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A Kaszásdûlõi Egészségnappal folytatódik jú-
nius 1-jén 10 órától a szûrõvizsgálat-sorozat
a Kaszásdûlõi Kulturális Központban (3K) 

A Hármashatár-heggy természetrajzát mu-
tatja be az az interaktív kiállítótér, mely az
erdei iskolában látható. 

Az Év múzeuma 2013 kitüntetõ cím birto-
kosa lett az Óbudai Múzeum. A díjat a mú-
zeumok majálisán adták át május 17-én.25

Az Év múzeuma az Óbudai Múzeum

15
Egészségkörút Óbudán

16
Új erdei iskola a hegyen

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma jú-
nius 6-án, pénteken jelenik meg. Újságunk korábbi
számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Idõsek hagyományõrzõ sportnapja 
Immár 14. alkalommal gyûltek össze a sportolni vá-
gyó nyugdíjasok Óbudán, a Kaszások sportcsarno-
kában május 7-én. Kelemen Viktória alpolgármes-
ter és Müller Istvánné intézményvezetõ nyitotta
meg az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény
sportnapját. RÉSZLETEK A 34. OLDALON

Az Óbuda Napja programsorozat - az elõzõ évekhez hasonlóan - Halász Judit kon-
certjével indult. Kellemesen meleg ugyan nem volt, de az elõrejelzésekkel ellentétben
szerencsére nem esett az esõ, így a kisgyermekes családok szívesen látogattak el a
Szentlélek téren tartott zenés eseményre is május 4-én, a kerület napján 

ÓBUDA NAPI KÉPES ÖSSZEÁLLÍTÁS A 2-5. OLDALON

Családi programok, koncertek
a kerület napján

H etedik alkalommal
rendezik a Civil és

Nemzetiségi Napot má-
jus 25-én 10 órai kezdet-
tel Békásmegyeren, a
Csobánka téri kulturális
központ elõtti területen.
Az eseményen adják át a

Balázs Lajos Óbudai Ci-
vil Díjat. Az érdeklõdõk
megismerkedhetnek a
III. kerületben mûködõ
civil szervezetekkel, a
nemzetiségi önkormány-
zatok képviselõivel. 

PROGRAM A 11. OLDALON

Civil és Nemzetiségi Nap

I d õ p o n t v á l t o z á s !
A korábbi idõjárási

elõrejelzések alapján, a
május 17-re tervezett
Tour de Óbuda kerék-

páros napot új idõpont-
ban, június 1-jén ren-
dezik, változatlan felté-
telekkel. 

FELHÍVÁS A 35. OLDALON

Tour de Óbuda új idõpontban

Kovács Kati a gázgyári lakótelepen lépett fel

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda Napja

Tartani lehetett attól, hogy
az esõ elmossa a gondos
szervezõmunka minden
eredményét, szerencsére
végül kedvezõre fordult az
idõjárás. Idén 14 helyszínen
tartottak rendezvényeket.

Óbuda Napjának fon-
tos része az Óbudai

Piknik, mely az egymás
közelében élõk számára
nyújt alkalmat az ismerke-
désre, barátkozásra, szom-
szédokból, lakóközössé-
gekbõl hivatott valódi kö-
zösséget kovácsolni. Bé-
kásmegyer-Ófalun, Pün-

kösdfürdõn, Csillaghe-
gyen, Mocsárosdûlõn, Pé-
terhegyen, Csúcshegyen
és Aranyhegyen az egy-
más közelében élõk ma-
guk szervezték saját pik-
nikjüket. 

Lehetetlen azonban
felsorolni és bemutatni
minden programot, ezért
pillanatképeket idézünk
fel képriportunkban. Egy
biztos: minden korosz-
tály találhatott magának
olyan eseményt, amely
felkeltette érdeklõdését,
szívesen vett részt rajta
május 4-én. 

Óbuda Napja hagyományo-
san Harrer Pál Fõ téri szob-
rának ünnepélyes megko-
szorúzásával kezdõdött. A
városrész jelenlegi vezetõ-
jének Óbuda elsõ polgár-
mestere emlékmûve elõtti
tisztelgését követõen, az
elmúlt években ugyancsak
hagyományossá vált közté-
ri kiállítást nyitották meg.

AHarrer-szobortól
csak pár lépés a

Kórház utca, ami idén a
„Csíkszereda képekben”
címû fotóbemutatónak
ad otthont. A kiállítást,
melyen Óbuda testvérvá-

rosa elevenedik meg, Bús
Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere
nyitotta meg. A képek
kapcsán személyes élmé-
nyeiket elevenítették fel
a testvérvárosi küldöttség
tagjai.

Bús Balázs is szemé-
lyes hangú köszöntõt
mondott, melyben hang-
súlyozta: országgyûlési
képviselõként legfeleme-
lõbb élménye volt, ami-
kor a külhoni magyarság
ál lampolgárságának
megadásáról szavazha-
tott. Elmondta: a kerület
és Csíkszereda együtt-

mûködésének egyik leg-
fontosabb eleme a ma-
gyar-magyar összetarto-
zás tudatosításának és a
másik városának jobb
megismerése jegyében
megszervezett kölcsönös
cserediák program. - Ezt
tovább kell erõsíteni -
húzta alá a polgármester.

A szabadtéri fotókiállí-
tás Csíkszereda és kör-
nyéke természeti és épí-
tészeti örökségébõl, és
jelenkori mindennapjai-
ból ad ízelítõt. (A tárlat
május 31-ig látható a
Kórház utca Fõ térhez
közeli szakaszán.) 

Csíkszereda képekben 

A Fõ téren kulináris élményekkel, vásári forgataggal, koncertekkel, a Zichy-udvarban sok egyéb mellett szabadtéri játszóházzal várták az érdek-
lõdõket, akiknek lehetõségük nyílt megismerni a kerületi civil szervezetek tevékenységét is. Szintén a Fõ téren a Kincsõ Együttes „Utazások
Szindbáddal” címmel adott néptánc mûsort. A Krúdy-negyedben zenei, irodalmi programokat tartottak, vásárt, kiállítást rendeztek 

A városrész, mint nagyközösség

Családi programok, koncertek 
Óbuda Napján 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda napi köszöntõjében
Bús Balázs polgármester az
Óbudai Gázgyár rekonstruk-
ciójának kedvezõ hatásairól
is beszélt a fennállásának
100. évfordulóját ünneplõ
településrész lakói, és az
ide látogatók elõtt. 

Bús Balázs jelezte,
már második alka-

lommal ad otthont a kerü-
let napjának a gázgyár
környéke. Emlékeztetett a
III. kerület szlogenjére:
„Közösséget építünk!”
Ennek elsõ lépéseként
említette az itt nyíló idõ-
sek klubját, mely révén
hosszú idõ után újra moz-
gás és élet költözhet a
szebb napokat látott tele-
pülésrész tereire, épületei-

nek falai közé. Agyerekek
és fiatalok egy lehetséges
közösségi színtereként
említette az ASR Gázgyár
sporttelepét, ahol a foci
körül alakulhat közösség.
Reményét fejezte ki, hogy
az egykori gázgyár meg-
újításának nem csak az
ipari mûemlékek, hanem
a körülötte található épí-
tett környezet is haszonél-
vezõje lesz majd. Szent
Flórián napján megemlé-
kezett a kerületben szol-
gálatot teljesítõ tûzoltók-
ról, anyák napja alkalmá-
ból pedig az édesanyák
iránti hála kifejezésének
fontosságáról szólt.

A polgármester szavai
után a közönség Kovács
Kati koncertjét hallgathat-

ta meg; a régi idõk sláge-
rei igazi idõutazást jelen-

tettek. A gázgyári lakóte-
lep parkjában gyermek-

programok várták a kis-
gyermekes szülõket.

Életre kelteni a gázgyári lakótelepet

A nézõközönség kígyózó sorban állva várta, hogy megkóstolhassa a Cserfalvi Cukrászda által készített finomságot, a Csillaghegy tortáját. Az egész
napos program során a Kis Göncöl néptánccsoport és a helyi általános iskolák egyaránt színpadra léptek. A továbbiakban a Göncöl Néptáncegyüttes
táncoltatta meg a jelenlévõket, majd a Balkán Fanatik, illetve Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar adott nagy sikerû koncertet

Csillaghegy tortája 

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Óbuda Napja

A gyermekek nagy örömére tûzoltó-, mentõ- valamint kutyás és lovas
bemutatót tartottak a közbiztonsági napon, a Csobánka téren. Este
Bódy Magdi & The Rock klasszikus rock dalokat adott elõ

Közbiztonsági nap Békásmegyeren 

PÜNKÖSDFÜRDÕN a Budapest Ragtime Band a fiatalokra hangolt zene-
számokkal koncertezett, majd az Óbudai Sportegyesületek uralták a
színpadot. Nemcsak a gyerekek körében aratott nagy sikert a hadihajó
és tûzszerész bemutató, valamint a mini vidámpark. A felnõtteket
Takáts Tamás és zenekara szórakoztatta

Kutyabemutató a Pethe Ferenc téren

FOTÓ: KALTENECKER ERIK

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Az Óbuda napi összeállítást Szeberényi Csilla készítette 

Az új sportpályát focibajnoksággal avatták fel a fiatalok a Templom téren 

Békásmegyer-Ófaluban ünnepi szentmisét tartottak a Szent József templom építésének 250. évfordulója alkalmából 

Békásmegyer-Ófalu

Életképek Belsõ-Óbudáról

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – Kultúra

A tanács tagjai szavaztak a 2014-
es munkaterv elfogadásáról, elõ-
adáson megismerhették az idõ-
seknek kínált kulturális progra-
mokat, a rendkívüli helyzetekben
szervezett önkormányzati intéz-
kedéseket a május 6-ai ülésen.

Müller Istvánné alelnök kö-
szöntõje után a munkaterv

elfogadásáról szavaztak a tagok.
Ebben a júniusi, szeptemberi, ok-
tóberi ülések témái szerepelnek,
köztük a pénzbeni és természet-
beni önkormányzati támogatá-
sok, jogszabályi változásokról
szóló beszámoló, tájékoztató a
nyugdíjasházak mûködésérõl, a
bérlakásokhoz való hozzájutás-
ról, illetve az Idõsek Világnapi
kerületi rendezvényeken való
részvétel, melyeket a kitûzött
idõpontban tárgyal majd a tanács.

Kultúra nyugdíjasoknak 
Lõrincz Edina, az Óbudai Kul-

turális Központ igazgatója az idõ-
seket célzó kulturális programok-
ról egy kisfilm levetítése után
részletesen is beszámolt. Az Óbu-
dai Kulturális Központ Nonprofit
Kft. a befogadott programok mel-
lett is szervez programokat, ame-
lyekbõl az úgynevezett könnyû és
magas kultúra iránt érdeklõdõk is
válogathatnak. Az öt ház mind-

egyikében rendeznek a nyugdíjas
korosztály számára kiállításokat,
színházi elõadásokat, sport és
egészségmegõrzõ alkalmakat,
táncházakat, mûhelyeket, temati-
kus napokat, ismeretterjesztõ elõ-
adásokat.

Dr. Böjtös Zoltán közbiztonsá-
gi referens az önkormányzat
rendkívüli helyzetekben nyújtott
segítõ intézkedéseit vette sorra.
Elmondta, vannak tervezhetõ és
elõre nem látható, rendkívüli
események. Az árvíz kiszámítha-
tó, de a mértéke nem mindig
meghatározható. Az Operatív
Törzsnek, amely megszervezi az
ilyenkor szükséges feladatokat,

koordinálja és végrehajtja azo-
kat, egy eddig még be nem kö-
vetkezett mértékû árvíz esetén
50-80 ezer ember kitelepítésérõl,
biztonságáról kell gondoskodnia
- tudhatták meg a résztvevõk.

Figyelnek 
az egyedülállókra 
Kiemelte, az idõsek esetében az

egyedülállókra kell ezekben a
helyzetekben különösen odafi-

gyelni. Lakástûz és egyéb olyan
katasztrófák bekövetkeztekor,
amikor azonnal el kell hagyni az
otthonokat, a közbiztonsági refe-
rens praktikus, gyakorlati taná-
csokkal látta el a résztvevõket.
Felhívta a figyelmet az ilyenkor
szükséges tárgyakra, illetve arra a
tényre, hogy amióta mobiltelefo-
nok vannak, sajnos egyetlen szá-
mot sem jegyzünk meg. Kataszt-
rófa esetén nagyon nagy segítség,
ha legalább a közvetlen hozzátar-
tozók számait tudjuk. Felsorolta
azokat a szervezeteket, amelyek
szintén segítenek az elhelyezés-
ben, raktározásban, kármentesí-
tésben. Hangsúlyozta, hogy rend-
kívüli esetekben nagy segítség a
lakosság megértõ, türelmes hoz-
záállása. Az Operatív Törzs min-
den esetben felkészül a legrosz-
szabbakra, de elmondható, hogy
általában a lakosság 95 százaléka
gondoskodik saját biztonságáról,
és csak 5 százalék veszi igénybe
az önkormányzat segítségét.

Az ülésen részt vett Kelemen
Viktória szociális ügyekért fe-
lelõs alpolgármester is.

Ülésezett az Idõsügyi Tanács

Szépkorúak rendkívüli helyzetekben 

Elektromos ajtóék az idõsek védelméért 
Örömmel értesítjük az óbudai nyugdíjas polgárokat, hogy Bús
Balázs polgármester kezdeményezésére, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata elektromos ajtó-
ékkel segíti az egyedül élõ idõs
emberek védelmét.
A biztonsági elektromos ajtóék hasz-
nálata egyszerû, segítségével meg-
elõzhetõ az idõseket a lakásukban
érõ támadás. Az ajtó alá helyezhetõ szerkezet megakadályozza az aj-
tó kinyitását, ha illetéktelenek megpróbálják kinyitni, hang kíséretében
jelez a lakásban lévõknek.
A programban júniusban 1000 készüléket ad át az önkormányzat;
a továbbiakban az igények függvényében még több egyedül élõ
idõs személy kaphat elektromos ajtóéket, hogy mindenki bizton-
ságban érezhesse magát otthonában is.
Az elektromos ajtóéket az egyedül élõ nyugdíjas óbudai polgárok
az alábbi idõpontokban, a lakóhelyükhöz legközelebb esõ helyszí-
nen személyesen igényelhetik és vehetik át. Kérjük, hozzák ma-
gukkal személyi igazolványukat és nyugdíjas törzskártyájukat.
2014. június 2-án és 3-án, mindkét napon 8-14 óra között, amíg
a készlet tart.
Helyszín az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény nappali el-
látást nyújtó Idõsek Klubjai: 1036 Budapest, Kiskorona utca 3.;
1033 Budapest, Meggyfa utca 33.; 1033 Budapest, Harrer Pál utca
4.; 1037 Budapest, Harang utca 1.; 1033 Budapest, Szérûskert ut-
ca 39.; 1039 Budapest, Víziorgona utca 12.; 1039 Budapest, Õszi-
ke utca 8.; 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 1.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Meghívó

A nehéz helyzetbe került
családok megsegítésére
és a nyugdíjasosok sokré-
tû támogatására a leg-
büszkébb négyéves mun-
kájából Kelemen Viktória
(Fidesz-DKNP) alpolgár-
mester, a 14. számú vá-
lasztókerület képviselõje.

- Már korábban, a
szociális bizottság elnö-
keként, majd alpolgár-
mesterként is
rengeteg olyan
esettel talál-
koztam, amikor
a kerületben
élõknek nehéz-
séget okozott a
rezsiköltségek
fizetése. A kör-
zetem szinte
kizárólag panel házak-
ból áll, és helyi lakos-
ként jól ismerem az itte-
ni problémákat. Az
adósság felhalmozásá-
nak megelõzése érdeké-
ben az önkormányzatnál
- a vagyonkezelõ és a
családsegítõ bevonásá-
val - kidolgoztunk egy
saját programot a hát-
ralékok kezelésére,
amellyel reményeinket
beváltva nagyon sok
embernek tudtunk és tu-
dunk segíteni. Ez az

egyik, amire nagyon
büszke vagyok - árulta
el Kelemen Viktória al-
polgármester, aki önkor-
mányzati képviselõként
második ciklusát zárja. 

A lakhatás költségeit
az önkormány-
zat más módon
is igyekszik tá-
mogatni. A szo-
ciális törvény
változása indi-
kálta például az
önkormányzat-
nak azt a lépé-
sét, miszerint a

megszûnt méltányossági
lakásfenntartási támoga-
tás okán a kerület saját
költségvetésbõl  lakhatá-
si támogatást vezetett be. 

- Sajnos nem rendel-
kezünk elegendõ lakás-
sal ahhoz, hogy a hoz-
zánk forduló ilyen irá-
nyú kérelmeket mara-
déktalanul ki tudjuk elé-
gíteni. A rendelkezésre
álló ingatlanok bérbevé-
telére kétféle pályázati
lehetõséget tudunk biz-
tosítani. Egyrészt azok-

nak, akik a legjobban rá-
szorultak szociális hely-
zetük alapján van lehe-
tõségük beköltözhetõ ál-
lapotú lakásra pályázni,
másrészt azok a pályá-
zók, akik fel tudnak újí-
tani helyreállításra szo-
ruló lakást, õk költség-
elvû bérleti díj fizetése
mellett pályázhatnak
ilyen lakásokra - fejtette
ki az alpolgármester, aki
kiemelten fontos terület-
nek tartja az idõs embe-
rek képviseletét, segíté-

sét is. - Mindig is szoci-
ális területen dolgoz-
tam, és nagyon  jó érzés-
sel tölt el ha  tudok, tu-
dunk segíteni. A Buda-
pest Gyógyfürdõi Zrt.-
vel kötött megállapodá-
sunknak köszönhetõen
például harmadik éve
tudunk ingyenes uszo-
dabérleteket biztosítani
a nyári hónapokra a ke-
rületi nyugdíjasoknak a
Dagály és a Csillaghe-
gyi Strandra, valamint  a
Lukács fürdõbe. Önkor-
mányzati beruházással
fel tudtuk újítani a Ha-
rang utcai idõsklubot, és
nagy öröm, hogy a Gáz-
gyári lakótelepen hiány-
pótló szolgáltatásként
hamarosan, a Fõvárosi
Önkormányzat segítsé-
gével új Idõsek Klubját
nyithatunk meg. Nem
csak az idõsekre, a legfi-
atalabbakra is figyel az
önkormányzat, amely
hû szeretne maradni a
„gondoskodó Óbuda”
ars poeticához: meg-
újultak a bölcsõdeudva-
rok, népzeneoktatás
kezdõdött az intézmé-
nyekben a kicsik szá-
mára, és új Védõnõi Ta-
nácsadót nyitottunk a
Vöröskereszt utcában. 

- Az egészségügy terü-
letén a legfontosabb a
Szent Margit Kórház új-
ra önállóvá válása, vala-
mint a szakrendelõ fej-
lesztése: csúcsminõségû
röntgengépek kerültek
beszerzésre mindkét
szakrendelõnkbe. Az

„Egészségkörút Óbu-
dán” címû programban
egész éven át szûréseken
vehetnek részt az érdek-
lõdõk, továbbá ingyene-
sen használható fitnesz-
parkokat alakítottunk ki
az egészségmegõrzés se-
gítésére a kerület szá-
mos pontján. Hasonló
célokat szolgál a San
Marco Szabadegyetem
újraindítása, amely si-
kerrel fut az Óbudai
Kulturális Központban -
magyarázta Kelemen
Viktória, aki a saját kör-
zetét érintõ kérdések kö-
zül elsõként említette a
rászoruló gyerekek reg-
geliztetését. - Több szer-
vezet is biztosít ingyen
reggelit az éhes gyerme-
keknek  kerületünkben,
az én körzetemben  - az
önkormányzat támoga-
tásával - az Összefogás
Óbudáért Egyesület vég-
zi ezt a Csobánka téren,
a Közösségi Házban.

Elkezdõdtek az útfel-
újítások Békásmegyer
mindkét oldalán, ami ré-
gi adósság volt már. A
Duna felõli oldalon pe-
dig a Heltai Jenõ tértõl
északra fekvõ lakóterü-
leten, a Fõvárosi Önkor-
mányzat Városrehabili-
tációs pályázatának ke-
retében õszre egy új kö-
zösségi teret hozunk lét-
re, ami a helyiek nép-
szerû pihenõ- és találko-
zóhelye lehet. A renge-
teg elvégzett munka el-
lenére akad még feladat,
amivel érdemes és kell
foglalkozni.

- Régóta megoldásra
váró feladat, és évek óta
gondolkodunk a békás-
megyeri piac korszerû-
sítésén. Ez nagyon nagy
beruházás, amit saját
forrásból nem tud meg-
oldani az önkormány-
zat, de most úgy tûnik,
kormányzati támogatás-
sal 2015-ben végre el
tudjuk indítani a re-
konstrukciót - beszélt az
elképzelésekrõl Kele-
men Viktória. 

K. Gy.

Egyéni választókerületek képviselõi 

A gondoskodó Óbuda

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Díszpolgári címet ado-
mányozott az önkor-
mányzat dr. Zsidi Paulá-
nak, az Aquincumi Mú-
zeum igazgatójának. A
kiváló régész elsõsorban
a múzeum új arculatá-
nak megteremtésével
vívta ki az elismerést.

- A régészet regénye,
romantikája, Homérosz
és a bibliai történetek
csábítottak erre a pályá-
ra - beszélt dr. Zsidi Pa-
ula a választás miértjei-
rõl, majd sietett hozzátenni: - Már
az elsõ terepgyakorlaton, érdekes
módon itt, Békásmegyer határá-
ban rájöttem, hogy mindez csak il-
lúzió. A régész munkája valójában
„véres és verejtékes”. De éppen et-
tõl szép. Soha nem bántam meg,
hogy ezt a pályát választottam. 

A Rómába 
vezetõ út

Dr. Zsidi Paula kezdetben -
Bóna István és László Gyula ta-
nítványaként - a népvándorláskor
történetét tanulmányozta, a ró-
mai kor csak késõbb lett válasz-
tott szakterülete. Mint vallja, itt is
nagyon sok történeti kérdés akad
még, amit meg kell válaszolni. Õ
maga az igazgatói munka mellett
továbbra is kutat.

- Nagy utat tett meg az Aquincu-
mi Múzeum. A látogatók kezdet-
ben csak a romokat tekintették
meg, majd kirándulóhely lett, az
utóbbi években került elõtérbe a
tanulva szórakozás. A mai látoga-
tó, ezalatt nem csak az egyetemet
végzett, szigorúan szakmai közön-
séget kell érteni, hanem a fiatalabb
iskolásokat is, azt várja el egy mú-
zeumtól, hogy támogassa a sza-
badidõ hasznos eltöltését. Mi - s ez
alatt az Aquincumi Múzeum elkö-
telezett munkatársait értem - min-
dig törekedtünk arra, hogy a mú-
zeum kínálata a római korra kon-
centráljon, ugyanakkor már az új
arculat kialakításakor számítot-
tunk a fiatalabb generációkra, pél-
dául egy mitológiai játszótér kiala-
kításával - mondta el az igazgató. -
Építettünk egy demonstrációs célú
római lakóházat, amely hûen mu-
tatja be az eredeti épületek jellegét.
Mindezek mellett továbbra is van
lehetõség arra, hogy valaki egy ro-
mantikus séta alkalmával egysze-
rûen csak bejárja a romokat.

Mûemlékvédelem 
és megújulás

A szakember szerint néhány
évtizede már érezhetõ volt,
hogy szemléletváltás szüksé-
ges, ezért nem is volt nehéz
megtörni a jeget, és egy új típu-
sú múzeumot felépíteni.

- Sokat segítettek a külföldi
példák. A rajnai limes mentén

táborokat építettek fel, készül-
tek rekonstrukciók Nagy-Bri-
tanniában, de említhetném itt-
honról a szombathelyi Iseumot
vagy a fertõrákosi Mith-
raeumot. Ezeket, ha vita árán is
már többé-kevésbé elfogadta a
szakma. Mi Aquincumban vala-
miféle középutas megoldást ke-
restünk, ezért az északi részen
meghagytuk a hagyományos
módon konzervált romokat, és a
déli részen, elszigetelten építet-
tünk fel egy olyan központot,
amely már az új szemlélet sze-
rint mutatja be a polgárvárost -
magyarázta dr. Zsidi Paula.

Az igazgató visszaidézte: az
elmúlt 20-25 év feladata az
újonnan az intézményhez került
területek múzeumi célú, szak-
szerû beépítése, továbbá a régi
romkerti terület állagának meg-
óvása volt. A jövõé pedig nem
más, mint a romkert újragondo-
lása. Ezt egy ötletpályázat is se-

gíti, amelyet építészhallgatók-
nak írtak ki, és amelynek ered-
ményei május 9-e óta láthatóak
a múzeum új kiállításán.

- Szeretnénk a romegyüttest a
jelenlegi kétdimenziós állapotá-
ból kiemelni, vagyis bizonyos
pontokon rekonstrukciókat épí-
tenénk. Modernebb információs
rendszert is szeretnénk, például
audio guide-ot, valamint bõvíte-
ni a virtuális rekonstrukciók be-
mutatásának lehetõségét. A ké-
nyelemre is gondolunk. Fontos-
nak tartjuk például a romterület
további akadálymentesítését,
kávézót és más élménypontokat
képzelünk a területre - osztotta
meg a terveket az olvasókkal dr.
Zsidi Paula. - Arra persze ügye-
lünk, hogy Aquincum ne veszít-
se el a lényegét. Ez egy szabad-
téri múzeum, ezért is szeretik a
látogatók, a hangsúly tehát ezen
marad. 

K. Gy.

Minden generációnak élményt nyújt az idén 120 éves Aquincumi Múzeum

Romkert volt, élménypark lett

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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A z országban egye-
dülálló módon, ki-

fejezetten lakótelepi sze-
gény gyerekeket segítõ
alapítvány, a Jövõbarát.
Kaszásdûlõn 2003-tól
szerveznek délutáni és
hétvégi szabadidõs prog-
ramokat a nehéz sorsú
fiataloknak. A szervezet
felújított helyiségben
végezheti hiánypótló te-

vékenységét április 25-
tõl. D. Horváth Piroska,
az alapítvány elnöke el-
mondta: a klubnak he-
lyet adó épület az önkor-
mányzat tulajdona, a tel-
jes körû felújítást Ma-
gyarország legnagyobb
építõipari vállalata in-
gyen, önkéntes felaján-
lásból, karitatív prog-
ramja részeként végezte

el. A rendhagyó esemé-
nyen Bús Balázs polgár-
mester ismét szívesen
adta az elsõ szervát a
pingpongasztalon, a
klubba járó gyerekek-

nek. Rendezvényünkön
„sztárbarátainkat”, er-
kölcsi támogatóinkat Ba-
rabás Évi mûsorvezetõ
képviselte. Koordinálá-
sával gyerekcsapataink

játékos sportversenyen
mérték össze tudásukat.
(A Jövõbarát Alapítvány
klubhelyiségének címe:
Pethe Ferenc tér 1-3.)

Sz. Cs.

Felújított épületben a Jövõbarát Alapítvány

Lassabban halad a terve-
zettnél a sok esõ miatt a
Hollós Korvin Lajos utcai
útépítés, ezért a hétvége-
ken is dolgoznak. Május
végére befejezik a munkát.

A kivitelezõ Pulzus
Kft. jelezte, hogy a

kedvezõtlen idõjárás mi-
att lemaradásban vannak

a Hollós Korvin Lajos út
Szentendrei út és Dózsa
György út közötti szaka-
szán folytatott útépítés-
sel. Emiatt a következõ
három hétvégén is dol-
gozni fognak 8-tól 17
óráig. A zajterhelési ha-
tárértékeket betartják, és
május 31-ig befejezik a
munkálatokat.

Útépítés hétvégén 

Megtekinthetõ 
szabályozási tervek 

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érin-
tetteket, hogy 2014. május 9-tõl május 24-ig a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer
Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épüle-
tében, a fõépítészi és várostervezési irodán (Hídfõ
utca 18.) a Budapest III. kerület békásmegyeri lakó-
telep keleti oldal kerületi szabályozási terv módosítá-
sa a Heltai Jenõ térre (Füst Milán utca-Juhász
Gyula utca-Madzsar József utca-/65552/68/ hrsz.
közterület által határolt terület) megtekinthetõ.

* * *
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érintette-
ket, hogy 2014. május 9-tõl június 8-ig a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és
ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében, a fõépítészi
és várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.) a Budapest III.
kerület Remetehegyi út-Kolostor utca-Tégla utca-köz-
park által határolt terület kerületi szabályozási terv
megtekinthetõ. Bús Balázs

polgármester 

Próbaterhelést végzett a kivitelezést végzõ A-Híd Építõ Zrt. a Szentendrei úti vasúti hí-
don május 13-án az éjszakai órákban másnap hajnalig 

M árcius közepén készültek el a bé-
kásmegyeri lakótelep nyugati ol-

dalára vonatkozó parkoló- és járdaépí-
tési, valamint forgalomtechnikai vál-
toztatások kiviteli tervei. A tervezési te-
rület a Táncsics Mihály utca-Ezüsthegy

utca-Dózsa György út-Ország út által
határolt rész. Május végéig több új,
nagy kapacitású parkoló épül megfele-
lõ vízelvezetéssel, közvilágítással, de a
lakótelep belsõ részében is kialakít az
önkormányzat új parkolósávokat.

Parkolók épülnek a békásmegyeri 
lakótelep nyugati oldalán 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Önkormányzat – Iskoláink – Oktatás

Az önkormányzat zökkenõ-
mentes mûködésének
alapkritériuma a pontos
pénzügyi gazdálkodás. Dr.
Simonka Csabát, a pénz-
ügyi, tulajdonosi és vagyon-
nyilatkozat-kezelõ bizottság
elnökét az idei évre terve-
zett feladatokról, azok meg-
valósításának lehetõségei-
rõl, az általa vezetett bizott-
ság munkájáról, valamint
politikai céljáról kérdeztük.

- A bizottság munkája a
képviselõ-testület straté-
giaalkotásának legfonto-
sabb állomása, hiszen
szinte minden elõterjesz-
tés, amelynek költségve-
tési vagy pénzügyi vonza-
ta van, elénk kerül, legyen
szó kultúráról, oktatásról,
egészségügyrõl. Akiindu-
lási alap az adott év költ-
ségvetésének tervezése.
Az elõkészítési folyamat
elsõ lépéseként a polgár-
mester, mint elõterjesztõ
egyeztet a testületben he-
lyet foglaló pártok képvi-

selõivel. Ezt a rendelet el-
sõ, majd második fordu-
lós megvitatása követi,
további egyeztetések
mentén. 

Tovább folytatva a meg-
kezdett gondolatmenetet, a
bizottság döntési és javas-
lattételi feladatokat is ellát
mindazokban az ügyek-
ben, ahol az önkormány-
zat, mint tulajdonos a va-
gyona feletti rendelkezés
körében gazdasági tevé-
kenységet folytat. Hatás-
körünkbe tartozik a helyi
közbeszerzésekre vonat-
kozó döntés és a képvise-

lõk törvényben megköve-
telt vagyonnyilatkozatának
kezelése is. Mindezek per-
sze nem különülnek így el
egymástól. Szinte mindent
megtárgyalunk mi is, ami a
képviselõ-testület napi-
rendjén van. 

- Idén melyek a városve-
zetés fõbb célkitûzései?
Hogyan segítheti ezek
megvalósulását az ön által
vezetett bizottság? 

- Természetesen csak-
úgy, mint máshol, a helyi
önkormányzat is elsõsor-
ban azokkal a bevételek-
kel tud gazdálkodni, ame-
lyeket az állam a személyi
jövedelemadóból, a Fõvá-
rosi Önkormányzat pedig
az iparûzési adókból, az
úgynevezett forrásmeg-
osztási rendeletben juttat a
kerületnek. Mindemellett
vannak egyéb, a helyható-
ság gazdasági tevékeny-
ségbõl származó bevéte-
lek is. A hatékony mûkö-
dést a bevételek növeke-
dése segíthetné a jövõben.

A számokkal nem untat-
nék senkit.

- Mi jelenti a legna-
gyobb kihívást a pénzügyi
gazdálkodás terén? 

- Egy ilyen nagy helyha-
tóságon belül, korlátozott
mozgástérrel, olyan pénz-
ügyi, gazdasági politikát
kell folytatni, hogy ne
szenvedjenek csorbát az
alapvetõ önkormányzati
feladatellátások. Egyúttal a
városrészben élõket is a
megfelelõ színvonalon kell
szolgálni, és kihasználva
az Európai Unió adta for-
rásokat, fejlesztéseket is
meg kell valósítani. Az át-
fogó, önkormányzati szek-
tort érintõ reform megva-
lósulása még várat magá-
ra, ennek következménye-
ként a költségvetésen van-
nak lyukak. Ezért részben
szükség van banki folyó-
számlahitel-keretre is. Ezt
persze nem kötelezõ egy
az egyben lehívni, és a fej-
lesztéseket is pénzintézet-
tõl felvett, célzott önkor-
mányzati kötvénykibocsá-
tásból finanszírozza a
helyhatóság. Ezeket tudni
kell okosan használni, és
olyan uniós célok megva-
lósításához igénybe venni,
amelyek feltétlen segítik a
lakosságot mindennapi
életükben. Elismerem ne-
héz, de ez a feladat Óbuda-
Békásmegyeren a korábbi,
baloldali többségû képvi-
selõ-testületekben is szé-
leskörû konszenzuson ala-
pult a lakosság érdekében,

csak most a háttér más. Az
egyedi ügyekkel nem un-
tatnám az olvasókat, mert
a vagyonpolitika szintén a
fenti vezérelv szerint bo-
nyolódik, melyben a fõ-
szerepet az eredeti célja-
ként holdingként mûködni
hivatott Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. kapta. 

Mindent egybevetve, a
helyi pénzügyi gazdálko-
dás tehát igen felelõsség-
teljes feladat. Szerényte-
lenség nélkül állíthatom,
hogy mindebben az álta-
lam vezetett bizottság je-
lentõs szereppel bír. 

- Végezetül egy teljesen
más jellegû kérdés. Igaz-e
az a hír, hogy ön lesz a
baloldal polgármesterje-
löltje Óbuda-Békásme-
gyeren, az októberi önkor-
mányzati választásokon?

- A hír igaz. A Magyar
Szocialista Párt III. kerüle-
ti szervezetének taggyûlé-
se egyhangúlag támogatta,
hogy baloldali jelöltként,
õket és a kerületet képvi-
selve vállaljam a megmé-
rettetést. Ez nekem, mint
az Óbuda-békásmegyerie-
ket immár 14. éve képvise-
lõ helyi politikusnak a leg-
megtisztelõbb felkérés.
Ezért nem is volt bennem
dilemma, hogy továbbra
is valamennyi kerületi
polgárt szolgálva, az ed-
dig végzett munkát re-
ményeim szerint polgár-
mesterként folytathassam,
amennyiben megtisztelnek
bizalmukkal. Sz. Cs. 

25 ÉVES A KRÚDY SULI. Intézményük fennállásának negyedszázados évfordulóját ünnepelték a
Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola diákjai és pedagógusai május
13-án. A programban interaktív tûzoltósági elõadás, sportverseny, hangszeres bemutató, vetél-
kedõ és táncház is szerepelt. Az eseményen beszédet mondott Bús Balázs polgármester 

Nemzedéki találkozó
Az Óbudai Gimnázium (volt Martos Flóra Gimnázium,
Szent Lujza Intézet, Cselka Intézet) nemzedéki találkozó-
ra várja június 6-án 16 órától volt tanárait, tanítványait.

Óvodapedagógusok felvétele 
Az Ágoston Mûvészeti Óvoda (1032 Budapest,
Ágoston utca 2/A.) pályázatot hirdet 3 fõ óvodapeda-
gógus állásra; (2 fõ Ágoston utca 2/A.; 1 fõ Bécsi út
236.) Alkalmazási feltételek: óvodapedagógusi fõisko-
lai végzettség; 5 év feletti szakmai tapasztalat; büntet-
len elõélet; magyar állampolgárság. Elõnyt jelentõ ta-
pasztalat: hangszertudás, mûvészi ágak iránti érdeklõ-
dés. A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1-jétõl
tölthetõ be szerzõdéssel, 2015. július 31-ig. A pályáza-
tok benyújtásának határideje: június 6. A pályázatok
elbírálásának határideje: június 13. A pályázatok be-
nyújtásának módja: postai úton, a fenti címre. Tartal-
ma: fényképpel ellátott önéletrajz, óvodapedagógusi
bizonyítvány másolata, elérhetõség megjelölésével.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Stabil pénzügyi gazdálkodás a városrészben
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- Mit jelent a Hideg-
kuti Nándor Emlékpla-
kett az ön számára?

- Megtiszteltetés szá-
momra a rangos elisme-
rés. Úgy érzem, eddigi
munkámat, a kerület és a
magyar judo sport érde-
kében kifejtett tevékeny-
ségemet értékelte az ön-
kormányzati testület. A
díj átvétele után nem
dõlhetek hátra, hiszen a
munkám javarésze még
hátravan, terveim között
több megvalósításra vá-
ró ötlet szerepel.

Rendszeresség, 
megbízhatóság
- Eredményes sporto-

lói pályafutása után
nem szakadt el a sport-
ágtól, szakvezetõként is
sikeresen tevékenykedik.
Mit tart fontosnak az
edzõi munkában?

- 1970 óta egy napra
sem szakadtam el a ju-
dotól. Rendszeresség és
megbízhatóság jellemzi
munkámat. Az edzõ a
becsületével játszik, ha
nem szavatos kijelenté-
seket tesz. A tanulók
példaképként kezelik az
edzõt, számukra mindig
hitelesnek kell lennem.
Ezeknek az elvárások-
nak megpróbálok folya-
matosan megfelelni.

- Szinte a semmibõl si-
került felhúzni egy judo
fellegvárat a Farkastor-
ki úton. Voltak segítõi az
„építkezésben”?

- Igen, a családom, fe-
leségem, gyermekeim,
sok tanítványom, szpon-
zorok és az önkormány-
zat segítették és ma is
segítik munkámat. Nél-
külük nem tudnék élni,
dolgozni és eredménye-
ket elérni.

- Néhány éve több ke-
rületi általános iskolá-
ban judo alapú testneve-
lési órákat tartanak. Mi-
vel érdemelték ki a prog-
ram megvalósítását se-
gítõ eu-s pályázat meg-
nyerését?

- Maga az ötlet is sokat
ér. A pályázatnak ko-
moly követelményei vol-
tak, szerencsére minden
pontjának meg tudtunk
felelni, így kaptuk meg a
jelentõs támogatást. A
helyi önkormányzat is
jónak tartotta az ötletet,
és azonnal segítette a pá-
lyázati program megva-
lósítását. Így megnyíltak
az iskolák és óvodák ka-
pui a judo oktatása elõtt.
A projektet 2016 év vé-
géig futtatjuk Óbudán és
környékén. Célunk az
ezres létszám elérése.

- A szakosztályban fo-
lyó magas szintû szak-

mai munkát a versenye-
ken elért sikerek igazol-
ják. Vannak olyan csel-
gáncsozók, akik korosz-
tályos, vagy felnõtt vá-
logatottak lehetnek?

- Igen, az egyesület-
nek már több alkalom-
mal volt és van élsporto-
lója a különbözõ kor-
osztályokban. Nálunk
készül a 11. világbajno-
ki aranyérmére hajtó
Péter Sándor, aki itt szü-
letett és ma is a kerület-
ben él. Tehetséges fia-
taljaink, a jövõ emberei

nap mint nap szorgal-
masan edzenek és Óbu-
da színeiben készülnek
a tudásukat felmérõ ver-
senyekre.

Emlékmegõrzés
- Nem csak a sport-

eredményekben, hanem
a sportág emlékeinek
megõrzésében is élen
jár a klub. Tart még az
ön kezdeményezése nyo-
mán létrejött Sasaki Ju-
do Múzeum iránti érdek-
lõdés?

- Örömmel mondha-
tom, hogy a klub épüle-
tében (Farkastorki út
21.) kialakított Sasaki

Magyar Judo Múzeumot
sokan látogatják. A
sportág relikviái folya-
matosan gyûlnek, terve-
zünk több ideiglenes ki-
állítást is. Ezt az Euró-
pában másodikként lét-
rehozott múzeumot sze-
retnénk interneten is
mûködtetni, így még
többen megismerhetnék
a judo történetét.

* * *
A Hidegkuti Nándor

Emlékplakett 2014 évi
„tulajdonosa” így vall
önmagáról: - 1970-ben

kezdtem judozni a
XVIII. kerületi Úttörõ-
ház csapatában. 1974-
tõl a BHSE judo szak-
osztályánál tevékeny-
kedtem 1995-ig. Azóta
Óbudán dolgozom.
2004-ben alapítottam az
Óbudai Judo Clubot,
mely azóta gyarapodott,
erõsödött és széles kör-
ben tevékenykedik a ke-
rületben és környékén.
Tele vagyok ötletekkel
és tervekkel. A Magyar
Judo Szövetség Sport-
ágfejlesztési Bizottságá-
nak vagyok az elnöke.
Úgy érzem, jó ötleteim-
mel és tapasztalatommal

segíteni tudom a judo
magyarországi fejleszté-
sét, melyben egyesüle-
tem, az Óbudai Judo
Club már kellõ tekin-
télyt vívott ki magának. 

Hozzánk szívesen jön-
nek a gyerekek, jó hí-
rünknek köszönhetõen
meghaladtuk az 500 fõs
szakosztályi létszámot. A
körültekintõen megszer-
vezett mini buszos szállí-
tásnak köszönhetõen már
18 iskolából elérhetõ az
Óbudai Judo Club dojo-
ja. Elsõként bevezettük
az óvodás programot,
amelynek köszönhetõen
tovább gyarapodik a lét-
számunk. Az iskolai csel-
gáncsoktatás fennakadás
nélkül mûködik, a kerü-
leti Diákolimpia verse-
nyein ugrásszerûen emel-
kedett a részvevõk szá-
ma, tavaly 200 diák küz-
dött a tatamin. 

A versenyek lebonyo-
lítását segítõ újításokkal
is foglalkozom. Az EU
pályázat révén megvaló-
sult a multimédiás judo
eredményjelzõ rendszer,
melynek kiépítése ötle-
tem alapján valósult
meg. A rendszer az I.
Grand Prix judo verse-
nyen mutatkozik be jú-
nius 21-én és 22-én a
Papp László Arénában.

Óbuda Napján, a
Hidegkuti Nándor Em-
lékplakett átvételekor
olyan impulzusok értek,
melyek újabb erõt adnak
munkámhoz, az oktatói
és nevelõi tevékenysé-
get szolgáló további ter-
veim megvalósításához.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

A Hidegkuti Nándor Emlékplakett
kitüntetettje: Ozsvár András

Óbuda Napján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elis-
merésben részesítette a kiemelkedõ sporteredményeket
elért versenyzõket és a kerület sportjáért, hírnevéért te-
vékenykedõ szakembereket. Köztük volt Ozsvár András
is, aki évek óta eredményesen dolgozik a kerületben.
Edzõi, vezetõi tevékenységével szinte „forradalmi” tet-
tet hajtott végre, az ország egyik legnagyobb létszámú
cselgáncs szakosztályává emelte az Óbudai Judo Clubot.
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Húsz évet vártak Észak-Buda és
vonzáskörzetének betegei egy kor-
szerû CT-állomásra. A Szent Magit
Kórházban márciusban adták át a
minden igényt kielégítõ labort.

E gy magánberuházásnak
köszönhetõen jutottak az

Észak-budai régió és az agglo-
meráció betegei egy korszerû
CT-állomáshoz: a Szent Margit
Kórház B épületének megújult
elsõ emeletén márciusban ad-
ták át a területet ellátó labort.

- Több, mint húsz évvel ez-
elõtt Magyarországon jött létre
a Diagnoscan Magyarország
elõdje, amely azóta nagyon si-
keres európai vállalattá nõtte ki
magát: közel 150 korszerû köz-
pontot mûködtet, ebbõl most
már 11-et Magyarországon. A
legújabbak között van a márci-
usban, a Szent Margit Kórház-
ban, modern, XXI. századi kö-
rülmények között megnyílt CT-
egység is - árulta el dr. Tóth
Andrea orvos-igazgató, a la-
bor vezetõje.

Mint azt a szakember el-
mondta, Észak-Buda két évti-
zede várt arra, hogy ilyen mû-
szer szolgálja végre a helyi be-
tegek ellátását.

- Korábban a betegek a keze-
lõorvosuk javaslata alapján, az
õ bejáratott útvonalaikon több
különbözõ állomásra voltak
kénytelenek utazni. A Szent
Margit és a Szent János Kórház

összevonásával ugyan lett az
egyesült intézménynek egy
CT-készüléke, de az nem ren-
delkezett akkora kapacitással,
hogy az egész területet mara-
déktalanul ellássa, érthetõ hát,
ha a Szent Margit Kórház külö-
nösen fontosan tartotta egy
ilyen labor létesítését - magya-
rázta az orvos-igazgató.

Márciusban a beruházással
számos probléma megoldódott.
Az új, 16 szeletes, GE márkájú
CT-készülék havi 800-900 be-
teg ellátására alkalmas. Ehhez
hasonló kapacitást ritkán érnek
el a hagyományos kórházi állo-
mások.

- A szív megfigyelésén kívül
minden, a napi ellátásban szük-
séges vizsgálatot elvégzünk,
akár speciálisakat is, mint pél-
dául az ér- vagy a vastagbél-

vizsgálat - fejtette ki dr. Tóth
Andrea.

Az állomás az OEP-finan-
szírozásnak köszönhetõen elõ-
jegyzés alapján látja el az am-
buláns eseteket és szolgálja ki a
különbözõ kórházi osztályokat.
Emellett magánrendelés kere-
tében is nyújt szolgáltatást. 

- A Szent Magit CT-laborban
közfinanszírozott ellátásban
(beutalóval) mindössze két-há-
rom hét a várakozási idõ, ami
nagyon jónak mondható. De el-
képzelhetõ, hogy a beteg sze-

retné, ha hamarabb jutna vizs-
gálati eredményhez. Mivel nem
a gép kapacitása szûkös, hanem
a finanszírozási források, így
van mód térítéses szolgáltatás
nyújtására is. Ilyenkor szabott
árlista alapján igényelhetnek
pácienseink CT-vizsgálatot,
amire a várakozási idõ minimá-
lis - mondta az állomás vezetõ-
je, hozzátéve: - Ilyen esetben
beutalóra természetesen nincs
szükség, de mivel a vizsgálat
röntgensugárral történik, java-
soljuk, hogy a beteg elõtte kon-
zultáljon az orvosával. 

A kezelõorvossal történt
konzultáció után a beteg sze-
mélyesen vagy telefonon je-
lentkezhet a CT-vizsgálatra.

- Ez a beteg érdekében törté-
nik így. A vizsgálat elõtt
ugyanis néhány dologra figyel-
ni kell, például egyes gyógy-
szerek szedését ilyenkor el kell
hagyni és szükséges a vese-
funkciók ellenõrzése is. Ezeket
az elõjegyzésnél az asszisz-
tenssel a beteg így személyesen
tudja megbeszélni - fejtette ki
dr. Tóth Andrea.

(kgy)

Új CT-központ a Szent Margit Kórházban

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. A III.
kerületben lakó 45-65 éves nõk, akik utolsó mammográfiás vizs-
gálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják õket a Szent János Kórházban (1125 Budapest,
Diós árok 1., tel.: 458-4509) vizsgálatra. Vegyen részt ön is a mam-
mográfiás szûrõvizsgálaton! A szûrõvizsgálat térítésmentes. (Infor-
máció: Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerve. Tel.: 465-3823.) A lehetõség adott! Éljenek vele!

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Interaktív módon mutatja
be a Hármashatár-hegyen
nyílt erdei iskola a kistér-
ség élõvilágát. 

Dalos Találkozóval
adták át május 10-én

a Hármashatár-hegyen a
Pilisi Parkerdõ Zrt. új er-
dei iskoláját. Az esemé-
nyen négy budapesti és
egy budaörsi iskola ösz-
szesen 200 diákja lépett
fel, a felszabadult éneklés
pedig jól illet a megnyitó
hangulatához, amelyet a
Madarak és Fák Napjára
idõzítettek a szervezõk.

A Dalos Találkozót el-
sõ ízben rendezték, ma-
ga a II. és III. kerület ha-
tárán álló erdei iskola
bázisa azonban egy ré-
gebbi épület, amelyet a
Pilisi Parkerdõ Zrt. 20

millió forintos beruhá-
zás során alakított kor-
szerû központtá: meg-
újult a terasz, a víz- és az
elektromos rendszer, a
vizesblokk, sõt a korsze-
rûsített szigetelés és az

új fatüzelésû rendszer
azt is lehetõvé teszi,
hogy az iskola a nyári
idõszakon kívül is alkal-
mas legyen látogatók fo-
gadására. Látogatóként
pedig elsõsorban óvodai

és iskolai csoportokat,
túracsapatokat várnak
ide elõzetes bejelentke-
zés alapján (elérhetõsé-
gek a www.parkerdo.
hu/harmashatarhegy cí-
men találhatók). Az inte-
raktív kiállítótér pedig
gyakorlatilag mindent
bemutat, ami a Hármas-
határ-heggyel kapcsola-
tos: a környéken fellel-
hetõ állatokat, növénye-
ket, ásványokat, külön
rendezve a gyógy- és fû-
szernövényeket, az er-
dõgazdálkodás munka-

fázisait, az erdei és he-
gyi sportolási lehetõsé-
geket, köztük olyan ext-
rém sportokat, mint sár-
kányrepülés vagy a pap-
lanernyõzés, de bepil-
lantást nyerhetnek itt a
látogatók a fajátékok
vagy éppen a virágköté-
szet titkaiba is. A beren-
dezett oktatótérhez tan-
ösvény kapcsolódik.

Az új erdei iskolát a III.
kerületiek nevében Pus-
kás Péter alpolgármester
vette át jelképesen hasz-
nálatra. K. Gy.

Új erdei iskola a hegyen
• Az állami erdõgazdaságok 2013-14-ben mintegy négy
milliárd forintot fordítanak közjóléti, turisztikai beruházá-
sokra. A programban a Pilisi Parkerdõ Zrt. az elmúlt idõ-
szakban három turista- és menedékházat újított fel, a
Rám-szakadékban új tanösvényt alakított ki, és megújítot-
ta az Országos Kéktúra területén áthaladó mintegy 110 ki-
lométeres szakaszát, melynek során 2013 õszén meg-
szépült a II. kerületi Látó-hegyen található Árpád-kilátó.

Az árvácskák, nefelejcsek,
tulipánok elvirágzása után
sem maradhatnak üresen Bu-
dapest virágágyásai; a Fõ-
kert Nonprofit Zrt. munkatár-
sai városszerte megkezdték
a több mint kétszázezer vál-
tozatos színû és formájú egy-
nyári növény kiültetését. 

Ezt minden évben ko-
moly felkészülési idõ-

szak elõzi meg; ennek hát-
terében a tervezéstõl a ter-
mesztésen át a megvalósí-
tásig, jól szervezett csapat-
munka áll. Városszerte,

összesen 13 000 négyzet-
méternyi virágágyásba
idén 195 fajtából több mint
kétszázezer egynyári nö-
vényt ültetnek, melynek
közel 40 százaléka magyar
fajta. A tervezéssel egyide-
jûleg meghatározzák a nö-
vényfajokat, kiválasztják a
méretben, színben, formá-
ban leginkább alkalmas
fajtákat. Már a tervezéskor
is figyelembe veszik, hogy
a város számos pontján el-
helyezkedõ virágágyások
fekvése, kitettsége, fényvi-
szonyai, talajtulajdonságai,

vízellátási lehetõségei
meglehetõsen különbözõ-
ek. Az idei a Család Nem-
zetközi Éve, így élénk, vi-
dám színek, dinamikus,
változatos formák jellem-
zik a kiültetéseket.

A már jól bevált fajták
képviseltetik magukat a
legnagyobb százalékban a
budapesti virágágyások-
ban. Az egyre változéko-
nyabb idõjárás miatt igye-
keznek sok magyar fajtát
alkalmazni, melyek város-
tûrése, szárazságtûrése ki-
emelkedõen jó.

Legnagyobb százalékban begóniát (mintegy 36.000
db), kakastaréjt (29.720 db), verbénát (18.860 db),
bársonyvirágot (12.750 db), zsályát és paprikavirágot
(9.770 db), legényrózsát (9.370 db), valamint petúni-
át (7.360 db) és tollborzfûvet (6.980 db) ültetnek.

Helyszíni bejáráson tájékoztatta az 1-es villamosvonal-
felújítás jelenlegi állapotáról Tarlós István fõpolgármes-
tert, Szeneczey Balázs és György István fõpolgármes-
ter-helyettest, Bús Balázs polgármestert Vitézy Dávid, a
BKK vezérigazgatója. Az óbudai szakaszon május 22-
én végeznek a még üresen álló szegélyezett szigetek
teljes füvesítésével. A teljes mûszaki átadás-átvétel júni-
us végéig tart, addig ideiglenes forgalomba-helyezés
valósul meg. Bizonyos feladatok, amelyek a forgalom
zavarása nélkül végezhetõk ütemezve vannak (liftek,
mozgólépcsõk beüzemelése, egyes utastájékoztatási
elemek kihelyezése, környezet rendezése). Az 1-es vil-
lamosok június elejéig a Bécsi út-Vörösvári út és a Nép-
liget között járnak, a Népligettõl délre továbbra is autó-
buszok pótolják a villamost.

Helyszíni bejárás 
az 1-es vonalán

Több mint kétszázezer egynyári növény 

Vidám színek, változatos formák

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

ÓBUDAI KÖZBIZTONSÁGI NONPROFIT Kft. (OKN Kft.)
Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2009-ben

Bûnügyi technikai be-
mutatót és kerékpá-

ros KRESZ-napot szer-
veztek gyermekeknek a
Csillaghegyi Közösségi
Ház udvarán május 17-
én. A III. kerületi Rendõr-
kapitányság szakértõinek
segítségével idén is igazi

csillaghegyi helyszínelõ-
ké válhattak a látogatók.
Közelrõl szemügyre ve-
hették a rendõrmotoro-
kat, KRESZ-pályát állí-
tottak fel, melyen kipró-
bálhatták tudásukat a fia-
talok. Tesztlapok, társas-
játékok, diafilmek, fog-

lalkoztató füzetek segítet-
ték az ismeretek bõvíté-
sét. A közlekedési ka-
landpark- Fantáziamalom
játszóház állomásai vol-
tak: vezess trolit!; külön-
leges jármûvek; közleke-
dés lóversenypályán;
szállj fel a trolira! 

KRESZ-nap gyerekeknek CsillaghegyenCsatornatisztítás 97 ezerért
Csalás miatt három férfit gyanúsítanak a III. kerüle-
ti Rendõrkapitányság nyomozói. Az elkövetõk ápri-
lis 17-én délelõtt azzal az ürüggyel mentek be egy
Szépvölgyi úti irodába, hogy csatornatisztítást vé-
geznek. A „csatornatisztításról” nem sokkal késõbb
be is nyújtották a számlát, melyet a cég képviselõje
nem volt hajlandó kifizetni, majd rendõrt hívott. Bi-
zalmatlansága nem volt alaptalan. A kiérkezõ rend-
õrök megállapították, hogy a gyanúsítottak megté-
vesztették a cég alkalmazottját, mivel a benyújtott
„számlára” a szóbeli megállapodásnál jóval na-
gyobb összeget, 97 ezer forintot írtak. Az is kiderült,
hogy a csatornával semmi probléma nem volt.

Betörõt fogott a rendõrség
Gyanúsan viselkedõ férfira lettek figyelmesek a III.
kerületi Rendõrkapitányság járõrei a Szent István ut-
cában április 21-én hajnalban. A férfi, észlelve a jár-
õrautót, elmenekült. A helyszínen megtalálták azon-
ban az elkövetõ gépjármûvét, abban különféle hasz-
nálati tárgyakra, értékes festményekre bukkantak,
melyekrõl kiderült, hogy azokat az egyik Szent István
utcai ingatlanból tulajdonították el, ahová ablakbetö-
rés módszerével jutott be a tettes. A lefoglalt gépjár-
mû adatai alapján az elkövetõt az óbudai rendõrök
azonosították, ellene nagyobb értékre elkövetett lo-
pás bûntettének gyanúja miatt indult eljárás.

Személyautó hajtott teherautóba a HÉV aquincumi meg-
állójánál, a Szentendrei úton 

Tilos tüzet gyújtani 
Tûzgyújtási tilalom van érvényben a fõvárosban lévõ
erdõk területén, illetve 200 méteres körzetükben
március közepétõl. Budapest területén, egyelõre
nem meghatározott idõszakra, tilos a tûzgyújtás a ki-
épített tûzrakó helyeken is, valamint a közút és vasút
menti fásításokban; szintén tiltott a parlag- és gaz-
égetés. Aki a tilalomra vonatkozó rendelkezéseket
megszegi, százezer forintig terjedõ erdõvédelmi bír-
sággal sújtható. Felhívják a vasúton, illetve autóval
utazók figyelmét arra, hogy ne dobjanak el égõ ciga-
rettacsikket vagy gyúlékony anyagot, ugyanis a ma-
gyarországi erdõkben elõforduló tüzeket minden
esetben az emberi gondatlanság okozza.

A rendõrök már elfogták
azt a férfit, aki bemászott
egy III. kerületi idõsott-
honba éjszaka. A polgár-
mester azonnal gondosko-
dott a ház védelmének
megerõsítésérõl.

A III. kerületi Rend-
õrkapitányság sú-

lyos testi sértés bûntette
elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt
folytat eljárást M. Lász-
ló Zoltán 46 éves po-
mázi lakos ellen. A férfi
április 22-én 1.30 óra
körül a békásmegyeri
Derûs Alkony Gondozó-
ház ablakán lévõ szú-
nyoghálót kivágta, majd
bemászott az intéz-
ménybe. A zajra a szo-
bában alvó idõs hölgy

felébredt, és segítségért
kiáltott. A cérnakesztyût
viselõ férfi ekkor bán-
talmazta õt, majd érték-
szerzés nélkül elmene-
kült a helyszínrõl.

Az önkormányzat
szociális területen mû-
ködõ kilenc épületében
térfigyelõ kamerarend-
szer mûködik, ez eset-
ben azonban a betörõ az
ablakon át távozott, így
nem került a biztonsági
berendezések látóteré-
be. Bús Balázs polgár-
mester a tájékozódást
követõen azonnal elren-
delte, hogy az intéz-
ményben 19-tõl másnap
7 óráig az éjszakai
ügyeletes nõvérek mel-
lett biztonsági õr telje-
sítsen szolgálatot. Az

adatgyûjtés és a nyomo-
zás eredményeként a
III. kerületi Rendõrka-
pitányság munkatársai a
férfit rövid idõn belül a
közelben elfogták, majd
elõállították. M. László
Zoltánnal szemben a to-
vábbi eljárást - szabad-
lábon hagyása mellett -
a III. kerületi Rendõrka-
pitányság végzi.

Elfogták a betörõt, 
biztonságban az idõsotthonban

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla
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Kultúra – Hitélet

Az elsõ magyarországi
templomok között építet-
ték fel a mai Péter-Pál
templom elõdjét. Az egy-
házközség péterpálkor ün-
nepli ezeréves fennállását.

M inden tíz falu
építsen templo-

mot! Szent István egyik
legtöbbet emlegetett tör-
vénye a magyar keresz-
ténység szilárd funda-
mentuma, amely a nyu-
gati vallással nyugati
szokásokat és mûveltsé-
get, nem utolsósorban
nyugati politikai kap-
csolatokat hozott az or-
szágnak. A kódex sze-
rint a szentkirály az or-
szág egyes vidékein ma-
ga jelölte ki az építendõ
templom helyét.

- Így volt ez a mai
Óbuda területén is -
árulta el dr. Tomkó
László, aki Tercsi Zol-
tán plébános jobb keze-
ként vesz részt az Óbu-
dai Szent Péter és Pál
Fõplébánia-templom
életének szervezésében.
- A feljegyzés szerint
Szent István Imre her-
ceggel 1015-ben szemé-
lyesen járt az akkori Fe-
héregyház településen,
és alapította meg az
egyházközséget. Egy-
ben elrendelte, hogy
ezen a helyen épüljön

templom a környezõ tíz
falu számára.

A templom késõbb -
fõképp a török idõk
megpróbáltatásai miatt -
elpusztult, a helyén épült
1749-ben az azóta több-
ször megújult, de ma is
látható kegytemplom.

A közösség június 29-
én, Szent Péter és Pál
napján ünnepli meg
fennállásának milleni-
umát.

- Az ünnepi szentmise
11 órakor kezdõdik -
mondta dr. Tomkó Lász-
ló -, dr. Szederkényi Ká-

roly prépost ce-
lebrálja. Az ese-
mény egyben az
egyházközség
jubileumi évé-
nek kezdete is,
ezt Tarlós Ist-
ván, Budapest
fõpolgármestere
hirdeti majd
meg. Az ünnepi
szentmisére vár-
juk még Erdõ
Péter bíborost,
az Esztergom-
Budapesti Fõ-
egyházmegye
érsekét és Bús
Balázst, Óbuda-
Békásmegyer
polgármesterét.

A jubileumi
év 2015. június
29-ig tart, és a
hitéleti esemé-
nyek mellett
számos kulturá-

lis rendezvénnyel várja
az érdeklõdõket. Havi
rendszerességgel szeret-
nének elõadásokat szer-
vezni az elmúlt ezer év

eseményeirõl, zenei ese-
ményeket is terveznek,
például az Albert
Schweitzer Kórus fellé-
pését, a „Braunhaxler”
Egyesület közremûködé-
sével bemutatnák a kö-
zösség és a helyi svábok
kapcsolatát. Mindezek
között különösen fontos
az egyházi relikviákból
rendezett kiállítás.

- E kiállítás törzsanya-
gát már elkezdtük fel-
dolgozni. De nagyon
szívesen várunk minden
magánkézben lévõ tár-
gyat, emléket, amely az
egyházközség történeté-
hez köthetõ. Ezeket
munkanapokon 15.30 és
17.30 óra között hozhat-
ják be a tulajdonosok a
plébániára elérhetõsé-
gük megjelölésével, mi
pedig a kiállítás zárása-
kor azonnal visszajuttat-
juk ezeket. Minden se-
gítséget nagyon köszö-
nünk - mondta dr. Tom-
kó László.

(kegy)

Óbudai Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom 

Ezeréves az egyházközség

Névadója halálának 81. év-
fordulóján rendezett em-
lékestet az Óbudai Krúdy
Gyula Irodalmi Kör május
8-án a Kéhli Vendéglõben.
Az író emléktáblájának ko-
szorúzását követõen, a ha-
gyományokhoz híven elis-
meréseket adtak át a szer-
vezet életében meghatáro-
zó embereknek.

A Kör vezetõi által
odaítélt kitünteté-

seket és a tagsági igazol-
ványokat Király Lajos
és Kanizsa József adta
át. Krúdy bronz emlék-
érmet vehetett át Kardos
Ferenc és Radnai Írisz.
Rendes tagsági igazol-
ványt kapott: Enyedi
Béla, Koncz Eta,
Kreischer Nelly, Németh
Nyiba Sándor, Pintér
Sándor, Rehorovics Ani-

ta, Simon M. Veronika,
Szabados István. Párto-
ló tagsági igazolványt
kapott: Drotleff Zoltán,
Hubert Tibor, L. Ko-
vács Eszter, Monok
Zsuzsa, Pál Dávid, Sze-
les György, Tóth-Hekkel
Arany. A Szlovéniában

élõ professzor dr. Varga
József tiszteletbeli tagja
lett a Körnek. 

Az est további részé-
ben Györgypál Katalin
író, költõ, az Uránusz
Kiadó vezetõjével Tár-
kányi Imre író, költõ be-
szélgetett. 

Református délután Békásmegyeren
Várjuk önt és családját a május 31-én 14 órakor kez-
dõdõ Református Családi Délutánunkra. Töltsön ve-
lünk egy kellemes délutánt a Csobánka tér 8. szám
alatt lévõ templomkertben! (Rossz idõ esetén a temp-
lomban.) Többek közt megismerkedhet azzal, hogy
kik a reformátusok általánosságban, de személyesen
is megismerheti a békásmegyeri reformátusokat.
Gyermekeknek külön foglalkozással kedveskedünk.
Várja önt a Budapest-Békásmegyeri Református
Gyülekezet! (További információ: 30-757-1873.)

Nemzeti Összetartozás Napja 
A Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér
5.) június 1-jén 16 órakor vendég lesz Gergely Ist-
ván Csobotfalva plébánosa, Gáspár Sándor, a Ma-
rosvásárhelyi Rádiótól, Ternovácz István, a Magyar
Rádió tudósítója, az Újvidéki Rádió szerkesztõje,
Mandics György író, Kalmár Ferenc országgyûlési
képviselõ. Mûsorvezetõ: Moszkovits János (Magyar
Rádió). A belépés ingyenes. A rendezvényt a Buda-
pesti Székelykör szervezi.

Sorozat-igehirdetés
Pünkösd hetében, június 3-án, 4-én és 5-én (kedd-
szerda-csütörtök) 18 órai kezdettel a Csillaghegyi
Református Egyházközség templomában (Vörös-
marty utca 2.) sorozat-igehirdetések lesznek. Címe:
„Három arc, a negyedik fényében.” Az evangélizá-
ciós szolgálatokat Deák Zoltán nyugdíjas lelkipász-
tor végzi. Nemcsak a reformátusokat, hanem min-
denkit hív, és vár a csillaghegyi gyülekezet.

Elismerések Krúdyra emlékezve

Koszorúzás a Krúdy-negyedben, az író szobránál, Krúdy
halálának 81. évfordulójára emlékezve május 12-én 

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2014_10.qxd  2014.05.21.  16:23  Page 24



2014/10. szám Kultúra – Helytörténet – Hirdetés
25

Orgona koncert
Az Óbudai Református Templomban május 25-én
18 órakor orgona hangverseny lesz a XI. Reformá-
tus Zenei Fesztivál egyik rendezvényeként. Orgo-
nán játszik: Vida Mónika Ruth, a Zeneakadémia ki-
vételes tehetségek osztályának tanulója. (A belé-
pés díjtalan, adományokat a perselyben lehet elhe-
lyezni.)   

Hangverseny a Megbékélés Házában
Tóka Ágoston orgonaestje május 26-án 19 órakor
kezdõdik a békásmegyeri Megbékélés Házában. (A
belépés díjtalan. Cím: Újmegyeri tér, a Hadriánus
utca-Királyok útja sarka, a 34-es, 134-es busz vég-
állomása.) 

Szemészeti szûrés koncertbevételbõl 

Jótékonysági koncertet ad az Óbudai Társaskör
nagytermében május 31-én a több nemzetközi
fesztiválon is sikerrel szereplõ innsbrucki Heilige
Familie gospel kórus. A csapat a modern gospel
mûfaját követi, elõadásaikon felcsendülnek Louis
Amstrong, John Lennon és Leonard Cohen dalai is.
A hangversenyt a Budapest Royal LIONS Club, a
világ legnagyobb civil jótékonysági klubhálózatának
egyik fõvárosi szervezete támogatja. A 19 órakor
kezdõdõ koncertre 2000 forintos támogatói jegyek
válthatók, melyek teljes összegét gyerekek szemé-
szeti szûrésére fordítja a club. A vizsgálatokból szá-
mos kezdõdõ betegség megállapítható, az orszá-
gos program szeptemberben, Óbudán kezdõdik.
(Cím: Kiskorona utca 7.) 

Kiállítás gyermekek javára
Halmozottan mozgásfogyatékos gyermekeket kíván
támogatni munkáival Rab-Kováts Éva mûvésztanár.
Az alkotó tájképeibõl, irodalmi és zenei illusztráció-
iból, szakrális témájú mûveibõl június 6-án 18 óra-
kor az Óbudai Kulturális Központban (San Marco
utca 81.) nyílik kiállítás „Tassy Jolán emlékére” cím-
mel. A képek megvásárolhatók, bevételük pedig a
III. kerületi Csillagház Mozgásjavító Általános Isko-
lát illeti. A rendezvény védnöke Bús Balázs polgár-
mester. (Megtekinthetõ június 20-ig, 9-tõl 16 óráig.
A belépés ingyenes.) 

Újra nyitva a Fõ téri könyvtár
A régi és az új olvasókat egyaránt várják az újra
megnyílt Fõ téri könyvtárban. Nyitva tartás: hétfõn,
szerdán és pénteken 13-tól 19 óráig, kedden és
csütörtökön 10-tõl 16 óráig. (Cím: Fõ tér 5.)

Reklámtáblák
Az állandó kiállítás a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum kereskedelmi gyûjtemé-
nyének eddig kevésbé ismert zománctárgyait, táb-
láit mutatja be a dohányzás, az ital, az élelmiszer, a
vegyes iparcikk, a biztosítás és a feliratos táblák té-
makörébõl. (Cím: Korona tér 1.)

Az Óbudai Múzeum képvi-
seletében az Év múzeuma
2013 címet a Magyar Nem-
zeti Múzeumban a múzeu-
mok majálisán tartott díj-
átadón Népessy Noémi, az
Óbudai Múzeum igazgató-
ja és Bús Balázs polgár-
mester vette át. Ugyanezt
a címet nyerte el a szom-
bathelyi Iseum Savariense
Régészeti Mûhely és Tár-
ház, a 2013-as Év kiállítá-
sa pedig a kaposvári
Rippl-Rónai József emlék-
ház Róma-villa felújított
állandó tárlata lett.

Aszombathelyi régé-
szeti mûhely a ró-

mai kori értékek tudomá-
nyos alapú feldolgozásá-
ért és eredeti helyszínen
történõ komplex bemuta-
tásával, míg az Óbudai
Múzeum a magyar ipar-
történet kiemelkedõ em-
lékeinek sokoldalú be-
mutatásával, a példamu-
tató múzeumfejlesztés-
sel, a közösségépítés te-
rén elért eredményeivel
érdemelte ki a Pulszky
Társaság - Magyar Mú-

zeum Egyesület által ala-
pított díjat.

Azsûri indoklása szerint
a magas szakmai színvo-
nalon, interaktív elemek-
kel bõvített új állandó ka-
posvári kiállítás a kis villa-
épületben a Rippl-Rónai
mûveit bemutató tárlaton
túl a különálló festõmû-
hellyel, a hangulatos kert-
tel és a nemrég elkészült
látogatóközponttal igazi
kulturális központtá vált.

Csorba László, a Nem-
zeti Múzeum fõigazgató-
ja köszöntõjében emlé-
keztetett, hogy a Széche-
nyi, Wesselényi, Deák és
Kossuth nemzedékéhez

tartozó Pulszky Ferenc
„elképesztõen modern”
személyiség volt, noha
élete beleszövõdött a
XIX. századi magyar tör-
ténelembe: „hozzá mérni
magunkat megtisztelte-
tés” - hangsúlyozta.

Deme Péter, a Pulszky
Társaság elnöke arról be-
szélt: immár másfél évti-
zede minden esztendõ-
ben meghirdetik pályáza-
tukat az Év múzeuma ki-
tüntetõ cím elnyerésére.
2012-es tevékenységét
felmérve hat intézmény
jelentkezett a legutóbbi
felhívásra, egy közülük
késõbb visszalépett.

A bíráló bizottság ki-
emelt elismerését nyerte
el a szentendrei Ferenczy
Múzeum a megújult kö-
rülményeket méltó és
színvonalas módon ki-
használó, tudományos fel-
dolgozó, szakmai és be-
mutató munkájával. A bí-
ráló bizottság elismerõ
oklevelét kapta az egri
Dobó István Vármúzeum-
Gárdonyi Géza Emlékház
az intézmény példamutató
felújításáért és az emlékév
keretében szervezett gaz-
dag programért, valamint
a Pesterzsébeti Múzeum a
helyi mûvészek bemutatá-
sa és a helytörténet nép-
szerûsítése érdekében
végzett munkájáért.

Az Aquincum Baráti Kör és
az Aquincumi Múzeum XXV.
alkalommal rendezi a római
kor egyik legkedveltebb ün-
nepét, a Floraliát május 24-
én és 25-én 11-tõl 17 óráig.
Fiatal virágkötõk római
ihletettségû kompozícióik-
kal díszítik fel a múzeumot
és a romterületet erre az al-
kalomra. 

Aprogram ideje alatt a
látogatók az ókort

idézõ életmód és kézmû-
ves bemutatókkal ismer-
kedhetnek, betekintést
kaphatnak az antik Róma
életébe. 

Római katonák, gladiá-
torok, kelta harcosok har-
ci bemutatói, pillanatké-
pek a mindennapi életük-
bõl. (Gladiátor játékok,
csaták, áldozatbemutatás,
rabszolgavásár). 

A látogatók kipróbál-
hatják a hódító légiók
fegyvereit, ékszert, sarut,
kerámia edényeket, érmet
készíthetnek, szõhetnek.

Légiók felvonulása, mes-
terségek bemutatója, gla-
diátorviadalok, színházi
elõadás szerepelnek még
a hétvége ajánlatában. A
gyerekek a kézmûves-
kedés mellett részt vehet-
nek római gyermek és
ügyességi játékokban is. 

Folyamatos progra-
mok: gladiátorsimogató,
gladiátoriskola, fegyver-
próbák és hadi bemutatók
római kort idézõ csapatok-
kal. * Ókori kézmûvesség
bemutatása és vásár. * Vi-
rágkötészeti bemutató. * A
magyar botanikus kertek
bemutatkozása. * Caupona
és Gladiátorok kocsmája. 

Belépõjegyek: felnõtt
1900, diák/nyugdíjas/fogy-
atékkal élõk 850, családi (2
felnõtt + 2 gyerek) 4200,
minden további gyermek
300 Ft/fõ. Római ruhában
érkezve 850 (felnõtt) és
700 (gyerek). Szakmai- és
csoportos diákjegy (10 fõ
felett) 700 forint. (Cím:
Szentendrei út 135.) 

Római tavaszünnep

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Az Év múzeuma az Óbudai Múzeum
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Az ajánlatnak tartalmaznia
kell a pályázó adatait, a
megajánlott vételárat, a
fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyi-
latkozatát a pályázati fel-
hívásban foglalt feltéte-
lek elfogadására. A pályá-
zó ajánlatához a pályázat
benyújtásától számított 60
napig kötve van. A pályá-
zaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél
vezetett 12001008-
00140645-00100001 szá-
mú letéti számlájára. A
pályázóknak az ajánlatot és
a pályázati biztosíték befi-
zetését igazoló bizonylatot
zárt borítékban, legkésõbb
2014. június 16. (hétfõ) 12
óráig van lehetõségük be-
nyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Értékesíté-
si, Helyiség- és Telekhasz-
nosítási Osztályán (cím:
1033 Bp., Mozaik utca 7.)
személyesen, vagy megha-
talmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához
formanyomtatvány letölt-
hetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ
a fenti címen.
A pályázatok bontására
2014. június 16-án 12
órakor a Bp., III. kerület
Mozaik utca 7. szám alatt,
az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. hivatalos helyiségében
kerül sor. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy
telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a
legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõk-
kel a pályázatbontást követõen tovább tár-
gyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson,
illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ, valamint az

egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmé-
ben a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szó-
ló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett

ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat va-
gyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló, 23/1995.
(XII.28.) rendelet 9/A. paragrafusában
meghatározottak szerint szerzõdéskötési
díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az értékesítési, helyiség- és telek-
hasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-
3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

Békásmegyer-Ófalu szabályozási terve 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érintetteket, hogy 2014. május 23. és

2014. június 23. között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca

2.) és ügyfélfogadási idõben, a hivatal épületében, a fõépítészi és várostervezési irodán

(Hídfõ utca 18.) Budapest III. kerület Békásmegyer-Ófalu területére készülõ kerületi

szabályozási terv megtekinthetõ. Bús Balázs

polgármester
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Pünkösd napját és az egy-
ház megalapítását a ke-
resztény világ vasárnap, a
húsvét utáni ötvenedik na-
pon ünnepli, idén június 8-
án és 9-én. 

ABiblia szerint Krisz-
tus mennybemenete-

le után az apostolok, Má-
ria, Jézus anyja és a legkö-
zelebbi tanítványok közö-
sen ünnepeltek, amikor ha-
talmas zúgás, szélvihar tá-
madt, és a Szentlélek láng-
nyelvek alakjában leszállt
a tanítványokra. Ekkor Pé-
ter prédikálni kezdett, en-
nek hatására sokan meg-
tértek, belõlük alakultak ki
az elsõ keresztény gyüle-
kezetek. Így lett pünkösd
az egyház születésnapja is.
A magyar elnevezés görög
eredetû, az eredeti kifeje-
zés ötvenet jelent. Ez a
szám a zsidó vallásból

ered. Õk ünnepelték a
Pészach utáni ötvenedik
napon az aratás, az elsõ
gyümölcsök, majd késõbb
a Tízparancsolat adomá-
nyozásának ünnepét. Bár
Pünkösdöt ünnepként csak
a II. században említik az
ókori leírások, 305-ben
püspöki szinódus rendelte
el a Szentlélek eljövetel-
ének megünneplését. Mi-
vel a húsvéthoz kötõdõ ün-
nep, a niceai zsinat óta (Kr.
u. 325) úgynevezett moz-
gó ünnep. Amagyar kultú-
rában több szokás kötõdik
az ünnephez, melynek ele-
mei a kereszténység elõtti
idõkbe nyúlnak vissza.
Visszavezethetõ a római
floráliákra, azokra a ta-
vaszköszöntõ ünnepi al-
kalmakra, amikor Flora is-
tennõt, a növények és virá-
gok, tágabb értelemben a
termékenység istennõjét

köszöntötték. Az istennõ
görög neve Khlóris, Zöl-
dellõ volt. Pünkösd ünnep-
léséhez is hozzátartozik a
virág, elsõsorban a pün-
kösdi rózsa, a jázmin és a
bodza. 

Pünkösdi király
és királyné

A legismertebb szokás a
pünkösdi királyállítás volt.
A középkor óta alakult ki
az, hogy ügyességi verse-
nyeken (tuskócipelés, kari-
kadobálás) kiválasztották a
legügyesebb legényt, aki
késõbb a többieket vezet-
hette. Mint pünkösdi király,
minden lakodalomba, mu-
latságba, ünneplésre hiva-
talos volt, a kocsmában in-
gyen ihatott, fogyasztását a
közösség fizette ki. Ez a
tisztség egy hétig, de egy
évig is tarthatott. Gyakran
ez alkalommal avatták fel a

legényeket, akik utána már
járhattak kocsmába, vagy
udvarolni. Szokás volt
pünkösdi királynét is vá-
lasztani a falubeli lányok
közül. A„királyné” feje fö-
lé kendõbõl sátrat formál-
tak a többiek, így járták
sorba a falu házait, ahol ró-

zsát, és más virágot hintet-
tek az udvarra. 

Zöldág-járás,
zöldág-hordás

A pünkösdhöz tartozó
egyik jelentõs szertartás a
zöld ágak házba vitele
volt. Az ablakokra, az aj-
tók fölé, a szobák falára,
kútgémre frissen vágott
zöld ágakat tûztek. Az õsi
termékenységvarázslások
emléke ez a szokás, de
egyben védelem is a ron-
tás, a boszorkányok ellen.
A földbe leszúrt zöld ág a
hiedelem szerint megóvta
a vetést a jégveréstõl, a
kártevõktõl. 

Csíksomlyói
búcsú

Az egyik legfontosabb
magyar Mária-kegyhely
Csíksomlyón található.
Története 1567-re nyúlik
vissza, amikor a széke-
lyek legyõzték János
Zsigmond seregeit a
Hargita Tolvaj-hágójá-
nál. Ennek emlékére
kezdtek a hívek a kegy-
helyre járni, hogy pün-
kösd napján együtt vár-
ják a Szentlélek eljöve-
telét. A népszokás ma is
élõ hagyomány. 

Pünkösd, a keresztény egyház születésnapja

Receptek
A pünkösdnek nincsenek ha-

gyományos ételei, mégis van pár
olyan fogás, amit az ünnep alkal-
mából illik elkészíteni. Ilyen a rán-
tott csirke vagy az idei liba ubor-
kasalátával. Pásztorcsaládoknál
szokás volt a pünkösdi bárányból
való ételek készítése, a báránysült
vagy a birkapaprikás. Ugyanígy
szokás volt valamilyen édes kalács
készítése, fonott vagy mákos kalá-
csé vagy túrós lepényé. Gyakran a
tésztákat friss gyümölccsel töltöt-
ték meg, eperrel, cseresznyével.
Bár a gesztenye téli étel, azt pün-
kösdkor is fogyasztották.  Az ün-
nepi menü összeállításához aján-
lunk néhány ötletet. 

Tyúkhúsleves
Hozzávalók: 1,5 kg bontott, tisztí-

tott tyúk, 15 dkg sárgarépa, 10 dkg
gyökér, 8 dkg zellergumó, 5 dkg vö-
röshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 10
dkg kelkáposzta, 10 dkg kelvirág, 1
csokor petrezselyemzöld, 10 dkg cér-
nametélt, ízlés szerint só, bors. 

Elkészítés: a tyúkot sós vízben
elkezdjük fõzni, amikor forr, leszed-
jük a habját, beletesszük a zöldsége-
ket, a fûszereket, a petrezselymet, és
tovább fõzzük. Közben kifõzzük a
tésztát, ha a hús puha, kiszedjük a
zöldségekkel együtt. Alevest leszûr-
jük, a fõtt hússal, zöldséggel és a fõtt
tésztával tálaljuk. 

Rántottcsirke 
uborkasalátával

Hozzávalók: 2 csirkemell, 4 csir-
kecomb, ételízesítõ, 10 dkg liszt, 2 to-
jás, 10 dkg zsemlemorzsa, a sütéshez
olaj. A salátához: 60 dkg uborka, 2
gerezd fokhagyma, tejföl, pirospap-
rika, só, cukor, ecet, ízlés szerint. 

Elkészítés: elõször a salátát ké-
szítjük el. A megmosott uborkát le-
gyaluljuk, sóval meghintjük, és tíz
percig állni hagyjuk. Közben 2-3 dl
vízbõl, cukorból, ecetbõl és a zúzott
fokhagymából salátalevet készí-
tünk. A kinyomkodott uborkát bele-
tesszük, és tálalásig lefedve a hûtõ-
be tesszük. A csirkedarabokat étel-
ízesítõvel bedörzsöljük, legalább
egy órára a hûtõbe rakjuk. Ezután

lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába
bundázzuk, forró olajban aranysár-
gára sütjük. Az olajból kiemelve jól
lecsepegtetjük, konyhai törlõvel le-
töröljük. A salátát kivesszük a hûtõ-
bõl, tejföllel megöntözzük, piros-
paprikával meghintjük. A rántott
csirkét hasábburgonyával körítve,
az uborkasalátával kínáljuk. 

Epres keverttészta
Hozzávalók: 2 tojás, 10 dkg vaj, 2

bögre liszt, 1 bögre cukor, 1 bögre
tej, 2 csomag sütõpor, 50 dkg eper. 

Elkészítés: a vajat a két egész to-
jással és a cukorral habosra kever-
jük a kézi mixerrel. A lisztet össze-
keverjük a sütõporral, folyamato-
san a tejjel együtt a tojásos keve-
rékhez adjuk. Összekeverjük a
tésztát, és egy kizsírozott, lisztezett,
közepes nagyságú tepsibe öntjük.
Tetejét megszórjuk a megmosott,
ha nagyobb, feldarabolt epersze-
mekkel, elõmelegített sütõben 30-
40 perc alatt megsütjük. Tetejét tá-
laláskor porcukorral meghinhetjük.
Készíthetjük más gyümölccsel is,
azzal is finom. 
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� 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 
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmónikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa és
mûanyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év ga-
ranciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos.
� Csillaghegyre keresek növényápoláshoz
értõ, igazi kertészt, kis lakás takarításához ta-
karítónõt. Tel.: 06(70)267-1060
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, ga-
ranciával! Tel.: 06(20)961-6153
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó, -ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,

festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� 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
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Klímaberendezések javítása, tisztítása,
gázfeltöltés, ingyenes kiszállással 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 06(30)215-9260
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu
www.befo.hu
� Ezermester szolgálat! Falfúrás, munkalap
csere, bútorszerelés… bármi más!
www.999mester.hu Tel.: 06(30)960-4525
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vál-
lal 10 év garanciával. Társasházi felújítási
munkák kivitelezését is vállaljuk. Tel.:
06(30)931-3203 Czetu Kft. Czere Zoltán.
Tel.: 405-4603
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Vízszerelés és duguláselhárítás 0-24-ig,
ingyenes kiszállással, 2 órán belül, garanciá-
val. Tel.: 06(30)215-9160
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

� Izomletapadások, nyaki-, és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelõk-
ben (Vörösvári út 88-96) vagy az Ön otthoná-
ban. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.: 06-
20-595-30-57
� Healthcare Telepathically Tel.:
+36(30)687-4531. Az élethez való tarot elem-
zés, rezgés ismeret

� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház

utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241

� 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
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546

� Központban, jó közlekedés és parkolás
mellett 4 részbõl álló, 65 m2 helyiség iroda
céljára kiadó. Érdeklõdni lehet: 250-1460,
367-1373
� 1-2 szobás lakást keresünk Óbudán, min-
den megoldás érdekel.. Tel.: 06(30)826-6690;
266-2698
� Kiadó lakást keresek, reális bérleti díjért,
hosszabb távra. ingatlan.lakas@gmail.com
Tel.: 06(70)521-0342

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-

rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Libri Antikvárium felvásárol antik és
használt könyveket, könyvtárakat, hagyatéko-
kat. A kerületben ingyenes kiszállással, kész-
pénzfizetéssel! Tel.: 06(20)665-6418.
info@libriantikvarium.hu
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 20 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

� Bélyeget, papír és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk. VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317 4757
� Legtöbbet fizetem! Arany-ezüst legjobb áron!
Hagyatékot készpénzért! II. Margit krt. 51-53. Tel.:
316-36-51, http://www.louisgaleria.hu, e-mail:
lakatos@mconet.hu Kérem jöjjön el hozzánk!
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol, festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u. 67., 06-1-364-7534, 06/30-382-7020
� Vásárolunk régi zsebórákat, karórákat,
festményeket, bizsukat, vitrintárgyakat, teljes
hagyatékot is. Tel.: 06-1-792-1692, 06(20)590-
5284. Üzlet cím: V. kerület, Kígyó utca 4-6.
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949

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

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476, 06(30)966-9241
� Eladó Terramagon mágnes terápia 60 eFt,
gerincnyújtó pad 30 eFt, izomstimulátor nagy
40 eFt, Singer 4 fonalas interlock 30 eFt, To-
yota univerzális varrógép 25 eFt, szép kosztü-
mök. Tel.: 06(70)267-1060

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu

� Szentendrei ékszer/festmény galéria ke-
res lehetõleg nyugdíjas, alapfokú angolos
munkatársat, heti két alkalomra. Tel.:
06(20)923-2244

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963

� Idõsotthoni elhelyezést kínálunk Buda-
pesten és környékén, számos színvonalas
szolgáltatással, esetleges ingatlanbeszámí-
tással. Tel.: 06(30)330-7784

Idõsgondozás

� Keled utcában, aquincumi HÉV-megál-
lótól 8 percre, 796 nm-es kert, 19 nm-es
Jitka faház, gyümölcsfákkal eladó. Víz,
villany van. Tel.: 318-4483 16 órától.

Ingatlan

�Pilisvörösvári munkahelyre asztalos mun-
katársat keresünk lapszabász és él záró mun-
kakörbe. Jelentkezés: ferzsu2@indamail.hu

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Csillaghegyen 115 m2-es, nagy belma-
gasságú mélygarázs (mosdóval) raktárnak,
garázsnak kiadó. Tel.: 240-9728

Kiadó

� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a sa-
ját gépén, a saját lakásán is (a kerületben).
Tel.: 06(30)964-5331

Oktatás

�Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén
várja kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió
III. ker. Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés,
tanácsadás, kismûtétek. Bejelentkezés:
06(30)350-8359

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

� 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
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 06(20)994-7726

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747

� TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és mo-
nitort vásárolok, hibásat is!). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401

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.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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� Életjáradéki szerzõdést kötne szakkép-

zett ápolónõi végzettséggel. Tel.: 06(30)991-

8719; 285-4808, Aradi Lászlóné

� Orvos, 4 kisgyerekkel életjáradéki szer-

zõdést kötne, ottlakás nélkül, telekre is. Tel.:

06(20)317-4053

� Közös képviseletet és társasházkezelést

vállalok, hatékonyan, szakszerûen, becsüle-

tesen. Tel.: 06(70)576-4386

Közös képviselet

� Angol Bolhapiac a British School,

Kiscelli Köz, alsó parkolójában,  május 31-

én 10-13-ig. Megközelítés: Kolostor utca

felõl. Tel.:06(70)321-1312. Árusítás csak

BISB-s szülõk részére

Bolhapiac

Életjáradék

IGÉNYES VEVÕNEK EL-
ADÓ Testvérhegyen 2009-es,
PANORÁMÁS, háromszo-
bás, elsõemeleti luxuslakás,
dupla garázsbeállóval, nagy
tárolóval, négylakásos társas-
házban. Energiatakarékos gé-
pészet és klíma, igényes
konyha és fürdõszoba, extra
beépítések. További infók és
fotók a http://ingatlan.com//
20626335 weboldalon. Tel.:
30-966-1849

Új szuperprodukció
Az Eötvös Cirkusz „Nagy ka-
land 2014” címû új mûsora igazi
csemege a cirkuszt szeretõ kö-
zönségnek. Felnõtteknek és
gyermekeknek egyaránt sok új-
donságot, meglepetést mutat-
nak be.
A világhírû Eötvös Cirkusz, a
családok cirkusza 2014-es éva-
dában kalózok színes kaval-
kádjával lepi meg a kedves kö-
zönséget.
Nelly a lábzsonglõr különleges
produkciója a párizsi Burlesque
Cirkusz-tól. • Caroline a forróvé-
rû spanyol légtornász, Angliából. • James Bond az erõ egyensúlyozó. A
jövõ cirkuszából futurisztikus artisták kápráztatják el a publikumot.
Papagáj show! Indiánok és cowboyok harca, izgalmas lovas show. • A
vadnyugat „sztárja”, Johny a mókás ló. • A Monte Carloi Cirkuszfesztivál
Arany Bohóc-díjas elefánt produkciója. Igazi világszám!!!
A mûsor igazi szenzációja: az alaszkai farkasokkal bemutatott egyedül-
álló produkció. Cirkuszporondon elõször!!!
Természetesen az Eötvös család is új produkcióival várja a kedves kö-
zönséget.
Minden korosztálynak: Nagy kaland az Eötvös Cirkusz óriás sátrá-
ban!!! 
Az Eötvös Cirkusz 40 tagú társulatával, tisztelettel várja a cirkuszt szere-
tõ közönséget a Szentendrei úti Baumax elõtt május 21-tõl 25-ig. Elõ-
adások: szerdán, csütörtökön, pénteken 18 órakor. Szombaton: 15 és 18
órakor. Vasárnap: 11 és 15 órakor. Családbarát kedvezmény: csütörtö-
kön kettõt fizet-négyet kap kedvezményben részesül!!!
(Infóvonal: 06-30-401-9507, www.eotvoscirkusz.com. Facebook: Eötvös
cirkusz. Cirkuszpénztár nyitva: 10-tõl 18 óráig.)

Tenisz Joker bérlet
Május 31-ig kapható a 10 alkalmas tenisz Joker bérlet, melyet
a szabad idõsávokban lehet felhasználni. A bérlet ára 4 salakos
pálya esetében 22.000 forint; a 2 kisebb kifutó felületû pálya
esetében 15.000 forint. Elõzetes idõpontfoglalás szükséges a
recepción (+36-70-702-3719). A bérlet a tavaszi/nyári szezon-
ban játszható le.
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Sportlétesítmény építésére alkalmas önkormányzati telek eladó
Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 

az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlan értékesítésére

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó nyi-
latkozatát a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatá-
hoz a pályázat benyújtásától számított 60 na-
pig kötve van. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-00100001 számú leté-
ti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és
a pályázati biztosíték befizetését igazoló bi-
zonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2014.
június 16. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük
benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Ér-
tékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.)
személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fen-
ti címen.
A pályázatok bontására 2014. június 16-
án 12 órakor a Mozaik utca 7. szám alatt, az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyisé-
gében kerül sor. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja
azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kí-
náló ajánlattevõkkel a pályázatbontást köve-
tõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû li-
citet tartson, illetve, hogy a pályázatot indo-
kolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény ér-

telmében a Magyar Államot minden más
jogosultat megelõzõ, valamint az egyes álla-
mi tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkor-
mányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991.
évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi
Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti
meg. A tulajdonviszonyok rendezése ér-
dekében, az állam által az állampolgárok
tulajdonában igazságtalanul okozott
károk részleges kárpótlásáról szóló,
1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat a meghirde-
tett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti
meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló,
23/1995. (XII.28.) rendelet 9/A. paragra-
fusában meghatározottak szerint szerzõ-
déskötési díjat kell
fizetnie. 
A pályázattal kap-
csolatban további
felvilágosítást az
értékesítési, helyi-
ség- és telekhaszno-
sítási osztály 430-
3464-es és a 430-
3466-os telefonszá-
main lehet kérni.
A pályázati felhívás
jelen szövege meg-
jelenik az Óbuda
Újságban, felkerül
továbbá a www.
obuda.hu és a

www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a követ-
kezõ internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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Rejtvényünkben a Pünkösddel kapcsolatos nép-
költésû versrészletet olvashat. Megfejtés a vízszin-
tes 7. és a függõleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Egyik mecseki hegy. 7. A versrész-
let eleje (zárt betûk: Ó. E.). 15. Errõl az orosz hely-
ségrõl kapta a nevét közeli tavunk. 16. Német férfi-
név. 17. Téli sportot ûz. 19. Angol fül. 20. … Judd
amerikai filmszínésznõ, fonetikusan. 21. T. K. V. 22.
Megkevert ama. 24. Párló edény. 26. ÁFA betûi ke-
verve. 27. Kicsinyítõ képzõ. 28 Ritka nõi név. 30. A
Számomra fordítva! 32. Elveszítõ visszája.  34. Orosz
folyó. 35. Lúd. 37. Reggeli ital lehet. 39. RDAK. 40.
Svéd, japán, uruguay-i  és norvég autók jele. 42. Fej-
ér megyei helységbe való. 44. MV. 46. Fordítva hibáz-
tatott. 47. Az erbium vegyjele. 48. Részes rag. 49.
Orosz Irén. 51. Az ittrium és rénium vegyjele. 52. A
Duna romániai melléke. 53. Egyetemünk névbetûi.
55. Belül butít! 57. Fordított betû. 58. Japán város. 61.
Az egyik szerve.

FÜGGÕLEGES: 1. A versrészlet második fele (zárt
betûk: E. L. E. L.). 2. Kis Imre. 3. Vess vissza! 4. I.
Z. L. 5. Nagy Katalin szignója. 7. Római 95. 8. Éhsé-
ge. 9. Fordítva ölt. 10. S-sel az elején virág része. 11.
Elõd. 12. Bór és tellúr. 13. Nyugati német városi. 14.
Fûszernövény. 18. Vuk bácsikája volt. 22. Plusz. 23.
Juttathat. 25. Félig keveri! 28. A törökök számára hi-
tetlen volt. 29. Létrehoz. 31. Söröskrigli. 32. Szubjek-
tív ellentéte. 33. Korai Angliában. 36. Bokorféle. 38.
Szagot. 41. Hölgyekkel kapcsolatos. 43. A. K. E. 45.
Huszadik századi gazdasági rendszer. 47. Ezt jelenti
az ab ovo. 50. AUDÓ. 52. A biztonsági lift atyja. 54.
Vissza ad-e régiesen, fordítva. 56. Jegyzel. 57. Költõi szív visszá-
ja. 59. Z. L. 60. U. Ü. 61. Szintén nem.

Ipacs László

A május 9-én megjelent, 
„Aranyat ér” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Szökkent a lomb, virult a föld, táncolt a föld, táncolt az ég.”

A lélek ünnepére
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Az ajánlatnak tartalmaz-
nia kell a pályázó adata-
it, a megajánlott vétel-
árat, a fizetés módját és
idejét, valamint a pályá-
zó nyilatkozatát a pá-
lyázati felhívásban fog-
lalt feltételek elfogadá-
sára. A pályázó ajánlatá-
hoz a pályázat benyújtá-
sától számított 60 napig
kötve van. A pályázaton
azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot
és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borí-
tékban, legkésõbb 2014. június 16. (hétfõ) 12 óráig van lehetõ-
ségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, He-
lyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik ut-
ca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen
átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. június 16-án 12 órakor a Bp.,
III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyal-

jon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Álla-
mot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes állami
tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásá-
ról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Ön-
kormányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok
rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdoná-
ban igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló,
1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosul-
tat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 23/1995.
(XII.28.) rendelet 9/A. paragrafusában meghatározottak szerint
szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési,
helyiség- és telekhasznosítási osztály 430-3463-as és a 430-3464-
es telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újság-
ban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honla-
pokra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi üres lakások értékesítésére

A III. kerületi mûvészeti oktatási intézmények diákjainak tavaszi tárlata, a
tradicionálisnak mondható gyermekrajz kiállítás. Az Aelia Sabina Mûvésze-
ti Iskola a zene, tánc mellett a képzõmûvészet világába is beavatja a tehet-
séges gyermekeket. Öt helyszínen hét mûvésztanár vezetésével folyik az
oktatás, festészet, grafika és kerámia szakon. A tanév legszebb alkotása-
iból láthatnak ízelítõt az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában

Válogatás gyermekrajzokból 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartalmaz-
nia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés mód-
ját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat
benyújtásától számított 60 napig kötve van. Apályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az
önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az
ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt
borítékban, legkésõbb 2014. június 16. (hétfõ) 12 óráig van lehetõ-
ségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) sze-
mélyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ
a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. június 16-án 12 órakor a Bp.,
III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyal-
jon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 forint felett meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról

szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot min-
den más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdonban lévõ
vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi
XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvásárlá-
si jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam ál-
tal az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges
kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpót-
lásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
Anyertes pályázónak az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak fe-
letti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 23/1995. (XII.28.) rendelet
9/A. paragrafusában meghatározottak szerint szerzõdéskötési díjat kell
fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály 430-
3464-es és a 430-3465-ös telefonszámain
lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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Idén nyáron is megnyitja kapuit az
Óbudai Strand a hûsölni, kikap-
csolódni vágyók számára. Nyitás:
2014. június 13-án 10 órakor.

A Laborc utcai szabad-
idõparkban, szép kör-

nyezetben található stran-
dunkon ezen a nyáron már
nyugdíjas vendégeinket is
kedvezményes árral várjuk.

• Elõ- és utószezoni nyitva
tartás: 2014. június 13-29. és
2014. augusztus 16-24. között.
Hétköznapokon: 10-20 óra kö-
zött. Hétvégén és ünnepnap-
okon: 9-19 óra között. Belépõ
árak: a felnõtt belépõ ára 1500
forint, gyerek (14 év alatti) és
nyugdíjas belépõ ára 1000 fo-
rint. 6 éves kor alatt a belépés

díjtalan. • Fõszezoni nyitva
tartás: 2014. június 30. - au-
gusztus 15. között. Hétköz-
napokon délután: 16-20 óra
között. Hétvégén és ünnep-
napokon: 9-19 óra között.
Belépõ árak: hétfõtõl pénte-
kig (16-20 óra) felnõtt 1000
forint, gyerek és nyugdíjas
700 forint. Szombattól va-
sárnapig (9-19 óra) felnõtt
1500 forint, gyerek és nyug-
díjas 1000 forint. 6 éves kor
alatt a belépés ingyenes.

(Cím és megközelítés:
Laborc utca 2. Az 1-es villa-
mos Vörösvári úti végállo-
másától, a 160-as és 260-as
autóbuszok Laborc utcai
megállójától gyalog, vagy
autóval a Bécsi út felõl.)

Június 13-án nyit az Óbudai Strand 

ÓBUDAI TENISZ KLUB: HÉTVÉGI AKCIÓ. Az Óbudai Tenisz
Klub új akciójában 5 hétvégén, nyitva tartási idõben az alkalmi
pályabérlés a nagypályák esetében 1.500 forint, a kispályák
esetében 1.000 forint. A kedvezményes hétvégi napok: 1. má-
jus 31. - június 1.; 2. június 7-8.; 3. június 14-15.; 4. június 21-
22.; 5. június 28-29. Nyitva tartás: június 13-ig hétvégenként 8-
tól 15 óráig; június 14-tõl hétvégenként 8-tól 19 óráig. (Cím:
Óbudai Szabadidõpark, Laborc utca 2. Elõzetes idõpontfogla-
lás szükséges a recepción /+36-70-702-3719/. Az akció más
kedvezménnyel nem vonható össze.)

A lelkesedés az elõzõ
évekhez hasonlóan idén is
óriási volt, csaknem 200
versenyzõ vett részt a
sportnapi játékokon. Ösz-
szesen 39 csapat képvi-
seltette magát, a legidõ-
sebb nõi versenyzõ a 98
éves Kiss Andrásné Erzsi-
ke, a legidõsebb férfi ver-
senyzõ a 92 éves Nagy Mi-
hály volt.

A sportnap díszven-
dégét ebben az év-

ben is nagy szeretettel
fogadták a nyugdíjas
sportolók. Tóth Tamás, a
kétszeres ezüstérmes
paralimpikon úszó kö-
zös bemelegítést tartott
a lelkes klubtagoknak,
majd a buzdító csataki-
áltások után elkezdõdött
a verseny.

A Kaszások sportcsar-
nokában tartott rendez-
vényen több verseny-
számban is összemérték
erejüket a riválisok;
egészségügyi totóban,
tollas ütõn egyensúlyo-

zásban, labdaadogatás-
ban, tekézésben és célba
rúgásban. Az intézmény
munkatársai és az Óbu-
dai Kaszások hat edzõje
segédkezett a játékok le-
bonyolításában, mely

vidám és fiatalos hangu-
latban zajlott. 

Az eredményhirdetést
mindenki nagy izgalom-
mal várta, a díjakat Ke-
lemen Viktória alpolgár-
mester, dr. Gallóné Nagy

Judit fõosztályvezetõ és
Tóth Tamás paralim-
pikon úszó adtak át. A

rendezvényt közös
zumba tánc és jókedvû
ünneplés zárta.

A 2014. évi sportnap eredményei
Senior csapatok: 1. helyezés Kiskorona Senior csa-
pata; 2. helyezés Hatvany Senior csapata; 3. helye-
zés Meggyfa Senior csapata.
Nyugdíjas csapatok: 1. helyezés Meggyfa 3. csapa-
ta; 2. helyezés Harrer 1. csapata; 3. helyezés Kisko-
rona 1. csapata.

Idõsek hagyományõrzõ sportnapja 

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 66.700 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

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033
Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pá-
lyázatot hirdet Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata tulajdonában lévõ
alábbi ingatlanok értékesítésére
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó adatait, a megajánlott vételárat, a
fizetés módját és idejét, valamint a pá-
lyázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatához a pályázat benyúj-
tásától számított 60 napig kötve van. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti szám-
lájára. A pályázóknak az ajánlatot és a
pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb
2014. június 16. (hétfõ) 12 óráig van le-
hetõségük benyújtani az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Te-
lekhasznosítási Osztályán (cím: 1033
Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy
meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. június 16-
án 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik ut-
ca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pá-
lyázaton résztvevõket levélben vagy tele-
fonon értesítjük a pályázat eredményérõl.
A pályázat kiírója fenntartja azon jogát,
hogy a legmagasabb vételárat kínáló aján-

lattevõkkel a pályázatbontást követõen to-
vább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti
vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. tör-
vény értelmében a Magyar Államot
minden más jogosultat megelõzõ, vala-
mint az egyes állami tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkor-
mányzatot elõvásárlási jog illeti meg.
A tulajdonviszonyok rendezése érdeké-
ben, az állam által az állampolgárok tu-
lajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi
XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpót-
lásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra
elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló,
23/1995. (XII.28.) rendelet 9/A. paragra-
fusában meghatározottak szerint szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvi-
lágosítást az értékesítési, helyiség- és te-
lekhasznosítási osztály 430-3464-es és a
430-3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, 
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály  

Hangversennyel emlékezett a 110 éve született Andor Ilona (1904-
1977) karnagyra, zenepedagógusra az Andor Ilona Ének- Zenei Általá-
nos és Alapfokú Mûvészeti Babtista Iskola május 17-én a Veres Péter
Gimnáziumban. Felléptek az intézmény kórusai és a mûvészeti tagozat
növendékei

A Gyermeksziget Mon-
tessori Óvoda Mosolygó

Tagóvoda dolgozói folyama-
tosan fejlesztik és díszítik a
gyermekek környezetét, hogy
a kicsik barátságos, szép he-

lyen lehessenek nap
mint nap. Az óvoda
egyik felébe plüss
mackócsalád költö-
zött. Ez az életkép -
ügyes kezû dadus né-
niknek köszönhetõen
- folyamatosan válto-
zik, ünnepek, évszak-
ok, egy-egy kiemel-
kedõ eseménynek
megfelelõen újul meg
a „Mackóbarlang”. A
másik oldalon a ta-
vaszt idézõ látvány
tárul elénk. A „sze-
métbõl” itt kincsek
lesznek: a mozaikké-
pet kitartó munkával

a kidobásra szánt kupakokból
készítették el az óvoda dolgo-
zói az egyik óvónéni irányítá-
sával, a gyerekek segítségével,
akik a kupakokat válogatták
szét színek szerint.

Ötletes dekoráció 

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Információ – Uniós választás

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.Tósoky Balázs ügyvéd min-
den hónap elsõ keddjén (legközelebb június 3-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi
Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Minden
hónap negyedik keddjén (legközelebb május 27-én) 17-tõl 19 óráig dr.
Tósoky Balázs ingyenes jogsegélyt tart a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz
irodában. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén
(legközelebb június 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 jog-
segélyt tart minden hónap második csütörtökén (legközelebb június 12-én) 18-
tól 20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szük-
séges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1.
alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca 17.
szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát tart,
amely minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb június 19-én) in-
gyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• Az MSZP III. kerületi szervezetének megbízásából dr.Kelen Botond, a Mókus
utca 1-3. szám alatt minden hónap páratlan csütörtökén 15-tõl 17 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart. Idõpont-egyeztetés szükséges a 368-9464-es tele-
fonszámon.
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám
alatti irodájában minden hónap második szerdáján (legközelebb június
11-én) 16-tól 17 óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi ta-
nácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as
telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szervezete ingye-
nes adótanácsadást szervez minden hónap második keddjén (legköze-
lebb június 10-én) 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. alatti Fidesz irodában.

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. szám alatti Jobbik
irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges a 06(30)871-3439-
es számon, ahol külön idõpont-egyeztetésére is mód van.

Fizetett politikai hirdetés
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