! Tel.: 06(70)325-2885
� Tetõ és terasz szigetelés 10-15 év garanciá-
val, 24 éves vállalkozás. VIA-Épszakker Kft.
1022 Bp., Törökvész út 16/b. Tel.: 326-5312
� Szobafestést, konyhabútor összeállítást,
egyéb háztartási munkát vállal kedvezményes
áron korrekt fiatalember. Tel.: 06(30)257-0760
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479

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

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
�Házi fodrász! Idõseknek is nõi-férfi hajvá-
gás, megbízhatóan otthonába megyek. Tel.:
06-30-212-4513
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary
� Szénanátha kezelése fülakupunktúrával.
Tartós tünetmentesség. III. Vörösvári út 29.
II/5., Bejelentkezés: 06(20)481-4646. Dr. Bor
Márta, www.bormarta.hu
� Allergológiai és gyermek-tüdõgyó-
gyászati magánrendelés III. Vörösvári út 29.
II/5. Bejelentkezés: 06(30)992-2151. Dr.
Kaszó Beáta, www.allergiadoktor.com
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675

� Angolórák minden szinten a Flóriánnál.
Beszédcentrikus órák, nyelvtani rendszere-
zés, vizsgafelkészítés. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 06 (30) 382-9486.
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06(20)959-0134 
�Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti te-
matika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a saját
lakásán is (a kerületben). Tel.: 06(30)964-5331
�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
� 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
� Biológia, kémia, fizika felvételi-elõkészí-
tõ, matematika korrepetálás! www.biologia-
oktatas, www.kemia-oktatas, www.fizika-
oktatas. Tel.: 06(30)222-0154; 367-8893
� Zongoratanítás személyre szabottan Óbu-
dán (a Flórián és Kolosy tér között). Tel.:
06(70)236-3055
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angoltanítás, beszédcentrikus, érettségi,
nyelvvizsga, korrepetálás, nagy tapasztalat.
Házhoz megyek! Tel.: 06(20)439-6410
� Angol, olasz, orosz hatékonyan, tapasztalt
tanárnõnél Testvérhegyen. Ingyenes próba-
óra! Tel.: 06(30)587-8329
� Angolórák a Rómain. Diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Korrepetálás, nyelvvizsgákra,
szakmai nyelvvizsgákra felkészítés. Ingyenes
próbaóra. Tel.: 06(30)461-0855
�Angoltanítás, nyelvvizsga elõkészítés (üzleti,
pénzügyi is/BME nyelvvizsgáztató) 5 év Anglia,
Cambridge Proficiency Exam vizsga, sok éves
szakmai tapasztalat. Tel.: 06(30)232-2531
� Angol és francia eredményes oktatás Csil-
laghegyen, minden korosztálynak, rugalmas
idõbeosztással. Tel.: 06(30)595-0498

�Óbudai, napfényes, zöldövezeti, 49 nm-es
1,5 szobás, I. emeleti lakás téglaépületben, tu-
lajdonostól eladó. Tel.: 06(30)242-1926
� Eladó Békásmegyer hegy felõli oldalán, az
utolsó 4 emeletes házban, szép állapotban lévõ,
36 nm-es garzonlakás. Tel.: 06(30)973-9551
� 50 nm-es, teljesen felújított, nyaralónak
használt parasztház, kandalló, víz, villany,
400 nm kert, fedett szalonnasütõvel eladó
Pilisszentlászlón, Budapesttõl 20 km-re.
Irányár: 11,5 MFt. Tel.: 06(30)952-1972
�Eladó Békásmegyer hegyfelõli oldalán, 52
nm-es, felújított 10. emeleti lakás tulajdonos-
tól. Irányár: 9.100.000. Tel.: 06(30)682-3772
� Eladó Csobánkán nívós, gyönyörû kör-
nyezetben, festõi panorámával, egy 1200 nm-
es belterületi telek. Ár: 10 millió Ft. Tel.:
06(70)445-1789
� III. ker. Hévízi úti 2 szobás, 53 nm-es,
földszinti téglalakásunkat eladnánk vagy csil-
laghegyi családi házra cserélnénk értékegyez-
tetéssel. Érd.: 06(70)341-3020
� Szentendrén a Berkenye utcában, gyö-
nyörû környezetben, patakparti 900 nm-es te-
lek, kõházzal eladó. Érdeklõdni: 387-1647

� Irodák a Pacsirtamezõ utcában elõnyös fel-
tételekkel, olcsón kiadók.  Tel.: 06(20)943-9619

� 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

� Készpénzért vásárolunk! Aranyat, ezüs-
töt, Herendit, festményeket, órákat. Arany:
7200-12000 Ft. Ezüst: 180-360 Ft. II. Margit
krt. 51-53. Tel.: 316-3651. Tekintse meg az
interneten www.louisgaleria.hu
� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-4154
� Ezüstözött, sorszámozott kanalakat, villá-
kat, tárgyakat vásárolok. 1000 Ft/kg. V. ker
Kígyó u. 4-6. Tel.: 06(20)590-5284
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

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

� Ingatlanértékesítõket keresünk budapes-
ti irodánkba. Az elsõ 2 hónapban fix jövede-
lem, adminisztrációt és telefont biztosítunk.
Helyismeret és számítógépes alapismeret
szükséges. Jelentkezés: csic@csic.hu

� Idõsgondozást (család tehermentesíté-
sét) vállalok szeretettel, türelemmel, heti 1-2
nap. Tel.: 06(30)505-9832

� Gyermekfelügyeletet vállal fiatalos,
energikus, türelmes, megbízható nyugdíjas
óvónõ Óbudán. (Különórákra vitelt is vál-
lalom.) Tel.: 06(30)393-4881

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� EuroCenter fölött csendes tevékenység-
re, mûteremnek vagy raktározás céljára 100
nm-es helyiség kiadó. Tel.: 06(30)393-4881

� 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

��Matematika-, fizika-, kémia-, magyartanárok
korrepetálnak általános- és középiskolásokat a
Vörösvári úton, minden délután. Középiskolai
elõkészítõk max. 2-3 fõs kiscsoportban. Thalész-
Kör, www.obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

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

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Bõrki-
növések, szemölcsök eltávolítása.  Beje-
lentkezés: 06(20)543-3948

� 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

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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� Iskolabüfébe energikus, nem dohányzó,
fiatal munkatársnõt felveszek, kora reggeli
munkakezdéssel. E-mail: fodor.gabor@citro-
mail.hu
� Gyermekgondozást-nevelést, korrepetá-
lást nagy gyakorlattal és empátiával vállal pe-
dagógus. Tel.: 06(30)505-9832

� Színes Diéta Leírása Gyógyító Mestertõl
Kapható, átvétel személyesen vagy utánvétel-
lel. Tel: +36(30)687-4531
� 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
� 60-70 éves magányos hölgy társaságát kere-
sem. Tel.: 363-6766
� 1946-os , fiatalos nõ keres, független, kultú-

ra-, zenekedvelõ értelmiségi barátot, barátnõt.
Tel.: 06(20)386-7828

� Két 19 nm-es üzlethelyiség kiadó. Érdek-
lõdni lehet hétfõtõl-csütörtökig 14-18 óra kö-
zött a 388-4726-os telefonszámon

� Idõsek otthonai elhelyezéseket kínálunk
Budapest környékén, számos színvonalas
szolgáltatással, esetleges ingatlanbeszámítás-
sal. Tel.: 273-1652 

Idõsgondozás

Üzlet

Társkeresõ

Egyéb

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

Eötvös cirkusz 2013! – Új Szuperprodukció!!   
Eötvös Cirkusz Gran Fiesta 2013! Eötvös Cirkusz 
– a manézs örök csodája minden nemzedéknek!

A világhírû Eötvös Cirkusz, a Családok cirkusza, 2013-as évadá-
ban vérbeli „ibériai kavalkáddal” lepi meg a kedves közönséget. 
Szilaj andalúz mének egyedülálló magasiskolája, fess lovasok és
elbûvölõ artistanõk produkciói a kupola alatt! A manézs ezúttal
forrongó arénává alakul! Granadából, egzotikus állatok parádéja. 
Bravúros dalmatatorna az Escoria kutyaiskolából! 101 dalmata
kiskutya története a porondon! Szenzáció a 2 tonnás víziló,
Grória! Továbbá fehér tigris, fehér oroszlán, rosato tigris, szi-
bériai tigris közös produkciója, valamint tevék, lámák, zebra,
lovak szabadidomítása.

Budapest III. Szentendrei út, BAUMAX elõtt 
szeptember 5-tõl szeptember 8-ig.

Elõadások: csütörtök, péntek 18 órakor. Szombat: 15 és 18
órakor. Vasárnap: 11 és 15 órakor.
Családbarát kedvezmény: csütörtökön, 1 db felnõtt jegy vá-
sárlása esetén: egyet fizet kettõt kap kedvezményben része-
sül!!! (Cirkuszpénztár nyitva: 10-18 óráig. Infóvonal: 06-30-
401-9507, www.eotvoscirkusz.com, Facebook: Eötvös cirkusz.)
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A Bánkuti MotorSport ver-
senyzõje, Bánkuti Gábor
idén eddig az Országos
Nyílt Rallycross Bajnok-
ság mind az öt futamán a
legjobbnak bizonyult a
magyar versenyzõk közül a
Super1600 mezõnyében,
amelynek köszönhetõen
nagyon közel került kilen-
cedik magyar bajnoki cí-
me megszerzéséhez. 

E céltól már csak egy
lépés választja el az

óbudai versenyzõt - aki
1996-ban szerezte meg
elsõ bajnoki címét -,
már a bajnokság soron
következõ, szeptember
8-ai, KakucsiRingi futa-
mán - egy fordulóval a
bajnokság vége elõtt -
végleg bebiztosíthatja
újabb, immár rekordot
jelentõ kilencedik baj-
noki címét. Ehhez nem
kell mást tennie, mint
amit az eddigi öt idei
verseny alkalmával si-
kerrel teljesített - a többi
magyar versenyzõ elõtt

szelni át a célvonalat a
döntõben. 

- Miután az elõzõ két
évben nagy csatában el-
veszítettük a bajnoki cí-
met, idén még több alá-
zattal és áldozatvállalás-
sal, még elszántabban ve-

tettük magunkat bele a
munkába az egész csa-
pattal. Folyamatosan
teszteltünk, fejlesztettük
és fejlesztjük az évek óta
használt Peugeot-ot, és a
sok-sok munka gyümöl-
cse most végre beérni lát-

szik. Ezt a
magyar Eb
futamon a
világ elit 12
legjobb ver-
senyzõje kö-
zé jutva is bi-
zonyítottuk -
mondta a
csapatfõnök,
id. Bánkuti
Gábor.

- Gábor
ugyan nem
nyerte meg
a honi baj-
nokság min-
den 2013-as

futamát, ám ez csak an-
nak köszönhetõ, hogy a
bajnokság nyílt, így - a
fejlettebb technikai hát-
térrel rendelkezõ - kül-
földi versenyzõk is in-
dulhatnak rajta. A két
RabócsiRingi és az egy

nyirádi gyõzelmet egy
PS Racing Centeri (A)
5. hely és egy Kakucs-
Ringi 2. hely követett a
sorban, ám az utóbbi két
versenyen is kizárólag
az Eb élmenõ külföldiek
tudtak Peugeot-unk elõtt
végezni - fûzte hozzá a
team menedzser.

A bajnokság összesí-
tett pontversenyét a
Bánkuti MotorSport pi-
lótája jelenleg 22 pont
elõnnyel vezeti, míg egy
gyõzelemért 20 pontot
osztanak. Az idei lehet a
- történelmi - kilencedik
bajnoki címe, hiszen ed-
dig Kotán Péterrel holt-
versenyben, nyolc ösz-
szetett elsõséggel tartot-
ta a rekordot. (www.
bankutimotorsport.hu)

Borbás Bálint  
sajtófõnök  

Rallycross • Bánkuti történelmi siker kapujában

Közel a 9. bajnoki címhez 

Idén július 25-e és augusztus
4-e között a kolumbiai
Caliban rendezték meg a
nem olimpiai sportágak vi-
lágjátékát, melyet négy-
évente, mindig az olimpiát
követõ évben tartanak. A já-
tékokon 12 sportágban 58
magyar sportoló vett részt. 

Ebben az évben a meg-
hívásos sportok kö-

zött elõször szerepelt a
maratoni kajak-kenu, me-
lyen a versenyzõknek
11,9 kilométert kellett tel-
jesíteniük úgy, hogy hét
kört eveztek, közben hat-
szor szálltak ki - kezükben
a hajóval teljesítve a rövid
futószakaszt -, majd ug-
rottak vissza, hogy foly-
tassák a küzdelmet. 

Kövér Márton a kenu-
párosok mezõnyében
Gyõre Attilával párban az
elsõ helyet szerezte meg,
több mint két perccel
megelõzve az õket üldözõ
ukrán és portugál pároso-
kat. Az 1000 méteres ten-
gerszint feletti magassá-
gon rendezett versenyt
nem kezdték túl jól, mert a
rajtot elrontották, de utána
az ellenfeleket „felõrölve”
hamar az élre álltak és si-
került gyõzniük. 

Kövér Márton a ró-
mai-parti RSE-ben,
Rátkai Jánosnál kezdett
kenuzni, majd a Hajó-
gyári-szigeten a Honvéd
Kajak-Kenu Szakosz-
tályban Koléder Vilmos
kezei alatt vált verseny-
zõvé. Több Eb és vb cí-
met nyert már maratoni
kenuban 26 kilométeren,
mégis gõzerõvel készült
erre a megmérettetésre.
Többek között azért is,
hogy a négy évvel ez-
elõtti, kaohsiungi világ-
játékokon sárkányhajó-
ban megnyert, majd egy
mondvacsinált indok mi-
att, bírói döntéssel elvett
aranyérem miatt kárpó-
tolja magát. A következõ
nagy versenye a koppen-
hágai maratoni világbaj-
nokság lesz szeptember
21-én és 22-én.

Maratoni kajak-kenu

Magyar siker Kolumbiában 

Kerékpáros teljesítménytúra
Az Óbudai Futókör, Szabadidõ- és Versenysport Egyesület kerékpáros teljesítménytúrát hirdet. A Budakalász-
Vác-Szob K60 és K115 elnevezésû túra Magyarország egyik legcsodálatosabb kerékpárútján halad végig.
Idõpont: szeptember 7. Rajt-cél: Budakalász, Lupa csárda. A résztvevõk 7.15 órától gyülekeznek és 8 órakor
indulnak el. A K115-ös túra indulói Szobnál fordulnak meg, a K60-as indulói pedig Vácnál. Mindkét helyszín
ellenõrzõ és frissítõ állomás is egyben. A szintidõ 10 óra. Útvonal: Budakalász-Dunakeszi-Göd-Szõdliget-Vác-
Verõce-Nagymaros-Zebegény-Szob. Nevezési díj: 1.300 forint. Akik teljesítik a túrát, emlékérmet kapnak
ajándékba. A túrán csak elõnevezéssel lehet részt venni, amelyre szeptember 5-ig lehet sort keríteni átutalás-
sal vagy személyesen. (A részletekrõl a www.obudaifutokorse.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklõdõk,
illetve Rácz Ferencnél, az egyesület vezetõjénél, raczferenc71@gmail.com, telefonszám: 06-20-962-3915).

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

Egy Nemzeti Dohánybolt
kasszáját fegyverrel pró-
bálta kirabolni a III. kerü-
letben egy ismeretlen fér-
fi augusztus 21-én az esti
órákban. A BRFK rablási
kísérlet gyanúja miatt
folytat eljárást a tettes el-
len.  

A z ismeretlen férfi
kezében fegyverrel

vagy fegyverutánzattal
bement egy Szõlõ utcai
Nemzeti Dohányboltba
és az alkalmazottat a be-
vétel átadására szólította

fel augusztus 21-én
21.30 óra körül. Az el-
adó a kassza rekeszét
többszöri gombnyomás-
ra sem tudta kinyitni. Az
elkövetõ ezt látva felad-
ta a próbálkozást és el-
menekült a helyszínrõl.

A támadó 35 év körü-
li, körülbelül 175 centi-
méter magas férfi. Az
elkövetéskor sötét színû
baseball sapkát és  mele-
gítõt viselt. A melegítõ
fölsõjének elején egy
széles kék csík látható.  

A Budapesti Rendõr-
fõkapitányság rablási

osztályának munkatár-
sai kérik, aki a bûncse-
lekményrõl érdemleges
információval rendelke-
zik, hívja a 443-5000-as
telefonszám 32-299-es
mellékét, névtelensége
megõrzése mellett te-
gyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-11-es
„Telefontanú” zöldszá-
mán (hétfõtõl csütörtö-
kig 8-tól 16 óráig, pén-
teken 8-tól 13 óráig),
vagy hívja a 107-es illet-
ve a 112-es központi se-
gélyhívó telefonszámok
valamelyikét! 

Rablási kísérlet egy 
óbudai dohányboltban

AIII. kerületi Rendõr-
kapitányság lopás

bûntettének gyanúja miatt
folytat eljárást ismeretlen
tettes ellen.  Aférfi a Szent
Margit Kórház egyik kór-
termébõl eltulajdonított
egy mobiltelefont, vala-
mint egy pénztárcát, az
abban található készpénz-
zel és bankkártyával feb-
ruár 28-án 19 óra körül. 

A férfirõl készpénzfel-
vétel közben az ATM biz-
tonsági kamerája felvételt
készített. A III. kerületi
Rendõrkapitányság nyo-
mozói kérik, aki a bûncse-
lekményrõl érdemleges
információval rendelke-
zik, hívja a 430-4700-as
telefonszám 43-137-es

vagy 43-140-es mellékét,
illetve névtelensége meg-
õrzése mellett tegyen be-
jelentést az ingyenes 06-
80-555-111-es „Telefonta-
nú” zöldszámán (hétfõtõl
csütörtökig 8-tól 16, pén-
teken 8-tól 13 óráig), a
107-es vagy a 112-es szá-
mok valamelyikén! 

Kórházi tolvajt 
keres a rendõrség

Eljárás indult ismeretlen
tettesek ellen, akik május
31-én délután egy Kerék
utcai lakostól otthonában
kicsalták annak bankkár-
tyáját, majd azzal több
esetben készpénzfelvételt
kíséreltek meg. Az egyik
elkövetõrõl az automata
fényképet készített.

AIII. kerületi Rendõr-
kapitányság mun-

katársai kérik, aki a ké-
pen látható személyt fel-

ismeri vagy a bûncselek-
ményrõl érdemleges in-
formációval rendelkezik,
hívja a 430-4700/118-as
mellékû telefonszámot,
illetve névtelensége meg-
õrzése mellett tegyen be-
jelentést az ingyenes 06-
80-555-111-es „Telefon-
tanú” zöldszámán (hétfõ-
tõl csütörtökig 8-tól 16,
pénteken 8-tól 13 óráig),
a 107-es vagy a 112-es
központi segélyhívó szá-
mok valamelyikén! 

Lopott bankkártyával próbálkoztak

Sértettek jelentkezését várják 
A hatóság eljárást folytat P. Lajos budapesti lakos
ellen jogtalan behatolással szabálysértési értékre
elkövetett lopás vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt. Nevezett - egyéb más bûncse-
lekmények elkövetése mellett - 2013. június 13-ról
14-re virradó éjszaka, feltehetõen a Nánási úton,
vagy annak környékén eltulajdonított egy õrizetle-
nül hagyott kerékpárt. Ugyanezen éjszaka az Óbu-
dai Temetõvel szemközti lakóparkhoz tartozó par-
kolóban, egy platós autó hátuljáról eltulajdonított
egy sövényvágót, illetve különféle szerszámokat.
Aki a leírás alapján felismerni véli eltulajdonított ér-
tékeit, hívja a BRFK III. kerületi Rendõrkapitányság
430-4700/43-105-ös, vagy 117-es mellékét.

Rendõrségi felhívás

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület továbbra is

várja a nagyobb közbiztonságra vágyó kerületi lakoso-

kat tagjai közé. Szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyeletet

tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti irodájuk-

ban, ahol az érdeklõdõk megismerkedhetnek a polgár-

õri szolgálat követelményeivel, az ügyeletes polgárõrök

fogadják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-áldo-

zatvédelmi tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat.

Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-621-6088-as

telefonszámon és a polgaror.obuda@gmail.com

elektronikus címen. Az egyesület honlapja a www.pol-

garorobuda.hu címen érhetõ el.
Az oldalt összeállította

Szeberényi Csilla
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Mozaik

Hahota
- Túl magasra tették a
festményeimet - méltat-
lankodik a mûvész a ki-
állítás megnyitója elõtt.
- Ne idegeskedjen
uram, a kritikusok majd
lehúzzák valamennyit!

* * *
Rendõr a közlekedési
baleset szemtanújához:
- Asszonyom, megkér-
dezhetem, hogy hány
esztendõs?
- Májusban múltam
huszonnyolc…
- Értem én - így a tapin-
tatos közeg -, de lehet-
ne egy kicsit konkrétab-
ban? Melyik évben?

* * *
- Szomszéd! - dörömböl a
nyugdíjas pedagógus a
válóperes ügyvéd lakásá-
nak ajtaján. - A maga ku-
tyája elvitt a konyhából egy
nagy drab disznósajtot!
- Jó, hogy mondja - így a
prókátor -, akkor ma már
nem adok neki vacsorát.

* * *
A sebészorvos bemo-
sakszik, majd a mûtõs-
nõ felé fordul:
- Alkoholt kérek! - üvölti
magából kikelve.
A hang hallatán a ré-
mült beteg felül a mûtõ-
asztalon:
- Professzor úr, igazán
megvárhatná a beavat-
kozás végét!  

* * *
Az óvónõ megkérdi az
ötéves Balázskát:
- Mondd csak csillagom,
hogy kerülnek ezek a ci-
garetták a zsebedbe?
- Én…én, csak… - he-
begi a gyerkõc -, el akar-
tam tenni egy párat arra
az idõre, amikor már
nagy leszek.

MOZAIK UTCA

A Puskás-szobor ava-
tása alkalmából a

Magyar Posta és a Le-
mezbörze,…plusz maga-
zin különleges felülnyo-
mással bocsátotta forga-
lomba a korábban közö-
sen kiadott „In Memo-
riam Puskás Ferenc” em-
lékívet. Az aranyfóliás fe-
lülnyomás a szoborcso-
port sziluettjét, az avatás
dátumát és helyét ábrá-
zolja. Az emlékívet tartal-
mazó reprezentatív em-
léklap magyar, angol és
spanyol nyelvû kísérõ-

szöveggel készült, kurió-
zumnak számító filatéliai
relikvia.

Puskás relikvia 
bélyeggyûjtõknek

TELEFONFÜLKÉKET SZERELNEK LE. A mobiltelefonok tér-
nyerése miatt egyre inkább feleslegessé válnak az utcai
telefonok. A szolgáltató ezért úgy döntött, folyamatosan
fülkéket szereltet le. (Képünk a Kórház utcában készült)

Tiéd a lekvár!
Ezzel a címmel várják családi napra a kicsiket és a
nagyokat a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumba szeptember 28-án 10 órától. A nap
folyamán bemutatkoznak õstermelõk, akik saját lek-
várjaikat kínálják, továbbá elõadás hangzik el az
élelmiszertartósítás történetérõl, a konzervipar fej-
lõdésérõl és a lekvárkészítésrõl. A kicsiket interak-
tív gyermekelõadással szórakoztatják a színházte-
remben, a felnõttek a Vodku zenekar koncertjét hall-
gathatják meg Cseh Tamás dalaival. A családi jegy
kétezer, a teljes árú jegy ezer, a diák, illetve a nyug-
díjas jegy pedig ötszáz forintba kerül. (Cím: Korona
tér 1., volt Dugovics Titusz tér.)

N éhány évvel ezelõtt
az Óbudai Társas-

körben nagy sikerrel
ment az a sorozat, amely
Krúdy Gyula kalauzolá-
sával a budai városré-
szek rejtelmeibe vezette
be a közönséget. Most a
Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Mú-
zeum hívja hasonló ka-
landra a látogatókat kis-
kocsmákba, vendéglõk-
be és kávéházakba. Az
érdeklõdõk Krúdy Gyu-
la „vezetésével” megis-
merkedhetnek zordon

kocsmárosokkal és
anyáskodó kaszírnõk-
kel, lúdtalpas, bölcs pin-
cérekkel és kétes erköl-
csû éjszakai tündérek-
kel, és természetesen a
vendégekkel is Buda-
pest rég eltûnt negyedei-
ben és mai utcáiban. A
„túrát” szeptember 12-
én 18 órától tartják. A
belépõjegy ára (1200 fo-
rint) egy pohár italt és
némi harapnivalót is tar-
talmaz. (Cím: Korona
tér 1., a volt Dugovics
Titusz tér.)

Krúdy karján kiskocsmába

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Rejtvényünkben József Attila: Meleg dél van címû
versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a
függõleges 29. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: L. N.
A. Õ.). 14. Francia város. 15. Étkezik-e? 16. Fa-
gyaszd. 17. Vatikáni és svéd autók jele. 18. Szemmel
érzed. 19. Argon és erbium vegyjele. 20. …-
Triznyák, régebbi mesehõs. 23. Svéd, osztrák, egyip-
tomi autók jele. 24. Latin és. 26. Fordított élete! 28.
Némán tetéz! 29. Eres! 30. Török férfinév. 32. Név-
elõs kártyapakli. 34. Modernkori török államfõ volt.
37. Rock nagyi keresztneve. 37a. Bak betûi keverve.
39. Ezen is száradhat a felelõssége. 41. Nak párja. 42.
A. E. 43. Óriásrepülõgép. 45. Raktározik. 47. Barna
része! 48. Forma. 50. USA állam. 52. Ruhász teszi.
53. Álomba ringat. 55. Olasz és magyar autók jele.
56. Vajon merev? 58. Világhálón tevékenykednek.
60. Belevaló.
FÜGGÕLEGES: 1. Õsi amerikai nép. 2. Mount …,
a világ teteje. 3. Fás tájék. 4. Hevesi város. 5. G. N.
L. 6. Kihalt madárfaj. 7. Magam. 8. Kutyabetegség-
ben szenvedõ eb. 9. Az arzén vegyjele. 10. Némán
nézel! 11. Földet kiforgat. 12. Avatna. 13. Más he-
lyen. 17. Szóváltás. 21. Szolmizációs hang. 22. …
Delon, francia színész. 25. Elcsendesedett. 27. Létez-
ned. 29. Az idézet második része (zárt betûk: K. A.
T.). 30. Osztrák, thaiföldi és spanyol autók jele. 31.
Füzetei. 33. Angol tölgyfa. 35. Álomba ringatta. 36.
Vajon érdeklõdnek? 38. Sivatagi járat. 40. … Wyle,
amerikai színész. 44. Beborít. 46. Léha egynemû be-
tûi. 47. Névelõs régebbi férfiruha darab. 49. Kambo-
dzsai, osztrák és egyiptomi autók jele. 51. … Sharif,
egyiptomi származású amerikai színész. 52. A stroncium és az ar-
zén vegyjele. 54. Kevert tûz! 57. Fizikai fogalom. 59. Zamat. 60.
Kicsinyítõ képzõ. Ipacs László

Az augusztus 19-én megjelent, 
„Nyári varázs” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Ma a nap is vidámabban ébred, sugarai futkosnak az égen”.

Meleg dél van

A Csillaghegyi Mozgás és
Szabadidõ SE hetedik éve

szervez napközis tábort a nyári
szünetben. Az idei Mozgás és
Kézmûves Készségfejlesztõ
Tábor a 6-14 éves gyermekek-
nek adott lehetõséget a nyár
hasznos eltöltésére Rómaifür-
dõn, a Dr. Béres József Általá-
nos Iskola melletti mûfüves
futballpályán. 

Változatos programokkal vár-
ták a vakációzókat: lehetett fo-
cizni, asztaliteniszezni, gyep-
labdázni, vetélkedni, kerékpá-

rozni gyakorló és ügyességi pá-
lyán. De szerveztek még kresz-
oktatással egybekötött bicikli
kirándulásokat, strandolást, kéz-
mûves foglalkozásokat, kész-
ségfejlesztõ játékokat is a fiata-
loknak. A gyalogos és kerékpá-
ros közlekedési balesetek meg-
elõzése érdekében ifjúságvédel-
mi programot dolgozott ki a tá-
bor vezetõje, Kelen Balázs. A
természetes környezetben egy
érdekes, interaktív elõadást is
hallhattak a gyerekek az állat-
és növényvilágról. d.

Napközis tábor Rómaifürdõn

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Sport

Az utóbbi évek legeredmé-
nyesebb szezonját zárta az
Óbudai Kaszások SE után-
pótlás részlege. Még soha
ennyi csapat nem jutott ki
az országos bajnokságra,
pedig ez még az akadémiai
besorolás elõtti idõszak
hozadéka. A jövõben még
több munkára, fegyelemre
és kitartásra lesz szükség,
hiszen akadémiaként még
magasabbra került a léc,
amit a klubhoz tartozó va-
lamennyi érdekelt (játéko-
sok, szakmai stáb, veze-
tõk) érintés nélkül szeret-
nének átugrani.

Dr. Neszmélyi Emil
utánpótlásvezetö az

idei szezon után is elkészí-
tette a csapatok teljesítmé-
nyét értékelõ összeállítást,
az év végi képzeletbeli bi-
zonyítványba általában jó
jegyek kerültek.

Juniorcsapatok: Junior
I. a Budapest és az orszá-
gos bajnokságban is fia-
talnak számított, ennek el-
lenére hozta az elvárt
eredményt. Dicséretet ér-
demelnek azok a játéko-
sok, akik középiskolás-
ként már bemutatkozhat-
tak az NB I-es felnõttek
között. Ez a csapat a kö-
vetkezõ szezonban igen
erõs lesz, eséllyel pályázik
az országos döntõbe jutás-
ra. A Junior II. gárda az
egyesület integráns része-
ként fontos szerepet töltött
be, a Budapest bajnokság-
ban elért 6. helyezésért
nincs szégyellnivalójuk.

Kadettcsapatok: a Ka-
dett I. csapat ugyancsak
korosztálya fiatalabb ré-
szébõl állt össze, így az
volt a cél, hogy az orszá-
gos bajnokság elsõ felé-
ben végezzenek. Ezt telje-

sítették, ám ezután igen
nehéz feladat elõtt állnak,
javítani kell az országos
bajnokságon még serdü-
lõként elért ötödik helye-
zésen. A csapat egységes-
ségében és egyéni képes-
ségek tekintetében is ígé-
retesen jó szintet képvisel,
így a cél, ha nehezen is, de
teljesíthetõnek látszik. Er-
re garancia lehet Dohár
István és a korábbi szövet-
ségi kapitány, Varga Má-
tyás edzõpáros szakmai
tudása. Ilyen jól felkészült
és nagy tapasztalattal ren-
delkezõ edzõi stáb az
egyesület történetében
még nem dolgozott egyik
csapatnál sem, ezért a játé-
kosok fejlõdése nem raj-
tuk fog múlni. A Kadett
II. csapattól tisztes helytál-
lást várt a vezetõség, ezt a
Budapest kadett/B bajnok-
ságban elért bronzérem-
mel teljesítették is a fiúk.

Serdülõcsapatok: a Ser-
dülõ I. két éve a gyermek
korosztályban országos
bajnokságot szerzett. A
most elért ötödik helyük
nem visszalépés, a csapat
továbbra is az országos elit
tagja. A sok tehetséges já-
tékos az akadémiai prog-
ram révén tovább fejlõd-
het, ezáltal remény van ar-
ra, hogy a serdülõk között
is a csúcsra érnek. A Ser-
dülõ II. azért mûködik,
hogy lehetõséget biztosít-
son a több éve itt szereplõ,
de lemaradással rendelke-
zõ játékosok és az új je-
lentkezõk felzárkóztatásá-
ra. Az összkép bíztató,
amit a Budapest serdülõ/B
osztályban elért ötödik
hely is jelez. A Serdülõ
2000 nevû csapat nagy si-
kerét a gyermek korosz-
tályban érte el (országos

negyedik), az elmúlt
idényben az idõsebbekkel
is versenyezve a tapaszta-
latszerzés volt a cél. Az át-
törés a következõ szezon-
ban várható, ahol a sok te-
hetséges játékos némi erõ-
sítéssel ismét kijuthat az
országos bajnokságra. 

Gyermekcsapatok: a
Gyermek I. Losonczy
Dániel edzõvel bravúro-
san szerepelt az idény so-
rán. Egy évvel ezelõtt még
szabad kártya segítségével
jutottak ki az országos mi-

ni bajnokságra, most re-
mek játékkal vették a se-
lejtezõbeli akadályt és bu-
dapesti másodikként, ezút-
tal önerõbõl érték el célju-
kat. A csapat elõtt komoly
feladatok állnak, a sok
ügyes játékostól szorgal-
mas munkát, jelentõs fej-
lõdést és eredményes sze-
replést várnak. A nehéz
helyzetben lévõ Gyermek
II. gárdán sokat segített
Hevér Ferenc hozzáértõ
edzõi tevékenysége. A jö-
võben Serdülõ 2001 né-

ven az elsõ csapat keretét
kiegészítve már magasabb
szintû edzésmunkát vé-
gezhetnek a játékosok.

Minicsapatok: az Óbu-
dai Mini Kupa a Kaszások
egyik „specialitása”, az
országban egyedülálló, ki-
lenc csapat 7-11 éves játé-
kosait rendszeresen fog-
lalkoztató oktatóbajnok-
ság.  Az itt kiemelkedõ
teljesítményt nyújtó gye-
rekekbõl állítják össze a
Mini Reménységek, Ka-
szás Minik és Kaszás
Girls U11 csapatokat, me-
lyek közül az utóbbi két
együttes kivívta helyét az
országos bajnokságban.

Lánycsapatok: a lányok
néhány éve kapcsolódtak
be a versenyszerû kosár-
labdázásba, jelenleg  már
öt csapat (Kadett , Serdü-
lõ, Tini, Gyermek, Kaszás
Girls) szerepel a Budapest
bajnokságban, és játéku-
kon érzõdik a folyamatos
fejlõdés.

Az ország legnagyobb
létszámú utánpótlás klub-
ját eddig is a színvonalas
oktató-nevelõ tevékeny-
ség jellemezte, az akadé-
miai program célkitûzése-
inek megvalósításával jó
esély kínálkozik a játéko-
sok egyéni képességeinek
kibontakozására, mely ré-
vén a csapatok még ered-
ményesebben szerepel-
hetnek a jövõben.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Az akadémiai besorolás kötelez

Országos elitben a Kaszások kosárlabdacsapatai

A több mint száz fõs mini korosztály oktató bajnoksága
az egyesület szilárd alapját jelenti

Hat év után ismét világbajno-
kot ünnepelhet a magyar ví-
vósport. Az Imre Géza, Rédli
András, Szényi Péter, Boczkó
Gábor összeállítású magyar
férfipárbajtõr-válogatott
42:38-ra verte Ukrajnát a bu-
dapesti MOL Vívó-világbaj-
nokság döntõjében.     

R édli András, az Óbu-
dai Egyetem mester-

szakos hallgatója szerint
az egész napi teljesítmé-
nye alapján megérdemel-
ten gyõzött a magyar vá-
logatott. Azt mondta,

egységesen teljesítettek
egész nap, és a csapat
csak még jobban össze-
kovácsolódott Boczkó
Gábor sérülése után.

Szényi Péter, az Óbudai
Egyetem ez év elején vég-
zett hallgatója a csapat leg-
fiatalabbjaként, a tartalék
hálátlan szerepét töltötte
be. Egyelõre csak epizód
szerepek jutottak neki, de
kiemelte, milyen jó érzés
volt hazai közönség elõtt
vívni, gyõzni.

Afináléban csak az elsõ
tusnál vezettek az ukrá-

nok, onnantól kezdve vé-
gig a magyaroknál volt az
elõny, Boczkó, Imre és
Rédli is koncentráltan ví-
vott, ennek eredménye-
ként a magyar csapat
42:38-ra gyõzött, ezzel 12
év elteltével ismét meg-
szerezte az aranyat.

Ez volt a hetedik magyar
vb-arany a férfi párbajtõrö-
zõk csapatversenyében.
Korábban 1959-ben, 1970-
ben, 1971-ben, 1978-ban,
1998-ban és 2001-ben áll-
hatott a dobogó tetejére
magyar együttes.

Vívó-vb: aranyérmes a férfi párbajtõrcsapat

Baseball pályát avatnak Óbudán
Megnyitják az Óbudai Baseball Arénát az Aranyos ut-
cában szeptember 6-án. Az ország legkorszerûbb,
legszebb baseball pályája a többszörös OB gyõztes
Óbudai Baseball és Softball SE új otthonául szolgál,
megnyitója hamisítatlan amerikai hangulatban zajlik
(fergeteges zene, pomponos lányok). Utána pedig
egy ifjúsági mérkõzés kapcsán, profi sportriporter
közvetítésével válnak érthetõvé a sportág szabályai.

obuda_2013_17.qxd  2013.08.29.  12:53  Page 28



2013/17. szám Sport
29

A hazai labdarúgó-bajnok-
ság átszervezésével a III.
kerületi TVE csapata a
2013-2014-es évadban a
Budapest I. osztályba ka-
pott besorolást. Innen kell
majd hosszú menetelés és
várhatóan nehéz küzdel-
mek árán visszajutni az NB
III. mezõnyébe. 

Arajtot remekül kapta
el a csapat, hazai

környezetben 3:0-ra gyõ-
zött a gyenge elsõ félidõt
produkáló Budafok ellen.
Már a tizenkilencedik má-
sodpercben zörgött a ven-
dégek hálója, Hegybányai
beadásából Varga talált a
kapuba. Nagy volt az
iram, egymás után jöttek a
hazai támadások, ennek
köszönhetõen Horváth és
Kaszai találatai révén há-
romgólos elõnnyel zárult
a félidõ. Megemlítendõ,
hogy ezeknél a góloknál is

a rövid kitérõ után vissza-
térõ, saját nevelésû Hegy-
bányai Bendegúz volt az
elõkészítõ. Sajnos a máso-
dik játékrészben megtört a
csapat lendülete, a rohanó
játék kocogóssá szelídült,
ekkor már a vendégek is
veszélyeztettek, de az
eredmény nem változott. 

Varga László így érté-
kelt: - Sikeres felkészülés
után a bajnoki rajtra ösz-
szeállt a játékunk. A há-
romgólos siker lendületet
ad, de csak akkor lehet jó
a folytatás, ha az elsõ fél-
idõben mutatott harcos és
lendületes játékot kilenc-
ven percig tudjuk tartani.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Labdarúgás

Remek bajnoki nyitány

A budafokiak támadója esélytelen volt a fehérmezes hazai túlerõvel szemben

A 27. Nyári Universiadét,
az olimpiai méretû versen-
gést Kazanyban, a Tatár
Köztársaság fõvárosában
rendezték, melyen 162 or-
szág 13 ezer sportolója in-
dult. A világtalálkozón
természetesen magyarok
is részt vettek. 

Az Universiade nem-
zetközi sportese-

mény, amit a Federation
International Sports Uni-
versity (FISU) szervez
kétévente egyetemi spor-
tolóknak több sportágban.
A nyári Universiade-k 12
kötelezõ (atlétika, kosár-
labda, vívás, labdarúgás,
torna, cselgáncs, tenisz,
toronyugrás, vízilabda,
asztalitenisz, röplabda) és
a szervezõ ország által vá-

lasztott sportokból áll.
1960-ban bevezették a té-
li játékokat is, amelyeket
1981 óta a nyári játékok-
kal azonos évben tarta-
nak, azaz minden páratlan
esztendõben. A téli
Universiadék nyolc köte-
lezõ (alpesi sí, snow-
board, északi sí, gyors-
korcsolya, jégkorong,
curling, mûkorcsolyázás,
biatlon) és a szervezõ or-
szág által választott há-
rom sportból állnak.

Az Óbudai Egyetemet
a 27. Nyári Universiadén
Lám Bálint (birkózás, kö-
töttfogás 120 kg verseny-
szám), Schenk Áron (ka-
jak-kenu K-1 1000 m, K-
2 500 m versenyszámok),
Kiss Tamás (kajak-kenu
C-1 1000 m verseny-

szám) és Hanczvikkel
Márk (vívás párbajtõr,
csapat versenyszám) kép-
viselte.

A magyar kajak-ke-
nus csapat 4 számban

állt rajthoz és három ér-
met szerzett a döntõkön.
Kiss Tamás a kenu
egyesek 1000 méteres
számában verhetetlen-
nek bizonyult, erõs me-
zõnyben lett aranyérmes
C-1 1000 méteren. 

A Tóth Attila Tas,
Schenk Áron, Kovács
László, Császár Gergely
összeállítású kajak-né-
gyes bronzérmes lett
ugyancsak 1 kilométe-
ren. Schenk Áron, aki
szintén az Óbudai Egye-
tem hallgatója, K-1-ben,
1000 méteren az ötödik
lett 3:55.699-es idõered-
ménnyel.

A kötöttfogású birkó-
zók 120 kilogrammos ka-
tegóriájában érdekelt
Lám Bálint bronzérmet
szerzett. A tavaly junior
világbajnok nehézsúlyú
birkózó két gyõzelem
után az elõdöntõben kika-
pott iráni riválisától. A
bronzmeccsen viszont le-
gyõzte az amerikai Tyler
Fortune-t, megszerezve
ezzel a magyar küldött-
ség 13. érmét, köztük a
kilencedik bronzot.

Hanczvikkel Márk
párbajtõrözõnk a koráb-
bi sok szép sikere elle-
nére most nem jutott be
a legjobbak közzé.

A fehérmezes Kerület játékosok három gól után ünnepelhettek

27. Nyári Universiade Kazanyban

Egyetemista sportolók érmei
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb szeptember
3-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás ki-
rály útja 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr.Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb szeptem-
ber 19-én) 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 csütör-
tökén (legközelebb szeptember 12-én) 18-tól 20 óráig az Óhegyi
Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szükséges, ér-
deklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ ut-
ca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi ut-
ca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig
fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén (legkö-
zelebb szeptember 19-én) ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80.
szám alatti irodájában szeptember 11-tõl 16-tõl 17 óráig fogadóórát
tart, amely minden hónap második szerdáján ingyenes jogi tanács-
adással egészül ki. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-
as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

országgyûlési képviselõ fogadóóráját

minden hónap elsõ péntekén 16 órától

tartja a Kabar utca 11. szám alatti Job-

bik irodában, illetve külön idõpont

egyeztetésére is mód van a z.kar-

pat.daniel @jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh
Lajos országgyûlési
képviselõ fogadóórát
tart. Az érdeklõdõk a
+36-20-770-6593-as te-
lefonszámon vagy a
lajos.olah@parlament.hu
e-mail címen jelentkez-
hetnek idõpont-egyez-
tetés céljából.

G yászol a sportvilág: 85
éves korában elhunyt

Gyarmati Dezsõ, a magyar, de
az egész világ vízisportjának le-
gendás alakja. A miskolci szüle-
tésû sportember
1940-tõl elválaszt-
hatatlan volt a vízi-
labdától. Játszott az
Újpestben és a Fe-
rencvárosban, 108-
szor volt válogatott
játékos. Életében há-
rom olimpiai arany-
érmet nyert, 1952-
ben Helsinkiben,
1956-ban Mel-
bourne-ben és 1964-ben Tokió-
ban. Londonból 1948-ban
ezüst-, Rómából pedig 1960-
ban bronzéremmel tért haza. Ez-
zel a teljesítményével a világ
egyetlen pólósa, aki öt olimpián
szerzett érmet. Kétszeres Euró-
pa-bajnok (1954, Torino; 1962,
Lipcse).

A háború után hosszú évekig
Óbudán lakott a családjával, kö-
zépiskolába pedig szintén itt
járt, az Árpád Gimnáziumba.

1956 októberében a Széna té-
ri barikádról utazott ki az olim-
piára. Melbourne-ben a magyar
küldöttség Forradalmi Bizottsá-
gának elnökévé választották:
gyászszalaggal a karján vitte a
forradalom lyukas zászlaját.
Melbourne-bõl ugyan hazatért,
de a hatalom nyomására késõbb
mégis rövid idõre elhagyta az
országot. New Yorkból jött haza
1958-ban végleg. Ezután két év-
re ugyan eltiltották a játéktól, de

a római olimpián már újra szere-
pelhetett. 

1966-ban az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán mûvészet-
történész, a Testnevelési Fõisko-

lán pedig szakedzõi
diplomát szerzett. Egy
évig Kolumbiában
volt szövetségi kapi-
tány, majd hazatért
edzõnek a Vasashoz. 

Szövetségi kapi-
tányként 1973-ban vi-
lágbajnok, 1974-ben
Európa-bajnok, 1975-
ben vb-ezüstérmes,
1976-ban olimpiai

bajnok, 1977-ben Európa-baj-
nok, 1978-ban ismét vb-ezüstér-
mes, 1980-ban olimpiai bronz-
érmes lett a válogatott.

1992-tõl 1996-ig a pólószö-
vetség alelnöki tisztjét töltötte
be, késõbb a társelnöke lett.
1994-tõl 2005-ig a minden idõk
legjobb magyar sportolóit tö-
mörítõ Halhatatlanok Klubja
elnöke volt. 2004-tõl a Nemzet
Sportolója kitüntetõ címet vi-
selhette, egy évre rá a Nemzet
Sportolóinak képviseletében a
MOB tagja lett. Az elsõ válasz-
tások után az MDF országgyû-
lési képviselõjeként dolgozott a
Parlamentben. Politikai pálya-
futását a Fideszben folytatta,
ahol 2003-tól a kulturális tago-
zat sportszekciójának elnöke
volt.

Szeptember 4-én 15 órakor
búcsúztatják a Farkasréti teme-
tõ Makovecz termében.

d.

In memoriam Gyarmati Dezsõ

Nem mentem el Kanadába,
nem mentem el Németor-

szágba. Itt maradtam - mondta
néhány éve Leh-
mann Imre egy in-
terjúban. A jól is-
mert Lehmann pék-
ség vezetõje 93 éves
korában hunyt el.

A családi vállal-
kozást vezetõ Leh-
mann Imre életútja
erõfeszítések soro-
zatát  mutatja be a
pékmesterségen
keresztül. Azt a rögös utat tárja
elénk, melyet a II. világháborút
követõ évtizedekben, a polgári
életformához és tevékenységek-
hez ragaszkodó magyarok soka-

sága bejárni kényszerült. Szár-
mazása és a kötelezõen viselt
katonai szolgálata a késõbbi

években komoly ne-
hézségeket okozott
számára.

Mindennapi küz-
delmei által - melyek
egyéb mesterségek
felé is elvezették -,
évek hosszú során
vált lassan a megma-
radás, újrakezdés és
építkezés szimbólu-
mává. Mélyen gyöke-

rezõ szakmaszeretete emelte õt a
hagyományaira büszke polgárok
sorába, melyet 2013-ban Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata
„Pro Óbuda”-díjjal ismert el.

Lehmann Imre igazi polgár volt

obuda_2013_17.qxd  2013.08.29.  12:53  Page 30



2013/17. szám Hirdetés – Közérdekû
31

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: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12.
Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

ÕSZI GYALOGTÚRA. Az Összefogás Óbudáért Egyesület gyalogtúrát
szervez szeptember 14-én. Útvonal: a szentendrei autóbusz végállomásról a
9.45 órakor induló Volán busszal Dömörkapu autóbusz fordulóig - kitérõvel
vízesés megtekintése - Kõrösi Csoma Sándor pihenõ-Lajos-forrás-Bölcsõ-
hegy-Nagy-Csikóvár-Csikóvári-nyereg-Kis-Csikóvár-Hubertus-ház-Mesélõ-
hegy-pomázi HÉV-állomás. Találkozás: 8.45 órakor a Szentlélek téri HÉV-ál-
lomáson. Táv: körülbelül 11 kilométer. Érkezés: 17-18 óra között a Szentlélek
téri HÉV-állomásra. (A túrára jelentkezni a +36-30-200-3115-ös telefonszá-
mon vagy az info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen lehet.)
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