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Õsszel folytatódik az Óbudai San Marco Sza-
badegyetem: szeptember 15-én az orvosi
kommunikáció forradalmáról lesz szó.

A helyhatóság ebösszeírást végez a kerü-
letben. Szeptember 30-ig lehet eljuttatni a
bejelentõlapot az önkormányzathoz.

A Szabadidõ, szeretem! sorozat 6. állomá-
sa, családi vizes sportnap színpadi és me-
dencés programokkal augusztus 16-án.31

Családi vizes sportnap Csillaghegyen

8
San Marco Szabadegyetem

15
Ebösszeírás új határidõvel

Önkormányzati választás október 12-én Felhívás a 3. oldalon

Bús Balázs polgármester azonnali ellenõrzést rendelt el a közös helyiségekben az augusztus eleji Szilke utcai tûze-
set és az ott talált fegyverarzenál miatt                                                                                   TOVÁBBIAK A 16. OLDALON

100 éve adta át Bárczy
István, Budapest ak-

kori fõpolgármestere az
Óbudai Gázgyárat. A Gáz-
gyár helyén épült idén 15
éves Graphisoft Parkban
szeptember 5-én nyílik
meg az egykori Gázgyár
felújított mûemlék épüle-
teibõl kialakított Aquin-
cum Campus, kiteljesít-
ve a Graphisoft Park hi-
vatását, a tudásalapú tár-
sadalom szolgálatát. 

BÕVEBBEN A 2. OLDALON

A világ minden pont-
járól fiatalok tízez-

rei érkeznek évrõl évre a
fesztivál hangulata, lát-
ványvilága és élõzenei
programjai miatt. Euró-
pa egyik legnagyobb
könnyûzenei és kulturá-
lis rendezvénye augusz-
tus 11-én nyitotta meg
kapuit a látogatók elõtt a
Hajógyári-szigeten. A
rendezvény történetében
elõször az összes bérlet
elfogyott. Idén jelentõ-
sen nõtt a magyar és a

külföldi érdeklõdés még
az elmúlt évekhez ké-
pest is. A szervezõk úgy
vélik, ez a jobb progra-
moknak köszönhetõ, il-
letve annak, hogy mos-
tanra értek be az elmúlt
évek fejlesztései. 

RÉSZLETEK A 13. OLDALON

Sziget Fesztivál: 
rekordszámú látogatót várnak

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
szeptember 5-én, pén-
teken jelenik meg. Újsá-
gunk olvasható a www.
obuda.hu honlapon.

Új oktatási
központ

ABudapesti Közleke-
dési Központ (BKK)

több óbudai útszakaszon
befejezte a 2013-ban meg-
kezdett útfelújítást. AFõvá-
rosi Önkormányzat re-
konstrukciós programjá-
nak részeként Óbudán ösz-
szesen 13 helyszínen,
mintegy 1,2 milliárd forint
értékben újult meg az úthá-
lózat. ÖSSZEFOGLALÓ A 9. OLDALON

Jelentõs 
útfelújítások

Az önkormányzat az
immár hagyomá-

nyos õszi takarítási akci-
ót szeptember 15-tõl 28-
ig rendezi a városrész-
ben. Ehhez kapcsolódó-
an ismét lesz ingyenes
elektromos és elektroni-
kai, valamint egyéb ve-
szélyes-hulladék be-
gyûjtés is. Ennek idõ-
pontjai: szeptember 20-
án és szeptember 27-én. 

INFORMÁCIÓ A 15. ÉS 25. OLDALON

Takarítsuk ki
Óbudát!

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Szilke utcai paneltûz

Azonnali ellenõrzés a közös helyiségekben
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Oktatás

Aquincum Campus néven új fel-
sõoktatási centrum jön létre az
egykori Gázgyár területén. A vi-
lágszínvonalú, több intézmény-
nek helyet adó komplexum a tu-
dásalapú társadalom alapköve
kíván lenni. 

B izonyára nem gondolta
éppen száz évvel ezelõtt

az Óbudai Gázgyárat hivata-
losan átadó Bárczy István
budapesti fõpolgármester,
hogy az üzem területe három
emberöltõvel késõbb már
nem az ipari, hanem a tudás-
alapú társadalom szolgálatá-
ban áll majd. Pedig a nyolc-
vanas évek végén leálló, sze-
repét sokáig nem találó ipari
létesítmény ma már világ-
szerte ismert és keresett tu-
dásbázis: 15 éve épült fel a
terület egy részén a vezetõ
informatikai vállalatoknak
helyet adó Graphisoft Park,
amelynek tulajdonosi köre
végre megtalálta a mûemlék-
épületek hasznosításának le-
hetõségét is. Ezen épületekbe
költöznek a szeptember 5-én
megnyíló Aquincum Cam-
pust alkotó felsõoktatási in-
tézmények: az Aquincum
Technológiai Intézet (AIT-
Budapest) és az IBS Nemzet-
közi Üzleti Fõiskola.

Az alapító
A Graphisoft Park már

nem ismeretlen a III. kerüle-
tiek elõtt: létesítésével a cél
olyan munkakörnyezet kiala-
kítása volt, amely a legkivá-
lóbb tehetségek itthon tartá-
sában segít. A park kialakítá-
sában a hangsúly a zöldterü-
let maximalizálásán és a gép-
kocsik föld alá rejtésén volt.
Az alapító Graphisoft után
több hazai tulajdonú kis- és
középvállalkozás mellett ide
telepítette magyarországi fej-
lesztõ- és kereskedelmi köz-
pontját néhány nagynevû
multinacionális cég is.

A beköltözõk
Az Aquincumi Technológi-

ai Intézet (AIT-Budapest)
2007-ben alakult és a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem (BME)

speciális szakirányaként mû-
ködik. Célja, hogy a szoftver-
fejlesztõ mérnökképzés terü-
letén közelebb hozza az okta-
tást az ipar elvárásaihoz. A
tananyag ötvözi a magyar ma-
tematika világhírû eredmé-
nyeit a rájuk épülõ innovatív
ipari alkalmazásokkal és az
ezek értékesítéséhez szüksé-
ges üzleti ismeretekkel. Alapí-
tói Bojár Gábor, a Graphisoft
alapítója, valamint Rubik Er-
nõ, feltaláló. A Tudományos
Tanács tagjai között találjuk
Charles Simonyi szoftvermér-
nököt, Lovász László mate-
matikust, az MTA elnökét,
Falus András immunológust,
Csermely Péter biokémikus
akadémikust, Babai László
matematikust, a Chicagói
Egyetem professzorát, Kroó
Norbert fizikus akadémikust
és Barabási Albert László há-
lózatkutatót, a Harvard és a
Northeastern egyetemek pro-
fesszorát.

Az IBS Nemzetközi Üzleti
Fõiskola, az elsõ magyar ma-
gánfõiskola 1991-ben ala-
kult. Az üzleti tanulmányai-
kat angol nyelven folytatni
kívánóknak a brit diploma
megszerzésének lehetõségét
is kínálja. Mára az IBS ma-
gyar, brit, európai és ameri-
kai akkreditációkkal rendel-
kezik. Ezzel megannyi, egy-
mástól olykor jelentõsen elté-
rõ minõségi követelménynek
képes egyszerre megfelelni.
Hallgatói 65 országból érkez-
nek. Az IBS kizárólag kis lét-
számú szemináriumi formá-
ban folytat rendkívül gyakor-
latias oktatást.

Nyitás 
szeptemberben
Az Aquincum Campus az

alapítók szándéka szerint a
Graphisoft küldetésének ki-
teljesítõje, így a tudásalapú
társadalom alapköve kíván
lenni. Az intézmény avatóün-
nepségét szeptember 5-én
tartják, ezen a tulajdonosok
és az intézményvezetõk mel-
lett részt vesz Tarlós István
fõpolgármester és Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer
polgármestere is. (kgy)

Aquincum Campus az egykori Gázgyár felújított mûemlék épületeiben

Új oktatási központ nyílik 
- 100 év: az ipari társadalomból a tudásalapú társadalomba -

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Beruházás – Közlekedés

Az óbudai szakasz elké-
szülte után tovább folyik
az 1-es villamos pályájá-
nak rekonstrukciója a
Puskás Ferenc-stadionig.

A z 1-es villamos je-
lenlegi vonala a Bé-

csi úti végállomástól a
Közvágóhídig (Soroksári
útig) 13,2 kilométer
hosszú. A tavaly elkezdõ-
dött rekonstrukció mosta-
ni szakaszában a Puskás
Ferenc-stadionig újul
meg a pálya, de a projekt
ennél még nagyobb sza-
bású: a tervek szerint a
déli szakaszt a Rákóczi
hídon átvezetve egészen
a Fehérvári útig hosszab-
bítják meg, tehát egy új,
3,3 kilométeres pályasza-
kasz jön létre. Ezzel új
kötöttpályás közlekedési
kapcsolat jött létre Dél-
Buda és Pest között.

Tarlós István fõpolgár-
mester az óbudai szakasz
átadó ünnepségén úgy fo-
galmazott, a beruházás az
ütemterv szerint halad:

- Az óbudai szakasz
teljes mûszaki átadás-át-

vétele június végéig tar-
tott. Az Árpád hídon be-
fejezõdtek a munkák, a
híd a közúti forgalom
számára újra 2×3 sávon,
maximum 70 km/h se-
bességgel járható. Ahhoz
képest, hogy az 1-es vil-
lamos felújításához 2010
októberében egyetlen vo-
nalengedélyes terv sem
állt rendelkezésére, azt
hiszem, nem kell szé-

gyenkeznünk - mondta a
fõpolgármester.

A közelmúltban történt
beázásokról szólva el-
mondta, hogy a javítások
folyamatosan történnek.
Az Óbudai Rendelõinté-
zet megállóhelynél a vil-
lamospálya vízelvezetõ-
rendszer tervezésbõl fa-
kadó hibát a kivitelezõ
rövid idõn belül, garanci-
álisan orvosolta: a prob-

lémát öt napon belül
megoldotta. A síndilatá-
ciós hibákkal kapcsolat-
ban megjegyezte: azokat
még a szakasz átadás-át-
vétele elõtt a kivitelezõ

garanciálisan kijavította,
a síncsiszolást az alvállal-
kozó június 16-ára elvé-
gezte. Jelenleg a jármû-
vek a híd teljes hosszán
50 km/h-val közlekedhet-
nek. 

A Bécsi úti végállomás
és a Puskás Ferenc Stadi-
on közötti szakaszról
szólva a fõpolgármester
úgy tájékoztatott: teljes
körû rekonstrukció kere-
tében 15 ezer 600 vá-
gányméter villamos pá-
lya készül el, 15 megálló-
helyet építenek át, meg-
történik a felsõvezeték-
rendszer, kábelhálózat re-
konstrukciója, 4 darab
áramátalakító állomás
felújítása, 6 darab lift épí-
tése, illetve a kapcsolódó
forgalomtechnikai, útépí-
tési, közmûépítési, zöld-
felület-rendezési munkák
elvégzése. K. Gy.

1-es villamos pályafelújítás, vonal-meghosszabbítás 

Óbudán kész van, Pesten tovább épül

Megvalósult rekonstrukciók 
A Vörösvári úton füves pályát alakítottak ki, a fû zöl-
den tartásáról automatikus öntözõrendszerrel gon-
doskodnak. Mind a kilenc megállóhelyet korszerûsí-
tették és akadálymentesítették, lifteket helyeztek el,
átépítették a Flórián téri, a Szentlélek téri megálló
peronjához vezetõ lépcsõket. A Flórián téren új
mozgólépcsõt állítottak üzembe. A villamosvonal
megépítésén kívül nagy mennyiségû növényt tele-
pítettek. A megújult vonalszakaszon megszûntek a
korábbi sebességkorlátozások, gyorsabb lett a villa-
mos haladási sebessége, tehát rövidebb menetidõ-
vel lehet számolni.

A Budapest-Eszter-
gom vasútvonalon

folytatják a vasúti pálya
átépítését. A vonatok
Esztergom és Pilisvörös-
vár között az augusztus
31-ig érvényes módosí-
tott menetrend szerint
közlekednek. Pilisvörös-
vár és Budapest Árpád

híd autóbusz állomás kö-
zött vonatpótló autóbusz-
okkal lehet utazni. Nyár
lévén csak az E-S jelû já-
ratok közlekednek. Az S
járat is Pilisvörösvárig
jár, illetve onnan indul. A
Z jelû vonatpótló buszok
a nyári forgalomban nem
járnak. 

Vonatpótlás Esztergomig 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egy folyamat indult el a városrészben, melynek lényege, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata élhetõbb pihenõ- és találkozóhelyekké,
közösségi terekké alakítja a kerület köztereit. Így például a nagy forgalmú Szentendrei út 2-16. számú társasház elõtti közterületet - egy kisebb
beruházás keretében - növények, virágok ültetésével, padok kihelyezésével tették barátságosabbá

AKerék utcai játszótér
augusztus 1-jétõl

elõreláthatólag augusztus
20-áig zárva lesz. Ez idõ
alatt egy német támogató
7,5 millió forintos adomá-
nyából a játszószerek
nagy részét kicserélik. A
Szeretetszolgálat munka-
társai a helyszínen ügyele-
tet tartva is tájékoztatják a
gyerekeket és szülõket,
valamint segítséget nyúj-
tanak a legközelebbi térre
való eljutásban. Szeptem-
berben megújult játszótér-
rel fogadják a látogatókat.

Augusztus 20-áig zárva a Kerék utcai játszótér

Megújuló játszószerek 
A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat értesíti a szülõket
és gyermekeiket, hogy a Ke-
rék utcai játszótér felújítási
munkálatok miatt augusztus
1-jétõl 20-áig zárva tart.

Tovább bõvült a Magyar
Posta Zrt. által üzembe he-
lyezett csomagautomaták
száma, így 2014 júliusától
a III. kerületben (TESCO-
Bécsi út) is üzemel cso-
magautomata. Jelenleg or-
szágszerte 35 mûködik,
amely jelentõsen meg-
könnyíti a csomagátvételt,
mert 0-24 órában, sorban
állás nélkül elérhetõ szol-
gáltatást biztosít. 

A Magyar Posta a
nemzetközi irányo-

kat követve, a hazai lo-
gisztikai cégek közül el-
sõként a forgalmas bu-
dapesti csomópontokon
és a nagyobb vidéki vá-
rosokban csomagau-
tomatákat állított üzem-
be májusban. Az eddig
elérhetõ 26 csomagauto-
mata száma 2014 július
végén bõvült; a Társaság

9 új automatát állított
üzembe az egyik legna-
gyobb hazai áruházlánc
üzleteinél. Budapesten
két új helyszínnel (az
egyik óbudai) bõvült az
átvételi lehetõség, ezzel
már 10 helyszínen üze-
mel csomagautomata a
fõvárosban. Debrecen-
ben, Miskolcon és Sze-
geden kettõ-kettõre bõ-
vült a számuk. Ebben a
fejlesztési ütemben tele-
pített Egerbe, Szombat-
helyre, Kecskemétre és
Sopronba is automatákat
a Magyar Posta. 

(A csomagautomata
kézbesítésrõl, illetve a fo-
lyamatosan bõvülõ part-
neri hálózatról hasznos
információkat talál az au-
tomaták hivatalos web-
oldalán: www.csomag-
automata.hu, www.pos-
tapont.hu)

Csomagautomata Óbudán is 

Népszerû Telebusz
Felmérték a Telebusz-járat használóinak igényeit annak érdekében, hogy még
jobban megfeleljen az utazóközönség elvárásainak. Ezek alapján született meg a
javaslat, hogy idén októberben módosítanák a 219-es Telebusz közlekedési rend-
jét. A járat Csillaghegy H helyett Rómaifürdõ H megállóból indulna, és Aranyhe-
gyen meghosszabbított útvonalon, a Jutas utcáig közlekedne. Ürömhegyen a le-
és felszállási pontok elhelyezkedését az utazási igényekhez igazítanák. Az autó-
buszok reggelenként külön telefonhívás nélkül is végigmennének a vonalon.

Szeptembertõl meghosszabbított úton jár a 296-os 
Felülvizsgálta a fõváros északi kerületei közötti közvetlen buszjárat lehetõségét
a Budapesti Közlekedési Központ. Eszerint meghosszabbítják a 296-os busz
útvonalát, és várhatóan szeptember második felétõl a járat Békásmegyer,
Újmegyeri térig közlekedik, összekötve Újpalotát, Rákospalotát, Újpestet, Káposz-
tásmegyert és Békásmegyert.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Újrafogalmazott közterek
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Képriport

A z elsõ magyar mu-
sical Déry Tibor le-

gendás regényébõl,
Presser Gábor zenéjével
készült. Az immár
klasszikus rockmusical
az Orfeusz-motívumra
épül: a szerelmes férfi
(József) alászáll az „alvi-
lágba” elragadott kedve-
se (Eszter) megkeresésé-

re. A Déry Tibor által
megírt pokol az elhíre-
sült altamonti fesztivál,
ahol a Rolling Stones
együttes koncertjén
meggyilkoltak egy szí-
nes bõrû fiút a fékevesz-
tett hangulatban. Presser
immár slágerré vált dalai
minden korosztály szá-
mára meghatározóak. 

Óbudai Nyár képekben

Képzelt riport … a Zichy-kastély udvarán
Az Óbudai Nyár 2014 programsorozatában számos kultu-
rális esemény közül választhatott a közönség augusztus
elsõ felében is.

Az Anima Musicae
Kamarazeneka r

eszménye az európai
szintû hangzás, a magyar
zenei kultúra nemes tra-
dícióinak folytatása, a
nagy elõdök értékterem-

tõ példájának tisztelete,
ugyanakkor a folyamatos
megújulási szándék. Re-
pertoárjuk, mely felöleli a
klasszikus zene korszaka-
it, a barokk zenétõl a XX.
századi remekmûvekig,

egészen a kortárs zenéig
terjed. 

A fiatal együttes
négyéves mûködése so-
rán egyre szorosabban
kötõdik az Óbudai Tár-
saskörhöz, így idén be-
kapcsolódtak az Óbudai
Nyár színes kulturális
programsorozatába is. 

„Filé” - a legjava. Az augusztus 8-ai és 9-ei esten a
„Carmen” címû opera legnépszerûbb, legszebb, drama-
turgiailag és zeneileg legmeghatározóbb részletei hang-
zottak el fiatal tehetségek közremûködésével az Óbudai
Társaskör kertjében, az Óbudai Nyár programsorozatá-
ban. Az elõadást az opera születésérõl szóló játékos pár-
beszédek színesítették. Bizet és a librettista a kávéház
teraszán beszélgetnek; Sevilla fõterén, a késõ õszi nap-
sugárban kibontakozik Carmen romantikus története

Az oldalt összeállította
Klug Miklós 

Az Anima Musicae Kamarazenekar hangversenyét az
Óbudai Nyár keretében, az Óbudai Társaskör hangulatos
kertjében hallhatta a közönség augusztus 4-én. Mûsoron
Haydn, Mendelssohn, Mozart, Ivana Stefanovic és Sukk
mûvek szerepeltek.

FOTÓK: ASSAY PÉTER

A „Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról” címû musicalt a Pannon Várszínház
mûvészeinek elõadásában láthatta a közönség az Óbudai Nyár 2014 programjában, a
Zichy-udvarban augusztus 2-án

Koncertek mûemléki helyszíneken 
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- Mikor, milyen céllal
alapították a Csillaghe-
gyi Polgári Kör Egyesü-
letet?

- Egyesületünk a kerü-
let talán legrégebbi gyö-
kerekkel rendelkezõ ci-
vil szervezete. Nagyszü-
leink 1912-ben alapítot-
ták. 61 család úgy gon-
dolta 1999-ben, hogy
szüksége van Csillag-
hegynek egy, az itt élõk
érdekeit képviselõ olyan
szervezetre, amely ké-
pes Csillaghegyért haté-
konyan dolgozni. Mun-
kánkat Csillaghegyért, a
csillaghegyiekért végez-
zük. Segítjük az itt mû-
ködõ intézmények, más
civil szervezetek mun-
káját. 

- Kik lehetnek az
egyesület tagjai?

- Az újjáalakulás óta
eltelt csaknem 15 év
alatt tagságunk létszáma
megduplázódott, szám-
talan támogatóra, szim-
patizánsra tettünk szert.
Az egyesület tagja lehet
bárki, aki elfogadja és
megfelel az alapító ok-
iratunkban rögzített el-
veknek.

Évente 200
program

- Milyen szempontok
alapján készítik el éves
programjukat?

- Programjainkat, fel-
adatainkat úgy tervez-
zük, hogy mindenki
megtalálja az õt érdek-
lõt, mindenki be tudjon
kapcsolódni a közösség-
építõ munkába. Például
„A Csillaghegyi találko-
zó” címû elõadás-soro-
zatban szerepet kap a
mûvészet, az egészség,
a közélet, a történelem,
a gazdaság, a jelen, a
múlt és a jövõ. Ingyenes
jogi és építési tanács-
adásokat tartunk. Csil-
laghegy tisztasága érde-
kében évente kétszer is
takarítunk, de díjazzuk a
szép kertek mûvelõit is.
Évente mintegy 200

programot bonyolítunk,
így szinte minden napra
jut valamilyen feladat.

- Milyen szerepe van a
közösségi háznak?

- Programjaink egyik
fõ színtere a Csillaghe-

gyi Közösségi Ház, ahol
ma már szinte csak a
nagyrendezvényeket
tartjuk, mert a kisebb
programokhoz itt nem
tudunk szabad teremhez
jutni. A kiszoruló progra-
mokhoz találtuk meg a
csillaghegyi katolikus
templom régi iskola
szárnyát, ahol az úgyne-
vezett Zsámboki Mûhely
biztosít jó feltételeket a
kézmûves mûhelyeknek,
de itt a kézmûves mun-
kán túl kulturális - példá-
ul filmklub, énekkar,
néptánc - valamint
egészségvédõ, családse-
gítõ programokat szerve-
zünk. Sikerült szoros

együttmûködést kialakí-
tottunk az itt mûködõ
Katolikus Karitásszal is.

Gyûjtés, 
adományozás
Jelentõs programjaink

közé tartozik a csillag-
hegyi farsangi mulatság,
a most már komoly ha-
gyományokkal rendel-
kezõ kolbásztöltõ ver-
sennyel és lovas felvo-
nulással, az Óbuda Nap-
ján tartott Csillaghegy
Napja, a már ötödik éve
mûködõ szombat dél-
elõttönkénti csillaghe-
gyi õstermelõi piac.

Minden karácsonykor,
az adventi idõszakban

gyûjtést rendezünk, és
adományokat adunk a
segítségre szorulóknak.
Ebben az idõszakban
külön programmal gon-
dolunk az idõsekre, a
Csillaghegyen élõkre,
Aranypolgárainkra. 

Az egyesület az itt
élõk támogatásával har-
col a csillaghegyi stran-
dért, annak fejlesztésé-
ért, melyhez megfelelõ
partnerre találtunk Tar-
lós István fõpolgármes-
ter és Bús Balázs pol-
gármester úr személyé-
ben.

- Milyen egyéb felada-
tokat szeretnének még
megvalósítani?

- A kerületi önkor-
mányzattal évek során
szoros együttmûködés
alakult ki, aminek kere-
tében vállaltuk közfel-
adatok elvégzését is,
mely alapján egyesüle-
tünk közhasznú szerve-
zetként mûködik. 

Közterület
szépítés 

Munkánk kiterjed
Csillaghegy közterület-
ének szépítésére is. Kez-
deményezésünkre és
közremûködésünkkel
valósult meg a Zsámbo-
ki tér, ahol egy szép
emlékkeresztet állítot-
tunk, és a Petõfi téri Or-

szágzászló, mely szoro-
san illeszkedik a kerület
közösségi életébe.

Van még több olyan
közterület, melynek szé-
pítése, rendezése ko-
moly feladatot ad. Ilyen
az Erzsébet tér rendbe-
tétele a Sziszi-szoborral,
a csillaghegyi strand
megfelelõ bemutatásá-
hoz tanösvény létesíté-
se, a strand népszerûsí-
tése, mindenki számára
elérhetõ ivókút visszaál-
lítása.

Komoly feladatot je-
lent a polgári kör régi,
közadakozásból épült
székházának rendbetéte-
le, melynek állaga az ál-

lamosítás óta folyama-
tosan romlott, és ma már
részben használhatatlan
állapotba került. Az
épület egy részét a kerü-
leti önkormányzat au-
gusztus 1-jétõl a Csil-
laghegyi Polgári Kör
Egyesület használatába
adta, és jelentõs segítsé-
get nyújt az épület fel-
újításához. Nagy szük-
ség van az itt létrejövõ
közösségi területekre,
melynek kihasználásá-
hoz, feladattal és élettel
való megtöltéséhez ko-
moly tervekkel rendel-
kezünk.

- Alkotó tevékenysé-
gük nyomán épül, szé-
pül, csinosodik Csillag-
hegy. Kapnak kedvezõ
visszajelzéseket?

- Igen. Büszkék va-
gyunk arra, hogy mun-
kánkat sokan ismerik,
elismerik, megelégedés-
sel tölt el bennünket,
hogy közremûködé-
sünkkel segíteni és for-
málni tudjuk Csillag-
hegy lakosságának igazi
közösségé kovácsoló-
dást. A 2013-ban ne-
künk ítélt, „Az Év Civil
Szervezete” elismerés
egyfajta pozitív vissza-
jelzése annak, hogy nem
dolgoztunk hiába. 

- Milyen a kapcsola-
tuk Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatá-
val? Kitõl kapnak és ki-
tõl várnak további segít-
séget?

- Csillaghegy arcula-
tának, közösségi életé-
nek formálását célzó
munkánkhoz rendszeres
segítséget kapunk az ön-
kormányzattól. Köszön-
jük az elismerést és kér-
jük további támogatásu-
kat. Szeretnénk, ha ez a
támogatói kör bõvülne
olyanokkal, akik adni és
segíteni akarnak, és szí-
vesen bekapcsolódnak
ebbe a nem könnyû, de
felemelõen szép munká-
ba.  

Lovas Albert

Bemutatjuk a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületet

Pezsgõ közösségi élet évi többszáz programmal 
- Beszélgetés Debreczeny Istvánnal, az egyesület elnökével -

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Egészségügy

Teljesen megújult a fogá-
szati röntgenosztály au-
gusztus elején a Szent
Margit Rendelõintézet
Vörösvári úti szakrendelõ-
jében. 

F rissen felújított he-
lyiségbe került a két

új, csúcsminõségû rönt-
genberendezés: az új
eszközökkel immár pa-
noráma (a teljes állkap-
csot mutató) és intra-
orális (egy fogat ábrázo-
ló) felvételek egyaránt
készíthetõek. A Kodak
Carestream típusú nagy-

frekvenciás, digitális
készülékeknek köszön-
hetõen a diagnosztikai
vizsgálat gyorsabb lett,
a pácienseket pedig 30
százalékkal kisebb su-
gárdózis éri, mint a ko-
rábban üzemelõ analóg
röntgen esetében.

A teljesen digitális
technológia segítségével
a felvételek azonnal
megjelennek a berende-
zés kezelõjének monito-
rán, nem kell várni az
elõhívásra, és a szájse-
bészek, illetve a fogor-
vosok is jobb minõségû,

élesebb felvételek alap-
ján állíthatnak fel diag-
nózist. Az új röntgenké-
szülékek beszerzését
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának, il-
letve a Szent Margit
Rendelõintézet alapítvá-
nyának, a San Marco a
Szakrendelõért Egész-
ségügyi Alapítványnak,
részben az egy százalé-
kos felajánlásokból be-
folyt támogatása tette
lehetõvé. 

A fogászati röntgen-
felvételek készítése a
Szent Margit Rendelõ-
intézet ellátási területén
kívülrõl érkezõ pácien-
sek részére térítési díj
ellenében lesz elérhetõ,
a térítési díjak a rende-
lõintézet weboldalán
(www.obudairendelok.hu)
és a szakrendelésen
lesznek elérhetõek.

Új fogászati röntgenkészülék 
a Vörösvári úti szakrendelõben

Intézkedés a rövidebb 
várólisták érdekében

Tájékoztatjuk a kerület lakosságát, hogy a III. kerü-
letben élõk gyorsabb és kényelmesebb ellátása ér-
dekében a Szent Margit Rendelõintézet 2014. au-
gusztus 11-tõl korlátozza az ellátási területén kívül
lakó betegek fogadását. Ez az intézkedés a III. ke-
rületben élõket nem érinti. A Szent Margit Rendelõ-
intézet ellátási területébe tartozik általánosságban
Budapest III. kerülete, egyes szakrendelések eseté-
ben Ürüm és Pilisborosjenõ, illetve Pilisszántó,
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Piliscsaba és Tinnye.
Az egyes szakrendelések ellátási területeivel kap-
csolatban az elõjegyzési idõpontot adó munkatár-
saink adnak felvilágosítást.

Az Egészségkörút
Óbudán programso-

rozat következõ állomása
Békásmegyeren lesz: szep-
tember 27-én (szombaton)
várják újra az érdeklõdõket
a Szent Margit Rendelõin-
tézet szakemberei a Cso-
bánka téri szakrendelõben.
Ismét lesz hasi ultrahang-
vizsgálat is, melyre regiszt-
rálni a program meghirde-
tése után lehet majd; rész-
letekért figyeljék az Óbuda

Újságot és a rendelõintézet
Facebook oldalát (www.
facebook.com/ szentmar-
gitrendelo). 

Ingyenes szûrõvizsgá-
latokkal legközelebb a
Hékás-Békás rendezvé-
nyen (augusztus 30., Cso-
bánka tér) és az Óbudai
Sportágbörzén (szeptem-
ber 13., Laborc utca 1.)
várják az érdeklõdõket a
Szent Margit Rendelõinté-
zet szakemberei.

Egészségkörút Óbudán
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Az útfelújítási munkálatokat
idén februárban a III. kerü-
letben a Madzsar József ut-
cában, a Juhász Gyula utcá-
ban, illetve a Batthyány ut-
ca, a Madzsar József utca
és a Hadrianus utca jelzõ-
lámpás csomópontjában és
a Hõsök terén folytatta a Bu-
dapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK). Márciustól in-
dult a Pusztadombi út, a
Pomázi út, a Dózsa György
út és a Hollós Korvin Lajos
utca felújítása. Összesen 13
helyszínen, több mint 1,2
milliárd forint értékben újult
meg az úthálózat.

2 013 õszén a II. kerü-
letben a Cimbalom

utcát, az Apostol utcát, a
Szerb Antal utcát, illet-
ve a III. kerületi Tán-
csics Mihály utcát és
Égetõ utcát hozta rend-
be a BKK mint a fõvá-
ros közútkezelõje.
Batthyány-Madzsar
József-Hadrianus 
csomópont

Átépítették a Batthyány
utca, a Madzsar József ut-
ca és a Hadrianus utca jel-
zõlámpás csomópontját,
melynek elsõdleges célja,
hogy a Batthyány úton az
észak felõl érkezõ 204-es
autóbuszok a HÉV irányá-
ba könnyebben hajthassa-
nak be a Madzsar József
utcába. Ezért a Batthyány
úton a jelzõlámpás csomó-
pontban új balra kanyaro-
dó sávot hoztak létre,
melynek megépítésével
egy idõben a visszafordu-
lási lehetõség megszûnt.
Az új balra kanyarodó sá-
vok biztosításánál a tö-
megközlekedési jármûvek
elõnyben részesítése érde-
kében a felálló sáv utolsó
szakaszát (közvetlenül a
Hadrianus utcai bekötõút
elõtt) kétsávosra bõvítet-
ték, ezért a külsõ sávot
csak az autóbuszok hasz-
nálhatják. Az új jelzõlám-
pás csomópont forgalom-
függõ üzemmódban mû-
ködik majd, azaz a forgal-
mi igényeknek megfelelõ-
en módosítja a szabad jel-
zések hosszát.

Az átépítést követõen a
Hadrianus utca-Madzsar

József utca és a Batthyá-
ny utca bekötõútjának
csomópontjában megvál-
tozott a forgalmi rend: a
Madzsar József utca és a
Batthyány utca útvonalá-
nak lesz elsõbbsége a
Hadrianus utcán érkezõ
forgaloméval szemben.

A BKK kéri, hogy a
csomópontban fokozott
figyelemmel közlekedje-
nek, figyelve az új, ideig-
lenes közúti jelzésekre.
Madzsar József utca

A csomópont átépíté-
séhez kapcsolódva a
Madzsar József utcában
a HÉV-aluljáró és a
Hadrianus utca közötti
szakaszon mintegy 510
méter hosszban új pá-
lyaszerkezetet építettek.
Juhász Gyula utca

A Juhász Gyula utcát a
Hatvany Lajos utca és a
Madzsar József utca kö-
zött körülbelül 600 méte-
ren újították fel. Az út
elején új pályaszerkeze-
tet építettek, a további
szakaszok a meglévõ
aszfalt lemarása után új
aszfaltburkolatot kaptak.
Hõsök tere

A III. kerületi Hõsök te-
rén hozzávetõleg 100 mé-
ter hosszon végeztek út-
felújítást. Az úttest legfel-
sõ, megrongálódott asz-
faltrétegét a teljes felüle-
ten lemarták, és helyére új
aszfaltréteget építettek. A
buszmegálló útburkolatát
kicserélték, valamint ren-
dezetté tették a tér köze-
pét. A környezõ járdasza-
kaszokat újraépítették a

buszmegállókhoz öntött
aszfalt szerkezettel, és a
kijelölt gyalogos-átkelõ-

helyet is áthelyezték az új
öböl elejére.
Hollós Korvin Lajos
utca

A Hollós Korvin Lajos
utcát a Szentendrei út és a
Dózsa György út között

újították fel: a meglévõ
rossz állapotú aszfaltot le-
marták, majd új rétegeket

építettek. A járdákat új ön-
tött aszfalttal helyreállítot-
ták. A Szentendrei útra a
ki- és a behajtást a bizton-
ságosabb közlekedés ér-
dekében terelõsziget épí-
tésével szabályozták.

Pomázi út
A Pomázi út Bécsi út

és Pomázi köz közötti
szakaszán a teljes pálya-
szerkezetet átépítették,
kiszélesítették a Pomázi
köz torkolatát is.
Dózsa György út

Óbudán, a Dózsa
György úton a Hollós Kor-
vin Lajos utca és a Hõsök
tere között a régi tönkre-
ment aszfalt lemarásával és
újraaszfaltozásával hozták
rendbe az utat. Új kijelölt
gyalogos-átkelõhelyeket
hoztak létre közvilágítás-
sal. A járdákat felújították,
a hiányzó fákat pótolták.
Pusztadombi utca

A meglévõ elhasználó-
dott aszfaltot lemarták, új

burkolatot kapott a Puszta-
dombi utca Égetõ utca és
Ország út közötti szakasza.

A Budapesti Közleke-
dési Központ 2014-ben
folytatja az útfelújítási
programot. (rt)

Jelentõs útfelújítások a városrészben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Vakáció

Nyitva tartás
Hétköznapokon: 10-

tõl 20 óráig. Hétvégén
és ünnepnapokon: 9-tõl
19 óráig. Ünnepi nyitva
tartás: augusztus 20-án
9-tõl 19 óráig, hétvégi
nyitva tartással várjuk
vendégeinket!

Belépõ árak
A felnõtt belépõ ára:

1500 forint. A gyermek

(14 év alatti) és nyugdí-
jas belépõ ára: 1000 fo-
rint. 6 éves kor alatt a
belépés ingyenes

Cím és megközelítés:
Laborc utca 2., az 1-es
villamos Vörösvári úti
végállomásától, a 160-
as és 260-as autóbuszok
Laborc utcai megállójá-
tól gyalog, vagy autóval
a Bécsi út felõl.

Az Óbudai Strand augusztus 16-tól 24-ig hétköznap is 
egész nap nyitva áll a hûsölni, kikapcsolódni vágyók számára

Augusztusban a Római Ka-
landpark eddigi szolgálta-
tásain (lásd alul) kívül
minden hétvégén valami-
lyen érdekes eseménnyel
kedveskedik vendégei-
nek. A programok már lá-
togatójegy vásárlásával,
illetve bármilyen más tí-
pusú belépõjeggyel is
igénybe vehetõk. A láto-
gatójegy ára 500 forint.

Állandó programok:
szombatonként és

vasárnaponként sportese-
mények, edzések, kéz-
mûves foglalkozások, és
sok más érdekesség.

További információ-
kért rendszeresen láto-
gassa a kalandpark web-,
illetve facebook oldalát,

melyeket az aktuális
programok listájával fo-
lyamatosan frissítenek.

Várják a vendégeket a
nyitás óta trambulinnal,
pingpong-asztallal, mini-
focival és mini röplabdá-
val is bõvült Római Ka-
landparkba! (www.romai-

kalandpark. hu; www.face-
book.com/romaikaland-
park)

* * *
Kötélpálya

Komplex akadály rend-
szer, ahol mindenki talál-
hat magának kihívást. A
kötélpálya használata so-

rán olyan mesterségesen
extrém akadályokba ütkö-
zünk, amiknek teljesítése
növeli az önbizalmat, a
statikus erõt, ezenkívül
fejleszti a koncentrációs
képességet és a mozgás-
koordinációt. Ajánlják
100 centimétertõl egészen
99 évesig bárkinek, aki
szeretne egyszerre spor-
tolni és szórakozva leküz-
deni saját határait. 

Óriás homokozó
A parkban helyet ka-

pott egy extra méretû
homokozó, melyben a
kicsik és a felnõttek is
kedvükre játszhatnak.

Alapterületén kívül a
homokozó mélysége is
említésre méltó.

Slackline
A slackline olyan ext-

rém sport, ami termé-
szetes mozgásból fakad,
azaz az egyensúlyozás-
ból. A feladat két fix
pont közé a földtõl nem
túl nagy távolságban ki-
feszített slacklineon -
azaz erre a célra való
hevederen - végigmen-
ni. Természetesen itt
nem ér véget a móka, hi-
szen különbözõ trükkö-
ket, ugrásokat, forgáso-
kat is lehet végezni.

Érdekességek hétvégenként 
a Római Kalandparkban 

Készíts müzlit!
A müzli ma már az egészséges táplálkozás része,
sokan eszik szívesen reggelire, de szelet formájá-
ban jólesik tízóraira, uzsonnára is. Talán a fogyasz-
tói közül is kevesen gondolnak arra, hogyan készül
a müzliszelet? E titok feltárásában segít a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Korona
tér 1.) „Müzlimûhely” címû szünidei programja au-
gusztus 19-én 15 órától. A foglalkozás résztvevõi
megismerhetik az alapanyagul szolgáló gabonák
fajtáit, tulajdonságait, majd müzliszeletet készíthet-
nek, amelyet saját tervezésû csomagolásban vihet-
nek haza. Belépõ: 800 forint. (A szervezõk kérik,
hogy az érdeklõdõk a részvételt jelezzék elõre a
palficsill@gmail.com e-mail címen.)

Kenuoktatás gyerekeknek és nagyiknak
A Védõszárny Sportkör „Eszki-Móka” idén nyáron is
igyekszik segítséget nyújtani a vakáció hasznos el-
töltéséhez a kerületi iskoláskorú gyerekeknek. A
sportkör nyár végéig tart programokat. A kezdõknek
szombatonként déltõl van oktatás a római-parti
vízitelepen. A haladók vasárnaponként 9 órától ki-
sebb túrákon vehetnek részt, a Szentendrei-sziget
felé. A már felkészült, 16 éven felüliek kajak „órá-
kat”tartanak, ahol egyénileg evezhetnek a résztve-
võk, a vízi rendészeti elõírások betartásával. A
sportkörben szívesen látják a kerületben élõ sport-
szeretõ nagyikat, akik szeretnék elsajátítani a kaja-
kozást-kenuzás fogásait vízi túrázó szinten. A pro-
fiknak versenyt is rendeznek. (A vízi telep címe:
Kossuth Lajos üdülõpart 19. Az érdeklõdõk a 06-30-
572-2311-es vagy a 240-2627-es telefonszámon
kaphatnak bõvebb felvilágosítást a programokról,
az esti órákban.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Iskolanaptár 
Mikor kezdõdik a 2014/2015-ös tanév; mennyit
kell várni az elsõ tanítási szünetre? Mikor tartják
az õszi és a tavaszi érettségi vizsgákat? A
2014/2015-ös tanév legfontosabb dátumai.
A 2014/2015-ös tanév szeptember 1-jén, hétfõn
kezdõdik. A tanév 181 napos, míg a nappali tagoza-
tos középiskolákban és szakiskolákban 180 tanítá-
si nap lesz. Az általános iskoláknak október 10-ig
kell felmérni azoknak az elsõsöknek a számát, akik-
nél - az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta
szerzett tapasztalatok alapján - az alapkészségek
fejlesztését jobban kell támogatni.

Szünetek, érettségik 
Az õszi írásbeli érettségit október 10-tõl 27-ig tart-
ják. Õszi szünet: október 27-tõl október 31-ig. A
szünet elõtti utolsó tanítási nap október 22-e, szer-
da, a szünet utáni elsõ tanítási nap pedig november
3-a, hétfõ. Téli szünet: december 22-tõl 2015. janu-
ár 2-ig. A téli szünet elõtti utolsó tanítási nap de-
cember 19-e, péntek, a szünet utáni elsõ tanítási
nap 2015. január 5-e, hétfõ. Az elsõ félév 2015. ja-
nuár 16-ig tart, az iskolák január 23-ig értesítik a ta-
nulókat és a szülõket az elsõ félévben elért tanul-
mányi eredményekrõl. Tavaszi szünet: 2015. április
2-tõl április 7-ig. A szünet elõtti utolsó tanítási nap
április 1-je, szerda, a szünet utáni elsõ tanítási nap
2015. április 8-a, szerda. Utolsó tanítási nap az utol-
só évfolyamon: 2015. április 30. A középiskolák
végzõseinek utoljára április 30-án kell iskolába
menniük. Országos kompetenciamérés: 2015. má-
jus 27. A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon
2015. május 27-én tartják az éves kompetenciamé-
rést.
Tavaszi érettségi idõszak, írásbeli vizsgák: 2015.
május 4-tõl 26-ig. A közép- és általános iskolákban
2015. június 15-én, hétfõn ér véget a tanítás.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata jóvoltából az
Óbudai Sport Nonprofit
Kft. szervezésében 2014
júliusában sor került erdé-
lyi testvérvárosunk, Csík-
szereda és a III. kerületi
gyermekek csereüdülteté-
sére. 

A z ideérkezõ csoport
a budapesti progra-

mok alkalmával sétált a
Budai várban, megnézte
a Mátyás templomot és a
Sándor-palotát. Elláto-
gatott az Országházba,
majd a Szent István Ba-
zilika Panoráma kilátó-
jából csodálhatta meg
Budapestet. A Laborc ut-
cai szabadidõparkban
sportolhattak és stran-
dolhattak a gyerekek.
Busszal megnézték az
esti, kivilágított várost,
hajókiránduláson vettek

részt a Dunán. Kirándul-
tak Visegrádra, jártak a
Fellegvárban, boboztak,
ezután sétáltak Szent-
endre belvárosában.
Majd a sóstói táborban
töltött napok alatt füröd-
tek a Balatonban, spor-
toltak, részt vettek a lent
táborozó magyar gyere-
kekkel a közös progra-
mokon (tábortûz, tánc-
ház, utcabál, szabadtéri
mozi, karaoke, zenei ve-
télkedõ). Buszos kirán-
duláson voltak Veszp-
rémben és Zircen, hajó-
val pedig Tihanyba láto-
gattak.

Szintén a csereüdülte-
tés keretében az Óbudai
Gimnázium 26 diákja
Székelyföldön nyaralha-
tott. Megismerték Er-
dély történelmi, termé-
szeti és népmûvészeti
értékeit. Jártak Csíksze-

redán, ahol megnézték a
Mikó-várat és a Mako-
vecz-templomot. Le-
mentek Parajdon a sóbá-
nyába, Brassóban látták
a Fekete-templomot és
libegõvel felmentek a
Cenk-hegyre. Fürödtek
a Szent Anna-tóban,
megtapasztalták a Torjai
Büdös barlang gázainak
keringésre gyakorolt jó-
tékony hatását. Termé-
szetismereti gyalogtúra
alkalmával megismer-
kedhettek a pottyandi
állat- és növényvilággal,
tanulhattak székely nép-
táncot és népdalt, sütöt-
tek kürtõskalácsot és
rablóhúst, szekeres túrát
tettek a Csíki-havasok-
ban és részt vehettek a
székelyek híres hagyo-
mányõrzõ találkozóján,
az Ezer Székely Leány
napi rendezvényen.

Csereüdülés Erdélyben

Tanévkezdetkor nem kis fej-
törést okoz a tanszerek be-
szerzése a szülõknek. A fi-
zetés és az árak aránya mi-
att meggondolandó, hogy
mibõl, mennyit, milyen mi-
nõséget, és fõként azt,
hogy hol szerezzük be a gye-
rekek tanszereit.

Idén is nagy a kínálat,
azt azonban érdemes

szem elõtt tartani, hogy az
áron kívül érdemes odafi-
gyelni a minõségre is. Eb-
ben az esetben is igaz az,
hogy az olcsó néha drá-
gább. Azaz, amikor vala-
mit nagyon olcsón kínál-
nak, azt gyanúval kell fo-

gadni, ugyanis nagy az
esélye, hogy rossz minõ-
séget kapunk a pénzün-
kért. Ezért inkább válasz-
szuk az arany középutat!

Beosztással vásárolni
Pénztárcakímélõ megol-

dás lehet az is, ha nem egy-
szerre veszünk meg min-
dent. A tanévkezdés elõtt
általában elegendõ, ha az
évfolyamnak megfelelõ
alap-tanszereket szerezzük
be. Szeptemberben a taná-
rok úgyis már az elsõ órák
valamelyikén elmondják,
milyen füzetet, tollat, ceru-
zát kérnek a diákoktól. 

Nem újdonság, de aki-
nek nincsenek extra el-

várásai, a legszüksége-
sebb felszereléseket leg-
olcsóbban a szuper- és
hipermarketekben talál-
hatják meg. Ezeken a
helyeken egyaránt meg-
találhatók a nagyon ala-
csony és magas árfekvé-
sû tanszerek. A kispénzû
vásárlóknak érdemes
szétnézniük a 100 forin-
tos boltokban is, illetve a
r ak t á r á ruházakban .
Emellett érdemes figyel-
ni az akciókra, kedvez-
ményekre. Nem árt szét-
nézni az interneten sem.
Ami biztos: ha magunk-
kal visszük gyerekünket,
többet költünk.  sz.

Tanszervásár – akciók, ötletek 

F urcsa közlekedési
eszközzel találkoz-

hattak a diákok a Bárczi
Géza Általános Iskola
tornatermében: megér-
kezett a Fizibusz! Az
Elmû-Émász (Budapesti
Elektromos Mûvek-
Észak-magyarországi
Áramszolgáltató) 2006-
ban indította el az Ener-
gia Suli-programot. A

mozgó fizikaszertárként
mûködõ Fizibusz most
egy rendhagyó fizika-
órát hozott el Tóth Pál
szentendrei matematika-
és fizikatanár vezetésé-
vel.

Az elõadó különbözõ
fizikai kísérleteket mu-
tatott be, amelyekkel az
energiatakarékosságra
hívta fel a figyelmet. 

Mozgó fizikaszertár

illusztráció

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: BOON.HU
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A Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban
két idõszaki kiállítás idõtarta-
mát is meghosszabbították. 

A szépség és a reklám - A
nõi ideál alakulása a XX.
század elsõ felében

Meghosszabbítva 
augusztus 17-ig!

Az öt évtizedet bemu-
tató divat- és reklámtör-
téneti kiállítás a nõk rek-
lámozásban betöltött
szerepét szemlélteti a
múzeum gyûjteményé-
nek kevésbé közismert
darabjaival. A tárlat
1900-tól az 1940-es
évek végéig tekinti át a
változó divatirányzato-
kat, egyúttal alkalmat ad
a nõi szépségideál és a
divat változásának nyo-
mon követésére a XX.

században. Az egyes
korszakok hangulatát és
életérzését enteriõrök,
fotómontázsok, korabeli
ruhák, cipõk és egyéb
kiegészítõk segítik fel-
idézni.

Az örök vidám Eric
Meghosszabbítva 
augusztus 24-ig!

Az örökifjú és örök-
vidám Vogel Eric vi-
dámparki táblaképeibõl
a múzeumhoz került
kollekció adta az ötletet,
hogy a neves mûvész
anyagából kiállítást ren-
dezzenek. A képek jól
példázzák azt az életvi-
dámságot, ami jellemez-
te a mûvészt több évti-
zedes alkotói pályáján. 

(Nyitva: keddtõl vasár-
napig 10-tõl 18 óráig.
Cím: Korona tér 1.)

Felszentelik 
a felújított Filoxéra kápolnát

A Nemzetgazdasági Minisztérium, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásának köszönhetõen az
idén 20 éves jubileumát ünneplõ „Braunhaxler”
Egyesület felújíttatta a Külsõ-Bécsi úti Jézus Szíve
(Filoxéra) kápolnát. A kápolna ünnepélyes megál-
dása és búcsúmiséje szeptember 14-én 16 órakor
kezdõdik.

A Krisna-hívõk Lehel utcai
budapesti központjában, a
Lélek Palotájában harma-
dik éve rendeznek Krisna-
búcsút. Az egzotikus, vi-
dám, szórakoztató ese-
mény programját és mére-
tét tekintve évrõl évre bõ-
vül, színesedik. A Krisna-
búcsúra ezúttal augusztus
23-án 10-tõl 19 óráig vár-
ják a látogatókat. 

Idén is megtekinthetõ
egy ifjú pár hagyomá-

nyos indiai esküvõje tûz-
ceremóniával, terítékre
kerül a különleges hang-
szereken játszott zene, az
õsi táncok és a dobszó-
lók, jógabemutatók, a
harcmûvészetek. Emel-
lett viszont újításképpen
több lesz a játék lehetõ-
ség, úgy a felnõtteknek,
mint a gyerekeknek. Így
szórakoztató „játékokon”
keresztül megismerked-
hetnek India teljes kultú-

rájával és tudásával, mint
az öltözködés, gasztronó-
mia, gyógyászat, jóga,
harcmûvészet, stb.

Ezen felül élvezhetik
még az éttermi sátorban
az indiai konyha változa-
tos ízvilágát, szemezget-
hetnek a kirakodóvásár-
ban. Az érdeklõdõket
arc-, és hennafestéssel,

íjászattal, a templom és
fõiskola épületében tar-
tott körvezetésekkel,
gyerekprogramokkal és
még sok más meglepe-
téssel várják.

Szigetek a budapesti
Krisna-búcsúban: ájurvé-
dikus-, fõzõ- életmód-,
kézmûves-, gyerek-sziget.
(Cím: Lehel utca 15-17.) 

Egy szelet India

Krisna-búcsú a Lehel utcában

Életének 58. évében el-
hunyt Bajor Imre színmû-
vész. A mûvész régóta szen-
vedett daganatos megbe-
tegedésben.

B ajor Imre 1957.
március 9-én szüle-

tett Budapesten. Színi
pályáját 1976-ban az
Állami Déryné Színház-
nál kezdte gyakorlószí-
nészként. 1984-tõl ki-
sebb szerepeket játszott
a színházban, innen
1989-ben szerzõdött a
Játékszínhez, 1999 óta
szabadúszó. 

A közönség a „Szom-
szédok” címû teleregény
Oli nevû fodrászfiújaként
ismerte és szerette meg.
Itt hangzott el az általa ki-
talált köszönés, a „Csók-
özön”, amely olyan nagy
tetszést aratott, hogy or-
szágjáró önálló estjének
is ezt a címet adta. Bajor
Imre a kilencvenes évek-
tõl elmaradhatatlan részt-
vevõje volt a Rádiókaba-
réknak, nagy sikerû ma-
gánszámának refrénjét
máig emlegetik: „Én, a

Gyula, meg az Ottó, a
Tóth Ottó”.

Fõszerepet játszott a
harmincas évek két
nagy sikerû filmvígjáté-
kának új változatában, a
Meseautóban (2000) és
az Egy szoknya, egy
nadrágban (2005). Tí-
már Péter 2004-es Le a
fejjel! címû produkció-
jában Hernádi Judit és
Gálvölgyi János partne-
reként bolondozott.

A mûvész 1999-tõl
rendszeres vendége volt
az RTL Klub „Heti He-
tes” címû humoros mûso-
rának. Az ezredfordulóra
az ország egyik legnép-
szerûbb komikusa lett.
Mûvészetét díjakkal is el-

ismerték: 1997-ben a Ma-
gyar Köztársasági Ér-
demrend kiskeresztjét ve-
hette át, 1999-ben Karin-
thy-gyûrût kapott, 2007-
ben a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend tisztike-
resztjével tüntették ki. 

Közismert sztár volt,
magánélete nyitott könyv
volt a rajongók számára.
Évekig élt együtt Hámori
Eszter színésznõvel, két
gyermeke anyjával. Fellé-
pései elõtt egész életében
lámpalázas volt, mert fon-
tosnak tartotta, hogy min-
den este megnyerje a kö-
zönség szívét. A fellépés
elõtti stresszrõl így nyilat-
kozott: „Ha már nem len-
ne, akkor abba kéne hagy-
nom a pályát”.

Bajor Imre egészsége
2011 elején megrendült,
kórházba került, egy hó-
napig pihent, aztán visz-
szatért a „Heti Hetesbe”
és a színpadra is. 2013-
ban megint beteg lett,
2014 elején ismét kór-
házba került, kiderült,
hogy agydaganata van.
Kínába is elutazott
gyógykezelésre, de nem
tudták meggyógyítani.

Elhunyt Bajor Imre

I dén is megrendezik a
Szalézi Nyári Oratóri-

umot Óbudán, a Bécsi út
175. alatti Segítõ Szûz
Mária Lelkészségen.
Várnak minden 7-12 év
közötti fiatalt egy vidám,
családias légkörû hétre,
amelyben lesz kirándu-
lás, sportnap, strandolás,
csapatjáték és sok-sok

nevetés, közös éneklés,
tánc és MEGLEPETÉS.
Idõpont: augusztus 25-
30.; jelentkezés augusz-
tus 18-ig. (Jelentkezni a
http://obudaiszaleziak.h
u/nyarioratorium címen
lehet. Bõvebb informá-
ció: nyarioratorium@
gmail.com és +36-20-
392-6963.)

Meghosszabbított 
idõszaki kiállítások 

Nyári oratórium a Szaléziaknál 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Sziget Fesztivál történe-
tében elõször, már az in-
dulás elõtt augusztus 4-én
elfogytak a bérletek, erre
alapozták a szervezõk,
hogy ebben az évben akár
400 ezer ember is megfor-
dulhat az eseményen. 

L átványvilágában
színesebb, szolgál-

tatásaiban szerteága-
zóbb és várhatóan re-
kordszámokat produká-
ló Sziget várja idén a
közönséget. Az infrast-
ruktúrát úgy alakították
ki, hogy akár napi 85
ezer látogatót is ki tud-
janak szolgálni. Bõvült
a sátorhelyek száma, és
vannak speciális hely-
színek is, mint például a
családosok, illetve a
mozgásukban korláto-
zottak számára kialakí-
tott kempingek. 

A Sziget Beach a Du-
na magas vízállása miatt
kissé visszaszorult, de a
minõségen ez mit sem

ront. A sportolásra is
számtalan lehetõség nyí-
lik. A zenei és kulturális

programok kínálata szin-
te végeláthatatlan. Az
elektronikus zene rajon-

gói a raklapokból felállí-
tott Colosseumban buliz-
hatnak kedvenceikre. 

Mint arról már hírt ad-
tunk, az idei Sziget kap-
csolódik a woodstocki
fesztivál 45., a Rubik-
kocka 40. és a rendszer-
váltás 25. évfordulójá-
hoz is. Mindezek apro-
póján Rubik-kocka-ins-
tallációt állítottak, az
A38 sátor mellett lévõ
százméteres zajvédõ fa-
lat mûvészek dekorál-
ják, megidézve a berlini
falat, míg a Tábortûz

Színpadnál az 1969-es
amerikai fesztiválra em-
lékeznek. A Mûvészetek
Palotája szervezésében,
a Cirkusz sátor elõtti
installáción magasba
emelik a vállalkozó ked-
vû fesztiválozókat, akik
kipróbálhatják, milyen
artistaként a levegõben
lógni. Különleges lát-
ványvilág várja a Szi-
getre érkezõket, melyet
több hazai és nemzetkö-
zi mûvész, alkotócso-
port álmodott a feszti-
válhelyszínre. sz.

Éjjel is jár a HÉV
A megszokottnál sûrûbb menetrenddel és 6 ko-

csis szerelvénnyel közlekedik a HÉV. A rendez-
vény ideje alatt éjszaka is jár a H5-ös, a Batthyány
tér és Kaszásdûlõ között, negyedóránként. 

Sziget Fesztivál: rekordszámú látogatót várnak

Forgalomkorlátozások a fesztivál idején
Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk
az autósoknak augusztus 18-ig. A Sziget ideje alatt
lezárják a Jégtörõ utcát a Mozaik utca és az
Auchan áruház behajtója között, valamint lezárásra
kell számítani a Mozaik utcában is.

Szentgyörgyi József (1940-
2014), Munkácsy-díjas
festõmûvész posztumusz
kiállítása augusztus 31-ig
látható ingyenesen a Kór-
ház utcában, az Óbudai
Nyár programsorozatában.

S zentgyörgyi József
kortárs festészetünk

egyik legjelentõsebb al-
kotója volt. 1940-ben
született Balatonará-
cson. 1954 és 1958 kö-
zött a budapesti Képzõ-
és Iparmûvészeti Gim-

náziumban tanult, majd
1962 és 1968 között a
magyar Képzõmûvésze-
ti Fõiskolán végezte ta-
nulmányait. Mestere
Kádár György volt. Egy
évvel a diploma után
Derkovits-ösztöndíjban
részesült. 1968 óta
rendszeresen kiállító
mûvész Magyarorszá-
gon és külföldön. Szám-
talan kiállítás és tárlat
fõdíját elnyerte. 1981-
ben Munkácsy-díjat ka-
pott, 2012-ben a képzõ-

mûvészeti szakma a
Magyar Festészet Mes-
tere életmû elismerés-
ben részesítette.  

Közterületi kiállítás a Kórház utcábanA reformkorban vásárolni
Hol és hogyan vásároltak régen az emberek? Ezt segít
felfedezni a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum (Korona tér 1.) ingyenes interaktív tár-
latvezetése a „Kalmár évszázadok” címû kiállításon. A
kosztümös látogatás során az érdeklõdõk a reformkori
vásároktól a 30-as évek áruházain át a szocializmus
éveinek közértjeiig kalandoznak.Az augusztus 20-án 11
és 14 órára meghirdetett tárlatvezetések ingyenesek.

Orgonaest a Megbékélés Házában
Endreffy Attila Wesley-Mendelssohn orgonaestjét
augusztus 25-én 19 órától hallhatják a békásmegy-
eri Megbékélés Házában. Közremûködik: Csupor
Balázs orgonán. (A belépés díjtalan. Cím: Újmegy-
eri tér, a Hadriánus utca-Királyok útja sarka, a 34-
es, 134-es busz végállomása.) 

„Színek és letisztul formák” címmel Zsidákovics
Mihály és Vörös Valéria festõmûvészek munkái
augusztus 28-ig láthatók a Kiskorona Galéria díszter-
mében. (Nyitva: hétköznapokon 8-tól 16 óráig a
Kiskorona utca 3. szám alatt)

FOTÓK: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Augusztus 25-én, a Nem-
zetközi Konyhakerti Nap
alkalmából a Békási Kö-
zösségi Kert is megnyitja
kapuit az érdeklõdõk elõtt. 

A közösségi kert tag-
jai rengeteg izgal-

mas programmal várják
a látogatókat: mindenki
kipróbálhatja, milyen
kertész válna belõle, a
már beérett termények-
bõl ízletes kóstolók ké-

szülnek, a gyerekek szá-
mára pedig izgalmas já-
tékok - például növény-
felismerés - színesítik
majd az amúgy is na-
gyon zöld programot.

A Békási Kert Békás-
megyer Duna felõli ol-
dalán, a Juhász Gyula
utca-Királyok útja talál-
kozásánál lévõ zöldterü-
leten található. Az ér-
deklõdõket 10-tõl 16
óráig várják.  

Konyhakerti világnap
a Békási KertbenM ostanság nem egy

héten, hanem egy
napon belül is óriásit for-
dul az idõjárás. A zivata-
rokat követõ erõs napsü-
tés fülledt idõt, rendkívül
magas páratartalmat

eredményez. Több he-
lyütt zivatarok, viharok
váltották egymást az el-
múlt hetekben. Számos
helyen a szél által kicsa-
vart fák, leszaggatott
ágak, a nagy mennyiségû

csapadék miatt hívták ki
a tûzoltókat. 

Óbudát sem kerülte el a
felhõszakadás: például az
augusztus 6-ai viharban
Aquincum térségében fák
dõltek ki, a Szentendrei
úton közlekedõ autók aj-
taja feléig ért az esõvíz,
villám csapott egy csillag-
hegyi házba, és még so-
rolhatnánk. Anyagi kár
több helyütt keletkezett,
de a hírek szerint ember-
életet is fenyegetett az
extrém idõjárás. sz

Trópusi idõjárás – heves zivatarokkal

FOTÓK: ASSAY PÉTER

„Mi vagyunk azok,
akik 2014. március 16-án,
amikor két korhadt, beteg
fa kidõlt az utcánkban, kö-
zel 3 millió forint kárt
szenvedtünk” - írja a pol-
gármester közbenjárását
kérõ közös levelében több
lakó a Rozgonyi Piroska
utcából. Rajtuk kívül még
sok környékbeli szeretné,
ha a mostani viharos idõ-
szakban az öreg fák jelen-
tette veszély elhárulna há-
zuk, autójuk közelébõl.

Visszatartják
a kertészt

A Fõkert Zrt. a sajtó
számára eljuttatott tájé-
koztatása szerint már
2010-ben felmérte, hogy a
Rozgonyi Piroska utca fái
különös törõdést érdemel-
nek. Egy évvel késõbb
egy komolyabb tanul-
mány már azt is kimutatta,
hogy a fák több mint felé-
nél sérült a gyökér, a törzs
korhadt. Hogy hatékony
lépés mégsem történhe-
tett, annak elsõsorban a

Rómaifürdõ Telepegyesü-
let fellépése az oka. Acivil
szervezet a környék zöld-
felületeinek védelméért
vette fel a kesztyût, ám
akcióikkal igen sok eset-
ben olyan elöregedett fá-
kat is védelmeznek, mint
amilyenek  tavasszal a há-
zakra dõltek.

„Sajnos Ébert Ágoston
úr és a Rómaifürdõ Telep-
egyesület „környezetvé-
dõ” tevékenysége nem
minden szempontból felel
meg a szakmaiság köve-
telményeinek, hiszen sok-
szor az elöregedett, beteg
fákhoz sem engedik hoz-
zányúlni a fasorok gondo-
zásáért felelõs szakembe-
reket. Mindezzel komoly
kockázatot és aggodalmat
okoznak az ott élõ kerüle-
ti polgárok, valamint
mind a kerület, mind a fõ-
város zöldterületeinek
karbantartásáért felelõs
szakmai illetékesei szá-
mára” - írta válaszlevelé-
ben Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-

tere azoknak a környék-
belieknek, akik panaszuk-
kal megkeresték. 

Lépni kell!
A huzavona következ-

ménye, hogy március
16-án a Rozgonyi Piros-
ka utca néhány fája
megadta magát az idõjá-
rásnak, és kidõlt, jelen-
tõs kárt okozva ezzel a
közelben élõknek. A Fõ-
kert Zrt. hivatalos köz-
leménye szerint az in-
gatlanokat és a parkoló
autókat is egybe véve a
kár összesen több tíz-
millió forintnyi.

„A cég soron kívül
még márciusban meg-
kezdte a III. kerületi
Emõd utca-Keve utca-
Rozgonyi Piroska utca-
Zaránd utca fasori fáinak
újbóli állapotvizsgálatát,
valamint az ügyben füg-
getlen szakértõi vizsgála-
tot kezdeményezett.
Eszerint a koronasérült
fák aránya eléri az 50 szá-
zalékot. Tekintettel arra,
hogy a fasor állapota ki-
fejezetten balesetveszé-
lyes, a Fõkert dolgozói
megkezdték a fák ki-
könnyítõ gallyazási mun-
kálatait, mely sok esetben

a fák 2/3-ig történõ visz-
szavágásával jár” -infor-
mált a Fõkert.

Bús Balázs polgár-
mester folyamatos tájé-
koztatást kért a fõvárosi
cég kerületi munkáiról
annak érdekében, hogy
a területen valóban csak
a sérült fákat vágják ki,
és telepítsenek a helyük-
re újakat. Ugyanakkor
segítséget ígért a Roz-
gonyi Piroska utcaiak-
nak kártérítési igényük
érvényesítésében.

Babakocsira dõlt
Az öreg és beteg fák

kezelése, illetve szükség
esetén kivágása most
már élet-halál kérdése is.
Míg a tavaszi balesetben
a vagyoni károk voltak
jelentõsek, idén augusz-
tus elsõ napjaiban már
ember is sérült: egy ba-
bakocsit toló férfira dõlt
rá az egyik öreg fa. A fér-
fi komolyan sérült, a ko-
csiban pihenõ baba sze-
rencsére nem. (keg)

Embereket veszélyeztetnek az öreg fák
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ebösszeírást végez a kerületben.
A bejelentõlapot szeptember 30-ig lehet eljuttatni az önkormányzathoz.
Az ebet nem tartókat is kéri az önkormányzat a bejelentõlap kitöltésére.

Ebösszeírás 2014. június 1-szeptember 30.
Tisztelt III. kerületi Lakosok, tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló, 1998. évi XXVIII. törvény
(Átv.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes tele-
pülési, fõvárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Fõvárosi Önkor-
mányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fõvárosi
Önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve
a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintet-
tel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Önkormányzatunk 2014. évben a jogszabályi rendelkezésnek
megfelelõen az Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén
tartott ebek összeírását végzi.
Az ebösszeíró adatlapot az oltási könyv adatai alapján kell kitölteni.
Fontos, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ebösszeírás alkalmával a
mikrochippel ellátott, és az állatorvosnál korábban bejelentett, a köz-
ponti és a helyi nyilvántartásban már szereplõ illetve idõközben elpusz-
tult ebet/ebeket is be kell jelenteni!
Az összeírással kapcsolatban több kérdés is felmerült, amelyek megvá-
laszolását a téves információk elterjedésének megelõzése érdekében
fontosnak tartjuk.
Ennek megfelelõen tájékoztatjuk a tisztelt lakókat, ebtartókat az
alábbiakról:
• az összeírás törvényi kötelezettség, azt nem a helyi önkormányzat
rendelte el;
• az összeírás célja az adatgyûjtés, összekötve a kötelezõ feladatokra tör-
ténõ ismételt felhívással, védve az ebtartókat és a kutyát nem tartókat is;
• egyre nagyobb számban tapasztalható az eljárások során, hogy az
eb gazdájának megállapítása nehézségekbe ütközik, nem egy eset-
ben a szomszédot/rokont/lakótömb más lakóját nevezik meg az eb
gazdájaként, ezért szükséges, hogy az ebet nem tartók is nyilat-
kozzanak (ezt a formanyomtatvány elsõ részében tehetik meg);

• a korábban állatorvosoknál leadott
adatok egy központi rendszerbe ke-
rültek, ahhoz az állatorvosoknak
van hozzáférése, azokat a korábbi
rendszertõl eltérõen nem küldik
meg a hivatalnak;
• egy átmeneti idõszakban nem volt
kötelezõ az adatok rögzítése a köz-
ponti bázisban, ezért elõfordul, hogy
az eb el van látva egyedi azonosítóval
(mikrochip), azonban mégsem szere-
pel a nyilvántartásban;
• magas a létszáma azoknak az ebek-
nek, amelyek NEM rendelkeznek ve-
szettség elleni oltással. Az idõs, közte-

rületre nem engedett kutyák beoltása is elengedhetetlen. Ugyanez vo-
natkozik a mikrochippes jelölés elvégzésére is. Mindkettõ feladat elvé-
geztetése törvény által elõírt kötelezettsége az ebtartónak.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat/tulajdonosokat, hogy a kedvte-
lésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló,
41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B.§ (10) bekezdése kimondja,
hogy 2013. január 1-tõl minden négy hónapos kornál idõsebb eb csak
transzpanderrel (mikrochippel) megjelölve tartható. Kérjük, ameny-
nyiben még nem tett eleget ennek a kötelezettségének, az ebösszeírás
határidejéig pótolja. Amennyiben az eb-
tartó/tulajdonos nem tesz eleget a jelölte-
tési kötelezettségének, 45.000 forint ál-
latvédelmi bírsággal sújtható.
Tisztelettel kérünk minden kerületi lakót,
ebtartót és kutyát nem tartókat, hogy segít-
sék munkánkat a kért információk meg-
adásával, az adatkérõ lap kitöltésével és a
hivatal részére történõ megküldésével.
Segítõkészségüket és együttmûködésüket
köszönjük!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Ebösszeírás új határidõvel

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

A Katasztrófavédelmi Okta-
tási Központ a Fõ téren tar-
totta tanévzáróját augusztus
1-jén. Több mint százhar-
minc frissen végzett hallga-
tó vett részt az eseményen.

Atûzoltó szakképzés
tanévzáróján dr. Ba-

kondi György tûzoltó altá-
bornagy, országos kataszt-
rófavédelmi fõigazgató
mondott beszédet. Elhang-
zott: a most végzettekkel
együtt már több mint hét-
százan lesznek azok, akik
már az új képzési rendszer-
bõl kikerülve kezdenek
dolgozni a tûzoltóságokon.
„Mostantól õk is minden
percben készen állnak az
állampolgárok és javaik ol-
talmazására.”

A rendezvény végén
hat város tûzoltóságá-
nak képviselõje vehetett
át új tûzoltó gépjármû-
veket az altábornagytól. 

„Készen állnak az állampolgárok védelmére”

Frissen végzett katasztrófa-elhárítók

Bús Balázs polgármester
a békásmegyeri tûzeset
és fegyverarzenál miatt
utasította az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt.-t, hogy a
kezelésében lévõ társas-
házak közös tulajdonú
helyiségeiben azonnali
bérleményellenõrzést hajt-
son végre, valamint fel-
kéri a kerületi társashá-
zak, lakásszövetkezetek
közös képviselõit is ha-
sonló ellenõrzések le-
folytatására.

M int ismeretes, a
BRFK augusztus

1-jén bejelentést kapott
arról, hogy füst áram-
lik ki a Szilke utca
egyik társasházából. A

tûzoltók kiérkezése után
a ház lakóit felszólítot-
ták lakhelyük azonnali
ideiglenes elhagyására,
mellyel egyidejûleg
megkezdték az oltást.
Az épületbõl mintegy
negyven embert kitele-
pítettek az oltás idejé-
re; öt embert, köztük
két csecsemõt kórház-
ba is kellett szállítani
füstmérgezés gyanúja
miatt. 

A társasház közös tá-
rolójában kialakított
mûhelyben - mely nem
önkormányzati tulajdo-
nú - keletkezett a tûz,
melyben az oltás során a
rendõrök több fegyvert,
köztük géppisztolyokat

és kézigránátot, puská-
kat, pisztolyokat, lõsze-
reket, taposóaknát is ta-
láltak. Ezek közül több
nem volt hatástalanítva.

Bús Balázs az eset
kapcsán, és mindenek-
elõtt a kerület lakóinak
biztonsága érdekében,
utasította az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt.-t, illet-
ve felkérte a helyi tár-
sasházak és lakásszövet-
kezetek vezetõit az
azonnali ellenõrzésre.

- Senki nem veszé-
lyeztetheti mások életét
vagy testi épségét hob-
bijával, szenvedélyével
vagy akár betegségével
- fûzte hozzá a polgár-
mester.

Azonnali ellenõrzés 
a közös helyiségekben

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Defibrillátor a polgárõröknél
A Budapest III. kerületi Polgárõr Egyesület újra-
élesztõ készüléket szerzett be júliusban. Az egye-
sület tagjai oktatóktól kaptak újraélesztési képzést,
illetve felkészítést az eszköz használatára, így
szükség esetén szakszerûen tudják alkalmazni. A
polgárõrök minden járõrszolgálatba magukkal vi-
szik a készüléket, melyet a közelmúltban a „Fõváro-
si Polgárõr Kerület” címmel kitüntetett Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata által nyújtott támoga-
tásból vásároltak.

Tetten ért lakókocsi-tolvajok
A kerületi rendõrkapitányság járõrei augusztus ele-
jén tetten értek és a helyszínen elfogtak négy férfit
egy Solymárvölgyi úti telken. A tettesek az ingatlan-
ról korábban elloptak négy lakókocsit, és további
két lakókocsi elbontását kezdték meg abból a cél-
ból, hogy azokat is eltulajdonítsák.

Babakocsit toló férfira dõlt egy fa 
Súlyos fej- és gerincsérülést szenvedett az a baba-
kocsit toló férfi, akire fa dõlt a békásmegyeri Bebó
Károly utcában augusztus 4-én. A férfit kórházba
vitték, a babakocsiban ülõ három év körüli gyermek
szerencsére nem sérült meg.

Elõzetesben az elkövetõk
A III. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai július
31-én elfogták Cs. József, Cs. Béla és Cs. István vi-
déki lakosokat, akik egyelõre ismeretlen módszerrel
a XV. kerületben nyitottak ki egy gépkocsit, és abból
eltulajdonították a sértett kézitáskáját, melyben
készpénze, illetve okmányai voltak. A három elkö-
vetõbõl kettõnek elõzetes letartóztatását rendelte el
a bíróság.

Ezüstözött kelyhet loptak 
A Testvérhegyi út
egyik társasházi
lakásába mentek
be tolvajok még
május 2-án, ahon-
nan a sértett fi-
gyelmét elterelve
elloptak egy ezüs-
tözött kelyhet. Az
elkövetõk egyiké-
rõl fantomrajz ké-
szült. A III. kerüle-
ti Rendõrkapi-
tányság nyomo-
zói kérik, aki a
férfit felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy
a bûncselekménnyel kapcsolatban információval
rendelkezik, hívja a rendõrséget!

Az Arató Emil téri ál-
talános iskola elõtti
nyárfa törzsét isme-
retlen tettesek bru-
tálisan körbevág-
ták. Természetkáro-
sítás miatt feljelen-
tést tett az önkor-
mányzat, illetve a fa
megmentésért szak-
emberek segítségét
kérték.

A jarokelo.hu
oldalon érke-

zett a bejelentés, mely
szerint az Arató Emil téri
általános iskola elõtt álló
körülbelül 16 méter ma-
gas, 55 centiméter törzsát-
mérõjû, 37 éves nyárfa
törzsét valaki vízszintesen
körbevágta, ezzel a fa
életben maradását koc-
káztatta. Az önkormány-
zat munkatársai a helyszí-
nen megvizsgálták a ron-
gálást, dokumentálták és
a III. kerületi fasorok kar-
bantartásáért, gondozásá-
ért felelõs szakemberhez
fordultak segítségért.

A fa vizsgálata megtör-
tént és megállapítást
nyert, hogy az Arató
Emil téri fekete nyárfát
ért vandalizmus során a
vágással a vizet szállító
kapillárisokat elmetszet-
ték, ezért feltételezhetõ a
fa kiszáradása. Sajnos a
kerületben nem elõször
fordul elõ ilyen eset.

A fáról érdemes tudni,
hogy ez a faj tavasszal a jól
ismert és gyakran bosszú-
ságot okozó fehér szöszök-
kel szórja szét a magjait.
Akiknek ilyenkor allergi-
ás tüneteik vannak, a pihé-
ket látva azt gondolják,
hogy panaszaikat ezek a
repítõ szõrök okozzák. Az
ÁNTSZ állásfoglalása
alapján a nyárfa termése
nem allergén. Az erõs al-
lergiás reakciókat, a széna-
náthát májusban a pázsit-
fûfélék pollenje váltja ki.
Ezt hibásan a nyárfának tu-
lajdonítják, a nyárfa ter-
mésszórásának kezdetével
egybeesõ virágzás miatt.

Elképzelhetõ, hogy ez
zavarhatott valakit, és ezért
akarta elpusztítani a fát, jól-
lehet a virágzás „kellemet-
len idõszaka” néhány hétig
tart, az év fennmaradó ré-
szében árnyékával hûsít,
lombja szûri a levegõt, ki-

zárólag pozitív hatásait él-
vezhetjük. Az önkormány-
zat elkötelezett a környe-
zetvédelmet illetõen, a ke-
rület a budapesti kerületek
között is elõkelõ helyet
foglal el a zöldfelületek
nagyságát illetõen, amelyet
rendszeres gondozás alatt
tart, hogy szebb és egészsé-
gesebb környezetben él-
hessenek az emberek.

Bús Balázs polgármester
és Kiss Anita jegyzõ az ön-
kormányzat nevében a fás
szárú növények védelmé-
rõl szóló, 346/2008. (XII.
30.) Korm. rendelet 3. §.-ra
hivatkozással, miszerint ti-
los a fás szárú növények
felületének jogellenes - a 4.
§ (1) bekezdésben foglal-
takkal ellentétes - megsér-
tése, csonkítása, továbbá
részeinek közvetlen vagy
közvetett károsítása, felje-
lentést tett a III. kerületi
Rendõrkapitányságon.

Környezetkárosítás miatt feljelentés

Mint a nyári szezonban álta-
lában, az idén is megemelke-
dett a csak „trükkös lopá-
sok” néven emlegetett bûn-
cselekmények száma. 

Ezek lényege, hogy
az elkövetõk külön-

féle ürüggyel megpró-
bálnak bejutni a sértett
lakásába, ahol figyelmét
elterelve eltulajdonítják
különféle értékeit, leg-
gyakrabban készpénzt,
illetve ékszereket. Ez a
bûncselekmény nagy ha-
tékonysággal megelõz-
hetõ. Ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy
egyre több idõs számol
be sikeres elhárításáról. 

Nagyon gyakori, hogy
„hatósági eljárást” színlel-
ve, különféle szolgáltatók-
ra (pl. ELMÛ, Vízmû,
Csatornázási Mûvek) hi-
vatkozással próbálnak be-
jutni az ingatlanba. Ezek a
bûncselekmények azon-
ban egy kis odafigyelés-
sel, egészséges gyanak-
vással megelõzhetõk. Íme
néhány tipp: * Idegent ne
engedjünk be a lakásba! *
Ha szerelési, karbantartási
munkálatokra hivatkozva
szeretne valaki bejutni az
ingatlanba, érdeklõdjünk
a szolgáltatónál, vagy a
közös képviselõnél arról,
hogy valóban errõl van-e

szó, illetve kérjünk tájé-
koztatást arról is, hogy
pontosan ki, és mikor ke-
res fel minket. * Figyel-
jünk egymásra, a szom-
szédokra, vegyük észre,
ha valami szokatlant ta-
pasztalunk a környéken,
vagy a lépcsõházban! A
kerületi kapitányság tele-
fonszáma (430-4700)
mindig legyen kéznél,
vagy elmentve a telefon-
ba, így gyanú esetén, vagy
ha sérelmükre bûncselek-
ményt követnek el, késle-
kedés nélkül hívják a 107-
es, illetve a 112-es köz-
ponti segélyhívószámok
valamelyikét!

Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

Trükkös bûnözõk, felkészült idõsek 

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Pályázat – Felhívás

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott
vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilat-
kozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig
kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot
és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borí-
tékban, legkésõbb 2014. október 13. (hétfõ) 12 óráig van lehetõ-
ségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, He-
lyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik ut-
ca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen
átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. október 13-án 12 órakor a Bp.,
III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyal-
jon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jo-
gosultat megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi
XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében,
az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul oko-
zott károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény
9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlan-
ra elõvásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes
vagyontárgyak elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3.
paragrafusában meghatározottak szerint szerzõdéskötési díjat
kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési,
helyiség- és telekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3466-
os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újság-
ban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honla-
pokra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Sportlétesítmény építésére alkalmas önkormányzati telek eladó
Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata tulajdonában lévõ alábbi ingatlan értékesítésére.

Kéményellenõrzés a III. kerületben
A Fõvárosi Kéményseprõipari Kft. tervet készített közszolgálta-
tása elvégzésének ütemezésérõl. Az érintettek a társaság hon-
lapján elérhetik az ingyenes elektronikus értesítési rendszert.
2014 áprilisától függetlenül a tüzelési módtól, évi egy alkalommal
végzi az égéstermék-elvezetõk ellenõrzését és szükség szerinti
tisztítását, továbbá négy évente mûszaki felülvizsgálatát. A mun-
kálatokra külön megrendelés nélkül, elõre ütemezett idõpontok-
ban kerül sor.
A munkavégzés tényleges idõpontjáról legalább nyolc nappal ko-
rábban értesítik az ügyfeleket. Az értesítés többlakásos, illetve
többszintes épület esetén kapualji hirdetményen, laza beépítésû
(családi házas) lakóterületeken az utcasarkon jól látható módon
elhelyezett plakáton történik.
Az önkormányzatnak küldött tájékoztató szerint a társaság hon-
lapján, rövid regisztrációt követõen az ügyfeleknek lehetõségük
nyílik arra, hogy hét nappal az ellenõrzés elõtt emlékeztetõt kap-
hassanak a megadott e-mail címükre. Három nappal a vizsgálat
elõtt a figyelmeztetést megismétlik sms-ben is.
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Pályázat

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a
fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, 12001008-00140645-00100001 számú le-
téti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizeté-
sét igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2014. október 13. (hétfõ) 12
óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) sze-
mélyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. október 13-án 12 órakor a Bp., III. kerü-
let Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyi-
ségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon érte-
sítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát,
hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a
pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. tör-
vény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, vala-
mint az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdon-
ba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Tatai Önkormány-
zatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében,
az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kár-
pótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyon-
tárgyak elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában
meghatározottak szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály 430-3463-as és a 430-3466-os telefon-
számain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül to-
vábbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ
internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ ÜDÜLÕ ingatlan értékesítésére

Állások az Óbudai Mesevilág Óvodában 
• Betöltendõ álláshely: 1 fõ német nemzetiségi óvodapedagó-
gus, határozott idõre. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság;
büntetlen elõélet; fõiskolai végzettség. Az óvoda integrált nevelésre
kijelölt intézmény, az álláshely betöltésénél elõnyt jelent gyógype-
dagógusi vagy fejlesztõpedagógusi további végzettség, vagy integ-
ráló intézményben szerzett szakmai tapasztalat. A pályázatnak tar-
talmaznia kell: részletes szakmai önéletrajzot; iskolai végzettséget
és egyéb képesítéseket igazoló tanúsító okiratok másolatát; 3 hó-
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát. A pá-
lyázat beadási határideje és helye: 2014. augusztus 18., az óvoda-
vezetõ részére, 1039 Bp., Bárczi Géza utca 1. számra címzett levél-
ben, vagy a barczi-o@kszki.obuda.hu e-mail címre. Az álláshely be-
töltése: 2014. augusztus 25.
• Továbbá: 1 fõ gyógypedagógiai asszisztens, határozatlan
idõre. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen elõ-
élet, felsõfokú végzettség. Az óvoda integrált nevelésre kijelölt in-
tézmény, az álláshely betöltésénél elõnyt jelent integráló intéz-
ményben szerzett szakmai tapasztalat. A pályázatnak tartalmaz-
nia kell: részletes szakmai önéletrajzot; iskolai végzettséget és
egyéb képesítéseket igazoló tanúsító okiratok másolatát; 3 hó-
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát. A
pályázat beadási határideje és helye: 2014. augusztus 18., az
óvodavezetõ részére, 1039 Bp., Bárczi Géza utaca 1. számra
címzett levélben, vagy a barczi-o@kszki.obuda.hu e-mail címre.
Az álláshely betöltése: 2014. augusztus 25.
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A III. kerület egyik legfia-
talabb sportegyesülete az
Óbudai Welness és Diák
Sportegyesület. Elnöke
Sinkó Andrea, minden
idõk legsikeresebb hazai
ritmikus sportgimnasztika
versenyzõje. 

- Mikor alakult, milyen
célkitûzések megvalósí-
tásáért tevékenykedik az
Óbudai WDSE?

- Az Óbudai Wellness
és Diáksport Egyesüle-
tet 2005-ben alapítottuk
azzal a céllal, hogy elõ-
segítsük Magyarorszá-
gon - kiemelten Óbudán
- a testkultúra fejleszté-
sét, valamint a sportte-
vékenység támogatását.
Ezen belül is kiemelt
feladatként kezeljük a
ma kiemelkedõen nép-
szerû tömeg- és ver-
senysport, az aerobik
széleskörû megismerte-
tését, közvetlen utánpót-
lásának megteremtését,
a gyermekek színvona-
las oktatásának, edzõtá-
boroztatásának és verse-
nyeztetésének biztosítá-
sát. Céljaink elérésében
együttmûködünk szak-
mai szervezetekkel, ok-
tatási intézményekkel.

Pozitív hatások
Elsõdleges célcsopor-

tunk a 4-18 éves korosz-
tály. Programjainkon
biztosítjuk számukra a
sportolás személyi és
szakmai feltételeit. Te-
vékenységeink között
egyaránt helyett kapnak
a szervezett szabadidõ-,
illetve a versenysport
foglalkozások, melyek
közös célja az egészség
megóvása, a szabadidõ
minõségi eltöltése és a
kikapcsolódás. Az aktív
sportolás lehetõséget ad
a személyes fejlõdésre
és a társas kapcsolatok
kialakítására, olyan
készségeket, képessége-
ket fejleszt, amelyek
mind a tanulás, a munka,
mind az élet egyéb terü-
leteire pozitív hatással
bírnak.

- Hány éves korban ér-
demes elkezdeni az aero-
bikot? Milyen korosztály-
okkal foglalkoznak?

- Négyéves korban,
tanfolyami szinten kezd-

jük az okta-
tást, egészen a
felnõtt váloga-
tott szintig.

- Milyen he-
lyet foglal el
az Óbudai
WDSE a hazai
egyesületekkel
való összeve-
tésben?

- Az ország
harminc egye-
sülete közül a
második he-
lyen vagyunk,
Budapes t en
négy éve el-
sõk.

- Vannak te-
hetséges ver-
senyzõik, akik már letet-
ték névjegyüket világ-
versenyeken. Mik voltak
eddigi legnagyobb sike-
reik?

- Legnagyobb sike-
rünk a felnõtt válogatott-
ban szerzett világjátékok
4, vb 4. illetve Eb 3.
hely. A legutóbbi Aero-
bik Világbajnokságon
Mexikóban utánpótlás
kategóriában döntõbe ju-
tottak versenyzõink, ahol
egy 5. és egy 6. helyet
szereztek. 11 verseny-
zõnk kvalifikálta magát
a világbajnokságra, mind-
egyikük döntõbe jutott,
amit óriási sikerként
könyvelünk el.

Szabadidõsport
- Az élsportoló-képzés

mellett foglalkoznak
azokkal is, akik csak hob-
bi szinten, egészségük
megõrzéséért ûzik a
sportágat. Sokan vesznek
rész ilyen edzéseken?

- Az Óbudai WDSE
nagy hangsúlyt helyez a
szabadidõsportot vá-
lasztók, illetve az után-
pótlás foglalkozásokat
igénybe vevõk szakmai
képzésére. Az egyre nö-
vekvõ érdeklõdés miatt
több  helyszínen folynak
ezek a foglalkozások.

- Milyen feltételek mel-
lett mûködik az egyesü-
let? Vannak támogatóik?

- Egyesületünk Óbuda-

Békásmegyer Önkor-
mányzatának kiemelt tá-
mogatottja. Ennek kö-
szönhetõen évek óta fo-
lyik magas szintû szak-
mai és szervezõ munka.

- Milyen a kapcsolatuk
a kerületi iskolákkal?

- Több iskolával és óvo-
dával is szoros szakmai
kapcsolatot ápolunk. Ta-
nulóik között felméréseket
végzünk, a legtehetsége-
sebbek a versenyzõi cso-
porthoz kerülnek. A köz-
vetlen utánpótlást az óvo-
dák biztosítják, a hatékony
együttmûködés érdekében
a kicsiknek helyben tar-
tunk foglalkozásokat.

-Van-e valami össze-
fonódás, vagy különb-
ség az Óbudai WDSE és
a Sinkó Andrea Fitness
Iskola között?

- A Sinkó Andrea
Fitness Iskola 2000-ben
alakult azzal a céllal,
hogy olyan gyermekek-
nek tanítsuk meg a nõi
esztétikai sportágak alap-
jait, akik nem feltétlenül
szeretnének élsportolók

lenni. Ebbõl nõtte ki ma-
gát az egyesület, melyet
2005-ben alapítottam. A
fitness iskola az egyesület
részeként jelenleghat
óbudai és egy pasaréti
helyszínen sikeresen mû-
ködik. A foglalkozásokon
aerobik, balett, mûvészi-
torna és tánc alapok elsa-
játítása a tananyag.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Névjegy 
Sinkó Andrea fáradtságot nem ismerve dolgozik, szé-
leskörû tevékenységével kivívta a hazai és nemzetkö-
zi szakma elismerését. Névjegye: diplomás ritmikus
sportgimnasztika (rsg) szakedzõ, okleveles aero-
bikedzõ, sportmenedzser, koreográfus, erõnléti edzõ,
nemzetközi aerobik pontozóbíró. Versenyzõi múltja:
százszoros rsg válogatott, 26-szoros OB gyõztes, vi-
lágbajnoki 5. hely, olimpián összetettben 6. hely. Leg-
jelentõsebb edzõi sikere: 1991-1998 között az aerobik
válogatott szövetségi kapitányaként 60 érmet - köztük
10 aranyat - nyertek tanítványai. Egyéb tevékenysé-
ge: a Magyar Olimpiai Bizottság és az Európai Torna-
szövetség aerobik technikai bizottságának tagja.

Bemutatkozik az Óbudai WDSE

Fejleszthetõ a testkultúra 

Kombinált jegy
kapható a nyári idõ-
szakban

Az Óbudai Tenisz
Klub alkalmi pálya-
bérlõi a nyugta elle-
nében a klub szom-
szédságában lévõ
Óbudai Strand belé-
põjét 50 százalékos
kedvezménnyel vehe-
tik meg, a strand nyitva tartási ideje
alatt.

Az Óbudai Strand nyitva tartása:
2014. augusztus 16-24.; hétköznap-
okon: 10-tõl 20 óráig, hétvégén és ün-
nepnapokon: 9-tõl 19 óráig. 

Hétvégi szuperakció
Az Óbudai Tenisz Klubban augusz-

tus 24-ig minden hétvégén 16-tõl 19

óráig az alkalmi pá-
lyabérlés a nagypá-
lyák esetében 1.500
forint, a kispályák
esetében 1.000 fo-
rint.

Nyitva tartás:
2014. június 14-tõl
augusztus 24-ig;
hétvégenként 8-tól
19 óráig. Elõzetes

idõpontfoglalás szükséges a recepción
(+36-70-702-3719). Az akció más
kedvezménnyel nem vonható össze.

Ünnepnapi nyitva tartás
Az Óbudai Tenisz Klubban augusz-

tus 20-án (szerdán) 7-tõl 22 óráig,
hétköznapi nyitva tartással várják a
vendégeket. Cím: Óbudai Szabadidõ-
park (Laborc utca 2.)

Az Óbudai Tenisz Klub aktuális hírei

Fekvenyomók érmei
A Gyõrben rendezett szlovák-magyar nemzetközi
fekvenyomó versenyen az Óbudai Erõemelõk
Sportegyesület hét versenyzõje vett részt. A rendkí-
vül színvonalas sportrendezvényen közel 280-an
indultak. Kasza László aranyérmet szerzett, abszo-
lút kategóriában új világrekorddal elsõ helyezést ért
el. Jobbágy I. László aranyérmet szerzett, abszolút
kategóriában második helyezést ért el. Kovács La-
jos ezüstérmes, Karsai Zoltán ezüstérmes, Kulcsár
László ezüstérmes, Kiss Péter ezüstérmes,
Csáfordi István bronzérmes lett.
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� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
szobafestés, gipszkartonozás, parkettás-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! A legki-
sebb munkát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-
4525
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� 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

� Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellenzõ

stb. szerelése, javítása garanciával! Tel.:
06(70)341-9489; 06(20)341-0043

� Fakivágás, gallyazás biztonságos kötél-
technikával, kertépítés, parkfenntartás, fûka-
szálás. www.greenarbor.hu Tel.: 06(30)907-
5948
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� 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
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-
6153
� Óbudai könyvelõiroda nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással vállalja egyéni vál-
lalkozók, gazdasági társaságok könyvelését,
bérszámfejtését. Tel.: 06(30)948-6249
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Vízszerelés! Csapcsere, mosógépbekötés,
teljes felújítás! Vízóraszerelés ügyintézéssel!
Radiátorcsere! Tel.: 06(30)954-9554;
www.vizoraguru.hu
� 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
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637,
info@befo.hu, www.befo.hu

� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, karbantartás. Ha rossz a tetõje ránk
van szüksége! Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítá-
sok, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõkben (Vörösvári út 88-96) vagy az Ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl
Tel.: 06-20-595-30-57

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot okozó
hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241
� Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes
bemutató órák! Természetes fiatalító megoldás.
Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját. Tel.:
06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctorna-obudan-hu92.webnode.hu
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztá-
lynak. Tel.: 06(30)921-6559, www.callantorna.hu
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036
Kiskorona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508
Szükség esetén háznál is kezel
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi

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

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� 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
� 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
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478

� Kiadó lakást keresek (nemdohányzó dol-
gozó részére) sürgõsen, 2-3 havi kaucióval,
hosszabb távra. Tel.: 06(70)521-0342

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Hajdu Eszter vásárol készpénzért bútoro-
kat, festményeket, dísztárgyakat, órákat, por-
celánokat, csillárt, könyveket, ezüstöt, boros-
tyánokat, szõrmét, kitüntetést, bizsukat, csip-
két, hagyatékot. Díjtalan kiszállással. Tel.:
06(20)597-8280

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
�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., 06-1-789-1693, 06(30)382-7020
�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

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

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

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus

Állás

� Megnyitottuk fodrászkellék üzletünket
a Flórián üzletházban, f.11. üzletben, Szí-
nek világa. Nyitva tartás: H-P 9.30-18.00;
Sz. 9.00-13.00. Tel.: 439-3877

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

� 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

� Megnyílt! Fickó kutyakozmetika Békás-
megyer, Margitliget út 1. (állatorvosi ren-
delõ mellett). Bejelentkezés: 06(30)718-
2251

� Festés, mázolás, tapétázás magánsze-
mélyeknek, társasházaknak garanciával. III
kerületben kedvezmény! Hívjon bizalom-
mal! Ingyenes kiszállás! Tel.: 06(20)994-
7726

� Klímaberendezések javítása, tisztítá-
sa, gázfeltöltés, ingyenes kiszállással 0-
24-ig, 2 órán belül. Tel.: 06(30)215-9160

� „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

�Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom kedvezõ árakon fa és mû-
anyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év
garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos

� 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
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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/

személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu
� Római-parton lévõ (III. ker.) szálloda
gyakorlattal rendelkezõ szobalányt keres.
Érdeklõdni: 06(20)554-9696-os számon
� Ingatlan-tanácsadó munkatársakat ke-
resünk kerületi irodánkba, a megnövekedett
ügyféligények kielégítéséhez. Fõ vagy mel-
léktevékenységként (kismamáknak is). Vár-
juk önéletrajzát: csillaghegy@oc.hu
� A Budapesti Ingatlanközvetítõ Kft. mun-
katársakat keres! Érdeklõdni: 06(70)383-
5004. Fényképes önéletrajzát az ibp@ibp.hu
e-mail címre várjuk!
� Római-parti (III. ker.) szálloda reggeliz-
tetõ felszolgáló-, konyhai kisegítõt keres. Ön-
életrajzokat a restaurant@alfaarthotel.hu e-
mail címre várjuk
� Bébiszittert, házvezetõnõt keresünk teljes
bejelentett munkaidõben! Ideális esetben cse-
csemõgondozó képesítéssel rendelkezik, fia-
talos, ápolt, nem dohányzó, III. kerületi lakos.
Fényképes bemutatkozást várunk a
bababarat10@gmail.com e-mailre.
� Iskolabüfébe keresünk nemdohányzó fia-
tal munkatársnõt. Fényképes önéletrajzokat
fodor.gabor@citromail.hu címre kérünk

� 40 négyzetméteres, kertkapcsolatos,
földszinti, belsõ parkra nézõ - a lakás része-

ként használható télikerttel kibõvített - lakás
eladó a Pók utcai lakótelepen. Érdeklõdni le-
het: 06(20)806-0823

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel.:
06(30)900-0963
� Tulajdonostól eladó Csúcshegyen, az
Aranypatak utcában egy 1138 nm-es telek té-
liesített faházzal. Gáz, villany bevezetve.
Irányár: 12,4 MFt. Érd.: 06(30)743-5837
� Óbudán 64 nm-es, 3 szobás, II. emeleti,
felújított lakás tulajdonostól eladó. Tel.:
06(30)965-1081
� A Budapesti Ingatlanközvetítõ Kft. eladó
és kiadó lakásokat, házakat, telkeket keres!
Tel.: 351-9578; 06(70)383-5004

� Életjáradéki szerzõdést kötne szakkép-
zett ápolónõi végzettséggel. Tel.: 06(30)991-
8719; 285-4808, Aradi Lászlóné

� 45 nm-es üzlethelyiség v. iroda a Kiscelli
utcában kiadó. Tel.: 06(30)742-4107

Üzlet

Életjáradék

�Budapest egész területén cég keres el-
adó ingatlanokat. Tel.: 06(70)346-4536,
06-1-607-6663

Ingatlan

Strandröplabdázók figyelem!
Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. két finomhomokos

strandröplabda-pályáját tavalyi áron adja bérbe a hozzátartozó

háló és pályaszegélyezõ vonallal. Az Óbudai Szabadidõpark

zöldövezetében fekvõ pályák szeptemberig hétköznapokon 7-tõl

19 óráig, hétvégén 8-tól 19 óráig foglalhatók. A parkolás ingye-

nes. Ár: 2700 Ft/óra/pálya. Pályafoglalás: Óbudai Tenisz Klub 06-

70-702-3719. Helyszín: Laborc utca 2. (www.obudasport.hu)

obuda_2014_16.qxd  2014.08.13.  14:24  Page 29



2014/16. szám30
Pályázat – Közérdekû

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartal-
maznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fize-
tés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályá-
zati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó aján-
latához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati
biztosítékot befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-
nél vezetett, 12001008-00140645-00100001 számú letéti szám-
lájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befi-
zetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2014. októ-
ber 13. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy
meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen
átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. október 13-án 12 órakor a Bp.,
III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyal-
jon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar

Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes ál-
lami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi
Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdo-
nában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló,
1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat
a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes
vagyontárgyak elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3.
paragrafusában meghatározottak szerint szerzõdéskötési díjat
kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési,
helyiség- és telekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3465-
ös telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újság-
ban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honla-
pokra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Számítógépes tanfolyam idõseknek 
Az „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. Idõsebbek is
elkezdhetik!” címû tanfolyam következõ kurzusa szeptember 16-
án kezdõdik. (Érdeklõdés Neubrandt Olginál a 06-30-2214-938-
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.)
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Pályázat

Az ajánlatnak tar-
talmaznia kell a
pályázó adatait, a
megajánlott vé-
telárat, a fizetés
módját és idejét,
valamint a pályá-
zó nyilatkozatát a
pályázati felhí-
vásban foglalt fel-
tételek elfogadá-
sára. A pályázó
ajánlatához a pá-
lyázat benyújtásá-
tól számított 60
napig kötve van.
A pályázaton
azon ajánlattevõk
vehetnek részt,
akik a pályázati
biztosítékot befi-
zetik az önkor-
mányzat Raiffei-
sen Bank Zrt.-nél
vezetett, 12001008-
00140645-00100001
számú letéti szám-
lájára. A pályá-
zóknak az ajánla-
tot és a pályázati
biztosíték befizeté-
sét igazoló bizony-
latot zárt boríték-
ban, legkésõbb
2014. október 13.
(hétfõ) 12 óráig
van lehetõségük
benyújtani az Óbu-
dai Vagyonkezelõ
Zrt. Értékesítési,
Helyiség- és Te-
lekhasznos í tás i
Osztályán (cím:
1033 Bp., Mozaik
utca 7.) személye-
sen, vagy megha-
talmazott útján.
Az ajánlat benyúj-
tásához forma-
nyomtatvány le-
tölthetõ a www.
obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. október
13-án 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik
utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló
ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény

értelmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmé-
ben a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szó-
ló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett
ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat
tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak
elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.)

rendelet 3. paragrafusában meghatározot-
tak szerint szerzõdéskötési díjat kell fi-
zetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az értékesítési, helyiség- és telek-
hasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-
3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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A bunyó néven becézett sportág-
ban nincs helyük az elkényezte-
tett, ijedõs, a kemény edzésektõl
irtózó fiataloknak. A kötelek kö-
zött csak azok állják meg helyü-
ket, akik vállalják a férfias küz-
delmet, ütésekre ütésekkel vála-
szolnak, nem veszítik el férfias
tartásukat a „pofonok völgyé-
ben”. Ilyen, mindenre elszánt
sportolókat ismertünk meg az Óbu-
da-Római Boksz Clubban (ÓRBC). 

A z ÓRBC a kerület egyet-
len versenyzõket nevelõ

és versenyeken résztvevõ ököl-
vívó szakosztálya. 2000-ben
alakult, több helyszínváltás
után jelenleg a Huszti út 34.
szám alatt, az egykori OTIS
épületének egyik átalakított
csarnokában talált otthonra.

Kicsi, de lelkes csapat
A szerényen, ám jó ízléssel be-

rendezett teremben komoly szak-
mai munka folyik. Vörös Péter
edzõ elhivatottan foglalkozik a kis
létszámú, de igen lelkes csapattal.
- Az ÓRBC önerõbõl mûködõ
nonprofit egyesület. Húsz és har-
minc között ingadozik a taglét-
szám, többet nem is bírna el a te-
rem - kezdte a bemutatást az edzõ.
- A versenyzõk életkora és kép-
zettsége különbözõ, vannak kezdõ
gyerekek, elsõ versenyükre ké-
szülõ ifisták és többéves verseny-
tapasztalattal rendelkezõ huszon-
évesek. Tárgyi feltételeink sze-
rény lehetõségeinkhez igazodnak,
de azért lehetõvé teszik az igényes
szakmai munkát. Kemény edzé-
seket tartunk, versenyzõink part-
nerek, tudják, hogy ebben a sport-
ágban csak sok izzadtság árán ér-
hetõ el jelentõs eredmény. Büszke
vagyok arra, hogy ebbõl a kis csa-

patból már két válogatott verseny-
zõt sikerült kinevelni.

A kemény öklû duó
Két kemény öklû fiúnak már si-

került a nagy áttörés. A24 éves ne-
hézsúlyú Rüll Tamás többszörös
OB gyõztes már bemutatkozott a
válogatottban, a kerettag Tar Péter
(OB III.) sérülése miatt nem került
még bevetésre. Mindketten szá-
mon tartott ökölvívók, az egyesüle-
ti versenyeken kívül a KSI vendég-
sportolóiként részt vesznek a nem-
zetközi csapatbajnokságban is. 

Rüll Tamás jó fizikummal ren-
delkezik, nagy küzdõ, legendás a
fájdalomtûrése, az egyik verse-
nyén törött arccsonttal sem adta
fel, ilyen „rozzant” állapotban is
kiütötte ellenfelét. Ráillik a „sport
megszállottja” jelzõ, hiszen éjsza-

ka egy szórakozóhelyen dolgozik,
kevés alvás után napi kétszeri
edzéssel készül a versenyekre. 

A 69 kilós súlycsoportban ver-
senyzõ Tar Pétert ugyancsak ke-
ményfából faragták. A belharc
mestere, magas szintû technikai
tudása garancia a sorozatos gyõ-
zelmekre. Jelenleg sérülése után
gõzerõvel pótolja lemaradását,
hogy válogatottbeli fellépésén ne
okozzon csalódást. 

Van még a klubnak egy re-
ményteljes fiatal versenyzõje is.
Menesdorfer Dénes még csak
15 éves, de már sokat elsajátí-
tott az öklözés tudományából,
õsszel kezd versenyezni.

Cél: olimpiai kvóta
Vörös Péter nem csak edzõ; õ a

klub elnöke, egyben önzetlen tá-
mogatója, akinek az ökölvívás
iránti szeretete nélkül nem mû-
ködhetne a kis mûhely. Nem kér,

2014-2015. NB III. Nyugati csoport 
– a III. Kerületi TVE hazai mérkõzései 
a Hévízi utca-Kalap utcai sporttelepen
2014 Õsz

Dátum Kezdési idõpont 
08.23. 17.30 óra III. ker. TVE - RKSK
09.06. 16.30 óra III. ker. TVE -  Nagyatád FC
09.20. 16.00 óra III. ker. TVE -  Veszprémi FC
10.04. 15.00 óra III. ker. TVE - Balatonfüredi FC
10.18. 14.30 óra III. ker. TVE - Csepel FC
11.01. 13.30 óra III. ker. TVE - Dorogi FC
11.15. 13.00 óra III. ker. TVE -  Tatabánya FC

2015 Tavasz
Dátum Kezdési idõpont 
02.28. 14.00 óra III. ker. TVE - Újbuda FC
03.13. 14.30 óra III. ker. TVE - BKV Elõre
03.28. 15.00 óra III. ker. TVE - Gyõri ETO FC
04.11. 16.30 óra III. ker. TVE - Diósdi TC
04. 25. 17.00 óra III. ker. TVE - Budaörs
05.09. 17.30 óra III. ker. TVE - Sárvár FC
05.23. 18.00 óra III. ker. TVE - Tököl VSK
06.07. 18.00 óra III. ker. TVE - Mosonmagyaróvár

Ökölvívás

Kesztyûs kézzel 
bánnak egymással

Rüll Tamás (balról) és Tar Péter gyakorló kesztyûzését a háttérbõl Vö-
rös Péter edzõ figyeli 

csak remél új támogatókat, hiszen tevé-
kenységével a III. kerület javát szolgálja.
Versenyzõi 85 százalékban óbudaiak,
akik második otthonuknak tekintik a
Huszti úti boksztermet. Vörös Péter akkor
lenne igazán elégedett, ha a két válogatott
versenyzõvel közösen megfogalmazott
távlati célkitûzés teljesülhetne: mindkét
keményöklû fiúnak sikerülne kvótát sze-
reznie a riói olimpiára.

Kép és szöveg: Lovas
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó aján-
latához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályá-
zaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot
befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett,
12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázók-
nak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
zárt borítékban, legkésõbb 2014. október 13. (hétfõ) 12 óráig van lehe-
tõségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) szemé-
lyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
Apályázatok bontására 2014. október 13-án 12 órakor a Bp., III. kerü-

let Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos he-
lyiségében kerül sor. Apályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon
értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbon-
tást követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve,
hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szó-
ló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXI-
II. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvásárlási jog
illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra
jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
Anyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyon-
tárgyak elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusá-
ban meghatározottak szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály 430-3463-as és a 430-3464-es telefon-
számain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, fel-
kerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint
a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ, alábbi üres lakások értékesítésére
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A katolikus egyház legna-
gyobb Mária ünnepét,
Nagyboldogasszony, azaz
Szûz Mária mennybemene-
telének napját augusztus
15-én tartják. Ez a nap
egyben Magyarország vé-
dõszentjének, patrónájá-
nak is ünnepe. 

Az egyház hagyomá-
nya szerint a Meg-

váltó nem engedte át a föl-
di enyészetnek édesanyja,
Mária testét, hanem magá-
hoz emelte a mennyei di-
csõségbe. Mária mennybe-
vitelét I. Szent Sergius pá-
pa (687-701) tette hivata-
los ünneppé. Napjainkban
az ünnep Jézus édesanyja
mellett tágabb értelemben
minden anyának, minden
nõnek szól, aki a nõiség
méltóságát viseli. A
Nagyboldogasszony elne-
vezés kizárólag a magyar

nyelvben, szóhasználatban
létezik. 

Elsõ királyunk, István,
halálát érezve országát és
népét Szûz Mária oltalmá-
ba ajánlotta augusztus 15-
én, amikor Fehérváron tar-
tott királyi tanácsot és tör-
vénykezést. A maga nemé-
ben páratlan felajánlás nyo-
mán a közjogban is érvé-
nyesült a magyar történe-
lem folyamán a Regnum
Marianum eszme, mely
szerint Magyarország Má-
ria országa. Az Árpád-kor-
ban Szûz Mária lett a ma-
gyarok legfõbb oltalma,
templomok, székesegyhá-
zak, monostorok és búcsú-
járó helyek szóltak tisztele-
térõl. Amagyarországi Má-
ria-kegyhelyek között az
egyik legõsibb és legneve-
zetesebb a Börzsöny hegy-
ségtõl körülvett völgyben
lévõ márianosztrai temp-

lom, melyet Nagy Lajos ki-
rály 1352-ben a Magyarok
Nagyasszonya tiszteletére
építtetett, és a templom
mellett a pálosok részére
kolostort emeltetett. 

Népi szokások
Nagyboldogasszony

napjához a nép körében
terjedõ legendák, szokások
sokasága kapcsolódott.
Ilyen például a Mária-vir-
rasztás, a virágokból ösz-
szeállított Mária koporsó
készítése, vagy a virág-
szentelés. Volt, ahol ezeket
a megszentelt füveket, vi-
rágokat beépítették az épü-
lõ ház alapjába, másutt a
bölcsõbe, vagy az új pár
ágyába tették, hogy sze-
rencsét hozzon. Hagyo-
mány volt sok helyen a
nagyboldogasszonyi vi-
rágszentelés, virágáldás.
Az oltáron megáldott virá-

gokat azután szen-
telményként õrizték, és baj
elhárítására használták.

Búcsúnap
Nagyboldogasszony

napja egyben búcsúnap is,
Mária-kegyhelyekre való
zarándoklatokkal, körme-
netekkel. Sokfelé volt szo-
kás, hogy ezen a napon
mindenféle virágot,
gyógynövényt szenteltek,
és ezzel füstölték a betege-

ket, hogy meggyógyulja-
nak. Általában dologtiltó
nap volt, még sütni sem
volt szabad, nehogy a tûz
kitörjön a kemencébõl. 

Terményjóslások kötõd-
tek a nap idõjárásához. Ha
sütött a nap, vagyis fénylett
a „nagyasszony”, jó bor és
gyümölcstermés volt vár-
ható. Voltak olyan vidé-
kek, ahol keresztet vágtak
a gyümölcsfákba ezen a
napon, hogy egészséges
legyen és sokat teremjen.
Varázserõt tulajdonítottak
az augusztus 15-e és szep-
tember 8-a közé esõ idõ-
szaknak. Úgy vélték, a
gazdasági életben, a ház-
tartásban sok szerencsét
tartogat az ügyes gazdának
és gazdasszonynak. Ilyen-
kor ültették a tyúkokat,
hogy jó tojók legyenek, és
úgy tartották, ezek a tojá-
sok tovább elállnak. A hie-
delem szerint az ilyen idõ-
szakban ültetett tyúk az
összes tojását kikölti. A
szokások szerint ekkor kel-
lett szedni a gyógyfüveket,
kiszellõztetni a hombárt, a
téli ruhákat, hogy a moly
beléjük ne essen. Abúzát is
ekkor szellõztették, hogy
ne essen bele a zsizsik. 

A Mária ünnepek az
aratási idõszakot fogták
közre. Sarlós Boldog-
asszony volt a nyitó ün-
nep, Nagyboldogasszony
zárta az aratást. 

Receptek 
Ahogy az életritmusban, úgy az

étkezésben is változatosságot jelent
a köznapok és az ünnepek váltako-
zása. A táplálkozásban az egyes
élelmiszerek évszakos hozzáférhe-
tõsége jelentett változatosságot a
hagyományos kultúrában, amely-
nél megfigyelhetõ volt az a törek-
vés, hogy az ünnepeknél az étrend
kötött legyen. Abúcsúk régen a leg-
több családnak számos vendéget
hozó ünnep volt, viszont nem volt
kötött ételsorú menüje. Általában
levesbõl, húsételekbõl, sütemé-
nyekbõl a legjobbakat és többfélét
készítettek. Jó idõ esetén az udva-
ron terítettek. Néhány olyan ételt
ajánlunk, amelyek valamelyest fel-
idézik a régi ízeket, de amelyeket
ma is bátran feltálalhatunk. 

Nyári zöldségleves
Hozzávalók: 2 sárgarépa, 2 fe-

hérrépa, 1 új karalábé, 1 szelet
zeller, 2 db újburgonya, 15 dkg ce-
ruzabab, 15 dkg zöldborsó, 1 sze-
let új káposzta, 1 hagyma, 1 evõ-
kanál vaj, 2 l zöldségleves, 1 cso-
kor petrezselyemzöld, 2 dl tejföl,
só, bors, 1 tojás, fél citrom leve. 

Elkészítés: a hagymát apró koc-
kákra vágjuk, és a vajon megfuttat-
juk. A megtisztított répát, karalábét,
zellert, káposztát, burgonyát vé-
kony csíkokra vágjuk, és a hagymá-
ra tesszük. Sóval, borssal ízesítjük,
hozzáadjuk a babot és a borsót, fel-
öntjük a forró zöldséglevessel. A
tejfölt elkeverjük a tojássárgájával,
beleszórjuk az aprított petrezse-
lyemzöldet, majd óvatosan a leves-
hez adjuk. A kész levest lehúzzuk a
tûzrõl, citromlével ízesítjük, ropo-
gós magvas kenyérrel kínáljuk. 

Serpenyõs csirkecombok
Hozzávalók: 4 csirkecomb, 1

evõkanál liszt, 3 evõkanál olaj, 1
fej vöröshagyma, 1 gerezd fok-
hagyma, 1 paradicsom, 2 zöld-
paprika, 80 dkg burgonya, 1 kis-
kanál pirospaprika.

Elkészítés: a combokat megsóz-
zuk, lisztbe mártjuk, az olajban át-
sütjük, majd kivesszük. A visszama-
radt zsiradékban megpirítjuk az ap-
róra vágott vöröshagymát, hozzáad-
juk a tört fokhagymát, megszórjuk
pirospaprikával, és annyi vízzel en-
gedjük fel, hogy a visszatett csirke-
combokat ellepje. Megsózzuk, fel-

forraljuk, és beletesszük a hasábok-
ra vágott burgonyát. Fedõvel leta-
karva pároljuk, amikor a burgonya
puhulni kezd, hozzáadjuk az össze-
vágott paprikát, paradicsomot. Las-
sú tûzön puhára pároljuk, ízlés sze-
rinti savanyúsággal kínáljuk. 

Szilvalekváros derelye
Hozzávalók: 60 dkg burgonya,

30 dkg rétesliszt, 1 db tojás, só,
10 dkg szilvalekvár, 15 dkg mézes
keksz, 5 dkg porcukor, 8 dkg vaj. 

Elkészítés: fõzzük meg héjában a
burgonyát, majd hagyjuk kihûlni, és
utána reszeljük le. Szitáljuk hozzá a
lisztet, majd dolgozzuk össze a tojás-
sal és egy csipet sóval. Vékonyra
nyújtsuk ki a tésztát, és vágjuk kb.
4x4-es négyzetekre. Tegyünk mind-
egyikre egy kevés lekvárt, majd hajt-
suk a tészta egyik sarkát a szemben
lévõre, és jól nyomkodjuk össze a
széleket. Egy nagy fazékban forral-
junk enyhén sós vizet, fõzzük benne
a derelyét 5-6 percig, amíg feljön a
víz tetejére, majd szûrjük le. Mor-
zsoljuk össze a kekszet és vegyítsük
bele a porcukrot. Tálaljuk a derelyét
a kekszmorzsával megszórva, és a
megolvasztott vajjal meglocsolva. 

Nagyboldogasszony-napi szokások
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat,
a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályá-
zat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb
2014. október 13. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán
(cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. október 13-án 12 órakor a Bp., III. ke-
rület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos
helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefo-
non értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon
jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázat-
bontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson, il-
letve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. tör-
vény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, vala-
mint az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdon-
ba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkor-
mányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdeké-
ben, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kár-
pótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
Anyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak
elidegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatáro-
zottak szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os telefon-
számain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felke-
rül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a
következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Óbudán, a panel lakta városrészekre jellemzõen, több százan
lakunk egy-egy „beton-tömbben”, de a lépcsõházakban találkoz-
va egy fejbiccentéses köszönésen kívül nem igazán állunk szóba
egymással. Ilyen a világ, siet mindenki a dolgára és esténként a
televízió marad kommunikáció gyanánt. Sokaknak, akik vidékrõl
költöztek fel, hiányzik az utcasarkon való megállás, terefere min-
dennapi dolgainkról.

Történt valami a Kórház utcában, ami fenekestül felforgatta a
megszokott helyzetet. Egy fiatalember átvett üzemeltetésre a tömb-
ház aljában egy presszót. Édesanyja egykoron egy olyan panziót ve-
zetett, ahol alap volt, hogy a környezet „roskadozott” a muskátliktól
és a szebbnél szebb növényektõl. Úgy tûnik, a presszó vezetõje örö-
költ valamit a szülõi hatásokból, mert saját erõbõl, saját pénzbõl,
egy hónap alatt kulturált vendéglátóhelyet alakított ki, amely parko-
sításával, virágos teraszával, naponta becsalogatja, a talán csak egy
kávét kívánó vendégeket is. Üzletileg erre azt mondják: ügyes.

Ki gondolta volna akkor, hogy a lakóház elõtti elhanyagolt terü-
let is „csatlakozik” a szépítõ mozgalomhoz. Megérlelõdött azon-
ban az elhatározás. Elõször saját pénzbõl egy gyógypedagógus
kezdte felásni a negyven éve egyformán gazos területet, beültetve
néhány, saját pénzen vásárolt növényt. Ez adta az indíttatást arra,
hogy lassan ugyan, de szorgos kezek kezdtek gyomlálni, ültetni a
területen. Családok kora esti programja lett a kertészkedés Óbu-
da fõterének közvetlen közelében. Akadtak olyanok is, akik az ak-
ció láttán, rezzenéstelen arccal vették tudomásul a történteket. A
legtöbben szerencsére azonban úgy gondolták, hogy van tenniva-
lójuk saját környezetük rendbetétele kapcsán. Volt olyan házaspár,
aki több mint tizenötezer forinttal járult hozzá a kerthez, de akadt,
aki ezer forintot tudott felajánlani. Természetesen ebben nem a
hozzájárulás mértéke a jelentõs, hanem az, hogy ezek az emberek
magukénak gondolták azt, amit láttak. 

Járókelõk álltak és állnak meg rácsodálkozni a megújult elõ-
kertre. Arra gondolok, talán felmerült bennük, hogy náluk is le-
hetne hasonló kezdeményezés. S lám, a példa ragadós. Egy sarok-
kal odébb, a Polgár utca szélsõ frontján is megtörtént ugyanaz,
amit a lakók összefogásának nevezhetünk.

Szép növényekkel, ízléses, kulturált lett a környezet. Persze vi-
gyázni is kell rá. De talán mindezeknél fontosabb, hogy a környe-
zetszépítésben résztvevõk elkezdtek egymással beszélgetni, tele-
fonszámot cserélni, megismerni egymást. Lehet, hogy ennek a
gyönyörû kertnek a létrejötte, társadalmi szinten is fontos lépés
egy lakóház életében?! Kép és szöveg: 

Koncz Dezsõ

Valami elindult Óbuda szívében

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Hahota
A csatár már sokadszor
lõ fölé a meccsen. A ti-
zediknél mérgesen
mondja a csapattársá-
nak:
- Úgy látszik, ma nincs
szerencsém!
- Dehogy nincs! - feleli a
másik. - Ez ugyanis a mi
kapunk!

* * *
Két búvár dolgozik a
tengerfenéken. Az egyik
telefonkapcsolatban áll
a hajóval. Õ kapja a hírt
a katasztrófáról. Figyel-
mezteti társát:
- Mindent abba kell hagy-
nunk, és fel kell mennünk,
mert süllyed a hajó!

* * *
Vendég a pincérhez:
- Az étlapon az áll, hogy
„turista kaviár”. Meg-
mondaná, mi ez?
A pincér bizalmasan
elõrehajol.
- Uraságodnak nem
ajánlom. Egy tányér ap-
ró szemû rizs, hozzá ez
a fekete szemüveg.

* * *
Elfoglalt igazgató:
- Megkértem a titkárnõ-
met, hogy vetesse ki
helyettem a vakbelét,
mert nekem nincs idõm
ilyesmire.

* * *
- Apa, mit jelent az,
hogy monológ? - érdek-
lõdik Móricka.
Apa gondolkodik kicsit,
majd azt mondja:
- Az lényegében párbe-
széd anyád és én köztem.
* * *
- Éjjel mindig rosszat ál-
modom doktor úr. Mit
tehetek?
- Aludjon nappal.

Igazi latin stranddá válto-
zott augusztus 1-jén a Ró-
mai Strandfürdõ, ahol a
Strandok Éjszakája alkal-
mából 10-tõl 22 óráig állt
a bál.

ABrazil Kulturális
Központ táncosai

ritmusos zenével és a di-
namikus táncukkal forral-
ták fel a közönség vérét, a
bátrabbak velük együtt
rázhatták. Aki a szamba,
a mambó és a salsa he-

lyett inkább hûsölt, az a
pálmafák és napernyõk
árnyékában élvezhette a
Copacabana-t idézõ han-
gulatot.

Ha valaki másfajta
mozgásra vágyott, felfris-
sülhetett a Gilda Max vi-
dám aquafitness óráján,
amit azok is élvezhettek,
akik nem tudnak úszni
vagy valamilyen okból
nehezebben mozognak. 

Az élményvadászok
benevezhettek a vízi-

pisztoly csatára, a kü-
löncöknek a buborékfo-
cit ajánlották, ami a leg-
újabb mókás õrület. A
játékosok hatalmas bu-
borékká válva kergették
a labdát, miközben õk
talán még a focinál is
többet gurultak.

Este indult a csillagva-
dászat! Ezen az éjszakán
nemcsak az eget volt érde-
mes csillagok után kutatva
kémlelni, hanem a me-
dencéket is. Fergeteges

brazil szamba és capoeira
show zárta 21 órától a kü-
lönleges strandnapot.

Mindezek mellett a
szerencsésebb vendégek
ajándékokat és belépõ-
jegyeket nyerhettek
egész nap, amelyekkel
máskor is élvezhetik a
Római Strandfürdõ él-
ménymedencéjét, pezs-
gõztetõjét, csúszdapark-
ját vagy a játszóparadi-
csommá vált gyermek-
medencéjét.

Strandok Éjszakája a Római Strandfürdõn 
– Egy igazi latin este

Szeptember 10-tõl 14-ig ren-
dezik a már hagyományos
nemzetközi borfesztivált. 

A Budai vár teraszain
a hazai és külföldi

borok kóstolása remélhe-
tõleg ezúttal is egyre több
borbarát számára kínál fe-
lejthetetlen gasztronómiai
élményeket. A borok mel-
lett ugyanis a finom ételek

is terítékre kerülnek, de
nem maradnak „éhesek” a
szórakozás és a kultúra
iránt érdeklõdõk sem. Az
evés, ivás mellett szüreti
felvonulás, népzene és
néptánc gála, koncertek
teszik teljessé a vári prog-
ramot. Az elmúlt években
sok óbudai borbaráttal le-

hetett találkozni a vidám,
nyüzsgõ tömegben. 

Az idei fesztiválon a
kitûnõ borairól híres
Olaszország tölti be a
díszvendég szerepét. A
fesztivál mottója: Borok,
ízek, élmények, szórako-
zás és kultúra. Ha nyár,
irány a Vár! l. a.

23. Budavári Borfesztivál

Kétlóerõs hintó a Szentendrei úton 

FAKÉZ koncert
Retró kocsma a Magyar Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban: igazi retró hangulattal, a ‘60-
as, ‘70-es, ‘80-as évek slágereivel és finom fröcs-
csökkel várják a táncos lábú vendégeket augusztus
28-án 18 órától. Zenél a FAKÉZ zenekar. (A belépés
díjtalan. Cím: Korona tér 1.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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• Nyári szünet: dr. Tósoky Balázs ügyvéd ingyenes jogsegély tanácsadá-

sai a Csillaghegyi Közösségi Házban és a Hímzõ utca 1. szám alatti Fi-

desz irodában augusztusban szünetelnek. * Dr. Kõvári Béla ügyvéd in-

gyenes jogsegélye augusztusban szünetel.

• Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén 16-

tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart in-

gyenes jogsegélyt.

• 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.

• Nyári szünet: a Demokratikus Koalíció ingyenes jogi tanácsadása au-

gusztusban szünetel. Legközelebb szeptember 10-én 16-tól 17 óráig

lesz fogadóóra. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as tele-

fonszámon, 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.

ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 66.700 példányban
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Rejtvényünkben Tóth Árpád: Forró nyári nap
címû versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és
a függõleges 16. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: M. N.
F. K.). 14. Bibliai személy. 15. Dalféle. 16. Frissek,
csinosak. 17. Angol lég. 19. Egyiptomi származású
amerikai színész keresztneve. 20. Ragadozó madár.
21. Régiesen ijedsz. 23. Azonos mássalhangzók. 24.
Magyar, osztrák autók jele. 26. Szerelem nyilasa. 27.
Fennsík. 29. Ennivalók. 32. Földet forgat. 33.
Kicsinyítõ képzõ. 34. D. A. F. 35. Egyfajta juhaik. 37.
P-vel a végén talajburkoló. 39. Mezõgazdasági
eszköz. 40. Kettõs betû. 41. Görög betû. 42. Birkák
lakhelye. 43. Partközeli vízinövényzet. 45. Füzet. 46.
Õsi föld. 47. Olasz és kubai autók jele. 48. Spanyol
hír, újság. 50. Mely személyt. 52. Apró zaj fordítva.
54. Mobilon küldhetõ. 55. Arcra adják. 57. Egyik
bánya-aknával kapcsolatos. 59. Nagyon kedvelni.
FÜGGÕLEGES: 2. O. E. I. 3. Az OTI utódja. 4.
Vizsgára felkészítõ anyagok. 5. Igefajta. 6. Geometriai
fogalom. 7. Fordított mutatószó. 8. Ilyen a konzervhal
többnyire. 9. Angol hosszmérték. 10. Kulacs része! 11.
Tengeri képzõdmény. 12. Fél kamara! 13. Belsõ
lényeg, névelõvel. 16. Az idézet második része (zárt
betûk: E. I. Z.). 18. I. E. R. 21. Fohászok. 22.
Sóvárogj. 25. Hauptmann színmûve. 28. Névelõs
pinceszag. 30. Kálium, cérium és deutérium vegyjele.
31. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helységbe való.
33. Kicsinyítõ képzõ. 36. Szintén. 37. Villanyvasút
típus. 38. Elõször fõangyal volt. 41. Vajon friss? 44.
Juttatnám. 45. Rím betûi keverve. 49. Nem göröngyös,
fordítva. 50. Száraz növény. 51. Fogadási játék. 53. E. B. A. 55. Brit
kisállat. 56. Azonos mássalhangzók. 58. Kambodzsai és spanyol
autók jele. 60. Kettõs betû. 61. I. Y. Ipacs László

A július 18-án megjelent, „Nagy László tollából” címû
rejtvényünk megfejtése: „Légy te szellõ szerényebb, lélegzetemet
én is lehalkítom”.

Forróság van

MEGNEVEZHETETLEN. Zdenko
Huzjan Lendváról származó festõ-
mûvész képei a fenti címmel au-
gusztus 24-ig láthatók a Lajos ut-
cai Budapest Galériában. (Nyitva:
hétfõ kivételével, naponta 10-tõl
18 óráig. Cím: Lajos utca 158.) 
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