
Békásmegyeren, a Kelta utcában nyitotta
meg kapuit alsós kisdiákoknak a Kalóz-
tanya Játszóház.

Augusztusban három turnusban üdülhet-
nek kedvezményesen Balatonszabadi-
Sóstón a III. kerületi nyugdíjasok.

Napi 12 órában járdaseprõgép tisztítja a ke-
rületi járdákat, parkokat, tereket. A takarító-
gép az üvegcseréppel is megbirkózik.11

Takarítógéppel a városrész tisztaságáért

XVI. évfolyam 12. szám              Megjelenik kéthetente                2010. június 29.

8
Kalóztanya: ingyenes játszóház alsósoknak

9
Kedvezményes üdülés nyugdíjasoknak

A KERÜLET LEGJOBB VENDÉGLÁTÓ-
HELYE 2010. Az önkormányzat újra meghir-
deti „Óbuda legjobb vendéglátóhelye” elne-
vezésû versenyét, melyen 23 kerületi étte-
rem indul. SZAVAZÓLAP A 27. OLDALON

„Óbuda - Egy város három arca” címmel új, állandó kiállítás nyílt június 17-én az Óbudai Múzeumban. Megújult belsõ terekkel, a Szentlélek tér
felé megnyitott új bejárattal fogadja az intézmény a nagyközönséget. Szõcs Géza kultúráért felelõs államtitkár és Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere nyitotta meg a megújult múzeumot                                                                                                         RÉSZLETEK A 21. OLDALON

Megújult az Óbudai Múzeum

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Startol a tizedik Óbudai Nyár
Június közepétõl szeptember elejéig élénk színfoltja Buda-
pest kulturális palettájának Óbuda. A jubileumi Óbudai
Nyár programsorozat sokszínû kínálattal várja az érdeklõ-
dõket. CIKK A 3., PROGRAMAJÁNLÓ A 16-17. OLDALON
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Önkormányzat

Szerencsére a négy évvel ezelõtti 860 centiméteres vízállást nem érte el a Duna szintje a június eleji árvízkor. A polgári védelem felkészülten vár-
ta az elõre jelzett víztömeget, mely június 7-én 819 centiméteren tetõzött a fõvárosnál. 80 ezer homokzsák, rengeteg köbméter föld, agyag állt
készenlétben a Római-part védelmére

Árvíztõl védték a Római-partot

Semmelweis-nap
Lapzártakor érkezett: a
hagyományos Semmel-
weis-napi ünnepséget
díjátadóval június 25-én
tartotta az önkormányzat
a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban. (Tudósítás
következõ számunkban.)

Testületi ülés
új idõpontban

Az I. féléves munkatervtõl
eltérõen, soron következõ
ülését július 8-án (csü-
törtökön) 10 órától tartja
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete a Városhá-
za tanácskozótermében.

Csillaghegy 
árvízvédelmérõl
Szentimrey Béla és Kalo-
ta István önkormányzati
szakértõk tartanak elõ-
adást Csillaghegy árvíz-
védelmérõl, június 30-án
18 órai kezdettel a Csil-
laghegyi Közösségi Ház-
ban. (Cím: Mátyás király
út 13-15.)

Könyvet házhoz
A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtára Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
val együttmûködve a III.
kerületi rászoruló, fo-
gyatékkal élõ - mozgá-
sukban korlátozott, laká-
sukhoz kötött - lakosok ré-
szére vállalja könyvek,
hangoskönyvek, folyóira-
tok házhoz szállítását (A
szolgáltatás ingyenes. Te-
lefon: 245-3409. E-mail:
fszek0305@fszek.hu)

„Óbudáról zsidók ezrei
mellett a Szovjetunió tá-
voli, lakatlan vidékeinek
munkatáboraiba is hurcol-
tak embereket; svábok és
magyarok sóhajait vissz-
hangozták a szibériai
vesztõhelyek.” Rájuk em-
lékeztek a III. kerület ve-
zetõi, a zsidó hitközség
képviselõi és számos ér-
deklõdõ június 17-én a Vá-
rosháza falán lévõ már-
ványtáblánál.

A himnusz után az
Óbudáról szárma-

zásuk, vagy meggyõzõ-
désük miatt elhurcolt ál-
dozatokra emlékeztek
az egybegyûltek. 1944
telén az óbudai tégla-
gyár területére gyûjtöt-
ték a környék döntõen
zsidó lakóit, hogy aztán
a német megsemmisítõ
gépezet és magyar ki-
szolgálói a pusztulásba
küldjék õket. Emlékük-
re állíttatta Tarlós Ist-
ván, Óbuda-Békásme-
gyer korábbi polgármes-
tere az emléktáblát
Reisz Péter kezdemé-
nyezésére, melyet az ön-
kormányzat falán min-
den évben megkoszo-
rúznak.

- Akkor emlékezhe-
tünk méltón az áldoza-
tokra ha elismerjük a
másik fájdalmához való
jogát, és azt, hogy sérel-

meirõl nyíltan beszél-
hessen, függetlenül at-
tól, hogy a nemzeti szo-
cializmus, vagy a kom-
munizmus felelõs ügyé-
ben. Ha az ezernyi kü-
lönbözõ történet szi-
lánkjából összeáll a kép,
s ha képesek leszünk e
képet indulatok nélkül
szemlélni; mi több, hig-
gadtan beszélni róla, ak-
kor mondhatjuk ki:
szembenéztünk a múlt-
tal, és megértettük an-
nak tanulságait - mondta
Bús Balázs polgármes-
ter.

Tordai Péter, a budai
zsidó hitközség elnöke
reményét fejezte ki,
hogy a történelem pél-
dájából okulva nem en-

gedi meg még egyszer
magának az ember,
hogy kivetkõzzön em-
beri mivoltából, elárulja
szomszédját, segítõjét,
barátait és tömeggyil-
kossághoz asszisztáljon.
Nem engedi magát be-
csapni sem diktátorok-
tól, sem politikai moz-
galmaktól, sem dema-
góg eszméket hirdetõ,
hamis messiásoktól.

A beszédeket követõen
Bús Balázs polgármester,
majd az LMP képvisele-
tében Szabó Tímea or-
szággyûlési képviselõ he-
lyezte el az emlékezés vi-
rágait. A hitközség meg-
jelent képviselõi kavicso-
kat helyeztek el a kegye-
let jeleként a márvány-
tábla alatt (képünkön).

A rendezvény a Szózat
eléneklésével ért véget.

Emlékezés az Óbudáról elhurcoltakra

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállal-
kozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet,
melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos pályázatokról. Amennyiben
szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss
pályázati lehetõségekrõl, írjon a következõ e-mail
címre: kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8601.

Értesülés friss pályázatokról

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Nyáron különösen jó óbuda-
inak lenni. Az ember azt
érezheti, hogy szûkebb pát-
riája a világ közepe. Nem
csak a Duna, a közeli tavak
és hegyek kínálnak kelle-
mes hétvégi programot a pi-
henéshez, kikapcsolódás-
hoz, hanem az Óbudai Nyár
rendezvénysorozata is. Így
volt ez az elmúlt években, s
különösen így lesz ez idén, a
jubileumi, tizedik alkalom-
mal. A színvonalas, sok ér-
deklõdõt vonzó eseményso-
rozat sajtótájékoztatóját jú-
nius 9-én tartották a Zichy-
kastély kertjében. 

Óbuda a kultúra
otthona

Óbudának fontos, hogy
a kultúra otthona legyen,
ezért az önkormányzat
még a mostani szûkebb
esztendõkben is támoga-

tást ad, így a Fõ téren min-
den rendezvény ingyenes.
A kínálatra nem lehetett
panasz, hiszen valameny-
nyi mûsorszámnál szem-
pont volt, hogy a nyári
könnyedség mögött érté-
ket hordozzon. Minden
túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy az Óbudai Nyárnak
már nemcsak kerületi, ha-
zai, de külföldi törzskö-
zönsége is van. Sokan úgy
idõzítik a látogatásukat,
hogy részesei lehessenek
annak a pezsgõ kulturális
életnek, ami a kerületet
jellemzi. A rendezvényso-
rozat ugyanis még inkább
összefogta a kulturális in-
tézményeket és kiállítá-
sok, koncertek, könnyed

nyári darabok garmadát
sorakoztatják fel a hétvé-
géken. Így komoly- és
könnyûzene, színházi és
gyermek programok egy-
aránt jelen vannak, mond-
hatnánk azt is, hogy az
Óbudai Nyár minden kor-
osztály számára házhoz
hozza a kedvenceket.

Kihagyhatatlan
kedvencek

A szervezõk minden

évben igyekeznek szélesí-
teni a kínálaton, s még
több értékes, színvonalas
produkcióból összeállíta-
ni a programot. Vannak
kihagyhatatlan kedven-
cek: az Óbudai Danubia
Zenekar, a Benkó Dixie-
land, a Zsadon-Szolnoki
házaspár. Idén bõvül a sor
a Ghymes együttessel,
Balázs Fecóval, így a ze-
nei mûfajokból is teljes
lesz a paletta, s ezúttal is a
Hékás-Békás búcsúztatja
a nyarat egésznapos ren-
dezvénnyel. 

A Fõ tér hagyományo-
san az ingyenes koncertek
helyszíne lesz. A már em-
lítetteken túl a Chopin-es-
ten fellép a Duna Szimfo-

nikus Zenekar, szólót ját-
szik Balog József zongo-
ramûvész. Gondoltak a
foci vb alatt „elmagányo-
sodó” hölgyekre is: ká-
véházi traccspartit tarta-
nak július 10-én és 11-én
a szórakoztatásukra, ahol
igazi nõi témák kerül-
nek terítékre. Szombaton
Bódy Magdi és zenekara,
Tóth Virág divattervezõ
és Kiss Tibor a Quimby
szólistája lesz a vendég,

másnap pedig Sáfár Mó-
nika, Sasvári Károly és
Hampel Katalin divatter-
vezõ, valamint a Duna
Szimfonikus Zenekar. A
zenével fûszerezett be-
szélgetéseket mindkét na-
pon divatbemutató zárja.

Rendezvény 
a rendezvényben 

Az Óbudai Nyár része-
ként rendezték június 26-
án és 27-én a szintén nagy
hagyományokkal rendel-
kezõ Óbudai Búcsút. A
kétnapos programban
nemzetiségi kórusok,
táncegyüttesek, gyermek-
mûsorok, operett gála va-
lamint a Korda házaspár
koncertje szerepelt. 

Folytatva a hagyomá-
nyokat a San Marco Galé-
ria az Óbudai Nyár kere-
tében most is fajsúlyos ki-
állítással várja a látogató-
kat Orosz István, Mun-
kácsy-díjas grafikusmû-
vész alkotásaiból. 

A komolyzenei koncer-
teknek a Kiscelli-kastély
ad otthont és a templo-
mok, a Fõ téri könnyûze-
nei koncertek idén is in-
gyenesen látogathatók.

Színházi esték
S lesznek színházi es-

ték. A Zichy-kastély udva-
rán a Turay Ida Társulat
lép fel három darabbal:
Bob herceg, Mágnás Mis-
ka és az Apostol együttes-
rõl szóló musical szerepel
a programjukban. Az
Óbudai Társaskör kertjé-
ben Goldoni: Alegyezõ cí-
mû darabját mutatja be a

Komédi franc ez? társula-
ta, koncertet ad Szalóki
Ági, a Budapest Ragtime
Band, a Chameleon Big
Band, s hogy itt is teljes le-
gyen a paletta kamarakon-
cert, sanzon-est és Rossi-
ni: A sevillai borbély címû
vígoperája szerepel még a
programok között. 

Az Aquincum Múzeum-
ban idén is egy pajzán óko-
ri históriát elevenít meg
Papp János társulata,
„Amphitrüón 2010” cím-
mel, s idén is megtartják a
Nimfa ünnepet. Az Óbudai
Múzeum is részt vesz a
programsorozatban a Mú-
zeumok éjszakájának kíná-
latával, valamint a Lengyel
hercegnõ - Magyar király-
né idõszaki kiállítással.

Hékás-Békás
A Duna Karnevál volt

az idei nyár „elõszava”, a
Hékás-Békás búcsúztatja
a nyarat augusztus 28-án.
Az is hagyomány, hogy
ráadásként komolyzenei
koncertek, kórusmûvek
szerepelnek szeptember-
ben az Óbudai Szent Pé-
ter és Pál Fõplébánia-
templom, valamint az
Óbudai Református Egy-
házközség Templomának
programjában. V. M.

Startol a tizedik Óbudai Nyár
A Zichy-kastély kertjében tartott sajtótájékoztatón jelen volt a programsorozat fõ
támogatójának, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának képviseletében Bús
Balázs polgármester.
Meghívást kaptak a produkciók szereplõi: Balázs Fecó, a Duna Karnevál tánco-
sai (képünkön), Nemcsák Károly, Kovács Zsuzsa, Egri Márta, Sövegjártó Áron,
Benkóczi Zoltán, Rárósi Anita, Mikó István, Szalay Kriszta, a Komédi Franc Ez?
tagjai és az Amphitrüón 2010 szereplõi.
Az eseményen részt vettek az Óbudai Nyár szervezõi: Lõrincz Edina, az Óbudai
Kulturális Központ igazgatója, Harsányi Mária, az Óbudai Társaskör igazgatója,
Lengyelné Kurucz Katalin, az Aquincumi Múzeum munkatársa, Népessy Noémi,
az Óbudai Múzeum igazgatója és Darvasi Ilona, a Turay Ida Színház igazgatója.

Fotó: SÁNTA BALÁZS
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Tilos 
a dohányzás

Július 18-tól tilos a do-
hányzás a fõvárosi alul-
járókban - errõl is döntött
a Fõvárosi Közgyûlés jú-
nius 3-ai ülésén a Városi
és Elõvárosi Közlekedési
Egyesület javaslatára. A
dohányzási tilalom a Fõ-
városi Önkormányzat, il-
letve a BKV tulajdoná-
ban lévõ 72 aluljárót érin-
ti. A szabálysértõk 30
ezer forintig terjedõ bír-
sággal sújthatók.

Új nevû alsó
rakpartok

Átnevezte a fõváros az
alsó rakpartokat. Példá-
ul a budai alsó rakpart
neve a Mozaik utca és
az Árpád híd között gróf
Esterházy János rak-
part lett.

Fõvárosi hírek

A polgárok személyi adatairól és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban Nytv.) 5. § (4) be-
kezdése szerint a polgár lakcímadata a bejelentett lakóhelyének,
illetve tartózkodási helyének címe.
Az Nytv. meghatározza a lakóhely fogalmát is: „A polgár lakóhelye an-
nak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él”, tehát hosszabb életvi-
telre berendezkedett. Az Nytv szerint „a polgár tartózkodási helye an-
nak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szán-
déka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik”.
Az Nytv. kimondja, hogy a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgár
köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül
lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési ön-
kormányzat jegyzõjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
A Nytv. végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Vhr.) 29. § (1) bekezdése szerint a polgárnak a lak-
címét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegy-
zõnél kell bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartóz-
kodási hely létesítése nélküli megszûnését a lakóhelye szerint ille-
tékes jegyzõnél is bejelentheti. E jogszabályi rendelkezés szerint a
Magyarországon élõ polgár lakóhelyét újabb lakóhely létesíté-
se nélkül nem szüntetheti meg, valamint lakóhely bejelentése
nélkül tartózkodási helyet nem jelenthet be.
Amennyiben a Magyarországon élõ polgár lakóhellyel nem ren-
delkezik, akkor a lakóhellyel való rendelkezéshez kötött jogok

gyakorlására sem jogosult. Ez
többek között az egészségügyi
szolgáltatások igénybevételére va-
ló jogosultságot is érinti.
A Vhr. szerint hajléktalan sze-
mélynek, aki ideiglenes szállás-
hellyel sem rendelkezik, lakóhe-
lyeként azt a települést kell beje-
lentenie ahol szokásosan megtalálható. Ebben az estben a nyil-
vántartásba a település neve mellett „lakcím nélküli” bejegyzés
szerepel. A Vhr. szerint a hajléktalan-szálláson tíz napot meghala-
dóan tartózkodó lakcím nélküli személyt a szállásadó köteles be-
jelenteni. Ebben az esetben a polgár lakóhelyének címe a hajlék-
talanszálló lesz.
Ez utóbbi esetben a hivatkozott jogszabályi rendelkezések
nem tesznek lehetõvé olyan eljárást, amelynek eredménye-
ként a település szintû lakóhellyel rendelkezõ hajléktalan pol-
gár tartózkodási helyet létesít, sem olyat, melynek során nem
hajléktalan polgárok létesítenek településszintû lakcímet.
Aki a lakcímbejelentésre elõírt rendelkezéseknek nem tesz ele-
get, 30 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható az egyes sza-
bálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1)
bekezdése alapján.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának

Okmányiroda- és Ügyfélszolgálati Osztálya

Tudnivalók a lakcímbejelentésrõl

A Fõvárosi Közgyûlés Egészség-
ügyi és Szociálpolitikai, vala-

mint Városfejlesztési és Városképvé-
delmi Bizottsága pályázatot írt ki tár-

sasházas és lakásszövetkezeti lakóépü-
letek felújítási költségeinek támogatá-

sára.
A pályázati felhívást kifüggesztették

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Ügyfél-
szolgálati Irodájában (Harrer Pál utca
2.), valamint a Békásmegyeri Ok-

mányirodában (Medgyessy Ferenc ut-
ca 4.) A pályázat anyaga térítésmente-
sen átvehetõ a Fõpolgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp., V.
Bárczy István utca 3.), valamint letölt-
hetõ a www.budapest.hu portálról.

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma július 13-án,
kedden jelenik meg! Újságunk korábbi
számai is olvashatók a www.obuda.hu
honlapon.

Támogatott felújítások

M int arról elõzõ
számunkban ol-

vashattak, a napenergia
hasznosításában élen já-
ró településeket díjazta
az elsõ Napkorona-baj-
nokság ünnepélyes díj-
átadóján az Energia
Klub.

A III. kerület a Szõlõ
utcai Faluház nap-
kol lektormezõjének
köszönhetõen „nap-
nagyágyúk” - azaz az
ötvenezer lakosnál na-
gyobb települések, il-
letve kerületek - kate-
góriájában az elsõ he-
lyet érdemelte ki. E ka-
tegória valamennyi dí-
jazottja egy-egy fõvá-
rosi városrész: Pester-
zsébet a második, a
XIII. kerület pedig a
harmadik lett. 

Faluház: napenergia-nagyhatalom Óbuda

A gyõztesnek járó napraforgóval Puskás Péter alpolgár-
mester és Ámon Ada

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Színes rendezvénnyel köszöntötték a gyermekeket az
Óbudai Kulturális Központban május 30-án

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Az Aquincumi Technológi-
ai Intézet (AIT) hivatalos
megnyitójának keretében
június 19-én felavatták a
Microsoft új oktatási köz-
pontját is a Záhony utcai
Graphisoft Parkban.

A Center of Excel-
lence az AIT-vel

közösen indított kezde-
ményezés eredménye-
ként valósult meg. A kor-
szerû informatikai kör-
nyezettel ellátott oktatási
centrumban a legrango-
sabb észak-amerikai
egyetemekrõl érkezõ di-
ákok, valamint a Micro-
soft Magyarország ki-
emelt partnerei és ügyfe-
lei részesülnek majd vi-
lágszínvonalú IKT-
képzésekben. A legújabb
technológiákat (Azure,
Silverlight, Visual Stu-
dio) részletesen bemuta-
tó angol nyelvû szakelõ-
adásokat a Microsoft
Magyarország akkredi-
tált oktatói tartják.

Az AIT az együttmû-
ködés keretében egy
több mint 100 négyzet-
méteres helyiséget bizto-
sított a Graphisoft Park
H épületében, ahol a
Microsoft Magyarország
szakértõi egy 16 munka-
helyes oktatóközpontot
alakítottak ki. A nagytel-
jesítményû PC-kel fel-
szerelt tanteremben
önálló oktatás-vezetõi

munkahelyrõl irányítha-
tó a képzés.

Az AIT és az Microsoft
a következõ két évben
megosztva használja
majd az oktatási közpon-
tot az AIT kurzusokra
Észak-Amerikából érke-
zõ hallgatók képzésére,
illetve a Microsoft Ma-
gyarország kiemelt part-
nereinek és ügyfeleinek
továbbképzésére. Az AIT
Tudományos Tanácsadó
Testületének tagjai és
vendégelõadói között a
hazai tudományos élet
vezetõ személyiségei
mellett találjuk Charles
Simonyi ûrhajóst, a Mic-
rosoft Excel programjá-
nak „atyját” is.

Az avatóünnepségen
Drajkó László, a Micro-
soft Magyarország ügy-
vezetõ-igazgatójának
köszöntõjét megelõzõen
Bojár Gábor, az AIT ala-
pítója ismertette az AIT
küldetését. Miklós De-
zsõ, a BSM igazgatója, a
Budapest Semesters in
Mathematics Program
25 éves jubileumáról
emlékezett meg, majd
Vajta László, a BME Vil-
lamosmérnöki és Infor-
matikai Kar dékánja fog-
lalta össze a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemmel
történõ együttmûködés
legfontosabb részleteit. 

FORRÁS: SG.HU

Felavatták a Microsoft új oktatási központját

Mint arról már hírt adtunk, az
óvodáztatás iránt meg-
növekedett szülõi igényeket
figyelembe véve, a fenntar-
tó, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata mindent elkö-
vet, hogy az óvodáskorú
gyermekek ellátását meg-
oldja oly módon, hogy több
épületet, csoportszobát nyit
meg idén nyáron. 

Afenntartó önkor-
mányzat fõvárosi

összehasonlításban is
egyedülállóan sok óvodát
mûködtet. A kerületben 11
óvoda 31 épületben látja el
az óvodai feladatokat.

Az utóbbi évek tapaszta-
latai mutatják, hogy a nyá-
ri szünet ideje alatt a kis-
gyermekes szülõk számára
nagy gondot okoz a gyer-
mekek elhelyezése. A tár-
sadalmi problémák tükré-
ben egyre fontosabb ténye-

zõvé vált a családok biztos
megélhetése, a munkahe-
lyek megõrzése. E gondok
enyhítése érdekében dön-
tött a fenntartó a nyári óvo-
dai ellátás rendjérõl.

Tájékoztatom a kerület-
ben élõ óvodás gyermekek
szüleit, hogy idén az óvo-
dák nyári zárva tartásának
ideje 2010. július 12.-au-
gusztus 19. között lesz. Ez
idõ alatt a gyermekeket 11

épületben, lehetõleg a leg-
jobb körülmények között,
árnyékos, több zöld terü-
lettel, udvari játékkal ren-
delkezõ óvodákban fogad-
ják az óvodapedagógusok.

Bízom abban, hogy az
Önök megelégedésére
zökkenõmentesen sikerül
biztosítani a nyári szüneti
óvodai ellátást. 

Tamás Ilona
fõosztályvezetõ

Az óvodák az alábbi épületeket tartják nyitva 
Almáskert Óvoda Szérûskert utca 37.
Ágoston Mûvészeti Óvoda Váradi utca 15/a.
Bárczi Óvoda Bárczi Géza utca 1.
Gyermeksziget Zipernowsky Károly
Montessori Óvoda utca 2.
Gyermekvilág Óvoda Vitorla utca 6.
Hétpettyes Óvoda Törzs utca 2.
Meseerdõ Óvoda Váradi utca 9-11.
Napraforgó Mûvészeti Óvoda Pais Dezsõ utca 2.
Pitypang Mûvészeti Óvoda Hunyadi utca 8-10.
Százszorszép Óvoda Reménység utca 6.
Vackor Óvoda Mókus utca 1.

Több óvodában fogadják nyáron a gyermekeket

Bús Balázs polgármester köszöntõjében hangsúlyozta: hosszú idõ telt el az öt-
let megszületésének pillanatától a régóta várt mai napig. Két év sem kellett ah-
hoz, hogy kézzel fogható formát öltsön az a gondolat és szándék, melynek je-
gyében 2008 szeptemberében az alapítók és támogatók ezen a helyen letették
az Aquincumi Technológiai Intézet alapkövét. - Logikus lépés volt ez a
Graphisoft alapítóitól, hiszen e területen, azt hiszem megfelelõ környezetre ta-
lált a ma már világszerte ismert szoftverfejlesztõ cég. A helyszínválasztással
mindenki nyert. Ami bennünket, óbudaiakat illet, nyugodtan mondhatom, pél-
dátlan fejlesztést hajtott végre a befektetõ, s remélem, hogy az egykor elhanya-
golt és funkcióját vesztett néhai gázgyár új tartalommal, és fõleg barátságos
megjelenéssel mások számára is vonzó területté válhat. A magunk részérõl
minden támogatást megadunk ahhoz, hogy a dél-budai régióhoz hasonlatosan,
itt észak-Budán is erõs és tekintélyes egyetemi központ létesülhessen. Az ala-
pítók magasra rakták a mércét, melyet a meghívott rangos elõadó-tanárok és
professzorok névsora is jelez.
- Nagy örömömre szolgál, hogy a magyar tehetség és kreativitás legkézzelfog-
hatóbb formája, a Rubik kocka, mely 30 éve népszerûsíti hazánkat a világban,
ma szobor formában is jelen lesz Aquincumban. A páratlan lelemény, mint iga-
zi hungaricum önmagán túl annak a szellemi teljesítménynek is szobra, melyre
igazán büszkék lehetünk mindannyian - mutatott rá a polgármester.
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Beruházás – Közlekedés

Már 2009-ben elkészült,
hivatalosan azonban csak
most vette birtokba az
MVM Zrt. és a Mavir Zrt.
közös székházukat, a
Szentendrei út 207-209.
szám alatt.

A z épület birtokba-
vételének ünnepi

ceremóniáján az MVM
Zrt. korábbi vezérigaz-
gatója, a nemzeti erõfor-
rás minisztériumának ál-
lamtitkára és Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere mellett
meghívást kapott a négy
történelmi egyház helyi
képviselõje is.

A közel 1000 ember-
nek munkahelyét jelentõ
épületrõl szólva Mártha
István, az MVM Zrt. ve-
zérigazgatója elmondta,
négy olyan technológiai
központ van itt, amelyik
kiszolgálja a magyar vil-
lamosenergia ipart. Eb-

bõl a legfontosabb a
Mavir vezérlõje. Emel-
lett mûködik a kereske-
delmi központ, mely
energia tõzsdeként funk-
cionál, és évi 6-700 mil-
liárd forintos forgalmat
bonyolít a cég kereske-

dõi által. A menetrendké-
szítés és telekommuni-
kációs központ is az épü-
letben kapott helyet.

Tari Gábor, a Mavir
Zrt. vezérigazgatója fel-
elevenítette az iparág
történetét. Azóta, hogy

az elsõ menetrendkiadás
1949-ben, tollal, papírra
írva megtörtént, nagy
utat járt be a rendszerirá-
nyítás. Ma már számító-
gépen, az egész országra
vetítve lehet ellenõrizni a
helyi feszültség-viszo-
nyokat és áramlási irá-
nyokat, sõt Észak Né-
metországtól egészen
Görögországig nyomon-
követhetõk ezen adatok. 

A fejlesztéseknek kö-
szönhetõen immár teljes-
sé vált az MVM Csoport
budapesti telephelyû tár-
saságainak is helyet adó
új épületegyüttes funkci-
onalitása, egy helyszínen
megvalósítva az ország
villamosenergia-ellátá-
sának mûszaki és keres-
kedelmi szempontú tech-
nológiai irányítását.

Közös székházban az MVM és a Mavir

Négy technológiai központ a Szentendrei úton

Egyszerûbb lehet a kátyú-
zás, amennyiben a forra-
dalmian újnak nevezhetõ
technológiát alkalmazzák
a jövõben. 

E gy útjavítással fog-
lalkozó cég a Veres

Péter Gimnázium sport-
pályáján, illetve az óbu-
dai Miklós utcában mu-
tatta be június 10-én az
önkormányzat szakem-
bereinek a hagyomá-

nyosnál gyorsabb és ol-
csóbb eljárást. Lényege,
hogy alkalmazása jóval
kevésbé függ az idõjá-
rástól, használata során
nem marad vissza úttör-
melék, mindezek mellett
az ezzel a típusú
kátyúzógéppel dolgozó
cég minden eddiginél
hosszabb garanciaidõvel
vállal javító munkálato-
kat.

(sz. cs.)

Kátyúzás új módszerrel

Kánikulát hozott június elsõ hete. A nagy meleg nem-
csak az embereket viselte meg, hanem a síneket is. Az
1-es villamos amúgy is rossz állapotú sínpályája a hõ ha-
tására felpúposodott a Flórián térnél, ahol órákig szüne-
telt a forgalom 

A z Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gé-

pész és Biztonságtechni-
kai Mérnöki Kar Vete-
rángépjármû Restaurá-
tor Szakmérnök Szaká-
nak elsõ évfolyama, má-
jus végén egy veterán

autóval indult Ausztria
oldtimer múzeumait
megtekinteni. A teljes
távot, mely nem volt
csekély, egy 1972-ben
gyártott 55.52 Ikarus
busszal tették meg. A
jármû végig helytállt.

Látogatás ausztriai
oldtimer múzeumokban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Lehet Más a Politika (LMP)
képviselõje az áprilisi or-
szággyûlési választásokon az
óbudai 3. számú választóke-
rületben indult, az LMP or-
szágos listájáról jutott a par-
lamentbe. Szabó Tímea par-
lamenti képviselõt - aki egy-
ben az LMP frakcióvezetõ-
helyettese - programjukról,
terveikrõl kérdeztük.

- Elöljáróban arra kér-
nénk, mutatkozzon be né-
hány mondatban lapunk
olvasóinak!

- 1976-ban születtem,
Óbudán nõttem fel, jelen-
leg is itt élek. Az egyetem
elvégzése után újságíró-
ként dolgoztam amerikai
és brit újságoknak, hírügy-
nökségeknek. Ekkor kezd-
tem a parlament külföldi
tudósítójaként közelebbrõl
is megismerkedni a politi-
kával. Kutattam a Harvard
egyetemen ENSZ megbí-
zásból, dolgoztam emberi
jogi aktivistaként Afga-
nisztánban is. Hazatértem-
kor csatlakoztam a Ma-
gyar Helsinki Bizottság-
hoz, ahol kisfiam születé-
séig koordinátorként dol-
goztam. Az LMP-be 2008
õszén léptem be, ahol az-
óta is aktívan politizálok.
Jelenleg a párt egyik frak-
cióvezetõ-helyettese, vala-
mint a parlament emberi
jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottságának
egyik alelnöke vagyok. 

- Miért pont az LMP szí-
neiben indult a választáso-
kon? 

- Számomra nem a poli-
tizálás volt a fontos, az
csak az eszköz. A cél az,
hogy egy fenntarthatósá-
gon, igazságosságon és
részvételen alapuló de-
mokrácia valósulhasson
meg Magyarországon. A
fenntarthatóság az ember-
hez méltó környezet meg-
õrzését jelenti, amely biz-
tosítja, hogy gyermekein-
ket is egy élhetõ bolygó
várja. A társadalmi igazsá-
gosság a generációkon át
öröklõdõ szegénység elle-
ni határozott fellépést je-
lenti, míg a részvétel az ön-

rendelkezésen alapuló de-
mokrácia, amelyben az ál-
lam elszámoltatható, az ál-
lampolgárok pedig részt
vállalnak a közügyek inté-
zésében.

- Az LMP-t többen az
SZDSZ utódpártjának tart-
ják. Mi errõl a véleménye?

- Akár bóknak szánják,
akár vádnak, ezt az össze-
hasonlítást már korábban
is elutasítottuk. Az LMP
azért jött létre, mert nem
láttuk, hogy az elõzõ ciklus
parlamenti pártjai hitelesen
és a kellõ szakértelemmel
tudnák képviselni az elõbb
említett három értéket.
Egyébként, ha valaki veszi
a fáradságot, és megnézi a
programunkat, akkor vilá-
gosan láthatja, hogy ha va-
lamitõl nagyon távol áll az
LMP gazdasági elképzelé-
se, akkor az a neoliberális,
piac diktálta vonal, amit
korábban az SZDSZ kép-
viselt. Ugyanakkor, az
alapvetõ szabadságjogok
maradéktalan érvényesülé-
sét fontos célkitûzésnek
tartjuk. 

- Mit emelne ki pártja
programjából?

- Részben a gazdasági
válság miatt is, jelenleg ki-
emelten fontosnak tartjuk a
munkahelyteremtés kérdé-
sét. Ezt mi egy úgynevezett
Zöld Fordulatban látjuk. Ez
azt jelenti, hogy a zöld
szektorba való beruházás-
sal, a munkát terhelõ járu-
lékok csökkentésével, a fo-
gyasztás és a környezet-
szennyezés megadóztatá-
sával kívánjuk elsõsorban
növelni a foglalkoztatást.
Célunk, hogy a szegény-
ségben, mélyszegénység-
ben élõket minél gyorsab-
ban integrálhassuk a köz-
oktatásba, a munkaerõpiac-
ra annak érdekében, hogy a
szegénység ne öröklõdhes-
sen generációról generáci-
óra. Ehhez kapcsolódik
oktatási, vidékfejlesztési
programunk, a lakhatás il-
letve a nyugdíjrendszer
kérdése is. 

Természetesen kiemel-
ten fontos kérdés az orszá-
got fojtogató korrupció

visszaszorítása, és az utób-
bi években kialakult klien-
túra-rendszer lebontása is,
melyekkel kapcsolatban
konkrét törvényjavaslato-

kat is készítettünk már. Ha
nem tisztítjuk meg a közé-
letet, nem tesszük a politi-
kai, gazdasági folyamato-
kat átláthatóvá, és a politi-
ka nem szerzi vissza az ál-
lampolgárok jogosan elve-
szített bizalmát, egyhely-
ben fogunk toporogni, és
nem tudunk majd sem a
gazdasági, sem a társadal-
mi válságból hosszú távon
kilábalni. 

- Óbuda-Békásmegyer
fejlõdése érdekében mely
fõbb kérdésekben szorgal-
maznak döntést a parla-
mentben?

- Szeretnénk a jogalko-
tás szintjén is fellépni
olyan területeken, amelyek
közvetlenül is érintik a III.
kerületet. Az egyik egy
olyan átfogó közlekedési
stratégia megvalósítása,
mely jelentõs forgalom-
csillapítást illetve zaj- és
légszennyezés csökkenést
hozna Óbudának is. Fon-
tos feladat a 10-es, a Szent-
endrei út, a Bogdáni út va-
lamint a Vörösvári út for-
galmának csillapítása, il-
letve a Flórián tér, Kolosy
tér környéki dugók meg-
szüntetése. 

Megfelelõ eszköz lehet
új P+R parkolók építése
mellett a behajtási díj ki-
vetése, kombinálva a
szennyezõbb jármûvek
behajtásának korlátozásá-
val és a tömegközlekedés
fejlesztésével. Ehhez kap-

csolódik a kamionforga-
lom elterelése, de a 17-es
villamosvonal felújítása,
illetve összekötése a Batt-
hyány téri, Moszkva téri
vonalakkal is. És ide tar-
tozik a sétálóutcák és
újabb bicikli utak építése.
Ezen kívül szeretnénk ki-
terjeszteni a panelprogra-
mot, megvédeni és fej-
leszteni a zöld területeket,
többek közt a Római-par-
tot és a Mocsárosdûlõt. A
Római-part és az óbudai
Hajógyári-sziget árvízvé-
delmében is fel kívánunk
lépni. Utóbbi területet a
tervezett kaszinó-beru-
házástól az Országgyû-
lésben is meg kívánjuk
védeni, mely Óbudára
nézve jelentõs forgalom-
növekedéssel, zaj- és le-
vegõszennyezettséggel
járna. 

- Indítanak képviselõ-je-
löltet az õszi önkormány-
zati választásokon?

- Minden bizonnyal. 
Sz. Cs. 

Beszélgetés Szabó Tímeával, az LMP országgyûlési képviselõjével

Zöld Fordulat a munkahelyteremtésért

Hírösszefoglaló: a parlamenti képvise-
lõk jóváhagyták sok más mellett az alkot-
mány módosítását. Ennek értelmében
198, legfeljebb 200 fõs lehet  majd az Or-
szággyûlés, ezenkívül 13 kisebbségi kép-
viselõ is helyet kaphat majd. A képviselõk
megválasztása során érvényesül a mostani
rendszer, melynek lényege, hogy egyéni
körzetbõl, párt-, illetve kompenzációs lis-
táról is lehet mandátumhoz jutni. Abejutá-
si küszöb továbbra is 5 százalék, a válasz-
tások pedig kétfordulósak maradnak. 

Kisebb önkormányzati testületek
Az Országgyûlés elfogadta a helyi ön-

kormányzati képviselõk és polgármeste-
rek választásáról szóló törvényjavaslatot,
így õsztõl kisebb létszámúak lesznek a
képviselõ-testületek. Ez a becslések sze-
rint évi két-hárommilliárdos megtakarítást
jelent a költségvetésnek. Atörvény megõr-
zi a jelenleg is érvényes választási rend-
szert, egyúttal a polgármestereket és a fõ-
polgármestert továbbra is közvetlenül le-
het választani. A fõvárosi fõpolgármesteri
posztért korábban az indulhatott, aki a bu-
dapestiek fél százalékának támogatását
bírta, ám az idén õsszel már két százalék-
ra lesz szükség. Vagyis: a körülbelül 6 ezer

500 helyett, több mint 25 ezer ajánlást kell
gyûjteni. Célja az önkormányzati testüle-
tek létszámának csökkentése a mûködõ-
képesség, a hatékonyság és az ésszerûség
elveinek figyelembevételével. Szakértõk
szerint az 1990-ben megalkotott, majd
1994-ben módosított önkormányzati vá-
lasztójogi törvény számos pontja idejét-
múlt volt. 

Atörvénnyel részletesen szabályozzák a
lakosok arányában bejuttatható önkor-
mányzati képviselõk számát. Így például
Budapesten a ma 66 tagú Fõvárosi Köz-
gyûlés létszáma nagyjából 35 lesz. 

(AJobbik név szerinti szavazást kért, õk
és az MSZP nemmel szavazott. Az LMP
frakciója kivonult, mert nem tartotta he-
lyesnek, hogy a választások elõtt módosít-
ják a szabályokat.) 

Parkolás: kizárták a magáncégeket
Véget érhet a magáncégek „vircsaftja” a

parkolás szabályozásáról szóló törvény
módosításának köszönhetõen. E szerint
parkolási szolgáltatást, parkolás-üzemelte-
tést, ellenõrzést a jövõben csak az önkor-
mányzat vagy az önkormányzat 100 szá-
zalékos tulajdonában lévõ, általa alapított
cég láthat el. 

Kevesebb képviselõ az Országgyûlésben 

Módosították az alkotmányt

obuda_12.qxd  2010.06.25.  13:41  Page 7



2010/12. szám8
Civil szervezetek

Megnyitotta kapuit Békás-
megyeren, a Kelta utcában
a Kalóztanya Játszóház,
mely egyesületi formában
szolgálja az Óbuda-békás-
megyeri gyermekközösség
érdekeit. 

J átszóházunk célja az
iskolaidõ után a la-

kótelep utcáin csellengõ
kisdiákok foglalkoztatá-
sa, szabadidejük tartal-
mas tevékenységekkel
történõ eltöltése. Két
felnõtt jelenlétében 15-
tõl 19 óráig igyekszünk
a gyerekeket alkotó,
kreatív tevékenységek-
be bevonni, játékos-ze-
nés angol foglalkozá-
sokkal, meseolvasással,
sporttevékenységgel,
társasjátékokkal aktív
szórakozásra tanítani.
Emellett minden nap
kapnak uzsonnaként
friss gyümölcsöt, szend-
vicset, ropogtatnivalót.
Ebben a Kelta Vendég-
látóipari Szakiskola
ajánlotta fel a segítsé-
gét.

Utcáról nyíló foglal-
koztató helyiségünket
szépen felújítva, ado-
mányból kialakított já-
tékparkkal próbáltuk a
gyerekek számára von-
zóvá tenni. Két termet
„birtokolunk”, lehetõ-
ség van mosdóhaszná-
latra és kézmosásra is.

Három felnõtt váltva
találkozik a gyerekek-

kel: Süveges Julianna
magyar-könyvtár-orosz
szakos általános iskolai
tanár nagy szakmai ta-
pasztalattal és üvegfestõ
szakképesítéssel rendel-
kezik, Szabó Ágota szo-
ciális munkás hallgató,
korábban játszóházi ani-
mátorként dolgozott,
Kenyeres Viktor pedig
frissdiplomás gyógype-

dagógusként foglalko-
zik a kisiskolásokkal.
Elkötelezett hívei a hu-
mánus bánásmódnak,
mindhárman képesek a
gyerekekkel felszaba-
dult, kedves hangulatot
teremteni.

Rendszeresen foga-
dunk önkéntes óraadó-
kat is, akik alkalomsze-
rûen egy-egy kézmûves,

mesélõs, zenés foglalko-
zást vezetnek, illetve he-
ti rendszerességgel játé-
kos angol foglalkozást
tart egy USA-ban felnõtt
magyar szociális mun-
kás, Ortutay Gergely.

Szívesen látunk min-
den kedves arra járó ér-
deklõdõt, elfogadunk la-
kossági felajánlásként já-
tékokat, könyveket,
sporteszközöket, illetve
bármilyen önkéntes segí-
tõ munkát, amivel színe-
sebbé tehetjük a gyerekek
délutáni foglalkoztatását. 

Köszönjük mindazon
alsós tanítók ajánlását,
akiknek köszönhetõen
hétrõl hétre egyre több
kis kalóz jelentkezik
hozzánk. 

(Cím: Kelta utca 8., a
Mosolygó Óvoda jobb
oldali végében, külön
bejárattal.)

Hazai Melinda 
gyógypedagógus,

pszichológus, 
relaxációs terapeuta, 

a Kalóztanya 
Játszóház alapítója

Kalóztanya: ingyenes játszóház alsósoknak

Tanulóink átlagos fiata-
lok, többségükre jellemzõ
a mozgásszegény élet-
mód. Iskolánk odafigyel
az egészséges életmód ki-
alakítására. Egészségtan
órákon elméletben alapo-
zást kapnak, testnevelés
órán pedig sok mozgással,
új sportágakkal igyek-
szünk kedvet csinálni a di-
ákoknak a testedzéshez.

Ú j próbálkozásunk a
kerékpározás. Már

10 saját biciklink van,
amit technikaórán kar-
bantartanak a gyerekek,
és megtanulják a bizton-
ságos közlekedés szabá-
lyait, ügyességi felada-
tokat is végeznek.

Egy véletlennek kö-
szönhetõen megismerked-
tünk dr. Szalai Lászlóval,
a Fülzúgás Alapítvány el-
nökével, aki céljainkat is-
merve egy újabb kerék-

párt ajánlott fel a gyere-
keknek (képünkön). Egy
beszélgetés alkalmával
felhívta a figyelmünket
arra is, milyen sok ve-
szélyt rejt a folyamatos
MP3, MP4 állandó fülbe
helyezett használata. A

prevenció érdekében errõl
a témáról május 19-én
elõadást tartottak. 

Köszönjük a Fülzúgás
Alapítvány segítségét.

A Bárczi Géza 
Általános Iskola

tanárai és tanulói

Gyermeknapot és évzáró bulit tartottak sportversenyek-
kel (pingpong, biliárd, csocsó), kézmûves foglalkozás-
sal és a Jövõ-Barát-Kép megfestésével június 5-én, a Jö-
võ Barát Alapítvány Pethe Ferenc téri helyiségeiben.
Bús Balázs polgármester is ütötte a labdát 

Ajándék bicikli 
a Fülzúgás Alapítványtól

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Ó buda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete a szociális és lakásgazdálkodá-

si bizottsága javaslatára, a III. kerületben bejelen-
tett, állandó lakcímmel rendelkezõ, nyugdíjkorha-
tárt elért idõsek és 18 évet betöltött személyeknek,
kedvezõ feltételek mellett üdülési lehetõséget bizto-
sít Balatonszabadi-Sóstón.

A részvételi díj elõreláthatólag 32.000 Ft/ fõ.
I. turnus: 2010. augusztus 11-16-ig.
II. turnus: 2010. augusztus 16-21-ig.
III. turnus: 2010. augusztus 21-26-ig.
Jelentkezni írásban és személyesen lehet az Óbu-

dai Gondozási Központnál (1036 Budapest, Kisko-
rona utca 3.), vagy a jelentkezõ lakcíméhez legkö-
zelebb esõ gondozási központ vezetõjénél.

(Bõvebb információ a 250-1552-es vagy a 453-
0118-as telefonszámon.)

Óbudai Gondozási Központ

Kedvezményes üdülés
nyugdíjasoknak

Heszeg Jánosnét 100. születésnapja alkalmából köszöntötték június 14-én a Szérûs-
kert utcai nyugdíjas házban

Az árvíz miatt kialakult
helyzetben az Óbudai Egye-
tem vezetõi és polgárai
sem nézhették tétlenül em-
bertársaink szenvedését,
szerencsétlen helyzetét. 

Az elmúlt hetek esõ-
zései nyomán kiala-

kult árvizek és vihar-

károk miatt sokaknak
kellett elhagyniuk ottho-
nukat, hátrahagyva min-
denüket. A bajba jutott
honfitársak megsegítése
érdekében a Rektori Ka-
binet tagjai - a rektor, a
rektorhelyettesek, a kan-
cellár, a gazdasági és ok-
tatási fõigazgató - úgy

döntöttek, egyhavi bruttó
magasabb vezetõi illet-
mény pótlékukat felajánl-
ják az árvízkárosultak
megsegítésére.

Hasonló felajánlásra
kérte az egyetem további
vezetõ beosztású munka-
társait Dr. Rudas Imre rek-
tor, valamint anyagi lehe-
tõségeihez mérten az egye-
tem valamennyi polgárát.

Már több mint egy éve nyitotta meg kapuit Békás-
megyeren, a Lukács György utca 3. szám alatt a
Kék Pont Alapítvány City Art Mûhelye, a Lakótelepi
Fiatalok Klubja.
Céljuk, hogy a környéken élõ és tanuló fiataloknak
tartalmas délutáni elfoglaltságot nyújtsanak a lakó-
telepen csellengés helyett. A mûhelymunkák során
rengeteg alkotás született, sok új készséget sajátí-
tottak el az ide járó fiatalok. A mûveket bemutató-
nappal egybekötött kiállítás formájában tárták a
nagyközönség elé június 3-án és 4-én.

„Júniusi víg a dalom” címmel zenés-mûsoros rendezvénnyel kedveskedett június 16-
án az Ányos utcai idõsek otthonában élõknek az Óbudai Patrióták Baráti Asztaltársa-
sága és a Classic Beat Band zenekar 

Azoknak szervez hozzátartozói csoportot a Kék
Pont Békásmegyeri Drogambulancia, akik úgy érzik
nem képesek egyedül megbirkózni gyermekük, pár-
juk, testvérük, barátjuk szenvedélybetegségével,
illetve hatékony segítséget szeretnének nyújtani.
A csoport anonym, az önsegítés elvei alapján
mûködik, két munkatárs vezetésével.
A foglalkozásokra rendszeresen meghívnak érintet-
teket, akik már megszabadultak a szenvedélyeiktõl és
tisztán élnek, hozzátartozókat, akik elmondják, nekik
hogyan sikerült „túlélniük”, illetve szakembereket, akik
aktuális kérdésekben nyújtanak segítséget.
Cím: Kék Pont Békásmegyeri Drogambulancia,
1039 Budapest, Lukács György utca 3. Tel.: 454-
0876. Idõpont: minden kedden 18 órától, de nem
elvárás a pontos érkezés.

Kék Pont Drogambulancia Békásmegyeren

Az Óbuda-Békásmegyeren
hat éve mûködõ látássé-
rült csoport tagjai közé
várják a kerületben élõ
sorstársak és hozzátarto-
zók jelentkezését.

Aklubtalálkozók al-
kalmával a látássé-

rülteket érintõ mindenna-
pi gondokra közösen ke-
resik a megoldást. Lakó-
helyükhöz közel kaphat-
nak naprakész informáci-
ót a látássérültekre vonat-

kozó jogszabályokról,
pályázatokról, segédesz-
közökrõl, és természete-
sen egy segítõ, sorstársi
közösségre találhatnak.
Korhatár nincs.

(Jelentkezés és bõ-
vebb információ: Óbu-
dai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Központ
Támogató Szolgálata,
Benedek Elek utca 1-3.
Varga Nóra szolgálatve-
zetõ, tel.: 368-8454 vagy
240-2248.)

A Magyar Vöröske-
reszt III. kerületi

Szervezetének szociális
akcióján kedvezményes
áron juthatnak ruhák-
hoz, lisztadományhoz a
rászorulók július 1-jén

és 2-án 8-tól 17 óráig.
Helyszín: Ladik utca 2-
6., a Celer Épületfenn-
tartó és Szolgáltató Kft.
területe. (Megközelíthe-
tõ a 206-os, 86-os autó-
busz Bogdáni úti végál-

lomásától, gyalog kö-
rülbelül 200 méter, a
HÉV Filatori-gáti meg-
állójától mintegy 100
méter. Érdeklõdni lehet
a 388-8530-as telefon-
számon.) 

Az Óbudai Egyetem szolidáris az árvízkárosultakkal

Látássérült csoport

Ruhák kedvezményesen, lisztadomány

Csellengés helyett City Art Mûhely 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Lapzártakor érkezett: nagy
teljesítményû takarítógép
állt munkába a kerületben.
A június 23-ai bemutatót
Bús Balázs polgármester
és Berényi Attila, a kerüle-
ti közterület-felügyelet ve-
zetõje jelenlétében tartot-
ták a Csobánka téren. A
zöld szerkezet elismerést
váltott ki a járókelõkbõl is.

A 424-esrõl a legtöbb
embernek egy régi

gõzmozdony jut eszébe,
noha éppen ez a száma a
Békásmegyeren bemu-
tatott járdaseprõ zöld
gépnek is.

Mint arról Berényi At-
tila a helyszínen beszá-
molt, a gép napi 12 órá-
ban tisztítja majd a kerü-
leti járdákat, parkokat, te-
reket. A berendezést a fel-

ügyelet négy kiképzett
munkatársa üzemelteti
majd. A tisztítógépet a fõ-
város számos más kerüle-
tében is alkalmazzák, így
Óbuda-Békásmegyer
számára is megfelelõ re-
ferenciákkal rendelkezik. 

Szemerei Károly, a szál-
lító cég ügyvezetõ-igazga-
tója ismertetõjében el-
mondta, a szerkezet a le-
hullott levelekkel, cigaret-
tacsikkekkel, de még a ku-
tyapiszokkal, sõt az üveg-
cserepekkel is megbirkó-
zik. Utóbbit õrlemény for-
mában raktározza el, a bel-
sõ zsák ürítéséig.

A szerkezet pormente-
sen dolgozik, környe-
zetkímélõ, négyütemû
dízelmotor hajtja. A la-
kosság már találkozhat
vele az utcákon.

Takarítógéppel a városrész tisztaságáért

Az eseményt az intéz-
mény udvarán tartot-

ták. Bús Balázs polgármes-
ter köszöntõjében, utalva a
természetesnek elfogadott

zöld környezetünkre,
Simone Weil egy gondola-
tát idézte: Meg kell tanulni
vágyakozni az után, ami a
miénk. A kerület ugyanis

pályázatot hirdetett „Fo-
gadj örökbe egy zöld terü-
letet” címmel. Az Óbudai
Gimnázium ennek a felhí-
vásnak az értelmében vette
gondozásába az iskola
elõtti Szentlélek teret, és
ezért ültetett el egy fát kö-
zösen Gabai János igazga-
tó a polgármesterrel. 

Diáknapi faültetés az Óbudai Gimnáziumnál

Örökbe fogadták a Szentlélek teret

A Vevõpont Kft. százezer
forintot ajánl fel annak, aki
a fotón látható két szemét-
kupac gazdájának nyomára
vezet. 

Az Erdõalja útnál kez-
dõdõ, a Menedékház

utcáig tartó gyönyörû erdei
sétányt elcsúfítja a szemét.

Aki hitelt érdemlõen elvezet
ahhoz a magánszemélyhez
vagy céghez, aki vagy
amely a sétány két oldalára
borította szemetét, a jutal-
mat átveheti a Vevõpont

Kft.-nél (1037 Bp., III. Ki-
rálylaki út 134/A. Tel.: 250-
4113). Ám adnak még egy
esélyt annak, aki elcsúfította
az erdõt. Ha a lap megjele-
nését követõ 10 napon belül

eltakarítja a lomokat, a Ve-
võpont Kft. eltekint a bünte-
tõ feljelentéstõl és attól,
hogy a szeméthalmazt rövid
úton visszajuttassa az elkö-
vetõ portája vagy cége elé.

Százezer forint nyomravezetõi jutalom

Szeméthegy az erdei sétányon

A szokatlanul heves májusi
viharok és esõzések után a
Pilisben és a Visegrádi-
hegységben több turista- és
kerékpárutat lezártak. 

Alegtöbb természeti
akadály a közked-

velt és látványos völgyek-
ben keletkezett. A Holdvi-
lág árokban, a Szentke-
reszti szurdokban vagy a
Rám-szakadékban több-
ségükben megsemmisül-
tek a gyalogosok kényel-
mét biztosító hidak, erdei
jóléti berendezések. 

Lomniczi Gergely, a te-
rületet kezelõ Pilis Park-
erdõ Zrt. szóvivõje la-
punknak megerõsítette,
ahol lehet, fokozatosan
feloldják a látogatási ti-
lalmakat, de attól még az
említett helyeken és
máshol is hosszú idõbe

telik, mire pótolni tudják
a hiányosságokat. Az er-
dõk talaja mostanára már
megszikkadt, és ha várat-
lan, heves esõzések nem
jönnek, akkor a fakidõlé-
sek veszélye elenyészõ-
vé válik, tehát a legtöbb
helyre már bátran mehet-
nek a kirándulók. A kárt
szenvedett kerékpárutak
megnyitása azonban el-
húzódhat, mert sok he-
lyen, ahol az erdészeti
feltáró utakon haladnak,
alámosás, beszakadás
nehezíti rajtuk a bicikli-
zést. Ezek kijavítása akár
több hónapig is eltarthat
- mondta a szóvivõ.

A gyalogos kirándulók
azonban máris sok szép
helyet felkereshetnek,
például a Prédikálószéket
vagy a Pilis-tetõt.

Kertész István

Magához tér a Pilis

Lezárt utak az esõzések után 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A tanév végén, június 14-én tartotta diáknapi rendezvé-
nyét az Óbudai Gimnázium. Az eseményre meghívták
Óbuda-Békásmegyer polgármesterét, aki a Szentlélek
téren fát ültetett.
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Nyári rendelés
A Csobánka téri rende-
lõben a sebészeten, a
röntgen osztályokon, a
gyógytorna rendelésen
júliusban és augusztus-
ban a rendelési idõk a
következõk: hétfõn, szer-
dán, pénteken 8-tól 14,
kedden és csütörtökön
14-tõl 20 óráig.

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban

Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától Bás-
tyai Frigyes természet-
gyógyász tart fórumot a
Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (BKH). A
„Beszélgetés a gyer-
mekkel” címû elõadá-
son a vendégelõadó dr.
Sohr György gyermek-
orvos, pszichoterapeu-
ta lesz június 29-én. (A
belépés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.) 

Szúnyogirtás 
Tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy a III. kerületben
június 30-án és július 1-
jén 21 óra és 2 óra között
K-OTHRIN ULV inszekti-
ciddel a következõ hely-
színeken szúnyogirtást
végeznek: Római part;
Pók utcai lakótelep; Csil-
laghegy; Békásmegyeri
lakótelep (hegy felõli ol-
dalon is), Kaszásdûlõ;
Római kemping; Mocsá-
rosdûlõ; gázgyári óvoda
környéke. Kérjük, hogy a
méhek érdekében tegye
meg a szükséges intéz-
kedéseket!

Egészségi állapotuk
megóvása, esetleges

még tünet nélküli prob-
lémák feltárására szer-
veztünk egészségnapot
intézményünkben. A
vizsgálatokat, a tanács-
adásokat az Óbuda-Bé-
kásmegyer Védõnõi
Szolgálata és a Szent

Margit Rendelõintézet
Nonprofit Kft. szakem-
berei végezték. Ezek a
következõ területre ter-
jedtek ki: súly-, magas-
ságmérés; InBody-test-
analízis-vizsgálat; vér-
nyomásmérés; vércukor-
és koleszterinmérés; die-
tétikai tanácsadás; egész-

séges életmóddal kap-
csolatos tanácsadás (csa-
ládtervezés, emlõ ön-
vizsgálat, dohányzás
megelõzés).

Gondozottaink min-
degyike részt vett a
vizsgálatsorozaton és
reményeink szerint a ka-
pott tanácsokat, esetle-
ges szakorvosi beutalási
javaslatokat elfogadják.

A minden tekintetben
hasznos egészségnapért
köszönettel tartozunk a
két intézmény vezetõjé-
nek és a vizsgálatokban
résztvevõ munkatársaik-
nak. 

Faragó Ferenc
klubvezetõ

Egészségnap 
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban
2008-óta folyik nappali ellátás és intézményen belüli
szociális foglalkoztatás. Az ellátásban részesülõk fo-
gyatékos személyek és pszichiátriai betegek, akik közül
sajnos nagyon sokan küszködnek belgyógyászati gon-
dokkal, cukorbetegséggel, magas vérnyomással, kerin-
gési és szívproblémákkal. 

A Szérûskert utcai bölcsõ-
de alapítványa, és egy
gyermekek egészsége mel-
lett elkötelezett magán-
személy összefogásának
köszönhetõen korszerû
sószoba várja a légzési
problémákkal küszködõ
gyermekeket. A bölcsõdei
helyiséget Bús Balázs pol-
gármester és az adomá-
nyozó jelenlétében adták
át június 18-án.

O rvosok által meg-
erõsített tény, hogy

az õsszel, télen kiújuló
légúti betegségekre kivá-
ló terápia a sószoba. A
Himalája sótéglából épí-
tett szoba az országban
egyedülálló a bölcsõdei
ellátórendszerben. A töb-
bi sószobával szembeni
elõnye abban áll, hogy a

sótéglák természetes
anyagból vannak. A böl-
csõdések napirendjébe
beiktatták a sószobában

a napi rendszeres idõtöl-
tést, a tornázást a kicsik
gyógyhatású viszonyok
között végzik.

A téglákat sikerült ön-
költségi áron beszerez-
ni, az építés költségeit
Fazekas Tamás vállalta.

Sószoba a bölcsõdések egészségéért

A BioLabor egyedülálló, magyar fejlesztésû, öngyógyulást
segítõ, inger- és mellékhatás mentes, számítógépes biofizi-

kai módszer, ahol a személy saját belsõ jelei kerülnek szinkronba, így erõsödik az energiaszint, javul a közérzet, az
ellenálló képesség.Módszerünk díjmentesen kipróbálható, a gyermekek kezelése 10 éves korig díjmentes.Több mint
60 féle programunk van: allergia, stresszoldó, erõnléti, migrén, alvászavar, emésztés, immunrendszer, stb. A kezelés
alatt (6000 Ft/alkalom) az ügyfél kényelmesen hátradõl, az EKG-hez hasonlóan érzékelõk kerülnek a kézre, és kez-
dõdhet az önregenerációs program. Allergia kezelésünket most kedvezményes áron (5000 Ft/alkalom) vehetik igény-
be augusztus 31-ig. Valamint a kúra után két díjmentes emlékeztetõ kezelést adunk.
További szolgáltatásunk a teljes körû digitális szûrõvizsgálat: az E.I.S diagnosztikai rendszer modern, független, (hoz-
zákapcsolt kötelezettség, termék, nincs), különleges számítógépes orvosi vizsgálóeszköz, ami néhány perc alatt na-
gyon sok információt gyûjt a szervezetrõl, melyet azonnal szövegesen, illetve grafikusan 3 dimenzióban jelenít meg
és különbséget tesz, hogy a tünet szervi vagy idegi eredetû. Elõre kimutathatók a kockázatok, hogy megelõzhesse a
megbetegedéseket. A vizsgálat után partnerorvosaink kiértékelik az eredményeket.
A szûrõvizsgálat ára: 15000 Ft. Bejelentkezés: 06-20-364-4226. Aki július 15-ig bejelentkezik, egy ajándék kezelést
kap, értéke 6000 Ft. (www.biolabor.hu)  

Allergia kezelés a BioLaborban

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Buszsofõrt
vert egy autós
A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság eljárást indított É.
A. 39 éves férfi ellen, aki a
Szentlélek téri autóbusz
megállóban egy korábbi,
közlekedési helyzetbõl ki-
alakult nézeteltérés miatt
bántalmazott egy buszso-
fõrt június 19-én délután.
A buszvezetõ könnyû sé-
rülést szenvedett. A bán-
talmazót a helyi rendõrka-
pitányság közrendvédelmi
osztályának munkatársai
a helyszínen elfogták.

Tolvajbanda
rendõrkézen

Három férfi (21, 46 és 47
évesek) kiszúrta egy autó
kerekét a Szentendrei
úton található egyik áru-
ház parkolójában június
18-án délelõtt. Tették ezt
azzal a szándékkal, hogy
a kereket cserélõ sértett
táskáját a jármûbõl eltulaj-
donítsák. A tetteseket az-
zal is gyanúsítják, hogy
még aznap, nem sokkal
késõbb ugyanitt egy teher-
gépkocsi zárszerkezetét
megrongálták, majd a jár-
mûbõl egy tárcát, benne
iratokkal, készpénzzel
együtt eltulajdonították. A
férfiakat a III. kerületi
Rendõrkapitányság jár-
õrei a helyszínen elfogták.

Italtolvajt fogtak
A BRFK Észak-Budai
Bûnügyi Régiójának mun-
katársai õrizetbe vették azt
a 34 éves férfit, aki a Pün-
kösdfürdõ utca egyik tár-
sasházának mélygarázs-
ban lévõ tárolója ajtaját fel-
feszítette június 15-én éj-
jel. Onnan két kerékpárt,
tíz üveg értékes szeszes-
italt, fotóállványt, kerékpá-
ros sisakot, illetve lámpát,
valamint egy sporttáskát
tulajdonított el. A lakók
észrevették az elkövetõt,
és a rendõrök kiérkezésé-
ig visszatartották. A III. ke-
rületi Rendõrkapitányság
közrendvédelmi osztályá-
nak munkatársai a férfit el-
fogták.

Ismeretlen tettesek be-
mentek egy csillaghegyi,
Mátyás király úti ékszer-
boltba, ahol az üzlet tulaj-
donosát földre kénysze-
rítették, kezeit összekö-
tözték, száját beragasz-
tották, majd készpénzt,
mobiltelefont és tetemes
mennyiségû ékszert zsák-
mányolva elmenekültek
június 15-én, a déli órák-
ban. A rendõrök még az-
nap elfogták a tetteseket. 

A rablók a készpénz
és a mobiltelefon

mellett, mintegy tíz tálca
arany- és ezüstékszert tu-
lajdonítottak el. A rendõ-
rök rövid idõn belül kiér-
keztek a helyszínre. Az
elkövetõk gépkocsival
menekültek el. A jármû

rendszámát feljegyezte
egy szemtanú. Ennek
alapján a nyomozók el-
fogták a tetteseket, akik-
nek otthonában házkuta-
tást tartottak. A lakások-
ban készpénz, egyéb,
bûncselekmények elkö-
vetéséhez használatos
eszközök, az ékszerbolt-
ban eltulajdonított mobil-
telefon és több ékszer is
elõkerült. Az elkövetõk
közül ketten beismerték
tettüket, egyikõjük meg-
tagadta a vallomástételt. 

A nyomozóknak azt is
sikerült megállapítani-
uk, hogy az elrabolt ék-
szereket melyik zálog-
házban adták le. Ezeket
lefoglalták. Az átvevõ-
ket orgazdasággal gya-
núsítják.

Ékszerüzlet rablás 
Csillaghegyen

Az Észak-budai Bûnügyi
Régió munkatársai nyo-
moznak M. Bence, 28 éves
budapesti lakos ellen,
akit nagyobb értékre elkö-
vetett lopás megalapozott
gyanúja miatt keresnek. 

Atettes, külön a bûn-
cselekmény elköve-

téséhez készített fém esz-
közzel betörte egy, a II.
kerületi Radna utca 1.
szám elõtt parkoló szlo-
vák rendszámú, BMW X3
típusú személygépkocsi
szélvédõjét június 8-án
19.30 óra körül.  Az autó
utasterébõl eltulajdonított
egy Garmin márkájú navi-
gációs rendszert, egy nagy
értékû napszemüveget,
valamint egy Nokia szi-
vargyújtós töltõt. Cselek-
ményével 220 ezer forint
lopási és 80 ezer forint
rongálási kárt okozott. 

Anyomozás eddigi ada-
tai alapján megállapítot-
ták, hogy M. Bence a
helyszínt az UJJ-505 for-
galmi rendszámú, fekete
színû, sárga felnikkel ellá-
tott Gilera Runner típusú
robogóval közelítette
meg. A tettes által használt
eszközbõl arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy a fõvá-

ros területén több hasonló
bûncselekményt követett
el, a helyszínekre a képen
látható robogóval ment. 

A rendõrség munka-
társai kérik, aki a fény-
képen látható robogót,
illetve bukósisakot felis-
meri, illetve érdemleges
információval rendelke-
zik az üggyel kapcsolat-
ban, hívja a 430-4700-
as illetve a 430-4712-es
telefonszámot.

Motoros tolvajt keresnek

ÉJFÉLI KARAMBOL. A Nagyszombat-Lajos utca keresztezõdésében BKV autóbusz ütközött sze-
mélygépkocsival június 5-én, nem sokkal éjfél után. A Peugeot sérült vezetõjét hidraulikus fe-
szítõ-vágó segítségével szabadították ki a tûzoltók. A buszon utazóknak nem történt bajuk

A Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság ismét részt vett a
minden év nyarán megrendezendõ T-Home Gyerek
Szigeten, az óbudai Hajógyári-szigeten. A lurkók ki-
próbálhatták „tûzoltói” ügyességüket a tálcatûz-ol-
tás során, a bátrabbak a füstsátorba is bemehettek.
A tûzoltók bemutatót tartottak: mi történik például,
ha másfél liter füstölõ, forró olajat két deci vízzel
akar eloltani valaki.

Tûzoltók a Gyerek Szigeten

E gy 15 emeletes la-
kóház földszintjén,

egészen pontosan a ház
bejárata elõtt összehor-
dott hulladék kapott
lángra június 18-án haj-
nalban a Margitliget ut-
cában. A tûzoltók egy
sugárral oltották el a tü-
zet, a házat pedig át-
szellõztették. Személyi
sérülés nem történt. Mi-
vel a tûz keletkezése
kapcsán felmerült a
szándékosság gyanúja,
ezért a rendõrség mun-
katársai és a tûzvizsgá-
lók is a helyszínre ér-
keztek.

Hulladéktûz 
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4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

www.playingenglish.com
(06-1) 322-1537

III. kerületi általá-
nos iskolákban ta-
nító, rajz szakos pe-
dagógusok munkái-
ból állítottak ki az
Óbudai Kulturális
Központ San Marco
Galériájában

Itt a vakáció
A legtöbb iskolában jú-
nius 15-én, az árvízi
helyzet miatt néhány-
ban már elõzõ héten
befejezõdött a tanítás.
Az új tanév szeptember
1-jén kezdõdik. Az óvo-
dásokkal együtt 1 millió
762 ezer 907-en vettek
részt a közoktatásban,
152 ezer 706 fõállású
pedagógus vezetésével
a tanévben.

Számítógépes
ismeretek 
idõseknek

A „Braunhaxler” Egye-
sület július 27-én kez-
dõdõ, „Ismerkedés a
számítógéppel és az
internettel: idõsebbek is
elkezdhetik” elnevezésû
tanfolyamára korláto-
zott számban jelentke-
zõket várnak. (Jelentke-
zés Neubrandt Olginál
a 06-30-221-4938-as
telefonszámon.)

Eseményekben gazdag tan-
évet tudhat maga mögött
az Árpád Gimnázium kóru-
sa 2009-2010-ben. 

Felkészülésüket a tanév
feladataira a már ha-

gyományosnak tekinthetõ
keszthelyi táborukban
kezdték, ahol koncertet is
adtak a Festetics-kastély
tükörtermében. A ma már
Óbudai Egyetem jubileu-
mi tanévnyitó ünnepségét
magyar szerzõk kórusmu-
zsikájával színesítették és
énekeltek az egyetem
Nemzetközi Mérnöktanár-
képzõ Konferenciáján is. 

Karácsonyi koncertjük
már a tavaszi készülõdés
jegyében telt, hiszen már-
cius 27-e és 30-a között
zajlott az Árpád Gimnázi-
um által szervezett, rend-
szeresnek tekinthetõ Tava-
szi Kórustalálkozó, me-
lyen ez alkalommal három
meghívott kórus vett részt

az Árpád Gimnázium kó-
rusán kívül. Erdélybõl
fogadták a János Zsig-
mond Unitárius Kollégi-
um Péterffy Gyula kóru-
sát, mely immár harmad-
szor látogatott Budapestre,
az Árpád Gimnázium ven-
dégeként. A meghívottak
közt szerepelt a diósdi
Fidelio Kamarakórus és a
Budapesti Gazdasági Fõ-
iskola Pénzügyi és Szám-
viteli Karának Kamarakó-
rusa. Az együtt töltött na-
pok alatt a résztvevõk kö-
zelebb kerültek a kolozs-
vári kórus tagjaihoz, az er-
délyi kultúrához. Ezenkí-
vül két színvonalas kon-
certet is adtak Budán.  

Vasárnap (március 28-a)
esti fellépésüknek az Újla-
ki Sarlósboldogasszony

Plébániatemplom adott
helyet. A hétfõi (március
29-e) koncert az Árpád
Gimnázium falai között
zajlott, melyen már csak
három kórus vett részt, ám
mindannyian színes és tar-
talmas mûsorral készültek,
megmutatva felkészültsé-
güket az autentikus népze-
ne, illetve a színvonalas
könnyebb mûfajok világá-
ban is. 

A koncerteken kívül az
árpádosok egyéb progra-
mokkal is kedveskedtek a
vendégeknek. A Várba lá-
togattak, ahol megtekintet-
ték a Zenetudományi Inté-
zet Haydn-kiállítását, illet-
ve vegyes próbára is lehe-
tõségük volt, kisebb kon-
certet rögtönözve. Az
Operaházat és a Zeneaka-

démiát is felkeresték. A
városnézésen kívül termé-
szetesen minden délután
kemény munkával telt a
kórustagok számára, hogy
az esti koncertekre megfe-
lelõen felkészüljenek.

A karnagyok szerint
minden résztvevõ kórus-
nak, zenésznek felejthetet-
len élmény volt ez a már-
ciusi hétvége, melynek
folytatását is remélik a jö-
võben, hiszen a közös mu-
zsikálásban elmélyülõ kó-
ruskapcsolatok tovább szí-
nesíthetik diákok és fel-
nõttek életét egyaránt.

Az árpádosokon nem
múlik: a nyári szünet
végén ismét várja õket
Keszthely és a kórustá-
bor.

Boda Daniella

Nyártól nyárig az Árpád Gimnázium kórusával

Óvodai állások
• Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Százszorszép Óvodája (1032 Bp.,
Reménység utca 6.) a következõ álláshirdetést teszi közzé: 1 fõ óvo-
dapedagógus munkakör betöltésére, 2010. szeptember 1-jétõl, határozatlan
idõre, három hónap próbaidõvel.
Munkavégzés helye: Tégla utcai óvoda, 1032 Bp., Tégla utca 6-8. Pályázati
feltétel: felsõfokú szakirányú végzettség. A pályázat benyújtásához szükséges
okmányok: részletes, fényképpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; isko-
lai végzettséget igazoló okiratok; érvényes egészségügyi alkalmasság.
Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla szerint. A pályázat benyújtásának
határideje: a megjelenéstõl számított 15 nap. Elbírálás: 15 napon belül.
• Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Százszorszép Óvodája (1032
Budapest, Reménység utca 6.) a következõ álláshirdetést teszi közzé: 1 fõ (4
órás) konyhai dolgozó munkakör betöltésére, 2010. szeptember 1-jétõl,
határozatlan idejû kinevezéssel, 4 hónap próbaidõ után. Munkavégzés helye:
Tégla utcai óvoda, 1032 Bp., Tégla utca 6-8. A pályázat benyújtásához szükséges
okmányok: önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló
bizonyítvány másolata; egészségügyi alkalmasság. A pályázat elbírálásánál elõny:
konyhai munkában szerzett gyakorlat, HACCP ismerete. A pályázat benyújtásának
határideje: a megjelenéstõl számított 30 nap. Elbírálás: 30 napon belül.
A pályázatok benyújtásának módja: e-mail-en, remeny-o@kszkiobuda.hu;
személyesen, postai úton: Százszorszép Óvoda 1032 Bp., Reménység utca 6.,
minden esetben elérhetõség megjelölésével.

FOTÓ: RÓNYAI TÜNDE

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kiemelt jelentõségére te-
kintettel, együttmûködési
megállapodást kötött jú-
nius 18-án az Óbudai
Egyetem rektora és Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere a környezettuda-
tosság és fenntarthatóság
eszméjének terjesztése, a
jövõ generációja gondol-
kodásának alakítása, is-
mereteinek gazdagítása
érdekében.

D r. Rudas Imre rek-
tor és Bús Balázs

polgármester által szig-
nált dokumentum tanú-

sága szerint abban álla-
podtak meg, hogy közö-
sen létrehozzák az Óbu-
dai Zöld Szabadegyete-
met. A 2010 szeptembe-
rében induló konferen-
ciasorozat havonta, ösz-
szesen 10 alkalommal
várja a környezetvéde-
lem iránt elkötelezett ér-
deklõdõket.

„Korszerû városi
energiafelhasználási
technológiák” címmel
az egyetem és a város-
vezetés közös konferen-
ciát is rendez november
20-án.

Partnerség a megújuló energia jegyében

Óbudai Zöld Szabadegyetem indul

Medgyessy Ferenc
mellszobrát dr. Ber-

tókné Daróczi Marianna

igazgató avatta fel Király
Imrével, a mû alkotójával
június 7-én az oktatási in-

tézményben. Az esemény-
nyel egy idõben kortárs
képzõmûvészeti kiállítás is
nyílt. Az iskola névadó ün-
nepségét június 14-én tar-
tották az Óbudai Kulturális
Központban.

Mellszobor-avató
Medgyessy Ferenc örökösei hozzájárultak ahhoz, hogy a
békásmegyeri általános iskola felvegye a szobrászmû-
vész nevét. 

A Magyar Biológiai
Társaság Huzella

Tivadar-díjjal tüntette ki
május 26-án dr. Fehér
Györgyné dr. Mérei Ildi-
kót, az Óbudai Egyetem
Testnevelés és Sportinté-
zetének Intézetigazgató-
ját. A díjat évente egy-
szer adományozzák, ne-
vét Huzella Tivadar or-
vostudósról kapta, aki a

modern magyar biológi-
ai tudományok egyik út-
törõje volt.

Dr. Fehér Györgyné
dr. Mérei Ildikó az elis-
merést kiemelkedõ hu-
mánbiológia és az or-
vostudomány interdisz-
ciplináris területeinek
több évtizedes magas
szintû mûveléséért, ki-
váló szervezõ tevékeny-

ségéért és széleskörû ok-
tató, ismeretterjesztõ
munkájáért érdemelte ki. 

Huzella Tivadar-díjas
intézetigazgató

A környezet védelmét középpontba állító együttmûködési megállapodást Prof. Dr. Ru-
das Imre, az Óbudai Egyetem rektora és Bús Balázs polgármester írta alá a felsõokta-
tási intézmény Bécsi úti fõépületében

A már hagyományos gyer-
meknapi rendezvényünket
május 28-án délután tartot-
tuk az iskolában. Az idõjárás
kegyes volt hozzánk, így az
udvari programok közül egy
sem maradt el. 

Bizony nagyon sokan
voltak, akik falra

másztak. Szerencsére nem
mérgükben, hanem ezt
szó szerint megtehették a
körülbelül 8 méter magas
mászófalon, mely újdon-
ságnak számított. Itt kicsik
és nagyok egyaránt próbá-
ra tehették bátorságukat,
biztosító kötelek és szak-
emberek segítségével. A
sportversenyek folyama-
tosan követték egymást. A
mûfüves pályán focibaj-
nokság zajlott, de volt kö-

télhúzás, akadálypálya, te-
ke, petanque is. Az ügyes-
ségi versenyen, kerékpár-
ral, görkorival és rollerral
is megmutatták a gyerkõ-
cök tudásukat. Aki elfá-
radt, vagy csak egy kis
nyugalomra vágyott, a fák
alatti mesesátorban ango-
lul és magyarul is hallgat-
hatott mesét. A kézmûves
foglalkozásokon sok szép
értékes alkotás készült.
Mindezek mellett tornate-
remben is zajlottak az ese-
mények. A partizán kido-
bós mellett meg lehetett
ismerkedni a Speed-
minton nevû sporttal is.
Ez tollaslabdához hasonló
játék, amit egy bemutatón
megnézhettek és kipróbál-
hattak a jelentkezõk. 

Maros Judit

Gyermeknap az Aquincum iskolában

Falra másztak, de nem mérgükben

FOTÓ: KISS GERGELY

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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S zerepel a könyvben
Sárosi Imre úszó-

edzõ (a Harrer utcai
nyugdíjasházban lakott),
aki olimpiai bajnokok
sorát nevelte, edzette.
De vajon miért 85 éves

korában határozta el,
hogy megnõsül?

Aztán a vegyipari fõis-
kolát végzett Király Fe-
renc, akit 1956-ban vá-
lasztottak meg az óbudai
Textilfestõ munkástaná-

csának elnökévé. Ezért
került a váci fegyházba,
ahol külön vegyészeti
laboratóriumot kapott.
Egyik feladata az volt,
hogy poloskátlanítsa a
börtöncellákat. 

Fogolytársa volt Göncz
Árpád, aki szintén nyilat-
kozik a díszpolgársággal
kapcsolatosan.

Bánlaky Lászlóról is ol-
vashatnak, aki négy évti-
zedig volt tanár és iskola-
igazgató. Sárosi Imre
mintájára õ is elég késõn

nõsült. Elvett egy olyan
óbudai kislányt, aki hozo-
mányul néhány gyereket
és unokát vitt a házasság-
ba. De vajon miért csúfol-
ták Bánlaky Lászlót a há-
ta mögött Fülesnek?

Kiss Imre, a III. kerület
utolsó tanácselnöke is
szerepel a könyvben, aki
Tarlós Istvánnak adta át a
„kormányrudat.” Óbuda
és Békásmegyer rengete-
get köszönhet Kissnek. 

Szó esik még a
könyvben Káldor Péter

zenemûvészrõl, aki a
Gyenes utcában csepe-
redett fel. Világkarrierje
az északi sark táján kez-
dõdött és Kuvaitig ért. 

Ahogy a szerzõt is-
merjük, ebben a részben
is sztori sztori hátán. A
díszpolgárok életébõl is
a derûs epizódok ragad-
tattak ki. Azaz kedves,
könnyed, nyári olvas-
mány ebben a kánikulá-
ban. Strandon, erkélyen,
pohár sör mellett, ing-
ujjban …

…aki 85 éves korában nõsült, …aki poloskátlanította a váci fegyházat

Újabb könyv Óbuda díszpolgárairól
Kerületünk lakója, Lelkes Péter író-újságíró ismét je-
lentkezett olyan kötettel, melyben óbudai díszpolgáro-
kat szólaltat meg, akikkel az utóbbi években találko-
zott. Az „Óbudai díszpolgárok” címû könyvet, melyet a
Vörösmarty téri Könyvhéten is árusítottak, most a Flóri-
án áruházban (Libri Könyvesbolt) is forgalmazzák. A bel-
városban lakók, az Alkotmány utca 12. alatt található
Unitárius Könyvesboltban vásárolhatják meg. 

Somogyi Laura képzõmû-
vész és Szabó Dorottya
festõmûvész kiállítása
„Közös nevezõ” címmel
július 25-ig látható a Bu-
dapest Galéria Kiállítóhá-
zában.

Somogyi Laura és
Szabó Dorottya mun-

kájának közös nevezõje,
hogy személyes élmé-
nyekbõl építkeznek, de
állandóan rákérdeznek
saját tapasztalataikra,

munkájuk, életük és a
külvilág viszonyaira. Ez
a háttérben lappangó
esszenciális közösség
hívta életre a kiállítás
ötletét.

Somogyi Laura „Szö-
kés” címû installációját
mutatja be: térbeli cér-
na-rajzokon elevened-
nek meg egy szökés
mozzanatai. A mû hely-
specifikusnak nevezhe-
tõ; a helyszín nyújtotta
adottságok inspirálták

és formálták. A sötét, fo-
lyosó-szerû pincehelyi-
ségben alakokat látunk,
amint az akciófilmekbõl
jól ismert alaphelyzetet
felidézve menekülnek.
Széles mozdulataik
összeolvadnak, mintha
egyazon figura mozgás-
fázisait látnánk. A raj-
zok üres körvonalakként
lebegnek a levegõben,
felkeltve azt az elbi-
zonytalanító paradox
hatást, hogy kifelé-fe-
lénk futnak-e vagy befe-
lé-el tõlünk. Miként ab-
ban sem lehetünk egé-
szen bizonyosak, ha
megpróbálunk elszökni
valami elõl minden
igyekezetünk ellenére
nem kerülünk-e mégis
egyre közelebb és köze-
lebb hozzá. 

Szabó Dorottya festmé-
nyein a varrás, a hímzõfo-
nal használata intenzíven
érezteti hatását: a tûszúrta
nyomokon átszivárgó fes-
ték, a sablonpauszok le-
egyszerûsített rajzolatai, a
festékrétegek finom ár-
nyalatai teremtik meg
munkáinak sajátosan le-
egyszerûsített karakterét.
A képek kiindulópontja-
ként használt tárgyak és
személyes élmények hét-
köznapisága átértelmezõ-
dik, idõtlenné válik. A
sokértelmû, titokzatos vi-

lág kitárul: felidézõdnek
az emberi lélek, a szemé-
lyes múlt és a kultúra em-
lékei, saját sorsok kérdé-
sei fogalmazódhatnak
meg. A kiállításon elõke-
rül egy eddig elhalványult
gondolati szál is, mely a
korai varrást használó
munkákból merítkezik.
Megkísérli körülírni a kö-
zös nevezõt Somogyi La-
ura munkájával.

(Nyitva: hétfõ kivéte-
lével, naponta 10-tõl 18
óráig a Lajos utca 158.
szám alatt.)

Tisztelt óbudai polgárok!
Óbuda-Békásmegyer anno… címmel Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ré-
gi fotográfiák bemutatásával szeretné megidézni a III. kerület egykori arculatát,
városképét.
E nemes cél érdekében kérjük Önöket, hogy segítsék elõ a kerület helytörténe-
ti ismereteinek bõvítését azzal, hogy a birtokukban lévõ, Óbuda-Békásmegyert
ábrázoló régi fotóikat közkinccsé teszik a kerület honlapján, ily módon gazda-
gítva a múlt emlékeit.
Beküldés módja
A digitalizált képeket elektronikus úton kérjük eljuttatni a következõ e-mail cím-
re: borbely.rita@obuda.hu, a tárgy rovatban feltüntetve: Óbuda-Békásme-
gyer anno. Továbbá kérjük a következõ adatok megadását is: beküldõ neve; el-
érhetõsége; lehetõség szerint a küldött kép készítésének ideje, helyszíne.
Az utókor számára összegyûjtött képek a beküldõ nevével ellátva kerülnek fel a
www.obuda.hu honlapra.
(További információ Borbély Rita kulturális referenstõl kérhetõ a következõ tele-
fonszámon: 437-8834, illetve e-mailben: borbely.rita@obuda.hu.)
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere

Régi fotográfiákat a honlapra!„Szökés” - installáció 

Közös nevezõ

Somogyi Laura: Szökés (2010)

Nyári nyitva tartás
Június 15-tõl július 4-ig zárva a Békásmegyeri
Könyvtár. * Nyári nyitva tartás július 5-tõl augusz-
tus 28-ig: hétfõn 13-tól 19 óráig, kedden 10-tõl 14
óráig, szerdán 13-tól 19 óráig, csütörtökön 13-tól
19 óráig, pénteken 10-tõl 14 óráig. Szombaton zár-
va. (Cím: Füst Milán utca 26.)
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Ezüst fokozatú
Dalkör

A „Braunhaxler” Dalkör
június 5-én a Csepeli
Német Nemzetiségi Kó-
rustalálkozón kiemelt
ezüst fokozatú minõsí-
tést szerzett. Kiváló
eredményük nem csak
az egyesület, hanem
Óbuda-Békásmegyer ki-
magasló német nemze-
tiségi kultúráját hirdeti.

Grafikák
Orosz István Mun-
kácsy-díjas grafikusmû-
vész kiállítását Antall
István, a Magyar Rádió
irodalmi osztályának
szerkesztõje nyitja meg
június 30-án 18 órakor
az Óbudai Nyár prog-
ramjában, az Óbudai
Kulturális Központban.
(Megtekinthetõ: július
23-ig, hétköznapokon
9-tõl 16 óráig a San
Marco utca 81. szám
alatt.)

Ingyenes koncert
A szokásostól eltérõ
idõpontban, július 5-én
19 órától rendezik a
Megbékélés Háza in-
gyenes hangversenyso-
rozatának következõ ré-
szét. A „Stories of love
and loss” címû elõadá-
son Joyce Guyer (szop-
rán) énekel, Rhonda
Kline zongorán játszik.
(Helyszín: Újmegyeri
tér, Hadriánus utca-
Királyok útja sarka, a
34-es, 134-es busz
végállomása, bejárat az
iskola felõl. www.met-
egyhaz.hu)

Mûfordítói est
franciául 

és magyarul
Michel Cahour francia
költõ lesz a vendég az
Óbudai Krúdy Gyula
Irodalmi Kör július 8-án
17 órakor kezdõdõ
rendkívüli mûfordítói
estjén. Király Lajos for-
dításában válogatnak
mûveibõl, a verseket
franciául és magyarul
mondják el. (Cím: a
Kéhli vendéglõ Krúdy
Szalonja, Mókus utca
22.)

Az önkormányzat 2007-
ben fogadta el azt a kultu-
rális koncepciót, mely le-
hetõvé tette a felújítást.
Az állapotfelmérés után
kiderült, az épületet telje-
sen át kell alakítani. 

K ét dolgott biztosí-
tott az önkormány-

zat ehhez - emelte ki
Népessy Noémi, a múze-
um szakmai igazgatója -,
türelmet és pénzt. A mú-
zeum 2008-ban uniós
forrásból, az Alfa pályá-
zaton nyert pénzbõl va-
lósította meg a terveket.

A Zichy-kastély reha-
bilitációjának jelentõ-
ségérõl szólt Szõcs Gé-
za kultúráért felelõs
államtitkár. Mint fogal-
mazott, az a történelem,
amirõl Óbuda tanúsko-
dik, egyben Európa tör-
ténelme is. Errõl min-
denkinek többet kellene
tudnia. Ezért ígéretet
tett arra, hogy a kultu-
rális tárca kiemelt fon-
tosságú kérdésként fog-
ja kezelni, nem csak a
múltfeltárás feladatát,
hanem Óbudát, mint
ennek elsõrangú hely-
színét.

Az ismertetõ füzetben
olvasottakra reagálva le-
szögezte, „amíg a tárca

rajta tartja a
szemét” a mú-
zeumon, nem
fordulhat elõ a
2008 elõtti
helyzet, hogy a
múzeumon be-
lüli kutatómun-
ka eredményei
publikálásának
nem volt kiala-
kult gyakorlata.

A megnyitást
sz imbo l i zá ló
nemzeti szala-
got Bús Balázs
polgármesterrel közösen
vágták át, majd a múze-

um új tereit és tárlatát az
érdeklõdõk elõtt is sza-
baddá tették. (A témával

részletesen lapunk júni-
us 9-ei számának 21. ol-
dalán foglalkoztunk.)

Megújult az Óbudai Múzeum

A hónap eseménye volt Esterházy Péter író felolvasó est-
je a 125 éve született Kosztolányi Dezsõ emlékére, júni-
us 13-án az Óbudai Társaskörben. Közremûködött Dés
László szaxofonon 

Másfél évébe került Barta
Andrea régész és latin sza-
kos hallgatónak annak a
római kori átoktáblának a
majdnem teljes megfejté-
se, melyet 2007 májusá-
ban találtak a régészek az
óbudai Gázgyárban, a II.
századi Aquincum romjai
között.

Egy szürkésfehér, kar-
tonpapír vastagságú,

meggyûrõdött fémdara-
bot láttam, amikor meg-
mutatták a leletet. Na-
gyon felcsigázott, hiszen

minden régész álma,
hogy elsõként olvasson
el újra egy közel 2000
éve leírt szöveget - szá-
molt be érzéseirõl Barta
Andrea. 

A felirat tanúsága sze-
rint Aquincumban dolgo-
zó házi rabszolgák kar-
coltatták az elátkozó,
rontást hozó szöveget a
kéttenyérnyi széles, haj-
szálvékony ólomtáblára,
feltehetõen azzal a céllal,
hogy társaik egy csoport-
ja ne tudja bepanaszolni
õket gazdájuknál.

A Helytörténeti Kör kiállítást szervez a Csillaghegyi
strand megmentéséért, mely június 27-tõl a stran-
don, õsztõl pedig a Mátyás király úti közösségi ház-
ban látható.

Kiállítás a Csillaghegyi strandért

Átoktábla Aquincumból

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Apróhirdetés

� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: 06 (20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. 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 tsai. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Házépítés, lakásfelújítás, kertépítés!
Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafes-
tés, gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettá-
zás, lambériázás, villanyszerelés, vízszerelés,
tereprendezés, kézi földmunka, medenceépí-
tés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciá-
val! Tel.: 06(30)960-4525

� PC-, laptop szerviz azonnal! Ingyenes ki-
szállás Budapesten. www.fmrkft.hu 06/20-
998-0928
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Viharkár elhárítás, veszélyes fa kivágása
alpin technikával, esztétikai koronaalakítás,
bozótirás. Tel.: 06(20)386-9337, 06(30)221-
0121
� Lakatosmunkák: egyszerû és díszített
ablakrácsok, rácsajtót, kapuk, kerítések készí-
tése, ingyenes felmérése. Tel.: 06(20)921-
0073; 243-3297
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Víz-gáz-központifûtés szerelés, javítás,
biztonságtechnikai és energetikai felülvizsgá-
lata, tanácsadás, megoldások. Iparos, 35 éves
gyakorlattal. Tel.: 06(20)423-5812
� Klíma telepítés, gáztöltés, karbantartás.
Tel.: 06(30)962-4483
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel, klímaberendezések beszerzése nagy-
ker áron. Tel.: 06(20)552-5894
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
� Takarítást esetenként gyermekfelügyele-
tet és kisebb kertimunkát vállalok. Tel.:
06(20)462-9607
� Ruha szerviz és Méretes Szabóság Bécsi
úton. Tel.: 240-7140, 06(20)942-3741
� Kert-telekrendezés, favágás, metszés,
permetezés, gyepesítés, térkövezés, kerítések
építése, javítása. Egyéb kertészeti-kõmûves
munkák. Mob.: 06(70)422-9445;. Tel.: 786-
5872; Fax.: 785-7344;
� TV-szerelõ Nagy István 1039 Bp.,
Madzsar J. 9. (zöld szolg.ház). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Rács, kerítés, korlát, lépcsõ, kapu-automa-
tizálva, redõny, napellenzõ, rovarháló. Tel.:
06(70)278-1818

� Asztalos munkák, konyhaszekrény, egye-
di kisbútorok, nyílászárók felújítása, javítása,
egyedi faborítások és válaszfalak. Tel.:
06(70)943-1294
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést,  szigetelést, mázo-
lást, lambériázást, pántok, zsanérok  cseréjét,
bútorok készítését, javítását, felszerelését,
falfúrást. Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Gyógypedikûr! Benõtt köröm, gombás
köröm kezelése. Mediterrán szalon, Szent-
endrei út 8. a Raktár u.-i buszmegállónál. Elõ-
zetes bejelentkezés szükséges: 06(30)307-
5818
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565
� Leszoktatjuk a dohányzásról, biorezo-
nanciás eljárással. Az SZTK-ból a Bécsi ud-
var gyógycentrumban (Bécsi út 67.) szerdán-
ként és Békásmegyeren szombatonként. Be-
jelentkezés: 06(70)271-9867
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: +36(30)213-8052
� Orvosi masszázs, pszichés, reumatikus és
stressz eredetû tünetek kezelése. Polgár Béla
06(30)735-7104, 1036 Bp., Bécsi út 67.
www.antistressmassage.hu
� 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

� Mediációs órák minden korosztály számá-
ra, tibeti masszázs, Flóriántól 5 percre.
www.tibetmasszazs.lapunk.hu Tel.:
06(20)287-7728
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft, plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens gyermekfel-
ügyelõ képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-
5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� Kállay Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok, bármely idõpontban, részletfizetés-
sel. Jogosítványos órák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06(30)933-3619.

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Nyáron is. Pótvizsgafelkészítés. Tel.:
367-0256
� Kémiaoktatás minden szinten, általános
iskolásoknak, matematika és fizika is (Aquin-
cumban). Tel.: 242-6118, 06(70)591-3410
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478

� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Matematika-fizika felkészítést vállalok.
Tel.: 06(70)366-6445, 250-2003
� Matematika pótvizsgára, pótérettségire
való felkészítés, felzárkóztatás fiatal, diák-
centrikus magántanárral. Díjmentes szintfel-
mérõ óra. Tel.: 06(20)910-7517

� A Kerék Nyelviskola folyamatosan in-
dítja intenzív nyári nyelvtanfolyamait, diá-
koknak, nyaralni készülõknek! Nyelvvizs-
gára, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás.
Kismamáknak gyermekfelügyelet. Tel.:
06(70)212-8164, 06(70)212-8165 III., Ke-
rék u. 6. I/5.

� Nyári intenzív nyelvvizsga elõkészítõ
tanfolyamok indulnak augusztusban, szep-
temberi Euro nyelvvizsgára angol és német
nyelvbõl az EuroCom Studio nyelviskolá-
ban, Amfiteátrum u. 3. Info.: www.euro-
comnyelvstudio.hu. 240-9320. Beiratkozás
elõleggel 06. 26-ig.

� Angol magánórák, a Rómain felnõttek-
nek, gyerekeknek, délelõtt és délután, nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06(30)461-0855

Oktatás

� Fogtechnikus hölgy vállal fogsorkészí-
tést, javítást garanciával. III. ker. Ágoston
u. 1. Tel.: 06(30)873-5017

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: +36(30)201-9198

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bé-
csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõor-
vos. Bejelentkezés: 317-0631

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolí-
tása, gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027
Horvát u. 28. (Margit körútnál). Dr. Faragó
Katalin. Bejelentkezés: +36(30)964-5436

� Csontkinövés (sarkantyú) izületi prob-
lémákra, új orvosi módszer a lökéshullám
terápia. Szív és hasi ultrahang vizsgálat be-
utaló nélkül, rövid határidõvel. Információ
és bejelentkezés: 388-9406, 388-6077
vagy www.dolomit-med.hu

Egészség

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-,
GÁZ-, VILLANYSZERELÉS, GÉPI DU-
GULÁSELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES
KÖRÛ KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GA-
RANCIÁVAL. Tel.: +36-20-342-55-56

� Redõny reluxa javítás azonnal legol-
csóbban! Új készítése 20% kedvezmény-
nyel! Tel.: 06(70)341-9489

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljes körû képviselete, üzemelte-
tése. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

� Víz-, gáz-, fûtésszerelés, dugulásel-
hárítás, ingyenes kiszállás, pénztárcabarát
árak, minõség és garancia. Hívják a
06(20)804-0689 telefonszámot!

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 06-20-342-55-56

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep), 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, 

Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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� 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
� Szeretnél jól tudni angolul? 45/60/90 per-
ces órák, tapasztalat, türelem, tudás, 1-3 fõs
órák. Tel.: 242-6136;06(20)483-7808
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410

� Õrbottyánban családi okok miatt, baba-
barát, parkosított, medencés, 1135 m2-es kert-
tel, 110 m2-es, 2 szintes családi ház eladó.
Irányár: 19,9 MFt. Tel.: 06-20-565-6876
� ÖKO-ház! Energiatakarékos, új családi
házak értékesítése Veresegyházon 19,9 millió
forint + áfa áron. 120 nm alapterületû épület
napkollektorral, falfûtéssel + garázs, terasz.
Kedvezõ hitellel, havi 68 ezer forintért. Tel.:
06-30-941-3568; www.originltd.hu
�Tulajdonostól Rózsadomb lábánál, Mammut
mellett, 26 nm-es, teraszos, virágos udvarral, tel-
jes körûen, igényesen felújított lakás metró-
közelben jó közlekedéssel eladó. 9 980 000 Ft-
ért. Tel.: 06-20-52-54-019
� Szuper áron szuper ingatlan eladó! III.
Rómaifürdõn, Nánási úton, 1998-ban épült
háromszintes, 310 nm-es, jó állapotú, szepa-
rált ikerház 140 nöl kertben, extrákkal eladó.
Irányára: 75,9 MFt. Tel: 0620/9350-018
� Agárdi családiház eladó vagy budai lakás-
ra cserélhetõ. Tel.: 06-30-577-0998

� Csúcshegyen 700 nm-es önkormányzati
telek, kis házzal, borospincével, szõlõvel,
gyümölcsfákkal átadó. Érdeklõdni:
06(30)272-8612
� Óbudán tulajdonostól eladó egy 49 nm-
es, 1,5 szobás, téglalakás. Ir.ár.: 13,9 MFt.
Tel.: 06(20)345-2485
� Eladó-kiadó, kiadó-eladó lakást, ingatlant

keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlõn, 51
nm-es, panorámás VII. emeleti lakás. Irányár
8,9 M. Tel.: 06(30)914-0686
� Kemencén a Börzsönyben, patak parti te-
lek eladó. Tel.: 290-9003
� XI. kerületben, a Kondorosi uszodánál
másfél szobás, I. emeleti, jó állapotú lakás
sürgõsen eladó. Tel.: 387-1647
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20)320-
5390; www.ebeningatlan.hu 365-1900
� Csúcshegyen önkormányzati 720 nm-es
gondozott zártkerti bérlemény téliesített ház-
zal átadó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� 52 nm felújított lakás eladó Óbudán a Fló-
rián térnél Miklós u. elején, keleti fekvésû
Óbudai-szigetre panorámás, világos konyhás,
IX. emelet. Irányár: 9,2 MFt. Tel.: 06(70)549-
8916
� Óbudán, zöldövezeti, 80 nm-es, garázsos,
cirkofûtéses, téglalakás + 20 nm-es különbe-
járatú tetõtéri lakrész kertrésszel eladó
35.900.000 forintért. Tel.: 06(20)565-4727
� Óbuda Dereglye utcai csendes környezet-
ben téglaépítésû, liftes házban 39 nm-es, egy-
szobás, III. emeleti, távfûtéses lakás 12,5
MFt-ért eladó. Tel.: 06(30)606-1236
� Budakalászon tulajdonostól 15 éve épült
170 nm-es, 6 szobás családi ház eladó. HÉV-
tõl, iskolától 6 percre, nagy belmagasság, tá-
gas szobák. Irányár: 45 millió Ft. Tel.:
06(30)724-3421

� Füstmentes, lopásmentes albérlet korrekt
fiatalnak, bruttó 34.000 és 36.000 forintért ki-
adó. Tel.: 388-2056

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.: 243-8280,
205-8700; +36-20-575-7435 
� Vadonatúj rendszerû ügyfélcentrikus in-
gatlanértékesítõi munkára keresek szorgal-
mas kollégát budai irodába teljes képzéssel.
Tel.: 0670-312-2530
� Megbízható, munkájára igényes, tapasz-
talt, megfelelõ képzettséggel rendelkezõ nõ,
takarítást, házvezetést, ill. gyermekfelügyele-
tet vállal. Tel.: 06(70)635-6551
� Fodrász, kozmetikus vállalkozók! Szék-
bérleti díj rezsivel 38000 Ft/hó, fûtéskor
+4000 Ft/hó Békáson. Tel.: +36(30)973-6229

� Csillaghegyen 120 m2-es mélygarázs rak-
tárnak kiadó. Tel.: 240-9728
� Óbudán, a Bécsi út elején kiadó 63 nm-es,
részben felújított, komfortos lakás, hosszú
távra. Bérleti díj: 60 ezerFt+rezsiköltség+2
havi kaució. Tel.: 250-1460
� Kiadó hosszú távra a Szentendrei úton, a
Flóriánhoz közel, panelház földszintjén, utcá-
ról nyíló 100 nm-es, két bejárattal rendelkezõ
helyiség raktározási célra. Bérleti díj: meg-
egyezés szerint+ rezsi költség+2 havi kaució.
Tel.: 250-1460
� Raktárhelyiség  20 nm a Kolosy üzletház-
ban, közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544
� A Flórián térrel szemben, a Miklós u. 1-
15. épület árkádsorán szociális helyiségekkel
ellátott 25 nm-es üzlethelyiségek kiadók. Bér-
letidíj megegyezés szerint. Tel.: 250-1460
� Kiadó hosszú távra Békásmegyeren, 10 eme-
letes panelház földszintjén, utcáról nyíló, 125
nm-es helyiség raktározási célra. Bérleti díj: meg-
egyezés szerint+2 havi kaució. Tel.: 250-1460
� Hosszú távra a Miklós u. 11. I. emeletén
48 nm-es lakás kiadó. Bérleti díj megegyezés
szerint. Tel.: 250-1460
� Bérbeadó 2 szobás panellakás a Flórián
térnél, felújított. Bérleti díj 60e Ft/hó+2 havi
kaució. Tel.: 06(70)549-8916
� Iroda, orvosi rendelõ, nyelviskola céljára
alkalmas helyiségek kiadók a Flórián tér köze-
lében. Alacsony árak, jó közlekedés,  parko-
lás. www.obudairoda.hu Tel.: 06(20)943-9619

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Régi fém- és papírpénzek, érmek, plaket-
tek, kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S. u.
12. átjáróban. Tel.: 266-0849

� Könyveket, könyvtárakat (régit, kevésbé
régit) vásárolok. 100 könyv felett díjtalan ki-
szállással. Tel.: 06(20)425-6437

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

� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal.. Tel.:
06(20)924-4123
� Vásárolok készpénzért bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, régiségeket, hagyatékot!
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-70-651-1910

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821
� Keresztyén családi napközik Csillaghegyen
szeretettel várják az 1-5 éves korú gyermekek je-
lentkezését. www.barkacsana.kima.hu Tarcali
Zoltánné 06(70)329-0153

� Utcai bejáratú, 44+40 m2-es, igényesen
kialakított iroda kedvezõ áron, fõútvonalon
kiadó. Tel.: 06(30)265-6390
� 37 nm-es üzlethelyiség III. Reviczky ezre-
des u. 12-ben kiadó (367-0095 hangpostás)
� Óbudán, forgalmas fõútvonalon, 2x16
nm-es üzlethelyiség bérleti joga átadó. Tel.:
06(20)420-0865
� Kolosy üzletház földszintjén 7 nm-es üz-
let/iroda eladó/kiadó 4.000.000 forintért. Tel.:
06(20)565-4727
� Kiadó hosszú távra Békásmegyeren, a Jen-
drassik utcában, 10 emeletes panelház aljá-
ban, az utcai fronton 34 nm-es üzlethelyiség.
Bérleti díj: 75 ezer Ft+rezsiköltség+2 havi ka-
ució. Tel.: 250-1460

� 27 m2-es üzlethelyiség III. Búza utcában
eladó vagy kiadó. Tel.: 06(70)451-9917, 7-
13-ig

�Elhunyt Nagy Béláné, született Lakatos
Mária Karolina. 2010. július 4-én 9 órakor
az Óbudai Szent Péter és Pál Fõplébánia-
templomban mise lesz tiszteletére

Halálozás

� Óbudán a Baumax mellett, 27 nm üzlet
kiadó. Közüzemi díjat is tartalmazó bérleti
díj: 58.000 Ft. Tel.: 367-1343

Üzlet

Egyéb

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

� Kiadó Belvárosban 60 nm-es köz-
pontifûtéses lakás, az Aranykéz utcai par-
kolóházban. Tel.: 267-0525

� Nánási lakókertben 60 m2, Dunára
nézõ, 2+1 félszoba garázzsal kiadó. Tel.:
267-0525

� Kiadó hosszú távra Békásmegyer-Ófalu-
nál, 4 emeletes panelház második emeletén,
37 m2 + 3 m2 erkélyes, felújított parkettás, já-
rólapos, IKEA-konyhás, vízórás garzonlakás
május 1-tõl. Bérleti díj: 50 ezer Ft+rezsi, 2 ha-
vi kaució. Tel.: 06-30-292-2636

Kiadó

� Vendégkörrel rendelkezõ fodrászt ke-
resünk csillaghegyi szalonba. Jó lehetõség-
gel, frekventált helyen, parkolóval. Tel.:
06(70)371-3121

Állás

Albérlet

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Multinacionális cégek részére
keresünk bérbeadó,  luxus házakat. Start In-
gatlan Kft. T.: 316-9408; 06(20)971-3335

� Most ajándék gépkocsibeálló! Energia-
takarékos lakások épülnek a Rómain 55-
152 négyzetméteres, geotermikus fûtés/hû-
tés, 70%-os megtakarítás. 
www.kekdunahaz.hu Tel.: 06(20)938-7092

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Közelben horgásztó. Tel.: +36-(30)-941-
6577, 06-26-395-213

� Pomáz kertvárosi részén eladó egy 76
nm-es erkélyes, saját kertre nézõ, felújított
sorházszerû lakás, 15 nm-es tárolóval,
mosókonyhával és 18 nm-es garázzsal.
Luxus alacsony rezsivel. Klíma, riasztó,
beépített, gépesített konyha, duplakom-
fort. Ár: 23,9 MFt. Tel.: 06-30-2126-127

Ingatlan

Idén is nagy sikerrel rendezték a hagyományos Floralia-Római tavaszünnep Aquin-
cumban elnevezésû eseményt május 22-én és 23-án az Aquincumi Múzeumban 

„Nyárhívogató” címmel zenés bábmûsorral szórakoztatta a gyerekeket
Török György elõadómûvész június 12-én a Békásmegyeri Könyvtárban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2010. augusztus 16-án 16
óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenntartó és Szol-
gáltató Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál. 
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásá-
ról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni
kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállalkozói
igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási címpél-
dányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kötött tevé-
kenység végzésére való jogosultságát a pályázat mel-
lékleteként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal, illetve
cégkivonattal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban meghir-
detett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és cég, aki-
nek - amelynek - állandó lakása, illetve székhelye szerinti
önkormányzattal szemben adó vagy adók módjára behajt-
ható köztartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:
• a helyiség beköltözhetõ állapotba hozásához szükséges
felújítási munkálatainak saját költségen történõ elvégzését. 
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék megfize-
tését a bérbeadó részére. A nyertes által befizetett bánat-
pénz összegét az óvadékba beszámítják.
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés meg-
kötését.
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mel-
lékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az elõzõ
évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli. Apályá-
zat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a
döntés.
Az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésé-
nek ellenértékeként elõírt megszerzési díj - a pályázó által
megajánlott bérleti díj három havi összege - elengedését a
tulajdonosi és közbeszerzési bizottság a beköltözhetõ álla-
pothoz szükséges felújítási munkák elvégzéséhez köti. Az
ezt meghaladó összegû szükséges felújítási munkák költ-
ségeinek - a mindenkori havi bérleti díj 50 %-ának erejéig
- bérbeszámítás útján történõ megtérítését engedélyezi a
tulajdonosi és közbeszerzési bizottság.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosításá-
ra a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt a CELER Kft.
pénztárában (1033 Bp., Szentlélek tér 7. félemelet) kész-
pénzben kell letétbe helyezni. Abánatpénzt helyiségenként
kell letenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a
nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafi-
zetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget

a pályázati kiírásban elõírt vala-
mennyi feltételnek. Az érvénye-
sen benyújtott pályázatokat az
önkormányzat tulajdonosi és
közbeszerzési bizottsága 2010.
szeptember 15-ig elbírálja, és
annak eredményérõl a pályázó-
kat írásban értesíti. A pályázat
kiírója fenntartja a jogát, hogy a
legjobb ajánlatot tevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zárt licitet tartson, illet-
ve, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez
kulcs kérhetõ a CELER Épület-
fenntartó és Szolgáltató Kft. He-
lyiséghasznosítási Csoportjánál
(Bp., III. Szentlélek tér 7. fszt.12.
Telefon: 430-3468 és 430-3469),
félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl

18, szerdán 8-tól 16.30, csütörtökön 8-tól 12 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet
kérni a fenti telefonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága egyfordulós pályázatot hirdet 
az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Az ajánlatoknak tartalmazniuk
kell a pályázó adatait, a vételárat,
a fizetés módját és idejét.  A pályá-
zó ajánlatát a pályázat benyújtásá-
tól számított 60 napig köteles tar-
tani. A pályázaton azon ajánlatte-
võk vehetnek részt, akik a pályáza-
ti biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára (szám-
laszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001.)
A pályázati biztosíték befizetését
igazoló bizonylatot 2010. július 9-
én 11 óráig, a pályázatokat zárt
borítékban 2010. július 12-én 12
óráig lehet benyújtani a III. kerü-
leti Önkormányzat Vagyonhasz-
nosítási Osztályán (cím: 1033 Bp.,
Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása 2010. július
12-én 12 órakor a Bp., III. Fõ tér
1. I./19., a vagyonhasznosítási
osztály hivatalos helyiségében tör-
ténik. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük
a pályázat eredményérõl. A pályá-
zat kiírója fenntartja jogát, hogy a
legjobb ajánlattevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyal-
jon, zártkörû licitet tartson, illetve,
a pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban
további felvilágosítást lehet kérni
a III. kerületi Önkormányzat Va-
gyonhasznosítási Osztályán, a
437-8646-os, a 437-8548-as és a
437-8639-es telefonszámon. 

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Nyári táborok – Szabadidõ

A programokat július 5-tõl 9-ig,
július 19-tõl 23-ig ingyenesen tart-
ja az Óbudai Sportegyesület.

Ajánlják: általános és közép-
iskolás diákoknak, családok-
nak, felnõtteknek.

Részvétel: kötetlenül, elõzetes
bejelentkezés nélkül lehet részt
venni az oktatáson, kivéve a
Tündér-szigeti túrát. Elõre beje-
lentkezni csak a csoportosan (6
fõ felett) jövõknek kötelezõ.

Helyszín: a Rozgonyi Piroska
utca 28. szám alatti vízitelep és a
Duna-part. Megközelítése: le-
szállás a 34-es és a 106-os busz-
ról a Nánási úti megállónál.

Az érdeklõdõket 10-tõl 17 óráig
fokozatosan „vezetik be” a túrake-
nuzás és a dunai vízi élet titkokkal
teli szép világába. Lépésrõl lépés-

re haladva mondják el, mutatják
meg a teendõket. Így a teljesen
kezdõk könnyedén tanulhatnak
meg evezni, a tehetségesek akár
kormányozni is. Az úszás tudás
nem kötelezõ, mert mindenkire
mentõmellényt adnak.

Péntekenként próbára teszik a
hétközben megszerzett tudást
egy könnyû vízitúrával, melyet
kifejezetten a résztvevõ gyerme-
kek számára szerveznek.

Úti cél a lakatlan sziget,
mely alig pár kilométerre ta-
lálható Budapesttõl, a zöldellõ
természet közepén. Száznál is
többen szállnak vízre ilyenkor,
motoros kíséret mellett.
(Programleírás, elérhetõsé-
gek: www.ose.hu * ose@ose.hu
* Tel.: 240-3353.)

Ingyenes evezésoktatás

Ha mediterrán környezetrõl beszé-
lünk, azonnal felrémlenek a vakítóan
fehér görög házfalak, a sajátos, eny-
he dõlésszögû, agyagcserepes tetõk,
terrakotta színek, napfény, a tenger
és az ég kékje. Ki ne szeretné a nya-
ralás alatti hangulatot környezetébe
csempészni. Épülnek is egyre-másra
a „mediterrán” stílusú épületek, la-
kóparkok, és ezek több-kevesebb stí-
luselemmel megidézik a Földközi-
tenger partjainak hangulatát. 

Nézzük, melyek azok a növények,
amik ezt az életérzést csempész-

hetik kertünkbe. Széltõl
védett, déli, nyugati ol-
dalon a selyemakác
(Albizia julibrissin), ez
a filigrán levelû, laza
koronájú kis fa nagyon
jól érzi magát. Ha sze-
reti a helyét, évente
másfél métert is hajthat.
Rózsaszín virágai kis
pamacsszerû fejecské-
ket alkotnak, ezek
egész nyáron, kora õsz-
szel is díszítenek. Tele-
inket bíró, mediterrán jellegû cserje a
gránátalma (Punica granatum), ha jó
helyen van, piros, narancssárga virá-
gaiból finom termést is érlel. A korall-
berkenye (Photinia) az ágak vége felé
vörösödõ leveleivel fantasztikus sö-
vénynövény, a szélsõségektõl mentes
teleket jól viseli. A füge is megmarad
szélvédett, napos helyen, gyümölcseit
nyár közepétõl szeptember végéig
szedhetjük. 

A kertben jól tartható a legtöbb aro-
más fûszernövény, erkélyen vagy tera-
szon edényben, dézsában is jól érzik

magukat. A levendula, kakukkfû,
oregano, rozmaring jellegzetes illatot
árasztanak, meleg, napos helyen fej-
lõdnek a legjobban. Abazsalikom, cit-
romfû, menta, zsálya több vizet igé-
nyel tövüket is takarni kell télen. Na-
pos helyen ezek is erõsen párologtat-
nak. 

Az elegáns és egzotikus pálmákat
erõs, hideg telek ellen takarjuk úgy,
hogy védjen a téli csapadék és a hideg
levegõ ellen is. A kenderpálma
(Trachycarpus) az egyik leginkább tél-
álló nemzetség. Évente 30-40 centi-
métert is nõhet, levelei a 80 centimé-

tert is elérik. Ez a növény szakszerû ta-
karással akár -20 Celsius-fokot is kibír.
A kevésbé télálló pálmákat fûthetõ ta-
karással ellátva vagy télen világos de
nem fûtött helyre szállítsuk. Ilyenek a
Butia capitata, a Brahea armata, a
Serenoa repens, a Chamaerops
humilis, a Trithrinax campestris, vagy
a Sabal palmetto. Sok yukka, agave és
kaktuszfajta ugyancsak jó télálló ké-
pességgel bír, van amelyiket takarni
sem kell. 

Cserépben nevelve, 8-12 Celsius-
fok között teleltetve bármelyik virágos

mediterrán cserjét tarthatjuk. A legis-
mertebb ezek közül a leander, amit fe-
hér vagy rózsaszín, tölcsérszerû virá-
gáról ismerhetünk meg. A kefevirág
(Callistemon) vörös, kefére hasonlító
virágzatáról kapta nevét, kora ta-
vasszal már a teleltetõben virágozhat.
A sétányrózsa (Lantana camara) vi-
rágai kezdetben élénksárga színûek,
késõbb narancsvörössé változnak.
Könnyen tartható, akár sötétben is
teleltethetõ cserje.

A murvafürt (Bougainvillea) jelleg-
zetes futónövény, gazdag, lila virágzá-

sát már sokszor megcsodáltuk. Ná-
lunk csak edényben éli túl a telet, de ha
jól tartjuk, egyre nagyobb támrendsz-
erre lesz szükségünk. A golgotavirág
(Passiflora) lenyûgözõ virágai és a jáz-
min édes illatú fehér virágai is a tám-
rendszerre futtatott hajtásokon kép-
zõdnek. A trombitafolyondár ugyan-
csak elterjedt futónövény a Földközi-
tenger partjain, nálunk is jól érzi ma-
gát, narancs-vörös virágai júliustól
szeptemberig illatoznak.

Friedmann Márton
okleveles táj- és kertépítész mérnök

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata és a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár megállapodása szerint,
a TÁMOP „Tudásdepó Expressz”
pályázat, „Könyvtári programok
budapesti kerületi iskolák napkö-
zis táborai résztvevõi számára”
programban a Békásmegyeri
Könyvtár elõadásokat, foglalko-
zást szervez a kerület napközis
táboraiban szünidejüket töltõ
gyermekeknek.

J únius 29-én 10 órakor:
„Mesemalac - Játék a padlá-

son bábokkal, gyerekekkel”
címmel a Batyu Színház elõ-
adását tekinthetik meg a tábo-
rozók. (Helyszín: Kiserdei Ál-

talános Iskola, Királyok útja
178/E.) 

Július 7-én 10 órakor:
„Mimóka” címmel Méhes Csa-
ba vidám, zenés pantomimmû-
sora (Helyszín: Kiserdei Általá-
nos Iskola, Királyok útja 178/E.) 

Július 14-én 10 órakor: „Ben-
nünk élõ mesehõsök” címmel
Horváth Adrienn kézmûves mes-
ter gyermekfoglalkozása. (Hely-
szín: Békásmegyeri Könyvtár,
Füst Milán utca 26.)

Július 19-én 10 órakor: „Ké-
pek és könyvek” címmel Rényi
Krisztina grafikusmûvész vetí-
téssel egybekötött elõadása.
(Helyszín: Békásmegyeri Könyv-
tár, Füst Milán utca 26.)

Kertészetünkbe gyönyörû mediter-
rán növények hatalmas választéka
érkezett! Jöjjön el, és válogasson a
különleges földközi-tengeri virágzó
cserjék, futónövények, aromás fû-
szerek és pálmák közül.
Leander - Bougainvillea - kültéri pálmák - „Buddha keze” citrus -
sétányrózsa - golgotavirág
A vásár helyszíne: Fitoland Dísznövénykertészet, Bp., III. ker.
Bécsi út 387. Nyitva: mindennap. Hétköznap: 8-tól 20, hétvégén
8-tól 18 óráig.
(További szezonális ajánlatainkat, kertészeti tanácsainkat keres-
se a www.fitoland.hu weboldalon.)

Mediterrán tájak növényei a kertben

Óriási mediterrán növény vásár

Elõadások napköziseknek
könyvtári szervezésben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ
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Szünidõ - országjárás
Rejtvényünkben három, országos nevezetességû he-
lyet találhat. Beküldendõ a vízszintes 1., a függõle-
ges 22. és 32. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Érdemes felkeresni ezt a Csongrád
megyei helyet (zárt betûk: Z. I. S. Ö.). 13. Étkezési
hely. 14. Õsi föld. 15. O. T. Z. 16. … Hacsaturján, neves
zeneszerzõ volt. 17. Be társa. 18. Személyes névmás. 19.
Véredényt. 20. Félig lankás! 21. Rövidített bolsevik. 23.
Leesést jelzi. 24. Tulajdonrész! 25. Kedvelt kerti nö-
vény. 27. Igevégzõdés. 28. Kiváló. 30. Névelõs lábbeli.
32. Folytassa …, brit vígjáték volt. 34. Légnyomási egy-
ség. 36. Térség. 39. Köralakú. 40. Kén és hidrogén vegy-
jele. 42. Gyümölcsfajta. 44. A. É. 45. Ilyen az ugar. 47.
Lord George Gordon …, angol költõ volt. 48. Némán ki-
kap! 49. Hatalma van fölötte. 50. Egymást követõ ma-
gánhangzók. 51. Fél sróf! 52. Szemmel érzékel. 53. N.
D. N. 54. Római négy. 35. Heves megyei helység.
FÜGGÕLEGES: 1. Baranyai község. 2. Párhuzamos. 3.
…bator, mongol fõváros. 4. Uncle …, USA jelkép. 5.
Zambiai és thaiföldi autók jele. 6. Fenyõ alapanyaga. 7.
Névelõs gyümölcs. 8. Ízesítõ. 9. Nemzetközi zenei szerve-
zet rövidítése. 10. Õsi város, fordítva. 11. … de France,
Martinique fõvárosa. 12. Élelmezi. 18. Gyógyvíz. 19. Ego
betûi keverve. 21. Pálca. 22. Fõvárosi természetvédelmi
térség. 23. Foszfor, nitrogén és uránium vegyjele. 25. Dél-
amerikai fõváros egyszerûsített neve. 26. Orosz Irén. 29. Tommy …
Jones, amerikai filmszínész. 31. Othelló népe. 32. Alföldi tájék (zárt
betûk: I. S. I. M.). 33. Sportruha darab. 34. Részben termetes! 35.
Energiát termel. 36. Szúrófegyver. 37. Fordítva éber. 38. Természete-
sen. 39. Mázol. 41. Szállítja régiesen. 42. Edény. 43. Finomra õröl. 46.
Nem folyik, egyhelyben áll. 48. Hosszú szárú dísznövény. 50. Idegen
Éva. 52. Újságra is mondják. 54. Izomkötõ szövet. 55. Kettõs betû. 56.
Régen hív. 57. Maki egynemû betûi. Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon július 6-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk kö-
zött Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet szerkesz-
tõségünkben vehetnek át. A június 9-én megjelent, „Tanév végi jó-
kedv” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Félre irka, sutba tás-
ka. Vidám szemünk ne is lássa”. Nyertesek: Both Attiláné, Árpád
fejedelem útja 61.; Volkert Pál, Silvanus sétány 53.; Inczédy Krisz-
tián, Bécsi út 175.
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A tõsgyökeres óbudai Tor-
dasi Ildikó a montreáli
olimpián egyéniben és csa-
patban szerzett aranyérmé-
vel a legeredményesebb
magyar vívónak bizonyult.
Gazdag pályafutása alatt
csokorba gyûjtötte tapasz-
talatait, melyeket a tõrvívó
utánpótlás nevelésben im-
már 24 éve hasznosít.

A kezdetben Schwar-
zenberger Ildikó

néven szereplõ tõrvívó
versenyzõi és edzõi pá-
lyája elválaszthatatlan az
MTK-tól. Ott kezdett
sportolni, ott érte el elsõ
sikereit, majd jutott fel a
csúcsra és pályafutása
befejezése után edzõként
maradt a klub köteléké-
ben. A legrégebbi MTK-
sok között emlegetik,
minden bizonnyal onnan
is megy nyugdíjba. 

Hosszan lehetne sorolni
sikerei jelentõs állomásait,
csak néhányat említünk
meg közülük: az elsõ je-
lentõs teljesítmény 1971-
ben junior vb elsõ hely,
majd a bécsi felnõtt vb-n

éppen csak lemaradt a do-
bogóról. 1973: vb máso-
dik egyéniben, aranyérem
csapatban. 1974: vb egyé-
ni és csapatgyõzelem. Az

1975-ös budapesti vb-n
egyéniben nem jött össze
az éremszerzés, csapatban
második hellyel vigaszta-
lódott. A következõ évben

ért fel a csúcsra. Mont-
reálban mindenkit legyõ-
zött, egyéniben aranyat,
csapatban bronzot szer-
zett. A következõ évek vi-
lágbajnokságain összejött
még két harmadik hely,
csapatban pedig két ezüst,
és ugyanennyi bronzérem.
A hazai versenyeken is
uralta a pástot. Az orszá-
gos bajnokságokon egyé-
niben és csapatban is
többször állt a dobogó
legfelsõ fokán, két alka-
lommal az év sportolójává
választották. Óbudán elis-
merik tevékenységét,
díszpolgári jelölésére 221
aláírást kapott.

- Már gyerekkoromban
a vívás jelentette szá-
momra a legkedvesebb
idõtöltést, szerettem volna
a legendás versenyzõk so-
rába lépni - elevenítette fel
a múltat az olimpiai baj-
nok. - Örülök, hogy sze-
rencsésen választottam
sportágat és klubot, az
MTK-ban sikerült megva-
lósítani fiatalkori álmai-
mat. Most tökéletesen ki-
elégít az edzõi munka,

szeretek az utánpótlással
foglalkozni. Van egy ki-
csikbõl álló csoportom,
akikben ég a tanulási
vágy, nekik és a nagyob-
baknak is megpróbálom
átadni tudásomat. Avívás-
ban a stílus és a lelki té-
nyezõk játszanak fontos
szerepet, ezek magas
szintre fejlesztésében lá-
tom az edzõi munka fon-
tosságát. 

A nagyobbak között
vannak tehetséges, sokra
hivatott versenyzõk. Biz-
tos vagyok abban, hogy
Kulcsár Gergely, Kövi
Dániel és Kacsó Márton
nagy sikerek részesei
lesznek. Sajnos, hazánk-
ban a vívás nem tartozik
a legnépszerûbb sport-
ágak közé, egyre keve-
sebb a pénz és egyre ki-
sebb a merítési lehetõség.
A nehézségek ellenére is
töretlen lelkesedéssel
folytatom az edzõi tevé-
kenységet és remélem,
tanítványaim eredményei
kárpótolnak majd a be-
fektetett munkáért.

Lovas Albert

Utánpótlást nevel az olimpiai bajnok tõrvívó

Szívesen foglalkozik fiatalokkal az olimpiai bajnok 

A Gruber’s Gym SE verseny-
zõi a szokottnál is kemé-
nyebben készültek a Moson-
magyaróváron megrende-
zett erõemelõ és fekve
nyomó Európa-bajnokságra.
A békásmegyeri klub tizen-
négy tagú csapattal indult,
közülük többen csillogó ér-
meket reméltek.  

Aklubtulajdonos edzõ,
szervezõ „minde-

nes” Gruber Vilmos ezút-
tal nem versenyezhet, fél
éve egy kullancs csípés
okozta betegségtõl szen-
ved. Az örökös éremszer-
zõ most árnyéka önmagá-
nak, három hónapig az
ágyat nyomta, fürdették,
etették, tizennyolc kilót
fogyott. Erõs szervezete
azonban dacol a betegség-
gel, hála az õssejt-kezelés-
nek, már kezdi vissza-
nyerni erejét, de egyelõre

csak szurkolhat, illetve
edzõi tanácsokat adhat
társainak. 

Az erõs emberek a fel-
készülés egyik állomá-
sán, Sahyban vettek részt
a Szlovák Kupán, ahol
mind a tíz versenyzõ
korosztályában és súly-
csoportjában az elsõ he-
lyen végzett. A remek
szereplés természetesen
az összetett csapatver-
seny megnyerését is ered-
ményezte.

A hazai rendezésû Eb-
re való hangolódás követ-
kezõ állomása a gyöngyö-
si verseny volt, mely egy-
ben a kontinens bajnok-
ságra való kvalifikációt is
jelentette. Ezen az erõfel-
mérõ versenyen is tarolt
az óbudai gárda. A17 tagú
különítmény 12 arany- és
két ezüstérmet „termelt”,
végül a következõ ver-

senyzõk kvalifikálták ma-
gukat a mosonmagyaró-
vári Eb-re: Babik István,
Baranyai József, Bezsenyi
Sándor, Böjtös Vendel,
Jobbágy László, Kató
Zoltán, Kraszkner Lénárt,
Rajna Krisztián, Vajna
Gábor, Verebi István, a
nõk közül Antal Anikó,
Gruber Anna, Németh
Zsuzsa és Rohrmann Ka-
talin indulhatott. 

Egy újonc is akadt, aki-
nek ez jelentette az elsõ
Eb-t. Vajna Gábor a 40-45
évesek versenyén érde-
kelt. Fellépésem elõtt rám
tört a harctéri idegesség,
de ezt természetesnek vet-
tem, hiszen most mutat-
koztam be az európai elit
tagjai között - árulta el a
fellépés elõtti hangulatát
az újonc. - Azt hiszem, jól
sikerült a felkészülésem,
az edzõi tanácsokat betart-

va erõsnek és elszántnak
éreztem magam. Az indu-
lók eredményei alapján
reális esély kínálkozott
egy jobb helyezés elérésé-
re, sajnos hiába emeltem
egyformán a gyõztessel,
nagyobb testsúlyom miatt
a második helyre szorul-
tam.

Gruber Vilmos elége-
dett az izmos versenyzõk
teljesítményével. Szerinte
a befektetett munka - a
férfiak 10-14 tonnát emel-

nek a heti négy-öt edzés
mindegyikén - meghozta
jutalmát, a mosonmagya-
róvári Eb éremesõvel zá-
rult. 

Az erõemelõ és fek-
venyomó számokban a 14
indulóból 13-an dobogós
helyen végeztek. Arany-
érem: Baranyai, Böjtös,
Jobbágy, Kató, Verebi,
Antal, Gruber, Németh,
Rohrmann. Ezüst: Babik,
Vajna. Bronz: Bezsenyi,
Rajna. L. A.

Erõemelés

Éremesõ az Európa-bajnokságon

Vajna Gábor a gyöngyösi Magyar Bajnokságon 90 kilo-
grammos súlycsoportban lett masters I. bajnok
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Kiemelkedõ esemény Óbu-
da nyugdíjas szervezetei-
nek életében a szépkorú-
ak sportnapja. Az Óbudai
Gondozási Központ 11 éve
rendezi a nyugdíjas sport-
napot. 

A z Óbudai Sport és
Szabadidõ Non-

profit Kft. negyedik al-
kalommal segédkezett a
június 10-ei esemény
szervezésében, biztosí-
totta a kosárlabda csar-

nokot, valamint a díja-
kat, érmeket, kupákat. A
díszvendég Monspart
Sarolta, a futás „nagy-
asszonya” volt, aki be-
melegítõ közös mozgást
tartott. Váltóversenyek
következtek, ügyességi-
és sportfeladatokat kap-
tak a gondozási központ
és idõsek klubja által
alakított csapatok.

Minden évben több
mint  száz mozogni vá-
gyó óbudai idõs hölgy és

úr tartalmas idõtöltésévé
vált a sportnap. Tizenki-
lenc csapat vett részt a
versenyen, mely öt fel-
adatból állt: szellemi to-
tóból, váltó gyaloglás-
ból, íjászatból, kapura
gurításból és ügyességi
tollasból. Összesen 114
idõs versenyzett. A leg-
idõsebb hölgy 97 évesen
(képünkön Kiss Erzsi
néni, a Derûs Alkony
Gondozóházból), a leg-
idõsebb úr 88 évesen in-
dult az idei megmérette-
tésen. 

A versenyt a Vízior-
gona Gondozási Köz-
pont 2-es csapata nyer-
te, elhódítva a vándor-
serleget a Harang utcai
klubtól. Liszka László
csikung bemutatója és
közös foglalkozása szí-
nesítette az eseményt.

Nagy sikerrel rendezte az utcai kosárlabda mérkõzése-
ket június 6-án az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit
Kft. a Csobánka téren. Az esemény kiegészült az utcai
lábtenisz-bajnoksággal és a Védõnõi Szolgálat egész-
ségügyi szûréseivel. A sportrendezvényen részt vett Bús
Balázs polgármester

Szépkorúak sportnapja

A III. kerületi TUE mûfüves
pályáján június 5-én ren-
dezték a Budapesti Kerü-
letek II. foci Tornáját. 

A játéktéren kialakí-
tott négy kispályán

egész nap pattogott a
labda, a nagy hõségben
bizony alaposan megiz-
zadtak a játékosok. A
tornára valamennyi ke-
rület elküldte amatõr já-
tékosokból álló csapatát.
Természetesen Óbuda-
Békásmegyer is részt
vett a második alkalom-
mal tartott eseményen,
az erõs mezõnyben
azonban csak tisztes
helytállásra (9-12. hely)

tellett az együttes erejé-
bõl. 

Végeredmény: 
1. XVII. kerület. 2. IV.

kerület. 3. V. kerület. 
L. A.

Kerületek foci tornája

Védekezik a kékmezes óbudai csapat az V. kerület elle-
ni mérkõzésen

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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Polgármesteri 
fogadóóra-változás
Bús Balázs polgármester
fogadóórájának idõpontja
megváltozik. Júliustól
minden testületi ülés
utáni csütörtökön (mely
többnyire minden hónap
utolsó csütörtöke), havon-
ta egyszer tart fogadóórát.
(További információért hív-
ja a polgármesteri titkársá-
got a 437-8696-os tele-
fonszámon!)

Alpolgármesteri 
fogadóórák

• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna alpol-
gármester minden hónap
elsõ hétfõjén 15-tõl 18
óráig tartja fogadóóráját
a polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szobá-
ban. (Elõzetes bejelent-
kezés a 437-8583-as te-
lefonszámon.) 
• Szegner László al-
polgármester   minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja a
polgárokat. (Cím: Fõ tér
3. II/46. Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõk
fogadóórája

Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám alat-
ti Fidesz irodában. Ész-
revételeivel e-mail-en is
megkeresheti a képvise-
lõt: szikoral@bp.hu

* * *
Bihary Gábor (MSZP)
fõvárosi képviselõ fo-
gadóóráját a 368-9464-
es számon, vagy a
bp03@mszp.hu e-mail
címen történõ elõzetes
egyeztetés szerint tartja.

• A Fidesz Budapest 3. számú választókerületi irodájában (Kaszásdûlõ utca 7.) júliusban és augusz-
tusban nem lesz ingyenes jogi tanácsadás. Az ügyvéd legközelebb szeptember elsõ szerdáján tart ta-
nácsadást. Megértésüket köszönjük!
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik
szerdáján (legközelebb július 21-én) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es válasz-
tókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást tart a Budapest, II. kerület Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütör-
tökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es
számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kap-
csolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes ta-
nácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

A SISZA Politikus-
képzõ Iskola 2008

októberében indult az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban. A kétéves, fel-
sõfokú képzés során a
hallgatók olyan kiváló
elõadók segítségével
gyarapíthatták tudásu-
kat, mint Csath Magdol-
na, Borókai Gábor,
Fricz Tamás, Gajdics
Ottó, Halász Zsuzsa,
Kubatov Gábor, Lezsák
Sándor, Németh Erzsé-
bet, Pesty László,
Schöpflin György, Si-
mon János, Szabó Krisz-
tina Mária, Zárug Péter
Farkas. 

Gyakorló polgármes-
terek, önkormányzati
képviselõk, illetve leen-
dõ politikusok tanulhat-
tak választási techniká-
kat, kampányszervezést,

közszereplést, retorikát
és beszédtechnikát, köz-
vélemény-kutatást, poli-
tikai marketinget, proto-
kollt. 

A sikeres záróvizsga
után a végzett hallgatók
Bús Balázs polgármes-
tertõl vehették át diplo-
májukat június 12-én az

Óbudai Kulturális Köz-
pontban.
Csikósné Mányi Júlia

(végzett 
PKI hallgató)

Diplomaátadó a Politikusképzõ Iskolában

A békásmegyeri okmány-
irodába a 454-7632-es tele-
fonszámon lehet idõpontot
foglalni. A Harrer Pál utcai
okmányiroda a 437-8777-
es telefonszámon valamint
interneten a www.magyar-
orszag.hu illetve a
www.obuda.hu  weboldalon
keresztül fogadja az ügyfelek
bejelentkezését. Az inter-
neten történõ idõpontfog-
lalás csak a Harrer Pál utca
2. (ügyfélszolgálati iroda) és
a Harrer Pál utca 9-11. szám
alatti irodába lehetséges.
A Harrer Pál utca 9-11. szám
alatti irodában továbbra is mûködik a postahivatal az ügy-
félfogadási idõvel azonos nyitva tartással, valamint az iro-
dában található alkuszcég segítségével az ügyfelek meg-
köthetik gépjármûvük kötelezõ felelõsségbiztosítását is.
A békásmegyeri és a Harrer Pál utca 9-11.szám alatti okmány-
irodában az ügyfelek személyesen is foglalhatnak idõpontot.

Az okmányirodában
az alábbi ügyek intéz-
hetõek:
B é k á s m e g y e r
(Medgyessy Ferenc
utca 4.): személyazo-
nosító igazolvány;
l akc ímbe je len tés i
ügyek; útlevél; vezetõi
engedély; ügyfélkapu
ügyintézés.
Harrer Pál utca 9-
11.: személyazonosí-
tó igazolvány; lakcím-
bejelentési ügyek; ve-
zetõi engedély; jármû-
igazgatási ügyek;

egyéni vállalkozói igazolvány; ügyfélkapu ügyintézés.
Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgálati iroda): útlevél; moz-
gáskorlátozottak parkolási igazolványa.
A nyitva tartási idõ mindhárom irodában azonos.
Hétfõ: 10-tõl 18 óráig. Kedd: 8-tól 14 óráig. Szerda: 8-tól 14
óráig. Csütörtök: 8-tól 14 óráig. Péntek: 8-tól 12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés, nyitva tartás az okmányirodákban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FÜGGÖNYSZAKÜZLET

Már ONLINE rendelésre is!
Függönyök, dekor anyagok,
tapéták, karnisok, kellékek.

Függönyvarrás, karnisgyártás,
helyszíni szerelés.

www.fuggonyszakuzlet.hu

A hirdetés felmutatója 10%
kedvezményben részesül!

1036 Bp., Pacsirtamezõ u. 3.

AMFI ház

Tel.: 240-4729
06-20-3408315

www.babusgatobolcsi.hu

Bérbe vehetõ tetõket és telkeket keres 
a Vodafone! 

A Vodafone hatalmas energiát fordít mobilhálózatá-
nak fejlesztésére, azaz új bázisállomások építésére, és
a meglévõk bõvítésére - ezért bérelhetõ ingatlanokat
keres. A www.vodafone.hu/bazisallomas oldalon levõ
térkép mutatja, honnan várják a jelentkezéseket. Az
adatbázisba mindenképp érdemes regisztrálni, mivel a
Vodafone más területeken is fejleszteni fogja mobil-
hálózatát. Az érdeklõdõk jelentkezésüket a
weboldalon található ûrlap kitöltésével küldhetik el.

• MEGELÕZHETÕ A LAKÁSVESZTÉS.
Ingyenes jogi tanácsadás a Twist Oli-
vér Alapítványnál lakással, lakhatás-
sal kapcsolatos ügyekben, a lakás-
vesztés megelõzése céljából. Lakás-
csere és adásvétel feltételei, ügyme-
nete; lakhatást érintõ kérdések (adó,
illeték, haszonélvezet, öröklés); la-
kás-eladás, -vétel, -csere buktatói-
nak kikerülése; adásvételi, csere-,
ajándékozási, bérleti szerzõdések
véleményezése. (Telefonos tanács-
adás, idõpont-egyeztetés személyes
tanácsadásra hétköznap 12-tõl 14
óráig. Tel.: 06-20-269-9838.)
• RAJZFILMES TÁBOR. Óbudán
egész nyáron rajzfilmes tábort ren-
deznek 6-17 éves gyerekeknek. A
résztvevõk elkészíthetik saját rajz-
filmjüket, amit CD-én hazavihet-
nek. A programot filmvetítés és já-
tékos foglalkozás, „Így készül a
rajzfilm” témakörben egészíti ki.
(Turnusok a weboldalon: www.ma-
gyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html
Magyar Rajzfilm Kft., tel.: 250-1355,
250-0432.)
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KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

Árvízkárosultaknak
gyûjtenek

A Hajógyári-sziget szó-
rakozóhelyei összefog-
tak, hogy 12 millió forint
adományt gyûjtsenek
az árvízkárosultak javá-
ra. A június 25-ei S.O.S.
Magyarország Feszti-
válon 1000 forintos be-
lépõvel látogathatták az
érdeklõdõk a szigeti
szórakozóhelyeket.

Tanulmányút
Baranyában

A „Braunhaxler” Egye-
sület tanulmányutat
szervez július 10-én és
11-én Baranyába, ahol
a tagok részt vesznek a
Szuloki Német Nemze-
tiségi Napokon. A prog-
ramban szerepel pécsi,
szigetvári és kaposvári
városnézés, valamint
számos meglepetés.
(Részletek és jelentke-
zés Neubrandt Olginál
július 5-ig a 06-30-221-
4938-as telefonszá-
mon.)

Fotók 
a könyvtárban
Aknay Tibor fotós alko-
tásaiból nyílt tárlat a Fõ-
városi Szabó Ervin
Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtárában. A kiállí-
tás augusztus 31-ig te-
kinthetõ meg. (Cím:
Füst Milán utca 28.)

Békásmegyeri
rendõrõrs 

A Medgyessy Ferenc ut-
ca 4. szám alatti békás-
megyeri rendõrõrs tele-
fonszáma: 243-2511.

Lelkisegély
A DélUtán ingyenesen
hívható lelki segélyszol-
gálat a 06-80-200-866-
os telefonszámon tá-
maszadó beszélgeté-
sekkel, orvosi, jogi, be-
tegjogi tanácsadással
várja a 45 éven felettiek
hívásait. Ezen a szá-
mon kérhetõ személyes
pszichológiai, jogi, konf-
liktuskezelõ segítség is.

Ókori Óhegy Napokat tartottak fõzõversennyel június 13-
án a Táborhegyi Népházban, ahová Bús Balázs polgármes-
ter és Szabó Magdolna alpolgármester is ellátogatott 

Tóvá alakult az Amfiteátrum a szakadatlan esõzések után. Az önkormányzat
felhívja a lakosság figyelmét: a víz kutyaürülékkel szennyezett, fertõzésve-
szély miatt belemenni tilos!

Mint arról már lapunk 9. számában hírt adtunk, a
Csillaghegyen élõ Maros-Szabó Réka, a Fodros utcai
Általános Iskola I. osztályos diákja a sportban és a
kultúra területén is jeleskedik. 

L egutóbb Szarajevóban vett részt egy
nemzetközi megmérettetésen. Az „Olimpik

2010” elnevezésû ritmikus sportgimnasztika
versenyen 130-an indultak egyéniben, magyarok
mellett Bosznia-Hercegovina, Horvátország,
Szlovénia, Szerbia, Montenegro és Bulgária

sportolói. 
Réka egyesülete, a Limes

Szabadidõs SE versenyzõi két
arany- és egy ezüstérmet
szereztek. Maros-Szabó Réka
korosztályában ismét a dobogó
tetejére állhatott, szülei, tanárai
és edzõje nagy örömére. 

Sz. Cs.

A III. kerületi lakosok kedvezményes áron, hét-
köznaponként 200 Ft/nap, hétvégenként 200 Ft/óra
összegért bérelhetnek kerékpárt. A kerületen kívüli la-
kosok a hétvégi tarifa szerint vehetik igénybe a szolgál-
tatást. A kölcsönzéshez szükséges további feltételekrõl
a www.obudakerekpar.hu oldalon tájékozódhat.
(Cím: 1033 Budapest, Laktanya utca 1/B. Telefon-
szám: 06-20-207-3133. Nyitva tartás: hétköznap 7-tõl
19 óráig, hétvégén 9-tõl 17 óráig.)

Kerékpárkölcsönzés óbudaiaknak kedvezményesen

Réka ismét a dobogó tetején

A szombathelyi Gépipari és Infor-
matikai Szakközépiskolában lát-

hatták a „Galamb József és a T-modell”
címû tablókiállítást. 

A XX. század autójának választott
Ford T-modell vezetõ tervezõje, Ga-
lamb József az Óbudai Egyetem jog-
elõd intézményében, a Magyar királyi
Állami Felsõ Ipariskolában folytatta
mérnöki tanulmányait, abban a Nép-
színház utcai épületben, melyben ma is
gépészmérnök képzés folyik.

Galamb József 
és a Ford T-modell

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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