
A képviselõ-testület május 26-án tartotta so-
ron következõ ülését, melyen közel félszáz
napirendi pontról döntöttek.

Az óbudai egészségügyi ellátás minõsé-
gérõl kérdeztek 1000 pácienst, egy kö-
zelmúltban végzett anonim felmérésben.

A parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) nagy-
mértékû elszaporodásának közegészség-
ügyi és gazdasági károsító hatása jelentõs.13

Védekezzünk az allergén gyomok ellen!
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Testületi ülés

10
1000 embert kérdeztek a betegellátásról

Több mint
egy évtizedes múltra te-
kintenek vissza az Óbudai
Nyár rendezvényei, s ez
idõ alatt a kerület és a vá-

ros kultúra iránt
érdeklõdõ lakói megszok-
ták, megszerették az igé-
nyes kikapcsolódást kíná-
ló programsorozatot. Az
idei események részletei-

rõl az Óbudai Társas-
körben tartott sajtótájé-
koztatón tudhattak meg
többet a meghívott ven-
dégek június 2-án. Prog-
ramajánló a 16-17. ol-
dalon   FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Lapzártakor érkezett: Ötödik alkalommal rendezték a kerületi pedagógusnapot június
3-án az Óbudai Társaskörben. Bús Balázs polgármester köszöntõjében méltatta a
pedagógusok áldozatos munkáját. Az óvodások és az iskolások ünnepi mûsorral ked-
veskedtek nevelõiknek. A kiemelkedõ munkát végzõ pedagógusok és oktatást segítõ
dolgozók kitüntetésben részesültek.                            A KITÜNTETETTEK NÉVSORA A 3. OLDALON

I smét kiérdemelte a
„Kerékpárosbarát

Munkahely” címet Óbu-
da-Békásmegyer Ön-
kormányzata. A Nemze-
ti Fejlesztési Minisztéri-
um és a Vidékfejlesztési
Minisztérium „a kerék-
párosokért tett erõfeszí-
tések folytatásáért” ta-
lálta érdemesnek az ön-

kormányzatot a cím to-
vábbi viselésére. 

BÕVEBBEN A 9. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
június 22-én, szerdán
jelenik meg! Újságunk
korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu
honlapon.

Óbuda a kultúra városa Kerékpárosbarát kerület

Nyitnak a nyári táborok
Még egy hét és befejezõdik a tanítás az általános
és középiskolákban. Tábori összeállításunkban a
szabadidõ hasznos eltöltéséhez adunk tippeket.

TÁBORI KÖRKÉP A 14. OLDALON

Jubileumi diplomák, elismerések pedagógusnapon

FOTÓ: KOVÁTS GÁBOR
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2011/11. szám2
Óbudai Nyár

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Nyaranta egymást érik a
fesztiválok országszerte,
ám az Óbudai Nyár jó érte-
lemben „kilóg a sorból”. A
kínálatból nem hiányzik a
könnyed nyári hangulat, de
mindig nívós szereplõgárda
és komoly mûvészi teljesít-
mény teszi mélyebbé eze-
ket az élményeket. Mind-
ezt úgy, hogy rendkívül szí-
nes és széles palettán
nyújt programokat vala-
mennyi korosztálynak. A
rendezvénysorozat a folya-
matos megújulást ötvözi a
hagyománytisztelettel, s
ennek köszönhetõen a kö-
zönség minden óhaját tel-
jesíti.  

Ajúnius 17-én kezdõ-
dõ Óbudai Nyár ha-

gyományait, céljait, prog-
ramjait Bús Balázs pol-
gármester, Lõrincz Edina,
az Óbudai Kulturális Köz-
pont ügyvezetõ igazgató-
ja, Harsányi Mária, az
Óbudai Társaskör igazga-
tója és Népessy Noémi, az
Óbudai Múzeum szakmai
igazgatója ismertette. Az
esemény háziasszonya
Görög Zita volt. Fellép-
tek: Horgas Eszter, We-
szely Ernõ, Õze Áron és
Fullajtár Andrea. 

A programokat három
éve szervezõ, Lõrincz
Edina igazgatása alatt ál-
ló Óbudai Kulturális
Központ vezetõsége, a
támogatók és a sajtótájé-
koztatón fellépõk egyön-
tetûen hangsúlyozták:
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, Bús Ba-
lázs polgármester irányí-
tásával kiemelt figyelmet
szentel a kultúrának, a
hagyományápolásnak,
mindezek által a közös-
ségépítésnek a városrész-
ben. Ahogy Harsányi
Mária, az Óbudai Társas-
kör igazgatója fogalma-
zott, idén nyáron is az ér-
ték lesz a mérték.

Koncertek
A Fõ tér idén is a kon-

certek helyszíne lesz.
Színpadra lép az örök ked-
venc, a kortárs és klasszi-
kus zenét egyaránt mûsor-
ra tûzõ Óbudai Danubia
Zenekar, a Budapest Rag-
time Band és a Benkó Di-
xieland Band. Elõször lesz

vendég a nemzetközi hírû
fuvolamûvész Horgas
Eszter, aki a Carmen
show-val szerepel, míg
Illényi Katica és a Cseke
quartet világslágerekbõl
nyújt át egy csokornyit,
addig Jamie Winchester a
balladák világába kalau-
zolja el a nagyérdemût,
Harcsa Veronika pedig a
jazz kedvelõknek szerez
kellemes estét. Az Óbudai
Búcsú két napon át eleve-
níti fel a negyedévszáza-
dos hagyományokat. A
színpadon jól megférnek
majd a kerületi iskolások,
a helyi és vendég kórusok,
tánckarok és az olyan ne-
ves fellépõk - a teljesség
igénye nélkül - mint Fe-
nyõ Miklós, a Szolnoki-
Zsadon házaspár, Malek
Andrea, Poór Péter. 

Színház
A Zichy-kastély ud-

vara ezen a nyáron is
színházi szentéllyé ne-
mesül. A darabok sorát a
Karinthy Színház „Büsz-
keség és balítélet” címû
romantikus vígjátéka
nyitja, majd a Száguldó
Orfeum elõadása, az Öt
nõ az esõben nevetteti és
gondolkodtatja el a kö-
zönséget. Mint ahogy
édes-bús hangulatot ígér
a Cserháti Zsuzsa emlék-
koncert is, ahol Auth
Csilla, Janza Kata, Koós
Réka, Trokán Anna és
Majsai Gábor, valamint
a Stúdió 11 zenekar idézi
meg dalain keresztül a
feledhetetlen tehetségû
énekesnõt. Sokak örö-
mére Udvaros Dorottya
és Dés László újra mû-
sorra tûzte a legendás
„Átutazó” címû lemez
dalait. A koncert vendé-
ge Somló Tamás lesz. A
sort a Karinthy Színház
zárja a Hippolyt a lakáj-
jal. A címszerepet Galla
Miklós játssza, a Schnei-
der házaspárt Voith Ági
és Koltai Róbert. 

A képzõmûvészet ked-
velõket a San Marco Galé-
riában fotókiállítás várja
Makovecz Imre templom-

építészetérõl, Tenk László
szabadtéri tárlata a Kórház
utcában és a Symbol Létai
Gábor, Mondy András és
Antonio Puri alkotásaival. 

ATársaskör igézõ han-
gulatú kertjében idén is
muzsika szól. Igó Éva és
Fesztbaum Béla a régi Bu-
dapestrõl énekel, Tátrai
Tibor és Szûcs Antal Gá-
bor a latin hangulatot hoz-
za el. „Csoda kell” címû
koncertjével Weszely Er-
nõ és Kádek Heny lép
színpadra. Az operakedve-
lõk pedig Mozart: Figaro
házassága címû vígoperá-
ját láthatják Fehér András
rendezésében, tehetséges
tanítványai tolmácsolásá-
ban. Természetesen a szín-
ház sem maradhat el a
Társaskör kertjébõl. Idén
Fullajtár Andreát és Õze
Áront láthatja a közönség
a „Gyógyír az északi szél-
re” címû darabban. 

A komolyzenének -
Plein air koncertek a Liszt
Ferenc kamarazenekarral,
Mozart est, Négy évszak
est - ezúttal is a Kiscelli
Múzeum ad otthont.  

Duna Karnevál
Békásmegyeren a

Duna Karnevál ezúttal
két távoli ország népze-

néjét, néptáncát tárja a
közönség elé az Egyesült
Államok beli Utahból ér-
kezõ és a kínai Xiamen
Xiao Bailu táncegyütte-
sek közvetítésével. 

Nem maradhat ki a sor-
ból az Óbudai Múzeum
sem, ahol a Múzeumok
Éjszakája színes forgata-
got ígér, s mellette „buda -
egy város három arca” cí-
men állandó kiállítás, „Is-
ten veletek, ti boldog Ven-
delinek!” címmel pedig
idõszaki kiállítás várja a
látogatókat.  

A Kobuci Kertben
többek közt az Alma Ze-
nekar, a Kaláka Együt-
tes, a Kolompos Együt-
tes, a Quimby, a Csík ze-
nekar, Kiss Erzsi, a
Parno Graszt, a Kerekes
Band, a Besh o Drom és
a Kiscsillag muzsikál. 

Hékás Békás
Az Óbudai Nyár záró

rendezvénye, a Hékás
Békás vidám forgatag-
gal, finom falatokkal és
koncertek sorával bú-
csúztatja a nyarat. Fellép
a Four Fathers, Király L.
Norbi, a Nap Társulat, az
Urban Dance School,
Bódy Magdi, a Keresztes
Ildikó Band, és a feszti-

vál utolsó koncertjét adja
az Edda Mûvek. 

Túlzás nélkül állíthat-
juk, hogy az Óbudai Nyár
már nem csak a hazai kö-
zönség kedvence, állja a
sarat a világvárosok nyári
kulturális kínálatával is.
Évek óta nagy az érdeklõ-
dés a környezõ országok-
ból, sok turista igazítja a
programok idõpontjához
szabadságát, s azok is elis-
merõen nyilatkoznak,
akik elõször találkoznak a
rendezvénnyel. Nem is
csoda, hiszen kevés város,
kerület dicsekedhet azzal,
hogy egész nyáron át vár-
ja a látogatókat értékes
mûsorokkal, neves fellé-
põkkel. Így Óbuda már
nem csupán legendás ven-
déglátásáról híres, hanem
a kultúra szeretetérõl és
támogatásáról is. 

Az önkormányzat
nagyvonalú támogatá-
sának köszönhetõen a
Fõ téri koncertek to-
vábbra is ingyenesek, és
a többi helyszínen is mér-
sékelt áron juthatnak be-
lépõhöz a látogatók. Idén
is elmondhatjuk, hogy a
kerületben élõknek ki
sem kell mozdulniuk ah-
hoz, hogy a kultúra színes
forgatagába kerüljenek. 

Az asztal körül balról-jobbra: Õze Áron színmûvész, Fullajtár Andrea színésznõ,
Népessy Noémi, az Óbudai Múzeum szakmai igazgatója, Rábóczky Zsuzsa, a Békásme-
gyeri Közösségi Ház vezetõje, Harsányi Mária, az Óbudai Társaskör igazgatója, Bús Ba-
lázs polgármester, Horgas Eszter fuvolamûvész, Görög Zita, az esemény háziasszonya,
Weszely Ernõ harmonikamûvész 

Koncertek, színházi elõadások, tárlatok a palettán

Óbuda a kultúra városa

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Bús Balázs polgármes-
ter beszédében kifej-

tette: az új kormány meg-
alakulása óta abban nincs
vita, hogy az oktatási
rendszert a megváltozott
gazdasági és demográfiai
viszonyokhoz kell alakí-
tani, hisz a korábbi hely-
zet nem tartható fenn
hosszú távon. Az új kon-
cepciók gyakorlatba ülte-
tésének idõszaka azonban
szükségszerûen átmeneti
bizonytalanságot eredmé-
nyez, melyet a pedagógu-
sok, de a szülõk, sõt a
gyermekek is megérez-
nek. A cél azonban vilá-
gos, helyre kell állítani a
normális tanár-gyermek
viszonyt, s a tudásnak a
világos értékelés által
súlyt kell adni. A polgár-
mester úgy fogalmazott:
nem szereti, de gyakran
elõkerül a közbeszédben a
fordulat, mely szerint a ta-
nárok, tanítók a nemzet
napszámosai. A szakmá-
juk társadalmi elismertsé-
ge magas, miközben az
ezt kifejezõ juttatás, óva-
tosan fogalmazva sincs
összhangban az elvégzett
munka értékével.

- Az alap- és középfokú
oktatási intézményekben
a gyermek és az õ fejlõ-
désének érdeke kell, hogy
a középpontban álljon.
Ezt várja el a szülõ, az in-
tézmény fenntartója és az
egész társadalom. Ezért is
ért meglepetésként egy
napilapban a közelmúlt-
ban a szivárványszínû
szakszervezet vezetõjé-
nek nyilatkozata. Ebben
sok mindenrõl esett szó,
csak épp a gyermekekrõl
nem. Szomorú ez, de saj-
nos nem ismeretlen elõt-
tem, mint intézmény-
fenntartó elõtt. Vannak
sokan persze, akik a gyer-

mek tananyagon kívüli
képességfejlesztésében,
hasznos szabadidõs prog-
ramjaiban önként, puszta
gyermekszeretetbõl köz-
remûködnek, de azt is lá-
tom, néhányukat csak a
saját anyagi gyarapodá-
suk motivál. A gyermek
azonban sohasem válhat
pusztán a pénzkereset
eszközévé, mint egy le-
gyártott, majd értékesített
autó. Az oktatási rendszer
ugyanis nem üzlet, mely
a pedagógusok döntõ
többségének is magától
értetõdõ. Mint ahogy az
is, hogy a szükséges is-
meretanyag átadása csak
az egyik, bár nem elha-
nyagolható feladat. Leg-
alább ilyen fontos azon-
ban az a nevelõ szemlé-
let, mely a pedagógus ré-
szérõl a szakmai kompe-
tencián túl, ember- és
gyermekszeretetet is fel-
tételez. Erre szokták
mondani, hogy jó peda-
gógusnak születni kell. 

Engedjék meg, hogy
hangot adjak annak a szé-
les körû vélekedésnek,
mely az önök mindennapi
erõfeszítéseit ismeri el.
Szülõként és polgármes-
terként is köszönettel tar-
tozom a helytállásért, az
olykor kilátástalannak tû-
nõ pillanatok elviselésé-
ért, a megoldások szünte-
len kereséséért - tette hoz-
zá Bús Balázs. 

A több évtizede diplomát
szerzett óvónõk és tanítók
arany, gyémánt, vas, rubin
diplomában részesültek. Az
okleveleket, kitüntetéseket
Bús Balázs polgármester és
Menczer Erzsébet, az oktatá-
si és sport bizottság elnöke
adta át. 

50 évvel ezelõtt kapott
oklevelet, ezért jubileumi
arany diplomát vehetett
át: Herczeg Miklósné, Higl
Lászlóné, Nagy Árpádné,
Palotási Andrásné, Pentz
Zsoltné, Újhelyi Albertné,
Zsoldos Jenõné.

60 éve kapott óvónõi
vagy tanítói okleveléért
gyémánt diplomában ré-
szesült: dr. Hajnáczky
Károlyné, Jenei Artúrné,

özv. Koch Henrikné,
Mádai Istvánné, Oláh
Istvánné, Parajdi Lajosné,
Tamási Sándorné.

65 éve végezte el a kép-
zõt és most vas diplomát
vehetett át: Cserháti Antal-
né, Fodor Károly, Németh
Istvánné Szigeti Anna, Né-
meth István, Potássy
Jánosné.

70 évvel ezelõtt kapta
oklevelét, ezért rubin dip-
lomában részesült: Szûcs-
Farkas Árpádné.

Szolgálati Emlékér-
met kapott: Marótiné
Horváth Gizella, a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános
Iskola igazgatója. Szume-
ga Rudolf, a Keve-Kis-
erdei Általános Iskola
igazgatója. Blinczinger
Béláné, az Ágoston Mû-
vészeti Óvoda Kastély
Tagóvodájának vezetõje,
aki festményt is kapott,
melyet Vicze Miklósné, a
III. kerületi Pedagógus
Szakszervezet elnöke
adott át a szakszervezet
nevében.

Elismerõ oklevelet ve-
hetett át Makai Ákosné, a
Hétpettyes Óvoda Szín-
Kör-Játék Tagóvodájának
óvodatitkára. Tóth Imréné,
a Meseerdõ Óvoda Szivár-

vány Tagóvodájának daj-
kája.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Képvise-
lõ-testülete által alapított
Pedagógiai Érdemekért
kitüntetés díjazottjai:
Dérné Szabó Mária, a
Zipernowsky Károly Álta-
lános Iskola tanítója; dr.
Dolgos Györgyné, a Fod-
ros Általános Iskola tanító-
ja; Jordánné Tóth Magdol-
na, az Óbudai Nagy Lász-
ló Általános Iskola igazga-

tóhelyettese; Kementzey
Istvánné, a Dr. Szent-
Györgyi Albert Általános
Iskola tanítója; Marótiné
Horváth Gizella, a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Is-
kola igazgatója; Melich
Ágnes, a Medgyessy Fe-
renc Általános Iskola fran-
cia-német szakos tanára;
Molnár László Márk, né-
met nyelvtanító az Elsõ
Óbudai Általános Iskolá-
ban; ifj. Molnár Sándor az
Óvoda, Általános Iskola,
Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intéz-
mény testnevelõ és gyó-
gytestnevelõ tanára;
Somodiné Kiss Terézia, a
Napraforgó Mûvészeti
Óvoda vezetõje; Széll
Márta, táncmûvész, tánc-

tanár a Veres Péter Gimná-
ziumban; Zombori Béláné,
a Kerék Általános Iskola
és Gimnázium történelem-
magyar szakos tanára; Vid-
ra Imréné, az Óbudai Me-
sevilág Óvoda óvodapeda-
gógusa. 

Több évtizedes példaér-
tékû, oktató, nevelõ munká-
jának elismeréseként pol-
gármesteri dicséretben
részesült Bán Éva, a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Is-
kola igazgatóhelyettese.  

Semmelweis-nap 
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, a
Szent Margit Rendelõ-
intézet és a kerületi Vé-
dõnõi Szolgálat a ha-
gyományos Semmel-
weis-napi ünnepséget
június 23-án 17 órától
tartja az Óbudai Kultu-
rális Központban.

Köszönet a pedagógusoknakJubileumi diplomák, 
elismerések pedagógusnapon

Kerületi tanulmányi versenyek gyõztesei
A Pedagógiai Szolgáltató Intézet által szervezett kerületi tanulmányi versenyeken legered-
ményesebben szerepelt diákok Bús Balázs polgármestertõl vehették át díjaikat.Elsõként
Vadler Júlia, az Elsõ Óbudai Általános Iskola 5. évfolyamos tanulója, aki 3. helyezést ért
el. Második lett Janó Attila, az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 5. évfolyamos diákja.
A Pedagógiai Szolgáltató Intézet által 2010-ben alapított, „A legeredménye-
sebbnek” elnevezésû vándordíjat a 2010-2011-es tanévben Oláh Márton, az
Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 7. évfolyamos tanulója kapta.

Szûcs-Farkas Árpádné rubin diplomát vett át Bús Balázs polgármestertõl

FOTÓK: KOVÁTS GÁBOR
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Tudósítás az ülésterembõl – Önkormányzat – Fõváros

Soron következõ rendes
ülését május 26-án tartotta
az önkormányzat képviselõ-
testülete.

Következõkben a jó-
váhagyott a napiren-

di pontokat olvashatják: a
2011. évi közszolgáltatási
megállapodás miatti költ-
ségvetési rendeletmódo-
sítás. * Az ebtartásról szó-
ló rendelet módosítása. *
A Bécsi út-Testvérhegyi
út-Domoszló útja-Forrás
utca-Szilva utca által ha-
tárolt terület, valamint a
Szõlõ utca-Tímár utca-
Pacsirtamezõ utca-Viador
utca által határolt terület
Kerületi Szabályozási
Terve. * Vagyonkezelés
átalakítása. * Átfogó érté-
kelés a kerület gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról. *
Egyes szociális és gyer-
mekjóléti intézmények

alapító okiratának módo-
sítása. * Tájékoztató a
2011/2012-es tanév elsõ-
osztályosainak beíratásá-
ról. * Általános iskolák
alapító okiratában a maxi-
mális létszám módosítá-
sa. * Az Aelia Sabina Ze-
ne-, Képzõ- és Táncmû-
vészeti Iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény alapító okiratának
módosítása. * Az Óbudai
Kulturális Központ Non-
profit Kft. 2011. évi üzle-
ti tervében szereplõ ki-
adási elõirányzatok átcso-
portosítása. * Együttmû-

ködési szándéknyilatko-
zat a Kárpát-medencei
Megyer települések kö-
zötti partneri együttmû-
ködésrõl, a települések
fejlõdésének érdekében. *
Az Óbudai Danubia Ze-
nekar Nonprofit Kft.
2010. évi beszámolója az
önkormányzattal kötött
közszolgáltatási megálla-
podás teljesülésérõl. * A
2010-ben költségvetési
soron támogatott szerve-
zetek pénzügyi beszámo-
lói. * A „Fogadj örökbe
egy zöldterületet” pályá-
zat elbírálása. * Nyári tá-

bor pályázat elbírálása.
* Az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata
Költségvetési Szerveket
Kiszolgáló Intézmény,
valamint a Védõnõi
Szolgálat alapító okiratá-
nak módosítása. * Szoci-
ális nyári gyermekétkez-
tetéshez szükséges önerõ
biztosítása. * Együttmû-
ködési megállapodás
módosítása a Kék Pont
Drogkonzultációs Köz-
pont és Drogambulancia
Alapítvánnyal. * Új,
nyilvános pályázat a Ba-
rátság parki Sportköz-

pont területén mûködõ
sportpályák üzemelteté-
sére. Földútalap kivitele-
zési programjának meg-
határozása. * Az Óbuda-
Békásmegyer Városfej-
lesztõ Nonprofit Kft.
2010. évi közhasznúsági
jelentése és beszámolója,
illetve 2011. évi üzleti
terve. * A KEOP, ener-
giahatékonyság fokozó
pályázathoz szükséges
önrész tételes elfogadása.
* A KMOP, Óbudai Pro-
menád fejlesztése pályá-
zat támogatási szerzõdés
elõkészítéséhez szüksé-
ges összeg biztosítása. *
Az Ezüsthegyen lévõ
65750/3 helyrajzi szám
alatti ingatlan elidegení-
tésre történõ kijelölése. *
A 2011. május 23-án zá-
rult ingatlanpályázat ér-
tékelése. * A Kenyeres
utca 18-22. szám alatti,
721 négyzetméter alapte-
rületû, Magyar Hospice
Alapítvány által bérelt
gondozóház értéknövelõ
beruházásai elszámolásá-
ra és megtérítésére vo-
natkozó külön megálla-
podás kötése, valamint a
bérleti szerzõdés módo-
sítása. * A zárt ülésen
döntöttek az Óbuda La-
kosságának Egészségéért
Díj odaítélésérõl. 

Rendelet módosítások, szabályozási tervek a testület elõtt

Országgyûlési 
képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgár-
mester és országgyûlé-
si képviselõ (4. számú
egyéni választókerület)
elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadó-
óráját. További informá-
cióért hívja a polgár-
mesteri titkárságot a
437-8696-os telefon-
számon.
• Menczer Erzsébet (3.
számú egyéni választó-
kerület) országgyûlési
és önkormányzati kép-
viselõ minden hónap el-
sõ csütörtökén 16-tól
18 óráig tart fogadóórát
a Kaszásdûlõ utca 7.
szám alatti Fidesz iro-
dában. Idõpont-egyez-
tetés miatt a fogadóórá-
ra elõzetesen be kell je-
lentkezni a 367-8791-
es telefonszámon.
Menczer Erzsébet or-
szággyûlési képviselõ
júliusban és augusz-
tusban nem tart foga-
dóórát. A következõ fo-
gadóóra szeptember 1-
jén lesz. A fogadóórára
a Fidesz iroda telefon-
számán (367-8791) le-
het bejelentkezni.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Mûszakilag felülvizs-
gálják a budapesti metró-
üzemet a közgyûlés má-
jus 25-ei döntése alapján.
A mûszaki áttekintés ki-
terjed a metrókocsik kar-
bantartásának teljes átné-
zésére, elemzik a szerel-
vények további üzemel-
tetésének kockázatait, a
jármûvek általános mû-
szaki állapotát.

Budai fonódó
Külön támogatási szer-

zõdés alapján épülhet meg
az Észak- és Dél-Budát
összekötõ budai fonódó vil-
lamoshálózat Széll Kálmán
téri, illetve Bem rakparti
ága - döntött egyhangúlag a
Fõvárosi Közgyûlés.

Díszpolgárok
Balczó András öttusá-

zó, Csukás István író,

Egerszegi Krisztina
úszó, Eperjes Károly
színmûvész, Kásler
Miklós, az Országos
Onkológiai Intézet fõ-
igazgatója, Kopp Má-
ria, a SOTE fõigazgató-

helyettese, Kovács Kati
énekes, Mádl Ferenc
volt köztársasági elnök,
Makovecz Imre építész,
Papp Lajos szívsebész,
Elvis Presley amerikai
énekes, Sánta Ferenc

zenész, Skrabski Árpád
demográfus-szocioló-
gus, Szervátiusz Tibor
szobrászmûvész, Szirtes
Ági színmûvész és Lech
Walesa volt lengyel ál-
lamfõ.

Fõvárosi döntések • Felülvizsgálják a metróüzemet

Budapest új díszpolgárai

Álláshirdetés szociális gondozó-ápoló munkakör betöltésére
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (1036 Budapest, Kiskorona utca 3.)
felvételt hirdet szociális gondozó-ápoló munkakör betöltésére. A megjelölt mun-
kakör határozatlan idõre vonatkozik. A jelentkezéshez szükséges dokumentu-
mok: szakképesítést igazoló bizonyítvány másolata, önéletrajz. Jelentkezési fel-
tételek: középfokú végzettség (felnõtt szakápoló, ápoló, általános ápoló); ma-
gyar állampolgárság; büntetlen elõélet. Feladata: folyamatosan figyelemmel kí-
séri az ellátottak egészségi állapot változásait. Közremûködik az ápolási illetve
gondozási tervek elkészítésében, végrehajtásában. Gondoskodik az orvosi ta-
nácsadás elõkészítésérõl, ha indokolt, az orvosnak jelzi az ellátás szükséges-
ségét a szakmai szabályok szerint. Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény (KJT) alapján. (Felvilágosítás Honti Szilviától kérhetõ a 250-1552-
es telefonszámon. E-mail: ogk-jogasz@kszki.obuda.hu)
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- Mára gyerekek és fia-
tal felnõttek százaival sze-
rettettük meg a magyar
néptáncot és népzenét.
Együttesünk neve magá-
ban rejti, amit a népha-
gyományról, mint közös
kincsünkrõl gondolunk.
Kincs Õ: számunkra kin-
cset jelentõ. Minden fel-
lépésünkön ennek a cso-
dálatos néptánckincsnek
adózunk. Ez a kimeríthe-
tetlenül gazdag népha-
gyomány teszi lehetõvé
számunkra a folyamatos
megújulást, elõadásaink
sokszínûségét. Külön
öröm, hogy a képviselõ-
testület egyhangúlag
hagyta jóvá számunkra a
rangos elismerést. Taná-
rainknak, táncosainknak
nagyon sokat jelent ez a
fajta visszajelzés - mondja
elöljáróban Turcsánné
Horváth Annamária,
majd hozzáteszi: - Bús Ba-
lázs polgármester a díj
odaítélésétõl függetlenül is
minden tõle telhetõ mó-
don támogatja az együtte-

sünket. Érezzük, hogy sze-
mély szerint értékeli a né-
pi hagyományok, az au-
tentikus kultúra effajta
közvetítését általunk. Azt
a törekvésünket, hogy a
békásmegyeri lakótelep
közepén, a Medgyessy Fe-
renc Általános Iskolában
diákok százainak adtuk,
adjuk át a néptánc szerete-
tét, a magyar hagyomá-
nyok tiszteletét.

A Kincsõ Néptánc-
együttes 1980-ban alakult.
Még az akkori tanév kez-
dete elõtt, a sóstói tábor-
ban, spontán módon, egy
kis mûsorra készítette fel
diákjait az iskolában alsó
tagozaton tanító Annamá-
ria, aki akkoriban már
néptánc oktatói tanfo-
lyamra járt. A gyerekek
õsszel arra kérték, hadd
folytathassák a táncot. A
lelkesedés egyre nõtt, a
csoportba mind többen je-
lentkeztek. Ez nem is volt
csoda, hiszen a folyosó-
kon szinte minden szünet-
ben szólt valamilyen nép-

zenei dallam, és a külön-
órák jó hangulatának is
gyorsan híre ment. Évek
alatt barátságok, szerel-
mek szövõdtek, és mindig
is különlegesen jó társaság
alakult ki a Kincsõs tánco-
sok közt. Egy évtized el-
teltével az iskola egykori
igazgatója, Sipos Józsefné
és Kenessey László, az
Aelia Sabina Zeneiskola
vezetõje együttmûködési
megállapodást kötött, ez-
zel hivatalosan utóbbi ta-
gozatává vált a Med-
gyessyben mûködõ nép-
tánc csoport. 

Dr. Bertókné Daróczi
Marianna, az intézmény
jelenlegi igazgatója is tá-
mogatja a Kincsõ együttes
munkáját, a rengeteg és el-

maradhatatlan
szülõi segít-
ség mellett. A
kis és nagyob-
bacska palán-
ták elsõsorban
a városrész-
ben élõ gyere-
kek, jó ideje
azonban már
messzebbrõl,
akár Eszter-
gomból vagy
Dél-Pestrõl is
i d e j á r n a k ,
csak hogy itt
sajátíthassák
el a néptánclé-
péseket. Szin-
te a kezdetek-

tõl annyian jelentkeztek a
csoportba, hogy több kor-
osztályra kellett osztani a
táncosokat. Így alakult a
Kis-, az Ifjú- és a Felnõtt
Kincsõ Néptáncegyüttes,
melyeknek tagjai külön-
külön és együtt is számos
hazai és nemzetközi elis-
merést „táncoltak össze”.
Magától értetõdõ volt,
hogy több tanítványhoz
több tanár kell. Több tánc-
oktató vagy a Kincsõbõl
indult és az Állami Nép-
táncegyüttesben folytatta
pályafutását vagy éppen
onnan érkezett tanítani a
„kis kincseket”. Néhány
nevet kiemelve, átadta itt
tudását Ónodi Béla, Hári
Tímea, Kökény Richárd,
Farkas Sára, Dobos Bea.

Az együttes sikereinek zá-
loga a jelenlegi tehetsé-
ges, és elhivatott okta-
tók: Baloghné Vatai
Barbara, Csiki Gergely
és Galát Péter.

Az együttes Kis és Apró
Kincsõ csoportja évek óta
sikeresen szerepel az Örök-
ség Gyermek Népmûvé-
szeti Egyesület által szerve-
zett régiós fesztiválokon.
Továbbá az Ifjú és a Kis
Kincsõ Együttes a tavalyi
versenyek alapján bejutott
az ország 12 legjobb együt-
tese közé, a Néptánc Anto-
lógiára. Anemzetközi sike-
reket felsorolni is lehetetlen
vállalkozás.

Annamária nem mondja
ki, mégis lehetetlen nem
észrevenni, hogy õ az
együttes „szíve, lelke, több
száz lóerõs motorja” néha
emberfeletti energiákat
mozgat meg annak érdeké-
ben, hogy küldetésüknek
töretlenül megfelelhesse-
nek, és minél többen meg-
ismerhessék az egyes táj-
egységek jellegzetes tánca-
it. Ahogy fogalmaz: a tánc
a lélek legmélyérõl érkezõ
megnyilvánulás, és talán
pont ez az, ami táncosaink
arckifejezésérõl, minden
mozdulatáról visszatükrö-
zõdik. Hogy szeretik egy-
mást, és mindazt, amit csi-
nálnak. Enélkül minden
csak tornamutatvány len-
ne. Sz. Cs.

Óbuda kincse a Kincsõ Néptáncegyüttes
Idén a Turcsánné Horváth Annamária által vezetett, 30
éves fennállását ünneplõ Kincsõ Néptáncegyüttesnek
ítélte az önkormányzat képviselõ-testülete az Óbuda
Kultúrájáért-díjat. Az elismerést Óbuda Napján, a Fõ té-
ren adta át Bús Balázs polgármester. A díjat elsõ alka-
lommal nyerte el egy csoport. A 2003-ban Budapestért
Díjjal jutalmazott néptáncegyüttes alapítójával békás-
megyeri otthonában beszélgettünk a május végi, prágai
nemzetközi néptánc fesztivált követõen, ahol állva tap-
solta meg fellépésüket a közönség.

Július 1-jén zárva tartanak
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) 212-5979.
Fogászati ügyeleti ellátás:
Stomatológiai Intézet Budapest, Szentkirályi utca
40. Telefon: 317- 6600.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

GYERMEKNAP. „Mátyás király bolondos bolondja” címmel a Maszk Bábszínház óriás-
bábos elõadása, óperenciás játszóház, kézmûves foglalkozás, ugrálóvár, lufifujó bo-
hóc, arcfestés - csak néhány azok közül a gyermeknapi programok közül, melyre az
Óbudai Kulturális Központba várták május 29-én a gyermekeket szüleikkel együtt

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális

Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény szerve-
zésében száz óbudai nyug-
díjas klubtagot ért az a
megtiszteltetés, hogy ha-
gyományteremtõ módon,
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának támoga-
tásával, elutazhatott
Domonyvölgybe, a Lázár
Lovasparkba.

A vendéglátók üdítõ-
vel, kis kupica

ágyas pálinkával, forró
házi pogácsával kínálták
a jókedvû, két busznyi
csapatot. Itt minden az
idõsekrõl szólt. Lehetett
kényelmes tempóban sé-
tálgatni, megnézni a ma-
gyar õshonos állatokat,
pazar lovasbemutató és
pusztai olimpiai játékok
kápráztatták el a jelenlé-
võket. Mindenhol rend
és tisztaság fogadta a lá-
togatókat, látszott, hogy
ember és állat nagy har-
móniában él itt a termé-
szet ölén. Játékos, vicce-
lõdõs népi játékkal mu-
tatták be a lovaspark dol-
gozói a régi hierarchiát a
pusztán, az idomított
szamár mindenkit meg-
kacagtatott. Kényelmes
fogatokon vitték körbe
az idõseket, a vállalkozó
kedvûek még a bakra is
felülhettek. A híres, sok-
szoros fogathajtó világ-
bajnok fivérek, Lázár
Vilmos és Lázár Zoltán
jelenlétükkel növelték a
nap rangját, dedikálták a
meghívót. A látogatók a
bajnokok termében meg-
csodálhatták érmeiket,

serlegeiket, pályafutásuk
legszebb „gyümölcseit”.

A friss levegõtõl, kel-
lemes napsütéstõl ala-
posan megéheztek a ki-
rándulók, és örömmel
nyugtázták, hogy jó il-
latok szálltak az étte-
rem felõl. Bográcsgu-
lyás, domonyvölgyi
sültek, tejes pite volt a
gazdag menü, melyet
jóféle borocskával lehe-
tett leöblíteni. Ebéd
után a cigányzenekar
olyan lendületesen húz-
ta a talpalávalót, hogy
némi pihenés után
jópáran táncra is per-
dültek.

Búcsúzáskor a kirán-
dulók köszönetüket fe-
jezték ki az intézmény
vezetõjének, Müller
Istvánnénak és Bús Ba-
lázs polgármesternek
ezért a csodálatos napért. 

Klubtagok véleménye
a domonyvölgyi 
kirándulásról

Molnár István (Kisko-
rona Klub): - Szívesen
vállalkoztunk erre a ki-
rándulásra, de elvárásaink
szerénynek bizonyultak
ahhoz képest, amit itt ta-
pasztaltunk. A program
szervezettsége, a szívé-
lyes fogadtatás a frissen-
sült pogácsával, a minõ-
ségi ágyas pálinkával, a
pontos és kedves tájékoz-
tatás a Lovasparkról mind
az otthonosság érzését
keltették bennünk.

Baloghné, Tina: - Az
izgalmas látványt nyújtó
programokat tetézte a
gasztronómiai élvezet: a
park éttermében a gulyás-
leves, a fatányéros sültjei,
a desszert, a kiváló borok
a legigényesebb fogyasz-
tó ízlésének is megfelel-

tek. A zenészek szintén
kitettek magukért, így
nem csoda, hogy a moz-
galmas programok és a
nagyszerû ebéd sem tu-
dott úgy elnehezíteni ben-
nünket, hogy táncra ne
perdüljünk. Ezért a szép
napért a vendégül látó
Lázár családon kívül kö-
szönet illeti a III. kerületi
önkormányzatot és Bús
Balázs polgármestert,
amiért száz nyugdíjas
klubtagot juttattak párat-
lan élményhez ezen a má-
jusi napon.

Rátonyi Lászlóné (Hat-
vany Klub): - A szépséges
környezet, a park ápoltsá-
ga, az alkalmazottak szí-
vélyessége megalapozták

a derûs hangulatú napot.
Jó volt a kocsikázás a
tiszta levegõn, miközben
megcsodálhattuk a gon-
dozott, gyönyörû tenyész-
lovakat, a magyar õsho-
nos állatfajtákat: mangali-
cákat, rackajuhokat,
szürkemarhákat.

Fehérvári Judit (Kis-
korona Klub): - Érdekes
adatokat hallhattunk errõl
a valóban lenyûgözõ
helyrõl, például, hogy 50
hektárnyi a park, 90 lovat
tartanak itt igen körülte-
kintõen gondozva. Nagy
élmény volt látni a Lázár
fivérek rendkívüli telje-
sítményének, a fogathaj-
tás hatszoros és hétszeres
világbajnokainak csodá-
latos rekvizítumait, a ku-
pák, érmék egy egész ter-
met töltenek meg. Ezt lát-
va mindannyian érzékel-
tük, hogy ezt a teljesít-
ményt csak olyan embe-
rek érhetik el, akik alázat-
tal és elkötelezettséggel
dolgoztak és dolgoznak
nap mint nap, maguk
mellett tudva az egész
Lázár család támogatását.

Iván Sándor (Hatvany
Klub): - A lovasbemutató
az ember és lova közti
szépséges együttmûkö-
dést, harmóniát tükrözte.
Ráadásul a humor is helyt
kapott a szamarat megül-
ni akaró ügyefogyott ju-
hász és az õt bátorító csi-
kósok bemutatójában.

Idõsek Domonyvölgyben, a Lázár Lovasparkban

Teherautónyi adomány Sátának
Rawski Péter és felesége, valamint több III. kerületi
óvónõ és szülõ adományokat gyûjtött a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében lévõ Sáta falunak. A te-
herautónyi gyerekruhát, játékot a rászoruló csalá-
dok között osztották szét a helyi általános iskola ta-
nárai. A faluban magas a munkanélküliek aránya,
így különösen hálásak az itt lakók a segítségért,
mely kerületünkbõl érkezett hozzájuk.

Családi nap
A Pais Dezsõ Általános Iskolában negyedik alkalom-
mal rendeznek családi napot június 10-én 13-tól 18
óráig a Tehetségekért Közhasznú Alapítvány javára.
A programban többek közt egészségügyi szûrõvizs-
gálat, bábelõadás, mentõ-, kutya- és lovas-bemutató,
csillám tetoválás, kozmetikai és smink tanácsadás,
arcfestés, kézmûves foglalkozás szerepel. A prog-
ramból származó bevételt udvari játékok vásárlására
fordítja az alapítvány. (Belépõ 200 forint/fõ. Az iskola
tanulóinak ingyenes. Cím: Pais Dezsõ utca 1-3.)
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Tóth Tamás 19 évesen jelenleg
a Semmelweis Egyetem Testne-
velési és Sporttudományi Kará-
nak - volt TF - elsõ éves hallga-
tója. 

- Mikor kezdte az úszást?
- Három-négy éves korom-

ban vittek le elõször a szüleim
az uszodába, egészségügyi
okokból. Végül annyira meg-
szerettem és olyan jó eredmé-
nyeket értem el, hogy a váloga-
tottba is bekerültem. A Jövõ
SC-ben úszom. Edzõm Ma-
gyarits Zoltán. Országos baj-
nokságokat 2005-tõl nyerek és
külföldön is jó eredményeket
értem már el. Két évvel ezelõtt
az úszás szakág edzõi értekez-
letén az év felfedezettjének vá-
lasztottak. Tavaly az eind-
hoveni világbajnokságon
bronzérmet nyertem 50 méte-
res hátúszásban.

- Mennyit kell edzeni ahhoz,
hogy ilyen eredményeket érjen el?

- Reggel 3,5 órát, délután pe-
dig további 2 órát. Heti 10
edzésünk van. Edzések közben
pedig tanulok: levelezõ szakon
a TF testnevelõ-edzõ szakát
végzem. 

- Melyik szám a specialitása?
- Minél rövidebb, annál

jobb! Tulajdonképpen az 50
méteres távokban vagyok a
legjobb. Tavaly 50 méteres
gyorsúszásban III. lettem a vi-
lágbajnokságon és még két V.
helyet szereztem 200 vegyesen
és 100 gyorson. Ugyanebben
az évben Berlinben egy nem-
zetközi versenyen Európa-csú-
csot úsztam 50 méteres hát-
úszásban. 2009-ben az izlandi
Európa-bajnokságon pedig III.
lettem 100 méteres mellúszás-
ban.

- A londoni paralimpiára ké-
szül gõzerõvel, elõtte azonban
még egy másik megmérettetés
is vár önre…

- Igen, július 1-jén kezdõdik
az Európa-bajnokság Berlin-
ben, ahol hat számban indulok:
100 méteres háton, mellen,
gyorson és pillangóban, vala-
mint 50 méter gyorson és 200
méter vegyesen.

D. Zs.

Czékus Eszter még csak 16 éves
és már hat éve szinkronúszó. Sõt,
a magyar felnõtt szinkronúszó-vá-
logatott tagja. 

- Hogyan lesz valakibõl
szinkronúszó?

- Van, aki a balettbõl érkezik, de
többnyire az úszók közül kerül-
nek ki. Én is úsztam elõször, majd
ritmikus sportgimnasztikáztam,
végül pedig kipróbáltam a szink-
ronúszást és ennél maradtam. 

- Milyen eredményeket sike-
rült eddig elérni?

- Tavaly voltunk eddig a legsi-
keresebbek Kiss Szofival, akivel
párosban indultunk. Indianapolis-
ban a Junior világbajnokságon XI.
helyen végeztünk az összetettben
és VI. helyen a kötelezõ verseny-
ben. A krétai utánpótlás világbaj-

nokságon az V. helyre kerültünk.
A Magyar Köztársaság Kupán vi-
szont az elsõ helyezést értük el pá-
rosban a felnõttek között, szintén
elsõk lettünk párosban és szólóban
is a junior korosztályban. Ugyan-
ezt az elsõ helyet nyertük a Szlo-
vák, illetve a Lengyel Nemzetközi
Nyílt Bajnokságon. 

- Hol lesz a legközelebbi
megmérettetés?

- Sanghajban augusztus ele-
jén a felnõtt Úszó, Mûúszó és
Vízilabda Világbajnokságon. 

- Milyen esélyekkel vesznek
részt a vb-n?

- Bár világszinten nem va-
gyunk még az élmezõnyben, de
azért nagyon bizakodunk! Számí-
tásaink szerint, ha a fehérorosz
versenyzõket legyõzzük, akkor
bekerülünk abba a 24 csapatba,
akik eljutnak a londoni olimpiára. 

- Bár még nagyon fiatal és
sok gyönyörû év áll ön elõtt,
mégis meddig szeretne sportol-
ni és mire készül utána?

- Úgy tervezem, hogy 26 éves
koromig sportolok versenyszerû-
en. Utána jogász szeretnék lenni.
A Veres Péter Gimnáziumba já-
rok magántanulóként, miközben
napi nyolc órát edzek Szander
Gábor irányításával. Az iskola so-
kat segít! Azon túl, hogy büszkék
rám, a tanárok akár külön is fel-
készítenek egy-egy dolgozatra,
hogy együtt tudjak haladni osz-
tálytársaimmal. Domi Zsuzsa

Óbuda Napján Óbuda Sportolója-díjat vehetett át két fiatal sportoló,
Tóth Tamás válogatott paraúszó és Czékus Eszter szinkronúszó. Ebbõl
az alkalomból kérdeztük õket terveikrõl.

Óbuda Sportolója-díjasok

Igazi, családias hangulatú
pikniket tartottak a ka-
szásdûlõi lakótelepen
élõk, az Apát utca 22-24.
szám elõtti parkban. Az
esemény részleteirõl
Havadi Elza (Fidesz-KDNP)
önkormányzati képviselõ,
kulturális tanácsnok szá-
molt be.

„A barátság igazi di-
csõsége nemcsak az egy-
más felé nyújtott kéz, a
kedves, biztató mosoly, a
társaság öröme, hanem
a lelki-szellemi megvilá-
gosodás, amelyben ré-
szünk lehet, amikor rá-
döbbenünk, hogy ember-
társaink hisznek és bíz-
nak bennünk.” - Ezzel az
idézettel hirdettük meg
programunkat a körze-

temben Óbuda Napján,
azaz május 7-én. A kör-
nyékbeli embereknek
nagyon tetszett az ötlet
és már a plakátozás, szó-
rólapozás során jelezték,
hogy élnek a lehetõség-
gel, és bizony szép

számmal gyûltünk össze
a parkban. Kosarainkból
a zsíros kenyértõl, a házi
süteményeken keresztül
az erdélyi kürtõskalácsig
sok minden elõkerült,
nem beszélve a különbö-
zõ hazai és erdélyi ita-

lokról. Megjegyzem, én
Erdélyben, Erdõszent-
györgyön születtem,
Havadtõn laktam, szüle-
im mos is ott élnek. Im-
már 23 éve élek Buda-
pesten, 16 éve lakom
Óbudán, ahol megtalál-
tam a helyemet. Mond-
hatom ide tartozom, hisz
többet éltem már itt,
mint otthon, és mikor ha-
zamegyek, utána szintén
hazajövök. 

Piknikünk igazi csalá-
dias hangulatban zajlott.
Ismerkedtünk, beszél-
gettünk és bizony jó
szívvel láttuk egymást
vendégül azzal, ami ép-
pen otthonról tellett. Jó
volt részesévé válni an-
nak, amint az emberek
elõször tartózkodva,
majd egyre bátrabban
közeledtek egymáshoz.
Ez egy jó nap volt, jó

idõben, kedves emberek
társaságában, kellemes
környezetben. Jó volt
együtt lenni, beszélgetni
és odafigyelni egymás-
ra. Mai, rohanó vilá-
gunkban ez a kezdemé-
nyezés hiányzott az éle-
tünkbõl. Boldog va-
gyok, hogy e nagyszerû
programot Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata kezdeményezte,
példát mutatva ezzel a
többi kerületnek. Külön
örülök, hogy a „Nyis-
sunk egymásra!” prog-
ram Kaszásdûlõn is táp-
talajra talált, és a jó
szándék meghozta gyü-
mölcsét, hiszen mikor a
helyiekkel elköszöntünk
egymástól, szinte egy-
szerre kérdeztük: ugye
lesz még folytatás? A
válasz magától értetõdõ:
bizony lesz!

Kaszásdûlõn családias piknik

obuda_2011_11.qxd  2011.06.06.  14:23  Page 7



2011/11. szám8
Közlekedéstörténet

A hajdani 5-ös villamos

A képen a Szentendrei út Miklós utcánál lévõ szakaszát látjuk. Már
állnak az új tízemeletes panelházak, de elõttük még ott fut egy sínpár
és természetesen a felsõvezetéket tartó oszlopok. Egy szakaszon védõ-
korlát is biztosítja, hogy ne lépjenek meggondolatlanul a villamos elé.
A panelházak azonban nem voltak hosszú ideig kontaktusban az erre
járó 5-ös villamossal, mert 1974. január 2-án megszûnt a forgalma. Az
5-ös sínpárja még hosszú ideig megvolt, sõt a Filatorigáttól, ahol de-
rékszögben bekanyarodott a Hévízi útra, még néhány éve is létezett a
nyomvonal. A Szentendrei úton a Filatorigátig már régen is volt villa-
mos közlekedés, mert a szentendrei HÉV csak idáig jött be, és kellett
egy városi villamos kapcsolat. Amikor a HÉV-et a Pálfy (ma Bem) té-
rig  meghosszabbították, felhagytak ezzel a villamos-szakasszal. 

Az 1950-es évek vége felé azonban kezdett kiépülni a Hévízi úti
lakótelep, melynek tömegközlekedését villamossal oldották meg.
1955 májusától a Flórián tér és a Filatorigát között, majd 1958 no-
vemberétõl három megállónyival meghosszabbítva, a Veder utcáig
járt a villamos. Munkanap csúcsidõben két kocsi ingázott a rövid
útvonalon, és a már említett Filatorigátnál volt a végig egyvágányú
pályán a kitérõ. A megszûnést megelõzõ több, mint 10 évben kísér-
leti alumínium villamosok jártak itt, melyek formája az UV-típu-
sokra emlékeztetett, de a harmonika ajtó, a szegecselt oldallemez és
a zöldre festett kocsibelsõ árulkodott a különbségrõl.   

Miklós utcai buszpályaudvar

Képünkön a 86-os autóbusz éppen megérkezik a Miklós utcai
végállomásra. A Bogdáni úti végállomás kialakítása elõtt itt épült a
kor színvonalának magasan megfelelõ buszvégállomás. Míg koráb-
ban a Flórián tér környékén kevésbé rendezett körülmények közül
indultak és érkeztek a térség járatai. A korszerû végállomás épület
az utasoknak is menedéket adott az idõjárás viszontagságai elõl. 

A buszpályaudvarnak tekinthetõ fordulóból indult a környék összes
járata a Római-partra, Békásmegyerre, Pünkösdfürdõre, az Erdõalja
útra, és attól külön járatban a Máramarosi útra, illetve a Jablonka útra,
a pilisborosjenõi téglagyárhoz, és amikor megszûnt az 5-ös villamos,

akkor körjáratban a Hévízi útra is. De a három nagyforgalmú járat is
innen indult, a már említett 86-os Dél-Buda felé, a 6-os a Belvároson
át a Nagyvárad térre, késõbb a Népligetig, és az 55-ös járat, a mai 1-es
villamos elõdjeként a Hungária körgyûrûn szintén a Népligetig.

Elágazás a Nagyszombat utcánál
Képünkön az egy kocsiból álló 17-es villamost látjuk, amint szoká-

sos útvonalától éppen elfordulni készül, hogy a Nagyszombat utcánál
lévõ Amfiteátrumot félkörben megkerülje, majd a Korvin Ottó (ma Pa-

csirtamezõ) úton és a Flórián téren át az óbudai kocsiszínbe menjen. En-
nek az elágazásnak ma már nyomát se látjuk, bár keletkezése sem nyú-
lik vissza túl régre, az Árpád híd megnyitása tette szükségessé 1950-
ben. Ekkor kellett a híd hosszú óbudai levezetõ rámpája miatt a Lajos
utcában és a Fõ téren át a Bécsi útig tartó síneket áthelyezni a párhuza-
mosan futó Pacsirtamezõ utcába. Addig a két óbudai villamosvonal a
Zsigmond téren ágazott el egymástól. 

A képen látható 17-es azért nem eredeti útján ment a remizig, mert
1958-ban, a kis forgalom miatt felhagyták a korábban megépített Mar-
git kórház-Vörösvári út vonalrészt. Késõbb az óbudai panelrengeteg is-
mét megkövetelte a 17-es külsõ részének visszaállítását, de azért is
szükség volt rá, mert idõközben a másik (11-es, 18-as) járatot megszün-
tették és így megszakadt volna az 1-es villamossal a vágánykapcsolat.    

Flórián tér
Éppen egy pótkocsis villamos indul, valószínûleg 18-as és a Kelen-

földi pályaudvarhoz döcög, de lehet 33-as is, hiszen az Árpád hídra
felvezetõ vágány váltója elõtt van még. Utóbbi esetben a Marx, ma
Nyugati térre közlekedett volna. A kép jobboldalán a BRG (Budapes-
ti Rádióipari Gépgyár) épülete, vele szemben meg az Flórián üzlet-
központ elõtti állapot látszik, amikor még épület "õrködött" itt térfal-
ként. Sokáig ez volt a térség centruma, az üzletek zöme is ide települt.
Avágány-homokládánál ágazott ki a Szentendrei út bal oldalára a haj-
dani 5-ös sínpárja, amely elõbb a Közért üzlet mellõl, késõbb a nagy
forgalom miatt kicsit arrébb, a Kórház utca sarkától indult.

Kertész István 
Képek a Fortepán gyûjteménybõl 
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Az önkormányzat elõször
2009 decemberében nyerte
el a „Kerékpárosbarát Mun-
kahely” címet. 

Ahelyhatóság abban az
évben 20 kerékpárt

vásárolt a hivatali dolgo-
zóknak, elsõsorban a mun-
kába, valamint helyszínek-
re járás céljából. Tavaly

egy helyi vállalkozás és a
helyhatóság együttmûkö-
désével a kerületi lakoso-
kat is bevonták az egészsé-
ges életmódra nevelõ és
környezetkímélõ projekt-
be. A Berguson Kft. 50
újabb kerékpárt biztosított
egy biciklikölcsönzõ bein-

dításához. A kölcsönzõ he-
lyiség és az alkalmazott
bérköltségének biztosítását
az önkormányzat vállalta.

Bús Balázs polgármes-
ter akkori tájékoztatóján
elmondta, hogy az önkor-
mányzat régóta ösztönzi a
kerékpáros munkába já-

rást, másfelõl pedig a hiva-
tali kerékpárok használatá-
ról is kedvezõ visszajelzé-
sek érkeztek. Atovábbi ter-
vekrõl szólva úgy fogal-
mazott, keresik annak le-
hetõségét, hogy miképpen
növelhetõ tovább a kerü-
letben a kerékpárt haszná-
lók aránya.

A 2010-es koncepció
szerint a helyiek - lakcím-
kártyával igazolt módon -

hétköznap, napi 200 forin-
tos kölcsönzési díj mellett
kedvezményes áron igé-
nyelhetnek kerékpárt.

A fõvárosban egyedül-
álló biciklikölcsönzõ kez-
deményezésének a Lakta-
nya utcai P+R parkolóra
nyíló, átépített garázsok
biztosítanak helyszínt. A
kölcsönzõ 2011-ben vál-
tozatlan árakon, nagy si-
kerrel mûködik.

Jóváhagyta a kormány a
Margit híd felújítására
szánt hatmilliárd forintos
európai uniós forrású tá-
mogatást. Ez azt jelenti,
hogy az eddig elvégzett
felújítási munkák alapján
meg lehet kezdeni az el-
számolást, azaz be lehet
nyújtani a számlákat. 

V árhatóan mintegy
3-4 milliárd forin-

tot lehet majd kifizetni a
támogatási keretbõl, az

eddig elvégzett munkák
alapján. A fennmaradó
részt a projekt elõreha-
ladtával fizetik ki. A be-
ruházás támogatása ta-
valy, még az elõzõ vá-
rosvezetés idején került
veszélybe. A Margit híd
felújítását 2009. augusz-
tus 21-én kezdték meg,
ekkor zárták le a forga-
lom elõl az átkelõt. A
mintegy másfél évig tar-
tó rekonstrukció során
felújították az úttestet, a

villamosvágányokat, ki-
cserélték a pálya- és híd-
szerkezet elemeit, kiszé-
lesítették és megemelték
a hidat. 

A Nemzeti Közleke-
dési Hatóság tavaly no-
vember 15-én adta hoz-
zájárulását a híd ideigle-
nes forgalomba helyezé-
séhez. A mûemléki fel-
újítás még zajlik, az év
elsõ felében kerülnek
helyükre a korhû korlá-
tok és szobrok. 

Margit híd: 
jóváhagyott kifizetés

Bringát bérbe!
Hamarosan eldõl, lesz-e bérbringa-hálózat a belváros-
ban. A Londonban már sikeresen mûködõ rendszer lé-
nyege, hogy a kölcsönzõ állomásokon elhelyezett kerék-
párokra bárki felpattanhat, ha gyorsabban akar haladni,
mint tömegközlekedési eszközökkel vagy autóval.A szol-
gáltatás díja a tervek szerint nagyon jutányos lenne:az el-
sõ félóra használata ingyenes, és késõbb sem kerülne
egy buszjegy áránál többe. Az állomások sem lennének
fél kilométernél távolabb egymástól. A beruházás körül-
belül egymilliárd forintba kerülne, melyhez jelentõs EU-
támogatás is igénybe vehetõ. Ha a Fõvárosi Közgyûlés
megszavazza a BuBi (Budapesti Belvárosi Biciklikölcsön-
zõ) létrehozását, jövõ nyáron már legalább ezer drótsza-
már tarkíthatja a belvárosi közlekedést.

Járda- és úthibák hely-
reállítása kezdõdik a

III. kerület több pontján
az önkormányzat megbí-
zásából. A munkálatokat
a Tegez, a Kölcsey, a La-
jos és a Keve utcában, to-
vábbá a Bogdáni út-Vihar
utca és a Huszti út-Boglya
utca keresztezõdésében

végzik. A Berzsenyi utcá-
ban a járdát, a Kiskorona
utcában az utat és a járdát
is javítják. A Fehéregyhá-
zi út-Vörösvári út keresz-
tezõdésében két víznyelõt
építenek útburkolatbon-
tással, helyreállítással. Az
önkormányzat a közleke-
dõk türelmét kéri.

Járda- és úthibákat javítanak

Új szín-, illetve számkódo-
kat kaptak a HÉV-járatok.
A szerelvények színe nem
változik.

Május 1-jén lépett
életbe a budapesti

közösségi közlekedést
meghatározó, a járatok
forgalmi jellemzõit tartal-
mazó új Paraméterkönyv.
Óbuda-Békásmegyer köz-
lekedésében kulcsszerepet
játszik a Szentendréig, il-
letve Békásmegyerig köz-
lekedõ HÉV, melyet a jö-
võben (a többi HÉV vi-

szonylathoz hasonlóan)
színnel és számkóddal is
ellátnak. A budapesti
HÉV-járatok, a metró vo-
nalakhoz hasonlóan, egy-
mástól eltérõ színeket
kaptak. A szentendrei/bé-
kásmegyeri viszonylat a
H5-ös jelzést viseli, és lila
színnel jelölik majd a köz-
lekedési térképeken.

A Paraméterkönyvbõl
kiolvasható, hogy Szent-
endre 39 perc alatt érhetõ
el, míg Békásmegyerre 21
perc alatt juthatunk el a
Batthyány térrõl HÉV-vel.

Lila a szentendrei HÉV

Õszre kész a mûjégpálya
Kitekintés: Várhatóan szeptember végén átadják a
Városligeti Mûjégpályát. A felújított pálya 180 méter
hosszú és 70 méter széles lesz. Nemcsak tömeg-
sportolásra alkalmas, hanem versenysport rendez-
vények lebonyolítására is. Ennek megfelelõen egy
jégkorongpályát is kialakítottak rajta.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Ismét kerékpárosbarát Óbuda
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2011/11. szám10
Egészségügy

Világszerte egyre növekvõ érdeklõdés kíséri napja-
inkban az egészségügyi ellátás minõségét. A Szent
Margit Rendelõintézet fontosnak tartja a pácien-
sek véleményét, nézeteit, elvárásait és tapasztala-
tait. Rendszeresen kérünk visszacsatolást mun-
kánkról azoktól, akikért dolgozunk. Idén is anonim
felmérést végeztünk 1000 páciens megkérdezésé-
vel az elmúlt évben szerzett tapasztalataikról.

Avizsgálatokat a Szent Margit Rendelõin-
tézet felnõtt járóbeteg-szakrendelésen és

a gyermekfogászaton végeztük. Választ keres-
tünk arra, hogy az elõjegyzett betegek valóban
a számukra megadott idõpontban jutnak-e be a
rendelésekre, az elõjegyzés igénybevétele be-
folyásolja-e a vizsgálat elõtti várakozási idõt,
az idõpont-egyeztetés hol és milyen formában
történik, az intézetet látogatók mennyire elége-
dettek a várakozás körülményeivel, a betegsé-
gükkel kapcsolatos tájékoztatással, valamint
tisztában vannak-e jogaikkal. 

Csökkent 
a várakozási idõ

A vizsgálatokból nyilvánvalóvá válik,
hogy a szakrendeléseket látogatók többsé-
ge nõ, a páciensek nagy része nyugdíjas,
vagy 50 év feletti. Hasonlóan a tavalyi fel-
méréshez, az elõjegyzés lehetõségével a
megkérdezettek 56,7 százaléka élt.

Még mindig magas azok száma, akik szemé-
lyesen egyeztetnek idõpontot, de a 2009-es fel-
méréssel összehasonlítva, 15,2 százalékkal nõtt
a telefonon idõpontot kérõk aránya. Az elõjegy-
zések 69,1 százaléka a betegirányítóban történt,
a többieknek az osztályon adtak idõpontot.

A válaszadók nagyobb számban kaptak
három napon belül idõpontot, mint tavaly.
Az egy héten belül sorra kerülõk aránya
csökkent. A három héten belül elõjegyzet-
tek száma közel azonos, az egy hónapon
túl várakozók aránya kis mértékben növe-
kedett a 2009-es adatokhoz hasonlítva. 

A Vörösvári úti rendelõintézetbe érkezõk
76,8 százaléka, a Csobánka téri rendelõt fel-
keresõk 89,8 százaléka, a Tüdõgondozóba
látogatók 83 százaléka 5 percen belül sorra
került a betegirányítónál. A tavalyi felmé-
réssel összevetve a várakozási idõ, a beteg-
irányítónál jelentõsen csökkent. 

Azok a páciensek, akik éltek az elõjegyzés
lehetõségével, kevesebbet várakoztak a vizsgá-
lat elõtt, mint az elõjegyzés nélkül érkezõk. Az
elõjegyzett betegek közel felét 10 percen belül
behívták a rendelõbe, viszont az idõpont nélkül
érkezõk néha 1-2 órát is várakoznak. Abehívás
az intézetben hívószám szerint történik. 

Orvosok, 
asszisztensek megítélése 
Az orvosok 96 százalékát, míg az asszisz-

tensek 89 százalékát kedvesnek, együt-
térzõnek vagy korrektnek ítélték meg a meg-
kérdezettek. A Vörösvári úti rendelõintézet
betegirányítójában dolgozók 91,7 százaléká-

ról úgy vélik a be-
tegek, hogy ked-
vesek, illetve kor-
rektek. A közöm-
bös választ 5,8
százalék, míg a
nyers, kioktató
választ csupán 2,4
százalék jelölte
meg. A Csobánka
téren is hasonló
eredmények szü-
lettek. A Tüdõ-
gondozó betegirá-
nyítójában dolgo-
zók viselkedésé-
rõl legtöbben úgy
gondolják, hogy
az kedves, együttérzõ és korrekt. A közömbös
és nyers, kioktató választ senki sem jelölte
meg a kérdõíven. 

A páciensek 85,6 százalékát tájékoztatták
betegségével kapcsolatban, 14,4 százalékuk
nem ért mindent betegségével, kezelésével
kapcsolatban. A válaszadók között nem
akadt olyan, aki nem kapott felvilágosítást,
azaz elégedetlen lenne a tájékoztatás minõ-
ségével. Ez mindenképpen javulást jelent az
elõzõ felméréshez képest. 

Az intézetet látogató páciensek nagyobb ré-
sze tisztában van az egészségügyi dokumentá-
ció megtekintéséhez való jogával, 17,1 száza-
lék viszont nem. Atavalyi felmérés mutatóihoz
képest ezen a területen is javulás érzékelhetõ. 

Az intézményt látogatók 48,9 százaléka
szerint az elmúlt évben javultak a várako-
zás körülményei, 19,5 százalék nem osztja
ezt a véleményt. A többiek nem tudtak ál-
lást foglalni ebben a kérdésben. 

A páciensek véleménye egyértelmû, a
túlnyomó többség ajánlaná mások számára
is az intézményt az elégedetlenek aránya
csupán 6,2 százalék, mely 2,8 százalékos
javulást jelent a tavalyi vizsgálathoz ké-
pest.

Korszerûsítések 
a rendelõintézetben

A páciensek észrevételei nyomán az
alábbi intézkedéseket tettük.

A betegirányítási-rendszert korszerûsí-
tettük, a rendelõintézetben új, digitális te-
lefonközpontot hoztunk létre, az eddigi ké-
zi kapcsolás helyett „gépi berendezés”
kapcsolja a hívott számot. (Tájékoztató
„Hangmenü alapján kapcsolják a szá-
mot” címmel elõzõ, május 25-ei lapszá-
munk 10. oldalán.) Jelentõs erõfeszítése-
ket tettünk, hogy szakmai szolgáltatásain-
kat fejlesszük. 

Igyekszünk az észrevételekre a körülmé-
nyeket tovább javító intézkedéseket tenni,
elsõsorban a komfortot javítani, ezért
akadálymentesíttettük a Vörösvári úti ren-
delõintézetet, mellyel a fogyatékkal élõk-
nek nyújtunk segítséget. 

Két új rendelést indítottunk a Vörösvári
úti rendelõintézetben, sportorvosi szakren-
delés és Nemzetközi Oltópont kezdte meg
mûködését. A szemészet elõtt gyermeksar-
kot alakíttattunk ki. Az intézet külsõ meg-
jelenésének szebbé tétele érdekében a fák
alatti homokos területen a kertészeti mun-
kák során gyepet is telepítettünk. 

Szent Margit 
Rendelõintézet

Korszerûsítések a Vörösvári úti járóbeteg-szakrendelõben

1000 embert kérdeztek a betegellátásról

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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G émesi Zsolt, a
Nemzetgazdasági

Minisztérium Zöldgaz-
daság-fejlesztési Fõosz-
tály vezetõje a kormány
zöldstratégiájának leg-
fontosabb elemeit, a la-
kosság és a vállalkozá-
sok számára megnyíló
forrásokat mutatta be. 

Dorsánszki Zsolt, az
EHÖSZ ügyvezetõ titká-
ra Gyöngyös város éghaj-
latváltozási stratégiájáról
beszélt, milyen elõnyt je-
lent egy közösség szá-
mára, ha proaktívan stra-
tégiát készítenek. 

Felsmann Balázs, a
Corvinus Egyetem mun-
katársa a fenntartható-
ság (gazdasági, társadal-
mi és környezeti), a ver-
senyképesség (közvet-
len és általános gazda-
sági) és az ellátásbiz-
tonság (stabil energia-
rendszerek, forrásdiver-
zifikáció, tartalékok)
szempontrendszer alap-
ján közelítette meg a
kérdést. A fenti célok
természetszerûleg üt-
köznek egymással, ezért
a konzisztens energia-
politika célja, hogy irá-

nyokat jelöljön ki,
amelyekhez a gazdaság
és a társadalom szerep-
lõi tartósan alkalmaz-
kodhatnak. Véleménye
szerint „jó” energiapoli-

tika nem létezik, de
mint iránymutatás
mindenképpen szük-
ség van rá.

Az önkormányzat tá-
mogatásával a szemesz-

ter összes elõadását CD-
n foglalták össze, mely-
bõl a jelenlévõk, továb-
bá a kerületi oktatási in-
tézmények egy-egy pél-
dányt kaptak.

Energiastratégiákról a Zöld Szabadegyetemen
Az Óbudai Egyetem és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
által létrehozott Óbudai Zöld Szabadegyetem 2011 tavaszi
szemeszterének utolsó elõadása  május 19-én az energiastra-
tégiáról szólt. Az esemény elõtt látogatást szerveztek az Óbu-
dai Egyetem Villamosenergetikai Intézetének Megújuló Ener-
giaforrás laboratóriumába (képünkön), ahol napelemeket,
szélturbinát, vízerõmûvet, tüzelõanyag-cellát mutattak be.

Civil összefogással felszámolhatók 
az illegális hulladéklerakók

A Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) 2011 máju-
sában 45 millió forintos keretösszeggel pályázatot írt ki az illegális hulla-
déklerakók felszámolásának feladataira.
A támogatás célja a közterületen illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolá-
sa (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a hulladékelhagyó
magatartás jelenségének megváltoztatását, az ismétlõdõ lerakások megakadályo-
zását célzó komplex programok (elõzetes felmérés, takarítás, utánkövetés, szemlé-
letformálás stb.) támogatása.
A pályázati forrásból 100 százalékos intenzitással, pályázatonként maxi-
mum 2.000.000 forint támogatást nyerhet el bármely Magyarországon bejegy-
zett közhasznú, vagy kiemelkedõen közhasznú társadalmi szervezet, alapít-
vány, közalapítvány (nonprofit kft. pályázata nem befogadható).
A pályázatok benyújtási határideje: 2011. június 20.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nagy figyelmet fordít a tiszta, egészséges
környezet megóvására, ennek keretében folyamatos erõfeszítéseket tesz a kerület
lakosainak életét megkeserítõ, gyakran egészségre ártalmas illegális hulladéklera-
kók felszámolására.
Megítélésünk szerint jelen pályázati kiírás kiváló lehetõséget biztosít arra, hogy a ci-
vil szervezetek saját mûködési területükön belüli összehangolt munkával hozzájá-
ruljanak a kerület megtisztításához, így jelentõs lépést tehetnénk a kerület megtisz-
títása érdekében.
Ennek fényében az önkormányzat minden segítséget biztosít a pályázni kívánó
szervezeteknek oly módon, hogy a benyújtáshoz szükséges önkormányzati
együttmûködési megállapodást elkészíti, a szükséges fotódokumentációhoz és
a helyszín bemutatásához anyagot biztosít, illetve javaslatot tesz az elszállítan-
dó hulladékok befogadását vállaló cégre.
A kerületi szervezetek konkrét projekt-tervükkel kapcsolatos kérdésekkel Végh
Miklós pályázati referenshez fordulhatnak a vegh.miklos@obuda.hu címen,
vagy a 437-8576-os telefonszámon, a pályázaton való indulási szándékukat pe-
dig Locskainé Radnai Írisz civil referensnél jelezhetik a radnai.irisz@obuda.hu
címen, vagy a 437-8921-es számon, akitõl részletes tájékoztatást kaphatnak a
kerületben található, méretük miatt kiemelten kezelendõ illegális hulladéklera-
kók helyérõl is.
A részletes pályázati kiírás és a benyújtáshoz szükséges dokumentumok a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium internetes oldalán érhetõk el, vagy közvetlenül le-
tölthetõk a következõ címrõl: http://www.kormany.hu/download/7/7a/30000/ill-
hullpf20110519l.zip#!DocumentBrowse

Komposztáló telepet terveznek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata meghívásá-
nak eleget téve Budakalász, a II. és a XII. kerület
delegáltjai május 30-án megbeszélést folytattak az
óbudai Városházán arról, hogy a Life+program le-
hetõségével élve egy közös komposztáló telepet
hozzanak létre. A beruházáshoz szükséges terüle-
tet késõbb jelölik ki.

G yermeknapra a
Hadrianus és a Jós

utca közötti kis játszótér
kitakarításával, rendbe-
tételével készült a Lehet
Más a Politika III. kerü-
leti szervezete május 25-
én. Az eseményt - mely-
re a környék lakosait is
várták - a következõ fel-
hívással hirdették: „Ha
jobb és élhetõbb ország-

ban szeretnénk élni, ak-
kor a szûkebb környeze-
tünkkel kell kezdenünk.
Tegyük meg együtt az el-
sõ kapavágást!” A ját-
szótérrõl szemetet, gyo-
mot szedtek össze a
résztvevõk. A takarítás
fõszervezõje Béres And-
rás, az LMP önkor-
mányzati képviselõje
volt. 

Játszótér takarítás Békásmegyeren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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.

Az egyesület 2010. évre
vonatkozó közhasznúsági
jelentése terjedelmi korlá-
tok miatt az egyesület
honlapján tekinthetõ meg.

Polgárõr ügyelet és elérhetõség

A rovatot összeállította:
Szeberényi Csilla

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.

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.

Új helyen a kerületi közterület-felügyelet
Az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet má-
jus 27-én elköltözött a Ladik utca 2-6. szám alól. Az
ügyfélfogadás új címe: 1033 Budapest, Szõlõkert
utca 6.

A BRFK Fõvárosi
Baleset-megelõzé-

si Bizottság május 14-
én rendezte a polgár-
õrök közlekedésbizton-
sági versenyét a Magyar
Autóklub Közlekedés-
biztonsági és Oktatási
Központjában. A 44 in-
duló csapat közül ki-
emelkedõ KRESZ és
vezetéstechnikai-gya-
korlati ismeretekrõl tett

tanúbizonyságot a III.
kerületi Polgárõr Egye-
sület csapata. 

A Kóczián Péter - aki
az egyéni elsõ helyért
járó oklevelet is elhozta
- és Pataki Péter polgár-
õrökbõl álló csapat elsõ
helyezettként jogot szer-
zett arra, hogy az Orszá-
gos Polgárõr Szövetség
versenyén képviselje a
budapesti polgárõröket. 

Polgárõrök sikere A Budapesti Rendõr-
f õ k a p i t á n y s á g

Bûnügyi Fõosztály Élet-
védelmi Osztálya a
01000-3854/2011 bûn-
ügyi számon nyomozást
folytat a Btk. 166.§ (1)
bekezdésébe ütközõ és a
(2) bekezdés i) pont sze-
rint minõsülõ emberölés
bûntett gyanúja miatt is-
meretlen tettes ellen,
mivel 2011. május 5-én
egy III. kerületi telephe-
lyen halott csecsemõt
találtak a konténerbõl
kiürített szemét között.
A konténer korábban
napokig a III. Hadrianus
utca 7. szám elõtt volt a
közterületen elhelyezve.
Az újszülött egy fehér
színû, mûanyag, tégla-
test alakú, 10 kg körüli,
magyar felirat vagy szö-

vegezés nélküli „ARIEL
MEGA PACK” feliratú
mosóporos dobozban
volt, mely alább látható.

Budapest rendõrfõka-
pitánya bruttó 100 ezer
forint díjat tûzött ki a
nyomravezetõnek.

Kérjük azokat, akik az
elkövetõvel, a csecsemõ
szüleivel, gyanús kisma-
mákkal, a konténerbe pa-
koló, illetve oda bármit
elhelyezõ személyekkel

vagy a bûncselekmény-
nyel kapcsolatban bármi-
lyen információval ren-
delkeznek, esetleg egyéb

lényeges körül-
ményrõl tudo-
mással bírnak,
továbbá akik in-
formációval ren-
delkeznek a mo-
sóporos doboz-
ról, vagy annak
beszerzési lehe-
tõségeirõl, jelent-
kezzenek a

BRFK ingyenesen hívha-
tó 06-80-555-111-es „Te-
lefontanú” zöld számán,
illetve a 107-es vagy a
112-es központi segély-
hívó telefonszámok vala-
melyikén, vagy a 443-
5000/32-548-as mellé-
ken Nagy Balázs rendõr
törzsõrmesternél.

Rendõrségi felhívás • Bruttó 100 ezer forint a nyomravezetõnek

Halott csecsemõ a konténerben

Egy Szõlõ utcai parko-
lóban május 11-én ko-

ra délután figyeltek fel az
óbudai rendõrök három
férfira, akik egy autóban
várakoztak. Egyikük -
meglátva a közeledõ rend-
õröket - futva próbált me-
nekülni, sikertelenül, a
nyomozók gyorsabbak
voltak és elfogták. Késõbb
kiderült, miért akarta elke-
rülni az intézkedést. Ruhá-
zatának átvizsgálása során
több nejlon tasakban ösz-

szesen közel 200 gramm
mennyiségû kábítószer
gyanús anyag került elõ.

A gépjármûben az egyik
ülés, valamint a sebesség-
váltó boksz között további
néhány gramm
mennyiségû növé-
nyi származékot
találtak a nyomo-
zók.

A három elfo-
gott és elõállított
férfival szemben a
további eljárást a
III. kerületi Rend-
õrkapi tányság
folytatja.

Anyag nejlon tasakokban

Lopás miatt folytat eljá-
rást ismeretlen tettes

ellen a III. kerületi Rendõr-
kapitányság. Az elkövetõ
március 23-án 15.30 óra-
kor, magát a vízmûvek
munkatársának kiadva be-
ment a Rózsa utcában talál-
ható egyik házba, majd on-
nan különbözõ ékszereket,
valamint készpénzt lopott
el. A tettes 30 év körüli,
180-185 centiméter magas,
normál testalkatú férfi. Ar-
ca kerek, szeme és haja is
sötét, utóbbi rövidre nyírt.
Aki az elkövetõrõl érdem-
leges információval rendel-
kezik, hívja a 430-4700/43-
171-es telefonszámot! 

Trükkös csaló 
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Lakossági bejelentésre május elején az önkormányzat elszállíttatta a szemetet az Erdõalja útról. Sajnos azonban néhány nap elteltével újabb
szemétkupac jelent meg az adott helyen. Értetlenül állunk a jelenség elõtt…

Az élelmiszerláncról
és hatósági felügye-

letérõl szóló 2008. évi
XLVI törvény 2008.
szeptember 1-je óta sza-
bályozza többek között a
károsítók elleni védeke-
zést. A 19/1992 (I. 28.)
Kormányrendelet alapján
belterületen a jegyzõ
látja el a károsítók elleni
védekezési kötelezettség
betartásának ellenõrzésé-
vel, a közérdekû véde-
kezés elrendelésével
kapcsolatos feladatokat.
A földhasználó köteles a
károsítók ellen védekez-
ni, ha azok más, különö-
sen a szomszédos terme-
lõk növénytermesztési,
növényvédelmi biztonsá-
gát, vagy az emberi
egészséget bármely mó-
don veszélyeztetik.

A hatékony védekezés
alapja a gyomnövények
felismerése, különös te-
kintettel a parlagfûre. 

A mellékelt ábra a
parlagfû életciklusát
mutatja be. Irtásának
legmegfelelõbb módja
tavaszi megjelenéskor a
gyomlálás, illetve töme-
ges elõfordulás esetén, a
virágbimbó megjelenése
elõtt végzett kaszálás,
majd a vegetációs idõ-
szak második harmadá-
ban a vegyszeres véde-
kezés. További szaporo-
dását a feltört, elhanya-
golt területek füvesíté-
sével lehet meggátolni.

A növényvédelmi tör-
vény szerint a parlagfû
elleni védekezést júni-

us 30-ig végre kell haj-
tani. Ez az idõpont a
szankciómentes önkén-
tes jogkövetés lehetõsé-
gének határnapja. 

A jogszabályi rendel-
kezés alapján a jegyzõ
június 30-át követõen
köteles hatósági eljárást
kezdeni azokkal a föld-
használókkal szemben,
akik elmulasztották a
parlagfû elleni védeke-
zési kötelezettségüket
teljesíteni. 

Szükség esetén a par-
lagfûmentesítés érdeké-
ben közérdekû védeke-
zést kell elrendelni az
ingatlantulajdonos költ-
ségére.

A fõváros köztisztasá-
gáról szóló 48/1994
(VIII. 1.) Fõvárosi Köz-
gyûlési rendelet 3. §
szerint az ingatlan tulaj-
donosa (kezelõje, hasz-
nálója) köteles gondos-

kodni az ingatlan, az in-
gatlan elõtti járda, to-
vábbá a járda és a ko-
csiút közötti terület gon-
dozásáról, gyommente-
sítésérõl.

A növényvédelmi bír-
ság mértékét a 194/2008.
(VII. 31) Kormányrende-
let szabályozza. A kiszab-
ható bírság összege külte-
rületen és belterületen a
gyomos ingatlan nagysá-
gától függõen, 15.000 fo-
rinttól 5.000.000 forintig
terjedhet.

A III. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Építési
Hatósági Osztályának
kéri minden földhaszná-
ló együttmûködõ segít-
ségét, hogy - hatósági
felszólítás nélkül is - te-
gyen meg mindent
ápolt, egészséges kör-
nyezetünk érdekében.
Markóné Tutervai Éva

osztályvezetõ

Védekezzünk az allergén gyomok ellen!Az Év fája
Az Ökotárs Alapítvány Magyarországon ismét meg-
hirdeti az Év fája vetélkedõt, melyre bármilyen ma-
gánszemély vagy csoport, szervezet jelölheti ked-
venc fáját. A vetélkedõ célja, hogy a fák természet-
ben betöltött szerepén keresztül hívja fel az embe-
rek figyelmét a környezettudatosságra. A kezdemé-
nyezés 2010-ben nem várt érdeklõdést keltett: a jú-
lius 31-ei határidõig összesen 125 fát jelöltek az or-
szág minden részébõl. A nyertes a letenyei platán
lett. A platán a 2011 elején lebonyolított európai ver-
senyen harmadik helyezést ért el. 2011-ben elõször
a Hõs fa kategóriában is várnak nevezéseket. Erre
a címre olyan fák jelölését várják, melyek természe-
tes környezete, élõhelye veszélyben van.

Lomtalanítás csak õsszel
Az eddigiektõl eltérõen idén csak õsszel lesz lomta-
lanítás a budai kerületekben és a belvárosban. A
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. azért döntött így,
hogy ne zavarják hazánk soros EU-elnökségével
kapcsolatos programokat, és az ezzel összefüggõ
közlekedést a járdákra kihelyezett szeméthalmok.

Védjük jobban az állatokat!
A kormány módosítani kívánja az állatvédelmi tör-
vényt. A tervezet szerint például a jövõben tilos lesz
kikötni a kölyökkutyákat és levágni a fülüket, vala-
mint jelentõs mértékben emelkedik az állatvédelmi
bírság. Veszélyesnek nem fajta, hanem viselkedés
alapján minõsítik majd a kutyákat. Az önkormány-
zatok újra bevezetik az ebadót, viszont számos
esetben felmentést kérhetnek megfizetése alól a
gazdák. Például az örökbefogadott kutyák után nem
kell fizetni, valamint az ivartalanított, csippel ellátott
ebek után sem. Ha pedig valaki több kutyát tart,
egyikük után szintén kérheti a fizetés alóli felmen-
tést - olvasható a tervezetben.

Új kölykök születtek az Állatkertben
Kitekintés: Két újabb állatfajt ért el a tömeges sza-
porodási kedv a Fõvárosi Állat- és Növénykertben.
Ezúttal a cerkófmajmok rokonsági körébe tartozó
languroknál és a krokodiloknál jöttek világra köly-
kök. A jávai langurok ábrázatukat tekintve az egykor
népszerû moncsicsi figurára emlékeztetõ, Délkelet-
Ázsiában õshonos majmok. A nílusi krokodilok hat
tojást raktak, ezek közül ötbõl kelt ki krokodilbébi
május közepén. A tenyérnyi méretû állatoknak a
Pálmaházban alakítottak ki akvaterráriumot. Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa
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A Telekom Gyerek Sziget in-
gyenes nyári programsoroza-
tában a gyerekek alig várják,
hogy kinyisson a vurstli, fel-
csendüljenek a kedvenc elõ-
adók dalai, alkothassanak,
lehessen játszani, mozogni
és tobzódni az események
tengerében. Ha elérkezik a
nyár elsõ hónapja, akkor
hétvégente irány a Hajógyá-
ri-sziget nagyrétje, ahol új
élményekkel gazdagodhat
szülõ és gyermeke egyaránt
június 4-tõl 26-ig. 

Akicsik és nagyok kö-
rében népszerû

Nagyszínpadon koncer-
tek, gyermekszínházak,
bohócmûsorok, zsonglõr-
bemutatók váltakoznak
majd, és a gyerekeket is
bevonják a színpadi elõ-
adásokba.  A kedvencek
közül biztos, hogy itt lesz
Halász Judit, Gryllus Vil-
mos, Szalóki Ági, a
Makám, az Alma, Rutkai
Bori, Bognár Szilvia és a
Kolompos együttes. 

A Bohóctanya helyszí-
nén mindenki belekóstol-

hat a pantomimos játék tit-
kaiba, kipróbálhatja magát
zsonglõrtudományokban
vagy szórakozhat a bohó-
cok furfangjain. 

A képzelet szárnyán tör-
ténelmi utazást tehetnek
majd kicsik és nagyobbak
a lovagkorba, és nem hiá-
nyozhat a helyszínek közül
az Állatsimogató sem. A
kézmûves programok szá-
mos meglepetést tartogat-
nak: tûzzománc, agyago-
zás, korongozás, fajáték,

nemezelés, papírmerítés
szerepel a programban, de
készülnek majd csodák
mézeskalácsból is. Nem
maradhat el a fenntartható
fejlõdés gondolatának nép-
szerûsítése sem, a Telekom
Gyerek Szigeten hangsúlyt
kap a szelektív hulladék-
gyûjtés mellett az újra-
hasznosítás is.

A közkedvelt Vándor
Vurstli egy mozgalmas
kisváros piacterét idézi
majd, lesz körhinta, csúz-

lizda, jósda,
camera obs-
cura, a kéz-
mûves mû-
helyekben,
a lka lmaz-
kodva a vá-
sári hangu-
lathoz, régi,

polgári mesterségek fogá-
sait lehet megtanulni. 

A szülõk pihenése és
feltöltõdése ugyancsak
fontos szempont akkor,
ha az egész család kikap-
csolódása a cél. A Baba
Játszóházban az aprósá-
goknak kínálnak válto-
zatos programokat. A
készségfejlesztõ játékok
mellett kulturált körül-
mények között nyílik le-
hetõség a babák tisztába
tevésére, etetésére. 

Az Ability Parkban lá-
tássérültek, siketek, moz-
gássérültek, értelmi fogya-
tékosok által bemutatott já-
tékok segítségével, vala-
mennyi korosztály számá-
ra érthetõen adnak infor-
mációt fogyatékos ember-
társaink életérõl. 

Persze nem hiányozhat a
programok közül a Vidám-
park és a sportolási lehetõ-
ség sem. Az idén is kiköt-
hetnek a látogatók a jól be-
vált ingyenes hajójárattal a
Telekom Gyerek Szigeten. 

(A részletes menetrend-
rõl a www.sailor.hu, a
programokról pedig a
www.gyereksziget.hu olda-
lon tájékozódhatnak az ér-
deklõdõk. További infor-
máció: Vetõ Viktória, 06-
20-411-3504.) 

Színes programok hétvégente a Gyerek Szigeten

A Zebra Mûhely egyhetes
nyári tábort szervez a
Vasarely Múzeumban július
25-e és 29-e között. A 7-12
éves korosztály testközelbõl
megismerheti Vasarely mû-
veit, és kalandos módon fel-
térképezheti a színek izgal-
mas világát. 

Különbözõ érdekes
technikákkal Vasa-

rely ihlette alkotásokat ké-
szítenek a gyerekek, me-

lyeket azután meghökken-
tõ terekben helyeznek el:
térben, vízben, levegõben.
Agyerekek az öt nap során
trükköket tanulnak olyan
ábrázolásmódokhoz, me-
lyekkel megtéveszthetik a
nézõket, valamint új, vér-
pezsdítõ játékokat ismer-
nek meg. Ha gyermeke kí-
sérletezõ kedvû és szeret
alkotni, itt a helye! 

Hétfõtõl péntekig, 9-tõl
16 óráig a gyerekek kelle-

mes és nyugodt környezet-
ben bõvíthetik mûvészeti
ismereteiket. A mûhelyben
különbözõ anyagokkal,
technikákkal, illetve más
mûvészeti ágakkal (zene,
dráma) ismerkedhetnek
meg. A múzeum kertjében
játszhatnak, itt vízzel is al-
kotnak majd. A különbözõ
korosztályú és érdeklõdésû
táborozók számára diffe-
renciált, szabadon választ-
ható feladatokat kínálnak.

A gyerekek alkotásaiból
július 29-én délután bemu-
tatót tartanak a szülõk, ba-
rátok számára. 

(Regisztráció és további
információ: múzeumpeda-
gógia@szepmuveszeti.hu,
vagy 469-7180.)

Szín-játék napról napra a Vasarelyben 

M úzeumi napközi az
Óbudai Múzeum

szervezésében június 20-
tól 24-ig, 7-12 éves korú
gyerekeknek. Programok:
játékos ismerkedés Óbu-
da történetével a múzeum
kiállításai segítségével,
kreatív foglalkozások (pl.
festés a kastélykertben,
agyagozás, ékszerkészí-
tés, papírmasé tárgyak ké-
szítése), drámajáték, tánc-
tanulás, barangolás a régi

Óbudán. Ügyelet: 8-tól
16.30 óráig. Foglalkozá-
sok: 9-tõl 15 óráig. A tá-
bor ára: 7000 Ft/fõ/5 nap,
ami nem tartalmazza az
étkezést. A múzeum lehe-
tõséget biztosít meleg ét-
kezésre is, aminek ára:
2500 Ft/fõ/5 nap. 

(Bõvebb információ és
jelentkezés Tóth Anita kul-
turális szervezõnél: 250-
1020, toth.anita@obu-
daimuzeum.hu)

PÓKEMBEREK JÁTÉKOS SPORTTÁBOR: június
13-tól 17-ig; június 27-tõl július 1-jéig; július 4-tõl 8-
ig; július 11-tõl 15-ig; július 18-tól 22-ig a Hajógyári-
szigeten (Szentendrei út 95.). Több mint 30 sport-
ág, társasjátékok, mozgás a szabadban, napi há-
romszori étkezéssel, strandolással, fagyizással
Óbudán. (Érdeklõdni Ébend Gábornál a 06-20-946-
0321-es telefonszámon, e-mailen a gabor.ebend@
freemail.hu címen, vagy a honlapon, www.pokem-
berek.hu lehet. Ára: 15.000-20.000 Ft/fõ/turnus 7-
20 év.)

Táborozz az Óbudai Múzeumban!
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Az Óbudai Egyetem
2004 óta szervezi

RECCS márkanéven a
tésztából épített hidak
versengését. Az eddigi öt
magyarországi versenyen
született eredmények
alapján nem szerényte-
lenség azt állítani, hogy a
világ legszínvonalasabb
tésztahíd építõ versenyé-
vé nõtte ki magát. A vi-
lágcsúcs idén sem maradt
el: az Óbudai Egyetem
hallgatója, Márkos Szi-
lárd Attila hídja 578,2 ki-
logramm terhelésig tar-
totta magát.

A Tésztahíd Építõ Vi-
lágbajnokságot, a
„RECCS 2011”-et május
20-án rendezték az Óbu-
dai Egyetemen minden

eddigit meghaladó érdek-
lõdés mellett.  A hazai
tésztahídépítõ fellegvárak
(Óbudai Egyetem, BME,
Gyõr, Nyíregyháza) csa-
patain kívül Marosvásár-
helyrõl, Szabadkáról,
Kolozsvárról, Révkomá-
romból, Iránból, Lettor-
szágból és Németország-
ból is érkeztek mindkét
kategóriában versenyzõk.

A töréstesztek során
híd kategóriában I. díjat
nyert Varga Mátyás, a
gyõri Széchenyi Egyetem
hallgatója, hídszerkezete
382,2 kilogramm terhelés
mellett tört el. Második
helyezést Sándor Péter, a
Nyíregyházi Fõiskola
hallgatója szerzett a
354,1 kilogramm terhe-

lést elviselõ hídjával, míg
a III. díjat a Botka Balázs
és Kurucz Sándor össze-
tételû Óbudai Egyetem
csapata vihette haza,
333,7 kilogramm terhelés
mellett károsodott tészta-
hídjával.

Tartó kategóriában az
I. helyezést, világcsú-
csot felállítva Márkos
Szilárd Attila érte el az
Óbudai Egyetemrõl,
578,2 kilogramm terhe-

lést bíró hídjával. A II.
díj a Khoy-i Iszlám
Egyetem (Irán) hallga-
tóit, Hossein Kianoush-t
és Seyyedreza Hosseini-t
illette 416,5 kilogramm
teherbírású hídjukkal. A
III. helyezett szintén irá-
ni csapat lett, a Qazvin-i
Iszlám Egyetemrõl.
Tagjai: Jamshid Bagh-
dadi, Melika Naderi,
Shaghayegh Nase-
rtorabi, Mostafa Amedi.

Hídjuk 385,3 kilo-
gramm terhelés mellett
tört el.

Híd kategóriában a
Szépség- és az Innováci-
ós díjat a Borsos Sándor
és Goór Krisztián alkotta
páros kapta a Szabadkai
Mûszaki Fõiskoláról.
Tartó kategóriában pedig
mindkét díjat Péntek
Máté, a Kolozsvári
Egyetemrõl nyerte el.

A Gyermelyi különdí-
ját a Kolozsvári Egye-
tem hallgatói kapták,
míg az Izsáki Házitészta
Kft. különdíját a maros-
vásárhelyi Sapientia
Egyetem szerezte meg.

Világcsúcs az Óbudai Egyetemen

578 kilót bírt a tésztahíd
A tésztahíd építõ verseny több évtizedes hagyományok-
kal rendelkezik. A versenyzõk szigorú szabályok alapján
saját tervezésû hídszerkezetet készítenek száraztésztá-
ból, és közülük terhelési próbán eltörve kiválasztják a
legnagyobb teherbírásút. A versengés több kategóriában
zajlik. A legnagyobb szakmai kihívást jelentõ nehézsúlyú
versenyre szigorú szabályok alapján megépített, maxi-
mum 1 kilogramm tömegû, 1 méter fesztávú hidakat le-
het nevezni, melyeket középen terhelnek. Idén összesen
39 tésztahíd nevezett, 14 híd és 25 tartó kategóriában.

A Krúdy Gyula Általános Is-
kola már hagyományosnak
számító futóversenyét május
7-én rendezték rekordszámú
indulóval. 

Mint azt Pártos Péter
testnevelõtanártól,

a verseny rendezõjétõl
megtudtuk, az egyéni fu-
tószámokban (0,5 kilomé-
ter és 2 kilométer) 347-en
álltak rajthoz. A legfiata-
labb versenyzõ 4, a leg-
idõsebb 69 éves volt. Afu-
tóknak a Gyógyszergyár
utca iskola elõtti szaka-
szán kellett a távot teljesí-
teniük. A rajt és a cél is az
iskola elõtt volt. Az egyé-
ni verseny 25 rajtja során
11 különbözõ korosztály-
ban futottak külön a höl-
gyek és a férfiak. Több
korosztályban két rajtot
kellett indítani a sok indu-
ló miatt. Az egyéni verse-

nyeket a családi és a csa-
patváltófutás követte. Itt
harmincnégy 4 tagú csa-
pat állt a két rajthoz. 

A futók között volt Mé-
szöly Géza, tizennyolcszo-
ros válogatott labdarúgó,

az Újpest FC labdarúgó-
csapatának edzõje is. Az
érmek és a kupák átadásá-
ban Nagy Tímea kétszeres
olimpiai és hatszoros vi-
lágbajnok párbajtõrvívó
segédkezett.

A futók frissítésérõl a
Nestlé Aquarel gondosko-
dott. A versenyt tombola-

húzás zárta, sportszereket
és LEGO ajándékokat sor-
soltak ki a futók között. A
megmérettetés útvonalát a
III. kerületi kapitányság
rendõrei biztosították. A
verseny sikeres lebonyolí-
tásában az iskola vezetése
és tanári kara is aktívan
részt vett. 

Krúdy futóverseny

A verseny kezdete elõtt a futók végigsétáltak a pályán 

Iskolanaptár
Június 15.: utolsó taní-
tási nap. * Június 27-tõl
29-ig: beiratkozás a kö-
zépiskolákba.

Kortárs kiállítás
Medgyessy Ferenc szob-
rászmûvész emléke elõtt
tisztelegtek azzal a kiállí-
tással, melyen kortárs
képzõmûvészek alkotása-
it mutatták be a szobrász
nevét viselõ általános is-
kolában. A tárlaton Blastik
Ferenc, Bohár András,
Czene Márta, Demcsák
Dóra Vanda, Horváth
László Xavér, Király Imre,
Kõfaragó József, Külüs
László, Markolt György,
Metzger Katalin, M. Gé-
mes Katalin, Mihály Gá-
bor, Pál Dániel, Szalontai
Tamás, Szentgyörgyi Jó-
zsef, Terebessy László
Föld, Tóth József, Turcsán
Miklós, Zombori Anna mû-
veit állították ki 
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Kultúra – Hitélet

Önállóvá válásának 70.
évfordulóját ünnepli idén
a Csillaghegyi Református
Egyházközség. 

A templom 1941-ben
készült el, s ez volt

az egyik feltétele annak,
hogy önálló egyházköz-
ségként mûködjön a
csillaghegyi közösség.
Az évforduló megün-
neplésére július 3-án há-
laadó istentisztelettel,
gyülekezettörténeti kiál-
lítással készülnek, s ter-
mészetesen neves ven-
dégeket is meghívnak az
eseményre - tudtuk meg
Battyányi Géza lelkész-
tõl. Tervezik, hogy a
gyülekezet történetérõl
könyvet is kiadnak. 

A múlt század '20-as
éveiben egyre többen
költöztek ki a belváros-
ból Csillaghegyre, ezért
a református lakosság
létszáma is megnõtt. A
hívek 1925-ig a Pomázi
Református Egyházköz-
séghez tartoztak, majd
az Óbudai Református
Egyházközség fiókegy-
házaként mûködtek.
Ám, a hívek saját temp-
lomra vágytak, ezért

Kontra Aladár lelkipász-
tor és Szántay Endre
építész-egyházgondnok
1926-ban letették a csil-
laghegyi templom alap-
kövét. Az alagsori rész
1931-ben elkészült. Ek-
kor Tóth Ernõ vallásta-
nár és lelkész
lett a gyüleke-
zet pásztora. Az
építkezés egy-
harmadát hol-
land adomá-
nyokból finan-
szírozták, mi-
vel a lelkipász-
tor felesége
holland származású
volt. A templom a ma-
ga teljességében 1941-
re készült el, s ekkor
végre önállóvá válha-
tott az egyházközség.
Tóth Ernõ 1971-ig ve-
zette a gyülekezetet,
majd õt követte Deák
Zoltán (1972-2001),
Füstös Gábor (2002-
2004), 2005 óta pedig
Battyányi Géza a lelki-
pásztor. 

Az utóbbi években
nagy ívû felújítási mun-
kálatok kezdõdtek a
templomban. Az alagso-
ri közösségi helyisége-

ket 2006-ban teljes egé-
szében sikerült újjá va-
rázsolni. A konyhát pél-
dául önkormányzati tá-
mogatással építették át.
A 240 férõhelyes temp-
lom négy ablakából hár-
mat szintén sikerült már

kicserélni, a ne-
gyedikre pedig
a tervek szerint
még az idén sor
kerül. 

Élénk gyüle-
kezeti élet fo-
lyik a közös-
ségben. Rend-
szeresen szer-

veznek szabadidõs
programokat a tagok-
nak. Legutóbb Õrbot-
tyánba látogattak el,
ahol a református szere-
tetotthonban végeztek
önkéntes munkát. Nyá-
ron a gyerekeknek két-
féle tábort is szervez-
nek. A napközis hittan-
tábor témája idén a test-
vérszeretet lesz. A hit-
tantábor keretében kü-
lönbözõ programokon is
részt vesznek az általá-
nos iskolás gyerekek.
Általában a Planetári-
umba, a Margit-szigeti
Vadasparkba, a Szem-

lõhegyi barlangba, illet-
ve dunai hajózásra men-
nek, ezenkívül pedig
kézmûves foglalkozá-
sokkal, néptánccal, népi
játékokkal múlatják az
idõt a közösségi helyisé-
gekben, illetve a temp-
lom kertjében. Szintén
hagyományosnak szá-
mít már az angol tábor,

amelyet a Szentírás Szö-
vetséggel közösen szer-
vez a parókia. Az angol
anyanyelvû tanárok
Nagy-Britanniából ér-
keznek, hogy tanítsák a
gyerekeket a szép kiej-
tésre és átélhessék az
idegen nyelvû ember
megértésének örömét.

Domi Zs.

Óbudai gitármûvész
az Európa Napon

Az Óbudán élõ Rák Béla
Gyula gitármûvész az
Európa Napon, május 8-
án fellépett a burgenlandi
Oberwart (Felsõõr) váro-
si programjában, ahol
többek között a nagy ze-
neszerzõ évfordulója al-
kalmából Liszt Ferenc:
Szerelmi álmok címû da-
rabját is játszotta saját gi-
tárátiratában.

Tenk képek a Duna
Tv épületében

Tenk László, Csillaghe-
gyen élõ festõmûvész
legújabb kiállításának a
Duna Televízió székhá-
za ad helyet. A tárlatot
Garami Gréta mûvé-
szettörténész nyitotta
meg. (Az alkotások júni-
us 21-ig tekinthetõk
meg, naponta 9-tõl 19
óráig. Cím: Mészáros
utca 48.)

Csillaghegyen meg-
nyílt a megújult és

kibõvült Haré Krisna In-
diai Oktatási és Kulturá-
lis Központ, melyen be-
lül kapott helyet a Bhak-
tivedanta Hittudományi
Fõiskola, a Puskás Ildikó

Indológiai Gyûjtemény
és az Indiai Kulturális
Központ. Az ünnepélyes
megnyitó napján konfe-
renciát is rendeztek „In-
dia és Európa: együttmû-
ködés közös értékek
mentén” címmel. 

A központban június vé-
géig tekinthetõ meg a „Stein
Aurél hagyatékának aktua-
litása” címû kiállítás, amely

a fõiskola régész-indológus
kutatójának rendhagyó
munkásságát mutatja be.
(Cím: Lehel utca 15-17.)

Megújult a Krisna központ 

Bús Balázs polgármester nyitotta meg június 1-jén
Csillaghegyen a megújult Haré Krisna Indiai Oktatási és
Kulturális Központot

70 éve szentelték fel a csillaghegyi református templomot

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Csukás István: 

Napfényben tündöklõ
Napfényben tündöklõ városrész, 
ha én eltûnök, te hová mész?
Összefogózva állunk, áll a pillanat, 
itt, Óbudán ragyognak a falak, 
mint óriási mosoly óriási arcon, 
önfeledten kóválygok a régi piacon,
nem tûnõdöm, miért e mosoly, honnan e derû, 
mint a lélegzés, minden olyan egyszerû, 
az út ide torkollik s majd továbbvisz, 
elönti e tavaszi fény-derû-árvíz, 
lepke-levelek a kopott aszfalt felett, 
avas télikabáton kokárda-üzenet, 
nyújtózik az égig a karcsú lobbanás, 
szívembõl a vacogás, a ragyogás, 
startpisztolyként dördül majd a pillanat: 
melyikõnk fut el, s melyikõnk marad?

Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók, költõk mûveibõl

Ágai Ágnes: 

Békásmegyeri elégia
A kukoricatáblák helyén
felépült egy város:
szabályos házak
beépített emberekkel.
A mindennapok gyorsjáratain
cipelik tennivalóikat,
ajtóikon téglalap alakú névtáblák,
a névtáblák persze cserélhetõk.
A komplexusaik is hasonlók,
csak a lábtörlõik különböznek.
Van, aki plazmatévén nézi,
hogyan gyilkolnak Líbiában,
van, aki kábelcsatornán,
de ez a líbiainak mindegy.
És eltûntek a kukoricatáblák,
bekapta a buldózer õket,
mert ki lakhat egy csõ kukoricában?
Helyére tízemeletes házak kerültek
magasabb beosztásban,
akik ráültek a hegyek nyakára,
no dehát, ez is világjelenség.
A világ, amióta világ, 
tele van jelenséggel,
eseménnyel és katasztrófával,
de toronyházaink az égre merednek,
a szép, természetes égboltra,
melyen mesterséges holdjaink keringenek.

Dömök Eliz: 

Ebéd

Elkészült az ebéd, paradicsomleves,
palacsinta, mindenkinek a kedvenc

töltelékével. Jóízûen kanalazza a család
a levest, kivéve a 10 éves fiút, aki a le-
veshez hozzá sem nyúl. Jönnek az
anyai rábeszélések, hogy: - Ettõl leszel
erõs, meg sok vitamint tartalmaz, szük-
sége van a szervezetednek rá.

Nem hatják meg anyjának szavai.
Ekkor jön az Apuka. Cukrot tesz a le-
vesbe, a fiú félretolja, s merõn nézi a
palacsintás tálat.

- Márpedig, aki nem eszi meg a le-
vest, annak nem jár palacsinta sem -
hangzik a drákói szigor az anyai száj-
ból ismét. Egy darabig még az asztal-
nál marad a gyerek, hátha visszavonják
a szavakat, de hát ezt nem teheti, hova
lenne akkor a tekintélye a szülõnek.

- Ha nem tetszik, el is mehetsz az
asztaltól - hangzik a felszólítás. A fi-
úcska szó nélkül feláll, s kimegy az
udvarra. Néhány évvel fiatalabb húga,

szinte elsírja magát. Csendben kikana-
lazza mindenki a levesét, s jól lakik
palacsintával.

Ebéd után mosogat egyedül a kony-
hában az anyuka, a háta mögött a ma-
radék palacsintákkal.

Már éppen befejezte, megfordul, hát
az õ kicsi lánya iszkolna kifelé az
utolsó palacsintával a kezében.

- Hova viszed?- kérdezi.
- Hát, hát a Szabolcsnak - rebegi

megszeppenten.
Elneveti magát az elõbb még hajtha-

tatlan anya. A tekintélye ide, vagy oda,
már nem érdekli. Fontos, hogy szeretik
egymást a testvérek. Õ pedig örömmel
nyugtázza, hogy a fia önérzete sem csor-
bult, megkapta a palacsintáját is, éhes
sem maradt. A kislánya pedig felszaba-
dultan szaladt ki. Késõbb az apjukkal
együtt boldogan ölelték magukhoz Õket.

Édesanyjuk pedig elkönyvelte ma-
gában, hogy egy jókor jött nevetés, a
humor feloldhatja a feszültséget, fe-
szültségeket, s összekovácsolhat, ösz-
szekovácsolhatja az embereket.

A Kiscelli Múzeum
2011 októberében,
„Korszerû lakás, 1960:
az óbudai kísérleti la-
kótelep története” cím-
mel kiállítást rendez. 

Célja a lakótelep egyes
épületeinek, a korabeli la-
kások belsõ tereinek be-
mutatása eredeti doku-
mentumok, építészeti ter-
vek, fényképek és lakbe-
rendezési tárgyak segítsé-
gével. A kiállításhoz a la-
kótelep lakástulajdonosa-
inak segítségét kérik.

Keresik a képen lát-
ható konyhabútort, ami
a lakás eredeti felszerelé-
séhez tartozott. Kérik,
aki rendelkezik jó álla-
potú, lehetõleg nem át-
alakított, eredeti, 1960-
as beépített konyhabú-
torral, legyen szíves az
alábbi elérhetõségeken a
kiállítás kurátorával,
Branczik Mártával fel-
venni a kapcsolatot.
Megállapodás esetén a
bútor szakszerû elszállí-
tásáról és ellenértékérõl
a Kiscelli Múzeum gon-
doskodik. Ha lehetséges,
a bútorról az alábbi e-
mail címre kérnek egy
fotót küldeni. 

(Várnak egyéb, a la-
kótelep történetével

kapcsolatos
tárgyakat is.
Cím: Kiscel-
li Múzeum,
1037 Buda-
pest, Kiscelli
utca 108. Te-
lefon: 430-
1076; 368-
7917. E-
mail: kiscel-
limuzeum@
mail.btm.hu)

Hétköznap délelõtt a gyönyörû csillaghegyi strandon,
szinte magunk vagyunk a természettel. Hûsítõ árnyék
van elég, kiszáradástól nem kell tartani, de ha mégis, a
menekülési irányt jelzik a fán… (Forrás: Gál László Csak
a szépre… címû albuma; Budapesti élet-képek az 1950-
60-as évekbõl.)

Bútorokat is várnak a kísérleti lakótelep 
történetét bemutató kiállításhoz

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_11.qxd  2011.06.06.  14:23  Page 21



2011/11. szám22
Apróhirdetés

� TV-szerelõ (Nagy István), TV (projetoros,
LCD is), HIFI-PC-Laptop, háztartási gép ja-
vítás. Kiszállás ingyenes. Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401.
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás

� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával, 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01

� 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
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06 (20)471-8871
� Kerületben élõ regisztrált víz-gáz-, fûtés-
szerelõ mester várja szíves megrendeléseiket.
Tel.: 314-1111, 06(30)343-33-90
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás, gipszkartonozás. Kismunkák
specialistái. Tel.: 06-30-294-96-70

� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zárszerkeze-
tének cseréje), szigetelése garanciával. Fel-
mérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269; www.ajtoablakdoktor.hu

� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� 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
� Kertépítés, fenntartás. Fakivágás, auto-
mata öntözõrendszerek, gyep–ágyás létesíté-
se, ápolása. Tel.: 06(20)524-5200
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése, 21 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637,
befokkt@gmail.com www.befokkt.hu
� 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
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Mindenféle üvegesmunkát vállalok. Biz-
tosításra is! Tel.: 06(30)296-9623
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Háztetõ, esõcsatorna javítás, csere! Tetõ-
felújítás, minden típus. Tel.: 06(30)398-8210
� Modern és stílbútorok kárpitozását, felújí-
tását, valamint átalakítását vállalom, rövid
határidõvel. Tel.: 06(70)410-5346
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900, 06(20)332-4660 Díjmentes
kiszállás télen is
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Kapu, kerítés, korlát, rács, víz-villanysze-
relés, gipszkartonozás, redõny, rovarháló.
Tel.: 06(70)278-1818
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� 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
� 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.
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Gyógypedikûr! Benõtt köröm, gombás
köröm kezelése. Mediterrán szalon, Szent-
endrei út 8., a Raktár u.-i buszmegállónál.
Elõzetes bejelentkezés szükséges: 06(30)307-
5818
� A feledékenyek legyünk bölcsek Kappéter
István dr. dinamikus pszichiáter segít kapp-
nov@yahoo.com

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

� Angoltanítás, Békásmegyeren  beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, 20 éves tapasztalat. Tel.: 06(20)439-6410
� 4 napos rajztanfolyamokat indítottunk az
EuroCenter mögött a Golf Club épületében.
Érdeklõdni: www.panelpha.hu/tan-
folyamok.htm. Tel.: 06(30)238-3283
� Eredményes angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Felkészítés érettségire és pótvizsgára
nyáron is. Tel.: 367-0256
� Matematika felkészítés szaktanártól vizs-
gára, pótvizsgára, referenciákkal. Korrepetá-
lás, felzárkóztatás nagy gyakorlattal. Tel.:
06(20)571-5912
� Német nyelvet tanítok, külkereskedelmi
szaknyelvet is Rómaifürdõn, magyar-német
állampolgár.  Tel.: 06(30)481-6240
� Angolórák, társalgás, felkészítés, üzleti té-
makörökben is, külföldi diplomával, tapasztala-

tokkal, szinkrontolmács szintig, rugalmas idõ-
pontokban, Óbudán. agnesokbig@yahoo.com
Tel.: 06(30)986-5269
� 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
� Angol és francia magánórák tapasztalt ta-
nárnõnél, vizsgára felkészítés, korrepetálás,
rugalmas órarenddel. Tel.: 06(70)201-0618
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, korrepetálást, felkészítést vállalok
Óbudán, az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angoltudás gyorsan, hatékony, beszéd-
centrikus módszerrel! 2×36 óra alatt stabil
alapok, magabiztos beszédtudás. Kiscsopor-
tos (4-6 fõs) tanfolyamok. www.playingeng-
lish.com Tel.: 322-1537
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043 E-mail:
wagner.dora@freemail.hu

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Eladó IX. em. 52 nm, felújított panellakás
a Flóriánnál. Iár: 9,9 MFt. Tel.: 06(20)323-
5951
� Garázs eladó, Békásmegyer Pünkösdfürdõ
úton, 32 nm, két autó beállására alkalmas. Ér-
deklõdni: 06(20)376-1950
� Kaszásdûlõn garzon, erkélyes, elsõ eme-
leti eladó. Ár 8,2 MFt. Tel.: 06(30)922-3156
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sürgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� Rómain tulajdonostól igényes lakás el-
adó. Képek: www.amfilakas.hu Iár: 11,9 MFt.
Tel.: 06(30)361-0293

� 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. Nem ár-
terület. Irár: 49,9 MFt. Tel.: 06(30)932-2637
� Szõlõ utcai 48 nm-es, szigetelt, fûtésmé-
rõs, felújított, világos konyhás, panellakás el-
adó. Tel.: 06(30)213-6088
� Elcserélném lajosmizsei 2001-ben épült
38 nm-es, I. em. téglaépítésû lakást hasonló
óbudaira. Tel: 06-76-450-510, 06(20)522-
1616
� Vállalkozásra is alkalmas, õrbottyáni há-
zam eladom vagy III. kerületi lakásra cseré-
lem. Irányár: 18 M forint. Tel.: 06(20)560-
0381

� XII. Németvölgyi-Margaréta sarok, 40
m2-es, emeleti (liftes), panorámás, teljes
körûen felújított lakás, házfelügyeletes, gon-
dozott kertes társasházban eladó! Ár: 18,9
MFt! Tel.: 06(20)447-9813
� Békásmegyeren új üzlethelyiség tulajdo-
nostól kiadó vagy lízingelhetõ (30) 955-2161
� Beruházótól lízingelhetõ új raktárak és
mûhelyek Solymáron már 10% önerõtõl (30)
505-6483

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

Kiadó

� 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

�� Eladó a Kolosy térnél, a Szépvölgyi
úton egy 62 nm-es, 2 szoba-hallos örökla-
kás, liftes, téglaházban. Tel.: 06(30)352-
9880

Ingatlan

� Könyv nélkül? Könyvvel? Mindenkép-
pen megtanítom angolul beszélni! Nem
csak diplomám, tapasztalatom is van. Tel.:
06(20)483-7808; 242-6136

� Angolórák a Rómain. Diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Nyelvvizsgákra, szak-
mai nyelvvizsgákra felkészítés is. Tel.:
06(30)461-0855

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Számítógépes anya-
jegyszûrés. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

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

�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 képvisele, üzemelteté-
se. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

� Klíma forgalmazás, töltés, tisztítás. Tel.:
06(30)962-4483 wwww.ganumedesz.hu

�� HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033
BP., KASZÁSDÛLÕ U. 5. 242-04-65,
250-0593 MIHI 2002 KFT.

�� „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, postával szemben).
Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

�� www.komplettologia.com

Szolgáltatás
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� Kiadom Ürömön 1+3 félszobás, új háza-
mat, 130.000 Ft/hó és Ó-Békáson 1 szobás
lakrészemet 40.000 Ft/hó. Tel.: 06(30)996-
0183
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Óbudán az Árpád hídtól 300 m-re 340
nm-es raktárhelyiség irodával kiadó. Tel.:
06(20)339-4392
� Flórián tér közelében, Kerék utcában ki-
adó egy 72 nm-es üzlethelyiség. Tel.:
06(30)821-5326
� Békásmegyeri lakótelepen 52 nm-es la-
kás, 1 nagy és 2 kisszoba, üresen kiadó. Ér-
deklõdni: 06(20)545-0377
� Kolosy térnél 40 nm-es, emeleti, világos,
barátságos lakás, hosszú távra kiadó. Tel.:
06(30)587-6561
� Bécsi úton 160 nm raktár, bemutatótermi
lehetõség kiadó. Tel.: 06(30)922-3156

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Arany-ezüst felvásárlás a napi legmaga-
sabb áron. 4500-tól 9200 Ft-ig készpénzben.
Tel.: 06(20)415-1536
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� 60 cm×90 cm-es dupla mély, króm moso-
gató, szép állapotban azonnal elvihetõ Óbu-
dáról. Ára: 4.000 Ft. Új ára 12-14 ezer forint.
Érd.: 06(30)966-9241 vagy 06(30)406-6581

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get 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
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan

kiszállással, értékbecsléssel azonnali kész-

pénzfizetésel. Tel.: 285-4808; 06(30)831-

9608

� 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

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,

bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-

lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Családokhoz keresünk és ajánlunk leinfor-
málható bébiszittereket, idõsgondozókat, házve-

zetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 06(20)528-

4852, 06(20)530-0049, www.micimacko.net

� Óbudán Kerék utcában 6. emeleti 13
nm+mellékhelyiség, bútorozott szép iroda

kiadó vagy eladó. Tel.: 06(30)597-3602

� Bibionéban 3-7 fõs apartmanok
közvetlenül az olasz irodától. Magyar nyelvû

információ. Tel.: 06(30)540-8909

� A K048301-K048350 sorszámú nyugta-
tömb 2011. 03. 19-étõl nem érvényes. Tel.:

06(20)982-7151

� Legyen vendégem Hévízen 2 szobás lakré-
szemben. www.cilavilla.blogspot.com Tel.:

06(30)996-0183

Nyaralás

Egyéb

Utazás

� 54 nm-es üzlethelyiség bérbeadó a Szen-
tendrei út 20-28-ban. Érdeklõdni lehet a 388-
4726-os telefonszámon hétfõtõl csütörtökig
délután

Üzlet

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

�� 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

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

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 (190×272 mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31 mm, 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.

Az Óbuda-Békásmegyer

Sport Közalapítvány 2010. évi

egyszerûsített éves beszámolójá-

nak mérlegadatai az alábbiak.

Összes közhasznú bevétel:

2.121.000 Ft. 

Összes közhasznú kiadás:

2.675.000 Ft. 

Mérleg fõösszeg: 1.103.000 Ft.

Az alapítvány összes bevételét

az alapítótól, a III. kerületi Ön-

kormányzattól kapta, melyet a

„Jó tanuló, jó sportoló” gyerekek

támogatására fordított.

Dr. Török Ottó,

az Óbuda-Békásmegyer

Sport Közalapítvány

Kuratórium elnöke
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Pályázat

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

A helyiségek vonatkozá-
sában az ajánlattevõnek vál-
lalnia kell szükség szerint a
helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk ki-
építését. A helyiségekre kü-
lön-külön lehet ajánlatot
tenni, melynek tartalmaznia
kell a pályázó adatait, a
helyiség(ek) vételárát, a fi-
zetés módját és feltételeit. 

A pályázó ajánlatát a pá-
lyázat benyújtásától számí-
tott 60 napig köteles tarta-
ni. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati
biztosítékot befizetik az
önkormányzat letéti
számlájára. (Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt.:
1 2 0 0 1 0 0 8 - 0 0 1 4 0 6 4 5 -

00100001.) A pályázati
biztosíték befizetését iga-
zoló bizonylatot 2011. jú-
nius 24-én 10 óráig, a pá-
lyázatokat zárt borítékban
2011. június 27-én 12 órá-
ig lehet benyújtani a Buda-
pest III. kerület iÖnkor-
mányzat Vagyonhasznosí-
tási Osztályán (cím: 1033
Bp., Fõ tér 1. I./19.). 

A pályázat bontása
2011. június 27-én 12 óra-
kor a Bp., III. kerület Fõ
tér 1. I./19. szám alatt, a
vagyonhasznosítási osztály
hivatalos helyiségében tör-
ténik. A pályázaton részt-
vevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályá-
zat eredményérõl. A pályá-
zat kiírója fenntartja jogát,

hogy a legjobb ajánlatte-
võkkel a tenderbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon,
zártkörû licitet tartson, il-
letve, a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa.

A helyiségek megtekin-
téséhez kulcs kérhetõ a
Celer Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiség-
hasznosítási Csoportjánál
(1033 Bp., Szentlélek tér 7.
fsz. 12. telefon: 430-3468
és 430-3469, ügyfélfoga-
dási idõben: hétfõn 14-tõl
18, szerdán 8-tól 16, csü-
törtökön 8-tól 13 óráig). A
pályázatokkal kapcsolat-
ban további felvilágosítást
lehet kérni a III. kerületi
Önkormányzat Vagyon-
hasznosítási Osztályán, a
437-8643-as telefonszá-
mon.

A pályázati felhívás
megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerült a
www.obuda.hu honlapra,
valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási

Osztálya

A Bp., III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi
lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai
önkormányzati rendelet, illetve a Fõváro-
si Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcso-
latos ármegállapításai alapján módosul-
hatnak. A pályázat benyújtásának felté-
telei a III. kerületi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp., III.
Harrer Pál utca 2.), továbbá a CELER
Kft. központjában (Bp., III. Szentlélek tér
7. fsz.) megtekinthetõk. A pályázatra tör-
ténõ jelentkezéshez nyomtatványok 2011.
június 8-tól az III. kerületi Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában átve-
hetõk.

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. június 20-án 12 óra. 

Helye: polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodája. 

A pályázat eredménye 2011. július 1-
jén függesztik ki a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodájában és a CELER
Kft. központjában.

CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására
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Egyik legismertebb színmûvészünk tizennégy éve
él Rómaifürdõn, az egyik legszebb, árnyat adó pla-
tánfasorral szegélyezett utcában. A városrészhez
azonban sokkal régebbi szálak fûzik: fiatal évei-
nek jó részét itt élõ, szeretett nagymamájánál és a
Dunán, illetve annak partján töltötte. Láng József-
fel, a sokak által legkellemesebb hangúnak tar-
tott színésszel, a magyar Angyallal, a Csillaghegyi
Közösségi Házban tartott Teaházi beszélgetésen
találkoztunk május 25-én. 

Afiatalabb generáció tagjai leginkább
hangja alapján ismerik fel, jellegzetes,

kellemes orgánuma miatt máig sokat foglal-
koztatott, kedvelt szinkronszínész. Az õ ma-
gyarhangján szólt a nézõkhöz a Roger Moore
által megformált Angyal, késõbb a „Minden
lében két kanál” címû sorozat fõszereplõje-
ként. Az utcán, piacon jártában-keltében sokan
ma is Angyal úrnak hívják. 

Színpadon, filmben régebben láttam. Mivel
személyesen nem ismertem, idõs, talán megfá-
radt, csöndes, szürkeruhás urat vártam. Helyet-
te meglepõdve tapasztaltam, hogy egy korát
meghazudtoló külsejû, életvidám férfi sétálgat
a csillaghegyi teázóban, napsárga ingben. Pe-
dig a sors õt sem kímélte meg tragédiáktól. S
mintha ezer éve ismerné közönsége minden
egyes tagját, a színházterembe érve arra kér, a
közvetlenebb hangvétel érdekében mindenki
húzódjon közelebb hozzá, és a beszélgetés
moderátorához. 

Rövid felvezetõjében elmeséli, hogy 1934-
ben született Szekszárdon. A Színház és Film-
mûvészeti Fõiskola elvégzését követõen a Pé-
csi Nemzeti Színházban kezdett, majd több
mint fél évszázada fõvárosi színpadon játszik.
Elõször a Vígszínházban, 1962 óta pedig a Jó-
zsef Attila Színházban. (Utóbbinak örökös tag-
jává választották, majd 1996-ban átvehette a
Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjét,
2010-ben Gobbi Hilda életmûdíjjal jutalmaz-
ták munkáját, és elnyerte a Közönség-díját is -
a szerzõ.) Jó hangja miatt számos alkalommal
énekelt is a színpadon.

Minden részletre nem tér ki történetei mesé-
lése közben, hiszen mindehhez egy könyv is
kevés volna, remek színházi alakításai szinte
felsorolhatatlanok. S bár eredeti elképzelése
szerint szívesen mentett volna életeket orvos-
ként, nem bánta meg, hogy színész lett. Min-
den, általa vágyott álom- és karakterszerepben
színpadra lépett. Szerepelt többek közt az
Othellóban, a III. Richárdban, a Bánk bánban.
Emellett mintegy 150 filmben és tévéjátékban:
például a Szegény gazdagok, a Kopjások és A
pogány Madonna címû filmben, valamint a
Bors, a Kántor, A fekete város és a Szomszé-
dok címû sorozatban.  Folyamatosan szinkro-
nizál, rengeteget rádiózott. 

A már említett Angyal-szerep, mely szinte
végigkíséri életét, sokszor hátráltatta is, hiába
bizonygatta, hogy õ nem teljesen úgy beszél,
mint a hangjával megformált karakter, mert azt
a beszédstílust csak a figura miatt vette fel,
sokszor mégis emiatt esett el egy-egy szerep-
tõl. Akárpótlást a nézõk szeretete mellett az je-

lentette, mikor személyesen találkozott Roger
Moore-ral, akinek nagyon tetszett Láng József
hangja, stílusa. Késõbb, ismeretlen okból el-
tûnt a Magyar Televízió archívumából az ere-
deti, szinkronizált „Minden lében két kanál”
sorozat. Amikor a ‘90-es évek közepe táján az
akkor még sugárzó Msat-csatorna új hangfel-
vételre kérte a Sztankay-Láng párost, Sztankay
István színházi elfoglaltságára hivatkozva nem
tudta elfogadni a felkérést. Ezért Moor
Kautzky Armand, Tony Curtis Szolnoki Tibor
hangján szólalt meg. Szinkron akkora közfel-
háborodást még nem váltott ki, mint az új ver-
zió. Természetesen a rosszallás nem az újon-
nan felkért színészpáros ellen, sokkal inkább a
régi, megszokott duó mellett szólt. Minden le-
vélben az eredeti magyar szinkront követelték.
Nem volt mit tenni, engedni kellett a nézõi
nyomásnak. Így az újabb kéréskor Láng József
mellett már kötélnek állt Sztankay is. 

„Mindig is imádtam
Csillaghegyet és a Rómait”

Tizenegy éves volt, amikor 1945 január-
jában, mínusz 30 fokos hidegben, barátai-
val végiggyalogolt a szétbombázott, holt-
testekkel borított Budapest utcáin, csak-
hogy kijöhessen a Rómaifürdõn élõ nagy-
mamájához. Csillaghegyen ismerkedett
meg nagy barátjával, Bus Gyulával. Cin-
kosan hozzáteszi: fiatal srácként együtt
jártak csajozni. Jó idõben a Szúnyog-szi-
geti csónakháztól indult barátaival evezni
a Dunán. Rómaifürdõn a Halászkert étte-
rem volt a kedvenc vacsorázó helyük. 

Csodálatos életünk volt - teszi hozzá hal-
kan, elégedett, kicsit szomorkás mosollyal
arcán. De néhány pillanat múlva ismét fel-
derül, és kérdésünkre válaszolva elmond-
ja: gyönyörû, egykor modellként dolgozó
feleségétõl két fia született. Az idõsebbik
révén négy csodálatos unokával bõvült a
család. A most 18 éves lány leghõbb vá-
gya, hogy nagypapája példáját kövesse, és
színész lehessen.

„Ha engem kiborítotok,
akkor röhögök”

A sok vidám sztori egyikében bevallja,
imád nevetni, de színpadon félénk a sze-
repen kívüli, ahogyan fogalmaz, hülyés-
kedéshez. Igaz, semmi jónak nem elron-
tója: szinkronizált kövér nõt, játszott eu-
nuchot és számos, komolytalannak tûnõ,
szórakoztató, mégis nehéz szerepet. Kol-
légáinak azonban így is gyakran mondo-
gatja: „Ha engem kiborítotok, akkor rö-
högni fogok!”.

Öniróniával elõadott, humorban bõvel-
kedõ sztorijaival felejthetetlen estet, szín-
házi élményt nyújtott közönségének. 

Szeberényi Csilla

Láng József a Duna és a Római szerelmese

Krúdy Gyula halálának 78. évfordulóján az író szob-
ránál tartott koszorúzást, majd adott át elismeré-
seket a Krúdy Gyula Irodalmi Kör vezetõsége a
Kéhli vendéglõ Krúdy Szalonjában május 12-én. 

Akoszorúzáson Kemény Krisztina, a kul-
turális, civil és kisebbségi bizottság el-

nöke és Havadi Elza kulturális tanácsnok
képviselték az önkormányzatot. A Kéhli Ven-
déglõ Krúdy Szalonjában
fellépett többek közt Mécs
Károly, Jászai Mari-díjas,
kiváló és érdemes mûvész. 

Kanizsa József, az iro-
dalmi kör titkára Krúdy
emlékplakettet adott át Tá-
las Ernõnek, a Stockholmi
Svéd Királyi Opera tenor-
jának, a Krúdy Kör tiszte-
letbeli tagjának és Dedik
Jánosnak, Bercsényi- és
Krúdy-díjas írónak. A
Krúdy bronz-emlékérme-

ket Király Lajostól, a kör elnökétõl vehette át
Körmendi Jánosné, Lengyel Géza és Riersch
Zoltán. Krúdy Díszoklevelet adott át Zászlós
Levente Tauner Tibornak 60. születésnapja
alkalmából. Rendes tagsági igazolványt ka-
pott: Tatár Rózsa és Györke Seres Klára.
Pártoló tagsági igazolványt vett át: Hámori
Zsuzsanna, Karvajszky István, Fényesi-Tóth
János és Rehorovics Anita. 

A Szerelem és a jó étkek írójára emlékeztek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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HITVALLÁSUNK
TÖBBSZAKMÁS MAGÁNORVOSI SZAKRENDELÕNK-

BEN A JELENLEG MAGYARORSZÁGON ELVÁRHATÓ,
SÕT, BIZONYOS TEKINTETBEN AZT MEGHALADÓ SZÍN-
VONALÚ, LEGKORSZERÛBB ESZKÖZPARK SEGÍTSÉGÉ-
VEL ZAJLIK A BETEGEK KIVIZSGÁLÁSA ÉS KEZELÉSE.

ORVOSAINK A HIPPOKRATÉSZI ESKÜ SZELLEMÉ-
BEN, ELHIVATOTTSÁGUKNAK ÉS A SOKÉVES FELHAL-
MOZOTT GYÓGYÍTÁSI TAPASZTALATNAK, VALAMINT AZ

EMLÍTETT MÛSZAKI HÁTTÉRNEK KÖSZÖNHETÕEN KI-
MAGASLÓ SZÍNVONALON LÁTJÁK EL A HOZZÁNK

FORDULÓ BETEGEKET.
A BETEGEK IRÁNT TANÚSÍTOTT EMPÁTIA ÉS A REN-

DELÕ SZINTE CSALÁDIAS LÉGKÖRE, A SZEMÉLYRE

SZABOTT BÁNÁSMÓD TOVÁBB SEGÍTIK AZ ORVOSI BE-
AVATKOZÁSOK KÖNNYEBB ELVISELÉSÉT, ÖNMAGÁBAN

IS HOZZÁSEGÍTHETNEK A TELJESEBB ÉS MINÉL GYOR-
SABB GYÓGYULÁSHOZ.

HITVALLÁSUNK RÉSZE TOVÁBBÁ AZ, HOGY AZ

EGYÉBKÉNT IS SZÉLES SZAKMAI SPEKTRUMOT OLYAN

DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS ELJÁRÁSOKKAL EGÉ-
SZÍTJÜK KI, MELYEK A KÖRNYÉKEN CSAK NEHEZEN,
VAGY EGYÁLTALÁN NEM ELÉRHETÕK, UGYANAKKOR

GYAKORI BETEGSÉGEK DIAGNOSZTIZÁLÁSÁRA, VAGY

KEZELÉSÉRE ALKALMASAK.

Sztremen Zsuzsanna 26 évesen,
1997-ben lesújtó hírt kapott; agydaga-
natot állapítottak meg nála. A diagnó-
zis után rögtön megmûtötték, majd su-
gárkezelést kapott. Egészségével azu-
tán minden rendben volt egészen
2008-ig.

„11 és fél év múlva arra lettem fi-
gyelmes, hogy iszonyúan fáj a fejem,
szédülök, hányingerem van. A tünetek
persze orvoshoz vittek, ahol megálla-
pították: kiújult a daganatom.”

Ekkor újabb kezelések, sugárterápia
és mûtét következett. Illetve követke-
zett volna. Az operáció idejét ugyanis a
decemberi diagnózis után márciusra
tették, mivel Zsuzsának low grade, va-
gyis úgynevezett lassan fejlõdõ daga-
nata volt. A mûtét idejének elérkezése-
kor azonban történt valami.  Orvosa
megdöbbentõ hírt közölt vele.

„Mondta, hogy nem látnak tumoros
területet, tehát gyakorlatilag eltûnt a
daganat. Így a mûtét szerencsére elma-
radt.”

Zsuzsa ezt az eredményt több dolog-
nak tudja be: elsõsorban életmód vál-
toztatásának, másodsorban a gyógy-
gombáknak. 

„A gyógygombákat egy ismerõs aján-
lotta nekem, így elkezdtem szedni a kivo-
natokat. A hatásában én azért vagyok
biztos, mert amikor jobban éreztem ma-
gam, és az eredményem is jobb lett, ak-
kor abbahagytam a gyógygombák szedé-
sét. Ekkor azonban két hét múlva azt ta-
pasztaltam, hogy jönnek vissza a tünete-
im: fejfájás, hányinger, szédülés. Meg-
ijedtem és újra szedni kezdtem a gombá-
kat. Megdöbbenésemre ismét szépen las-
san újra elmúltak a tüneteim” - mesélte
boldogan Zsuzsa, aki a „kísérletét” köve-
tõen ma már nem mondana le a gyógy-
gombákról, hiszen a leletei jók, a daga-
nat szerencsére azóta sem jött vissza.  

Az eseten Varga Gábor hatóanyag
szakértõ nem lepõdött meg. Õ ugyanis
már régóta kutatja a gyógygombák jó-
tékony hatását. 

„Egyes természetes növényi, illetve
gomba eredetû hatóanyagokat: speciá-
lis, egyedi polysaccharidokat, néhány
országokban (mint például Japán) már
tumorellenes gyógyszerként is engedé-
lyeztek. A speciális polysaccharidok
hatásukat tekintve többek között képe-
sek elvágni a tumorsejtek vérellátását
és aktiválni az NK és falósejtek
tumorölõ funkcióit, növelni az inzulin-
érzékenységet és csökkenteni az inzu-
linszintet elõsegítve ezzel a betegek
gyógyulását. Az egyik legeredménye-
sebb polysaccharida, a Patkónyelv-
gomba kivonata képes volt számos elõ-
rehaladott rákbetegnél is a szervezet
öngyógyító mechanizmusát beindítani,
ami nagy feltûnést keltett a rákkutatók
körében” - tette hozzá a szakember. 

A gyógygombákról bõvebb infor-
mációt a 06-70/328-72-22-es tele-
fonszámon, illetve Óbudán, a Bo-
kor u. 12. szám alatti üzletünkben
kaphatnak.

„Meggyógyultam a rákból!”
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Irány Szentendre!
Rejtvényünkben három szentendrei nevezetes-
séget talál. Beküldendõ a vízszintes 8. és 35., va-
lamint a függõleges 1. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Szúrós gyomnövény. 8. Az elsõ
beküldendõ sor (zárt betûk: Ö. R. T.). 14. Egyfaj-
ta fúvós hangszerek. 16. Ismertetõjegy. 17. A Gon-
dolkodó szobrásza. 18. Fordított testrész. 20. Kocsi-
féle jármû. 21. O. Z. Y. 22. R-rel az elején európai ál-
lam. 25. Asztácium vegyjele. 26. Ezen a napon. 28.
Egyikfajta szülõké. 29. Testrésze. 30. Olaszország.
33. Kanóc belseje! 34. Szájjal említ. 35. A második
beküldendõ sor. 38. Duna közeli helység fordítva.
40. Rag betûi keverve. 41. Vajon tanult?! 43. Légy
„mondja”. 44. Férfival kapcsolatos német szó. 46.
Annyi, mint. 47. Két amper! 49. Résztvevõnek. 51.
Á. P. P. 52. Hullajtom. 55. Angol kölyök. 56. Ebéd-
hez készíti elõ az asztalt. 58. Slawomir …, lengyel
író. 60. Olasz férfinév. 62. Kézben fogom.
FÜGGÕLEGES: 1. Aharmadik beküldendõ sor
(zárt betûk: S. L. B.). 2. Okkal kapcsolatos. 3.
Gallium, deutérium és ittrium vegyjele. 4. Á. R. E.
5. … Manfredi, olasz színész volt. 6. Szén és nitro-
gén vegyjele. 7. Ördög. 9. Sír. 10. Végek nélküli
Böske! 11. Mihail …, orosz-szovjet filmrendezõ
volt, fordítva. 12. Hófehérke része! 13. Vonaljelölõ eszköz a vasipar-
ban. 15. Cserjefajta. 19. Nemlétezõ, de szükséges rész. 23. Szíriai vá-
ros. 24. Névelõs vashutára. 27. Sík, sima angolul. 29. Török férfinév.
31. Árral lát el. 32. Olasz és belga autók jele. 34. Hint. 36. Gallynak.
37. ÁÁÁÁ. 39. Lopott dolog. 42. Kissé ragadó. 45. Vége, franciául.
48. Fordítva vág! 50. Kambodzsai, thaiföldi, belga és osztrák autók
jele. 51. Egy helyben volt. 53. Tartóeszköz. 54. Sportruha. 57. Meg-
kevert ára! 59. Knock out. 61. Fordított állóvíz. Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon június 15-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között nyereménykönyvet sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünk-
ben vehetnek át. A május 25-én megjelent, „Tavaszi séta” címû
rejtvényünk helyes megfejtése: „Mária-Magdolna templom; Vár-
színház; Julianus és Gellért barát; Bécsi-kapu”. Nyertesek:
Timár Eszter, Torma Károly utca 17.; Dr. Kárpáti János, Kará-
csony Sándor utca 30.; Zsoldos Éva, Szõlõ utca 92.

Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft. rajz-
filmes játékot indított lapunkban.
A 14. játék kérdése: Melyik irodalmi mû az alapja
Gémes József „Daliás idõk” címû filmjének?
Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes aján-
dékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD; 1 Macskafogó kép-
regény; 1 eredeti, kifestett cell egy magyar rajzfilm-
bõl.
A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõsé-
günk címére (1035 Budapest, Szentendrei út 32.)
június 15-ig várjuk. Az ajándékcsomagot a szeren-
csés nyertes itt veheti át.

* * *
Az elõzõ számunkban feltett kérdésre a helyes vá-
lasz: Az erdõ kapitánya.
Az ajándékcsomagot Juhász András nyerte.

Rajzfilmes játék

III. kerületi általános iskolákban tanító rajz szakos pedagógusok munkái láthatók jú-
nius 18-ig az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában. (Nyitva tartás: hét-
köznapokon 9-tõl 16 óráig a San Marco utca 81. szám alatt)

A PLATÁN KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVA TARTÁSA. Június 20-tól augusztus
28-ig rövidített nyitva tartás: hétfõn 14-tõl 18; kedden 14-tõl 19 óráig; szerdán
zárva; csütörtökön 14-tõl 19; pénteken 14-tõl 18 óráig; szombaton zárva. Július
18-tól július 31-ig a könyvtár zárva lesz. Nyitás: augusztus 1-jén (hétfõn).
RAJZFILMES TÁBOR EGÉSZ NYÁRON. A Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes tá-
bort tart egész nyáron Óbudán. Várják a 6-17 éveseket rajzfilmes mûhelyükbe,
ahol a gyerekeknek részük lehet abban a varázslatban, hogy rajzaik „életre kel-
nek”. Program: saját rajzfilm készítése, melyet CD-lemezen hazavihetnek. (To-
vábbi felvilágosítás a 250-1355-ös és a 250-0432-es telefonszámon. E-mail:
clarus-tax@t-online.hu; www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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A címvédõ XVII. Kerület „váloga-
tottjának” megérdemelt gyõzelmé-
vel zárult a budapesti kerületek
idei Foci Tornája, melyet immár
harmadik alkalommal rendezett a
10. születésnapját idén ünneplõ
PromoSport Kft. a III. kerületi TUE
sportközpontban. 

Huszonkét kerület és a fõváros
kispályás önkormányzati fo-

cicsapatai mérték össze az erejüket
a tekintélyes számú mezõnyben. 

Minden eddiginél jobb teljesít-
ményt nyújtva, a házigazda Óbu-
da-Békásmegyer a negyedik he-
lyet szerezte meg. Dr. Gidófalvy
Dénes csapatkapitány sérülése mi-
att a partvonalon kívülre kénysze-
rült, így bánatára csak szurkoló-
ként és a tanácsaival segíthette csa-
pattársait. 

A hagyományos torna fõvédnö-
ki tisztét betöltõ Tarlós István fõ-

polgármester megnyitójában most
sem felejtett el megemlékezni ar-
ról, hogy ehhez a pályához ezernyi
szép emlék köti. Nem titkolta,
hogy két csapat sikeréért is druk-
kol, „hivatalból” Óbudáért, emel-
lett pedig a Fradira gondolva a IX.
kerület sikeréért.

Az esemény házigazdája és véd-
nöke, Bús Balázs polgármester és
a PromoSport vezetõi nem feled-
keztek meg a fõpolgármester kö-
szöntésérõl, aki a torna elõtt töltöt-
te be a 63. életévét, de Benedek
Zsoltról sem, aki éppen a torna
napján volt 27 éves. 

A Szent Margit Rendelõintézet
jóvoltából a játékosok és az érdek-
lõdõk most is igénybe vehették az
ingyenes egészségügyi szûrõvizs-
gálati szolgáltatásokat. Az ünnepé-
lyes eredményhirdetés végén most
sem maradt el a „a jövõre veletek
ugyanitt!”.

Részvételi csúcs és duplázás 
a kerületek III. Foci Tornáján 

Több ezren látogattak el a már nyolcadik alkalommal rendezett budapesti Nagy Sportág-
választóra. A kétnapos, ingyenes eseményen több mint 90 sportág mutatkozott be. Hí-
rességek mellett élsportolókkal, olimpikonokkal találkozhattak az érdeklõdõk. Az óbu-
dai Diamond sportiskola tanulói és érmesei hapkido bemutatója is nagy sikert aratott

Hármashatár-hegyi kirándulás az Itt Élõkkel
Az „Itt Élünk” Egyesület kirándulás-sorozatot indít, melynek elsõ

állomása június 11-én lesz. Meghívjuk pünkösdi kirándulásunk-

ra, melyen szombaton délelõtt könnyû sétát teszünk a Hármas-

határ-hegyen. A túra idõpontja: június 11. (szombat) 9-tõl 12 órá-

ig. A találkozó helyszíne: Fenyõgyöngye buszvégállomás. A túra

vezetõje: Merkl Gábor. (Lapunk elõzõ számában rosszul jelent

meg a kirándulás dátuma az információközlõ elírása miatt.)

Önkormányzati sportnapot rendeztek május 27-én az
Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. szervezésében
a Római-parton. A programok közt sárkányhajózás, gá-
lyázás, motorcsónakozás, raftingozás, indiánkenuzás
szerepelt. A vízimentõk is bemutatót tartottak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A kerületek futballkupáján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának csapa-
ta a IV. helyezést érte el. A csapat: Berényi Attila, Vas Hunor, Simonyi Lász-
ló, Molnár László, Virág Benedek, Vinkler Csaba, Falvai Tamás, Molnár Ist-
ván, Kálmán Zsolt, Sárkány László, Pápai Tamás és dr. Gidófalvy Dénes
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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 pályázatot zárt borítékban 2011. június 20-
án 17 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 fel-
tételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia
a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pon-
tos megnevezését, vállalkozói igazolványt, il-
letve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell
becsatolnia. A külön engedélyhez kötött tevé-
kenység végzésére való jogosultságát a pályá-
zat mellékleteként benyújtott vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírás-
ban meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és
cég, akinek - amelynek - az állandó lakása, il-
letve székhelye szerinti önkormányzattal szem-
ben adó vagy adók módjára behajtható köztar-
tozása 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
óvadék megfizetését a bérbeadó részére. A
nyertes által befizetett bánatpénz összegét az
óvadékba beszámítják.

• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti
szerzõdés 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
mértékével emeli. A pályázat értékelésénél a
megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázat benyújtásának határidejéig a
bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. 

A bánatpénzt a CELER Kft. pénztárában
(1033 Budapest, Szentlélek tér 7., félemelet)
készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt
helyiségenként kell letenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc napon

belül a nem nyertes pályázók részére a bánat-
pénzt visszafizetik. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem
tesz eleget a pályázati kiírásban elõírt vala-
mennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott
pályázatokat az önkormányzat tulajdonosi, vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága
2011. július 31-ig elbírálja, és annak eredmé-
nyérõl a pályázókat írásban értesíti. A pályázat
kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánla-
tot tevõkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ
a CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.
Helyiség-hasznosítási Csoportjánál (1033 Bu-
dapest, 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 felvi-
lágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és
címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezeté-

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

László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján 16-tól 18

óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi iro-

dájában. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7. Tel.:

367-8791.)

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából a dr.

Tósoky Balázs ügyvéd által a Csillaghegyi Közösségi

Házban (Mátyás király útja 13-15.) tartott ingyenes jogse-

gély júliusban és augusztusban szünetel. * Dr. Gáthy

Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján

(legközelebb június 15-én) 16-tól 19 óráig a Békásme-

gyeri Közösségi Házban tart ingyenes jogsegélyt. (Beje-

lentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es vá-

lasztókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy

a 453-2900-as telefonszámon lehet.)

• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefo-

non feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsola-

tos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsan-

nának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Ta-

nácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12

óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér

5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

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

Egy régi, de felújított
IK-180-as típusú

csuklósbuszban mozgó
busztörténeti kiállítást te-
kinthetnek meg az érdek-
lõdõk. A tárlat középpont-
jában stílszerûen a vilá-
gon elsõként legyártott

hazai csuklósjármû áll,
mely 1960. november 5-
én szállított elõször utaso-
kat. A BKV Zrt. egyik
jogelõdjénél, a Fõvárosi
Autóbusz Üzemben több
száz csuklósbuszt készí-
tettek 1967-ig. Az ipar

1964-ben kezdte meg az
Ikarus-180-as típus gyár-
tását, melyben a kiállítás
látható. Az autóbusz kül-
sõ-belsõ megtekintése in-
gyenes  az alábbi helyszí-
neken és idõpontokban.

Június 11-én 10-tõl 13
óráig a Batthyány téren. *
Június 11-én 14-tõl 17
óráig a Szentlélek téren.
* Június 18-án 10-tõl 13
óráig a Széll Kálmán té-
ren; 14-tõl 17 óráig a Bat-
thyány téren. * Június 26-
án 14-tõl 17 óráig a Bat-
thyány téren. 

Kertész István

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.

Régi csuklósbuszban busztörténeti kiállítás
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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

Álláspályázat 
mûszaki karbantartó feladatra

Feltételek:
• Lakatos, villanyszerelõi szakmai,
famegmunkálási barkácsoló jártasság
• Kertészeti munkálatokhoz érdek-
lõdés
Részletes tájékoztatás a Búza Lakás-
szövetkezet gondokságán, 
1033 Búza u. 16. Tf.: 705-52-63

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Vackor Óvodája (Budapest,
1036 Árpád fejedelem útja 60.; Mókus
Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.)
az alábbi pályázatot teszi közzé.

Munkavégzés helye: Mókus Tag-
óvoda, 1036 Mókus utca 1. Betöltendõ
állás: 1 fõ, 8 órás óvodapedagógus
munkakör, várhatóan 2011. augusztus
22-tõl, 4 hónapos próbaidõvel.

A pályázattal meghirdetett munka-
kör megnevezése: óvodapedagógus. A
feladatkör megnevezése: óvodai neve-
lés, iskolai elõkészítés. Pályázati felté-
telek: felsõfokú szakirányú végzett-
ség/óvodapedagógus. Szükséges ok-
mányok: részletes, fényképpel ellátott
önéletrajz; iskolai végzettséget tanúsí-
tó okiratok másolata. Az alkalmazás
feltétele: egészségügyi kiskönyv; er-
kölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem
régebbi). Bérezés: közalkalmazotti
bértábla szerint. Elõnyt jelent: szak-
mai tapasztalat. A pályázat benyújtá-
sának módjai: 1. e-mailben: arpad-o
@kszki.obuda.hu 2. személyesen.  3.
postai úton, a fenti címre. Minden
esetben elérhetõség megjelölésével. A
pályázat benyújtásának határideje:
2011. június 15. A pályázat elbírálása:
15 napon belül.

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

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

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

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

Óvódapedagógus felvétele
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