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Siófok-Sóstón üdülhetnek a III. kerületi nyug-
díjasok kedvezményesen, három turnusban,
augusztusban. Jelentkezés július 10-ig.

A Békásmegyeri Egészségnappal folytató-
dik július 5-én 9 órától a szûrõvizsgálat-
sorozat a Csobánka téri szakrendelõben.

Idén még nagyobb hangsúlyt fektetnek a
hangulatos közösségi terekre, egyedi élmé-
nyeket kínálnak a fesztiválra látogatóknak.16

Közösségi élmény a Szigeten

4
Kedvezményes nyaralás nyugdíjasoknak

13
Egészségkörút Óbudán

Ahogy minden évben, idén is az
Óbudai Danubia Zenekar nyitotta
meg az Óbudai Nyár rendezvény-
sorozatát a Fõ téren június 13-án. 

A tavaly decemberben 20 éves
fennállását ünneplõ zenekar

életében sok változás történt: az
önkormányzat jóvoltából állandó
próbateremmel rendelkeznek a
kerületben, az együttes új mûvé-
szeti vezetõje Hámori Máté kar-
mester lett. Az ingyenes koncerten
Haydn, Csajkovszkij és Brahms
mûvek csendültek fel. Közremû-
ködött Kurucz Krisztián csellón. A
mûvész hatéves kora óta csellózik,
zenei tanulmányait a kaposvári
Liszt Ferenc Zeneiskolában kezd-
te. Az Óbudai Danubia Zenekar
tagja 1990 óta, 2013 õszétõl az
együttes szólamvezetõ csellistája,
a Junior Príma Díjas Anima Musi-
cae Kamarazenekar alapító tagja
és szólamvezetõje. 

A Békásmegyer-
Ófalun élõk kö-

zössége összefogásá-
nak gyümölcse a
nemrégiben nyílt
Tündérkert, és a jú-
nius 14-én átadott
közösségi kert, illet-
ve az Árok utcai, ön-
kormányzati támo-
gatással felújított ját-
szótér és taposóös-
vény. A kerületrész
szépen fejlõdik, hi-
szen egy hónap sem
telt el, hogy a város-
rész vezetése vado-
natúj, modern sza-
badidõparkot építte-
tett a Templom utcá-
ban. RÉSZLETEK A 6. OLDALON

Felújított játszótér és mintakert Ófalun 

C sak egy idényen át tartott a III. kerületi TVE
„számûzetése” a labdarúgás harmadik vonalá-

ból. A Budapest I. osztályba visszasorolt csapat a
2013/2014. évi bajnokságban fölényes gyõzelmet
aratva bizonyította, hogy tudása alapján az NB III-
as mezõnyben a helye. CIKK A 30. OLDALON

S zennyvízcsatornát fektetnek június 16-tól várható-
an hat héten át  a „régi” Szentendrei úton, a Má-

tyás király út és a Szent István utcai HÉV keresztezõ-
dés között. A kivitelezés idejére a „régi” Szentendrei út
érintett szakaszát egyirányúsítják. A beruházás a fõvá-
ros 16 kerületét érintõ, Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt részeként való-
sul meg, európai uniós forrásból. INFORMÁCIÓ A 6. OLDALON

Csatornázás a „régi”
Szentendrei úton

Az Óbudai Nyár programja 
a 2. és a 18-23. oldalon

Óbudai Nyár: nyitókoncert a Danubia Zenekarral 

Sikerült a feljutás!

Ismét az NB III-ban a Kerület
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Önkormányzat – Kultúra

Egy újabb KönyvMegálló
átadását és a békásme-
gyeri fiókkönyvtár 10. év-
fordulóját ünnepelték júni-
us 2-án a könyvtár dolgo-
zói és az olvasóközönség.

A z olvasást népsze-
rûsítõ programban

a Csobánka téren állítot-
ták fel a kerület újabb
KönyvMegállóját. Az
átadáson dr. Pappné dr.
Nagy Judit és Kelemen
Viktória alpolgármeste-
rek segítségével a
könyvtár dolgozói a ki-
készített kötetekkel töl-
tötték fel az új szabadté-
ri könyvszekrényt.

Az izgalmas köny-
vekkel tele szekrényt a
közönség azonnal bir-
tokba is vette, az olvasás
által átélhetõ élmények,
kalandok után kutatva
válogattak a könyvek
között. A helyszínen a
10 éves jubileumát ün-
neplõ békásmegyeri fi-
ókkönyvtár hûséges ol-
vasói is jelen voltak, ki-
ket a könyvtár tombola-

játékra invitált. A nyere-
mények között termé-
szetesen könyveket és
értékes rendezvény be-
lépõjegyeket nyerhettek
a szerencsések.

A Csobánka téri fiók-
könyvtár a Békásme-
gyeri Közösségi Házban

2004 júniusában nyitot-
ta meg kapuit az olva-
sóközönség elõtt. Az
önkormányzat átvette
az Ezüsthegyi úton
megszûnt Szabó Ervin
Könyvtár fiókkönyvtá-
rának könyvállományát,
amit NKA-s pályázati

forrásból a Platán
Könyvtár dolgozói fel-
frissítettek, illetve a
könyvtárhasználatot új
bútorokkal kényelme-
sebbé tették. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata ezzel a döntésével
másodszor fogadott be

egy megszûnésre ítélt
könyvtárat.

Gyulai Ivánné könyv-
tárigazgató hangsúlyoz-
ta: - Beiratkozott olva-
sóink száma az elmúlt
10 évben megháromszo-
rozódott, a kölcsönzött
kötetek száma közel
négyszeresére növeke-
dett. A statisztikai ada-
tok jól bizonyítják azt,
hogy a Békásmegyeri
Közösségi Ház kulturá-
lis programjait remekül
kiegészítik a könyvtár
szolgáltatásai.

Az igazgató meglátása
szerint a könyvtárhasz-
nálók megnövekedett
száma miatt a 60 négy-
zetméteres fiókkönyvtár
lassan kezdi kinõni kere-
teit. - Olvasóink szorgal-
mazzák egy olvasóterem
kialakítását, illetve sze-
retnének internetes hoz-
záférési lehetõséget,
aminek megvalósítására
reményeink szerint a jö-
võben lesz lehetõségünk
- zárta mondandóját az
igazgató.

Kettõs ünnep az Óbudai Platán Könyvtárban

KönyvMegálló a Csobánka téren

Az Óbudai Társaskörben
július 2-án a Hot Jazz Band
„Ha már a nyár sem hoz
csodát” címû koncertjé-
vel kezdõdik a nyári prog-
ramok sora, melyek au-
gusztus 9-ig, 20 estén át
szórakoztatják a közönsé-
get könnyû zenei koncer-
tekkel, klasszikus zenei
hangversenyekkel, szín-
házi és felolvasószínházi
estekkel valamint opera
elõadással.

A helyszínek között
az Óbudai Társas-

kör kertjén kívül nem-
csak a Kiscelli Múzeum
udvara, hanem idén az
Óbudai Református
Templom és az Óbudai
Szent Péter és Pál Fõ-

plébánia-templom is
szerepel.

A rendezvények során
megemlékeznek Tolnay
Klári és Bohumil Hrabal
100. születésnapjáról,
tisztelegnek Carl Phi-
lipp Emanuel Bach elõtt
300. születésnapján, kö-
szöntik a sanzonkirályt,
a 90 éves Aznavourt.

A Krúdy-negyedben,
az Óbudai Társaskör
kezdeményezésére ta-
valy létrejött kulturális
térben, idén sem felejt-
keznek el Krúdy Gyulá-
ról, kinek mûvei alapján
Fráter Zoltán „Az óbu-
dai csodadoktor” cím-
mel új darabot írt. Meg-
szólaltatják a református
templom több mint 100

éves orgonáját, és visz-
szatekintenek a Liszt
Ferenc Kamarazenekar
fél évszázados pályafu-
tására.

Az idei nyár  mûvé-
szei között  az Óbudai
Társaskörhöz kötõdõ
három kamarazeneka-

ron - Liszt Ferenc Ka-
marazenekar, Budapesti
Vonósok, Anima Musi-
cae Kamarazenekar - kí-
vül megtalálható többek
között a Szent Efrém
Férfikar, Háy János,
Virágh András Gábor,
Bardóczy Attila, Csáká-

nyi Eszter, a Katona Jó-
zsef Színház színmûvé-
szei.

Udvaros Dorottya és
László Zsolt „A szív híd-
jai” romantikus történe-
tét ismét elénk varázsol-
ják. Szakács Ildikó, Haj-
dú András és Gaál Csa-
ba az idei nyári opera
elõadásban -a  Carmen-
filében - énekelnek.

Közkívánatra Darvas
Ferenc nyáron a kertben
is leül a zongorához.

Igen, ez a nyár hoz
majd sok csodát!

(A programokat Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata támogatásával
az Óbudai Nyár kereté-
ben rendezik. www.obu-
daitarsaskor.hu)

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
július 4-én, pénteken je-
lenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvasha-
tók a www.obuda.hu
honlapon.

A nyár hoz sok csodát

Nyári oratórium a Szaléziaknál 
Idén is megrendezik a Szalézi Nyári Oratóriumot
Óbudán, a Bécsi út 175. alatti Segítõ Szûz Mária
Lelkészségen. Várnak minden 7-12 év közötti fiatalt
egy vidám, családias légkörû hétre, amelyben lesz
kirándulás, sportnap, strandolás, csapatjáték és
sok-sok nevetés, közös éneklés, tánc és MEGLE-
PETÉS. Idõpontok: június 23-27. és augusztus 25-
30. (ez utóbbira jelentkezés augusztus 18-ig).
(Jelentkezni a http://obudaiszaleziak.hu/nyariorato-
rium címen lehet. Bõvebb információ: nyarioratori-
um@gmail.com és +36-20-392-6963.)

FOTÓ: ASSAY PÉTER

obuda_2014_12.qxd  2014.06.19.  14:10  Page 2



2014/12. szám Önkormányzat
3

A Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából rende-
zett június 4-ei ünnepi dél-
utánon részt vett Varga
Mihály nemzetgazdasági
miniszter, Óbuda-Békás-
megyer országgyûlési kép-
viselõje és a rendezvény
házigazdája, Bús Balázs
polgármester, több önkor-
mányzati képviselõ, vala-
mint kerületi polgárok. 

A polgármester kö-
szöntõjében emlé-

keztetett, hogy 2010
májusától minden évben
összegyûlnek a kerület
megemlékezõ és jövõ-
betekintõ polgárai, hogy
a Nemzeti Összetartozás
Napján felidézzék 1920-

at, Magyarország szét-
szakításának június 4-ei
katasztrófáját, s össze-
gezzék magukban mind-
azt, amit az immár hatá-
rok nélküli Európában a
Kárpát-medencei ma-
gyarság közösségei egy-
másért, megmaradásu-
kért és a magyar kultúra
erõsítéséért eddig tettek.

- A XX. század végéig
történelmünk megannyi
sorscsapást mért elõde-
inkre, nekünk pedig az
adatott, hogy ezekhez a
múltbeli események
megértéséhez közelebb
kerüljünk és meghatá-
rozzuk a hozzá fûzõdõ
viszonyunkat - fûzte
hozzá Bús Balázs.

A lokálpatriotizmus
és a hazaszeretet össze-
fonódását megvilágítva
így folytatta: - A keresz-
tény, konzervatív érték-
szemlélet szerint a társa-
dalom legkisebb alkotó-
eleme a család, alapja
pedig az emberek közti
kapcsolat. Ezekbõl a
személyes kapcsolatok-

ból alakulhatnak ki
megfelelõ körülmények
esetén a különbözõ érté-
kek köré csoportosuló
közösségek. Ilyen kö-
zösségformáló érték itt a
kerületben a lokálpatrio-
tizmus, magasabb szin-
ten azonban a hazasze-
retet és a nemzethez tar-
tozás érzése.

Végül reményét fejez-
te ki, hogy majd 100 év-
nyi távolságból már hát-
rahagyhatjuk a megalá-
zottság és veszteség fö-
lött érzett fájdalmunkat
és megengedhetjük ma-
gunknak a reális törté-
nelemszemlélet „luxu-
sát”. - Úgy gondolom -
folytatta, - hogy a Nem-
zeti Összetartozás Napja
ma már nem elsõsorban
gyásznap, sokkal inkább
az újrakezdés esélyének
ünnepe. Csak rajtunk
múlik, hogy képesek va-
gyunk-e kilépni a sérel-
mek bûvkörébõl, és
végre öntudatos, büszke
magyarokként élni a
Kárpát-medencében a
többi európai nép között
- zárta szavait.

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter be-
szédében kijelentette: -
A nemzeti összetartozás
napja élõ bizonyítéka
lett annak, hogy a ma-
gyar nem kudarcos, ha-
nyatló nemzet, hanem
az egyik legnagyobb új-
jászületõ, amely újra és
újra magát állítja talpra
és egyre ellenállóbb a
gyûlölettel, a megosz-
tással szemben. 

A Nemzeti Összetartozás Napja,
az újrakezdés esélyének ünnepe

• Az ünnepi beszédek után a Fodros Általános Iskola, a Pais Dezsõ és a Dr. Béres József Általános Iskola tanulói, a Széll Kulturális
Egyesület, a Téka Együttes, az Óbudai Népzenei Iskola, a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület és a Kicsi Hang verséneklõ együttes mû-
sorában az eltérõ tájegységekrõl származó, a nemzeti összetartozást kifejezõ népdalokat, néptáncok és a vidámabb prózai mûvek
mellett a hazaszeretetrõl szóló verseket élvezhették a jelenlévõk.
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Már közel 1000 egyedül élõ óbu-
dai nyugdíjas érezheti nagyobb
biztonságban magát az otthoná-
ban is az elektromos ajtóékek
használatával.

N agyon fontos az önkor-
mányzat számára a kerü-

leti idõs emberek egészségügyi
és szociális biztonsága mellett
a fizikai biztonsága is, amirõl
szintén szeretne a városvezetés
gondoskodni.  A városi élet az
utcán és az otthonokban egy-
aránt igen sok veszélyt rejt a
nyugdíjasokra nézve. Ezekkel
a szavakkal köszöntötte Müller
Istvánné, az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény vezetõje
azokat a kerületi idõs embere-
ket, akik egyedül élnek ottho-
naikban, és ezért különösen ki-
szolgáltatott helyzetben van-
nak egy, az otthonukban ért
esetleges támadás esetén. A
Kiskorona utcai Idõsek Klubjá-
ban június 16-án és 17-én és a
kerület többi idõsek klubjában
összesen valamivel több mint
400 darab ajtóéket vettek át az
idõsek személyi igazolvány és
a nyugdíjas törzskártya felmu-
tatásával. A június elején kiosz-
tott mennyiséggel és a mostani
osztás eredményeképpen már
közel 1000 egyedül élõ nyugdí-
jas érezheti nagyobb bizton-
ságban magát otthonában is.

Bús Balázs polgármester el-
mondta, hogy ugyan az eszköz
minden helyzetben nem nyújt
teljes védelmet, de hozzájárul
ahhoz, hogy ha idegen csenget
be, ajtónyitás után ne tudja rá-
törni az idõs személyre az ajtót,
ne tudjon a lakásába behatolni
és akár az ott élõ életét veszé-
lyeztetni. - Óbudán törekszünk
arra, hogy segítsük a rendõrség

munkáját, akár a térfigyelõ-
rendszerek kiépítésével, bõví-
tésével, akár a közterület-fel-
ügyelõink közremûködésével.
Remélem ez az egyszerû hasz-
nálatú kis eszköz is hozzájárul
az önök biztonságának növelé-
séhez. A polgármester minden

egyes eszköz mellé egy emlék-
lapot is átnyújtott az idõs em-
bereknek.

Mint korábban beszámoltunk
róla, Bús Balázs kezdeménye-
zésére, a kerületi idõs emberek
biztonságának javítása érdeké-
ben az önkormányzat 3 ezer

egyedül élõ nyugdíjas számára
vásárolt elektromos ajtóéket,
mellyel megelõzhetõ, hogy la-
kásukban támadás érje õket.

Az önkormányzat minden
évben jelentõs támogatást
nyújt a lakóközösségeknek, a
helyi rendvédelmi szerveknek,
mellyel jelentõs eredményeket
ér el a kerület lakosainak biz-
tonságérzetének javításában.
Sajnos egyik legveszélyeztetet-
tebb az idõsebb - különösen az
egyedül élõ - korosztály. Az
otthonukban élõ idõs emberek
számára különösen fontos a
biztonság, a saját környezetük
védelme.

A biztonsági elektromos aj-
tóék használata egyszerû és
megelõzhetõ vele az idõseket a
lakásukban ért támadás. Az aj-
tó alá helyezhetõ szerkezet
megakadályozza az ajtó kinyi-
tását, és ha illetéktelenek meg-
próbálják kinyitni, akkor hang
kíséretében jelez a lakásban lé-
võknek.

Ajtóékek az idõsek biztonságáért

• A hivatal elõzetes felmérése
szerint mintegy 10 ezer egyedül
élõ nyugdíjas lakik a kerületben.
A programban elsõ körben, a
közel 4 és fél millió forint érték-
ben vásárolt eszközökkel 3 ezer
rászoruló idõs ember biztonsá-
gát növelné az önkormányzat,
kiválasztásukban az Óbudai
Szociális Szolgáltató Intézmény
segít. A program további részé-
ben a jelentkezõ igények függ-
vényében még több egyedül élõ
idõs személy kaphat elektromos
ajtóéket, mert a cél, hogy min-
denki biztonságban érezhesse
magát otthonában is.
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A tanév legeredménye-
sebb tanulóit köszöntöt-
ték a városházán június
10-én, a tanulmányi ver-
senyeken, pályázatokon
kiválóan szereplõk adatai-
val kerületi évkönyv is
megjelent. 

A III. kerületben
minden évben ki-

advány összegzi a tan-
évben zajló versenye-
ket, feltüntetve a leg-
eredményesebb a tanu-
lók adatait, a kategóriá-
ban elért helyezésükkel,
iskolájuk, valamint fel-
készítõ tanáraik nevét.
A cél, hogy a versenyzés
izgalmán felül, az Arany
Évkönyvvel maradandó
emléket is kapjanak a
kerület diákjai, pedagó-
gusai a tanév megméret-
tetéseirõl. A tanév leg-
eredményesebb diákjait
a polgármesteri hivatal-
ban fogadták. Köszönté-
sükön a díjazottaknak
Óbuda-Békásmegyer

polgármestere, Bús Ba-
lázs is gratulált.

- Egy ilyen kerületi
évkönyv megjelenése jó
alkalmat ad arra is, hogy
számot vessünk azokkal
az eseményekkel, me-
lyek a tanév folyamán
zajlottak. Meglévõ ver-

senyeink és pályázata-
ink mellett, útjára indí-
tottuk „Ébredõ termé-
szet” címmel fotópályá-
zatunkat - mondta Ta-
más Ilona, a Klebels-
berg Intézményfenntar-
tó Központ Budapest
03. Tankerület igazgató-

ja. Elmondta: nagy si-
kerrel zajlott a napközi-
seknek meghirdetett
„Állatvilág a természet-
ben” rajzpályázat is,
melyre 121 pályamunka
érkezett be, a „Richard
Wagner 200”, a zene-
szerzõ születésének ju-

bileuma alkalmából
meghirdetett pályázat,
valamint a Dr. Béres Jó-
zsef Általános Iskolával
közösen szervezett
Hungaricum verseny is.
A „Braunhaxler” Egye-
sület felkérésére, általá-
nos és középiskolás diá-
kok számára meghirde-
tett rajzpályázatra 115
pályamunka érkezett, de
a „Kutató diák” felhí-
vás is számos igényes
pályázati munkát ered-
ményezett.

- A kerületben zajló
tehetségprogramok és
az intézményekben fo-
lyó tehetséggondozás
kiemelkedõ jelentõségû,
az elsõ helyezett tanulók
kiváló eredményeket ér-
nek el a fõvárosi és or-
szágos versenyeken is.
Ezekhez a szép sikerek-
hez gratulálunk a felké-
szítõ tanároknak, az in-
tézményeknek és a szü-
lõknek - zárta szavait a
tankerületi igazgató. 

Arany Évkönyvben a legeredményesebb diákok

Nyolc iskola diákjai mérték
össze tudásukat különbözõ
sportágakban a Laborc ut-
cai Szabadidõparkban júni-
us 12-én. Az ifjúsági önkor-
mányzat elsõ rendezvényét
Tóth Roland ifjúsági pol-
gármester nyitotta meg.

Óbuda-Békásmegyer
Ifjúsági Önkor-

mányzata szervezésében,
az Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft. tá-
mogatásával elsõ ízben
tartottak Ifjúsági Sport-
napot. Az idén tavasszal
alakult ifjúsági képvise-
let elsõ rendezvényével
azt tûztek ki célul, hogy
több iskolát összefogva,
igazi összetartó erõt ko-
vácsoljanak a diákok
közt, és átjárhatóságot
biztosítsanak az iskolák
közösségei között. Az
eseményen nyolc iskola
képviseltette magát: az
Árpád Gimnázium, az
Óbudai Gimnázium, a
Veres Péter Gimnázium,
a Kõrösi Csoma Sándor

Két Tanítási Nyelvû
Gimnázium és Szakkö-
zépiskola, a Kelta Ven-
déglátóipari Szakközép-

iskola és Szakiskola, a
Kerék Általános Iskola
és Gimnázium, a Varga
István Kereskedelmi

Szakközép- és Szakmun-
kásképzõ Iskola, vala-
mint a Bláthy Ottó Titusz
Mûszaki Szakközépisko-
la és Gimnázium. 

A rendezvényen szá-
mos sportágban, (többek
közt foci, streetball,
strandröplabda, futás,
úszás, pingpong és vízi-
labda) próbálhatták ki
magukat a fiatalok. A
legjobbak dobogóra áll-
hattak, teljesítményüket
éremmel is jutalmazták.
Az ebédet a Kelta
Vendéglátóipari Szakkö-

zépiskola és Szakiskola
diákjai készítették és
szervírozták. 

- A fiatalok körében is
egyre nagyobb szerepet
játszik Óbuda jelmonda-
ta, miszerint „Közössé-
get építünk”. Fontos,
hogy a fiatalok is része-
sei legyenek ennek, a
sport és szabadidõ terüle-
tén is minél több lehetõ-
ségeket kínáljon számuk-
ra a kerület. Bízunk ben-
ne, hogy jövõre, az Ifjú-
sági Sportnap ismételt
rendezésével egyre több
iskola bevonásával ha-
gyományt teremthetünk -
mondta Tóth Roland.

Sikeres elsõ Ifjúsági Sportnap

Számítógépes tanfolyam idõseknek 
Óbuda-Békásmegyer Német Önkormányzata és a
„Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a jú-
lius 8-án induló, „Ismerkedés a számítógéppel és
az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik” címû tanfo-
lyamára. (Jelentkezés Neubrandt Olginál, a 06-30-
221-4938-as telefonszámon.)

A Fõ téri könyvtár nyitva tartása 
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.)

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Beruházás – Közlekedés

Békásmegyer-Ófalu tovább
gyarapodott: közösségi
kert, illetve az Árok utcá-
ban önkormányzati támo-
gatással felújított játszótér
és taposóösvény létesült.

Összefogással 
rendbetett játszótér

Többekben felvetõdhet
a kérdés, a szabadidõpark
mellett mi szükség egy
újabb játszótérre? A vá-
lasz nagyon egyszerû.
Amellett, hogy az Árok
utcai közel egy kilométer-
re, Ófalu másik részében
található, a park már jóval
korábban létezett. Lerom-
lott állapotából igyekez-
tek rendbe tenni a helyi-
ek. Az általuk elkeresztelt
Korányi-rét a nevét a
több generáció óta itt élõ
családról kapta, melynek
tagjai fél évszázada szívü-
kön viselik a terület kar-
bantartását, szépítését.
Ehhez a munkához, szép
gondolathoz, közös ér-
dekhez kapcsolódott az
Óbor-kör, melynek tagjai
örökbe fogadták ezt a
zöldterületet. Az egyesü-
let idõközben a növényzet
ápolása mellett taposóös-
vényt is kialakított. Az
önkormányzat vezetése a
régi, balesetveszélyes, ko-
rábban elbontásra ítélt ját-
szóeszközök helyett egy
másik, kerületi, átalakítás
alatt lévõ játszótér hintáját
és mászókáját ajánlotta
fel a park rendbetétele,
megújulása érdekében. 

Gyümölcsös után
mintakert 

A közösségi minta-
kerttel az Óbor-kör régi
elképzelése vált valóra
Tárkány-Kovács Balázs
vezetésével. A munka itt
is a terület rendbetételé-
vel kezdõdött. Míg a
Tündérkertben õshonos
gyümölcsfák „növeszté-
sével” foglalatoskodnak,
a mintakertben zöldsé-
get termesztenek a he-
lyiek. Békásmegyer la-
kótelepi környezetében
a városrész vezetése je-
lentõs forrást fektetett az
önkormányzati közössé-
gi kert megvalósításába.
A kettõ több vonatkozá-
sában is különbözik et-
tõl. Míg a lakótelepi
egyebek mellett közös-

ségformáló céllal jött
létre közterületen, az
ófalui részben már a he-

lyiek erõsödõ kapcsolat-
rendszerére épül, és a
Szent József Plébánia

telkén valósult meg. A
fenti példákból is kide-
rül: az önkormányzat ki-
emelten fontosnak tartja
a civil összefogást, és
anyagi ráfordítással is
igyekszik támogatni a
hasonló kezdeményezé-
seket. Jelen esetben 800
ezer forinttal járult hozzá
többek közt az eszközök,
az öntözõberendezés és a
palánták beszerzéséhez. 

Sokan szkeptikusan
álltak ahhoz, hogy a kert
mûvelõi egy-két hónap
eltelte után is lelkesed-
nek a munkáért, de az a
tapasztalat, hogy a „gyü-
mölcsöt hozó” kert látvá-
nya minden résztvevõ
számára nagy sikerél-
ményt hozott, így alig le-
het kétséges a folytatás. 

Szeberényi

Gõzerõvel zajlik a szenny-
vízcsatornázás Óbuda ed-
dig ellátatlan területein. 

A csatornázási mun-
kák június 16-tól a

„régi” Szentendrei utat
is érintik, a forgalmat
ezért egyirányúsítják a
Mátyás király út és a
Szent István utcai HÉV
keresztezésõdés között,
a Mátyás király út felé,
déli irányban. A munká-
latok ideje alatt a 923-as
jelzésû éjszakai buszjá-
rat módosított útvonalon
közlekedik.

A kerületben 2015 tava-
szára összesen közel 20 ki-
lométernyi új vezeték épül,
mintegy 80 utcában. Jelen-
leg 10-15 utcában zajlik a
kivitelezés, közel 5 kilo-
méternyi csatornát már le-
fektettek. A fejlesztésre a
Budapest Komplex Integ-
rált Szennyvízelvezetése
(BKISZ) projekt keretében
nyílik lehetõség, mely ösz-
szesen 16 fõvárosi kerüle-
tet (II., III., IV., X., XI.,
XII., XIII., XIV., XV.,
XVI., XVII., XVIII., XIX.,
XX., XXII., XXIII.) érint.
A 34 milliárd forintból

megvalósuló környezetvé-
delmi óriásberuházásban
két év alatt 240 kilométer
új csatorna épül, így közel
20 ezer család élete válik
komfortosabbá. (Informá-
ciós e-mail: info@bpcsa-
tornazas.hu Honlap: www.
bpcsatornazas.hu)

Csatornázás a „régi” Szentendrei úton

„Együtt épülhet kert és közösség”

Felújított játszótér és mintakert Ófalun 

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter 16 éve él Bu-
dapest 4. számú választóke-
rületében, ahová a III. kerü-
let jelentõs része is tartozik.
Az áprilisi országgyûlési
képviselõválasztáson a kör-
zetben fölényes gyõzelmet
aratott, Óbuda-Békásme-
gyer országgyûlési képvise-
lõjeként is köszönthetjük.

- Miniszter úr, számított-
e ilyen magabiztos válasz-
tási sikerre?

- Ha az ember részt
vesz egy megmérettetés-
ben, akkor bíznia kell a
sikerben, csak így lehet
eredményes. Meggyõzõ-
désem, hogy a kormány-
zat jó munkát végzett az
elmúlt négy évben, a III.
kerület városvezetése és
képviselõi is becsülettel
dolgoztak. Miután az õ
bizalmukat és támogatá-
sukat is élveztem, vala-
mint nagyon sokan bizto-
sítottak a segítségükrõl,
nem volt kérdés számom-
ra, hogy sikeresen fogunk
szerepelni a választáson.
Ezúton is köszönöm min-
denkinek a támogatást!
Az összes, Budapest 4.
számú választókerület-
ben élõ ember ország-
gyûlési képviselõjeként
fogok dolgozni.

- Mit tud ezen kívül a III.
kerületi embereknek ígér-
ni? Mit és hogyan szeretne

itt megvalósítani, mint or-
szággyûlési képviselõ?

- Képviselõként azon
dolgozom, hogy Óbuda,
és az itt élõk jól járjanak,
biztonságosabb és kiszá-
míthatóbb életkörülmé-
nyeik legyenek. A III. ke-
rület körzetembe tartozó
valamennyi városrészén
magas a közmûvesítetlen
területek aránya, helyen-
ként hiányoznak a közös-
ségi terek. A választókerü-
letbe esõ Aranyhegy-
Ürömhegy-Péterhegy vá-
rosrész elszigetelõdik a
többi kerületrésztõl, ame-
lyet a Bécsi út hatalmas
forgalma, a szerkezeti ha-
tárt is jelentõ Aranyhegyi
út, valamint az út mentén
elterülõ régi mocsárterüle-
tek természetes hatása
okoz. Jelentõs feladat,
hogy a tömegközlekedést
tovább fejlesszük. A kerü-
let déli részén fekvõ Újlak
városrészben a Szépvölgyi
út elején lévõ üzleti park
gazdasági funkciója ki-

emelt jelentõségû, ami fi-
gyelmet érdemel. A Duna-
parton a magas zaj- és for-
galomterhelés jelentheti a
legfõbb kihívást. Az utób-
bi tíz évben Csillaghegy
városrész építkezése fel-
lendült, zömmel családi
házas és lakóparki beruhá-
zások valósultak meg, to-
vábbá itt található a Csil-
laghegyi Strandfürdõ. Erre
a városrészre is kiemelten
fogok figyelni. 

- Milyen forrása lehet a
fejlesztéseknek? Lesz-e er-
re uniós támogatás?

- A 2014-tõl 2020-ig
terjedõ Európai Uniós
költségvetési ciklusban
Budapest és kerületei szá-
mára döntõen a Verseny-
képes Közép-Magyaror-
szág Operatív Program
biztosítja a beruházások-
hoz szükséges forrásokat.
Az elmaradottabb város-
részek fejlesztésére elsõ-
sorban a VEKOP telepü-
lésfejlesztési beavatkozá-
sokat (leromlott városré-
szek fizikai és gazdasági
megújítása) támogató
programból nyílik lehetõ-
ség. Egyes területek (ki-
emelten a Csúcshegy és
Aranyhegy városrész)
bölcsõdei és óvodai kapa-
citáshiánnyal küzdenek,
bõvítenünk kell a férõhe-
lyek számát. Dolgozom
azért is, hogy a bölcsõdei,
óvodai, közoktatási és

szociális ellátást biztosító
intézmények energia haté-
konyságot növelõ beruhá-
zásai megkapják a szüksé-
ges támogatást. A tömeg-
sportot és a szabadidõ ak-
tív eltöltését biztosító fej-
lesztések a településfej-
lesztési beavatkozások ré-
szeként kapnak prioritást. 

Terveink szerint befe-
jezzük a Budapest-Esz-
tergom vasútvonal re-
konstrukcióját a Kohézi-
ós Alap felhasználásával.
Az új vasúti megállóhe-
lyek a terület kötöttpá-
lyás megközelítését is le-
hetõvé teszik.  2020-ig
elkészülhet az M0-ás
északi szakasza az új 10-
es számú fõútig. A 10-es
és 11-es utat összekötõ
nyomvonalvezetés mi-
elõbbi rögzítése és kivi-
telezése nemcsak Óbuda-
Békásmegyer, de az
egész északi agglomerá-
ció elemi érdeke. 

- Önt gyakran látni a III.
kerületben. Az elmúlt idõ-
szakban nem volt olyan
fontos rendezvény a kerü-
letben, ahol ne bukkant
volna fel. Így marad ez a
választások után is?

- Mielõtt a Fidesz-
KDNP jelöltté választot-
tak volna, addig is sokat
jártam családommal
együtt óbudai programo-
kon. Itt mindenki találhat
hasznos, kulturált elfog-
laltságot magának. Sokfe-
lé jártam már az ország-
ban, de ennyi és ilyen jól
szervezett eseménnyel,
mint Óbudán, kevés he-
lyen találkoztam. Jelölt-
ként azért is tartottam fon-
tosnak, hogy minél több
nyilvános programot meg-
látogassak, mivel a köz-
vetlen találkozásokat na-
gyon fontosnak tartom.
Képviselõként is úgy gon-
dolom, hogy ehhez a mun-
kához nélkülözhetetlen,
hogy személyesen tájéko-
zódjak a mindannyiunkat
érintõ felvetésekrõl, véle-
ményekrõl, problémákról.
Igyekszem tehát még több
rendezvényen részt venni,
legyen az sport, szabad-
idõ, kulturális vagy politi-
kai esemény. Öröm szá-
momra, hogy sok prog-
ramra feleségem, négy
gyermeken is elkísér, bár a
legkisebb még csak a ba-
bakocsiból figyel.

FOGADÓÓRA. Varga Mihály országgyûlési képvi-
selõ fogadóórát tart június 26-án 13-tól 15 óráig a
III. kerületi polgármesteri hivatalban (Fõ tér 3. 1. em.
35. számú iroda). A gördülékenyebb lebonyolítás ér-
dekében, kérjük részvételi szándékát jelezze a 06-
20-200-0017-es telefonszámon.

KÖRNYEZETRENDEZÉS. A Fõvárosi Önkormányzat beruházá-
sában, több mint 30 millió forintos költséggel rendezik a
Szent Flórián Fogadalmi Oltár Szoborcsoport környékét. A
tervezett befejezési határidõ: 2014. augusztus 21.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
uniós források segítségével átépíti az
ürömi jelzõlámpás T-csomópontot. A mun-
kálatok augusztusban kezdõdhetnek. 

ANemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
közleményben adta hírül, hogy ered-

ményesen zárult az ürömi körforgalmi
csomópont építésére kiírt közbeszerzési
eljárás. Anyertes ajánlattevõ a Strabag Ál-
talános Építõ Kft., a kivitelezés nettó
694,6 millió forintból valósul meg.

A 10. számú fõút fejlesztésének elsõ
ütemében elkészülõ 5 ágú körforgalom
megteremti a Bécsi út, az Ürömi út, az új
nyomvonalú 10. számú fõút és távlatban
az M0 autópálya felé vezetõ 10. számú fõ-
út kapcsolatát. Az elõkészítõ munkák, az
építéshez szükséges területek kisajátítása
hamarosan befejezõdik. Az építkezést
kezdetét követõen kell majd terelésre szá-
mítaniuk az autósoknak. A biztonságos,

gyors csomópontot a közlekedõk várható-
an 2015 nyarán már használhatják.

Az ürömi körforgalom építése az elsõ
fázisa annak a beruházássorozatnak, ami a
10. számú fõút fejlesztését célozza. A má-
sodik ütemben kialakítják a 10. számú fõ-
út új nyomvonalát, kiszélesítik a Kocsis
Sándor utca és a Pomázi út között az
Aranyvölgy utcát 2×1 forgalmi sávosra,
továbbá külön gyalogos járdát és kerék-
párutat építenek. A biztonságos közleke-
dést segítve az új nyomvonal alatt kerék-
páros és gyalogos aluljárót építenek ki az
Ürömi megállóhely északi oldalán. A be-
ruházás során a Bécsi és Pomázi úti szint-
beni vasúti átjárók megszûnnek, így téve
még gördülékenyebbé a forgalmat.

A beruházás az Új Széchenyi Terv ré-
szeként, az Európai Unió támogatásával, a
Közlekedési Operatív Program (KÖZOP)
keretén belül valósul meg. (További infor-
máció: www.facebook.com/nifzrt)

Jövõ nyárra megszûnhet a torlódás az ürömi csomópontnál

„Óbudán is folytatnunk kell a megkezdett munkát”

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk – Emlékezés

Szomorú szívvel tudat-
juk, hogy dr. Fehérvá-

ri József, 1994-2010 kö-
zött az Óbuda-békásme-
gyeri Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, a
„Braunhaxler” Óbudai
Német Hagyományokat
Ápoló Közhasznú Egye-
sület egyik alapító tagja,
1994-1998 között ügyve-
zetõ elnöke, 2014. május
28-án, türelemmel viselt,
sok szenvedéssel járó,
hosszú betegség után el-
hunyt.

Az elsõ kisebbségi vá-
lasztások (1994) után
megalakult Német Ki-
sebbségi Önkormányzat
testületének dr. Fehérvári
József vezetésével szinte
a semmibõl kellett elkez-
denie a munkát: megszer-
vezték a Német Kisebb-
ségi Önkormányzat mû-
ködését, nagy segítséget
nyújtottak a német nem-

zetiségi oktatás elindítá-
sához, összeállították a
mind a mai napig érvé-
nyes tevékenységi prog-
ramot. Dr. Fehérvári Jó-
zsef, bár õ maga sziget-
csépi sváb származású,
évtizedeken át az Óbuda-
békásmegyeri és a ma-
gyarországi németek kul-
túrája, hagyományai és
anyanyelve megõrzéséért
dolgozott.  Életmûvéért
2011. január 8-án a Kong-
resszusi Központban tar-
tott gálaesten megkapta a
Magyarországi Németek
Önkormányzata legma-
gasabb kitüntetését, az
„Ehrennadel in Gold”
(Arany Kitûzõ Díjat). 

Õ volt az, aki összehan-
golta a Német Kisebbségi
Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület
mûködését; támogatta a
Szentháromság szobor-
csoport, a Szent Flórián

Fogadalmi Oltár, a békás-
megyeri Kurtz kereszt, a
Kiscelli Kálváriastációk,
az útmenti fa- és kõke-
resztek helyreállíttatását.
Segítséget nyújtott a
Doberdó úti Szent Vér, a
Jablonka úti Szent Donát,
a Külsõ-Bécsi úti Jézus
Szíve, népies nevén „Fi-
loxéra” kápolna rendben
tartásához. Felelevenítette
a Szent Márton-napi lam-
pionos felvonulást, meg-
szervezte a malenkíj ro-
botra elhurcoltak emlék-
miséit, és emléktáblájuk
felállítását az Óbudai Vá-
rosháza falán, a kitelepí-
tettek emlékmiséit és em-
léktáblájuk felállítását a
békásmegyeri Szent Jó-
zsef Plébánia-templom
falán. Vezetésével bejár-
tuk Magyarország szám-
talan német nemzetiségû
települését, részt vettünk
a német nemzetiségi na-

pokon, elzarándokoltunk
Máriapócsra, Máriagyüd-
re, Máriabesnyõre, Pan-
nonhalmára, Mariazellbe,
Altöttingbe, Passauba,
Csíksomlyóra, de felejt-
hetetlenek és a környezõ
országokba, vagy a hazai
pincefalvakba tett kirán-
dulások is. Szívesen éne-
kelt dalkörünkkel, de bár-
mikor beállhatott bárme-
lyik sváb kórusba is, hi-
szen szinte nem is volt
olyan német ének, amit
ne ismert volna.

Most azzal a képpel
szeretnénk elbúcsúzni tõ-
le, amely 2012-ben ké-
szült a Tolnai Német Na-
pon, ez volt az utolsó al-
kalom, amikor részt tudott
venni a rendezvényen és
énekelt a „Braunhaxler”
Dalkörben.

Köszönjük, hogy köz-
tünk volt, emlékét meg-
õrizzük, munkáját foly-
tatjuk.

Neubrandt Istvánné,
a Német Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke

Dr. Fehérvári Józsefet (középen) június 13-án helyezték
örök nyugalomra az Óbudai Temetõben

Dr. Fehérvári József halálára

Hírösszefoglaló: A fõvárosban egyedülálló biodi-
verz tanösvényt alakított ki a FÕKERT Nonprofit
Zrt. a Hajógyári-szigeten, hogy bemutassa azon
technológiákat, melyek segítenek a városi biodi-
verzitás megõrzésében, helyreállításában. 

Abiodiverzitás, vagyis a biológiai sokfé-
leség csökkenése a Földön az egyik leg-

nagyobb ökológia probléma. Az ember tér-
nyerése nyomán a monokultúra megjelent a
mezõgazdaságban, erdészeti gazdálkodásban
és a városokban is. Az Európai Unió egyik fõ
célkitûzése, hogy 10 éven belül megállítsa a
biodiverzitás csökkenését. A leginkább érin-
tett területek a városok, a projekt a legsûrûb-
ben beépített Budapestet célozza. Ennek
egyik stratégiai eleme az ökoszisztémák és az
ökoszisztéma-szolgáltatások javítása és hely-
reállítása, ahol csak lehetséges, elsõsorban a
zöld infrastruktúra fokozottabb alkalmazása
révén. Az új típusú zöld vegetációs technoló-

giák, amelyek fejlõdése megállíthatatlanul el-
indult az elmúlt évtizedben Európa szerte,
nagymértékben hozzájárulhatnak ennek a
célnak az eléréséhez. Számos példáját láthat-
juk annak, hogy a városökológusok által
megtervezett és létrehozott projektek nem-
csak a városi biodiverzitást növelik, de jelen-
tõs mértékben hozzájárulnak a városok élhe-
tõbbé tételéhez, és az új zöld technológiák
egyre szélesebb körû megismertetéséhez.

A program célja, hogy felhívja az emberek
figyelmét a biodiverzitás, azaz az élõvilág sok-
színûségének, sokféleségének fontosságára,
bemutassa azokat a technológiákat, amelyek
segítenek a városi biodiverzitás megõrzésében,
valamint megismertesse a városokban élõ va-
rázslatos növény- és állatvilág szereplõit. 

A tanösvényt június 14-én, a Gyerekszige-
ten adták át a lakosságnak, ahol a kilátogatók
számos érdekes információval gazdagodhat-
nak a minket körülvevõ környezetrõl. Az is-

meretterjesztõ anyagokat a tanösvény men-
tén kihelyezett táblákon lehet elolvasni, illet-
ve számos bemutató évelõágyást, minta tetõ-
kertet, valamint rovarhotelt és madárodút is
láthatnak a tanösvényt meglátogatók. 

Biodiverz tanösvény a Hajógyári-szigeten
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A békásmegyeri fejlesztések mel-
lett az óbudai állásbörze tervét em-
líti Laukonidesz Lilla (Fidesz-
KDNP), a 16. számú választókerület
képviselõje.

Tõsgyökeres, lokálpatrióta
óbudai családból származik,

a kerületben nõtt fel, és
most is saját választóke-
rületében él az önkor-
mányzati képviselõ.

- Tisztán lakótelepi
körzet a 16. számú vá-
lasztókerület Békásme-
gyer Duna felõli részén,
tehát az itt felmerülõ
feladatok, kérések, gon-
dok is a lakótelepre jellemzõ
problémák - mondta. - Az elmúlt
ciklus során a zöldfelületek és az
utak állapotának javítása volt
fontos feladat, illetve a közbiz-
tonság növelése és a panelházak
energetikai korszerûsítése.

Mint a képviselõ elmondta, az
önkormányzat támogatásának
köszönhetõen ezek jó részét si-
került megoldani.

- Példaként említeném a Gyû-
rû utcai munkálatokat, ahol teljes
energetikai felújítás történt, bele-
értve az új szigetelések kialakítá-
sát a házakon. A zöldfelületek
megújítása most is folyamatban
van a Duna felõli részen, ez érin-

ti például a Juhász Gyula utcát, a
Hadrianus utcánál parkolófe-
lületeket alakítunk ki, és ide tar-
tozik a Királyok útján létrehozott
elsõ közösségi kert, amelynek
rendkívül nagy a sikere. Olyany-
nyira, hogy lakossági kérésre
több ilyet is szeretnénk majd ki-

alakítani -fogalmazott
Laukonidesz Lilla. -
Fontos megemlíteni to-
vábbá, hogy a kerület
egyre több pontján léte-
sített az önkormányzat
ingyenesen használható
fitneszparkokat. A köz-
biztonsággal kapcsolat-
ban pedig elmondható,

hogy Békásmegyer jelentõs ré-
szén sikerült már térfigyelõ ka-
merákat felszerelni, és az önkor-
mányzat keresi a lehetõséget,
hogy még több ilyen mûködjön a
lakótelepen a közeljövõben.
Ezek helyének kijelölése rendõr-
ségi véleményezés alapján lesz
lehetséges. 

Üde színfoltja lesz a kerület-
résznek a Békásmegyeren a nyár
végére elkészülõ új közösségi tér,
amely sétateret, pihenõhelyeket,
szökõkutakat, megújult szolgálta-
tóegységeket, sõt egy nyugdíjas
klubot is magába foglal majd.

- Ezt fõvárosi pályázati forrás-
ból, lakossági vélemények alap-
ján alakítja ki az önkormányzat -
árulta el a képviselõ.

Laukonidesz Lilla e beruházá-
sok mellett az állásbörze rend-
szeres megszervezésére büszke.

- A képviselõi munkám, de a
mindennapi élet során is folya-
matosan azt tapasztalom, hogy az
emberek rengeteg nehézséggel
küzdenek. Az egyik probléma a
munkavállalás. A tervezett állás-
börzékkel arra törekszünk, hogy
összehozzuk a munkavállalókat
és a helyi munkaadókat - mondta. 

A jövõbeli terveket illetõen a
képviselõ úgy fogalmaz, a leg-
fontosabb a megkezdett munka
folytatása.

- Akad még panelház, amelyet
korszerûsíteni kell, út, zöldfelü-
let, amelynek állagát javítani
szükséges, a fitneszparkok szá-
mának növelése pedig még kom-
fortosabbá teheti lakókörnyeze-
tünket. Egy régi vágy teljesülhet
továbbá azzal, hogy állami támo-
gatással végre korszerû vásár-
csarnok épül Békásmegyeren a
jelenlegi helyén - összegezte. 

(kgy)

Az MSZP-s Kiss László mandátu-
mot szerzett az Országgyûlésben,
a képviselõ-testületben Rácz Bé-
la „régi-új” képviselõ vette át
helyét a frakcióban.

- A III. kerületi lakosok egy ré-
sze ismer már engem, hiszen ko-
rábban két cikluson ke-
resztül voltam egyéni
képviselõ ugyanabban
a körzetben, ahol leg-
utóbb is indultam a vá-
lasztáson, Kaszásdûlõn.
Ebben a ciklusban a Fõ-
városi Önkormányzat
egészségpolitikai és
szociális bizottságának
tagjaként is dolgozom. A Kiss
László által eddig végzett, s a vá-
lasztók részérõl elismert munkát
kívánom folytatni. Ezzel bízott
meg az MSZP III. kerületi szer-
vezete, melynek már közel húsz
éve tagja vagyok.

Eddig is figyelemmel kísértem
a városrészben élõk problémáit, s
volt alkalmam tovább építeni
kapcsolatomat az itt élõkkel,
ugyanis az MSZP részére min-
den esetben én szerveztem a ke-
rületi egészségnapokat, ahol
nagyszámú idõs ember vette
igénybe egészségügyi szolgálta-
tásunkat.   Tehát nem kerültem ki
az itteni „vérkeringésbõl”. Min-
dig is nagyon fontos volt szá-
momra, hogy mi történik Óbuda-

Békásmegyeren. Ez ezután sem
lesz másképp. 

Két komoly területen végzem
munkámat a továbbiakban, Kiss
Lászlótól átvéve az oktatási ta-
nácsnoki, illetve az oktatási és
sportbizottságban betöltött fel-
adatkörét. Folyamatosan konzul-

tálunk, egyeztetünk,
hogy továbbra is zök-
kenõmentesen folytat-
hassam azt a szakmai
munkát, melyet õ vég-
zett eddig, igen magas
színvonalon. 

Az MSZP nem értett
egyet azzal, hogy a kor-
mány elvette az iskolá-

kat a helyi önkormányzatoktól.
Úgy gondoljuk, hogy így elvesz-
het az oktatási rendszerünk helyi
jellege. Jó példája annak, hogy a
kormányzat nem tud elég figyel-
met szentelni az iskoláknak,
hogy a kerületi pedagógusnapot
is az önkormányzat szervezi.
Természetesen éppen ezért he-
lyeseljük, hogy az önkormányzat
vezetése sok más fideszes kerület
gyakorlatával szemben, továbbra
is kiemelt figyelmet szentel az
oktatási területre, mûködtetõ-
ként. Visszatérve a beszélgetés
elejére, mindenben elõdöm, Kiss
László szakmapolitikai irányelv-
ét igyekszem követni - tette hoz-
zá Rácz Béla képviselõ. 

Sz. Cs. 

„Régi-új” képviselõ a testületben Egyéni választókerületek képviselõi 

Segítség az álláskeresõknek

Nagy sikerrel zárult a június 11-
én és 12-én tartott kétnapos mû-
vészeti fesztivál, ahol a kerület
nyugdíjas polgárai léphettek fel
produkcióikkal. 

A z Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény az ön-

kormányzat jóvoltából immár
16. éve rendezi a nagy érdeklõ-
désre számot tartó eseményt,
amelyre idén is hat kategóriá-
ban (vers, próza, ének, tánc,
hangszeres zene, színházi pro-
dukció) közel 60 mûsorszám-
mal neveztek az óbudai nyug-
díjasok.

Az elõadásokat mindkét nap
végén szakértõi zsûri értékelte:
Hûvösvölgyi Ildikó, a Turay Ida
Színház mûvésznõje, Budai Ilo-
na népdalénekes, az Óbudai
Népzenei Iskola tanára, Breziná-
né Kökény Júlia, a Békásmegye-
ri Közösségi Ház nyugalmazott
igazgatója, Zsikó Zoltán népdal-
énekes. Az emléklapokat Kele-
men Viktória alpolgármester ad-
ta át a fellépõknek.

A jeles eseményen egyaránt
helyet kaptak az egyéni és cso-
portos produkciók, a rendezvény
jó hangulatban, vidáman telt.

Alkotások 
A fesztiválon május 29-én

nyitották meg a képzõmûvé-
szeti és kézmûves kiállítást,

melyre azok az óbudai nyugdí-
jasok neveztek be, akik nem
színpadi produkcióval, hanem
alkotásaikkal kívánták meg-
mutatni tehetségüket. (A kiállí-
tás június 27-ig látható a Kis-
korona Galériában, hétköz-
napokon 8-tól 16 óráig. Cím:
Kiskorona utca 3.)

Mûvészeti Fesztivál 2014

Idõsek a színpadon 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

Június elején hirdettek
gyõztest a Lengyel Köztár-
saság Budapesti Nagykö-
vetségén, ahol a budapesti
gimnáziumok és szakközép-
iskolák legjobbjai vehették
át a vetélkedõn elért ered-
ményeik alapján elnyert ju-
talmakat. A lengyel és ma-
gyar történelmi ismeretek-
rõl szóló versenyt Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata bonyolította le.

A kerületi polgár-
mesterek által ja-

vasolt középiskolák csa-
patai tavasszal, több for-
dulóban adtak számot a
XX. századi lengyel és a
magyar történelmet
érintõ tudásukról.

Elsõ körben Power
Point prezentációban
kellett bemutatni ismert
személyeket és a sors-
fordító eseményeket,
valamint egy körképet:
„Így látták szüleink a
nyolcvanas évek vilá-

gát”; illetve „Ellenzék,
ellenzékiek a nyolcva-
nas években” tárgykör-
ben.

A második fordulóban
feladatlapokat kellett ki-
tölteni, míg a harmadik-
ban az elkészített PP
prezentációk kommen-
tálására került sor. A
csapatoknak az otthoni
elõzetes felkészülés
után egy-, a korszakhoz
(1980-1989) köthetõ je-

lentõs lengyel mûalko-
tást (irodalom, zene,
képzõmûvészet, film)
kellett ismertetni, majd
országismeret címszó
alatt egy-egy érdekes
lengyel szokást, vagy
népmûvészeti tárgyat is.

A zsûri elnöke Jaros-
law Bajaczyk, a Lengyel
Intézet igazgató-helyet-
tese volt, tagjai pedig:
Theisz Bálint, Óbuda-
Békásmegyer Önkor-

mányzatának alpolgár-
mestere, Máté Endre, az
Óbuda-Békásmegyer
Lengyel Nemzetiségi

Önkormányzata alelnö-
ke, Mitrovits Miklós tör-
ténész és Józwiak Vero-
nika.

• A versengést az Újpesti Károlyi István Általános
Iskola és Gimnázium nyerte meg, második helye-
zett az Óbudai Árpád Gimnázium, a harmadik pe-
dig az Újbudai József Attila Gimnázium lett. A gyõz-
tes csapat és felkészítõ tanáruk jutalma, hogy részt
vehetnek Óbuda-Békásmegyer lengyel testvérváro-
sával (Varsó-Bemowoval) közösen szervezett cse-
reüdülésen. A nyertesek júliusban 12 napot tölthet-
nek Boroszlón és a Szudéták vidékén.

Lengyel-magyar XX. század a középiskolások csapatversenyén

Intézményük fennállásá-
nak negyedszázados év-
fordulóját ünnepelték a
Krúdy Gyula Angol- Ma-
gyar Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola diákjai és
pedagógusai május 13-án. 

M int azt Aulechla
Anna igazgatónõ-

tõl megtudtuk, a jubileu-
mot rendezvénysorozat-
tal ünnepelték, melyre
az egész tanévben ké-
szültek. Egyebek mellett
iskolanapot, sportver-
senyt és táncházi progra-

mot tartottak. A diákok
láthattak rendõrségi, tûz-
oltó, vöröskeresztes és
katasztrófavédelmi be-
mutatót.  Koncertet ad-
tak az Aelia Sabina Ze-
neiskola tanárai, az Óbu-
dai Népzenei Iskola pe-
dig a táncházhoz muzsi-
kált. Korábban pályáza-
tot hirdettek a suli-póló
emblémájának tervezé-
sére és „megszületett” a
suli-induló is. Sok mun-
kával elkészült a jubile-
umi évkönyv és össze-
állt egy nagyon gazdag

iskolatörténeti kiállítás
is. Ezután olyan régi di-
ákok és szülõk meséltek
munkájukról, akiknek

különlegesen érdekes a
foglalkozása. A gyere-
kek beszélgethettek Je-
ney Gábor íróval, akinek
„Rév Fülöp” címû mûve
az idei olvasóverseny
egyik választható olvas-
mánya volt. A délelõtt
csúcspontja a 600 szele-

tes születésnapi torta
volt. 

A nap zárásaként az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban a Ki mit tud
legjobbjai fergeteges
gálamûsoron mutatták
meg sokszínûségüket. 

sz

Program-kavalkád a sulinapon

25 éves a Krúdy iskola

Koncz Levente, az Árpád
Gimnázium matematikata-
nára kapta ebben a tanév-
ben a Graphisoft Alapít-
ványtól a Magyar Matema-
tika Oktatásért egyik díját. 

A z alapítvány célja,
hogy támogassa a

matematikaoktatás terü-
letén a kiemelkedõ ered-
ményeket. Koncz Le-
vente, az Árpád Gimná-
zium igazgató-helyette-
se Kovács Viktória fel-
készítéséért vehette át
az elismerést május 30-
án. A tanuló az országos
Arany Dániel Matemati-
ka Versenyen III. díjat
kapott. 

Ezt a tanévet is sikere-
sen zárja az Árpád Gim-
názium matematika
munkaközössége. Diák-

jaik minden matemati-
kaversenyen eredmé-
nyesen szerepeltek. A
gyerekek sikerei mellett
a tanárok eredményei is
kiemelkedõek.
Ebben az évben
hárman vehet-
ték át a legered-
ményesebb fel-
készítõ díjat az
Abacus Mate-
matikai Lapok
országos ered-
ményhirdeté-
sén: Kézér Ildi-
kó, Sztojcsevné
Fekete Mária,
Koncz Levente.
Kitüntetéssel
felérõ megtisz-
teltetés, hogy az
új kísérleti tan-
könyvek meg-
írására felkérték

Gedeon Veronikát és
Számadó Lászlót, aki eb-
ben a tanévben megkapta
a Bonis Bona – A Nem-
zet Tehetségeiért-díjat is. 

Graphisoft-díjas tanár az Árpádban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Egészségügy

Folytatódik az Egészség-
körút Óbudán rendezvény-
sorozat, a következõ állo-
más a Csobánka téri szak-
rendelõben lesz Békásme-
gyeren, július 5-én 9-tõl
15 óráig.

ABékásmegyeri Egész-
ségnapon a már

megszokott szûrõvizsgá-
latok (vérnyomás- és vér-
cukor-, koleszterinmérés,
InBody testösszetétel-
mérés), újdonságként ha-
si ultrahangvizsgálatot is
kínálunk az érdeklõdõk-
nek. Az ultrahangvizs-
gálat az egészségnapon
is csak elõjegyzéssel ve-
hetõ igénybe, elõjegyzés
a rendelkezésre álló he-
lyek függvényében a
454-7500/208-as telefon-
számon és melléken kér-
hetõ (a telefonszámon
csak a szûrõnapi ultra-
hangvizsgálatra lehet
elõjegyzést kérni).

A Békásmegyeri
Egészségnapon ismeret-
terjesztõ elõadással is
várjuk az érdeklõdõket,
dr. Bódy Gábor fõorvos
a Holisztikus egészség-
szemléletrõl ad elõ 10 és
13 órától.

Az Egészségkörút
Óbudán szûrõprogram-
sorozat eseményein
résztvevõk között érté-
kes nyereményeket:
uszodabérletet, kerék-
párt, balatoni hétvégét
és még számos egyéb,
egészséges életmóddal
kapcsolatos nyereményt
sorsolunk ki. A nyere-
ménysorsolással kap-
csolatos információk
megtalálhatók a www.
egeszsegkorut.hu web-
oldalon. Az Egészség-
körút Óbudán esemé-
nyeirõl a Facebookon
értesülhetnek: www. face-
book.hu/ szentmargit-
rendelo

Egészségkörút Óbudán 
– Békásmegyeri Egészségnap

Július 1-jén zárva a szakrendelõk 
Minden év július 1-je, Semmelweis Ignác születésé-
nek évfordulója az egészségügyben dolgozók szá-
mára munkaszüneti nap. A Szent Margit Rendelõin-
tézet szakrendelõi (a Vörösvári úti és a Csobánka
téri szakrendelõk, a Laktanya utcai Tüdõgondozó,
valamint a gyermekfogászatok) ennek megfelelõen
ezen a napon zárva lesznek, nem fogadnak betege-
ket. Sürgõs esetben forduljanak az orvosi ügyele-
tekhez, melyek elérhetõségei megtalálhatók a
www.obuda.hu és a www.obudairendelok.hu web-
oldalakon.

Pro Óbuda-díjjal tüntette ki
az önkormányzat dr. Bálint
András háziorvost, egész-
ségügyi szaktanácsadót.
Szerinte hivatásában az a
legszebb, hogy folyamato-
san arra készteti, tartson
lépést a változó világgal.

Több mint harminc
éve dolgozik Óbudán

dr. Bálint András, a nép-
szerû háziorvos. A kap-
csolatát a kerülettel felesé-
gének köszönheti.

- A feleségemék régi
óbudai család. Amikor
összeházasodtunk, ide ke-
rültem, és az elmúlt évti-
zedekben bennem is meg-
erõsödött az óbudai kötõ-
dés. Szeretek itt élni, dol-
gozni - mondta.

Az orvosi hivatást nem
családi ihletésre választot-
ta. A felmenõk között ta-
lálni természettudományi
érdeklõdésû embereket -
például biológust, peda-
gógust -, de orvost nem.

- Egy könyv terelte ebbe
az irányba az érdeklõdése-
met. A. Jospeh Cronin:
Réztábla a kapu alatt címû
regénye, amelyet nagy lel-
kesedéssel olvastam a

gimnáziumi évek alatt. En-
nek hatására döntöttem el,
hogy orvos szeretnék lenni
- magyarázta. 

A háziorvosi munka
mellett nem azonnal dön-
tött. Kezdetben a bioké-
mia kötötte le az érdeklõ-
dését, majd kórbonctannal
és kutatással foglalkozott.

- Éppen ez a munka éb-
resztett rá a hivatásomra.
A kórbonctani feladatok
közben eszméltem rá,
hogy sokkal inkább sze-
retnék emberek gyógyítá-
sával foglalkozni. Aztán
kerültem az István kór-
házba, majd letettem a
szakvizsgát, és végre
megkezdõdött a pályám -
emlékezett vissza.

A háziorvosi munka
mellett kiemelkedõ ta-
nácsadói tevékenysége.

- Már korábban is fel-
kértek tanácsadásra az ön-
kormányzatnál. Aztán a
második választási ciklus
idején átkerült a háziorvosi
rendszer az önkormány-
zatok irányítása alá, ekkor
komolyabb feladat hárult
rám, ránk, hiszen ki kellett
dolgoznunk a szakmai-
szervezeti kereteket - fej-

tette ki. - Különlegessége a
III. kerületi átszervezés-
nek, hogy az önkormány-
zat akkor Budapesten elsõ-
ként vásárolt olyan szoft-
vert, amelyet valamennyi
háziorvos megkapott, tehát
egy egységes informatikai
rendszerben tudtunk elkez-
deni dolgozni.

Dr. Bálint András sze-
rint a háziorvosi munká-
ban a legszebb a folya-
matos kihívás.

- Rendkívül változa-
tos, és mindig újabb fel-
adatok elé állít. Az em-
ber megtanulja, hogy lé-
pést kell tartani a korral,
csak akkor tud szakmai-
lag hiteles maradni. Sze-
retem a hivatásomat -
árulta el. (kegy)

Pro Óbuda-díj: dr. Bálint András 

Lépést kell tartani a korral

EGÉSZSÉGES EZÜSTKOR: a Szent Margit Rendelõintézet és az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény egészségügyi ismeretterjesztõ sorozatában, „Menopauza,
nõgyógyászati panaszok idõs korban” címmel dr. Czeiner Béla nõgyógyász fõorvos tar-
tott elõadást a Kiskorona utcai idõsklubban május 28-án

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizs-
gálat. A III. kerületben lakó 45-65 éves nõk, akik utol-
só mammográfiás vizsgálata 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
mammográfiás szûrõvizsgálaton! A szûrõvizsgálat térí-
tésmentes. (Információ: Budapest Fõváros Kormányhi-
vatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tel.:
465-3823.) A lehetõség adott! Éljenek vele!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Zöldoldal

A címben felsoroltak voltak
az idei év témakörei az ÖKO-
7 versenyen, melyre óvodá-
sok és iskolások jelentkez-
hettek. A megmérettetés
eredményhirdetését az Óbu-
dai Kulturális Központ Bé-
kásmegyeri Közösségi Házá-
ban tartották nemrégiben. 

23 évvel ezelõtt a Bé-
kásmegyeri Közössé-

gi Ház és Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
nak közös kezdeményezé-
sére jött létre az ÖKO-7
elnevezésû játékos kör-
nyezet- és természetvédel-
mi vetélkedõ a kerület ok-
tatási intézményei tanulói-
nak részvételével. A ren-
dezvény a Nemzetközi
Föld Napja kezdeménye-
zéshez csatlakozik azóta
is. A kezdeti cél a környe-

zetvédelmi mozgalmak
akciói mellett egy köz-
ponti rendezvény létreho-
zása volt, amelynek során
elsõsorban az iskolás kor-
osztályokon keresztül a
szemléletformálásra, a fi-
gyelem felhívására és a te-
võleges magatartás kiala-
kítása iránti vágy felkelté-
sére törekedtek a szerve-
zõk. Az ÖKO-7 program-
jai közé idõközben beke-
rült a szelektív hulladék-
gyûjtés, a komposztálás, a
megújuló energiák, kö-
zösségi kertek, Óbuda-
Békásmegyer épített és
természeti értékeinek vé-
delme. Az ÖKO-7 több
intézmény, pedagógus,
szakember, önkéntes segí-
tõ közös munkájával, az
önkormányzat támogatá-
sával jött létre. sz

NYERTESEK. Az óvodák közül I. helyezett lett: a Gyermekvilág Óvoda Csiga
csoport (felkészítõ: Kleinné Hantos Tünde); II.: Gyermekvilág Óvoda Elefánt cso-
port (felkészítõ: Cser Gabriella); III.: Vackor Óvoda Süni csoport (felkészítõ:
Jagoschitzné Magócs Szilvia). Az 1-2. osztályos korcsoportból: I. helyezést ért el
a Bárczi Baglyok csapata (felkészítõ: László Gyöngyvér); II.: Kemény Dió (Csillag-
hegyi Általános Iskola, felkészítõ: Ujházyné Kertész Tímea). III.: Napsugár (Elsõ
Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, felkészítõ: Ujvári And-
rea). 3-4. osztály: I. lett az Együtt a természetért (Fodros Általános Iskola, felké-
szítõ: Nándori Mária, Antalffy Ágnes); II.: Zöldfülûek (Aquincum Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola, felkészítõ: Konrádné Érsek Tünde); III.: Száz-
szorszépek (Fodros Általános Iskola, felkészítõ: Bódiné Pintér Erika). 5-6.osztály:
I. ÖKO-lógusok (Fodros Általános Iskola, felkészítõ: Antalffy Ágnes); II.: Zöld Föld
(Zipernowsky Károly Általános Iskola, felkészítõ: Simon Marianna, Horváth Bors
Nóra). III.: ÖKO Sziget kalózai (Óbudai Nagy László Általános Iskola, felkészítõ:
Kubinszkyné Szegedi Henrietta). 7-10. osztály: I. Földörzõk (Zipernowsky Károly
Általános Iskola, felkészítõ: Kásáné Madarász Ágnes); II.: Harrer Kert-észei (Óbu-
dai Harrer Pál Általános Iskola, felkészítõ: László Klára).

ÖKO-7: hulladékhasznosítás, közösségi kertek, zöld háztartás 

Ezzel 12 futtató található a
kerületben, és továbbiak ki-
alakítását is tervezi az önkor-
mányzat. Mindemellett a
meglévõk ellenõrzése, kar-
bantartása folyamatos.

Új kutyafuttató létesült
a Gyógyszergyár ut-

ca-Csillaghegyi út közti
területen. Az 1000 négy-
zetméteres bekerített terü-
letnek két kapuja van; pa-
dokkal, hulladékgyûjtõ-
vel, kutyaürülék gyûjtõk-
kel szerelték fel. A futtató-
ban biztosított a biztonsá-
gos, szabad mozgatás le-
hetõsége, miközben a gaz-
dik a kihelyezett padokon
ülve kísérhetik figyelem-
mel kutyáik játékát. Az
akadálypálya is segítséget
nyújt az ebek energiáinak
levezetéséhez, a velük va-
ló együttes munkához.

A Gyógyszergyár utcai-
val együtt 12-re nõtt a fut-

tatók száma a kerületben.
Az önkormányzat tovább-
ra is kiemelten kezeli ezek
kialakításának kérdését,
ennek érdekében a munka-
társak újabb lehetséges te-
rületeket mérnek fel, illet-
ve tárgyalnak a környék la-
kóközösségeinek képvise-
lõvel, kiknek jóváhagyása
elengedhetetlen a kialakí-
táshoz. Mindemellett a
már meglévõk mûszaki fe-
lülvizsgálata is folyamatos;
amennyiben szükséges, az
elavult vagy megrongáló-
dott játékok cseréjét még
ebben az évben elvégzik.

Figyelem!
Június 1-jén megkezdõ-

dött az ebösszeírás. Az
ebösszeírás önbevallásos, a
bevalláshoz szükséges for-
manyomtatvány a kerület
több pontján átvehetõ, il-
letve az önkormányzat
honlapjáról (www.obuda.
hu) letölthetõ.

Új kutyafuttató 

Beköszöntött a nyár, a
június eleji kánikulá-

ban napi 25 Celsius-fokos
átlaghõmérséklettel. A
gyalogosan közlekedõk-
nek célszerû útba ejteniük
az önkormányzat által, a
kerület több pontján felál-
lított párakapuk valame-
lyikét. Ahõségben akár tíz
fokkal is csökkenthetik a
hõérzetet a vízpermet ki-
bocsátása által. A járóke-
lõk a Szentlélek téren, a
Római, a Pethe Ferenc, a

Csobánka, a Heltai Jenõ
és az ófalui Templom té-

ren, illetve a Rozgonyi Pi-
roska utca Duna-part felõ-
li végén élvezhetik jóté-
kony hatását. 

„Álmodtam egy iskolát
magamnak…” - ez a címe
a Let's Colour! pályázat-
nak, melyen az Aquincum
Általános Iskola is indul.
A közösségi pályázat cél-
ja, hogy az elszürkült, le-
hangoló falfelületeket szí-
nessé varázsolja a helyi
közösség bevonásával.
Az iskola lehetõséget

kapna elsõsorban azok-
nak a falfelületeknek szí-
nesítésére, amelyek eddig
kimaradtak a felújításból:
az intézmény sportpályája
mellett található beton le-
látó, az idén kialakított
veteményes oldala, a be-
ton virágládák és padok,

valamint az aula falai és
lépcsõi. Mivel a lakótele-
pen amúgy is sok beton és
panelfelület van, az iskola
egy igazi színfolt lehetne
az egész helyi közösség
számára. (Szavazzon júni-
us 22-ig a www.lets-
colour.hu oldalon!) 

Színes falfelületek

Párakapuk a hõség ellen

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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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

A nyár egyik legtipikusabb, szezonális jellegû
bûncselekménye a strandokon elkövetett al-
kalmi lopás. A hatalmas tömegben senkinek
sem tûnik fel, ha valaki felemel egy táskát a
földrõl és elsétál vele. 

A tolvajok sokszor nem válogatnak,
nem nézik, hogy mit visznek el. Le-

het az strandpapucs, úszószemüveg vagy
napolaj, de esetenként értékesebb tárgyak,
igazolványok, márkás napszemüveg, okos-
telefon, digitális fényképezõgép, videoka-
mera, laptop, vagy éppen pénztárca. Gyak-
ran elõfordul, hogy az indítókulcsot is
megszerzi az elkövetõ, és a parkolóból
könnyedén ellopja az autót. Ezek a bosz-
szantó esetek könnyedén elkerülhetõek
egy kis odafigyeléssel. 

Ne vigyen magával semmilyen értéket a
nagyobb fürdõhelyekre, strandokra;
amennyiben mégis, ne hagyja azokat õri-
zetlenül! Használja a csomagmegõrzõket,
vigyázzon a belépés során kapott karórára!
Gyõzõdjön meg minden esetben az öltö-
zõkben lévõ szekrények zárt állapotáról,
baj esetén azonnal kérjen segítséget a biz-
tonsági szolgálattól! 

A BRFK kiemelt figyelmet fordít a für-
dõkre és környékükre, mivel a lopások
megközelítõleg 15 százaléka nyáron eze-
ken a helyeken valósul meg. A lopások
nagy része õrizetlenül hagyott értékekre,

személygépjármûben hagyott táskákra,
laptopokra, öltözõben felejtett személyes
tárgyakra irányul. Ezért kellõ figyelemfel-
hívással, a fürdõzõk felelõsségérzetének
fokozásával a vagyon elleni bûncselekmé-

nyek megelõzhetõek. A BRFK bûnmegelõ-
zési osztályának munkatársai júliusban és
augusztusban bûnmegelõzési célú ellenõr-
zéseket tartanak több fõvárosi fürdõben,
strandon. 

Rendõrségi tanácsok • Mire figyeljünk fürdõzésnél? 

Biztonságban a strandokon

AIII. kerületi Rendõr-
kapitányság súlyos

testi sértés bûntette és lo-
pás miatt keresi a képen
látható férfit. A tettes még
tavaly december 31-én 12
óra körül ment be az Esõ
utca egyik társasházi la-
kásába, ahonnan mobilte-
lefonokat vitt magával. A
sértett az elkövetõ után
sietett és megkísérelte
visszavenni a telefonokat,

ám az elkövetõvel való
dulakodás közben súlyos
sérülést szenvedett. A III.

kerületi Rendõrkapitány-
ság munkatársai kérik,
aki a felvételen látható
férfit felismeri, hívja a
rendõrséget!A Készenléti Rendõrség

Nemzeti Nyomozó Iroda
nemzetközi bûnözés elleni
fõosztályának munkatársai
házkutatást tartottak egy
óbudai lakásban kábító-
szer-kereskedelem bûntett-
ének megalapozott gyanúja
miatt április 18-án. 

A házkutatás során a
lakás használójától

növényi származékkal

szennyezett digitális
mérleget, valamint
anyagmaradványt, to-
vábbá magvakat foglal-
tak le. Egyúttal a lakás-
ba érkezõ egyik gyanú-
sított használatában lévõ
gépjármû pótkerekében
a rendõrök több mint 4
kilogramm száraz növé-
nyi anyagmaradványt

találtak. A harmadik
gyanúsított már a ház-
kutatás közben érkezett,
tõle jelentõs mennyisé-
gû készpénzt foglaltak
le a nyomozók, melybõl
feltételezhetõen a nem
sokkal korábban lefog-
lalt kábítószerbõl vásá-
rolt volna. 

A rendõri akcióban a
nyomozók három férfit
fogtak el, velük szem-
ben a további eljárást -
kábítószer-kereskede-
lem bûntette elkövetésé-
nek megalapozott gya-
núja miatt - a III. kerüle-
ti Rendõrkapitányság
végzi.

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Kábítószerrel üzleteltek

Mobilokat lopott az Esõ utcábólKirabolták Vitray Tamást
Trükkös tolvaj csalta csapdába a legendás tévést.
Egy fiatal férfi kiszúrta Vitray Tamás autójának kere-
két, és amikor a riporter kiszállt megnézni, betörte
a kocsi ablakát, majd készpénzzel, bankkártyával
és a lakáskulccsal kereket oldott. Mindez június 10-
én délután, a Szentendrei úton történt. Vitrayt az
úton egy melléérkezõ motoros figyelmeztette arra,
hogy baj van az autójával. A legendás riporter egy
élelmiszerbolt parkolójában megállt, és észrevette,
hogy lapos a bal hátsó gumija. Vitray arrébb ment,
majd amikor visszatért, azt látta, hogy az ismeretlen
motoros elhajt az autója mellõl. A kocsi jobb elsõ
ülésének ablaka be volt törve, az utastérbõl pedig
eltûnt a táskája.
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Fókuszban a Sziget Fesztivál

A Sziget Fesztivál sajtótá-
jékoztatóján elhangzott:
amellett, hogy egy héttel
késõbb, augusztus 11-tõl
18-ig tartják, nem ez lesz
az egyetlen változás. Töb-
bek közt szeretnék erõsí-
teni a Sziget családia-
sabb, közösségi jellegét.
Errõl és a helyieket érintõ
legfontosabb kérdésekrõl
beszélgettünk Gerendai
Károly ügyvezetõ igazga-
tóval.  

A Sziget már a kez-
detektõl közösségi

teret kívánt biztosítani a
fiataloknak. A „kell egy
hét együttlét” szlogen
jegyében jött annak ide-
jén létre, és azóta is
igyekszünk ennek meg-
felelni. Ugyanakkor az
elmúlt években egy ha-
talmas nemzetközi fesz-
tivállá nõtte ki magát,
ahol sokkal nehezebb a
családias hangulatot
biztosítani. Ezért az idei
évben még nagyobb
hangsúlyt fektetünk a
hangulatos közösségi te-
rekre és aktivitásokra,
egyedi élményeket kí-
nálva, mind a nagyobb
tömegek, mind a csalá-
diasabb közegre vágyók
számára. 

Tábortûz mellett
Ilyen új helyszínként

jön létre a Tábortûz
Színpad, ahol elõzetes
jelentkezés és válogató
után, tehetséges utcaze-
nészek adják elõ a nem-
zetközi rock-irodalom
legjobb számait, egy
hangulatos tábortûz
mellett, estérõl estére.
Tavaly debütált a sziget
északi csücskén a Sziget
Beach - a fesztivál víz-
parti „közösségi tere” -
ami már elsõre nagy si-
kert aratott, és üde szín-
foltjává vált a Fesztivál-
köztársaságnak, így ter-
mészetesen idén is újra
kialakítjuk. A nyugodtan
megpihenni vágyóknak
több kis ligetet alakítunk
ki, speciális pihenõ al-
kalmatosságokkal, a fo-

telektõl a nyugágyakig,
illetve ebbe a kínálatba
jól illeszkedik a III. kerüle-
ti Önkormányzat Könyv-
Megálló projektje is, ami
már tavaly is nagy sikert
aratott.

A nagyobb - de sokak-
nak igazán maradandó
élményt nyújtó - közös-
ségi megmozdulásokra
pedig jó példák azok az
akciók, ahol egyszerre
több tízezer látogató le-
het aktív részese egy ha-
talmas, látványos per-
formansznak a Nagy-
színpad elõtti téren. Hi-
hetetlen látványt nyúj-
tott tavaly, amikor több
tízezer lufit engedtek
egyszerre a magasba.
Idén már minden napra
készülünk egy-egy ilyen
látványossággal.

Woodstock 45
- Idén két évforduló

apropóján is terveznek
tematikus programot. 

- Elsõként a már emlí-
tett Tábortûz Színpad is
egy évfordulóhoz kötõ-
dik. Ez a helyszín egy
kicsit azt a közösségi

életérzést igyekszik
visszaadni, amit annak
idején a Woodstock je-
lenthetett, ezzel tisztel-
günk a nagy fesztivál-
elõd idén 45. évforduló-
ja elõtt. Woodstock mel-
lett a szabadság érzésé-
nek egy másik évfordu-
lója is visszaköszön
majd a Sziget idei prog-
ramjaiban: a rendszer-
változás és a régió fel-
szabadulásának  25. év-
fordulója apropóján, a
vasfüggöny és a berlini
fal leomlására emléke-
zünk. Ennek jegyében
felépül a Szigeten egy

közel 100 méteres fal is,
melyet felkért street art
mûvészek, illetve a
Fesztivál-köztársaság
lakói dekorálnak majd
ki. Illetve a már évek óta
nagy sikernek örvendõ
Kelet-Európa Vurstli-
ban, a rendszerváltás
elõtti hangulatot idéz-
zük meg.

Hangfogó fal 
- Tavaly adódtak gon-

dok a hangerõvel. 
- Tavaly is csak az el-

képesztõ szárazság miatt
kialakult légviszonyok
okoztak problémát, és
ahogy enyhült az idõjá-
rás, a panaszok is azon-
nal megszûntek. Ugyan-
akkor azt tapasztaljuk,
hogy a környék lakói is
mára már többségükben
elfogadták, hogy ez a hét
egyesek számára kisebb-
nagyobb kellemetlensé-
gekkel járhatnak; de köz-
ben másoknak meg ez a
nyaruk legszebb része,
arról nem is beszélve,
hogy sok tízezer fiatal lá-
togat ide a világ minden
tájáról, és viszi a fõváro-

sunk jó hírét. Sajnos egy
ekkora tömegrendez-
vényt teljesen elnémítani
nem tudunk. Tisztában
vagyunk vele, hogy amíg
a szabadtéri nagy kon-
certek szólnak, nemcsak
a színpadok elõtt állók,
de a környéken élõk is jól
hallják a zenét. Ezért is
fejezõdnek be a hangos
programok 23 órakor, és
utána már csak jelentõ-
sen limitált hangerõvel,
jóval kisebb események
zajlanak, pont azért, mert
igyekszünk mindent ma-
radéktalanul megtenni a
környék lakóinak nyu-
galma érdekében. Persze
idén is lesznek hangfogó
sátrak, limiterek, sõt idén
már - Bús Balázs polgár-
mester kérésére - hangfo-
gó falat is építünk a leg-
nagyobb sátor köré. De
továbbra is egész éjszaka
folyamatosan mérünk
majd a környéken, és
azonnal korrigálunk, ha
bármilyen problémát
észlelünk. Természetesen
idén is üzemeltetünk
majd ingyenesen hívható

Még nagyobb hangsúlyt fektetnek a zajcsökkentésre

Közösségi élmény, kultúr-dömping a Szigeten

FOLYTATÁS A 17. OLDALON
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számot, amin non-stop
fogadjuk a bejelentése-
ket. 

Parkolás, 
közbiztonság,

közlekedés 
- A parkolás, a Sziget

környékének rendezett-
sége, a közbiztonság -
ezek szintén fontos kér-
dések. Milyen intézkedé-
seket tettek ez ügyben?

- A parkolás évek óta
kardinális kérdés és
örömmel jelentem, idén
már, miután megszûntek
a Hajógyár területén
mûködõ szórakozóhe-
lyek, sikerült az állami
vagyonkezelõvel megál-
lapodnunk, hogy kiala-
kíthatunk egy nagyobb
kapacitású parkolásra
alkalmas területet a szi-
get túlsó oldalán. Emel-
lett továbbra is mûköd-

nek majd az eddigi par-
kolók a környék vállal-
kozói által üzemeltetve,
de mindenkinek így sem
jut majd hely, ezért fel-
hívjuk az autósok fi-
gyelmét most is, hogy
lehetõleg ne gépjármû-
vel érkezzenek.  Minden
egyéb közlekedési mó-
dot aktívan támogatunk
is. Direkt hajójáratot
mûködtetünk a belváros
és a sziget között; sûrít-

jük a tömegközlekedést,
ami ilyenkor ráadásul
éjszaka is jár; szerzõdé-
sünk van taxi-társaság-
gal; különbözõ szolgál-
tatásokkal ösztönözzük
a kerékpárral érkezõket. 

A környéket a rendõr-
séggel karöltve folyama-
tosan figyeljük közbiz-
tonsági szempontból, a
közeli utcákat lezárjuk,
ide csak a helyi lakosok
juthatnak be autóval. 

Természetesen a taka-
rítást is folyamatosan el-
végeztetjük, nemcsak a
szigeten, hanem a kör-
nyezõ területeken is, hi-
szen az a célunk, hogy
minél kisebb „nyomot”
hagyjuk magunk után.
Ugyanakkor õszintén be
kell vallanom, hogy to-
vábbra sem fogjuk tudni
úgy megvalósítani a
fesztivált, hogy azt észre
sem fogják venni: a hét-
köznapihoz képest nehe-
zebb lesz a közlekedés,
nagyobb lesz a sor a kö-
zértben, hallani fogják a
nagyszínpados koncerte-
ket, és a Sziget is hete-
kig viseli majd a rendez-

vény nyomát. Tiszta a
lelkiismeretem, mert
minden tõlünk telhetõt
igyekszünk megtenni a
békés egymás mellett
élés jegyében, de azt is
el kell mondanom,
õszintén hálás vagyok a
környéken élõknek,
hogy megértõen, sõt a
legtöbben pozitívan vi-
szonyulnak a rendez-
vényhez az õket érõ kel-
lemetlenségek ellenére.
Ha a lakosság nem lenne
ilyen toleráns, akkor
nem sikerülhetne immár
22-jére megrendeznünk
az idõközben már Euró-
pa legjobb fesztiváljá-
nak is megválasztott
kulturális eseményt. 

Szeberényi Csilla

FOLYTATÁS A 16. OLDALRÓL

A megszokottnál is több
programmal várja a láto-
gatókat az idén 120 éves
Aquincumi Múzeum. Az in-
tézmény történetét bemu-
tató kiállítás május 9-én
nyílt meg és október 31-ig
látható.

S zenzációnak számí-
tott már megnyitá-

sakor, 1894-ben az
Aquincumi Múzeum: a
területén feltárt ókori
eredetû romegyüttes egy
római polgárváros kör-
vonalait tette láthatóvá,
a falak között és alatt ta-
lált leletanyagot pedig
egy Orczy Gyula által
tervezett, korhû épület-
ben mutatták be, ami
nem csak magához a
múzeum tematikájához,
de a korszak kései neo-
klasszicista ízléséhez is
jól illett. A terület eleinte
városszéli kirándulóhely
volt, az 1960-as évektõl
folyamatosan megújítot-
ták, majd némi megtor-

panás után az elmúlt
években újabb robba-
násszerû fejlõdésen
ment keresztül, és kor-
szerû, a modern igé-
nyeknek megfelelõ régé-
szeti parkká vált, amely
nem csak látnivalót kí-
nál: szervezett program-
jaival élményeket is.

A múzeum az évfordu-
ló apropóján zárt ötletpá-
lyázatot írt ki a Budapes-
ti Mûszaki Egyetem két
tanszékének, az Építé-
szettörténeti Tanszék és
a Középülettervezõ Tan-
szék Doktori Iskolája
hallgatóinak. A pályázók
a múzeumépület rendel-

tetését gondolhatták újra,
illetve a romkert számá-

ra tervezhettek új funkci-
ókat. Május 9-én nyílt
meg az „A romkerttõl a
régészeti parkig - Aquin-
cumi Múzeum 1894-
2014” címû kiállítás,
amely egyszerre mutatja
be az intézmény történe-
tét, egyben az ötletpályá-
zat anyagát. Az esemény
alkalmából országos fo-
tópályázat is indult,
amely a múzeum lelete-
gyüttesét, illetve a Ma-
gyarországon fellehetõ
római kori emlékeket kí-
vánja összegyûjteni. (To-
vábbi tájékoztatást a
www.aquincum.hu és a
www.muemlekem.hu ol-
dalak nyújtanak. Cím:
Szentendrei út 135.) 

K. Gy.

A romkerttõl a régészeti parkig 

KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ. Szurcsik József kiállítását
Szeifert Judit mûvészettörténész nyitja meg az
Óbudai Nyár programjában, június 27-én 18 órakor
az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájá-
ban. Közremûködik az Úzgin Ûver zenekar. (Megte-
kinthetõ július 31-ig, hétköznapokon 9-tõl 16 óráig,
ingyenesen. Cím: San Marco utca 81.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Több mint másfél évtized
után köszön le az Óbudai
Evangélikus Egyházközség
élérõl Bálintné Varsányi Vil-
ma lelkész, aki a nyugdíjas
évekre sem csak pihenést
tervez: már dolgozik a gyüle-
kezet történetét bemutató
könyv folytatásán.

- Istenfélõ családban
nõttem fel, de a lelkészi
pálya ötlete sokáig nem
merült fel bennem - mesé-
li Bálintné Varsányi Vilma,
az Óbudai Evangélikus
Közösség lelkésze, akit jú-
nius közepén búcsúztatott
nyugdíjba vonulása alkal-
mából a közösség. - Ami-
kor a szülõváros egyház-
községének kántorra volt
szüksége, édesapám beíra-
tott a fóti kántorképzõbe.
Szívesen mentem, és nagy
szorgalommal vetettem
bele magam a tanulásba,
mert a zenét szerettem, és
különleges volt számom-
ra, hogy a kezem alatt szó-
lal meg az orgona. Itt, a
kántorképzõben lett ré-
szem olyan Isten-élmény-
ben, ami a lelkészi pálya
felé terelt. Ekkoriban már
azt is észrevettem, hogy a
kortársaim, a környeze-

temben élõk szívesen
gyûlnek körém lelkiségi
kérdésekkel.

A fiatal Varsányi Vilma
innen egyenes utat talált a
teológiára, noha szüleit is
meglepte, hogy a lelkészi
pálya felé indul. Anemzet-
közi evangélikus gyakor-
latban természetesnek szá-
mít, hogy nõ vállalja ezt a
hivatást, az akkori Ma-
gyarországon azonban ez
még meglehetõsen szokat-
lan jelenség volt.

- Én is feltettem ma-
gamnak a kérdést: nõ lé-
temre vállalhatom-e ezt a
hivatást? A legfontosabb

érv, ami meggyõzött az
volt, hogy ha Krisztus a
feltámadás hírét egy nõre
bízta, hogy elmondja a ta-
nítványoknak, akkor én is
lehetek szeretetének hírvi-
võje - emlékezett vissza a
leköszönõ lelkész.

Mindezek ellenére
egyébként a közösségek
nyitott szívvel fogadták
kicsit sem idegenkedve,
hogy nõ legyen a lelké-
szük.

- Egy kedves esetet tu-
dok említeni. Sok helyre
elmentem teológus éveim
során igehirdetési szolgá-
latra. Mindig érdekelt, hol,

hogyan élnek az emberek.
Egy alkalommal, amikor a
helyi lelkész meghirdette,
hogy teológus nõ érkezik a
gyülekezetbe, az emberek
kiálltak az utcára, és egy
apácát vártak. Meglepte
õket, hogy egy huszon-
éves fiatal érkezik civilben
- mesélte. 

A lelkészi pálya Veszp-
rém megyében kezdõdött.
Az egyházközség történel-
mi adottságai miatt ki-
emelkedõeknek számíta-
nak a celldömölki egyház-
község élén eltöltött évek.

- Óbudára a férjemet
hívták lelkésznek, együtt
érkeztünk ide. Õ öt évig, a
haláláig vezette a közössé-
get, akkor a gyülekezet
úgy döntött, nem hív más-
honnan új vezetõt, engem
kértek fel - avatott be a
részletekbe Bálintné Var-
sányi Vilma. 

Tartalmas és emlékeze-
tes volt az itt töltött mint-
egy 16 év, vallja Varsányi
Vilma, amely során jó
kapcsolatot sikerült kiala-

kítani más felekezetek
gyülekezeteivel is az erõ-
sen katolikus többségû
Óbudán. 

- Hála Istennek nyolc
unokám van, akikkel most
sokkal több idõt tölthetek -
beszélt a közeljövõrõl a
búcsúzó lelkész. - Emellett
lesz idõm eljárni más gyü-
lekezetekbe, embereket
megismerni, figyelni, ta-
nulni. De dolgozom is egy
kicsit. Korábban már meg-
írtam a gyülekezetünk tör-
ténetét 1844-tõl 1948-ig.
A közösség nagyon várja
ennek a folytatását, én pe-
dig jó szívvel és lelkesen
látok munkához. K. Gy.

Új parókiát épít a Budapest-
Csillaghegyi Református
Egyházközség. A szükséges
összeg elõteremtéséhez
gyûjtést is rendeznek.

Csaknem tíz éve volt
már probléma a régi

parókiaépület rossz állapo-
ta - mondta el
Battyányi Géza
lelkész. - 2005-
ben kerültem a
gyülekezet élére,
akkoriban fejezte
be az építkezést,
vált le, és alapí-
tott saját egyház-
községet a békás-
megyeri közösség. Ekkor
vált nyilvánvalóvá, hogy
megújulásra válnak a csil-
laghegyi épületek is. 

Elsõként a templom ke-
rült sorra: új tetõt kapott,
kicserélték az ablakokat,
megszépült a közösségi

tér. Az ehhez szükséges
összeget részben Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata, részben az egy-
házmegye építkezési alap-
ja, valamint a hívek terem-
tették elõ. Már ekkor nyil-
vánvaló volt, hogy a paró-
kián is igazítani kell.

- A parókia
nem csak a lel-
kész és családja
lakóhelye, kö-
zösségi célokat
is szolgál. Ezért
fontos, hogy tá-
gas, kényelmes,
és persze, haté-
konyan üze-

meltethetõ épület legyen
- magyarázta Battyányi
Géza.

A már meglévõ épületet
több szakember is meg-
vizsgálta, az eredmények
szerint pedig gazdaságo-
sabbnak tûnt annak elbon-

tása, és egy új, korszerû,
épület felhúzása. A presbi-
térium tehát az építkezés
mellett döntött.

- Amunkálatok megkez-
dõdtek - árulta el a lelkész,
aki átmenetileg egy fel-
ajánlásnak köszönhetõen
Békásmegyer-Ófaluban
lakik a családjával. - Min-
den református gyülekezet
önellátó, egy ilyen beruhá-
zás azonban meghaladja
az erejét. A költségekhez
hozzájárul az Emberi Erõ-
források Minisztériuma, az
önkormányzat, az egyház-
megyei építkezési alap, és
gyûjtést is rendezünk. Ha-
marosan elindítunk egy, az
év végéig tartó kulturális
eseménysorozatot, amely-
nek bevételeit erre fordít-
juk. Emellett természete-
sen örömmel várunk min-
den további segítõ felaján-
lást. (kgy) • A pénzadományokat a következõ számlaszámra

utalhatják át a felajánlók: (CIB Bank) 10700495-
49087000-52000001. Érdeklõdni a következõ elér-
hetõségeken lehet: Budapest-Csillaghegyi Refor-
mátus Egyházközség, 1039 Budapest, Vörösmarty
utca 2. Tel: 388-3974, 06-30-400-9807. Honlap:
www.csillaghegy.parokia.hu. Facebook: www.face-
book.com/csillaghegyireformatus.

Építkeznek a csillaghegyi reformátusok

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER

A gyülekezet történetét készül megírni
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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, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén 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

� Regisztrált gáz-víz-, fûtésszerelõ mester
sajátkezû kivitelezést vállal. Tel.: 06(30)343-
3390, 314-1111
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 06(20)994-7726
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Lakásfelújítás, szobafestés mázolás, tapé-
tázás, víz-gáz szerelés. Üres lakásokra árked-
vezmény. Tel.: 787-1332, 06(20)986-3129
� 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.
� 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
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Klímaberendezések javítása, tisztítása,
gázfeltöltés, ingyenes kiszállással 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 06(30)215-9260
� Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellenzõ
stb. szerelése, javítása garanciával! Tel.:
06(70)341-9489; 06(20)341-0043
� 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
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Vízszerelés! Csapcsere, mosógépbekötés,
teljes felújítás! Vízóraszerelés ügyintézéssel!
Radiátorcsere! Tel.: 06(30)954-9554;
www.vizoraguru.hu
� 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
� 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

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõkben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl.
Tel.: 06(20)595-3057

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10. , a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és lé-
zerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kisko-
rona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szükség
esetén háznál is kezel
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-

rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos

� 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
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� 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
� Hajdu Eszter vásárol készpénzért bútoro-
kat, festményeket, dísztárgyakat, órákat, porce-
lánokat, csillárt, könyveket, ezüstöt, borostyá-
nokat, szõrmét, bizsukat, csipkét, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06(20)597-8280
� 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
� Keresek régi motorkerékpárokat és ezek
alkatrészeit, lehet romos, hiányos, rozsdás.
Minden érdekel. Pl.: Pannonia, Csepel,
Zündapp, BMW, NSV. Tel.: 06(20)519-6079

� 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.louisgale-
ria.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., 06-1-364-75-34, 06(30)382-7020

�Vásárolunk régi zsebórákat, karórákat, fest-
ményeket, bizsukat, vitrintárgyakat, teljes ha-
gyatékot is. Tel.: 06-1-792-16-92, 06(20) 590-
5284. Üzlet cím: V. kerület, Kígyó utca 4-6.
�Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu
� Római-parti (III. ker.) szálloda, szakkép-
zett, gyakorlott felszolgálót keres. Önéletraj-
zokat az  alfahotel@t-online.hu e-mailre kér-
jük
� Bedolgozói munkát biztosítunk érettségi-
zett, jó kézügyességgel rendelkezõ hölgyek
részére.Kereseti lehetõség nettó 100-120 000
Ft/hó. Csak bejelentéssel.Tel: 250 5052

� Tulajdonostól eladó Csúcshegyen, az
Aranypatak utcában egy 1152 nm-es telek,
felújított, téliesített faházzal. Gáz, villany be-
vezetve. Irányár: 12,4 MFt. Érdeklõdni:
06(30)743-5837
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Lakást keresek Óbuda központjában, két
szobásat. Tel.: 06-73-468-103, 06(70)267-4503

� A Szentendrei út 24. és 28. szám alatt 2 db
26 nm-es üzlethelyiség kiadó. Érdeklõdni le-
het hétfõtõl-csütörtökig minden nap 15-18
óra között a lakásszövetkezet irodájában
(Szentendrei út 20. I. em.) személyesen, vagy
a 388-4726-os telefonszámon

�Nyaralás a hegyekben! Mátrában, magaslati
erdõszélen, kis ház kiadó. Csend, jó levegõ,
pihenés, kirándulás, 4-6 fõ részére: 40.000
Ft/hét. Tel.: 06(20)984-2485; 06-26-340-752

� Életjáradéki szerzõdést kötne szakképzett
ápolónõi végzettséggel. Tel.: 06(30)991-
8719; 285-4808, Aradi Lászlóné
� Orvos, 4 kisgyerekkel életjáradéki szerzõ-
dést kötne, ottlakás nélkül, telekre is. Tel.:
06(20)317-4053

� Úszótábor! Úszás, görkorcsolya, kosárlab-
da, strandröplabda, gumiasztal foglalkozások-
kal. www.jafcsakpeter.hu, 06(30)248-3544

� Igazi házi tepertõ, füstöltkolbász, sza-
lámi, sonka, szalonna, hurka, disznósajt
kapható! Tel.: 06(20)440-9742

Háztáji

Úszótábor

Életjáradék

Üdülés

Üzlet

Ingatlan

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

Kiadó

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

� „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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Az Óbudai Nyárhoz kapcsolódóan rendezték
június 7-én az Óbudai Korok Fesztiválját a III.
kerület több helyszínén. 

Gyülekezõ a Flórián téren volt, majd
az „Ókortól a századfordulóig”

címmel jelmezes séta következett a Pa-
csirtamezõ utcán. Az ókor mutatkozott be
életképekkel, gladiátorokkal, zenével a
katonai amfiteátrumban, ahol Bús Balázs
polgármester nyitotta meg az eseményt. A
Zichy-kastély kertjében barokk udvart
rendeztek be, a Lajos utca 158. és az Óbu-
dai Zsinagóga közti területen középkori
forgatagban vehettek részt az érdeklõdõk.
AKrúdy-negyedben a századforduló han-
gulatát idézték fel. 

Óbudai Korok Fesztiválja

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egy éve, a harmadik vonal-
ból való kiesés nem okozott
világvége hangulatot a csa-
pat háza táján. A jövõt illetõ
célkitûzés nem lehetett
más, mint a BLSZ I. osztály
megnyerése, az azonnali
feljutás. Varga László edzõ
remek munkát végzett, fo-
kozatosan építgette a ki-
esés után is együtt maradó
csapatot, melyben az idõ-
sebb játékosok rutinja és a
fiatalok lendülete nagysze-
rû elegyet alkotott. 

A cél teljesítve 
Már a szezon elején lát-

szott, a csapatnak döntõ
szerepe lesz a bajnoki cí-
mért folyó versenyfutás-
ban. Az elõzetes jóslatok
beváltak, a Kerület kiemel-
kedett a mezõnybõl és iz-
galommentes hajrával be-
biztosította elsõségét. Dön-
tõnek bizonyult a nagy ve-
télytárs Pénzügyõr SE elle-
ni rangadón a döntetlen ki-
harcolása, a csapat ezután
olyan elõnybe került, amit
már nem lehetett behozni.
A Kerület négy ponttal
elõzte meg a pasarétieket
és tizenkilenc (!) ponttal
gyûjtött többet a harmadik
helyezett RAFC-nál.

Osztályozó nélkül
A bajnokság közvetlen

befejezése után még nem

lehetett tudni milyen áron
lehet visszajutni az NB III-
ba. Aközvetlen feljutás lett
volna az ideális, de erre ke-
vés esély mutatkozott, in-
kább az osztályozóra
kényszerült ellenfelek já-
téktudását kellett felmérni.
Bármelyik csapatot sodor-
ta volna a sorsolás a csapat
útjába, kemény küzdelem-
re lehetett számítani. A fe-
szültséggel teli várakozás
után öröm költözött a Hé-
vízi úti pályára: osztályozó

nélkül, egyenes ágon sike-
rült a feljutás. Hozzá kell
tenni, nem a szerencse ke-
gyeltje a csapat, ez a jól
összerakott, szervezetten
játszó együttes saját erejé-
nek, lelkesedésének kö-
szönheti, hogy egy évi szü-
net után ismét a harmadik
vonalban szerepelhet.

A parádés teljesítmény
összetevõirõl Varga Lász-
ló edzõ beszélt: - Szeren-
csére az NB III-ból való
kiesés után egyben tudtuk

tartani a csapatot és az iga-
zolásokkal erõsíteni is tud-
tunk. A játékosok ideális
partnereknek bizonyultak
a közös munkában, egysé-
ges, egymásért küzdeni tu-
dó gárdával játszottuk vé-
gig a bajnokságot. Voltak
persze kiemelkedõ egyéni
teljesítmények is. Horváth
Levente 28 góllal a baj-
nokság gólkirálya lett, Ka-
szai Gábor a harmadik he-
lyen végzett. Afiatalok kö-
zül a saját nevelésû Bartha

Roland és Scheiber Bence
végig megbízható teljesít-
ménnyel már alapemberré
váltak, de a többiek hozzá-
állására sem lehet panasz. 

Magasabb 
követelmények

A Kerület megvédte
becsületét. A csapat vál-
lalta a bajnokság megnye-
rését, reményt ébresztett a
feljutás kiharcolásában.
Mindkét cél teljesült, a fi-
úk a hosszú és sikeres me-
netelés után megkezdték
jól megérdemelt pihenõ-
jüket. A vezetõk azonban
lázasan dolgoznak, to-
vább építik az immár NB
III felé vezetõ utat. Hogy
milyen eredményre lesz
képes a csapat, az sok
mindentõl függ. Nyilván-
való, hogy meg kell erõsí-
teni a játékoskeretet, hi-
szen a magasabb osztály-
ban magasabbak a köve-
telmények. Az anyagiak,
a rendelkezésre álló, illet-
ve a támogatóktól remélt
pénzforrások jelentõsen
befolyásolhatják a har-
madosztályban való sze-
replést. Lovas A. 

Sikerült a feljutás!

Ismét az NB III-ban a Kerület

Újra a gördeszkások za-
rándokhelye lehet az Ár-
pád fejedelem útján épült
Görzenál: június 6-án tel-
jesen megújult állapotban
adták át a mûfaj szerelme-
seinek.

Vissza akarom he-
lyezni a világtérkép-

re a magyar gördeszká-
zást. Ehhez ez a park re-
mek kezdet lehet - fogal-
mazott Jassek Balázs, akit
egyre inkább „gördeszkás
forradalmárként” jelenik
meg a híradásokban. 

Jassek Balázs már a ki-
lencvenes években a gör-
deszkás közösség egyik
meghatározó alakja volt,
késõbb saját üzletet nyi-
tott, az utóbbi három év-
ben pedig az elsõ gör-
deszkás film elkészítése
mellett kötelezte el ma-
gát. A film célja, hogy
megmutassa ennek a
sportnak minden szépsé-

gét, mindezt a legjobb
magyar deszkások rész-
vételével, Budapest köz-
területein forgatva.

A film forgatásával pár-
huzamosan keresett támo-
gatót az Árpád fejedelem
útján épült Görzenál fel-
újítására. Az 1995-ben lé-
tesült park a maga 14 ezer
négyzetméterével Európa
legnagyobb görkorcsolya-
gördeszka- és szabadidõ
parkja, éppen ezért kere-
sett a külföldi fiatalok kö-
rében is. Állaga azonban
az elmúlt húsz évben erõ-
sen leromlott, és az utóbbi
esztendõkben már közel
nem jelentett olyan minõ-
séget, mint fénykorában.
Jassek Balázs ezért látta
szükségesnek a felújítását.
Mindehhez a Vodafone
Magyarországot találta
meg mecénásként. A kez-

deményezést komolyan
támogató vállalat azt a
Four One Four céget kérte
fel kivitelezõnek, amely
többek között a 2012-es
londoni olimpia nyitóün-

nepségének elõkészítésé-
ben is részt vett. 

A megújult Görzenált
óriás ünnepségen, június
6-án adták át a deszkások-
nak, és ez alkalomból mu-

tatták be Jassek Balázs el-
sõ elkészült filmjét is. Az
óbudai Duna-parton tehát
Európa gördeszkásainak
új zarándokhelye jött létre
a nyár elejére. K. Gy.

Az európai gördeszkások új Mekkája

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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A futball-lelátókon egyre gyak-
rabban tapasztalható rasszizmus
ellen lép fel a Polgári Platform
kampánya, amelynek legutóbbi
eseményét a Puskás-szobornál
tartották.

A külföldre kerülõ Puskás
Ferencnek is meg kellett

tapasztalnia, milyen idegen-
nek, kitaszítottnak lenni. Szor-
galma, kitartása és tehetsége
azonban áttörte a korabeli spa-

nyol társadalom falait, éppen
ezért az õ példája útmutatás le-
het mindannyiunknak - fogal-
mazott Kész Zoltán, a Polgári
Platform elnöke június 11-én,
egy nappal a labdarúgó világ-
bajnokság kezdete elõtt az
Óbudai Promenádon, a Puskás-
szobornál rendezett, „Állítsuk
lesre a rasszizmust!” elnevezé-
sû rendezvényen.

A Polgári Platform 2013
õszén indította el „Szurkoljunk
a rasszizmus ellen!” címû kam-
pányát, amellyel a lelátókat el-
uraló magatartás ellen kíván
fellépni. E sorozat újabb állo-
mása volt az Óbudán rendezett
piknik, amelyet tudatosan idõ-
zítettek a labdarúgó világese-
mény kezdete elõtti napra.

A pikniken a rasszizmus elleni
küzdelemrõl beszélt George F.
Hemingway, a Budapest Honvéd

FC tulajdonosa, aki a klub labda-
rúgó akadémiájának fiatal játé-
kosaival érkezett az eseményre. 

- A rasszizmus betegség. A be-
teget pedig nem gyûlölni, meg-
vetni kell, hanem gyógyítani. Mi
évek óta ezen vagyunk. A körü-
löttem látható fiatalok számára
már természetes a rasszizmus el-
utasítása. Reméljük, hogy aho-
gyan õk elõre jutnak sportolói

pályájukon, úgy lesz egyre ter-
mészetesebb ez a szemlélet a le-
látókon is - mondta. 

- „A szó veszélyes fegyver, és
van, aki fegyvertelen”, énekelte
hajdan az Illés együttes. A sza-
vak ugyanakkor tanúskodnak
arról a tapasztalatról, amit a vi-
lágról gyûjtöttük. A rasszizmus
a világról alkotott lehetõ leg-
egyszerûbb kép - kezdte beszé-
dét Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere. - En-
gedjék meg, hogy felidézzem,
nem is olyan régen itt, Óbudán
a kultúrák színes és gyümölcsö-
zõ együttélése volt tapasztalha-
tó, hiszen itt élt az ország ki-
emelkedõ lélekszámú zsidó és
németajkú közössége. Rasszis-
ta hatalmak tépázták meg
mindkettõt. Nem szabad hagy-
ni, hogy hasonló történjen. Meg

kell látnunk a kultúrák együtt-
élésében rejlõ csodálatos lehe-
tõségeket az élet minden terüle-
tén. Így a futballpályákon és a
lelátókon is. (keg)

Állítsuk lesre a rasszizmust!

„Állítsuk lesre a rasszizmust!” jelmondattal, Puskás Ferenc madridi
gyerekeket dekázni tanító óbudai szobránál tartott szabadtéri pikniket
egy nappal világbajnokság nyitánya elõtt a Polgári Platform. Az ese-
mény célja az volt, hogy a résztvevõk és érdeklõdõk - köztük a Buda-
pest Honvéd utánpótlás keretének tagjai, valamint a III. Kerületi Torna
és Vívó Egylet kisiskolás focistái - a legendás labdarúgó szobra körüli
rögtönzött grundfocival hívják fel a figyelmet a hazai pályákon tapasz-
talható gyûlöletkeltõ megnyilvánulások elleni küzdelem jelentõségére

Ingyenes evezésoktatás a szünidõben a Rómain
Idõpontok: 2014. június 30-tól július 4-ig, július 14-tõl 18-ig, július
28-tól augusztus 1-ig. Részvétel: a honlapon lévõ jelentkezési la-
pot kitöltõket várják az elõképzettséget nem igénylõ programra. A
6 fõ feletti csoportoknak külön kell jelentkezniük! Szülõi tájékozta-
tó: 18-tól 18.30 óráig a www.ose.hu oldalon meghirdetett idõpon-
tokban. Helyszín: Rozgonyi Piroska utca 28., vízitelep és a Duna
part. Megközelítés: a HÉV rómaifürdõi megállójánál, vagy a 34-es
és a 106-os busszal. Jelentkezés, idõpontok: www.ose.hu, e-mail:
ose@ose.hu Tel.: 240-3353. A III. kerületi állandó lakcímmel ren-
delkezõ tanulóknak 1 hétig ingyenes a program!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2014_12.qxd  2014.06.19.  14:10  Page 31



2014/12. szám32
Nyári táborok – Szabadidõ

Rejtvényünkben Káldi János: Itt a szünidõ címû
versébõl olvashat idézetet. Megfejtés a vízszintes 7.
és a függõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Veszprém megyei domb. 7. Az idézet
elsõ sora (zárt betûk: G. Á. Z.). 13. Toyota alváltozat.
14. Elítélve. 15. Rövidebb uránium. 16. Lökött. 18. Köl-
tõien vigyél. 19. Karthagóban élt nép. 20. Idegen mozi.
21. Kettõsbetû. 23. Juttat. 24. Eme irányba. 25. Brit csil-
lag. 27. Poszt. 28. Gracula religiosa, díszmadár. 29. Za-
la megyei helység. 32. Rövid Dél-amerikai fõváros. 34.
Nuku egynemû betûi. 36. Kutyus. 37. A vas és a kén
vegyjele. 38. Neves helység Törökország és Szíria hatá-
ránál. 42. Idegen mûvészet. 44. Belül ingázik! 45. Orosz
fiúnév. 46. Fordított innivaló. 48. Rokonsági fokozat
fordítva. 50. Ez megfordult! 51. R. O. Z. H. 52. Angol
férfi. 53. … Kazan, Törökországban született amerikai
filmrendezõ. 56. Idegen Noémi. 58. Papagájnév. 59. Be-
csapom. 51. Község a Bitva patak mentén. 63. Második
legmagasabb helyünk.
FÜGGÕLEGES: 1. A második beküldendõ sor (zárt
betûk: A. Y. D.). 2. Egyszerû lábbelid. 3. Indíttatván. 4.
Bór, uránium és nitrogén vegyjele. 5. Valami értéke. 6.
Talppont. 7. Kis Ilona. 8. Vajon meg van pucolva? 9.
Két tonna. 10. A. É. V. 11. Római negyvenöt és kilenc.
12. I.Õ.G. 14. Electric Light Orchestra. 17. Nõi név. 20.
Az egyik titán a görög mitológiában. 22. Black … , an-
gol rockcsapat. 24. Azonos magánhangzók.25. Svéd és
luxemburgi autók jele. 26. A rádium vegyjele. 27. Elõd-
je. 28. Pálca. 30. Jenki. 31. Magyar zenekar. 33. Ma-
gyar találmányú ruhadarab. 35. K. C. 39. A Jupiter
egyik holdja. 40. Esetleg. 41. Pl. macska heverõ hely.
43. Sír. 45a. Nõi fejrevaló. 47. Szájban van, névelõvel.
48. Nemesfém mérték. 49. Kismarton része! 51. Euró-
pai fõváros. 52. Once … time, még egyszer. 54. L. Á. Õ. 55. Vajon
az? 57. A. E. G. 58. Szemmel érzékel. 60. Mutató szó. 62. Nyak bel-
seje. Ipacs László

A május 22-én megjelent, „A lélek ünnepére” címû rejtvényünk
megfejtése: „Vérzõ begóniák a kertben, most kellene megváltó
szülesse”.

Áhított szünidõ

Alkotótábor a Goldberger Textilipari
Gyûjteményben július 7-11. között,
10-14 éves korú gyerekeknek.

Budapest legújabb múzeumában
különleges alkotótábort rendez-

nek. Központi téma természetesen a
textil, melyhez kapcsolódóan minden
nap más technikát ismernek meg a fi-
atalok. Nyomódúc készítés és hasz-
nálat, szitanyomás, szövés, batikolás
és sok más olyan technika, melyekkel
máskor és máshol a hétköznapokban
alig-alig találkoznak. A tábor során
megismerik a kiállítás vonatkozó ré-

szeit, sõt július 11-én egy közös „tex-
tilmûvészeti” kiállítást is rendeznek
saját alkotásaikból. Várják a kreatív
és alkotókedvû táborozókat!

Ügyelet: 8-tól 16.30 óráig. Foglal-
kozások: 9-tõl 15 óráig. A tábor ára:
18.000 Ft/fõ/5 nap (testvéreknek
16.000 Ft/fõ/5 nap), amely tartalmaz-
za a napi egyszeri meleg étkezést is.

(Helyszín: Goldberger Textilipari
Gyûjtemény Lajos utca 136-138. Bõ-
vebb információ és jelentkezés
Diamant Lívia múzeumpedagógus-
nál: 250-1020, diamant.livia@obu-
daimuzeum.hu)

A Varga Imre Kiállítóházba július
7-tõl 11-ig ismét várják az alkotni
vágyó táborozókat. 

Acsaládias légkörû foglalkozáso-
kat mûvészettörténészek és rajz-

tanárok tartják. AVarga-ház kiscsopor-
tos táborába 10-15 résztvevõt várnak a
szervezõk. A házhoz egy szép kert is
tartozik, így a táborozók sokat lesznek
a szabadban. Afoglalkozások szüneté-
ben a kiállítóhely melletti sportpályán
a gyerekek csapatjátékokat játszhat-

nak, labdázhatnak, focizhatnak. És
tényleg egész napos a foglalkozás:
8.15-tõl 17 óráig lesznek programok.
A tábor utolsó napján a gyermekek ki-
állítással várják szüleiket. 

A költségek: tízóraival, éttermi
ebéddel, délutáni pékáruval és a tá-
bor egyéb költségével együtt a rész-
vételi díj 16.000 Ft; testvéreknek
14.000 Ft. (Helyszín: Varga Imre Ki-
állítóház, Laktanya utca 7. Érdek-
lõdni lehet Tóth Annánál. Tel.: 06-
20-989-9360; 426-4714.)

Textil? Nyomás!

Alkotótábor júliusban
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A búza a legrégebbi ter-
mesztett növényeink közé
tartozik. Nem véletlen,
hogy õseink az aratással
kapcsolatban nemzedék-
rõl nemzedékre számos
szokást és hiedelmet örö-
kítettek utódaikra. 

A z aratás napját gon-
dosan meg kellett

választani, hogy minél
több terményt takaríthas-
sanak be. A népi megfi-
gyelések szerint június
29-e után kezdõdött az
igazi nyár, úgy tartották,
elõtte pár nappal szakad
meg a búza töve, amikor
már nem nõ tovább, csak
érik. Így lett ünnep a jú-
nius 29-ei Péter és Pál
napja. Jelentõségét az ad-
ta, hogy a búza, rozs ara-
tásának ekkor fogtak ne-
ki, még akkor is, ha az
idõjárás nem volt megfe-
lelõ ehhez. Ugyanis a Pé-
ter és Pál napján leka-
szált elsõ búzaszálaknak,
kévéknek gyógyító,
egészségmegõrzõ hatást
tulajdonítottak. Fontos
szerepet játszott a gazda-

sági életben, mert ilyen-
kor ünnepelték meg,
hogy beérett a gabona. 

A két apostol
Pál apostol a korai ke-

reszténység jelentõs alak-
ja, nagy szerepet játszott
a kereszténység elterjesz-
tésében az európai konti-
nensen. Péter apostol a
tizenkét apostol egyike,
nevét minden írás elsõ-
ként említi a tanítványok
közül. A hagyomány sze-
rint Jézus neki adta a
Mennyország kulcsait.
Péter maga is halászem-
ber volt, így a halászok,
halászcéhek patrónusuk-
ként tisztelték. Péter nap-
jának elõestéjén halva-
csorákat rendeztek a ha-
lászok, és ezeken avatták
fel legényeiket és meste-
reiket, azonban a vigassá-
gokat megelõzte a céhta-
gok közös misehallgatá-
sa. A legenda szerint
mindkét apostolt június
29-én végezték ki i. sz.
67-ben, Rómában. 

Aratási szokások 
Június vége és július az

aratás idõszaka. A ke-
nyérgabona betakarításá-
nak sikerét számos hiede-

lemmel és szokással
igyekeztek biztosítani,
melyek gyakran vallásos
jellegû szertartásokkal is
összekapcsolódtak. A
munkát fohászkodással,
imádkozással, kalapeme-
léssel kezdték, így tisztel-
ve meg az életet jelentõ
gabona beérését, az aratás
lehetõségét, kezdetét.
Nagy jelentõséget tulaj-
donítottak az elsõ kévé-
nek, az elsõnek learatott
búzaszálaknak. Ebbõl a
baromfinak adtak egész-
ség és termékenységva-
rázsló céllal. Betegségel-
hárító szerepe is volt, az
arató a hátára kötötte,
hogy ne fájjon. Az arató-
kat elsõként meglátogató
gazdát vagy családtagját
a learatott gabona szal-
májával megkötözték, és
csak akkor engedték sza-
badon, ha borral vagy
pénzzel kiváltotta magát.
De a legtöbb hagyomány
az aratás végéhez kapcso-
lódott. Kis darabon tal-
pon hagyták a gabonát,
egyrészt, hogy ez a ma-
daraké és a szegényeké
legyen, másrészt, hogy a
következõ esztendõ is jó
termést hozzon. Az utol-
só kévéhez is különféle
hiedelmek kötõdtek.  Ál-
talában ebbõl készült az
aratókoszorú, amit a föl-
desúr kapott meg, de az
utolsó kalászokból min-
denki vitt haza egy kis
csomót, amit az õszi ve-
tõmag közé elegyítettek. 

A halászok
patrónusa

Szent Péter halász volt,
így érthetõ, ha a halászok
pártfogójukként tisztelték.
A céhes idõkben Péter-Pál
napján rendezték gyûlései-
ket, ekkor szabadították
fel az inasokat, és tartották
a legény- és mesteravatást.
Ez a halászcéhek egyik
legnagyobb ünnepe volt. 

Óbudai hagyományok
Kiemelt helyet foglalt el Óbuda ünnepnapjai között
június 29-e, a Fõplébánia-templom védõszentjei-
nek, Péternek és Pálnak neve napja. A templom kö-
rüli utcákban sátrakat emeltek, ahol egyebek mel-
lett mézeskalácsos, lacikonyha, kegytárgyárus vár-
ta az érdeklõdõket. Ez volt a közel 300 éves múltú
Óbudai Búcsú, a „Kirschenkiritog” (Cseresznyés
búcsú). Az Óbudai Nyár programjában június utol-
só hétvégéjén idén is kétnapos búcsút rendez a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler
Egyesület”, folytatva a korábbi hagyományt.

Receptek
A Péter-Pál nap ételei az aratáshoz

kapcsolódtak. Ezek közé tartozott a
bográcsban fõtt tarhonya vagy leb-
bencsleves, a paprikás krumpli. Van
olyan étel, amit az aratókról neveztek
el, ezzel is jelezve, általában mikor
szokták fogyasztani. Néhány, a szoká-
sokba illeszkedõ receptet ajánlunk. 

Aratóleves
Hozzávalók: 50 dkg savanyú ká-

poszta, 5 dkg füstölt szalonna, 1 kö-
zepes fej vöröshagyma, 4 evõkanál
tarhonya, 1 tetézett kanál liszt, 20
dkg füstölt kolbász, 2 dl tejföl, piros-
paprika. 

Elkészítés: a káposztát megmossuk,
finomra vágott vöröshagymával 5 dl
vízben megfõzzük. Lábosban az apróra
vágott füstölt szalonnát kiolvasztjuk, a
tarhonyát megpirítjuk benne. Ha kész,
megszórjuk egy kanál liszttel, késhegy-
nyi pirospaprikával és ráöntjük a ká-

posztát. Egy liter vizet adunk hozzá, és
addig fõzzük, amíg a tarhonya meg
nem puhult. A kolbászt is vékony sze-
letekre vágjuk, beletesszük a levesbe,
és még vagy 5 percig fõzzük. A tejfölt
elkeverjük a levesestálban, erre öntjük
rá a forró levest, így kínáljuk. 

Rácos hús
Hozzávalók: 1,25 dkg burgonya, 30

dkg zöldpaprika, 30 dkg paradicsom,
1 fej vöröshagyma, 8 szelet sertéstar-
ja vagy karaj, 2,5 dl tejföl, só, piros-
paprika, 1 evõkanál olaj. 

Elkészítés: a burgonyát megtisztítjuk,
karikákra vágjuk, olajozott tepsiben vagy
tûzálló tálban szétterítjük és megsózzuk.
Tetejét megszórjuk a szeletekre vágott
zöldpaprikával, paradicsommal és vörös-
hagymával, végül rárakjuk a megsózott
hússzeleteket. A sütõben lassú tûznél kö-
rülbelül egy óráig sütjük, közben megfor-
dítjuk a hússzeleteket, hogy alul, felül
megpiruljanak. Ha a burgonya és a hús

puhára sült, ráöntjük a paprikás tejfölt, és
a sütõbe visszatéve még egyszer átsütjük.
Fejes salátát tálaljunk hozzá. 

Édes málé
Hozzávalók: 50 dkg kukoricaliszt, 10

dkg búzaliszt, 7 dl tej, 5 dkg cukor, 2 dkg
élesztõ, 10 dkg vaj, 4 tojás, 4 evõkanál
porcukor, citromhéj. 

Elkészítés: a kukoricalisztet össze-
keverjük a búzaliszttel, egy mély tálban
6 dl tejjel leforrázzuk és letakarjuk.
Közben az élesztõbõl a maradék cuk-
ros, langyos tejjel kovászt készítünk, és
ha a liszt langyosra hûlt, hozzáöntjük. A
vajat a tojás sárgájával, a porcukorral és
a reszelt citromhéjjal habosra keverjük,
majd a kukoricaliszttel jól elkeverjük.
Végül belevegyítjük a tojásfehérjék ke-
ményre vert habját. Jól kizsírozott, lisz-
tezett tepsibe öntjük, lassú tûzön jól át-
sütjük. Ha kész, szalvétával letakarjuk,
míg ki nem hûl, majd kockára vágjuk,
és meghintjük porcukorral. 

Péter és Pál napja

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Hahota
A villamoson egy idõs né-
ni így szól a gyerekhez:
- Nem adnád át a helye-
det? 
- Nem!
- Miért? - kérdezi a néni.
- Mert a múltkor átadtam,
és egy nálam sokkal fiata-
labb gyereket ültettek le.

* * *
- Pistike, fogd a festéket
és az ecsetet, fesd le az
ablakot! - mondja az
apa a fiának.
Félóra múlva megkér-
dezi a gyerek:
- A keretet is?

* * *
Indiai delegáció jár Ma-
gyarországon. Az egyik
vendég megkérdezi a
tolmácsot:
- Hány lakosa van Ma-
gyarországnak?
- Tízmillió - érkezik a
válasz.
- Akkor maguk mind is-
merik egymást!

* * *
A részeg hajnalban tán-
torog hazafelé. Egyszer
csak nekimegy egy
lámpaoszlopnak:
- Elnézést kérek! -
mondja.
Néhány lépés után egy
másik oszlop állja az útját.
- Bocsánat! - szól ille-
delmesen a részeg.
Amikor egy harmadiknak
is nekimegy, így kiált fel:
- Na, jó! Inkább megvá-
rom, amíg elmegy a tö-
meg!

* * *
Kovács panaszkodik a
barátjának:
- Olyan feledékeny let-
tem az utóbbi idõben!
- És mit teszel ellene?
- Mi ellen?

* * *
- Nem tudod, hány fok
lesz hétvégén? - kérde-
zi Géza a barátját.
- Harmincat mondott a
meteorológia.
- Megörültél? Október-
ben?
- Szombaton tizenöt fok
lesz, és vasárnap szin-
tén tizenöt.

* * *
- A fiam szakasztott olyan,
mint az apja - mondja
egyik anya a másiknak.
- Nem baj - hangzik a
válasz -, az a fõ, hogy
egészséges!

Óbudai Nyár a Gyerek Szigeten

A Hajógyári-szigeten június 29-ig minden szombaton és vasárnap, 10-tõl 18 óráig várják a családokat igényes, tar-
talmas kikapcsolódásra, immár második alkalommal az Óbudai Kulturális Központ programjaira építve. Hétvégen-
ként szûrõvizsgálatokkal, mozgásfejlesztéssel, kézmûves tevékenységgel egészülnek ki a kulturális események
(Pest-Budai Kézmûves Egyesület). A rendezvényre kilátogatott Bús Balázs polgármester is 

HÁZI-KONCERT ÖTVÖS CSILLA OPERAÉNEKES-
NÕNÉL. Legjobb énekes növendékei közremûködésé-
vel bensõséges hangulatú házi-koncertet adott Ötvös
Csilla operaénekes, pályafutásának 40.évfordulóján óbu-
dai otthonában május 10-én.A mûvésznõ nevét jól isme-
ri az operarajongók tábora.Több mint ötven szerepet kel-
tett életre az Operaház színpadán az elmúlt 40 esztendõ
alatt. Mûvésznek születni kell, mondják, és ez a megálla-
pítás rá tökéletesen igaz. Kevesebben tudják róla, hogy
elkötelezett tanár is, aki szívén viseli a következõ generá-
ciók kimûvelésének feladatát. (Ötvös Csilla június 29-én
lép fel az Óbudai Nyár Fõ téri rendezvényén.) FOTÓK: ASSAY PÉTER
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A pályázatot zárt borítékban 2014. július 2-án
16 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasz-
nosítási Osztályánál.
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthetõ
a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy
személyesen átvehetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek el-
fogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiség-
ben folytatni kívánt tevékenység pontos megne-
vezését, valamint csatolnia kell a pályázati forma-
nyomtatványon megjelölt okiratokat.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától
számított 60 napig köteles tartani.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti
önkormányzati adóhatósággal szemben adó-
vagy adók módjára behajtandó köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett; 
• az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, il-
letve közüzemi díjhátraléka van; 
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy
a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben - a bér-
beadó felmondása következtében szûnt meg; 
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység foly-

tatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlõ-
en igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt meg-
szerzési díj önkormányzat felé történõ megfize-
tését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûáta-
lánynak) megfelelõ összegû óvadék megfizeté-
sét bérbeadó részére (a nyertes által befizetett
bánatpénz összege az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell az alábbi idõtartamú határozott idejû
bérleti szerzõdés megkötését:
• 1 év raktár céljára történõ bérbeadás esetén; 
• 3 év minden egyéb funkcióra történõ bérbe-
adás esetén; 
• 5 év, ha a bérlõ tulajdonosi hozzájárulást igénylõ,
értéknövelõ beruházást hajt végre az ingatlanon és
erre a bérleti szerzõdésben kötelezettséget vállalt.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy
amennyiben a döntésrõl
szóló értesítés kézhez vé-
telét követõ 30 napon be-
lül a bérleti szerzõdést
nem köti meg, erre vo-

natkozó igényét a pályázat kiírója okafo-
gyottnak tekinti és a pályázó a befizetett
pályázati biztosítékot elveszíti.
Abérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév
elején az elõzõ évi infláció KSH által
közzétett mértékével emeli.
A pályázat értékelésénél a megajánlott
bérleti díj alapján történik a döntés. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázat benyújtásának
határidejéig a bérleti jog biztosítására a
bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. pénztárában
(1033 Budapest, Mozaik utca 7.) kész-
pénzben kell letétbe helyezni. A bánat-
pénzt helyiségenként kell letenni. Az
eredményhirdetést követõ nyolc napon
belül a nem nyertes pályázók részére a
bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben
nem tesz eleget a pályázati kiírásban
elõírt valamennyi feltételnek. Az érvé-
nyesen benyújtott pályázatokat az Óbu-

dai Vagyonkezelõ Zrt. igazgatósága a pályázat be-
adása után a soron következõ ülésén bírálja el, an-
nak eredményérõl a pályázókat írásban értesíti. A
pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb
ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve,
hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy
egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes ös-
szegét az igazgatóság döntésérõl történõ írásbeli
értesítés kézhezvételét követõ 8 napon belül az
önkormányzat részére meg kell fizetnie.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztet-
hetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033
Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468). A
pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló,
nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

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

* A Szõlõkert utcai raktáraknál a bérelni kívánt alapterület függvényében közmûátalány (víz, csatorna, távhõ) is fizetendõ,
melynek összege: 140 Ft/m2/hó.
** A Szõlõkert utcai irodánál közmûátalány (víz, csatorna, távhõ) is fizetendõ, melynek összege: 150.000 Ft/hó.

LOGOPÉDUS FELVÉTELE. A Budapest, III. ker., Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának Százszorszép Óvodája (Budapest, 1032
Reménység utca 6). a következõ álláshirdetést teszi közzé: 1 fõ logo-
pédus munkakör betöltésére, 2014. szeptember 1-jétõl. A munkavég-
zés helye: Százszorszép Óvoda, 1032 Bp., Reménység utca 6. Pá-
lyázati feltétel: felsõfokú szakirányú végzettség. A pályázat benyújtá-
sához szükséges okmányok: részletes, fényképpel ellátott önéletrajz;
erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okiratok; érvényes
egészségügyi alkalmasság. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytáb-
la szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl szá-
mított 15 nap. Az elbírálás határideje: 2014. augusztus 1. A pályázat
benyújtásának módja: 1. e-mailen: remeny-o@kszkiobuda.hu; 2. pos-
tai úton: Százszorszép Óvoda, 1032 Bp., Reménység utca 6., minden
esetben elérhetõség megjelölésével.
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Tisztelt III. kerületi Lako-
sok, tisztelt Ebtulajdonosok,
Ebtartók!
Az állatok védelmérõl és kí-
méletérõl szóló, 1998. évi
XXVIII. törvény (Átv.) 42/B.§
(1) bekezdése alapján a tartás
helye szerint illetékes telepü-
lési, fõvárosban a kerületi ön-
kormányzat, illetve a fõvárosi
önkormányzat által közvetle-
nül igazgatott terület tekinteté-
ben a fõvárosi önkormányzat
ebrendészeti feladatainak el-
végzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járvány-
védelmi vonatkozásaira való
tekintettel három évente leg-
alább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A hivatal a begyûjtött adatokról helyi
elektronikus nyilvántartást vezet, az állat
tulajdonosa, tartója és más személyek jo-
gainak, személyes biztonságának és tulaj-
donának védelme, valamint ebrendészeti
és állatvédelmi feladatainak hatékony ellá-
tása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója
az ebösszeíráskor köteles a kért adatokat a
települési/kerületi önkormányzat, rendel-
kezésére bocsátani.
Önkormányzatunk a 2104. évben az
Óbuda-Békásmegyer közigazgatási te-
rületén tartott ebek kapcsán összeírást
végez. Az összeírás önbevallásos mód-
szerrel történik. A bevalláshoz szükséges
formanyomtatvány 2014. június 1-jétõl az
alábbi pontokon átvehetõ, és a kitöltött ûr-
lap ugyanitt a gyûjtõládába elhelyezhetõ,
vagy letölthetõ a www.obuda.hu oldalról
is. Kérjük a III. kerület lakóit, ebtartókat és
ebtulajdonosokat, hogy az „Ebösszeíró
adatlapot” kitölteni, és az alábbi lehetõsé-
geket kihasználva a polgármesteri hivatal
részére visszaküldeni szíveskedjenek.

Levélben, postai úton (1033 Budapest, Fõ
tér 3.); * a polgármesteri hivatal portáján
található gyûjtõládába helyezve (1033 Bu-
dapest, Fõ tér 3.); * az ügyfélszolgálati iro-
dán található gyûjtõládába helyezve (1033
Budapest, Harrer Pál utca 2); az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. portáján található gyûj-
tõládába helyezve (1033 Budapest, Mozaik
utca 7.); * az Óbuda-Békásmegyer Közte-
rület Felügyeletének portáján található
gyûjtõládába helyezve (1033 Budapest,
Mozaik utca 7.); a Békásmegyeri Okmány-
irodán található gyûjtõládába helyezve
(1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca
4.); * az Óbudai Kulturális Központ Békás-
megyeri Közösségi Háza portáján található
gyûjtõládába helyezve (1039 Budapest,
Csobánka tér 5.); * az Óbudai Kulturális
Központ Csillaghegyi Közösségi Háza por-
táján található gyûjtõládába helyezve (1039
Budapest, Mátyás király útja 13-15.); * az
Óbudai Kulturális Központ Civil Háza por-
táján található gyûjtõládába helyezve (1036
Budapest, Kolosy tér 2., piac, galéria); * az
Óbudai Kulturális Központ 3K portáján ta-

lálható gyûjtõládába helyezve (1033
Budapest, Pethe Ferenc tér 2.); * az
Óbudai Kulturális Központ portáján
található gyûjtõládába helyezve
(1032 Budapest, San Marco utca
81.); * az elektronikus aláírással ren-
delkezõk az ebosszeiras@obuda.hu
címre küldhetik meg.
Az ebösszeíró adatlapot az oltási
könyv adatai alapján kell kitölteni.
Fontos, hogy minden egyes kutyá-
ról külön adatlapot kell kitölteni.
Az ebösszeíró adatlapok leadási, il-
letve postára adási határideje: 2014.
szeptember 1. 
Tájékoztatjuk az ebtartókat/tulajdo-
nosokat, hogy a kedvtelésbõl tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról

szóló, 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
17/B.§ (10) pontja kimondja, hogy 2013.
január 1-tõl minden négy hónapos kornál
idõsebb eb csak transzpanderrel (mikro-
chippel) megjelölve tartható. Kérjük,
amennyiben még nem tett eleget ennek a
kötelezettségének, az ebösszeírás határide-
jéig pótolja. Amennyiben az ebtartó/tulaj-
donos nem tesz eleget a jelöltetési kötele-
zettségének, 45.000 forint állatvédelmi
bírsággal sújtható. 
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás
naprakész legyen, a változásokat (elhullás,
lakcímváltozás, új állat érkezése) az össze-
írást követõen is kötelesek a hivatal felé
írásban jelezni.   
Az ebösszeírásban mikrochippel ellá-
tott, és az állatorvosnál korábban beje-
lentett, a központi és a helyi nyilván-
tartásban már szereplõ illetve idõköz-
ben elpusztult ebet/ebeket is be kell je-
lenteni!
Segítõkészségüket és együttmûködésüket
köszönjük.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Abékásmegyeri szék-
helyû Elveszett

Állatok, Gyógyító, El-
látó, Elhelyezõ Alapít-
vány óvodákban és is-
kolákban 2004 óta tart
oktatást a felelõs állat-
tartásról. Évente 15
ezer fiatalhoz jutnak el
az oktatók, hogy a fel-
növekvõ generáció fe-
lelõsségének tudatá-

ban lehessen igazi ál-
latbarát. 

Az állatvédelmi tör-
vényben foglaltakat be-
tartva, a jó gazda gon-
dosságával kell eljárni
minden állat tartásánál.
Az állatkertekben nem
csak nyuszikat simogat-
hatunk a gyermekekkel,

de támoga-
tásként név-
l e g e s e n
örökbe is fo-
gadha tunk
á l l a t o k a t ,
amellyel a
gyermekek-
ben is tuda-
tosul, hogy a
felelõs gon-
dolkodással
élõlények-
nek segít-
hetnek, te-
hetnek jót,
szerezhe t -
nek örömteli
perceket. 

A kiemel-
ten közhasz-
nú alapít-

vány munkájáról olvas-
hat és további informáci-
ókat állnak rendelkezésé-
re a www. elveszettalla-
tok.hu oldalon. 

(Az alapítvány meg-
nevezése: Elveszett Ál-
latok Gyógyító, Ellátó,
Elhelyezõ Alapítvány.
Honlap: www.elveszett-
allatok.hu Cím: Hatva-
ny Lajos utca 8.) 

Állati tetemek elszállítása 
POLISZ Biztonsági Kft. (1196 Budapest, Ady Endre
út 51.) gyûjti be és szállítja el 2014. április 1-jétõl az
állati tetemeket a III. kerület közigazgatási területérõl.
Az önkormányzat és a lakosság részérõl az állati te-
temek elszállítására vonatkozó igényt, bejelentést
minden nap 0-24 óra között az 358-0526-os vezeté-
kes és a 06-70-338-5819-es mobiltelefonon vagy az
280-8945-ös faxon lehet megtenni. A bejelentések a
diszpecser@poliszkft.hu e-mail címen is megtehetõk.

Óvodákban, iskolákban a felelõs állattartásról 

Ebösszeírás júniustól szeptemberig
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• Nyári szünet: dr.Tósoky Balázs ügyvéd ingyenes jogsegély tanácsadásai
a Csillaghegyi Közösségi Házban és a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz iro-
dában júliusban és augusztusban szünetelnek. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mi-
hály miniszter, a Fidesz 4-es választókerületi elnökének megbízásából dr.
Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap második csütör-
tökén 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentke-
zés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájá-
ban, 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 fogadó-
órát tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén ingyenes jogi ta-
nácsadással 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 ingyenes jogi tanácsadást tart. Idõpont-egyeztetés szükséges a
368-9464-es telefonszámon.
• A Demokratikus Koalíció ingyenes jogi tanácsadása júliusban és au-
gusztusban szünetel. Legközelebb szeptember 10-én 16-tól 17 óráig
lesz fogadóóra. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as telefon-
számon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szervezete
ingyenes adótanácsadást szervez minden hónap második kedd-
jén 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. alatti Fidesz irodában.

FOGADÓÓRA. Kiss László országgyûlési képviselõ (Budapest,
10. választókerület) fogadóórája minden hónap elsõ péntekén
16-tól 17 óráig a III. Mókus utca 1-3. szám alatt. (Telefonszám:
368-9464; e-mail: kiss.laszlo@parlament.hu)

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.

A Fidesz III. kerületi csoportja június
10-ei jelöltállító gyûlésén egyhangú-
lag a város jelenlegi vezetõjét, Bús
Balázst jelölte az õszi választásokon
indítandó polgármester-jelöltjének.

Bús Balázs jelenleg második
ciklusát tölti Óbuda-Békás-

megyer polgármestereként. A po-
litikus a gyûlésen örömét fejezte
ki, hogy harmadjára is bizalmat
szavazott neki a párt III. kerületi
szervezete.

- A bizalom nem csak szemé-
lyemnek szól, hanem annak a kö-
zösségépítõ munkának, amely az
elmúlt négy évben meghatározta a
kerület életét. Ennek látható ered-
ményei az itt élõk életminõségét

javították, a sport, a kultúra, a szo-
ciális intézkedések egy egészsége-
sebb és gondoskodóbb élet lehetõ-
ségét teremtették meg. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata nem
adósodott el, felelõs gazdálkodás-
sal vitte sikerre elképzeléseit, mely
hozzájárul ahhoz is, hogy a jövõ-
ben a kormánnyal és a fõvárossal
együttmûködve több fejlesztést
valósítson meg - hangsúlyozta a
polgármester.

Az októberi polgármesteri vá-
lasztásokra a kerületben ez idáig az
MSZP állított még jelöltet, dr.
Simonka Csaba személyében, aki
jelenleg a kerületben a pénzügyi,
tulajdonosi és vagyonnyilatkozat-
kezelõ bizottság elnöke és az
egészségügyi, szociális és lakás-
gazdálkodási bizottság tagja.
• Mint ismeretes, a parlament 133
igen szavazattal elfogadta az ön-
kormányzati választási rendszer
módosítását, így az õsszel megala-
kuló új Fõvárosi Közgyûlést a fõ-
polgármester mellett már a 23 pol-
gármester, illetve kompenzációs
listáról bekerülõ további 9 képvi-
selõ alkotja majd. A megválasztott
polgármesterek a fõvárosi közgyû-
lésben tagságukért nem kapnak
tiszteletdíjat, költségtérítést, sem
pedig egyéb juttatást.

Polgármester-jelölt Bús Balázs
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