
A „Zöld beruházási rendszer klímabarát
otthon” panelprogramon több társasház,
lakásszövetkezet nyert pályázati pénzt.

A III. kerületben négy utcát nevezett át a
Fõvárosi Közgyûlés április végi ülésén. A
Ságvári Endre utca Sinkovits Imre lesz.

A „mínusz egyedik” napon Geszti Péter
kétórás koncertjével kezdõdik a Sziget
Fesztivál programja augusztus 8-án.31

Geszti-koncerttel kezd a Sziget

XVII. évfolyam 9. szám                 Megjelenik kéthetente               2011. május 11.

5
Panelfelújításban segít a helyhatóság

9
Új utcanevek a városrészben

A fõvárosi közösségi
közlekedést meg-

határozó, a járatok for-
galmi jellemzõit tartal-
mazó új paraméterkönyv
május 1-jén lépett életbe.
Az anyagot idén elõször
a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) készí-

tette elõ a BKV-val kö-
zösen. A legfontosabb
változás, hogy a 6-os vil-
lamosok a Nagykörúton
éjjel-nappal közleked-
nek, felváltva a zsúfolt
éjszakai buszjáratot. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A 30. OLDALON

Éjjel-nappal jár a 6-os villamos

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel

Lapzártakor érkezett:
H arminchét napirendi
pontot tárgyaltak meg a
képviselõk a városrész
önkormányzatának má-
jus 5-ei testületi ülé-
sén. Átalakul több is-
kola képzési rendszere,
és többek közt döntöt-

tek a civil szervezetek
támogatásáról, vala-
mint a társasházak fel-

újításának finanszíro-
zásáról is.

FOLYTATÁS A 6. OLDALON

Civilek és társasházak a támogatottak között

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma május 25-én, szerdán

jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvashatók

a www.obuda.hu honlapon.

Negyedik alkalommal rendezte ismét nagy sikerrel május 7-én Óbuda Napját Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. A program a századfordulós ha-
gyományokra épül. Az események száma évrõl évre bõvül: idén már több mint huszonöt helyszínen várták a szervezõk az érdeklõdõket kerület-
szerte. Most elõször tartottak testvérvárosi találkozót, Óbudai Pikniket és az úgynevezett szomszédolást. (Zsúfolásig megtelt a Szentlélek tér
Halász Judit koncertjén.)                                                                                                                                            KÉPES BESZÁMOLÓ A 2-4. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_09.qxd  2011.05.09.  15:25  Page 1



2011/9. szám2
Óbuda Napja

- Az agresszió legfõbb
oka, hogy nem ismerjük
egymást. Éppen ezért az
ilyen közösségépítõ prog-
ramoknak az a jelentõ-
sége, hogy közelebb
hozza egymáshoz az
embereket - fogalmazta
meg az esemény jelen-
tõségét Bús Balázs pol-
gármester a Fõ téren áp-
rilis 30-án tartott sajtó-
tájékoztatón. 

A szórakoztató és kul-
turális eseményeket 10-
22 óra között rendezték.

Az ingyenes programok
között minden korosz-
tály megtalálta a számá-
ra megfelelõt: a kisgye-
rekes családok éppúgy,
mint a fiatalok és az idõ-
sebb nemzedék. A köz-
ponti helyszín idén is a
Fõ tér és a Szentlélek tér
volt, de bekapcsolódott
többek mellett a prog-
ramba Rómaifürdõ, Csil-
laghegy, Békásmegyer-
Ófalu, Óhegy, Aquincum-
Mocsáros, „Háromhe-
gyek” és Csúcshegy is. 

Idén elsõ alkalommal
hirdették meg az ese-
mény keretében az Óbu-
dai Pikniket, mely a civil
szervezeteknek és lakó-
közösségeknek adott be-
mutatkozási és program-
szervezési lehetõséget. 

- A piknik célja min-
denekelõtt az volt, hogy
az óbudai lakosok hív-
ják asztalhoz szomszéd-
jaikat lakókörnyezetük
egyik szabadon válasz-
tott parkjába, játszóteré-
re - mondta Laukonidesz

Lilla civil tanácsnok, az
Óbudai Piknik háziasz-
szonya. - A felhívásra
több tucat lakóközösség

jelentkezett, melyek
tagjai a közös progra-
mon jobban megismer-
hették egymást. Az
együtt eltöltött órák kö-
zösségformáló erõként
hatottak. Ezután már
nemcsak egymás mellett
élõ szomszédok lesznek
a résztvevõk, hanem
egy igazi közösség tag-
jai, amelyek a hétköz-
napokban is jobban oda-
figyelnek egymásra és
lakókörnyezetükre.

(d. zs.)

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGÁÉRT-DÍJASOK. A képviselõ-testület Óbuda-Bé-
kásmegyer Közbiztonságáért-díjat adományozott  Bognár Péter mentõ szakápolónak,
Vinkler Szabolcs Csaba közterület-felügyelõnek, Majkó Róbert tûzoltó századosnak,
Kovács Gabriella tûzoltó õrnagynak, dr. Dormán Tivadar rendõr fõhadnagynak és Rácz
Ferenc Péter rendõr századosnak. Az elismeréseket Puskás Péter alpolgármester ad-
ta át május 7-én, Óbuda Napján, a békásmegyeri Közbiztonsági Napon

Átadták a díszpolgári címet, az Óbuda Kultúrájáért- és az Óbuda Sportolója-díjakat

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel

Tenk László, Munkácsy-díjas festõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás a Kórház utcában

A Kincsõ Néptáncegyüttes színes mûsort adott a házi-
gazda, Óbuda-Békásmegyer képviseletében a testvérvá-
rosi produkciók sorában

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Czigány Györgynek ítélte oda a képviselõ-testület idén a
díszpolgári címet, melyet Bús Balázs polgármester adott
át az író, költõ, zongoramûvésznek

A Kincsõ Néptáncegyüttes kapta idén az Óbuda Kultúrájáért-díjat, melyet Turcsánné
Horváth Annamária vett át

„Pro Óbuda”-díjasok: Peisch Ferenc szalézi szerzetes, Balázs Lajos és Deák Zoltán lelkész

Kiemelkedõ sportolói tevékenységéért Gecsõ Tamás (kajakos) polgármesteri dicséret-
ben részesült. Szabó Bálint úszó (Óbuda Sportolója Emléklap), Czékus Eszter szinkron-
úszó (Óbuda Sportolója-díj), Kézdi Mónika szinkronúszó (Óbuda Sportolója Emléklap),
Vass Dóra ritmikus gimnasztika (Óbuda Sportolója Emléklap), Tóth Tamás paraúszó (Óbu-
da Sportolója-díj) kapott elismerést. Szabó Kristóf Zoltán kenus Óbuda Sportolója Emlék-
lapban részesült, õ nem szerepel képünkön

Kolczonay Ernõ vívó özvegye vette át férje elismerését,
a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet

A Csík zenekar koncertjén is megtelt a Szentlélek tér
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda Napja alkalmából
testvérvárosaink küldöttsé-
gei is ellátogattak hozzánk,
és az Európai Unió által tá-
mogatott „Új lehetõségek
keresése a testvérvárosi
kapcsolatokban” címû má-
jus 6-ai konferencián is
részt vettek. A kulturális
programban pedig külön
produkciókkal is megörven-
deztették az elõadások kö-
zönségét.

A küldöttségek veze-
tõit a testvérvárosi

kapcsolatok jelentõsé-
gérõl kérdeztük.

J. H. C. van Zanen,
Amstelveen polgármes-
tere:

- Városunk Hollandia
üzleti életének nemzet-
közi központja: 134
nemzetiség él itt. A leg-
nagyobb a japán és az
indiai közösség. Test-
vérvárosi kapcsolatunk
három európai (London,
Berlin, Budapest-Óbu-
da) és egy Dél-Amerikai
(a perui Lima el Salva-
dor) várossal alakult ki
eddig. Olyan települése-
ket választunk testvér-
városunknak, melyek-
nek van mûködõ repülõ-
terük. Ez ugyanis a gaz-
dasági kapcsolatokat
rendkívüli mértékben
meggyorsítja. 

Óbudával egyébként a
történelem is összeköt
minket. Az I. világhábo-
rú után, 1920-ban a
Nemzetközi Vöröske-
reszten keresztül több
ezer gyerek érkezett
Hollandiába és azon be-
lül a mi városunkba és a
környezõ településekre
is azzal a céllal, hogy a
nehéz körülmények kö-
zött élõ, gyakran a nél-
külözéstõl, az éhezéstõl
legyengült kicsik egész-
ségi állapotát az itt élõ
befogadó családok javít-
sák. Volt, aki végleg itt
is maradt - egyikük
nemrég halt meg 105
éves korában! -, de volt,
aki néhány év múlva ha-
zatért a családjához. Ez
az esemény mélyen él
még ma is az itteniek
emlékezetében.

Legjobb együttesünket,
a Performance Concerti-
na’s-t hoztuk el most
Óbudára.

Luigi Reitani, Udine
kulturális tanácsnoka:

- Kisvárosunk a II. vi-
lágháború után kezdte épí-
teni testvérvárosi kapcso-
latait: francia és német vá-
rosokkal például már 50
éve tart. Óbudával a rend-
szerváltozás után, 1992-
ben alakult ki. Gyakorlati-
lag ez az elsõ kelet-euró-
pai város, illetve város-
rész, amellyel kapcsolatba
léptünk. Úgyhogy ezzel
kezdtünk hidat építeni ke-
let felé. S hogy miért ép-
pen Óbudával? Mert

nagyjából hasonló a váro-
sok mérete: nálunk is
mintegy százezer ember
él. Ráadásul egyetemün-
kön magyar szak is mûkö-
dik és az Erasmus-prog-
ramban rendszeresek a di-
ákcserék is a két ország
között. S ha már az egye-
temet említettem, el kell
mondanom,  mióta ez léte-
sült, rendkívüli módon fel-
pezsdült az élet városunk-
ban. Az intézményben
számos ritka szak is talál-
ható: az orvosi például a
szervátültetések tudomá-
nyára specializálódott, de
a bortudományi ismeretek
iránt is nagyon sok fiatal
érdeklõdik. Nem véletlen,
hiszen ezen a területen te-
remnek a legjobb szõlõk,
melyekbõl a frioli borokat
készítik. Úgyhogy van mit
tanulni tõlünk.

Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgár-
mestere:

- A városaink közötti
kapcsolat szinte termé-
szetszerû a történelmi ha-
gyományok miatt. Ezek a
kapcsolatok azonban csak
akkor jók, ha nemcsak a
városházák között köttet-
nek, hanem az emberek is
érzékelik. A kultúra terü-
letén a népzenei fesztivá-
lok például pontosan ezt a
célt szolgálják. Elég, ha
csak az Óbudai Népzenei
Iskolában tanító Kobzos

Kiss Tamást említem, aki
számtalanszor koncerte-
zett már nálunk. A másik
közvetlen kapocs közöt-
tünk a gyermekekhez kö-
tõdik: rendszeresen üdül-
nek nálunk óbudai gyere-
kek, mint ahogy ide is ér-
keznek tõlünk. 

Elindítottunk egy új
projektet, a vallásos turiz-
mushoz kötõdõen. Egy
gyalogutat tervezünk,
mely a környezõ orszá-
gok legfontosabb Mária-
kegyhelyeit köti össze
egymással. Kelet-nyugati
és Észak-déli irányba ve-
zet, s a középpontja éppen
Budapest lesz. Olyan hí-
res kegyhelyeket foglal
magába, mint Máriapócs
és Mariazell. De termé-
szetesen a lengyel és a
szlovén városok sem ma-
radnak ki belõle.

Albert Stoma, Varsó-
Bemowo alpolgármestere:

- Tízéves kapcsolat köti
össze kerületeinket egy-
mással. Azt mondhatom,
hogy rendkívül eredmé-
nyes az együttmûködé-
sünk. Hasznos az önkor-
mányzataink közötti ta-
pasztalatcsere például
gazdálkodási, tervezési
kérdésekben. Ezenkívül
az úgynevezett gyerek-
csere program kifejezet-
ten nagy érdeklõdésre tart
számot. Idén is 40 gyere-
künk jön ide és természe-

tesen mi is 40 óbudai gye-
reket várunk sok szeretet-
tel és rengeteg érdekes
programmal. A kulturális
együttmûködés keretében
egyébként éppen két hó-
napja járt óbudai delegá-
ció nálunk. Óbuda Napjá-
ra egy igazán különleges
produkciót hoztunk: az
eddigi hagyományokkal
szakítva nem gyerekekkel
jöttünk, hanem egy mo-
dern elõadással, amelyet
fiatal lányok mutattak be. 

Ami pedig a jövõt illeti,
örömmel közölhetem,
hogy elõkészítés alatt áll
egy ismeretterjesztõ ver-
seny, melyen egymás or-
szágáról, kerületérõl mér-
hetik össze tudásukat a
lengyel és a magyar fiata-
lok. A felkészülést segítõ
könyvet már írjuk, de ter-
vezzük, hogy interneten is

hozzáférhetõ lesz a tudás-
anyag, hogy bárki köny-
nyen felkészülhessen a
versenyre. 

Reinhold Berberich,
Billigheim polgármeste-
re:

- A mi kicsi városunk
számára, melynek mind-
össze öt kerülete és 5800
lakosa van, rendkívül fon-
tos az óbudai kapcsolat,
melynek egyébként törté-
nelmi elõzményei is van-
nak. A II. világháború
után sok német nemzeti-
ségi magyar embert tele-
pítettek hozzánk és a kör-
nyezõ városokba. Ami vi-
szont a jelent illeti, fõleg a
kultúrán keresztül ismer-
kedünk egymással. Zenei
együttesek rendszeresen
látogatnak el Óbudáról
hozzánk és tõlünk is ide.
A Medgyessy Ferenc Ál-
talános Iskolával például
kifejezetten szoros kötõ-
désben állunk. Tapaszta-
lataink szerint az élõ kap-
csolatok mindennél job-
ban hozzájárulnak két nép
egymás iránti tiszteleté-
hez, szeretetéhez. A gye-
rekek pedig különösen
ügyesen tudják szõni eze-
ket a szálakat.

A Braunhaxler Dalkört
kértük meg, hogy lépjen
fel képviseletünkben az
Óbuda Napja alkalmából
rendezett kulturális feszti-
válon. A közös kultúra, a
közös dalkincs miatt
ugyanis náluk jobban sen-
ki sem tudná megszólal-
tatni a zenénket.

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
a konferencián hangsú-
lyozta, hogy az energia-
hatékonyságról szóló ta-
pasztalatcsere hasznára
válna minden testvérvá-
rosnak. Óbuda-Békásme-
gyer a fõváros második
legnagyobb kerületeként
már eddig is sokat tett ez
ügyben. Ennek köszönhe-
tõ, hogy a panelfelújításra
szánt 13 milliárd forintos
keretbõl a kerület közel 3
milliárd forintot kap. Bel-
sõ-Óbuda rehabilitációjá-
ra pedig több mint 1,5
millió eurót nyert pályá-
zaton. Domi Zsuzsa

Testvérvárosok egymás között

Albert Stoma, Varsó-Bemowo alpolgármestere, J. H. C. van Zanen, Amstelveen polgár-
mestere, Luigi Reitani, Udine kulturális tanácsnoka, Reinhold Berberich, Billigheim
polgármestere, Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere és Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgármestere

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM) az
iparosított tech-
nológiával épült
l akóépüle tek
széndioxid-kibo-
csátás csökken-
tést és energia-
megtakarítást
eredményezõ
korszerûsítését,
felújítását meg-
valósító beruházások tá-
mogatására pályázati felhí-
vást tett közzé. Ennek ér-
telmében támogatható az
1992. július 1-je elõtt ki-
adott építési engedély
alapján, iparosított techno-
lógiával épített lakóépüle-
tek energia-megtakarítást
eredményezõ felújítása, il-
letve gépészeti rendszerei-
nek, berendezéseinek kor-

szerûsítése, valamint meg-
újuló energia-felhasználás

növelése érdeké-
ben berendezé-
sek telepítése. A
fenti pályázat be-
nyújtási határide-
je 2009. decem-
ber 31-e volt. 

Az Új Széche-
nyi Terv ZBR
klímabarát ott-

hon panel alprogramban
az NFM pályázatán több
III. kerületi társasház és
lakásszövetkezet is nyert.
A városrész lakóinak
azonban a saját önerõ biz-
tosítása is nehézségekbe
ütközhet, mivel azt csak
hitel felvételével tudják
biztosítani. Számukra a je-
lenlegi banki konstrukci-
ókból az állami kamattá-

mogatott társasházi vagy
Panel Plusz hitel felvételé-
re nyílik lehetõség. Éppen
ezért a képviselõ-testület
úgy határozott, hogy
azoknak a pályázaton
nyertes társasházaknak és
lakásszövetkezeteknek,
amelyek pozitív elbírálás-
ban részesültek, és errõl a
támogatási döntésrõl pos-
tai úton az értesítést meg-
kapták, valamint legalább
a „C” energetikai osztályt
elérik, az önkormányzat
térítésmentesen biztosítja
a pályázat kivitelezéséhez
szükséges lakóközösségi
önerõhöz felvett, maxi-
mum öt éves futamidejû
állami kamattámogatott
hitel kamatait maximum 5
százalékos mértékig, 100
millió forint keretössze-
gig. Ez 5 évre vetítve ösz-
szesen 500 millió forintot
jelent majd. Nagyon fon-
tos kiemelni, hogy az ön-
kormányzati lakások bér-
lõinek nem kell hozzájá-
rulniuk a hiteltörlesztés-
hez. Helyettük az ingatlan
tulajdonosa, azaz a helyi
önkormányzat teszi ezt

meg. A törlesztõ-részletet
a késõbbiekben sem, sem-
milyen formában nem

építi be a helyhatóság a la-
kások bérleti díjába.

Sz. Cs. 

Öt év alatt 500 millió forint támogatást nyújt az önkormányzat

Panelfelújításban segít a helyhatóság
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett Új
Széchenyi Terv „Zöld beruházási rendszer klímabarát
otthon” panelprogram kiíráson számos III. kerületi tár-
sasház, lakásszövetkezet részesült pozitív elbírálásban.
Mivel a felújításhoz szükséges önrész elõteremtése a
legtöbb lakóközösség számára csak hitel felvételével
valósítható meg, az önkormányzat külön támogatást biz-
tosít az említett pályázat nyerteseinek. A rendszer lé-
nyegérõl Bús Balázs polgármester tájékoztatott.  

A támogatás feltételei
A támogatásban azok a társasházak, lakásszövetke-
zetek részesülhetnek, melyek vállalják, hogy a Celer
Kft.-t bízzák meg a közbeszerzési vagy közbeszerzés
nélküli versenyeztetési eljárás teljes körû bonyolításá-
val, valamint a mûszaki ellenõrzéssel és a pályázatok
utólagos pénzügyi elszámoltatásával, monitoringjával.
Emellett, a homlokzatszínezési tervet jóváhagyatják a
III. kerületi fõépítésszel. Mivel városképi szempontból
fontos az esztétikai összehangoltság. A keretösszeget
a jelentkezés sorrendjében osztják fel. A társasházak
és lakásszövetkezetek 2011. december 31-ig jelezhe-
tik részvételi szándékukat a programban.

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ, FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az Óbudai Egyetem és
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata által létreho-
zott Óbudai Zöld Szabad-
egyetem idei tavaszi sze-
meszterének harmadik
elõadása az energiahaté-
konyság gyakorlatba való
átültetésérõl szólt, „Ener-
giatakarékosság és hatás-
foknövelés” címmel.

Dr. Kádár Péter
egyetemi docens

három kérdésre kereste
a választ: hogyan lehet
takarékoskodni?; ho-
gyan lehet jobb hatás-
fokkal felhasználni az
energiát?; hogyan lehet
olcsóbban energiát be-
szerezni? Ezután a la-
kossági körben is fel-
használható, megújuló
energiaforrásokat tekin-

tette át, mint a biomasz-
sza (közönséges nevén
fatüzelés a kályhában,
kandallóban, fürdõhen-
gerben, „sparherd”-ben
vagy korszerû faelgázo-
sító- és pellet kazánok-
ban). Az elõzõeken túl
ajánlható még a napkol-
lektor használati meleg
víz elõállításhoz, a nap-
elem, a nap-szél hibrid
rendszer és földhõ fel-
használása. Körültekin-
tést igényel, és az esetek
többségében nem ajánl-
ható a levegõ-levegõ
hõszivattyú, a tüzelõ-
anyag cella, a kis víz- és
szélturbina, a tisztán
napkollektoros fûtés
vagy a hõtükör sem.

Ádám Béla, a Magyar
Hõszivattyú Szövetség
elnöke a hazai geotermi-

kus energiahasznosítás
lehetõségekrõl számolt
be. Ismertette az aktuális
nemzetközi és hazai geo-
termikus energiafelhasz-
nálás számait, a hõszi-
vattyú elvi felépítését és
hazai mintaprojekteket.
Mint elmondta, a jól mé-
retezett rendszereknek
leginkább a középületek
hûtés-fûtésében lehet
nagy szerepük és már
hazánkban is számos si-
keres példa található.

Kardos Ferenc, a Kar-
dos Labor ügyvezetõje a
jó szándékkal megvaló-
sított korszerû rendsze-
rek potenciális hibalehe-
tõségeire hívta fel a fi-
gyelmet. Elmondta,
hogy mire való, illetve
mi az elvárható egy jól
tervezett napkollekto-
ros, hõszivattyús rend-
szertõl. Óvott az olyan
ajánlatoktól, melyek 8-
10 négyzetméter nap-
kollektorral 30 százalé-
kos fûtési energia-meg-
takarítást ígérnek - a fû-
tött objektum ismerete
nélkül. A hagyományos
magas elõre menõ hõ-

mérsékletû fûtési rend-
szerekkel sem a hõszi-
vattyúk, sem a konden-
zációs kazánok nem
nyújtják az ígért hatás-
fokot.

Óbudai Zöld Szabadegyetem

Energiatakarékosság és hatásfoknövelés 

Energiastratégiák
A szemeszter utolsó elõadását az energiastratégi-
ákról a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatár-
sa, továbbá Dorsánszki Zsolt, az EHÖSZ ügyveze-
tõ titkára és Felsmann Balázs, a Corvinus Egyetem
munkatársa tartja május 19-én 17 órától. Elõtte, 16
órai kezdettel látogatást szerveznek az Óbudai
Egyetem Villamosenergetikai Intézetének Megújuló
Energiaforrás Laboratóriumába. (Cím: Bécsi út 94.).

Országgyûlési 
képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármes-
ter és országgyûlési kép-
viselõ (4. számú egyéni
választókerület) elõzetes
bejelentkezés alapján tart-
ja fogadóóráját.További in-
formációért hívja a polgár-
mesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3.
számú egyéni választóke-
rület) országgyûlési és
önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csü-
törtökén 16-tól 18 óráig
tart fogadóórát a Kaszás-
dûlõ utca 7.szám alatti Fi-
desz irodában. Idõpont-
egyeztetés miatt a foga-
dóórára elõzetesen be
kell jelentkezni a 367-
8791-es telefonszámon.
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Napirend elõtt jóváhagyta a testület az ön-
kormányzat új fõépítésze, Szécsi Zsolt ki-
nevezését. 

Átalakul több iskola
képzési rendszere

Az oktatás és a szociális ellátás területén
az önkormányzat célja az intézményhálózat
mûködõképességének megtartása a szakmai
színvonal fejlesztésével, gazdaságosabb mû-
ködési formában - hangzott el a fórumon. 

Az önkormányzat által fenntartott négy kö-
zépfokú oktatási intézményben jelenleg 2
ezer 95, 13. évfolyamos tanuló jár. A képvise-
lõ-testület döntése alapján a 2012/2013-as
tanévtõl a Veres Péter Gimnázium továbbra is
két 8, és egy 4 évfolyamos osztállyal, az ok-
tatási színvonal elismerése mellett tehetség-
gondozó gimnáziumként mûködik tovább.
Az Árpád Gimnázium három 6 évfolyamos
és egy 4 évfolyamos osztállyal szintén tehet-
séggondozó gimnáziumként mûködhet. A je-
lenleg 6 évfolyamos képzéssel mûködõ Óbu-
dai Gimnáziumot kimenõ rendszerben, 2012
õszétõl 4 évfolyamos gimnáziummá szervezi
át a fenntartó. A 2012/2013-as, valamint a
2013/2014-es tanévben négy 4 évfolyamos
osztály, a 2014/2015-ös tanévtõl pedig öt 4
évfolyamos osztály indul. A közoktatási tör-
vény változásainak tükrében szükségessé vál-
hat a jelenleg 12 évfolyammal mûködõ Kerék
Általános Iskola és Gimnázium szerkezeté-
nek megvizsgálása, átalakítása. A fenntartó
célja, hogy középfokú oktatási intézményeibe
2012-tõl lehetõleg elsõsorban a III. kerületi,
állandó lakcímmel rendelkezõ tanulókat ve-
gyék fel. Az agglomerációból azok a tanulók
nyerhetnek felvételt, akik után az állandó la-
kóhely szerinti helyi vagy megyei önkor-
mányzat kiegészítõ normatívát fizet, és errõl
megállapodást köt a kerülettel.

Az önkormányzat 2011. szeptember 1-jé-
tõl az állam által nyújtott egyházi kiegészítõ
normatíva emelkedése miatt felmondja a
közoktatási megállapodást az Óbudai Szent
Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvo-

dával illetve a Mustármag Keresztény Óvo-
da, Általános Iskola és Gimnáziummal. Dön-
tött a testület arról is, hogy 2012. szeptember
1-jétõl kimenõ rendszerben megszünteti a fi-
nanszírozást a Kõrösi Csoma Sándor Két Ta-
nítási Nyelvû Gimnázium és Szakközépisko-
la orosz nyelvoktatásban részesülõ tanulói
után, 2014. szeptember 1-jétõl pedig fel-
mondja a közoktatási megállapodást az Óbu-
dai Waldorf Általános Iskola és Gimnázium-
mal a középfokú oktatás terén.

Együttmûködési
megállapodások      

A városrészben élõknek sportolási lehetõ-
séget biztosító több civil szervezettel együtt-
mûködési megállapodás kötésérõl döntött a
képviselõ-testület. Az önkormányzat támo-
gatja a vívásra és tömegsportra kiemelt fi-
gyelmet fordító Óbudai Fless Sportegyesü-
letet, a sportág népszerûsítését, iskolai meg-
ismertetését és szünidei edzõtáboroztatást
vállaló Óbudai Judo Clubot, valamint a VA-
SAS Sport Clubot, mely a szabadidõs sport-
lehetõségek biztosítása mellett az utánpót-
lás-nevelést tekinti elsõrendû feladatának.

A helyhatóság 2011. évi költségveté-
sében 20 millió forint keretösszeg áll a ci-
vil szervezetek rendelkezésére. (Az elsõ
félévében 10 millió forint.) A pályázat cél-
ja az egyesületek, alapítványok alaptevé-
kenységéhez való hozzájárulás. (Cikk
„Tízmillió forint civil mûködési pályá-
zatra” címmel az 11. oldalon.)  

Támogatott 
panelfelújítás

A széndioxid-kibocsátás csökkenté-
se és az energia-megtakarítás érdeké-
ben, korszerûsítést célzó pályázatot
írt ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
A városrészben sok panel társasház és la-
kásszövetkezet részesült pozitív elbírálás-
ban. A rekonstrukciók elvégzéséhez azon-
ban önrész biztosítása is szükséges, esetle-
ges hitelfelvétel mellett, melynek kamat-
terheit bizonyos feltételekkel átvállalja az
önkormányzat. (A témáról Bús Balázs
polgármester nyilatkozott lapunknak az
5. oldalon.)

Feltételes közbeszerzés 
a Promenádért 

Az „Óbudai Promenád fejlesztése” címû
projektrõl még tavaly, az elsõ fordulóban
pozitív döntés született. A második fordu-
lós pályázati anyagot tavaly októberben
nyújtotta be a helyhatóság. A formai és
szakmai értékeléseket követõen bíráló bi-
zottság elé került, azóta a végsõ támogatá-
si döntés is megszületett. A pályázati
anyagban 558 millió 831 ezer 544 forint
támogatást igényelt az önkormányzat, me-
lyet 164 millió 111 ezer 478 forinttal egé-
szít ki. A kiírás lehetõvé teszi, hogy felté-
teles közbeszerzési eljárást indítson a ked-
vezményezett. Ezt jóvá is hagyta a képvi-
selõ-testület annak érdekében, hogy a szer-
zõdés aláírását követõen azonnal megkez-
dõdhessen a projekt megvalósítása. (Egye-
bek mellett a terv tartalmazza sétálóutcák,
parkok kialakítását.)

Civilek és társasházak a támogatottak között

A közösségek együttmûködésében, a megelõ-
zésben, a rehabilitációban és a kínálatcsökken-
tésben jelölte meg a drogok elleni küzdelem fõ
feladatait a kerületi Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum társelnöke a testület idei elsõ ülésén. 

B ús Balázs polgármester, a fórum elnö-
ke megnyitójában köszönetet mondott

a hatóságok segítségéért egy „veszélyes
góc” felszámolásáért. Februárban az
ÁNTSZ és a rendõrség is vizsgálatot indí-
tott egy Tímár utcai üzlet ellen, melyben
ajándéktárgyaknak nevezett, ám a gyanú
szerint szintetikus drogokként is használ-
ható termékeket árusítottak. A jegyzõ ide-
iglenesen bezáratta a boltot.

A hosszabb szünet után összeült Kábító-
szerügyi Egyeztetõ Fórum tanácskozásán a

2011-es drogellenes munka fõbb irányvona-
lait Kertész Adrienn társelnök, a Pedagógiai
Szolgáltató Intézet munkatársa vázolta. A
szakember a szociális munka, a gyógyítás és
rehabilitáció szerepe mellett a megelõzés és
a közösségek együttmûködésének fontossá-
gát hangsúlyozta, ugyanakkor felhívta a fi-
gyelmet a kínálatcsökkentés hatására is.

A fórumon elhangzott: a drogveszély
Óbudán is nõ, ezért fontos a terjedés meg-
elõzését célul tûzõ szervezetek munkájá-
nak összehangolása. A testület a tervek
szerint a jövõben gyakrabban, évi három-
négy alkalommal ül össze.

A Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum
Óbudán 2004 óta koordinálja a szerveze-
tek együttmûködését, a szükséges forráso-
kat pályázatokból fedezik.

Drogügy: Óbuda nem hagyja annyiban

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Az 1949-ben alkotott, majd
1989-ben újraírt alkotmány
helyébe jövõ év elsõ napján
az Országgyûlés döntése és
a köztársasági elnök aláírá-
sa után immár bizonyosan
új alaptörvény lép. A doku-
mentum alkotóit, illetve a
törvény szövegét számos
kritika is érte. Gulyás Ger-
gely fideszes országgyûlési
képviselõvel, az alkot-
mány-elõkészítõ eseti bi-
zottság volt alelnökével az
új alkotmány jelentõségé-
rõl beszélgettünk.

- Miben tudná össze-
foglalni az új alaptörvény
jelentõségét?

- Húsz éve egyetértés
volt abban minden politi-
kai párt között, hogy az
országnak szüksége van
új alkotmányra. A hatá-
lyos alaptörvény ideigle-
nességét „saját maga” is
rögzítette. Az eddigi al-
kotmány alkalmas volt
arra, hogy az elmúlt 2 év-
tizedben a jogállami mû-
ködéshez szükséges köz-
jogi kereteket biztosítsa,
de teljesen hiányoztak
belõle a közpénzek vé-
delmét szolgáló biztosíté-
kok és nem volt az ország
közös célkitûzéseit meg-
határozó preambuluma.
Az alapjogoknál is indo-
kolt volt egy korszerûbb
szabályozás. Két évtized-
del ezelõtt a környezetvé-
delem, a fenntarthatóság,
illetve a génmódosítás
kérdéseinek alapjog vo-
natkozásai még egyálta-
lán nem vagy alig merül-
tek fel. A közpénzek, a
közvagyon alkotmányos
szinten történõ védelmé-
nek meghatározására már
régen szükség lett volna.
Az új alaptörvény kizárja
az emberi fajnemesítést
célzó gyakorlatot, meg-
határozza a génmódosítás
kereteit, védi a biológiai
sokféleséget, tartalmazza
az emberek klónozásának
tilalmát. Hangsúlyosan
jelenik meg a környezet-
védelem a fenntartható-
ság elvének érvényesíté-
sétõl a „szennyezõ fizet”
elvének megjelenítésén
át a külföldön elõállított

veszélyes hulladék ha-
zánkban való lerakásának
tilalmáig. Az alkotmány-
ból következik majd töb-
bek között az államadós-
ság csökkentés kötele-
zettsége az újbóli eladó-
sodás megakadályozásá-
nak lehetõsége, a segé-
lyezési rendszer átalakí-
tása, az önvédelemhez
való jog alkotmányos vé-
delme.

Az új alkotmány alap-
jogi fejezeténél az Euró-
pai Unió Alapjogi Char-
táját kiindulási alapnak
tekintettük, mely a leg-
újabb, legkorszerûbb em-
beri jogi dokumentum.
Formálisan teljesen új al-
kotmányról beszélhe-
tünk, tartalmilag, a közjo-
gi rendszer tekintetében
azonban megõriztük a
rendszerváltozáskor ki-
alakult közjogi rendszer
valamennyi meghatározó
elemét. 

- Képviselõtársa, Lázár
János a legjövõorien-
táltabb alaptörvénynek
nevezte. Ez alatt ponto-
san mit kell értenünk?

- Találó a jelzõ, hiszen
õ is a szabályozás korsze-
rûségére utalt ezzel, de az
alaptörvény a jövõ felé
fordul akkor is, amikor a
nemzetiségek jogait teljes
körûen szabályozza. Elis-
meri a nemzetiségek kol-
lektív jogait, biztosítja
számukra az anyanyelv-
használatot, az egyéni és
közösségi névhasznála-
tot, saját kultúrájuk ápo-
lásához és anyanyelvû
oktatáshoz való jogukat.
Tehát mindazt, amiért mi
a határokon kívül élõ ma-
gyarok érdekében küz-
dünk, Magyarországon a
velünk élõ nemzetiségek
számára biztosítjuk.

- Sok támadás érte az
alaptörvényt az elõkészí-
tési folyamatban. Egye-
sek beszéltek szakmai
pontatlanságról, fogal-
mazási hibákról és szá-
mos kritikát írtak le a
nemzetközi sajtóban is. 

- Természetesen egy
ilyen terjedelmû jogsza-
bály soha nem lehet töké-
letes, és az eltérõ jogfel-

fogás is eredményezhet
szakmai kritikákat. A bel-
politikai és a külföldi saj-
tóban megjelent kritikák
döntõ többsége azonban
valótlan állításokon ala-
puló, idõnként szakmai
köntösbe bújtatott politi-
kai álbotrány. Úgy tûnik,
hogy ezek a támadások
Magyarországon a jobb-
oldali kormányok idõsza-
kában természetes velejá-
rói a fontos politikai dön-
téseknek. Természetesen
jobban örültünk volna, ha

az országgyûlés érdemi
párbeszédet követõen 90
százalékos támogatottság
mellett, az ellenzék és a
kormánypártok támoga-
tásával fogadta volna el
az új alkotmányt. Sajnos
azonban tudomásul kell
vennünk, hogy a hazai
politikai kultúra még nem
tart itt. A párbeszéd fogal-
milag kizárt azokkal,
akik részt sem vesznek a
parlamenti munkában. A
baloldali ellenzéki pártok
már a parlamenti vita idõ-
szakát is arra használták
fel, hogy az alkotmány
elfogadása utáni tiltako-
zásokat elõkészítsék,
ahelyett hogy érdemi ja-
vaslatokat nyújtottak vol-
na be az alkotmányterve-
zethez. E magatartás
azért sajátos, mert az új
alkotmány elfogadásával
kapcsolatos alapkérdé-
sekben több, mint húsz
éven keresztül minden
nagyobb párt egyetértett,
beleértve a most az új
alaptörvényt hevesen tá-
madó baloldalt is. Abban
a pillanatban, hogy a Fi-
desz kétharmados több-
séghez jutott, már sok
mindent nem tartottak
szükségesnek, amit ko-

rábban támogattak. Mi
tartottuk magunkat 2009-
es választási ígéretünk-
höz, melyben leszögez-
tük, új alkotmány kell, az
alapértékek meghatáro-
zásával a közjogi beren-
dezkedés felforgatása
nélkül.

- Mi a véleménye azok-
ról a baloldali és liberális
oldalról érkezõ kritikák-
ról, melyek világnézetileg
egyoldalúnak tartják az
új alkotmányt, mely alá-
ássa a jogállamiságot,
általa bebetonozta hatal-
mát a Fidesz, illetve kor-
látozza a következõ kor-
mányok mozgásterét? A
The Guardian „Az ellen-
õrzõ és ellensúlyozó té-
nyezõk átfogó gyengíté-
sérõl” ír.

- Ezek a politikai vádak
kategóriájába tartoznak,
és az új alkotmány ren-
delkezéseivel nem tá-
maszthatóak alá. Az alap-
jogok tekintetében az új
alaptörvény kiteljesíti az
alapvetõ szabadságjogok
érvényesülését. Az alkot-
mányjogi panasz beveze-
tésével az Alkotmánybí-
róság egyedi ügyekben a
jogerõs bírói ítéletet is fe-
lülvizsgálhatja alapjogi
szempontból. A világné-
zetileg egyoldalúsággal
kapcsolatos kritikák álta-
lában a preambulumra
vonatkoznak. Úgy vélem,
hogy egyáltalán nem él-
tünk vissza azzal, hogy a
jobboldali pártok kaptak
felhatalmazást a válasz-
tóktól egy új alkotmány
elfogadására. A szegé-
nyek, elesettek védelme,
a társadalom összetarto-
zásának hangsúlyozása

nem nevezhetõk a hagyo-
mányos baloldaltól távol-
álló értéknek. A kritikák
objektivitásának hiányát
mi sem mutatja jobban,
hogy a szocialisták az el-
múlt 20 évben két alkot-
mánytervezetet készítet-
tek és a Szent Korona
mindkettõben szerepelt. 

A nemzetközi sajtóban
egy olyan virtuális alkot-
mányról folyik a vita,
ami egyáltalán nem ha-
sonlít a magyarra. Az ér-
tékválasztással kapcsola-
tos viták nehezen dönt-
hetõk el, de ténykérdések
esetén könnyû meghatá-
rozni, hogy kinek van
igaza. Ha egy külföldi
lap arról számol be, hogy
lehetetlenné tettük a most
elfogadott alkotmány jö-
võbeni módosítását, mi-
közben pontosan ugyan-
olyan feltételekkel lehet
ezután is az alkotmányt
módosítani vagy újat el-
fogadni, ahogyan eddig
lehetett, akkor ott nem
vitatható rendelkezések-
rõl, hanem megtévesztõ
tájékoztatásról beszélhe-
tünk. Ami az ellenõrzést
illeti, az Országgyûlés je-
lentõs önkorlátozást gya-
korol azzal, hogy a költ-
ségvetési tanács számára
vétójogot ad abban az
esetben, ha az elfogadan-
dó költségvetés az állam-
adósság növekedését
eredményezné. Ezt a tö-
rekvést az elmúlt évek
jövõt felélõ és az orszá-
got eladósító kormányza-
ti politikája után azt re-
méljük, hogy vala-
mennyi párt méltányolja,
sõt támogatja. 

Szeberényi Csilla 

Jövõorientált, korszerû az új alaptörvény 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek
számára. Az önkormányzat által végzett napi pályá-
zatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre
folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus leve-
lezõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati
lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb
hasznos információkról. Ha igénylik az önkormány-
zat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni
Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, civil és esélyegyen-
lõségi referensnél, a radnai.irisz@obuda.hu e-
mail címen.

Levelezõlista civil szervezeteknek
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Szociális

Tárnoki Erzsébetet, az
Óbudai Egyesített Bölcsõ-
dék intézményvezetõjét
Pro Familiis szakmai elis-
merésben részesítette a
bölcsõdei munka területén
kifejtett kiemelkedõ tevé-
kenységéért a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium. A
díjat a Magyar Bölcsõdék
Napján, április 21-én adta
át Nyitrai Imre helyettes
államtitkár (képünkön).

- Mivel sikerült kiér-
demelni ezt az elisme-
rést? 

- Ezt most én kaptam,
de ebben a kollégáim, a
bölcsõdevezetõk, a gon-
dozónõk, közel három-
száz munkatárs is benne
van. A családomnak is
sokat köszönhetek: fér-
jem és két felnõtt gyer-
mekem van, egymást
segítjük, és örülünk
egymás eredményeinek.
Kitartó munka és tanu-
lás is kellett hozzá. 

- Milyen eredménye-
ket értek el eddig?

- A szolgáltatások be-
indítása, a játszócsopor-
tok a bölcsõdében. 1996-
ban egy csoporttal indul-
tunk, jelenleg három böl-
csõdében heti száz csalá-
dot tudunk fogadni.
Gyes-en lévõ anyukák
jönnek ide a gyerekük-

kel. A szülõk itt megfi-
gyelhetik gyermekeiket
játék közben, társas kap-
csolatban, konfliktus-
helyzetben. Nagy gondot
fordítunk az egészséges
táplálkozásra is. Az
együtt elfogyasztott ebéd
koronája a délelõttnek.
Észrevétlenül rendet,
rendszert tanulnak a ki-

csik úgy, hogy az édes-
anya még mellettük van. 

Az alapellátás az el-
sõdleges feladata a böl-
csõdének. A szülõk a
munkavégzés idejére
gyermeküket biztonsá-
gos, szeretetteljes, szak-
szerû ellátást nyújtó he-
lyen tudhatják. 

1998 óta integrálunk
másként fejlõdõ kisgyer-
mekeket is, és korai fej-
lesztésüket is biztosítjuk.

Nagy eredménynek
tekintem még, hogy
egyre több jól képzett és
diplomás gondozónõ
dolgozik nálunk. 

A családokkal a csalá-
dokért dolgozunk.

- Névjegykártyáján
pszicho-pedagógus, ko-
rai fejlesztõ, gyermekvé-
delmi szakértõ meghatá-
rozás szerepel. Mit ta-
karnak ezek?

- Pályafutásomat gon-
dozónõként kezdtem egy
csecsemõotthonban, majd
gyógypedagógiai fõisko-
lát és több posztgraduális
szakot végeztem. Kollé-
gáimmal bekapcsolódunk
a gondozónõ-képzésbe,
fogadjuk a kisgyermek-
nevelõ-képzésben részt-
vevõ hallgatókat az EL-
TE-rõl, az Apor Vilmos
Katolikus Fõiskoláról és a
Pannon Kincstár Tanodá-

ból. A gyakorlati terepet
hat kerületi bölcsõdében
biztosítjuk.

- Tapasztalt-e változá-
sokat az elmúlt években
a gyerekek magatartá-
sában?

- Közel 40 éve foglal-
kozom a 0-3 éves kor-
osztállyal, itt a kerület-
ben 14 éve, ebben a pozí-
cióban ötödik éve. Min-
den felgyorsulni látszik.
Ennek hatása a kisgyer-
mekeken is érezhetõ.
Úgy tûnik, hogy gyor-
sabban fejlõdnek a mai
kisgyermekek, pedig
csak rengeteg inger hat
rájuk, és ez felületes fej-
lõdést eredményez. A
kisgyermeknevelõ-szak-
emberek, a gondozónõk
ennek a korosztálynak a
sajátosságait ismerik, és
nagyon jó megfigyelõk.
Ezt a „figyelési” készsé-
get szeretnénk átadni a
családoknak, a fiatal szü-
lõknek. A szülõk nagy
többsége jó szülõ. Nehéz
megfelelni a sokféle sze-
repnek, elvárásnak. Kol-
légáimmal azon va-
gyunk, hogy a kisgyer-
mekes családoknak se-
gítsünk eligazodni a fon-
tossági sorrendekben,
hogy pozitívan éljék meg
a koragyermekkor örö-
meit. D. Zs.

„A családokért dolgozunk”

NYÍLT NAP A GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONÁBAN. Az átmenetileg krízishelyzetbe került
családok megsegítésére létrehozott Gyermekek Átmeneti Otthonában nyílt napot tartot-
tak április 21-én. Míg a szülõk az intézmény nyújtotta szolgáltatásokkal ismerkedtek, a
gyerekeket közösségi játékokkal, kézmûves foglalkozásokkal várták a húsvét jegyében

I mmár negyedik alka-
lommal rendeztek áp-

rilis 10-én az Óbudai
Bölcsisekért Alapítvány
javára jótékonysági
koncertet az Óbudai
Társaskörben. 

Mint minden évben, tá-
rogató muzsikával kezdõ-
dött az esemény. Kiss Gy.

László, Liszt-díjas klari-
nét- és tárogatómûvész
igazi örömzenével emelte
a rendezvény színvonalát,
ezzel támogatva a kicsik
alapítványát.

A díszvendég Marék
Veronika gyermekkönyv-
író, grafikus volt, aki dedi-
kálta a szülõk által hozott

Boribon, Kockásfülû nyúl
és Kippkopp könyveket. A
tavalyi évtõl április 21-e a
Bölcsõdék Napja. 1852.
április 21-én nyitották meg
ugyanis az elsõ magyar
bölcsõdét, ennek tisztele-
tére rendelkezett az önkor-
mányzat a „Bölcsõdék
Napja megünneplésérõl”.

Koncert a bölcsõdésekért

E lsõ alkalommal ren-
deztek táncházzal

egybekötött nyílt napot
az Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási
Központban. A rendez-
vény olyan jól sikerült,
hogy ezentúl minden
hónap utolsó csütörtö-
kén megtartják az ese-
ményt.

A sérült felnõttek nap-
pali ellátását és foglalkoz-
tatását biztosító központ
gondozottai és a nyílt nap-
ra érkezõ érdeklõdõk a
salsa alaplépéseit sajátít-
hatták el. A tánctanuláson
kívül beszélgetésre, is-
merkedésre, barátságok
kötésére is lehetõségük
volt a résztvevõknek. 

Táncház sérült felnõtteknek

MEGELÕZHETÕ A LAKÁSVESZTÉS. Ingyenes
jogi tanácsadás a Menhely Alapítványnál lakással,
lakhatással kapcsolatos ügyekben, a lakásvesztés
megelõzése céljából. Lakáscsere és adásvétel fel-
tételei, ügymenete; lakhatást érintõ kérdések (adó,
illeték, haszonélvezet, öröklés); lakás-eladás, -
vétel, -csere buktatóinak kikerülése; adásvételi,
csere-, ajándékozási, bérleti szerzõdések vélemé-
nyezése. (Telefonos tanácsadás, idõpont-egyezte-
tés személyes tanácsadásra hétköznaponként 12-
tõl 14 óráig. Tel.: 06-20-269-9838. A programot a
Fõvárosi Önkormányzat Egészségügyi és Szociál-
politikai Bizottsága támogatja).

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Értesülés friss pályázatokról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállalkozók 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.

Hírösszefoglaló: hamaro-
san lesz Budapesten Sin-
kovits Imre, Domján Edit
és Simándy József utca. 

I mmár elhárult az aka-
dály az elõl is, hogy

olyan nem magyar sze-
mélyrõl is lehessen köz-
teret elnevezni, akinek
élete, munkássága az
emberiség egyetemes
történelmében kiemel-
kedõ jelentõségû volt.
Eképp változik a Köz-
társaság tér II. János Pál
pápa térre. Néhány vá-
rosrész visszakapja ko-
rábbi nevét, így lesz pél-
dául a Moszkva tér újra
Széll Kálmán tér. A ko-
rábbi online szavazás
végeredményének meg-
felelõen a Margit híd
budai hídfõje közelében
kap teret az ‘56-os forra-
dalomért sokat tevõ
Elvis Presley. A Lágy-
mányosi híd pedig II.
Rákóczi Ferenc nevét
viseli ezentúl.

Új utcanevek
Óbudán

A Fõvárosi Önkor-
mányzat összesen 26
közterület nevét módo-
sította Budapesten, a III.
kerületben is több utca
neve változik a jövõben.
A személyekrõl elneve-
zett utcák esetében a Fõ-
városi Önkormányzat
jogosult dönteni. A fõ-
városi képviselõk az áp-
rilis végi ülésen éltek
ezzel a jogukkal. 

A jövõben a Koltói An-
na utcát Domján Edit
utcának, míg a Ságvári
Endre utcát Sinkovits
Imre utcának fogják ne-
vezni. A jelenlegi Nagy-
bátonyi utca Hidegkuti
Nándor nevét veszi fel, a
Harsány lejtõbõl Kocsis
Sándor út lesz. 

Díjköteles 
a szórólapozás

A Fõvárosi Közgyûlés
elfogadta a budapesti
közterületek használatá-
ról és rendjérõl szóló
rendelet módosítását.
Eszerint a jövõben díj-

kötelessé teszik a közte-
rületeken történõ utca-
zenélést, szórólapozást,
valamint 50 ezer forintig
terjedõ bírsággal bünte-
tik azt, aki a közterületet
életvitelszerûen lakha-
tásra használja. A hozzá-
szólások során többen
(például Horváth Csa-
ba, Kaltenbach Jenõ)
kifogásukat fogalmaz-
ták meg az elõterjesztés-
sel szemben.

Tarlós István fõpol-
gármester közölte: mu-
tassák meg azt a jogsza-
bályt, melybe a módosí-
tás beleütközik. Az el-
lenzõk azonban ilyenre
nem tudtak hivatkozni.
A fõpolgármester egyút-
tal kijelentette: nem az a
cél, hogy a hajléktala-
nokat megbüntessék,
csupán az, hogy ne élje-
nek az aluljárókban. A
rendelet az azokkal
szembeni fellépés jogi
lehetõségét teremti meg,
akik a felajánlott segít-
ség ellenére is a közterü-
leteken maradnak. A
büntetés így azokat a
hajléktalanokat érinthe-
ti, akik nem veszik
igénybe a szállásokat. 

Beolvad 
a Budapest Galéria

Döntött a testület arról
is, hogy július 1-jétõl a
Budapest Galéria beol-
vad a Budapesti Törté-
neti Múzeumba (BTM).
Ezzel a Budapest Galé-
ria megszûnik. Az intéz-
mény feladata köztéri
képzõmûvészeti alkotá-
sok mûértékû helyreállí-
tása, restaurálása volt,
illetve köztéri mûvészeti
alkotások állításával,
bontásával, felújításával
kapcsolatos önkormány-
zati feladatokat látott el.
A BTM országos múze-
umi besorolással rendel-
kezik, és az eredeti ren-
deltetése mellett a galé-
ria beolvasztásával
többletfeladatokat kap.
A megszüntetéshez gaz-
dasági szempontok ve-
zettek. 

Sz. Cs. 

A Fõvárosi Közgyûlés kerületet érintõ döntései

Utcanév-változások 

S zerzõdésmódosítás-
sal augusztus 31-re

tolná ki a fõváros a Mar-
git híd felújításának
véghatáridejét. A módo-
sítás azért vált szüksé-
gessé, mert több olyan,
elõre nem látható mû-

szaki nehézség adódott
a felújítás során, melye-
ket nem lehet a tervezett
határidõn belül megol-
dani. Ilyen esemény volt
egyebek mellett, hogy a
Kulturális Örökségvé-
delmi hivatal megvál-

toztatta a díszkivilágítás
mûszaki tartalmát, a víz-
nyomócsõ egyes helye-
ken máshol volt, mint az
elõzetes terveken, a bu-
dai lépcsõknél pedig
rosszabb volt a szerke-
zet a vártnál. Sz. Cs. 

Komolyabb fennakadások
nélkül, 20-30 ezer ember
részvételével zajlott le
május 1-jén a Critical
Mass kerékpáros felvonu-
lás a fõvárosban. 

A biciklizõk a közle-
kedési célú, min-

dennapos kerékpározás
népszerûsítéséért, a Bu-
dapestet érõ forgalmi ter-

helés és szmog csökke-
néséért demonstráltak. A
felvonulás a III. kerületet
is érintette: a Csobánka
térrõl indult, a menethez
a Flórián téren és a Lak-
tanya utcánál, az egyéves
születésnapját ünneplõ
Berguson Kerékpárköl-

csönzõnél lehetett csatla-
kozni. Az esemény Óbu-
dán a Kobuci kertben
(Zichy-kastély udvara)
zárult, ahová Föld Napja
afterpartyra hívták az ér-
deklõdõket. A rendezvé-
nyen Bús Balázs polgár-
mester is részt vett.

Két keréken Óbudán is

Augusztus végére 
adhatják át a Margit hidat

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Dr. Mártai István, az Országos Men-
tõszolgálat fõigazgatója „Elsõse-

gélynyújtás - sürgõsségi betegellátás”
címmel tartott elõadást az Óbudai San
Marco Szabadegyetem sorozatában. Az

esemény résztvevõinek lehetõsége nyílt
az újraélesztés alapszabályainak, a
defibrillátor szerepének megismerésére,
mentéstechnikai eszközök, sebkötözõ-
szerek alkalmazásának elsajátítására. 

Szabadegyetem az elsõsegélynyújtásról 2011 a Család Éve. Ezért a
Magyarországi Krisna-tu-
datú Hívõk Közössége
programjainak középpont-
jában is a család áll idén. 

Acsalád a társadalom
legkisebb építõköve.

A családtagok lelki és fizi-
kai állapota egyaránt meg-
határozza a társadalom
minõségét. A Közösség
eddig is sokat tett mind-
kettõ javításáért. Elég, ha
csak arra gondolunk, hogy
az Ételt az életért szegény-
élelmezési programban a
Blaha Lujza téren napi
500, míg Csillaghegyen
napi 400 adag ételt oszta-
nak szét az önkéntesek a
rászorulóknak. A krisná-
sok lakto vegetáriánus éte-
leket fogyasztanak és az-
zal vendégelnek meg má-
sokat is. Ilyen ételek kap-
hatók a Govinda Étter-
mekben is: a belváros után
most Óbudán is nyílt egy.

Az éhezés és a minõsé-
gi ételek hiánya szellemi
és fizikai hanyatláshoz ve-
zet. Ezért a programjaik-
ban külön hangsúllyal
szerepel a figyelemfelkel-
tés az egészséges és rend-
szeres étkezésre. A Szüle-
tés Hete Fesztivált május
2-tõl 8-ig rendezték. Ezen
a kismamák kaphatnak tá-
jékoztatást a helyes vege-

táriánus táplálkozásról, az
ilyenkor gyakorolható jó-
gáról, de elõadásokat hall-
gathatnak meg a családok
az apás szülés fontosságá-
ról is. A hagyományos és
rendkívül színes Szekér-
fesztivált július 9-én ren-
dezik. A menet idén is a
Hõsök tere és a Vörös-
marty tér között vonul
majd. 

A csillaghegyi templom
idén már egész évben
nyitva áll a látogatók elõtt,
csakúgy, mint a Somogy-
vámoson található Krisna-
völgyi Indiai Kulturális
Központ és Biofarm,
amely évente 25 ezer láto-
gatót fogad. Itt július 22-
tõl 24-ig rendezik a ha-
gyományos háromnapos
fesztivált, melyen a legna-
gyobb érdeklõdés feltehe-
tõleg idén is az indiai es-
küvõt kíséri majd, bár so-
kan az ételkóstoló és a
biozöldség-vásár miatt lá-
togatnak ide. A gyerme-
kek érdeklõdését pedig az
október 30-án megrende-
zendõ Édesség Ünnep
kelti fel leginkább, amikor
2 tonna (!) édességet aján-
lanak fel Krisnának. A fi-
nomságokat - mint mindig
- a környékbeli falvak
gyerekeinek osztják szét
az ünnep után.

D. Zs.

Egészséges ételekkel
a családokért 

Folytatódik az ingye-
nes elõadássorozat:

dr. Lénárt Ágota, a Sem-
melweis Egyetem TSK ta-
nára, a pszichológia tan-
szék vezetõje, egyetemi
docens, az olimpiai keret-
tagok sportpszichológusa,

sportlövõ szakedzõ május
12-én 19 órai kezdettel,
„A mozgás pszichés hatá-
sai és a psziché hatásai a
mozgásra” címmel tart
elõadást az Óbudai Kultu-
rális Központban. (Cím:
San Marco utca 81.)

Óbudai Sportakadémia a mozgásról 

Adj vért és ments meg 
három életet!

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi
Szervezete májusban az alábbi idõpontokban
és helyszíneken szervez véradást.
Május 20-án 14-tõl 18 óráig: az Auchan Óbu-
da Áruháznál, a véradó kamionban (Szent-
endrei út 115.).
Május 25-én 11-tõl 19 óráig: a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.).
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres vér-
adóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud
a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra!
Személyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-
kártya szükséges.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Társaskör által gondozott zöld területre, Krúdy Gyula szobra mellé kihelyez-
ték az ide tartozó padokat. A nyugalomra vágyók kellemes perceket tölthetnek az író
„társaságában”

Az ÖKO-7 programsorozat
lassan két évtizede alakít-
ja a kerület óvodásainak,
iskolásainak szemléletét,
s bizony felnõtt egy-két
korosztály, ahol már az a
természetes, hogy óvni,
gondozni kell a minket kö-
rülvevõ környezetet.

Ahúsvéti ünnepekhez
igazodva, idén a szo-

kásosnál kicsit korábban
mérték össze tudásukat a
kerület óvodás és iskolás-
korú versenyzõi. A ren-
dezvénynek ezúttal is a
Békásmegyeri Közösségi
Ház adott otthont. A részt-
vevõk jól vizsgáztak a
kreatív pályamunkákkal,
és az is kiderült, hogy nem
sajnálták az idõt a kutako-
dáshoz sem. A gyerekeket
fûtötte versenyszellem, s
közben láthatóan élvezték

a gyakorlatokat. Minden
induló nyertesnek érezhet-
te magát, hiszen ez a hét
rengeteg kellemes percet
tartogatott a gyerekek szá-
mára és még több ismeret-
tel lettek gazdagabbak a
programokon. A legki-
emelkedõbb teljesítményt
nyújtó csoportok remek
ajándékokkal megrakodva
zárhatták a hetet. Állatos
zenei CD-k, Kuka Tündér
társasjáték, vadasparki be-
lépõk (zoo-pedagógusi ve-
zetéssel), névre szóló
hógömbök garmada lelt
gazdára a díjazottak között.

Az elismerõ oklevele-
ket és az ajándékokat
Kemény Krisztinától
(Fidesz-KDNP), a kul-
turális, civil és kisebbsé-
gi bizottság elnökétõl
vehették át a gyerekek.

V. M.

ÖKO-7 környezetünkért

Az Óbuda környéki hegyek-
ben, még ma is meghatároz-
za a tájképet a fenyves. 

AHármashatár-hegy
valamikor meglehe-

tõsen kopár volt, az erdõ-
sítést az akkori székesfõ-
város határozta el. Erre a
célra a legalkalmasabb-
nak a fenyõféléket tartot-
ták, és mint késõbb kide-
rült, jó döntésnek bizo-
nyult. A Gugger-hegy, a
Kecske-hegy, a Hármas-
határ-hegy és a Csúcs-
hegy lejtõin szépen meg-
telepedtek a fenyõk. A
munkálatok elsõ nagyobb
üteme 1885-tõl 1898-ig
tartott, és az egész Budai-
hegységre kiterjedt. Ösz-
szesen 879 hektárnyi ko-
pár területet erdõsítettek,
299 ezer korona költség-
gel - írja 1900-ban megje-
lent Budapest környéki
útikalauzában Thirring

Gusztáv, székesfõvárosi
statisztikus. 

A fenyvesítés tovább
folyt, az 1930-as évek ele-
jére már meglehetõsen
összefüggõ erdõségek bo-
rították a környéket. Ké-
pünk ebben az idõben te-
leobjektívval készült a
Hármashatár-hegyrõl. Jól
láthatók azokon a helye-
ken is az erdõsülések,
amelyeket sajnos mára
már beépítettek. 

A Budai-hegyekben, és
az országban máshol is, az
utóbbi évtizedekben kez-
dõdött meg a fenyvesek ál-
lapotának viszonylag
gyors romlása. Ennek az
idõjárási változásokon túl,
a megfelelõ kezelés hiánya
az oka. Ha idõben megtör-
tént volna gyérítésük és új
egyedek ültetésével pótlá-
suk, akkor ma nem lenne
ilyen az állomány. 

Kertész István

Fenyvesek ültetése anno

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az idei év elsõ félévében
10 millió forintot fordít az
önkormányzat a civil szer-
vezetek mûködési pályá-
zatainak támogatására. A
kiírás eredményérõl Ke-
mény Krisztina (Fidesz-
KDNP), a kulturális, civil
és kisebbségi bizottság
elnöke tájékoztatta lapun-
kat 

- Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
idei költségve-
tésében 20 mil-
lió forintos ala-
pot hozott létre
a kerületben
mûködõ civil
szervezetek tá-
mogatására. A
tavalyi pályá-
zati rendszer-
hez hasonlóan 2011-ben
is mindkét félévben kiír-
juk a civil mûködési pá-
lyázatot, félévenként 10

millió forintos keretösz-
szeg meghatározásával.
A cél továbbra is az
egyes helyi szervezetek
mûködéséhez és az ala-
pító okiratukban lefek-
tetett alaptevékenységé-
hez való hozzájárulás,
eszköz, infrastruktúra és
humánerõforrás tekinte-
tében egyaránt. A 2011.
évi I. féléves civil mû-
ködési pályázaton ren-
delkezésre álló keret-
összeg tehát 10 millió

forint, míg az
egyes pályázók-
nak nyújtható
támogatás ma-
ximális összege
500 ezer forint. 

A felhívásra
összesen 100
érvényes pálya-
mû érkezett a

március 28-ai határidõ-
ig. Huszonkilenc sport-
egyesület, 3 lakóközös-
ség, 20 kulturális és 33

egészségügyi-szociális
területen és 15 oktatási-
nevelési intézmény
mellett mûködõ szerve-
zettõl érkezett pályázat.
A kulturális, civil és ki-
sebbségi bizottság tag-
jai a beérkezett pálya-
mûveknél figyelembe
vették a pályázó szerve-
zet tevékenységének
társadalmi hasznosulá-
sát, azt, hogy a kért tá-
mogatás milyen mérték-
ben szolgálja a kerület
lakosságának érdekeit,
valamint azt, hogy mek-
kora létszámú a pályázó
szervezet célcsoportja.
A képviselõ-testület a
szakbizottság javaslatát
követõen szervezeten-
ként 40 és 200 ezer fo-
rint közötti összeggel
támogatja a helyi civil
szervezetek munkáját -
tette hozzá Kemény
Krisztina.

Szeberényi Cs. 

Tízmillió forint civil mûködési pályázatra 
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

A III. kerületi Polgár-
õr Egyesület Ladik

utca 2-6. szám alatti iro-
dájában szerdánként
15-tõl 19 óráig ügyele-
tet tartanak. 

Várják az egyesületi élet
iránt érdeklõdõket, jelent-
kezõket, fogadják a beje-
lentéseket, illetve bûnmeg-
elõzési tanácsokkal látják
el a hozzájuk fordulókat. 

Kapcsolattartási lehetõ-
ségek: a 06-30-621-6088-
as telefonszámon és a
polgaror.obuda@gmail.

com elektronikus címen.
Az egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu
címen érhetõ el.

Polgárõr ügyelet és elérhetõség

Rendõrkapitányi fogadóóra
BRFK III. kerületi Rendõrkapitányság, mb. kapitány-
ságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy.
Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén
13-tól 16 óráig. Tel.: 430-4710.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fogadóórára elõ-
zetes bejelentkezés, illetve témamegjelölés alapján
várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat.

A rovatot összeállította:
Szeberényi Csilla

Flórián napja alkalmából a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templomnál, Szent Flórián
szobránál tartott a helyi tûzoltó parancsnokság megemlékezést május 3-án. Khirer Vil-
mos kanonok, plébános, Széchenyi Ödönt, a magyar tûzoltóság megalapítójának mun-
káját méltatta. Az eseményen Bús Balázs polgármester is megkoszorúzta Szent Flóri-
án emlékmûvét

Egy vendéglõ parkoló-
jából gurult a Duna

melletti kövekre, majd fenn-
akadt egy Volkswagen

Polo személygépkocsi áp-
rilis 30-án a III. kerületi
Slachta Margit rakparton.
A tûzoltók mentõkötéllel

rögzítették a jármûvet,
majd daru segítségével
emelték vissza az útra. Sze-
mélyi sérülés nem történt. 

Enyhe füstmérgezés
miatt négy embert

vittek el a mentõk április
30-án a Hatvany Lajos ut-
cából, ahol egy panelház-
ban keletkezett kisebb tûz.

Egy tízemeletes épület
második emeletén, az
egyik lakásban elektromos
elosztó gyulladt ki. Alakók
eloltották a tüzet a tûzoltók
kiérkezése elõtt. Azonban

az emeletrõl hat embert le
kellett kísérni a füst miatt,
ebben segítettek a tûzoltók
Négy embert a mentõk
enyhe füstmérgezéssel
kórházba szállítottak.

Négy füstmérgezett Óbudán

Volkswagen majdnem a Dunában

Késélezés ürügyén jutott
be két férfi egy III. kerüle-
ti lakásba. 

A trükkös csalók köz-
mû álügyintézõ-

ként, álrendõrként rend-
szeresen „szedik áldoza-
taikat”, de hogy késéle-
zõként is ilyen könnye-
dén beengedik a tolvajo-
kat, ez igen meglepõ a
mai világban. A III. kerü-
leti Rendõrkapitányság
lopás megalapozott gya-
núja miatt indított eljárást
ismeretlen tettesek ellen. 

Az elkövetõk késéle-
zés ürügyén jutottak be
egy III. kerületi lakásba
még február 3-án, majd
amikor sikerült elterelni-
ük a sértett figyelmét,
készpénzt vettek maguk-
hoz. Az egyik ismeretlen
elkövetõ 50 év körüli,
körülbelül 160-165 centi-
méter magas férfi, róla
grafika készült. Tettestár-
sa 30-35 év körüli, körül-
belül 180 centiméter ma-

gas, átlagos testalkatú,
rövid, fekete hajú férfi. 

A kapitányság munka-
társai kérik, aki a grafi-
kán látható és a személy-
leírásban szereplõ férfit
felismeri, illetve aki a
bûncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges in-
formációval rendelkezik,
hívja a 430-4700/43-171-
es telefonszámot, illetve
névtelensége megõrzése
mellett tegyen bejelentést
az ingyenes 06-80-555-
111-es „Telefontanú”
zöldszámán, a 107-es
vagy a 112-es központi
segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén! 

Trükkös csalók 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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DVD-lejátszó az óvodának

Sikerrel járt az áprilisi
E+E hulladékbegyûj-

tés. A háztartások annyi
mûködésképtelen televízió
készüléket adtak le a gyûj-

tõpontokon, hogy az akciót
szervezõ ÖKO-MAT Non-
profit Kft. - az elõre meg-
hirdetett feltételeknek meg-
felelõen - egy DVD-leját-

szóval jutalmazta a Harrer
Pál utcai Hétpettyes Óvo-
dát. Az ajándékot dr. Wég-
ner Krisztina ügyvezetõ-
igazgató adta át május 4-én.

Rövid huzavona után sike-
rült megmenteni a Margit-
szigeti Kisállatkertet. 

M int ismeretes, a
Fõvárosi Állat- és

Növénykert néhány hete
bejelentette, nem tudja
tovább finanszírozni a

fenntartását. Sokan saj-
nálkozásukat fejezték ki
emiatt. A III. kerületben
még aláírást is gyûjtöt-
tek a gyerekek a patinás
kisállatkert megmentése
érdekében. 

Tarlós István fõpol-
gármester megállapo-

dott Persányi Miklóssal,
az állatkert fõigazgató-
jával, hogy megmarad a
kisállatkert. A Fõvárosi
Közgyûlés segítõ kezet
nyújtott az állatkertnek,
megszavazta, hogy idén
30 millió forintot kap a
mûködésre. 

Nem zár be a Margitszigeti Kisállatkert

Kitekintés: a Magyar
Orchidea Társaság nyílt
napot tart az ELTE Bota-
nikus Kertben, a Pál ut-
cai fiúk legendás Fü-
vészkertjében május 21-
én 9-tõl 17 óráig. A láto-
gatók bepillanthatnak a
Társaság mûködésébe,
orchidea zsûrizést láthat-
nak, és természetesen
egy szép orchidea-bemu-
tatót is megtekinthetnek.

A kiállítás stúdió jelle-
gû, a legkisebb „ausztrál”
üvegházban kap helyet.
Az Orchidea Társaság in-
formációs pultjáról meg-
vásárolhatók kiadványaik,
újságjaik, az érdeklõdõk
beléphetnek az Orchidea
Társaságba. Megvásárol-
ható Tátrai Zsuzsa: Az or-
chideák gondozása címû,
most megjelent kéziköny-

ve, melyet a helyszínen
dedikál a szerzõ. 

Egyetlen orchidea ki-
állítás sem az igazi, ha
nem lehet vásárolni! A
nyílt napon természete-
sen arra is lehetõség lesz
- ha kedvet kapnak az or-
chideák tartásához -,

hogy vásároljanak is
egy-két gyönyörû nö-
vényt akár a Marczika
Kertészet növényeibõl,
akár a Társaság tagjainak
szaporítványaiból, mél-
tányos áron. (Cím: VIII.
Illés utca 25. Belépõje-
gyek: 400-800 Ft/fõ.)

Orchideák a Füvészkertben

Az oldalt összeállította:
Domi Zsuzsa

Az élelmiszerekkel kapcso-
latban különösen érvényes
az a megállapítás, a legjobb,
ha a hazai termékeket vá-
lasztjuk. Egyrészt ezek ol-
csóbbak, mint a külföldrõl
behozottak, másrészt pedig a
Föld levegõjét is kevésbé
szennyezik szállításukkal. 

Például a Spanyolor-
szágból kamionokkal

idehozott zöldségek és
gyümölcsök esetében leg-
alább hússzor annyi szén-
dioxid kerül a levegõbe,
mint a Magyarországon
termesztettek helyi szállítá-
sakor. De ha még ennél is
messzebbrõl, mondjuk a
tengeren túlról hoznak ne-

künk egzotikus gyümöl-
csöket, akkor kétszázszor
több levegõt károsító anya-
got halmozunk fel mi, em-
berek, rettenetes mérték-
ben rontva Földünk állapo-
tát. Persze, az egzotikus
zöldségeket és gyümölcsö-
ket nem tudjuk kiváltani
hazaival, de legalább a
paprika, a paradicsom, az
eper, a barack, az alma, a
körte, a kígyóuborka és a
többi itthon is megtermõ
ételek esetében ne a külföl-
dit vegyük. Még akkor
sem, ha nálunk éppen
nincs szezonja. Elvégre at-
tól még senkinek sem lett
baja, ha decemberben nem
evett epret…

Fogyasszunk hazai
zöldséget, gyümölcsöt!

Thirring Gusztáv híres székesfõvárosi statisztikus,
sok hazai turistakalauz szerzõje 150 éve született.
Az általa 1900-ban kiadott Budapest környéke címû
útikalauzban szerepel elõször, többek között az óbu-
dai-hegyek részletes leírása is, melynek segítségé-
vel a nagyközönség minden érdekes helyre eltalál-
hatott. Késõbbi turistamunkái is statisztikusi tömör-
séggel készültek, lényegében a modern hazai útika-
lauz-kiadás megalapítója volt. Kertész István 

150 éve született Thirring Gusztáv

Húsvét után elfogadta az
Országgyûlés a dohányzás
további szigorításáról szó-
ló törvényt. 

E nnek értelmében jö-
võ januártól minden

zárt légtérben tilos rá-
gyújtani. Így sem mun-
kahelyen, sem éttermek-
ben, sem egészségügyi
intézményekben, sem
pedig iskolákban nem le-

het cigarettázni. Kivételt
csak a pszichiátriai osz-
tályok és a szállodák erre
a célra kijelölt vendég-
szobái képeznek. A rend-
kívüli szigorítás a nem-
dohányzókat hivatott vé-
deni. S bár a törvény ja-
nuártól lép életbe, a sza-
bálysértõk három hóna-
pig még türelmi idõt
kapnak, csak áprilistól
számíthatnak bírságra. 

Füstmentes övezet

Már nem égethetõ avar és kerti hulladék
A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmé-
ben avar és kerti hulladék égetése Óbuda-Békásme-
gyer egész területén októberben, novemberben, va-
lamint februárban, márciusban, csütörtökön és
szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédel-
mi elõírások betartása mellett. Párás, ködös, szeles
idõjárás esetén az égetés tilos. Az ingatlanon keletke-
zõ - a rendszeres szemétszállítással el nem szállítha-
tó vagy nem komposztálható - kerti hulladék elszállít-
tatása az ingatlantulajdonos, illetve a bérlõ, valamint
a telek használójának feladata és kötelessége.
Aki a tilalom ellenére avart illetve kerti hulladékot
éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítá-
sára vonatkozó elõírásokat megszegi, szabálysér-
tést követ el, mely cselekményért 30.000 forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

Szaktanárok szakszerûen,  nagy gyakorlattal oktatják az

általános és középiskolai tanulókat matematikából, fiziká-

ból, kémiából, magyarból és történelembõl. Lehetõség van

mindennapos korrepetálásra, az érettségi tételek közös ki-

dolgozására irodalomból, nyelvtanból, történelembõl.

Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig,

pótvizsga, évismétlés helyett. Felkészítés osztályozóvizs-

gára, érettségire, kisérettségire, tanév végi záródolgoza-

tokra. Tétel- és feladatsorok kidolgozása. Pótvizsga elõké-

szítés minden tantárgyból. A diákokat minden délután 2-3

fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton, a

gyerekek által kért napokon és idõpontban. ( A jelentkezõk

a 06-20-946-2027-es számot hívhatják.) Több információ:

www.obudamatek.hu                                  Thalész-kör

Korrepetálás, érettségi 
és pótvizsga elõkészítõk

Iskolanaptár
Május 2-tõl 13-ig: rend-
kívüli középiskolai fel-
vételi eljárás. * Május 2-
tõl június 28-ig: tavaszi
érettségi idõszak. * Má-
jus 25.: országos kom-
petenciamérés.

Tojásfestõ technikák
Az Óbudai Mesevilág
Óvoda Vizi Tagóvodájá-
ban a Mókus csoport hús-
véti tojásfestõ technikákat
mutatott be az óvodape-
dagógusoknak április 19-
én. Láthattak írókázást,
berzselést, czifra gyü-
mölcs készítést, metszett
és szatmári aranyozott to-
jásfestõ díszítéseket is.
Gyönyörû gyermekmun-
kák születtek.

Öregdiákok
az Árpádban

A nagy múltú oktatási in-
tézményben idén is meg-
tartották a hagyományos
öregdiák találkozót. Az is-
kola vezetése megújult
tartalommal és új progra-
mokkal tette emlékeze-
tessé az eseményt. Töb-
bek között kiállítást ren-
deztek az intézmény tör-
ténetérõl, a mai életet pe-
dig a jelenlegi diákok mu-
tatták be. Ezenkívül árpá-
dos tárgyakat, hímzett cí-
meres pólókat, jelvénye-
ket is vásárolhattak a
nosztalgiázók.

Hagyományteremtõ
kórustalálkozó 

Remek hangulatú kó-
rustalálkozónak adott
otthont az Óbudai Kul-
turális Központ nemré-
giben. Óbuda két pati-
nás középiskolája, az
Árpád és az Óbudai
Gimnázium kórusai ad-
tak egymásnak „rande-
vút”, méghozzá olyan
sikerrel, hogy azonnal
elhatározták: ennek
folytatása lesz, s a jövõ-
ben is együtt lépnek
majd színpadra.

Sok tanuló ért el kiváló
eredményt a Fodrosból a
kerületi és fõvárosi verse-
nyeken. 

Amegmérettetéseket
hosszú, alapos felké-

szülés elõzte meg, ami
nemcsak a tanulók sza-
badidejét rövidítette, ha-
nem a pedagógusok ön-
kéntes segítségét is igé-
nyelte. Az eredmények
alapján kijelenthetõ, a rá-
fordított munka nem volt
hiábavaló. Az elsajátított
ismeretek a felvételi vizs-
gák és tanulmányok során
még kamatozhatnak.

A kerületi versenyeken
elsõ helyezést elért tanu-
lók: Ács Martin (rajz);
Gáspár Lalita (rajz); Mó-
ra Dominik (informati-
ka); Kõszegi Miklós (in-
formatika); Marozsák
Tóbiás (Kaán Károly
Természetismereti Ver-
seny 5. évf.); Farkas Sza-
bolcs (Kaán Károly Ter-
mészetismereti Verseny
6. évf.); Lukács Beáta
(vers- és prózamondás),

Csókay Márton (vers- és
prózamondás), Czunyi
Dóra (Bod Péter Könyv-
tárhasználati Verseny);
Fejõs Hanga (német). At-
létika III. korcsoport le-
ánycsapat: Teperics Tek-
la, Gönczi Lili, Keskeny
Anna, Lakatos Dorottya,
Macar Ildikó, Czinki Ste-
fánia, Selmeczi Hajnal-
ka. 

Kerületi 2. helyen 8 di-
ák végzett.

A fõvárosi versenyeken
elsõ helyezett tanulók:
Marozsák Tóbiás (Kaán
Károly Természetismereti
Verseny 5. évf.); Laczkó
Borbála (Kaán Károly
Természetismereti Ver-
seny 6. évf.); Farkas Sza-
bolcs (rajz).

Fõvárosi 2. helyezést ért
el Farkas Máté (Kaán
Károly Természetismereti
Verseny 6. évf.).

A területi Csecsemõ-
gondozási versenyen Tol-
nai Alexandra, Ulrich
Kimberly, Huszár Gabri-
ella 2. helyezett lett csa-
patversenyben.

Tavaszi aranyesõ
a Fodrosban

EMLÉKTÁBLA-AVATÓ. Pais Dezsõ nyelvész születésének
125. és az általános iskola fennállásának 30. évforduló-
ja alkalmából emléktáblát avattak, ünnepi gálamûsort
tartottak az intézményben 

Csontos Csaba, az Óbu-
dai Gimnázium tanu-

lója elnyerte „A Magyar
Köztársaság Jó Tanulója -

Jó Sportolója” címet. (A di-
ák eredményeirõl lapunk
április 13-ai számának 14.
oldalán adtunk hírt.)

Jól tanul, jól sportol

Tizenkilencedik évé-
hez érkezett a Kaán

Károly Természet- és
Környezetismereti Ver-
seny. Budapesti fordulóját
- több mint másfél évtize-
de - Baginé Kovács Klára,

az Aquincum Álta-
lános Iskola igazga-
tója szervezi. A ren-
dezvényre 97 ötödi-
kes és hatodikos ta-
nuló érkezett április
15-én a fõváros va-
lamennyi kerületé-
bõl. Õk az iskolai és

a kerületi versenyek leg-
jobbjai voltak. A cseppet
sem könnyû feladatlapok
megoldása nagy felké-
szültséget és pontosságot
igényelt. Nemcsak a tan-
könyvekbõl, hanem a
„Természet Búvár” címû
újság cikkeibõl szerzett is-
meretekre is emlékezniük
kellett a diákoknak. 

Májusban az országos
döntõn, melyet Mezõtú-
ron rendeznek, a fõvá-
rost három III. kerületi
versenyzõ képviseli.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Természetismereti verseny

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Találmányok
az ókorban

Különleges elõadás részt-
vevõi lehettek azok, akik
május 1-jén ellátogattak
az Aquincumi Múzeum-
ba: ókori találmányok
nyomába eredhettek.
Dr. Fényes Gabriella ré-
gész vezetésével felfe-
dezhették az ókori tech-
nika csodáit, melyek kö-
zül nem egyet még ma
is használunk. Például
a kotyogó kávéfõzõ
ugyanazon az elven
mûködik, mint amit an-
nak idején Heron alkal-
mazott vízmelegítésre.
Az ókori találmányok
közül nagyon kevés
eredeti darab maradt az
utókorra, de éppen
ezek egyike, a múze-
umban látható aquin-
cumi orgona, mely
egyedülálló a világon.

Textilkiállítás
Gabrijela Fuzir Bauer
textilmûvész, „A termé-
szet megbocsátása” cí-
mû kiállítása május 13-
ig tekinthetõ meg az
Óbudai Egyetemen. A
Maribori Egyetem Textil
és Design Tanszékének
oktatója 12 képén újfaj-
ta varrt technikával áb-
rázolja az év 12 hónap-
ját. Absztrakt megfogal-
mazása civilizációnk
természetrombolásá-
nak metaforája. (Cím:
Bécsi út 96/b.)

Boros festményei
A Boros István festõmû-
vész alkotásaiból nyílt
kiállítás május 27-ig lát-
ható az Ökollégium Art
Galériájában. (Megte-
kinthetõ hétköznap 10-
tõl 19 óráig, a Vécsey
János Kollégiumban, a
Szél utca 11-13. szám
alatt.) 

Credo koncert 
A kárpátaljai Ungváron
magyar diákokból 1995-
ben alakult Credo
együttes június 5-én 18
órakor koncertezik az
óbudai evangélikus
templomban.

CSÚCSFORGALOM A RÓMAI-PARTON. (Forrás: Gál László Csak a szépre … címû albuma;
Budapesti élet-képek az 1950-60-as évekbõl. Fotó: Czeiziny Lajos)

A Kiscelli Múzeumban a
budapesti Román Kulturá-
lis Intézet (RKI) által szer-
vezett, „Román ortodox
üvegikonok” címû kiállí-
tás május 30-ig látható. A
33 mûtárgy, amely a ro-
mán kulturális örökség ré-
szét képezi, a nagyszebeni
Astra Múzeum gyûjtemé-
nyébõl érkezett a magyar-
országi nagyközönség elé. 

Az Erdély déli részei-
bõl származó 33 ikon

szimbolikus üzenetet hor-
doz: a szám a Megváltó
földi életét jelképezi. Gon-
dos festészeti stílusuk, a
középkori miniatürizáló
mesterek hagyományainak
folytatását igazolják, a
szentek ruházatának díszí-
tõmotívumain, azok redõ-
in, és részletgazdagságán
keresztül. A legfontosabb
forráshelyek, ahonnan
ezek a mûtárgyak szár-
maznak a Kolozs megyei
Füzesmikola és Szamos-
újvár, a Fehér megyei Déz-

naláz és Lámkerék, a Bras-
só megyei Bolgárszeg és
Fogaras, valamint a Sze-
ben megyei Szeben-Hegy-
alja és Nagyszeben. 

Budapesti RKI ikon ki-
állítási javaslatát felkaroló
Kiscelli Múzeum már
1994-ben házigazdája
volt egy hasonló ese-
ménynek. Ekkor az Anas-
tasia Alapítvány nagy
visszhangot kiváltó mû-
vészeti happeningjét a
múzeum kriptájában mu-
tatták be. A „Pas d‘
accord avec Zefirelli” cí-
mû eseményen öt román
képzõmûvész: Sorin Du-
mitrescu, Mihai Sarbules-
cu, Horea Pastina, Ion
Grigorescu és Ioana
Batranu a falakra és kõ-
oszlopokra ortodox témá-
jú „freskókat” festettek,
amelyek a mai napig lát-
hatóak.

A Román Kulturális In-
tézet által Budapestre ér-
kezõ Astra Múzeum kin-
csei, valamint a román

mûvészek által kifestett
kripta megtekinthetõ má-
jus 26-án és 27-én is a
„Magyarországi és romá-
niai vallásos mûvészet -

kölcsönhatások a közép-
kortól napjainkig” címû
kollokvium alkalmából.

(Cím: Kiscelli utca
108.) 

XIX. századi román ortodox ikonok 

A Térszínház május 14-én
mutatja be „Belgrád közel
van” címû darabját. 

Afekete humorban és
vitriolban bõvelke-

dõ komédia a „sárga Bal-
kán” közelségének, Euró-
pa szétesésének, a hábo-
rús tûzfészkek fenyegetõ
következményeinek le-

nyomata. A Délvidékrõl
Magyarországra áttele-
pült költõ-író, Szegedi
Szabó Béla „Grenadír-
mars” címû mûve nyo-
mán a Térszínház alkotó-
mûhelyében készült a ke-
serû komédia. A dráma
szereplõi bomlott hittel,
szétesett közösségben,
lumpen családban és ér-

ték-zûrzavarban vergõd-
nek-tengõdnek, mit sem
vesznek észre a közeledõ
katasztrófából, botorul
élik napjaikat, mint oly
sokan e világban.

Rendezõ: Bucz Hunor.
Fõpróba: május 12-én
19 órakor. Elõbemutató:
május 13-án 19 órától.
Bemutató: május 14-én
19 órakor. Elõadás: má-
jus 16-án 19 órától.
(Cím: Fõ tér 1.)

Belgrád közel van

„Irodalmi kalandozások
az ex librisek világában”
címmel nyílt kiállítás a
Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtárában. A tárlat
anyaga válogatás a Kis-
grafika Barátok Körének
archívumából. 

A z ex libris kis pa-
pírlapra nyomta-

tott, sokszorosított gra-
fika, ami könyvgyûjte-
mények, könyvtárak kö-
teteibe ragasztva jelzi a
gyûjtemény összetarto-
zását és feltünteti a tu-
lajdonosának nevét.
Ilyen kis grafikákból áll
ez a kiállítás, mely szá-
mos igazi csemegét tar-
talmaz, többek között
Petõfi Sándor, József
Attila, Szabó Lõrinc
mûveihez készült ex
libriseket.

(A kiállítás május 28-
ig tekinthetõ meg. Cím:
Füst Milán utca 26.)

Sokszorosított
grafikák

a könyvtárban
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Pályázat

„Testvér Városok” fotó- és rajzpályázat
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rajzpályá-
zatot hirdet „Testvér Városok” címmel. Az elké-
szült mûvekben a hét testvérváros: Amstelveen,
Billigheim, Udine, Kassa-Óváros, Csíkszereda,
Varsó-Bemowo és Stirling kulturális sokszínûsé-
gét, hasonlóságát kell bemutatni.
A pályázat elkészítésénél elõnyt jelent, ha a pá-
lyázók ellátogatnak testvérvárosaink honlapjá-
ra, illetve május 7-én kilátogatnak az Óbuda
napi programokra, ahol a testvérvárosok pro-
dukcióit (14 órától kezdõdõen) és a testvérvá-
rosok standját is megörökíthetik mûveikben.
(Helyszín: Fõ tér - Szentlélek tér - Zichy kastély
udvara.)
A mûvek készülhetnek rajz, illetve fotomontázs
technikával is, mellyel bemutatják a testvérvá-
rosi jellegzetességeket, kapcsolatokat.

Pályázati kategóriák
Általános iskolák 5-8. osztályai részére.
Gimnáziumok 9-12. osztályai részére.

Pályamunkák beadásának feltétele
A pályázó kizárólag saját eredeti szerzõi alko-
tásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén
a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó dí-
jat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követõ-
en válik ismertté, akkor a pályázó köteles a dí-
jat visszaszolgáltatni. Egy pályázó egy pálya-
munkával nevezhet.

Formai követelmények
A tetszõleges rajz és fotó technikával elkészí-
tett pályamunkák A/3-as méretben történõ be-
nyújtása.
A mûvek hátoldalán kérjük feltüntetni a pályá-
zati kategóriát, a mû címét, szerzõjének nevét,
iskoláját, osztályát és a késõbbi tájékoztatás
megkönnyítése érdekében e-mail címét. 
A pályázatok benyújthatók postai úton vagy
személyesen az alábbi címen: 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Ok-
tatási és Kulturális Fõosztálya, 1033 Budapest,
Laktanya utca 4. 

Kérjük, a borítékon jelöljék a feladót, és írják
rá: „Testvér Városok” pályázat!
A pályázat benyújtása, a postára adás határide-
je: 2011. május 20. 
Határidõ után beérkezett pályamunkákat nem
áll módunkban elfogadni. A zsûrizést követõen
a pályamûveket kiállítják júniusban az Alfa
Art Hotel Galériájában (1039 Budapest, Kirá-
lyok útja 205.), ahová minden pályázót várnak.
(A megnyitó pontos idõpontjáról elõzetesen ér-
tesítjük a résztvevõket.)
A nyertesek jutalma: a beérkezett pályamû-
vek közül kategóriánként a dobogós helyezette-
ket belépõjegyekkel, fõdíjként mindkét kategó-
ria elsõ helyezettjét az Alfa Art Hotel felajánlá-
sának köszönhetõen egy 4 fõs uzsonnával dí-
jazzuk a Hotel éttermében.
Bõvebb információ kérhetõ: Zöldné Göröncsér Zsó-
fiától. E-mail: zsofiag@obuda.hu, tel.: 437-8937. 
Kiíró: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.
Támogató: Alfa Art Hotel.

A pályázatot zárt borítékban 2011. június 8-án
15 óráig lehet benyújtani a CELER Épület-
fenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiség-haszno-
sítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfo-
gadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és alá-
írási címpéldányt kell becsatolnia. A külön enge-
délyhez kötött tevékenység végzésére való jogosult-
ságát a pályázat mellékleteként benyújtott vállalko-
zói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazol-
nia. Ahelyiségek esetében csak a pályázati kiírásban
meghirdetett funkcióval lehet pályázni. Nem adhat
be pályázatot az a magánszemély és cég, akinek -
amelynek - az állandó lakása, illetve székhelye sze-
rinti önkormányzattal szemben adó vagy adók mód-
jára behajtható köztartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt - meg-

szerzési díj - önkormányzat felé történõ megfi-
zetését. A megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege.
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óva-
dék megfizetését a bérbeadó részére. A nyertes
által befizetett bánatpénz összegét az óvadékba
beszámítják.
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szer-
zõdés megkötését.
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli. A pályázat értékelésénél a meg-
ajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázat benyújtásának határidejéig a
bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. 
A bánatpénzt a CELER Kft. pénztárában (1033
Budapest, Szentlélek tér 7., félemelet) kész-
pénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt he-
lyiségenként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ nyolc napon be-

lül a nem nyertes pályázóknak a bánatpénzt
visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi
feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályáza-
tokat az önkormányzat tulajdonosi, városfej-
lesztési és környezetvédelmi bizottsága 2011.
június 30-ig elbírálja, és annak eredményérõl a
pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója
fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot te-
võkkel a tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pá-
lyázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. He-
lyiség-hasznosítási Csoportjánál (1033 Buda-
pest, Szentlélek tér 7., fszt.10. Telefon: 430-
3468), ügyfélfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága egyfordulós
pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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- Sihederként gyakran szórakoztam azzal - me-
sélte Gutentág Dozsónak -, hogy végigsétáltam
egy-két haverral a Rómain, innen indultunk, az
Összekötõ hídtól, kifelé a Nánásin mentünk, a
Királyok útján fel, egészen Békásig, vissza
meg a víz mellett, lenn a parton. Mindenhol it-
tunk egy kortyot. Fiatalok voltunk, bírtuk.
- Meg nem volt ennyi kocsma sem - vi-
gyorgott Dozsó. - Százegy helyen lehet pi-
álni, lefogadom.
- Tegyünk egy próbát! - dünnyögte a gond-
nok. - Induljunk el a Dunai Hajóstól, men-
jünk belül a Bivalyosig, vagy akár a Pünkösd-
fürdõig, ott forduljunk le a vízhez, s jöjjünk
vissza lassan a Hableány-büféig. Ráérsz?
- Ilyesmire mikor nem? De nem piálunk
mindenütt! A flancos helyeket, meg a cin-
keseket kihagyjuk. 
- Meg azokat a csónakházakat, üdülõket is,
ahol nem vagyunk ismerõsök.
- Hol nem vagyunk mi ismerõsök? - le-
gyintett Dozsó.
- Hát, mondjuk a Tudományos Akadémia
pihenõjében - töprengett Gutentág -, meg
az izében...
- Na, mondj még egyet! - röhögött a barát-
ja. - Ha nem tegnap nyílott valami, akkor
nincs több!
- Ne csináljunk tervet, menjünk! Egyszer te
fizetsz, egyszer én. Mindenütt egy pohárral
iszunk, aztán kialakul minden.
- Oké, mondta Dozsó. - A Duna Panziót ki-
hagyjuk, a Hajósba benézünk, a belügyi
strandon iszunk egy gyorsítót, gönci pálin-
kájuk van, baromi jó.
A szavakat tettek követték, fél óra múlva már
a Papa kocsmájában üldögéltek, a gönci szil-
vát német sörrel öblítették le.
- Ez a Lejmos kedvenc söre - jegyezte meg
Dozsó.
- Te elhiszed, hogy gyilkolt? - kérdezte Guten-
tág. Egy szemrebbentésre összehúzta magát.
- Dehogy gyilkos! Halált okozó súlyos testi
sértés, jogos védelem túllépése, nem ember-
ölés! Önvédelem, naná! Kedvezménnyel két
év múlva kijön. Jót is tesz neki annyi, az el-
vonókúra miatt.
- Nem jön ki - rázta a fejét Gutentág.
- Fogadunk? Én tudom a barót! - erõsítgette
Dozsó. - Frankó az ügyvéd, az elõzetes beszá-
mítva. Másodfokon három év, hidd el, harma-
dolják, no jó, negyedelik, bõ két év, és itt van.
- Nem jön ki - ismételte a gondnok. - Lak-
va ismerszik meg az ember, tudod. Te nem
hallhattad, de egy ép alkatrésze sincs. Ki-
van a gyomra, a hasnyálmirigye, a mája, a
veséje. Gyakran ömlik belõle alul-felül a
vér. A kajakos doki megnézte, azt mondta,
utolsó stádium. Áttételes rák, menjen kór-
házba. De az nem megy, ismered.
- Mondhattátok volna - káromkodott Dozsó. -
Jó, nyertem egy kocsmát, de sokba kerül.
- Félrebeszélsz?

- Miért kéne ne-
ked mindent ér-
teni? - röhögött
Dozsó. - Nem-
csak a Spori
béténk volt az õ
nevén. Sebaj,
az ügyvéd bevi-
szi az adásvéte-
liket, a kis kont-
rás mindent alá-
ír. Megfizettem
neki, nem két-
szer.
- Kannás bor-
ral - bólogatott
Gutentág.
- Azzal, mi mással - vigyorgott a haverja. - Mit
adtam volna neki, operabérletet? Megvolt a ka-
jája, a két doboz cigi. Ha már büdös volt, a ru-
háit is lecseréltem.
Mentek tovább, benéztek néhány vízitelepre,
beültek a Vasasba (leánykori neve Piroschka,
asszonyneve Civis), kihagyták a Monte
Cristhót, Eszti néni vendéglõjében ettek egy
bográcsgulyást, csalódottan tapasztalták, hogy
a Sétahajó zárva tart. 
- Te, Gutentág, halasszuk a túrát máskorra.
Üljünk be valahová, beszéljük meg a Lej-
mos dolgát. 
- Gyengülsz, mi? - egyezett bele sajnálkozó
mosollyal a gondnok. - Akkor itt a közön
menjünk le a partra, beülünk a Golyósba, ott
elég messze vannak egymástól az asztalok.
Beültek a Golyósba (ehhez három helyet kel-
lett kihagyni), elgondolkodva szopogatták a
belga söröket.
- Kéne egy hapsi - mondta Dozsó -, aki fal-
ból megvesz legalább négy céget. Valami
megbízható piás, nem okoskodó.
- Meg az enyémbõl is, legalább az egyiket -
bólogatott a társa. - A Balogh Tamásra gon-
doltam, az nagyon maga alatt van.
- Maga alatt, oké! De a haverjai! Nem igazi link
az, csak olyan megélhetési balfék, hidd el, ez a
baró! Mellé ülünk hamar a sitten, csak vigyázz!
- Te is tartasz a régi kemencétõl? - vigyorgott
a gondnok. - Legenda az, semmi más! Lézen-
genek csak az ürgék, jó, nem sárosak, tudom,
de nem is villoghatnak.
- Biztosra megyünk, oké? Engem ugyan ki-
hoznának hamar, kilóra megvettem õket, nem
tegnap, de veled mi lesz? Meg a Gizással, a
Józsival? 
Régi haverok jöttek, letelepedtek hozzájuk,
hozták a belépõ söröket. Iszogattak hát csen-
desen, szokatlanul csendesen, aztán tovább-
álltak. A kikötõnél ettek egy nagy adag sült
halat, hecket, naná, majd fenolos keszeget!
Felbaktattak a Lídó teraszára (öt hely maradt
ki), ott folytatták a beszélgetést. 
- A Pofapénz öccsét ismered? - kérdezte
Gutentág.

- A Sunyát? Az óvodából!
- csillant fel Dozsó sze-
me. - De az már komplett
dilis, nem?
- Az a jó! - röhögött a csó-
nakházi zseni. - Napi két
deci barackpálinka, s
minden oké! Remélem,
írni még tud.
Sunya! Ebben maradtak.
Már a Platánosban (az-
elõtt Stég) koccintottak
rá, levezetésül a Bíbicben
Talléros sört ittak, majd a
Nyárfás teraszán két kor-
só bajort, nem akármi-
lyet. A Jancsi és Juliska
Duna fölé nyúló ácsolt ki-
futóján palacsintát ren-
deltek, diósat, nem kettõt,
arra vörös bor dukált, há-
rom deci tisztán.

Már homályosodott ugyan a szemük, de
több helyet nem hagytak ki. A Bankban be-
lül nem ittak, csak ettek, báránybordát új-
krumplival, de nem volt elég, kívül a gö-
rögnél faragtattak maguknak egy nagy
adag gyrost, minden fûszerrel, persze, az-
tán a szomszédban leöblítették egy pohár
kõbányaival, a jobbikkal, hogyne.
- Nem jön ki, mondod - vigyorgott Dozsó.
- Az aztán soha - röhögött Gutentág.
- Baróra, mi? 
- A Sunyának van még öt éve! Tuti! Bivaly
az egész család...
- De a Pofapénz nem kap szagot?
- Az? Nem beszélnek valami örökség mi-
att! Nem is köszönnek!
- Holnapra készek az adásvételi szentsza-
rok, oké? Máris megyek az ügyvédemhez!
- Majd reggel Dozsó, azt hiszem, reggel!
Most alszol egyet a Lejmos kabinjában,
fürdesz is, frankón, aztán reggel odamész!
- Igazad van! - bólintott Dozsó. - Amit ma
megihatsz, ne halaszd holnapra!
A régi Kikötõ új köntöst kapott, flancosat,
a kerthelyiségben szitált homokon nyug-
ágyak sorakoztak, kettõben elvetették ma-
gukat hamar. Micsoda név, tûnõdtek a
francia feliraton, de nem sokáig. Megbíz-
ható dán sört rendeltek, azt szopogatták,
amíg rájuk nem dudált az esti sétahajó.
A Hableány megmaradt rozzant büféjében
már csak kötelességbõl ittak egy-egy
üveggel, s egyszer csak azt vették észre,
hogy ott állnak újra a Dunai Hajós elõtt.
- Vége a körnek, megcsináltuk! - örvende-
zett Dozsó.
- Dehogy - mondta Gutentág. - Csak a kis
kört jártuk be, a hétköznapit, ugye. Amíg
számoltam, tizenegy helyet hagytunk ki. A
Szivárványt sajnálom, ott olyan spéci min-
den. A Postásban meg jók a haverok.
- Jövõre azt is az én cégem biztosítja - hor-
gadt fel valami Dozsóban.
- A Sunyáé, nem? - vigyorgott rá a gond-
nok.
- Naná, majd másé - nevetett vissza Dozsó.
- Na, tegyük el magunkat, indul az ágy!

Gyimesi László: 

Kék Duna keringõ
(részlet egy regénybõl)
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás

� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� 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 szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� 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
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347, 403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Társasházkezelés, közös képviselet, tár-
sasház könyvelés. Megbízható, lehetõ legjobb
szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal ked-
vezõ áron. Kérje ingyenes árajánlatunkat. E-
mail: thaz.kozoskepviselo@gmail.com Tel.:
06-30-668-5058
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06 (20)471-8871

� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl. kétszárnyú ablak zárszerke-
zetének cseréje), szigetelése garanciával. Fel-
mérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269; www.ajtoablakdoktor.hu
� Asztalos vállal: ajtó-, ablakillesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést,  szigetelést,  pán-
tok, zsanérok  cseréjét,  polc készítést, javítá-
sát, falfúrást. Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-

lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést, kõmûves, asztalos munkát vál-
lal kisiparos, garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácsok, kapuk, kerítések, lakatosmun-
kák. Tel.: 06(30)299-1211 www.racskeszites.hu
� Üvegesmunkát vállalok. Tel.: 06(30)296-
9623
� Teljes körû takarítás, festés után is! Ablak-
ajtó-szõnyeg. Tel.: 06(20)320-5285
� Duguláselhárítás, vízszerelés, hétvégén
is, ingyenes kiszállással. Tel.:  06(20)943-
7075, 06(30)251-8862
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Lakások teljeskörû felújítását vállaljuk
garanciával, magánszemélyek és társasházak
részére. Tel.: 06(70)358-7363, 06(20)513-
4452
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 21 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel, klímaberendezések beszerzése nagy-
ker. áron. Tel.: 06(20)552-5894
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Kapu, kerítés, korlát, rács, víz-villanysze-
relés, gipszkartonozás, redõny, rovarháló.
Tel.: 06(70)278-1818
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909

� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� 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
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával. Kezelési idõ 26 perc. Az SZTK-ból át-
költöztünk a békásmegyeri pusztadombi la-
kóparkba. Rendelési idõ non-stop, szombaton
is, bejelentkezés. Tel.: 06-70-271-9867
� A feledékenység, ha idõben átvizsgáljuk,
és jól kezeljük, évekig megállítható! Csillag-
hegyre jött Kappéter István dr. dinamikus
pszichiáter neurológus, pszichoterápia szakor-
vos, gyógypedagógus kappnov@yahoo.com
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Egészségmegõrzõ termékek és egyedi
talpbetét készítés a Flórián Üzletközpont elsõ
emeletén, az Egészség Pluszban. A hirdetés
felmutatója 10 % kedvezményben részesül.
Tel.: 240-0439
� 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.

� Dajka, gyermekfelügyelõ, gyógypedagó-
giai asszisztens képzés. Kaszaképzõ. Tel.:
276-5918, Ny.01006404

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Angoltanítás, Békásmegyeren  beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, 20 éves tapasztalat. Tel.: 06(20)439-6410
� Olaszul oktatás, korrepetálás, nyelvvizs-
gára felkészítés. E-mail: mpiroska@enter-
net.hu Tel.: 242-6299; 06(30)602-3494
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben

oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� Angol nyelvoktatás, korrepetálás diplo-
más, cambridge-i nyelvvizsgával, nyelvterü-
leti tapasztalattal rendelkezõ nyelvtanártól, a
Kolosy tér közelében. Tel.: 06(20)564-2805
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Rózsadombon, Zöldlomb úton 55 nm2-es,
kétszobás, második emeleti, délkeleti panorá-
más, erkélyes lakás, gondozott parkban, ját-
szótérrel, tulajdonostól, jó közlekedésnél 16
980 000Ft-ért eladó. Tel.: 06(20)525-4019
� Eladó Szõlõ utcai szigetelt, napkollektoros,
fûtésmérõs házban egy 2 szobás, 48 nm-es la-
kás. Ára: 9,7 millió. Tel.: 06(20)450-1977
� Garázs eladó Kaszásdûlõn. Tel.: 06(30)
400-5122
� Rómain, Platánliget Lakóparkban, 121
nm-es belsõ kétszintes lakás tulajdonostól el-
adó. Sok extra, nagy udvar, Dunára panorá-
más nagy terasz, két fürdõszoba, kamerás
megfigyelõrendszer. Garázs+tároló. Irár: 49,9
MFt. Tel.: 06(30)932-2637
� Eladó 48 nm-es önálló családi ház, felújí-
tott, Csillaghegyen. Ár: 23,8 MFt. Tel.:
06(20)544-8794
� Garzon eladó III. Zab utcában 7,4 millió-
ért, csak magánszemélynek. Tel.: 06(30)983-
1004
� Vállalkozásra is alkalmas, õrbottyáni há-
zam eladom vagy III. kerületi lakásra cserélem.
Irányár: 18 milló forint. Tel.: 06(20)560-0381
� Tura városközpontjában 400-nöl telken ré-
gi építésû, 3 szoba összkomfortos családi ház,
saját fúrt kúttal eladó. Építési telek is lehet.
Irányár: 13.000 millió. Tel.: 06(30)309-5954
� Budakalász kertvárosi részén, tökéletes 6
szobás családi ház eladó. HÉV-tõl 6 percre, zsák-
utca. Irányár 41 millió. Tel.: 06(30)724-3421
� Csendes, napfényes kis téglalakás eladó a
Raktár utca kertes részén, 8,9 MFt. Tel.:
06(20)457-1378
� Dupla garázs eladó a Bogdáni úti busz-
végállomás közelében. Irányár: 3.750.000 Ft.
Érdeklõdni lehet: 06(20)914-9230
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342

� Hosszú távra kiadó a Vörösvári úton lévõ,
Szent Margit Rendelõintézettel szemben, VI.
emelet,i 48 nm-es, világos konyhás lakás. 1
havi kaució szükséges. Alacsony rezsi. Jó
közlekedés. Érd.: 06(20)310-8476

� Óbudán az Árpád hídtól 300 m-re 340
nm-es raktárhelyiség irodával kiadó. Tel.:
06(20)339-4392

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
út mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

� Óbudán Nánási lakóparkban 2,5 szo-
bás, 60 m2-es, Dunára nézõ lakás garázs-
zsal kiadó. Tel.: 411-0266

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

Kiadó

� Bérleti jog átadó! Telek 65 nm házzal,
berendezve és felszerelve. Bp., III. Kirá-
lyok útja 323. Tel.: 06(20)524-7877

� 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

Ingatlan

� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06-20-946-2027 

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szem-
ben). Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat.
Bõrkinövések, értágulatok eltávolítása.
Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Érszûkület gyógyítása, teljes érrend-
szer tisztítása kardiológus vezetésével.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

� Szemölcsök, bõrelváltozások, aranyerek-
végbélpanaszok, kismûtétek, benõtt körmök
lasersebészete. Dr. Kovács László fõorvos.
06(30)278-0097, www.lasersebesz.hu. Bécsi
u. 217. 1/1. péntek 15-18

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés tel.: 06(30)201-9198

� 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 ma-
gánrendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Ka-
talin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

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

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

� HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033
BP., KASZÁSDÛLÕ U. 5. 242-0465,
250-0593; MIHI 2002 KFT.

Szolgáltatás
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� Bécsi úton 160 nm raktár, bemutatótermi
lehetõség kiadó. Tel.: 06(30)922-3156
� Óbudán, Bécsi úton a Kolosy térhez közel
22 nm-es kávézó-sörbár raktárral, felszerelés-
sel, terasszal kiadó, 70 eFt/hó. Azonnal üze-
meltethetõ. Tel.: 06(30)269-1844
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.:332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Arany-ezüst felvásárlás a napi legmaga-

sabb áron. 4500-tól 9200 Ft-ig készpénzben.
Tel.: 06(20)415-1536

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-4154
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.:
06(30)308-9148
� Képzett becsüs vásárol minden fajta régi
tárgyat, festmény, szobor, óra, ezüst tárgyak,
könyvek stb., teljes hagyaték, lakás kiürítés-
sel. Üzlet III., XII., XI. ker. telefonon egyez-
tetve. Tel.: 06(20)415-1536

� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821
� Eltartási szerzõdést kötünk egyedülélõ
szépkorúval! Ügyvédi ellenjegyzéssel. Tisz-
tességes házaspár. Tel.: 06(30)392-5225

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; +36(20)575-7435 

� Ingyenes munkaközvetítés és álláskeresé-
si tanácsadás megváltozott  munkaképességû
emberek számára. Soteria Alapítvány, 215-
2891, 266-1795
� Mûkörmösöknek hely kiadó. Csillaghe-
gyen a (III.) Next Szépség Stúdióban. Érd.:
06(30)582-7331, Drucza András
� Csillaghegyi szépségszalon manikûrös-
mûkörmöst keres vendégkörrel. Tel.:
06(30)560-4507

� 54 nm-es üzlethelyiség bérbeadó a Szenten-
drei út 20-28-ban. Érdeklõdni lehet a 388-4726-
os telefonszámon hétfõtõl csütörtökig délután
� Bécsi út 112/2-ben 90 nm-es utcai üzlethe-
lyiség kiadó saját parkolóval. Tel.:
06(20)955-0858
� Eladó-kiadó: 27 nm-es üzlethelyiség III.
Búza utcában. Tel.: 06(70)466-6363

� Bibionéban 3-7 fõs apartmanok közvetle-
nül az olasz irodától. Magyar nyelvû informá-
ció. Tel.: 06(30)540-8909

Utazás

Üzlet

Állás

Számítógép

Egyéb
Régiség

Elad-vesz

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

Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes játékot indított lapunkban.
A 12. játék kérdése: Kit büntet meg Ludas Matyi?
Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes ajándékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD; 1
Macskafogó képregény; 1 eredeti, kifestett cell egy magyar rajzfilmbõl.
A megfejtéseket nyílt le-
velezõlapon szerkesztõ-
ségünk címére (1035 Bu-
dapest, Szentendrei út
32.) május 18-ig várjuk.
Az ajándékcsomagot a
szerencsés nyertes itt ve-
heti át.

* * *
Az elõzõ számunkban
feltett kérdésre a helyes
válasz: Gusztáv.
Az ajándékcsomagot
Szolnoki Enikõ nyerte.

Rajzfilmes játék

Közérdekû tanácsadás
A Lakóközösségek Életminõsége
Javításáért Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) folytatja közér-
dekû tanácsadási szolgáltatását.
Ön társasház vagy lakásszövetkezet la-
kóközösségében tulajdonosként illetve
bérlõként él és érdeksérelem érte? Vitá-
ja támadt a közös képviselõvel, vagy a la-
kóközösséggel, netán az önkormányzat-
tal? Kérdései vannak a fûtéskorszerûsí-
tés, az utólagos homlokzati szigetelés
tényszerû tapasztalatairól?
Kérdései vannak, melyekre nem kap vá-
laszt? Nem ismeri jogait, lehetõségeit,
segítséget szeretne? Ingyenes tanács-
adást biztosítunk, ahol gyakorló társas-
házi és lakásszövetkezeti tisztségviselõk
válaszolnak kérdéseire.

Idõpont és helyszín:
1. Békásmegyer, május 17-én 17-tõl
19 óráig, Csobánka tér 5., közösségi
ház.
2. Belsõ-Óbuda, május 23-án 17-tõl
19 óráig, Vörösvári út 17., V. emelet,
lakásszövetkezeti iroda. (Elõzetes be-
jelentkezés: 367-8689.) 

LÉJÓBE

A Napraforgó Mûvészeti Óvoda a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. paragrafusa alapján pályázatot
hirdet, 1 fõ dajkai munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: hatá-
rozatlan idõre.A foglalkoztatás jellege: részmun-
kaidõ.A munkavégzés helye:Napraforgó Mûvé-
szeti Óvoda, 1039 Budapest, Pais Dezsõ utca
2. Ellátandó feladatok: takarítás. Illetmény, jutta-
tások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: önéletrajz; iskolai végzettséget igazo-
ló oklevél másolata (középiskola, gimnázium);
erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régeb-
bi); egészségügyi kiskönyv. A munkakör leg-
korábban 2011. május 23-án tölthetõ be.
Pályázati feltétel: egészségügyi alkalmas-
ság. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent
a munkakör betöltésénél az óvodai gyakor-
lat, dajkai, szakmai végzettség vagy érettsé-
gi. A pályázat benyújtásának határideje:
2011. május 19., postán, vagy személye-
sen, az óvoda titkárságán. A pályázat elbírá-
lásának határideje: 2011. május 20.

Dajka felvétele

SPORTOS ISKOLÁK KERESTETNEK. Pályázatot hirdet az 50 leg-
sportosabb budapesti általános középiskolának a fõváros és az egyik
legismertebb sportszergyártó. A pályázati adatlapot a fõváros hivatalos
weboldaláról, a Budapest Portálról (www.budapest.hu) tölthetik le az is-
kolák. A pályázatokat május 30-a és június 15-e között kell beadni.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Egy internetes blog szerint
Budapest legjobb gyrosa a
Pünkösdfürdõn található
Gyradiko Étteremben kap-
ható. A bejegyzés írója
szerint szinte Görögország-
ban érezheti magát az, aki
ezt megkóstolja. A környe-
zet és az étel ugyanis egy-
aránt Hellaszt idézi! Nem
véletlen, hiszen a tulajdo-
nos és a személyzet is on-
nan származik. 

A mi magát a gyrost
illeti: a húsa tökéle-

tesen fûszerezett, alapo-
san átsütött és elegendõ
mennyiségû. A kiegészí-
tõ zöldségek pedig hagy-
ják érvényesülni a húst,
vagyis nem nyomják el a
lényeget! A rétegezésük
kiváló: a paradicsom és a

krumpli alulra, a tzatziki
felülre kerül, s így min-
den falatnak egyforma
íze van. A mindezt magá-
ba foglaló pita minõsége
is kiváló! Még az utolsó
falatnál is egyben marad,
nem mállik szét. Kiváló-
sága ellenére nem kerül
többe, mint máshol, sõt
inkább a középsõ árkate-
góriában helyezkedik el.

Összegzésképpen a
maximálisan adható 40
pontból 37-et ítélt meg
neki a lelkes vendég,
aminél többet eddig még
egyetlen gyrososnak sem
sikerült elérnie szerte
nagy Budapesten!

Büszkék vagyunk rá,
hogy a mi kerületünk-
ben található ez az étte-
rem. (d. zs.)

A legjobb gyros

„Isten veletek, ti boldog Vendelinek - avagy az óbudai vendéglátás aranykora” címmel nyílt ki-
állítás az Óbudai Múzeumban. Ehhez egyedülálló módon „ÓbudaGasztro - Egy falat múzeum”
címmel gasztroblogot is indított az intézmény: www.obudagasztro.blogspot.com  Nyitva tartás:
október 31-ig, részletek a www.obudaimuzeum.hu honlapon. (A tárlatról lapunk március 30-án
megjelent 6. számának 20. oldalán olvashatnak bõvebben.)

A vendéglátás aranykora

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Tavaly márciusban nyitotta
meg kapuját a Laktanya ut-
ca 1/B szám alatt a kerék-
párkölcsönzõ önkormány-
zati támogatással. Mint ar-
ról már beszámoltunk, idén
kedvezményes feltételek-
kel ismét lehetõség van
környezetbarát közlekedés-
re, a szabadidõ egészséges
eltöltésére. 

Abérleti díj nem vál-
tozott, kerületi lako-

soknak hétköznap 200 fo-
rint/nap, hétvégén 200
forint/óra. A kerületen kí-
vüli érdeklõdõk hétköz-
nap és hétvégén egyaránt
200 forint/óra áron jut-
hatnak biciklihez.

A géppark 30 férfivá-
zas trekking kerékpár és
20 nõi kerékpár (ezekre
vonatkozik a 200 fo-
rint/nap). Ezen túlmenõ-
en 12 férfivázas MTB, 3
nõi vázas MTB, 8 gye-
rekkerékpár, 2 ország-
úti- és 1 tandemkerék-
pár is kölcsönözhetõ,
ám ezek a biciklik elsõ-
sorban nem a mindenna-
pi munkába járás céljára
szolgálnak, ezért ezek
kölcsönzési díja minden
esetben 200 forint/óra,
ami még így is igen ked-
vezményes.

A 200 forint/napos ke-
rékpár akár hétfõtõl-pénte-
kig az ügyfélnél maradhat,
így otthonából tud kerék-
párral járni a munkahelyé-
re, és onnan haza. Akerék-
párpark másik része is bé-
relhetõ akár több napra. A
kaució összege 10.000 fo-
rint/kerékpár. A kaució
mellé szükséges személyi
igazolvány felmutatása és
valamilyen okmány letét-
be helyezése. Figyelem,
személyi igazolvány és út-
levél nem adható letétbe!

Mivel a kerékpárköl-
csönzõ nagyrészt a mun-

kahelyre biciklizés érdeké-
ben jött létre, ezért -
amennyiben több napra
szeretne valaki bérbe venni
egy biciklit -, a fentieken
túl szükséges még munkál-
tatói igazolás is. Ezzel iga-
zolja a bérlõ, hogy valójá-
ban jogosult igénybe venni
a kerületieknek önkor-
mányzat által támogatott
kedvezményes árat.

(A Laktanya utca 1/B
alatt található kölcsönzõ
hétfõtõl péntekig 7-tõl 19
óráig, szombaton és va-
sárnap 9-tõl 19-óráig tart
nyitva.)

Kölcsönözhetõ biciklik változatlan árakon

300 fotó mutatja be Óbuda
és Békásmegyer egykor
volt tájait, épületeit.

Örömmel értesítjük
Önöket, hogy az el-

múlt esztendõ második
felében meghirdetett,
„Óbuda-Békásmegyer
anno…” címû felhívá-
sunkra több mint 300 ré-
gi fotó, képeslap érkezett,
reméljük, e képek honla-
punkon való közkinccsé
tételével Önöknek is kel-
lemes órákat szerzünk!

Engedjék meg, hogy arra
buzdítsuk Önöket, hogy
a pillanatképek segítsé-
gével fedezzék fel az
egykori Óbuda sajátos
arcát, hangulatát!

Tegyenek egy külön-
leges utazást Óbuda-Bé-
kásmegyeren, a múltidé-
zõ utazáshoz látogassák
meg a www.obuda.hu/
kul tura/hagyomany-
orzes_helytortenet/obuda
_anno honlapon.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Óbuda-Békásmegyer anno…

„ÓBUDA - EGY VÁROS
HÁROM ARCA”. A
megújult Óbudai Múze-
um új, állandó kiállítása
interaktív elemekkel
gazdagított tárlat, mely
Óbuda történetének há-
rom jelentõs korszakát,
három egymástól mar-
kánsan elkülöníthetõ ar-
cát, a középkori királyi,
királynéi székhelyet; a
Zichy korszaktól a sza-
nálásig tartó idõszakot;
a városrész mai arcát, a
panelvilágot eleveníti
meg. (Nyitva tartás:
keddtõl vasárnapig 10-
tõl 18 óráig, hétfõn zár-
va. Cím: Fõ tér 1.)
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Pályázat – Hirdetés

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló 
üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

A helyiségek vonatkozásában az
ajánlattevõnek vállalnia kell szük-
ség szerint a helyiségbe önálló
elektromos- és mellékvízmérõk ki-
építését. A helyiségekre külön-kü-
lön lehet ajánlatot tenni, melynek
tartalmaznia kell a pályázó adatait,
a helyiség(ek) vételárát, a fizetés
módját és feltételeit. 

A pályázó ajánlatát a pályázat

benyújtásától számított 60 napig
köteles tartani. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázati biztosítékot befizetik az
önkormányzat letéti számlájára.
(Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001).
A pályázati biztosíték befizetését
igazoló bizonylatot 2011. május
20-án 10 óráig, a pályázatokat

zárt borítékban 2011. május 23-
án 12 óráig lehet benyújtani a
Budapest III. kerületi Önkor-
mányzat Vagyonhasznosítási Osz-
tályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1.
I./19.). 

A pályázat bontása 2011. május
23-án 12 órakor a Bp., III. kerület
Fõ tér 1. I./19. sz. alatt, a vagyon-
hasznosítási osztály hivatalos he-

lyiségében történik. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefo-
non értesítjük a pályázat eredmé-
nyérõl. A pályázat kiírója fenntart-
ja jogát, hogy a legjobb ajánlatte-
võkkel a tenderbontást követõen
tovább tárgyaljon, zártkörû licitet
tartson, illetve, a pályázatot indok-
lás nélkül eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez
kulcs kérhetõ a Celer Épületfenn-
tartó és Szolgáltató Kft. Helyiség-
hasznosítási Csoportjánál (1033
Bp., Szentlélek tér 7. fsz. 12., tele-
fon: 430-3468-as és 430-3469-es,
ügyfélfogadási idõben: hétfõn 14-
tõl 18, szerdán 8-tól 16, csütörtö-
kön 8-tól 13 óráig). A pályázatok-
kal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni a Bp. III. kerü-
leti Önkormányzat Vagyonhaszno-
sítási Osztályán, a 437-8643-as te-
lefonszámon.

A pályázati felhívás megjelenik
az Óbuda Újságban, felkerült a
www.obuda.hu honlapra, valamint a
következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály
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Tévhit
Rejtvényünkben egy érdekes megállapítást
olvashat. Beküldendõ a vízszintes 1. és a
függõleges 24. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. A fõsor eleje (zárt betûk:
K. I. I. Z.). 13. Lenyújtás. 14. Luxemburgi,
svéd és egyiptomi autók jele. 15. Angol kér-
dés. 16. Az elejére. 17. Mai modern kifejezés-
sel, problémás. 19. Kálium, tellúr és hidrogén
vegyjele. 20. Juttat. 21. Keresgélve turkáló.
23. Helyrag. 24. Igeképzõ. 25. Teteje. 26. Név-
elõs európai nép. 28. Pontos társasjáték. 30.
Formájú. 31. Tróger része! 32. Tortát is díszít-
het. 33. O. Á. M. 34. Mozdonyfajta. 36. Eltörj.
38. Szerelmes dél-európai. 39. C. K. A. 41. A
nagy varázsló. 42. Elán egynemû betûi. 43.
Némán kel! 44. Eszesedõk. 47. Brit tinta. 48.
Majdnem keskeny! 50. Kihajít. 51. Növényi
rész lehet. 52. Az SZTK elõdje. 53. Régiesen
dobja. 54. Arra a helyre süt a nap.
FÜGGÕLEGES: 1. Õt megelõzõen. 2. Talián
fagylalt. 3. Angol hosszmérték. 4. Férfi név. 5.
Visszafelé ás! 6. Portugál pénz volt. 7. Valami-
hez való jó viszonyulás. 8. Becézett Erzsébet.
9. Becézett testvér. 10. Üres hét! 11. Égi csa-
torna. 12. Ruharészt. 18. Pitében van! 19. Játssz kockával. 21.
Mázolatok. 22. Éneklek. 24. A második beküldendõ sor (zárt be-
tûk: Õ. R. B. Z. E.). 25. Tréfás fodrászok. 27. Becézett Sámuel.
29. Kikötõkben van. 35. Tojásétel. 37. Forrong. 39. Pipi. 40. Ille-
ték. 45. Hibáztat. 46. D. J. …, német zeneprodukáló, fordítva. 47.
Ellenõrzõbe kerülhet. 49. Dunántúli folyónk. 51. Megkevert Ali!
53. Darab. 55. Azonban.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon május 18-ig várjuk.
A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorsolunk
ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. Az április 27-én
megjelent, „Ki a szabadba!” címû rejtvényünk helyes megfejtése:
„Ki a szabadba, látni a tavaszt, Meglátni a természet színpadát”.
Nyertesek: Ambrusné Ács Ildikó, Madzsar József utca 5.; Hat-
vanger Istvánné, Bécsi út 211.; Gánóczi Gábor, Selyem utca 4.
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Sport – Pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2011. június 8-án 15
óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiség-hasznosítási Csoportjánál. 
A pályázónak a pályázatában nyilatkozni kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek
elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a he-
lyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos
megnevezését, vállalkozói igazolványt, illetve
cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell becsa-
tolni. A külön engedélyhez kötött tevékenység
végzésére való jogosultságát a pályázat mellék-
leteként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal,
illetve cégkivonattal kell igazolnia. A helyisé-
gek esetében csak a pályázati kiírásban meghir-
detett funkcióval lehet pályázni. Nem adhat be
pályázatot az a magánszemély és cég, akinek -
amelynek - az állandó lakása, illetve székhelye
szerinti önkormányzattal szemben adó vagy
adók módjára behajtható köztartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• a helyiség beköltözhetõ állapotba hozásához
szükséges felújítási munkálatainak saját költsé-
gen történõ elvégzését. 
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óva-
dék megfizetését a bérbeadó részére. A nyertes

által befizetett bánatpénz összegét az óvadékba
beszámítják.
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szer-
zõdés megkötését.
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli. A pályázat értékelésénél a meg-
ajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. Az
önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési
díj - a pályázó által megajánlott bérleti díj há-
rom havi összege - elengedését a tulajdonosi,
városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság
a beköltözhetõ állapothoz szükséges felújítási
munkák elvégzéséhez köti. Az ezt meghaladó
összegû szükséges felújítási munkák költségei-
nek - a mindenkori havi bérleti díj 50%-ának
erejéig - bérbeszámítás útján történõ megtéríté-
sét engedélyezi a tulajdonosi, városfejlesztési
és környezetvédelmi bizottság.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázat benyújtásának határidejéig a
bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik.
A bánatpénzt a CELER Kft. pénztárában (1033

Budapest, Szentlélek tér 7., félemelet) kész-
pénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt he-
lyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést
követõ nyolc napon belül a nem nyertes pályá-
zók részére a bánatpénzt visszafizetik. Érvény-
telen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a
pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltétel-
nek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az
önkormányzat tulajdonosi, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottsága 2010. június 30-ig
elbírálja, és annak eredményérõl a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a
jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt li-
citet tartson, illetve, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. He-
lyiség-hasznosítási Csoportjánál (1033 Buda-
pest, Szentlélek tér 7., fszt.10. Telefon: 430-
3468), félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig. A
pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

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

Harmadik alkalommal rendezték április 29-én az Óbudai Fitt Családi Percek programot a TUE mûfüves pályáján. Koz-
ma Zsuzsa gyermek aerobic és fitnesz edzõ minden mozogni szándékozó gyermeket és felnõttet várt, majd egy órán
át játszott, táncolt, tornázott a résztvevõkkel 

Strandröplabda-verseny 
a Római-parton

„Florália napok Óbudán”
címmel tartanak sport-
rendezvényt az Óbudai
Sportegyesület római-
parti vízitelepén május
21-én és 22-én. A részt-
vevõk 15 folyamkilomé-
tert evezhetnek a Du-
nán. * Amatõr strandröp-
labda-versenyt rendez-
nek május 21-én ugyan-
itt. Mindkét program in-
gyenes. (A vízitelep cí-
me: Rozgonyi Piroska
utca 28.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Fantasztikus sikerrel zárták az
Óbudai WDSE aerobik versenyzõi
a Magyar Kupa elsõ fordulóját. Az
egyesület sportolói összesen 41
alkalommal nyertek különbözõ
színû érmeket, megõrizve ezzel
budapesti vezetõ pozíciójukat.

S inkó Andrea, Sipos Mónika
és Hubacsek László edzõk

elégedettek tanítványaikkal,
akik a továbbiakban nagy erõ-
bedobással készülnek a máso-
dik fordulóra, azaz a sportaero-
bik Eb-válogatóra és a nemzet-
közi versenyekre. 

Aranyérmesek
A CH felnõtt csoportban:

Simonné Berkó Andrea,
Hajdúné Kiss Edit, Tüskés
Éva, Szabóné Horváth Beáta.

Ezüstérmesek
BA UP3 csoportban: Balázs

Bíborka, Hamar Dorina, Kor-
pás Renáta, Marton Nikolett,
Slezák Flóra, Stankovics Adél,
Vidák Sára. SA UP3 csoport-
ban: Dallos Dorina, Hajdú Ka-
ta, Kaposvári Barbara, Simon
Zsófia, Tóth Laura, Veress Lu-
ca. SA UP2 csoport: Balázs
Hajnalka, Csáti Laura, Kassai
Nikolett, Slezák Viktória,
Tordy Luca, Unger Martina.
SA felnõtt egyéniben: Szabó
Júlia nyert. 

Bronzérmesek
BA UP3 trió: Hamar Dorina,

Marton Nikolett, Vidák Sára.
BA UP2 csoport: Hornyik Ré-
ka, Petán Fanni, Radics Evelin,
Tesner Réka, Tesner Zsófia. SA
UP3 trió: Hajdú Kata, Simon
Zsófia, Veress Luca. SA UP2
trió: Csáti Laura, Hencz Anita,
Neuvirt Zsanett. SA UP1 trió:
Farkas Lilla, Félegyházi Esz-
ter, Szarvas Gabriella.

Helyezettek: BA UP4 trió:
Pásztory Eszter, Hajdú Szilvia,
Szimcsák Mira. Az egyesület ver-
senyzõi sikerrel vettek részt a Szlo-
vák Nemzetközi Openen április 16-
án és 17-én. ABalázs, Csáti, Kassai,
Slezák, Tordy, Unger alkotta cso-
port (a képen edzõikkel) bronzér-
mes lett. A Neuvirt, Csáti, Hencz
trió erõs mezõnyben döntõbe vere-
kedte be magát, és az értékes 7. he-
lyen végzett. Sz. Cs.

Taroltak az Óbudai
WDSE aerobikosai

Budapest gyermek és serdülõ atléta
válogatottja rendszeres résztvevõje
az évenként rendezett dortmundi
nemzetközi utánpótlás versenynek. A
fõvárosi csapatban ezúttal elõször
kaptak helyet óbudai atléták. Fodor
Nikolett és Marosi Viktória, a két te-
hetséges tízéves versenyzõ jól szere-
pelt elsõ külföldi versenyén.

Akétnapos, nagyszabású vetél-
kedõn nyolc ország kiválasz-

tott atlétái mérték össze tudásukat.
Budapest válogatottja nem tekin-
tette holmi turista útnak a németor-
szági „kiküldetést”, a versenyzõk
úgy gondolták, ha már ilyen jelen-
tõs versenyen lehetõséget kaptak
az indulásra, megmutatják, milyen
is a magyar virtus. A válogatott
minden tagja jó formában ver-
senyzett és 2003 után ismét elhó-
dították a csapatverseny legjobbjá-
nak kijáró díszes serleget, mellette
még az egyéni számokban is több
értékes helyezést szereztek.

Örömteli hír, hogy a III. kerületi
TUE két atlétája tevékenyen kivet-
te részét a sikerekbõl. Az elsõ napi
csapatversenyben Fodor Nikolett a
4x100 méteres váltó tagjaként má-
sodik helyezéshez segítette társait,

magasugrásban ötödik lett. Marosi
Viktória a 800 méteres futásban a
rajtot követõ lökdösõdésben jelen-
tõs hátrányba került, ennek ellené-
re a hatodik helyen ért célba. 

A második napi egyéni verse-
nyen is kitettek magukért a lányok.
A tízévesek korosztályában Niki
magasugrásban a második legjobb
eredményt érte el, Viki pedig az
elõzõ napi peches 800 méteres fu-
tás után bebizonyította, õ a leg-
gyorsabb ezen a távon. Jól osztot-
ta be erejét, taktikusan versenyzett
és meggyõzõ fö-
lénnyel utasította
maga mögé a me-
zõnyt. 

Hoffmann Teréz,
a lányok edzõje elé-
gedetten értékelte
tanítványai teljesít-
ményét. -  A dort-
mundi utánpótlás
verseny sok tanul-
sággal szolgált, a lá-
nyok megtapasztal-
hatták, milyen érzés
ilyen nagy és erõs
mezõnyben verse-
nyezni. Sajnos, a
körülmények ko-

ránt sem voltak ideálisak. Tornate-
remben, matracokon, hálózsákban
aludtunk, korán kellett kelni, a ne-
hézségeket legyõzve mégis sikere-
sek voltunk. Amíg mi Németor-
szágban öregbítettük a III. kerületi
TUE hírnevét, addig itthon a buda-
pesti mezei futóbajnokságon a
Horváth Csenge, Vukmann Blan-
ka, Egervári Kornélia, Boncz Má-
ria összeállítású csapatunk elsõ he-
lyen végzett a 11 évesek mezõnyé-
ben. Kép és szöveg: 

Lovas Albert

Atléták sikere Dortmundban
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Fogadóóra-változás
Csapó Harold Gábor
(Fidesz-KDNP), a 2.
számú választókerület
önkormányzati képvise-
lõje minden hónap elsõ
keddjén 17-tõl 18 óráig
a képviselõ-testületi iro-
dában (Fõ tér 2.) és 18-
tól 19 óráig a Gázgyári
lakótelep gondnoki iro-
dájában tart fogadóórát.

Fidesz Filmklub
Török Ferenc: Apacsok cí-
mû alkotását láthatják a Fi-
desz Filmklub következõ
elõadásán, május 19-én 18
órától a Palace EuroCenter
moziban (Bécsi út 154.).Az
est házigazdája Kemény
Krisztina önkormányzati
képviselõ. A filmre kedvez-
ményes áron (500 forint)
igényelhetõk jegyek a Fi-
desz 4-es választókerületi
irodájában (Hímzõ utca 1.),
vagy a 06-20-200-0017-es
telefonszámon.

„Braunhaxler” hírek
• Tanulmányutat szervez
május 28-án Dobogókõ-
Esztergom-Visegrád-Du-
nabogdányba a „Braun-
haxler” Egyesület. (Részle-
tek és jelentkezés: Neu-
brandt Olginál a 06-30-
221-4938-as telefonszá-
mon.) 
• A „Braunhaxler” Egyesü-
let várja az érdeklõdõket a
május 31-én induló, „Is-
merkedés a számítógép-
pel és az internettel; Idõ-
sebbek is elkezdhetik” cí-
mû tanfolyamára. (Jelent-
kezés Neubrandt Olginál
a 06-30-221-4938-as tele-
fonszámon.)

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési
képviselõ fogadóóráját
minden páros hét pénte-
kén 16 órától tartja a Ka-
bar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában, illetve kü-
lön idõpont egyeztetésére
is mód van: z.karpat.daniel
@jobbik.hu.

FOGADÓÓRÁK. A III. kerületi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat képviselõinek fogadóórái: minden hónap
elsõ szerdáján (telefonos egyeztetés nem szükséges)
8-tól 12 óráig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak testületi irodájában. (Cím: Fõ tér 2.)

• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének

megbízásából, a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ Lász-

ló ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb

június 1-jén) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart

a Fidesz kerületi irodájában. (Cím: 1033 Budapest, Kaszás-

dûlõ utca 7. Tel.: 367-8791.)

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.

Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legkö-

zelebb június 7-én) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közös-

ségi Házban (Mátyás király útja 13-15.). Dr. Gáthy Zsuzsan-

na ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legköze-

lebb május 18-án, majd június 15-én) 16-tól 19 óráig a

Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart in-

gyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdek-

lõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hím-

zõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.)

• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon

feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdé-

seiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és be-

jelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás szemé-

lyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri

Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

A 906-os busz helyett egész
éjjel utasokat szállít a 6-os
villamos. Tehát minden-
nap, 24 órán át közlekedik.
A járatok az éjjeli órákban
tizenöt percenként követik
egymást. A Combino-vil-
lamosokra az éjszakai bu-
szokon megszokottak sze-
rint, biztonsági õröket ve-
zényel a BKV.

ALiszt Ferenc Nem-
zetközi Repülõteret

kiszolgáló 200E jelû autó-
busz üzemidejét meg-
hosszabbítják annak érde-
kében, hogy a késõ esti és

éjjeli órákban érkezõ re-
pülõgépekrõl is legyen tö-
megközlekedési kapcso-
lat Budapest központja fe-
lé. A járatok ezért meg-
hosszabbított üzemidõ-
ben, éjjel 1.16 óráig indul-
nak a reptérrõl májustól, a
metró üzemzárása után,
Kispesten csatlakozva a
belváros felé közlekedõ
éjszakai buszokhoz.

Gyakrabban jár a leg-
zsúfoltabb és egyik leg-
sûrûbb buszjárat, az Új-
palotát a Rákóczi úton át
Dél-Budával összekötõ
173E járat is. Sz. Cs.

Éjjel-nappal jár a 6-os villamos

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

PONTOSÍTÁS. Lapunk elõzõ számában tudósítást kö-

zöltünk a fogyatékkal élõk egészségnapjáról, melyet ápri-

lis 17-én rendeztek az akadálymentes Szent Margit Ren-

delõintézetben. Címlapunkon egy kerekes székben ülõ

kisfiú látható, aki - mint édesanyjától megtudtuk - nem fo-

gyatékos, csupán kipróbálta, hogyan lehet közlekedni a

mozgássérülteket segítõ eszközzel. Az eseményen a

szervezõk ugyanis lehetõséget biztosítottak arra, hogy az

egészséges emberek bepillanthassanak a fogyatékkal

élõk mindennapjaiba.

Nagy Anna kormányszóvivõ volt a vendég a közelmúltban a
SISZA Kommunikációs Intézet Politikusképzõ Iskolájában

Cserélik az elhasználódott térkõburkolatot a Flórián téri
üzletközpont mellett

Az Óbudai Animációs Iskola
júniusban indítja animációs-
film-rajzoló OKJ-s képzését.

S zeretné megtanulni,
hogyan készül a

rajzfilm? Rajzfilmkészí-
tõ szeretne lenni, érdekli
az animáció vagy felvé-
teli elõtt áll? 10 hónap
alatt megtanulhatja az

animációs szakmát. Rajz-
filmrendezõk oktatnak.
A stúdió weboldalán íze-
lítõt kaphat a hallgatók
munkáiból.  Államilag el-
ismert bizonyítvány!
NYÍLT napon betekinthet
az oktatásba! (Tel.: 250-
1355, 250-0432. www.
magyarrajzfilm.hu/felnott-
oktatas.html)

Animációsfilm-rajzolók képzése

ROMÁN NYELVOKTATÁS. A Budapesti Román
Egyesület, a Fõvárosi Román Önkormányzat a III.
kerületi Román Kisebbségi Önkormányzattal közö-
sen ingyenes, hagyományõrzõ nyelvoktatást indít
felnõtt kezdõ és haladó, gyermek kezdõ és haladó
csoportoknak. A jelentkezõket a 06-20-564-8245-
ös telefonszámon várják, melyen részletes felvilá-
gosítást kapnak. A nyelvoktatás helyszíne: V. Vár-
megye utca 13. Gyerekeknek pénteken 17-tõl 19
óráig, felnõtteknek pénteken 15-tõl 17 óráig tart a
nyelvoktatás. Egyéb foglalkozások: páros héten
Gobelin Hímzõkör; páratlan héten Gyöngyfa készí-
tés, gyöngyfûzés.
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@ecom.hu

Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179. 
Felelõs vezetõ: Borbás Gábor vezérigazgató

Hirdessen az Óbuda Újságban!

66 700 példány - minden postaládában! 

impress.hirdet@freemail.hu; Tel.: 430-1250, 267-0525
Hirdetési méretek Árak
(oldal) (mm) fekete-fehér
1/1 (190×272mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (25%) nem tartalmazzák
Színfelár: +25%
Hátsó borító: +25%
Negatív: +20%
Elhelyezési felár: +20%
Tervezési díj: +10%
Apróhirdetés árak:
10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom
Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom
(Egy hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szó-
ig) szavanként 200 Ft + áfa

Importbonyolító munkatárs
A III. kerületben egészségvédelmi 
termékeket forgalmazó cég külkereskedelmi
importbonyolítót keres.
Feladatok: • Import lebonyolítás

• Árképzés, jelentéskészítés
• Értékesítési ajánlatok készítése

Elvárás: biztos számítógépes ismeretek
(SAP elõny)
biztos, tárgyalóképes angol nyelvtudás
Fényképes szakmai önéletrajzokat 
a karrier@hungimpex.hu címre várjuk.

A z Elsõ Emelet, a Rapülõk,
a Jazz+Az és A dzsungel

könyve dallamaival Best of
Geszti-koncert indítja a feszti-
vált. Az eseményen együtt lesz-
nek azok a zenészek, akikkel
Geszti az elmúlt 20 évben 150
dalt írt közösen. Idén 18 éves a
Sziget, melyen 1993-as születé-
se óta a közönség 17 ezer 950
programot láthatott, ebbõl 7
ezer 291 koncertet hallhatott. Itt
járt 62 ország különbözõ mûfajt

képviselõ elõadója és 54 or-
szágból érkezõ, összesen 5 mil-
lió 448 ezer 372 látogató. 

Nagykorú lett a Sziget, s ve-
le nagykorú lett a mûfaj is,
amit egykor Woodstock ihle-
tett, de az álmodói nem marad-
tak ennyiben. Egy sokszínû,
változatos, multikulturális ka-
valkádot képzeltek, és valósí-
tottak meg, s lett ez a változa-
tosság a Sziget védjegye, mely
ma már Európában is nagy el-

ismerést vált ki. Olyannyira,
hogy csak idén, három külön-
bözõ nemzetközi fórumon is a
legjobbak közé sorolták az ese-
ményt. 

A fesztivált idén (a mínusz
egyedik és a nulladik napot le-
számítva) augusztus 10-tõl
15-ig tartják a megszokott he-
lyen, a tavalyi áron, új helyszí-
nekkel, aktuális trendekkel,
nagy öregekkel, itthon elsõként
bemutatkozó ígéretekkel. To-
vábbra is marad a 23 óra utáni
félárú lehetõség, és idén is le-
het diákkedvezménnyel, akár
50 százalékos engedménnyel
jegyet venni. Most is lesz perc-
alapú Szigetjegy, ami azt jelen-
ti, hogy csak annyit fizet a láto-
gató - ha akar, a mobiljával -
amennyit a Szigeten szeretne
tartózkodni, akár csak egy kon-
certnyi idõt. Sz. Cs.

Geszti-koncerttel kezd a Sziget A labdarúgás 
ünnepe Óbudán

A Gázmûvek MTE május 28-án
sportnapot tart az aquincumi ro-
mok mögött található futballpályán
(Sújtás utca). A program 9 órakor
kezdõdik a III.kerületi kisiskolások-
nak és óvodásoknak szervezett
focitornával. 11 órától rendezik a
Színészválogatott-Óbudai Edzõk
rangadót. 13.30-kor kezdõdik a
Gázmûvek MTE-Grund FC felnõtt
bajnoki meccs, a programot a
Gázmûvek-Tárnok ifjúsági mérkõ-
zés zárja 16 órától.
A mérkõzések közben és a szü-
netekben különbözõ versenyekre
(11-es rúgás, dekázás, rúgófal
stb.) kerül sor, de lesznek mini-
koncertek és a közönséget meg-
mozgató sportprogramok is. Az
egyesület minden óbudait vár a
labdarúgás ünnepére, ahol talál-
kozni lehet ismert labdarúgó le-
gendákkal, színészekkel, közéleti
szereplõkkel.
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Magyar siker
Vass Dóra 16. helyen
végzett összetettben a
ritmikus gimnasztikázók
Világkupa-versenyén. A
portugáliai Portimaóban
rendezett eseményen el-
ért helyezés az olimpiai
kvalifikáció szempontjá-
ból fontos eredmény a
versenyzõ számára.

Erdélyi alkotók
bemutatkozása
Az erdélyi Alfalu mûvé-
szei mutatkoznak be a
Budapest Galéria Kiállí-
tóházában. A csoportos
kiállítás azt az „alfalvi
csodát” mutatja meg,
amit a nagyszámú és te-
hetséges alfalvi festõ,
szobrász, grafikus és tex-
tiles teremtett. Név sze-
rint: Ambrus Imre, Balázs
Barna, Balázs József,
Buzás András, Horváth
Levente, Ferenczi Tünde,
Kiss Levente, Körösi An-
tal, Márton Árpád, Sajgó
Ilona, Sövér Elek és
Vargyas Ildikó. (A kiállítás
május 22-ig tekinthetõ
meg, hétfõ kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig.
Cím: Lajos utca 158.)

Nemzedéki találkozó
Az Óbudai Gimnázium
(volt Martos Flóra Gimná-
zium, Szent Lujza Inté-
zet, Cselka Intézet) Nem-
zedéki találkozóra várja
június 3-án 16 órától
volt tanárait, tanítványait.

Rajzfilmes tábor
egész nyáron

A Magyar Rajzfilm Kft.
rajzfilmes tábort tart egész
nyáron Óbudán. Várják a
6-17 éveseket rajzfilmes
mûhelyükbe, ahol a gye-
rekeknek részük lehet ab-
ban a varázslatban, hogy
rajzaik „életre kelnek”.
Program: saját rajzfilm ké-
szítése, melyet CD-leme-
zen hazavihetnek. (Továb-
bi felvilágosítás a 250-
1355-ös és a 250-0432-es
telefonszámon. E-mail:
clarus-tax@t-online.hu;
www.magyarrajzfilm.hu/
gyermekoktatas.html)

Idén is megemlékeztek az
Óbudáról 1944 végén el-
hurcolt magyar állampol-
gárokról. 

A hét éve állított Fõ
téri emléktábla

elõtt Köves Slomó, az
Egységes Magyarorszá-
gi Izraelita Hitközség
vezetõ rabbija felidézte,
hogy már évszázadok
óta az óbudai közösség
részeként itt élt legna-
gyobb számban a zsidó-
ság, a feljegyzések sze-
rint 3400-an. A holo-
kauszt önmagában fi-
gyelmeztetõ jel, hogy új-
ra ne történhessen meg
az elhurcolás borzalma.
Ám - mint hangsúlyozta
- örömre is van ok, hi-

szen a ‘60-as, ‘70-es
évek óta ismét van zsidó
hitélet Óbudán. Megelé-
gedéssel emlékeztetett
arra, hogy a 190 éves ke-
rületi zsinagóga fél éve
visszakapta eredeti funk-

cióját, és újra szakrális
térként mûködhet.

Bús Balázs polgár-
mester a Szent Alajos
Ház köré szervezõdött
szaléziak embermentõ
munkájának példáján

keresztül érzékeltette,
hogy „a gyilkos kegyet-
lenség mellett mindig
ott jár az embert, mint
teremtményt tisztelõ hu-
manitás”. A közelmúlt-
ban „Óbudai múltidézõ”
címmel megjelent, P.
Kiss Mihály szalézi ren-
di szerzetes vészkor-
szakban írt naplórészle-
tét idézve leszögezte:
bûnbakká tévõ eszmé-
ket, hazáját szeretõ, be-
csületes, magyar ember
nem fogadhat el.

Az önkormányzat fa-
lán lévõ emléktábla alatt
a pártok és civil szerve-
zetek koszorúkat, a zsi-
dó hitközség tagjai pe-
dig az emlékezés kavi-
csait helyezték el.

A vészkorszak óbudai áldozataira emlékeztek

Az idei budapesti strand-
szezon újdonsága, hogy
számos kedvezménnyel
várják a fiatalokat, a csa-
ládokat és a nyugdíjaso-
kat. Szerdánként, az úgy-
nevezett strandváró napon
mindenki kedvezményes
jegyet válthat.

J únius végén rendezik
a Strandok Éjszakája

programot, és a tervek
szerint a nyáron még
számos egyéb esemény-
nyel teszik színesebbé a

strandéletet. A Pünkösd-
fürdõi strandon igazi
retró hangulat várja
majd a látogatókat, szá-
mos zenei csemegével. 

Nyitások
Dagály strand: április

30-tól nyitva. Palatinus:
május 7-tõl nyitva. Cse-
peli és Paskál strand:
május 14. Római strand:
május 28. Csillaghegyi
strand: június 4. Pün-
kösdfürdõi strand: júni-
us 11. 

Július 1-jén zárva lesznek
az egészségügyi intézmények

Valamennyi III. kerületi egészségügyi intézmény
(szakrendelõ, felnõtt háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi rendelõ) zárva tart július 1-jén (pénteken).
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kér-
déseirõl szóló, 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B. §-a jú-
lius 1-jét - Semmelweis-nap - az egészségügyi foglal-
koztatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egész-
ségügyi dolgozókra és az egészségügyben dolgozók-
ra kiterjedõen munkaszüneti nappá nyilvánította.
Ügyeleti ellátást az alábbi intézmények biztosítanak.
Központi (sürgõsségi) felnõtt háziorvosi ügyelet:
IMS (Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft.) 1033
Budapest, Vihar utca 29. Telefon: (+36-1) 388-8501.
Központi (sürgõsségi) házi gyermekorvosi ügyelet:
Budai Gyermekkórház 1023 Budapest, Bólyai u. 5-9.
Telefon: (+36-1) 387-1439.
Fogászati ügyeleti ellátás:
Stomatológiai Intézet Budapest, Szentkirályi utca
40. Telefon: 317- 6600.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Elkezdõdött a fõvárosi strandszezon

APRÓ VILÁGOK TÁRLATA. Igazi Playmobil történelmet vo-
nultattak fel április 16-án és 17-én azon a kétnapos fesz-
tiválon a Csobánka téri közösségi házban, ahol az életké-
pek, épületek, figurák segítségével idézték meg a törté-
nelem sok fontos állomását a gyerekek nagy örömére

G yimesi László író,
költõ nyitja meg a

Barlay László festõmû-
vész és tanítványai ké-
peibõl összeállított kiál-
lítást május 17-én 15

órakor a Kiskorona ut-
cai Idõsek Klubjában.
Az alkotások június 7-ig
láthatók, hétköznapokon
9-tõl 16 óráig. (Cím:
Kiskorona utca 3.)

Barlay és tanítványainak képei

Mûvek Párizsból
Három Párizsban letelepedett magyar származású
mûvész, Csató György festõ, Kilár István szobrász
és Neuhaus Ervin garfikus munkáiból válogatnak a
Budapest Galéria Kiállítóházában. Megnyitó: június
2-án 17 órakor. Nyitva: július 3-ig, hétfõ kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig. (Cím: Lajos utca 158.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_09.qxd  2011.05.09.  15:25  Page 32


