
A Semmelweis-napi ünnepségen adták
át az Óbuda Lakosságának Egészségéért
Díjat és a polgármesteri dicséreteket is. 

Makovecz Imre építész által tervezett óvoda
és bölcsõde épül a kerületben, intézményve-
zetõi állásokról is döntöttek a képviselõk.

A drogellenes küzdelem alapja a jó szülõ-
gyerek kapcsolat - hangzott el a Kábítószer-
ügyi Egyeztetõ Fórum legutóbbi ülésén.9

Drogmegelõzés: a pozitív példa erejével

XVII. évfolyam 13. szám                 Megjelenik kéthetente               2011. július 13.

3
Egészségügyi dolgozók elismerése

4
Óvoda és bölcsõde épül Csillaghegyen

Visszakaphatja önállóságát a Margit Kórház

Programajánló a 17-20. oldalon 

Teljes felületén felújítják a Ko-
lostor utca burkolatát, a kez-
dést a tanév végéhez igazítot-
ták. A munkálatok hat hete
alatt a Bécsi út irányába
egyirányúsítják az utcát. A
járda- és útjavítások egész
nyáron tartanak a kerületben.

BÕVEBBEN A 6. OLDALON

Fókuszban a Római-part
Tematikus összeállításunkban a 10-12. olda-
lon azokat a pihenési, a szabadidõ hasznos
eltöltését segítõ lehetõségeket mutatjuk be,
melyek vonzóvá teszik Budapest kincsét, a
Római-partot.

Ismét önálló fõvárosi intézmény lehet decembertõl az óbudai Szent Margit Kórház, az errõl szóló elõterjesztést 17 igen, 9 nem szavazattal, 5 tar-
tózkodás mellett fogadta el a Fõvárosi Közgyûlés.                                                                                                         HÍRÖSSZEFOGLALÓ A 3. OLDALON

M ár okos telefonon
is elérhetõ Óbu-

da, ugyanis az önkor-
mányzat turisztikai
GPS-t készíttetett a ke-
rületrõl. Az applikáció a
történeti értékeket, szál-
láshelyeket, vendégváró
létesítményeket tartal-

mazza. Használatával az
idelátogató külföldi és
hazai kirándulók dolgát
szeretnék megkönnyíte-
ni, akik az alkalmazás-
sal egyszerûen eliga-
zodhatnak - akár útköz-
ben is - a kerületben.

TUDÓSÍTÁS A 2. OLDALON

Zsebbe rejthetõ ÓbudaMegújul a Kolostor utca 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

A turizmus az egyik legfontosabb
fejlesztendõ terület - mondta Bús
Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere a GPS bemutatásán, június
29-én a GRAPHISOFT Parkban. 

Jelenleg többnyire átutaznak itt
a turisták, amikor Szentendré-

re, Visegrádra vagy Esztergomba
mennek. Pedig itt is van látnivaló
bõven! A Római-part, az Aquin-
cumi Múzeum, a Hajógyári-szi-
get, a Fõ tér környékén található
8-10 múzeum már önmagában is
érdemes a megtekintésre. A ren-
dezvények közül pedig a Sziget
Fesztivált említette a polgármes-
ter, amely egész Európa egyik
legnagyobb eseménye. A sziget-
lakók tömegeinek szintén érde-
mes megmutatni a lehetõségeket
a kerületben. 

Nyírõ András, az alkalmazást
készítõ Appsters vezetõje ismer-
tette, hogy jelenleg 182 intéz-
ményt, nevezetességet, vendéglá-
tóhelyet mutat be az applikáció.
Az adatbázisban 21 turisztikai lát-
ványosság, 8 múzeum, 24 temp-
lom, 43 étterem, 16 szórakozó-
hely, 24 szálláshely és mintegy

505 fotó szerepel. Ezeknek a szá-
mát azonban folyamatosan bõví-
tik. Részletesen feldolgozták pél-
dául a Gázgyárat és az Aquincumi
Múzeumot, de hamarosan további
intézményeket is megjelenítenek
mélységeiben. Szabadszavas ke-
reséssel gyorsan, könnyen meg-
találhatják az érdeklõdõk a kere-
sett éttermet vagy múzeumot. Az
egyes helyekrõl rövid leírás ol-
vasható, illetve a legfontosabb
adatok: cím, telefonszám, e-mail,
weboldal. Egyetlen kattintással
elérhetõ a látnivalók weboldala,
Facebook oldala, a Google Map
segítségével pedig akár az odaju-
tás útvonala is megtervezhetõ. A
Sziget Fesztiválra elkészül a
program androidos változata és
angol nyelven is elérhetõ lesz az
alkalmazás. Afolyamatos bõvítés
eredményeképpen pedig hama-
rosan a kerület játszóterei is meg-
jelennek az applikációban. 

Az okos telefonra a
http://itunes.apple.com/us/app/
obuda/id441460704?mt=8&ls=1
címen tölthetõ le az alkalma-
zás.

Óbuda-Békásmegyer vállalko-
zása úttörõnek mondható, de már
más kerületek, illetve városok is
érdeklõdnek a megoldás iránt.

Domi Zsuzsa

Okos telefonnal a kerületben

Zsebbe rejthetõ Óbuda

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
július 29-én, pénteken
jelenik meg! Újságunk
korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu
honlapon.

Pontosítás
Elõzõ lapszámunkban, a
„Tervek Mocsárosdûlõ fej-
lesztésére” címû tudósí-
tásunkban tévesen je-
lent meg a Gyermekeink
Egészséges Felnõtt Ko-
ráért Alapítvány (GYEF-
KA) elnökének neve. Az
alapítvány elnöke Rácz
Sándor, alapítója Pintér-
né Brecsok Erika, szóvi-
võje Pintér Tibor.

A Bárczi Géza Álta-
lános Iskola idén

elsõ alkalommal írt ki a
III. kerületi Pedagógiai
Szolgáltató Intézet
(PSZI) által is támoga-
tott, „Legszínvonala-
sabb iskolaújság” címû
pályázatot. A független
zsûri (Tamás Ilona fõ-
osztályvezetõ - oktatási
és kulturális fõosztály,
Klug Miklós lapszer-
kesztõ - Óbuda Újság,
Muhari László Tamás
igazgató - Pedagógiai
Szolgáltató Intézet )
döntése alapján az aláb-

bi eredmény született.
1. Kerék Általános Is-

kola és Gimnázium. * 2.
Bárczi Géza Általános
Iskola. * 3. Csillaghegyi
Általános Iskola; Pais
Dezsõ Általános Iskola.
* 4. Óvoda, Általános
Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény
(EGYMI). * 5. Óbudai
Harrer Pál Általános Is-
kola. * 6. Fodros Általá-
nos Iskola; Keve-Kis-
erdei Általános Iskola;
Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskola.

A „Kerékben” készült 
a legjobb iskolaújság

Hirdetmény számlálóbiztosi feladatok ellátására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala a 2011. évi népszámlálás végrehajtásához
számlálóbiztosi feladatok ellátására keres olyan 18 éven
felüli személyeket, akik a kerületben helyismerettel ren-
delkeznek, és szívesen vállalnának ilyen irányú tevékeny-
séget.
Számlálóbiztosi feladatok ellátására jelentkezni lehet a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1033
Bp., Harrer Pál utca 2.), a békásmegyeri okmányiro-
dában (1039 Bp., Medgyessy F. utca 4.) és a polgár-
mesteri hivatal szervezési osztályán (1033 Bp., Fõ tér 3.
I. em. 28.Tel.: 437-8591, 437-8584, 437-8911).
A számlálóbiztosi feladatleírás és a jelentkezési lap le-
tölthetõ a www.obuda.hu honlapról. A kitöltött és aláírt
jelentkezési lapot a fenti címeken lehet személyesen le-
adni, illetve postai úton a 1033 Budapest, Fõ tér 3. pol-
gármesteri hivatal szervezési osztály címére feladni.
Részletes információ a www.obuda.hu, és a www.nep-
szamlalas.hu oldalakon olvasható.

Kiss Anita jegyzõ
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Hírösszefoglaló: A több mint
ötszáz ággyal mûködõ Szent
Margit Kórház a Molnár Lajos
(SZDSZ) egészségügyi minisz-
tersége idején megalkotott
és 2007 áprilisától hatályos
struktúraátalakítás után
vesztette el önállóságát. 

Jelentõsen csökkentették
az aktív ágyak kapaci-

tását, leépítették jól mûkö-
dõ sebészetét, szülészetét,
valamint újszülött-ellátá-
sát, és az intézményt a Bu-
dai Gyermekkórházzal
együtt integrálták a Szent
János Kórházba. Ezzel a
Margit Kórház telephellyé
vált. Hogy megmaradha-
tott, az csupán annak kö-
szönhetõ, hogy Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete
változtatási tilalmat rendelt
el a területre, ezzel évekre
megakadályozta az ingat-
lan-értékesítés lehetõségét.

Minden azt támasztja
alá, hogy az integrálás
rossz döntés volt, mert az
egyesített Szent János Kór-
ház széles szakmai portfó-

liója miatt meghaladja az
optimális, átlátható beteg-
ellátás-szervezési mérete-
ket. Ráadásul a betegeket
csak szinte végsõ megol-
dásként sikerült átirányíta-
ni a Jánosba. Ezzel egy vá-
rosnyi lakosú városrész, a
III. kerület jó ideig kórház
nélkül maradt. 

A jelenlegi elõterjesztés
szerint a Szent Margit Kór-
ház a mostani telephely

portfóliójával, illetve a se-
bészet és szülészet meg-

erõsítésével fenntartható,
stabil gazdálkodású, meg-

felelõ üzemméretû intéz-
mény lehet. Ehhez azon-
ban még számos engedély
beszerzése, felmérések ké-
szítése szüksége.

A javaslatot Szentes Ta-
más egészségügyért fele-
lõs fõpolgármester-helyet-
tes jegyzi, sokan tudni vé-
lik, hogy az eredeti ötlet
Tarlós István fõpolgármes-
tertõl, Óbuda-Békásme-
gyer volt polgármesterétõl
ered. Avégsõ döntést, és az
intézmény újjáélesztésé-
nek ütemtervét a Fõvárosi
Közgyûlés augusztusi ülé-
sén hozhatják meg, így de-
cember 1-jétõl indulhatna
újra az immár önálló Szent
Margit Kórház.

Sz. Cs.

Visszakaphatja önállóságát a Margit Kórház

Téglajegy, ostrom
Több mint 110 évvel ezelõtt, 1897. október 31-én avatták fel és adták át a Bécsi
úton a Szent Margit Kórházat, melynek felépítéséhez az óbudai lakosok téglaje-
gyek vásárlásával járultak hozzá. Az egykori névadók nagy valószínûséggel az Ár-
pád-házból származott Skóciai Szent Margit nevét választották. Az akkori kívánal-
maknak megfelelõen 12-14 ágyas kórtermekkel mûködött a 100 ágyas intézmény.
1944 nyarán katonai kórházzá nyilvánították. A II. világháború utolsó hónapjaiban
- Óbuda ostromakor - az épületegyüttes súlyosan megsérült. Az igazgatás 50 éven
keresztül a Szent János Kórház vezetõségének kezében volt, majd 1950-ben önál-
ló intézménnyé vált, de független igazgatót csak 1978-ban kapott.

Az „anyák megmentõjeként”
emlegetett magyar orvos,
Semmelweis Ignác 1818. jú-
lius 1-jén született, 193 éve.
Az egészségügyben dolgozók
1965 óta, halálának 100. év-
fordulója óta emlékeznek
meg róla. 

Dr. Thomka György, a
Szent Margit Rende-

lõintézet orvosigazgatója
az Óbudai Kulturális Köz-
pontban tartott június 23-ai,
Semmelweis-napi megem-
lékezésen a híres amerikai
üzletembert, Lee Iacocca-t
idézte: „Végsõ soron min-
den gazdasági tevékenység
három szóba sûríthetõ: em-
ber, termék és profit. Az el-
sõ az ember. Ha nincs jó
csapatunk, a másik kettõvel
se megyünk sokra”.

Ez a nap az emlékezés
mellett alkalom arra is,
hogy elismerésben része-
süljenek azok a munkatár-
sak, akik mindenki számá-
ra követendõ szakmai igé-
nyességgel és elhivatott-
sággal szolgálják a beteg-
ellátást, vagy már több év-

tizede állnak a betegek
szolgálatában.

A rendelõintézetben dol-
gozóknak a múlt évben vég-
zett munkájukért mondott
köszönetet Theisz Bálint al-
polgármester.

Óbuda Lakosságának
Egészségéért Díjat dr. Polner
Kálmánnak, a Szent Margit

Kórház II. Belgyógyászat-
Nephrológiai Osztály osz-
tályvezetõ fõorvosának ado-
mányozta Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete. 

Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere dicséretben része-
sítette: Tukarcs Erikát, a
Csobánka téri rendelõintézet

vezetõ asszisztensét; Földeák
Miklósnét, a Füst Milán utcai
Védõnõi Szolgálat védõnõ-
jét; dr. Izsó Krisztina felnõtt
háziorvost; dr. Somogyi Lilla
házi gyermekorvost.

A Rendelõintézet Kiváló
Munkatársa oklevelet kapta:
dr. Nemescsói Ferenc, a
Szent Margit Rendelõintézet
sebészeti osztályának megbí-
zott szakmai terület vezetõ
fõorvosa.

Igazgatói dicséretet ka-
pott: Bukváné Szimcsera
Mariann, a Szent Margit
Rendelõintézet reumatoló-
giai asszisztense; dr. Pus-
kás Emese, a Szent Margit
Rendelõintézet Tüdõgon-
dozó Intézetének orvosa;
Richter Mihály, a Szent
Margit Rendelõintézet
gépkocsivezetõje.

Kossuth Zsuzsa oklevelet
vehetett át: Mester Péterné,
a Szent Margit Rendelõinté-
zet bõrgyógyászati asszisz-
tense; Bánföldiné Patkós
Angéla, a Szent Margit Ren-
delõintézet sebészeti osztály
asszisztense.

Hûségjutalomban része-
sült (15 év után): Orbán Ka-
talin, a Szent Margit Rende-
lõintézet munkatársa.

Intézményvezetõi jutalmat
vehetett át: Balázs Józsefné
védõnõ; Csontosné Dévai
Éva védõnõ; Ferencziné Kun
Kató védõnõ; Hill Andrea
védõnõ; Tóth Gabriella vé-
dõnõ; Tóth Zsuzsanna védõ-
nõ; Varjas Éva védõnõ. 

A Turay Ida Színház mû-
vészei Molnár Ferenc: Dok-
tor úr címû darabját adták elõ
az ünnepség zárásaként.

Egészségügyi dolgozók elismerése

Dr. Polner Kálmán osztályvezetõ fõorvosnak adományozta idén
a képviselõ-testülete az Óbuda Lakosságának Egészségéért Dí-
jat a nephrológiai betegségben szenvedõkért végzett több évti-
zedes áldozatos munkája, tudományos munkássága és a bete-
gek életminõsége jobbításáért végzett tevékenysége elismeré-
seként. A díjat Theisz Bálint alpolgármester adta át

Az Év Védõnõje
Második alkalommal írták ki országos szinten az Év
Védõnõje Díjat, melyet ismét Óbuda-Békásmegyer
nyert el. Ebben az évben Czákné Varga Ildikót vá-
lasztották az Év Védõnõjének.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

A Kormányhivatal észrevéte-
le és lakossági bejelentések
indokolták, hogy a képvise-
lõ-testület módosította az
üzletek éjszakai nyitva tartá-
sát szabályozó rendeletet
legutóbbi, június végi ülé-
sén. A döntés lényegérõl
Puskás Péter alpolgármester
tájékoztatta lapunkat.

- Mint az sokak számára
közismert, az üzletek éj-
szakai nyitva tartását sza-
bályozó rendeletet évekkel
ezelõtt alkotta meg a testü-
let. Eredetileg a lakóházak
közelében, panelépületek

árkádjaiban lévõ kisüzle-
tek elõtti italfogyasztást,
hangoskodást kí-
vántuk megaka-
dályozni a késõi
órákban, a lako-
sok nyugalma ér-
dekében. Ezért
arra köteleztük
az üzlettulajdo-
nosokat, vendég-
látóhelyeket ,
benzinkutak fenntartóit,
hogy 22 órától nem árusít-
hatnak alkoholt, ellenben
pénzbírsággal sújtjuk a
szabálytalankodókat. A
szabályozás bevezetését

követõ idõszakban vált lát-
hatóvá, hogy nem életsze-

rû egységesen al-
kalmazni a korlá-
tozást az egész
kerületben, hi-
szen például szá-
mos vendéglátó-
egység távol esik
a lakóövezetek-
tõl. Idõközben te-
hát egy-egy pon-

ton enyhítettünk a szigorí-
táson. Az egyik ilyen vál-
toztatás volt, hogy az étter-
mek, vendéglátóhelyek ve-
zetõi egy éven belül 10 al-
kalommal engedélyt kér-

hetnek nagyobb szabású,
éjjelig tartó rendezvények
megtartására. 

Ez utóbbi rendelkezésre
érkezett a városrész veze-
téséhez a Kormányhivatal
észrevétele, mely szerint
ilyen kivételt ne alkalmaz-
zon a helyhatóság. Tehát
ennek értelmében a testület
úgy módosította a vonat-
kozó rendeletet, hogy míg
eddig a rendkívüli, 23-tól 6
óráig tartó nyitva tartást
elég volt bejelenteni a ha-
tóságnak, ezentúl polgár-
mesteri engedélyhez kötött
a reggelig tartó üzem.

Mindemellett, figyelembe
véve a lakossági bejelenté-
seket a szabályozást to-
vább bõvítettük azzal,
hogy a szabadtéri éjszakai
szórakozóhelyeken a tulaj-
donosok saját költségükön
kötelesek beépíteni zenei
berendezéseikbe egy úgy-
nevezett hang-limitert,
amellyel a hangerõt lehet
maximalizálni. Ennek
meglétét, mûködését az
önkormányzat szakembe-
rei ellenõrzik ezentúl, min-
den szezonkezdetkor, illet-
ve amennyiben szükséges,
azt követõen is - hangsú-
lyozta nyilatkozata végén
Puskás Péter. Sz. Cs.

Bõvítik a Hunyadi utcai óvo-
dát és új bölcsõde tervezé-
sére is felkéri az önkor-
mányzat vezetése Makovecz
Imrét, az egyik legnagyobb
magyar építészt. 

Bár hosszú ideje dol-
gozik a kerületben,

még nincs megvalósult
épülete Óbuda-Békásme-
gyeren. A Fodros utca -
Vera utca - Hunyadi utca -
Akácfa utca által határolt
területen megtartanák a
már meglévõ játszóteret, a
beruházás megvalósításá-
hoz pedig pályázati forrá-
sokat vonnának be. A fej-
lesztés érdekében módosí-
totta a testület a Kerületi
Szabályozási Tervet.

Változik a Kerületi Sza-
bályozási Terv (KSZT)
Újlakra vonatkozó része
is. Egy, a katonai amfiteát-

rum szomszédságában lé-
võ, frekventált helyen lé-
võ telek beépítését tervezi
a tulajdonos, amihez az
érvényes szabályozási
terv módosítása szüksé-
ges. A változtatás nem
érinti a beépítési paramé-
tereket, csupán némely -
az építészeti megjelenést
befolyásoló - elõírás kor-
rekcióját jelenti.

Igazgatók 
kinevezése

Intézményvezetõi állá-
sok betöltésérõl is döntött
a képviselõ-testület a júni-
us 30-ai ülésen. 

A II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola igazgató-
ja Nagy Árpád, a Fodros
Általános Iskoláé Havas
Thyra lesz. Az Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény vezeté-

sére Faragóné Bircsák
Mártának szavaztak bizal-
mat. Az Óbudai Népzenei
Iskola vezetõje továbbra is
Kobzos Kiss Tamás. 

Érvényes, de eredmény-
telen lett a Keve-Kiserdei
Általános Iskola igazgatói
pályázata, ezért az intéz-
mény vezetését az új pá-
lyázat kiírásáig az eddigi
igazgató-helyettes megbí-
zottként látja el. 

Az Aelia Sabina Zene-,
Tánc- és Képzõmûvészeti
Iskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény ve-
zetésével változatlanul
Kenessey Lászlót bízzák
meg, Barabásné Murgács
Kinga a Gyermekvilág
Óvoda óvodavezetõi fel-
adatait látja el a következõ
öt évben.

Támogatta a képvise-
lõ-testület a Megérted

Alapítvánnyal kötendõ
együttmûködési megálla-
podás aláírását. A civil
szervezet súlyos problé-
mákkal küzdõ gyereke-
ket lát el, és tevékenysé-
gével az önkormányzat-
tól vállal át közoktatási
feladatokat. Kérésükre a
helyhatóság használatuk-
ba adja a Vihar utcai is-
kolaépületet, melyben
eddig a június 30-ával
megszûnt NESSA Ala-
pítvány fenntartásában
mûködõ Herkules Tehet-
séggondozó Általános Is-
kola mûködött.

Országzászló
állítás

A Textilmúzeummal
is együttmûködési meg-
állapodást köt az önkor-
mányzat a képviselõ-
testület döntése alapján.
A fenntartó Textil- és
Textilruházati Ipartörté-
neti Múzeumi Alapít-
vány jó kapcsolatokat
ápol az óbudai kulturális
intézményekkel, évek
óta programokkal kap-
csolódik Óbuda Napjá-
hoz. Az együttmûködés
a kerület kulturális és
turisztikai életének szí-
nesítését szolgálja.

A képviselõ-testület
úgy határozott, hogy
eredeti formájában
visszaállítja a csillaghe-
gyi országzászlót. Egy-
úttal jóváhagyták a Pe-
tõfi tér közterületi ren-
dezését is. 

Problémamegoldás
önkormányzati 
szövetségben

Budapest kerületeinek
vezetõi társadalmi szerve-
zetet kívánnak létrehozni,
melynek célja hatékony
együttmûködés kialakítása
az egyes kerületek, illetve a
fõváros és a kerületek kö-
zött, közös gondolkodás az
egyes önkormányzatok ha-
táskörébe tartozó, ugyan-
akkor fõváros-szerte jel-
lemzõ problémák megol-
dása érdekében, valamint a
budapesti és kerületi érde-
kek hatékony érvényesíté-
se a mindenkori kormány-
zat felé. Alétrehozandó tár-
sadalmi szervezet a Buda-
pesti Önkormányzatok
Szövetsége (BÖSZ) néven
mûködik majd. A képvise-
lõk megszavazták az ön-
kormányzati szövetséghez
való csatlakozást. 

Rendkívüli
nyitva tartás
polgármesteri

engedéllyel
Ismét módosította a tes-

tület az üzletek éjszakai
nyitva tartását szabályozó
rendeletet. A változtatás
lényege, hogy míg eddig a
rendkívüli (23-tól 6 óráig)
nyitva tartást elég volt be-
jelenteni a hatóságnak,
ezentúl polgármesteri en-
gedélyhez kötik a reggelig
tartó üzemet. A Sziget
Fesztiválról és a szilvesz-
ter éjszakáról külön ren-
delkezik a szabályozás.

Óvoda és bölcsõde épül Csillaghegyen

Este tíz utáni nyitva tartás: alkohol nélkül, csendesen
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete az Év Civil Szervezete Díj elnevezéssel 2010-ben
helyi kitüntetést alapított, melyet 2011-ben is átadnak.

Ki kaphatja a díjat?
Az az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata terüle-
tén bejegyzett civil szervezet, mely a kerület polgá-
rai érdekében kifejtett tevékenységét kimagasló
színvonalon, az általa nyújtott szolgáltatást igénybe
vevõk általános elégedettsége mellett legalább 3 éve
folyamatosan végzi.

Ki jelölhet?
• minden III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkezõ lakos, vagy 
• III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet.

Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
• az elismerésben részesítendõ civil szervezet nevét,
székhelyének címét, a szervezet jegyzésére jogosult
személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy vagy szervezet nevét és lak-
címét, illetve székhelyének címét
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzju-
talommal jár. A díjazott szervezetrõl a képviselõ-tes-
tület dönt a kulturális, civil és kisebbségi bizottság
javaslatának figyelembevételével.
Az Év Civil Szervezete Díjat ez év õszén - a Civil és
Nemzetiségi Napon adják át. 
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2011. július 29-
ig várjuk a következõ címre: Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának civil referense, 1033 Budapest,
Fõ tér 3.
(A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további
információt Locskainé Radnai Írisz nyújt a 437-8921-
es telefonszámon, vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-
mail címen.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Felhívás az Év Civil 
Szervezete Díj adományozására

Sikeres félévet zárt az
egészségügyi, szociális és
lakásgazdálkodási bizott-
ság. A részletekrõl Kele-
men Viktória (Fidesz-KDNP)
bizottsági elnök tájékoztat-
ta lapunkat.

- Az egészségügyi,
szociális és lakásgazdál-
kodási bizottság három,
külön-külön is meghatá-
rozó területen hoz dön-
téseket - tájékoztatott
Kelemen Viktória. - A la-
kásgazdálkodás terüle-
tén a szociális szempon-
tokat érintõ kérdéseket
tárgyaljuk. Az egyik leg-
fontosabb kérdés a lak-
hatás, a lakhatás segíté-

se, támogatása. A kerü-
letfejlesztési koncepció
hosszabb távú
célkitûzéseinek
figyelembevé-
telével Óbuda-
Békásmegyer
Önkormányzata
még 2007-ben
új lakásépítési
és lakásgazdál-
kodási koncep-
ciót fogadott el. Az el-
múlt években a társadal-
mi és gazdasági átalaku-
lások következménye-
ként a kerület lakosságá-
nak szociális helyzete
érzékelhetõen romlott.
Ez látszik a szociális és a
lakhatást segítõ támoga-

tások igénylõinek szá-
mából is, ami a bizottsá-

got és a polgár-
mesteri hivatal
szakosztályait
is jelentõs több-
l e t m u n k á v a l
látja el. 

Az egyik leg-
nagyobb kört al-
kotják azok a
kerületi lako-

sok, akik a lakhatásuk
megoldását várják az ön-
kormányzattól. Éppen
ezért a bizottság minden
évben, lehetõségeihez
mérten, azaz az üres laká-
sok függvényében pályá-

zatot ír ki önkormányzati
lakások szociális alapon
történõ bérbeadására. Ez
összhangban van a kon-
cepcióban megfogalma-
zott alapelvekkel is. Ön-
kormányzati lakások bér-
beadására többek között
törvényben elõírt kötele-
zettségen, lakáscsere
alapján, közérdekû célok
megvalósítása alapján
nyílik lehetõség. A pályá-
zati rendszer a legnépsze-
rûbb. Ebben az évben
idáig már háromszor tud-
tunk pályázatot kiírni és
lebonyolítani, amelynek
eredményeképp 18 csa-

lád lakhatását tudtuk
megoldani. A kiírásnak
megfelelõ kérelmezõk ér-
vényes pályázata után a
bizottság nehéz feladat
elõtt áll, hiszen az egy la-
kásra benyújtott számta-
lan kérelmezõ közül szo-
ciális és egyéb élethely-
zeti szempontok alapján
kell a döntést meghozni. 

Tudom, ez töredéke az
igényeknek, hiszen jóval
több az igénylõ, mint
amennyi megüresedett
lakással tudunk gazdál-
kodni - ismerte el a bi-
zottság elnöke. - Azon-
ban azt gondolom, ez
mindenképpen segítség,
és aki tényleg rászorul,
annak elõbb vagy utóbb
segíteni tudunk.

A lakáspályázat a legnépszerûbb

Befejezõdött a tanév
a III. kerületi általá-

nos- és középiskolák-
ban, és hamarosan az
egyetemeken is véget ér
a vizsgaidõszak. A nyári
szünet tartalmas eltölté-
sére számtalan lehetõ-
ség kínálkozik a város-
részben élõ fiataloknak.
A részletekrõl Lauko-
nidesz Lilla (Fidesz-
KDNP), önkormányzati
képviselõ, civil kapcso-
lati tanácsnok tájékoz-
tatta lapunkat. 

Az Óbudai Nyár ren-
dezvénysorozatában hétfõ
esténként kertmozi várja a
fiatal és idõsebb korosz-
tályt a Zichy-kastély ud-
varán, és több könnyûze-

nei koncert is lesz. Ezen
kívül számos színházi elõ-
adás, kiállítás, hangver-
seny és számos különle-
ges program kö-
zül válogathat-
nak. 

Az önkor-
mányzat idén
közel 40 kerüle-
ti civil szerve-
zet által rende-
zett tábort tá-
mogat az erre a
célra kiírt pá-
lyázaton. A
szünidõben a fi-
atalok lovas-,
evezõs-, sport-
és edzõtáborok,
egyházi-, ván-
dor- vagy kéz-

mûvestáborok széles kí-
nálatából válogathatnak
- tudtuk meg Laukoni-
desz Lillától.

Számtalan lehetõség a vakáció hasznos eltöltésére

Támogatott táborok

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával kedvezményes
üdülésen vehetnek részt Balatonszabadi-Sóstón a III. kerületi nyugdíja-
sok. Két turnusban, augusztus 15-tõl 21-ig, illetve augusztus 22-tõl 28-ig.
Az egyhetes nyaralás ára 36.000 forint, mely tartalmazza az utazás költségét
- busszal oda-vissza -, a szállást 2-3 ágyas szobákban 6 éjszakára, a napi há-
romszori étkezést, kirándulást Siófokra és naponta gazdag, színes programot.
A kínálatban szerepel kézmûves foglalkozás, társasjáték, irodalmi és zenés dél-
után, sportnap, vizes programok és egy fergeteges búcsúest.
A nyaralásra várjuk a III. kerületi állandó lakcímmel rendelkezõ nyugdíjasokat.
Túljelentkezés esetén azok részesülnek elõnyben, akik elõször vesznek részt,
vagy már régebben vettek részt a sóstói üdülésen.
Várjuk jelentkezésüket július 15-ig a lakóhelyhez legközelebb esõ Idõsek Klub-
jaiban. Érdeklõdni lehet a 250-1552-es telefonszámon.
Jó nyaralást kívánunk!

Müller Istvánné
intézményvezetõ

Kedvezményes balatoni nyaralás nyugdíjasoknak

obuda_2011_13.qxd  2011.07.11.  12:25  Page 5



2011/13. szám6
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Készülõ Övezetmódosítási Terv 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a
kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.
A többször módosított 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló törvény 9. § (2) bekezdése alapján ezúton értesíti az érintet-
teket arról, hogy az önkormányzat a 32/2001.(XI.30.) rendelettel jóváhagyott
Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata (ÓBVSZ) 2. sz.
melléklet övezeti tervének módosítását tervezi.
Az övezetmódosításról az alábbi tájékoztatást adjuk
A Bp., III. ker. Ürömi út keleti oldalán fekvõ 61826/2, 61827, 61829, 61830,
61831 és 65802/2 hrsz-ú ingatlanok a 46/1998.(IX.19.) Fõv. Kgy. rendelettel jó-
váhagyott Fõvárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) alapján L5 jelû laza kert-
városias, jellemzõen szabadonálló beépítésû lakóterület keretövezeti besoro-
lásba tartoznak.
Az ÓBVSZ szerint megállapításra kerülõ övezetek és építési övezetek kialakí-
tása során az FSZKT-ban meghatározott keretövezetek lehatárolása lett figye-
lembe véve.
Ennek megfelelõen az ÓBVSZ a fent megjelölt valamennyi ingatlant L5-III-SZ/K
jelû kistelkes, szabadonálló beépítésû kertvárosias lakóterületek elnevezésû
építési övezetbe sorolta egy telek kivételével, amely az FSZKT-val ellentétesen
IZ-III-ST övezetként került az ÓBVSZ övezeti tervében feltüntetésre.
Jelen rendeletmódosítás célja kizárólag az ÓBVSZ 2. sz. melléklet övezeti ter-
vének a hatályos FSZKT-val történõ megfeleltetése, attól eltérõt nem szándé-
kozunk szabályozni. Az övezetmódosítás során a fent megnevezett ingatlant a
szomszédos telkekhez hasonlóan L5-III-SZ/K övezetbe kívánjuk sorolni.
Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti tervvel kapcsolatban javaslatuk,
véleményük van, úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal Fõépítészi Irodájához (Bp., III. Fõ tér 3.) 2011. augusztus 2-
ig juttassák el.
A terv megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újság-
ban megjelenõ felhívással.

Bús Balázs
polgármester

Hogy ne zavarják az isko-
laidõszakot jellemzõ nagy
forgalmat, a tanév végére,
június 20-ra idõzítették a
Kolostor utca teljes felü-
letû felújításának kezde-
tét. 

A kivitelezés átfutási
ideje várhatóan hat

hét. A munkálatok idejé-
re az útszakaszt lefelé, a
Bécsi út irányába
egyirányúsítják, felfelé
csak az angol iskoláig
lehet majd menni. A fel-
újítás során átépülnek a
kiemelt szegélyek és a
teljes útpályaburkolat a
Kiscelli Múzeumig, ez-

zel megszüntetik a köz-
lekedõknek régóta gon-
dot okozó csúszós útpá-
lyát.

Elkezdték az Erdõalja
úti iskola elõtt a teljes
burkolatfelújítást június
27-én és kiépítik a par-
kolót. Az elsõ 2-3 héten
a Fõvárosi Vízmûvek

Zrt. szakemberei vízcsõ-
rekonstrukciós munká-
kat végeznek, ezt köve-
tõen folytatódik az útépí-
tés. A munkálatokat  a
tervek szerint augusztus
végére fejezik be.

Útjavításokat végeznek
még a Lukács György
utcában, a Testvérhegyi

és Táborhegyi úton, a
Testvérhegyi lejtõn és a
Kálvin közben. Kisebb
javítási munkákra lehet
számítani a Kapaszkodó
úton, a Kunigunda út-
ján, a Bokor utcában (itt
nagy kockaköveket rak-
nak le), valamint a Hol-
lós Korvin Lajos utcá-
ban. Járdát javítanak a
Kabar és a Kiskorona
utcában, a Gyógyszer-
gyár utcában, ahol sze-
gélykövet is cserélnek,
a Városfal közben, a
Polgár utcai parkban
pedig a megsüllyedt
kockakõ-burkolatot rak-
ják át. 

Megkezdõdik a csúcs-
hegyi utcák helyreállítá-
sa is: a Solymárvölgyi
úton, az Aranypatak, a
Mécsvirág, az Õzsuta, a
Menedékház, a Vadász-
les és a Vadóc utcában,
valamint az Erdõalja út
és a Menedékház utca
közötti erdei útszaka-
szon.

Útjavítások kerületszerte

Megújul a Kolostor utca burkolata

A kormány közép- és hosz-
szú távú terveket dolgo-
zott ki az úthálózat fej-
lesztésére. 

E zek között szerepel
többek között az

M0-ás körgyûrû befeje-
zése. A tervek szerint
2016-ig megépül a 11-es
fõutat a 10-essel össze-
kötõ 7,1 kilométeres út-
szakasz. A Budakalász
és Üröm közötti autóút
irányonként két-két sá-

vos lesz. A hírek szerint
a környezetvédelmi en-
gedélyeket már sikerült
beszerezni, így hamaro-
san kiírhatják a pályáza-
tot az építésre. 

A körgyûrût legké-
sõbb 2020-ig megépítik.
Az M1-est a 10-es fõút-
tal összekötõ szakasza
mintegy 18 kilométer
hosszú lesz. A budai he-
gyeken átívelõ rész két-
szer kétsávos autóútként
szerepel a tervekben.

Zárulhat az M0-ás

Békásmegyer hegy felõli ol-
dalán, a lakótelep szívében
épít szolgáltatóházat az
Indotek Grouphoz tartozó
Amadora Real Estate Kft. -
jelentette be Jellinek Dáni-
el, a társaság vezetõje. 

Az 1000 négyzetméter
alapterületû, föld-

szintes épületben az üzlet-
méretek 23 és 77 négyzet-
méter közöttiek lesznek,
de ezek mellett egy na-
gyobb, 256 négyzetméte-
res helyiséget is kialakíta-
nak. Az ötletgazdák elkép-
zelése szerint az Amadora
Szolgáltató Udvarban a
lakótelepen eddig elérhe-
tetlen szolgáltatások és a

helyi vállalkozások lelhet-
nek otthonra.

A komplexumhoz egy
30 férõhelyes gépkocsi-
parkoló is rendelkezésre
áll majd. Az ingatlanok
megvásárlásához az
Indotek Grouphoz tartozó
Indotek Lízing Zrt. nyújt
kedvezményes konstruk-
ciókat. Pluszszolgáltatás-
ként a bérlõk az Indotek
szakértõinek ingyenes se-
gítségével vehetnek részt
kis- és középvállalkozá-
soknak kiírt uniós pályá-
zatokon. A 100 milliós
költségû beruházás szep-
temberben indul, az épüle-
tet 2012 márciusában ad-
ják át a tervek szerint.

Szolgáltatóház épül
Békásmegyeren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hírösszefoglaló: Mintegy
száz napirendi pontot tár-
gyaltak a képviselõk a Fõ-
városi Közgyûlés június
22-ei ülésén. Döntöttek
Budapest új lobogójáról.
További 125 millió forintot
szavaztak meg a vadpla-
kát- és falfirka-mentesí-
tési programra. Elfogad-
ták az új taxidroszt-ren-
deletet, az 1-es és 3-as
villamos-vonalak fejlesz-
tését, a közösségi kerék-
páros-közlekedés rend-
szerének (BuBi) elindítá-
sát. 350 millió forint tá-
mogatást kap a Heim Pál
Gyermekkórház, a Szent
Margit Kórház pedig ismét
önálló lehet. 

Eltüntetik 
a vadplakátokat,

graffitiket
További 125 millió fo-

rintot kap a Fõvárosi Köz-
terület-fenntartó (FKF)
Zrt. a vadplakát- és falfir-
ka-mentesítési programra.
A Fõkertnek pedig állag-
megóvó és minõségjavító
fenntartási feladatokra,
valamint a szabványválto-
zás miatt szükséges ját-
szótéri átalakításokra 460
millió forint többletforrást
biztosítanak.

Drosztdíj: 
30 ezer/év

Elfogadták az új
taxidroszt-rendeletet is,

mely jövõ januártól lép
hatályba. Az eddigi évi
20-ról 30 ezer forintra nõ
a droszthasználati díj.
György István fõpolgár-
mester-helyettes ezt azzal
indokolta, hogy a tarifa öt
éve változatlan. 

Hét további projekt
kerül a BKK-hoz
Hét új fejlesztési pro-

jekt kerül át a Budapesti
Közlekedési Központhoz
(BKK), ezek elõkészíté-
sére összesen csaknem

félmilliárd forintot fordí-
tanak. A fejlesztések közé
tartozik az elektronikus
jegyrendszer és a dugódíj
bevezetésének, a Széll
Kálmán tér felújításának
az elõkészítése, a Nyuga-
ti tér és aluljárója közte-
rületeinek fejlesztése (az
elõvárosi közlekedés-fej-
lesztésekhez kapcsolód-
va), a Budapest Szíve
program újabb üteme
(amely a Széchenyi Ist-
ván tér átalakítását is ma-
gába foglalja), valamint a

tömegközlekedést elõny-
ben részesítõ projektek. 

Indulhat a BuBi
Újraindulhat a közös-

ségi kerékpáros közleke-
dés rendszerének (BuBi)
projektje Budapesten -
döntött a közgyûlés. A
projekt lényege, hogy
egymástól átlagosan 560
méter távolságra lévõ 74
helyszínen, összesen több
mint 1000 kerékpárt le-
hetne kölcsönözni. 

Ökojátszótér 
a Margitszigeten

Ökojátszótér épülhet a
Margitszigeten a buda-
pesti svéd kereskedelmi
kirendeltség 10 millió
forintos ajándékaként. A
Fõvárosi Közgyûlés egy-
hangúlag támogatta a te-
rület rendezéséhez szük-
séges 30 millió forintos
beruházást. A játszótér a
Margitsziget északi ré-
szén, az Árpád híd és a
parkoló között épülhet
fel. Olyan különleges
játszó- és pihenõhelyet
alakítanak ki, amely jel-
legével és építésével fel-
hívja a figyelmet a kör-
nyezet védelmének fon-
tosságára. 

Átérhet Budára 
az 1-es villamos 

Jövõre indulhat az 1-es
és a 3-as villamos-vona-
lak fejlesztése a közgyû-
lés döntésének értelmé-
ben. A projekt összesen
40 milliárd forintba kerül,
ebbõl 2,4 milliárdos ön-
részt biztosított a közgyû-
lés döntésével. A két vil-
lamosvonal már olyan
rossz mûszaki állapotban
van, hogy a fejlesztés nél-
kül veszélybe kerülne a
következõ években a for-
galom fenntartása: több
szakaszon 5-20 kilométe-
res sebességkorlátozást
vezettek be, gyakran pú-
posodnak fel a sínek. 

Elsõként, 2012-es
kezdéssel az 1-es villa-
mos Bécsi út-Kerepesi

út közötti, legrosszabb
állapotú szakaszát hoz-
zák rendbe. A kiviteli
tervek a nyáron elké-
szülnek, a többi szakasz
rekonstrukciója 2013-
ben indulhat, és egy év-
re rá fejezõdhet be.
Mindkét vonalon akadály-
mentesítik a peronokat
(rámpákkal vagy liftek-
kel), áthangolják a jel-
zõlámpákat és más for-
galomtechnikai megol-
dásokat vezetnek be. 

Az 1-es villamost vég-
re átvezetik Budára a
Lágymányosi hídon át,
egészen a Fehérvári útig. 

A tervek szerint Óbu-
dán a Vörösvári úton a
rendelõintézet és a Fló-
rián tér közötti villamos-
pálya szakaszát befüve-
sítik.  

A közgyûlés 950 mil-
lió forintot különített el
az életveszélyes állapot-
ban lévõ óbudai gázgyá-
ri épületek felújítására.
A statikai szakvélemény
szerint a százéves to-
rony tetõszerkezete élet-
veszélyes, az épület
alapjai és falai még
megfelelõ állapotúak. 

Önálló lehet 
a Margit Kórház

Ismét fõvárosi intéz-
mény lehet decembertõl
az óbudai Szent Margit
Kórház. Az errõl szóló
elõterjesztést 17 igen, 9
nem szavazattal, 5 tartóz-
kodás mellett fogadta el a
közgyûlés. Több szocia-
lista képviselõ kifogásolta
a javaslatot, annak kap-
csán, hogy megállapodás
született a fõvárosi kórhá-
zak állami kézbe adásáról. 

Tarlós István fõpol-
gármester szerint az
MSZP-SZDSZ kormány
idején indokolatlanul
szüntették meg az intéz-
mény önállóságát, és
érthetetlen módon áthe-
lyezték annak kapacitá-
sát a rosszabb infrast-
ruktúrájú  Szent János
Kórházhoz. Sz. Cs.

Fõvárosi döntések

Fejlesztik az 1-es villamos vonalát, 
felújítás az óbudai gázgyárban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Közélet

I lyen hatalmas elõrelé-
pést jelentett az Or-

szággyûlés által a közel-
múltban a médiaszolgálta-
tásokról és a tömeg-
kommunikációról
szóló törvény elfo-
gadtatása. A Cser-
Palkovics András,
Rogán Antal és
Menczer Erzsébet
képviselõk által
jegyzett törvényter-
vezet legjelentõsebb
újítása volt, hogy a
rádiókon és televízi-
ókon felül a nyomta-
tott sajtót, illetve az
internetes hírportá-
lokat is ellenõrzés
alá helyezi. A tör-
vény hatályba lépését kö-
vetõen a tartalmi kérdé-
sekkel foglalkozó Média-
tanács büntetéseket vethet
ki a jogsértõ újságokra és
hírportálokra, illetve je-
lentõs összegekkel bírsá-
golhatja meg a kereske-
delmi rádiókat és televízi-
ós csatornákat arányosan
azzal, minél inkább eltér-
nek híradásaikkal az ob-
jektív tájékoztatás elvétõl.
Emellett teljesen új alapra
fektették a közszolgálati

médiumok irányítását és
finanszírozását. 

- A médiatörvényt a
rendszerváltoztatás óta,

több mint 20 éve nem si-
került átalakítani, mivel
hiányzott hozzá a közös
akarat. Érzékelhetõ volt,
hogy a téma körüli hiszté-
riát nem a média szerep-
lõi, hanem egyes politikai
érdekcsoportok keltették.
Nyilván, a médiát érintõ
bármely ponthoz hozzá-
nyúlni igen kényes kér-
dés, hiszen sokan úgy te-
kintenek rá, mint a negye-
dik legmeghatározóbb ha-
talmi ágra. A módosítások

azonban már megkerülhe-
tetlenné váltak. A médiu-
mok aránya abszolút ki-
egyensúlyozatlan volt. A
változások a rémhírkeltõk
szavaival ellentétben nem
a szólásszabadság korlá-
tozását jelentik. Nem le-
hetett nem észrevenni
egyes csatornákon, rádió-
adókon az egyoldalú tájé-
koztatást, az emberek be-

folyásolását - hangsúlyoz-
ta Menczer Erzsébet. 

- Nagyon nagy jelen-
tõséggel bír az Ország-
gyûlési képviselõk több-
ségének az alaptörvény-
rõl, az Alkotmányról ho-
zott döntése, melynek
köszönhetõen talán min-
den józan gondolkodású
állampolgár belátja, ez
volt az alapköve a múlt
lezárásának.

A teljesség igénye nél-
kül kiemelnék néhányat a

nyilvánosság érdeklõdésé-
re leginkább számot tartó
kérdések közül. A Med-
gyessy-Gyurcsány-Bajnai
kormányok eseti vissza-
éléseivel foglalkozó bi-
zottság elnökeként olyan
volumenû ügyekkel is
foglalkozom, mint az
MTV-székház eladása kö-
rüli anomáliák kivizsgálá-
sa illetve, hogy miként jut-

hatott tulajdonrész-
hez a BKV az Or-
czy-kertben. A Kul-
turális Örökségvé-
delmi Hivatal
esetében jelentõs
eredményként érté-
kelem, hogy új ala-
pokon létrejöhetett
helyette a Nemzeti
Örökségvédelmi
Központ, és vissza-
kaphatták feltárási
jogukat a múzeu-
mok, régészek.
Mindemellett szá-
mos olyan folya-

matban lévõ ügyrõl tud-
nék beszámolni, melyek-
rõl igazán a cél elérésekor
érdemes majd beszélni. 

Egyéni önkormányzati
képviselõként igyekszem
minél alaposabban eljárni
a hozzám fordulók érde-
kében, csakúgy, mint az
oktatási és sport bizottság
elnökeként elõmozdítani a
lakosok számára legked-
vezõbb megoldásokat.

- Büszkeséggel tölt el,
hogy ilyen történelmi

idõkben lehetek az Or-
szággyûlés képviselõje,
szolgálhatom a hazá-
mat, és hiszem, hogy si-
kerül visszaállítanunk
az emberekben a politi-
kusokba vetett bizalmat,
és egy élhetõbb jövõt te-
remtenünk - zárta nyi-
latkozatát Menczer Er-
zsébet.

Szeberényi Cs.

Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP) országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ számos bizottságban, szervezetben
vállal szerepet. Az elõzõ kormányok visszaéléseinek, tör-
vénybe ütközõ cselekedeteinek feltárását tartja legfõbb
küldetésének. Mindemellett egy olyan közeg megterem-
tését, melyben az etikus magatartás jelentheti a követen-
dõ értéket mindenki, így a média szereplõi számára is. 

„Történelmi idõkben lehetek az Országgyûlés képviselõje”

Schmitt Pál köztársasá-
gi elnök Orbán Viktor

miniszterelnök elõterjesz-
tésére adta át az Ország-
házban június 29-én a poli-
tikai okokból elítéltek és
meghurcoltak érdekében
végzett sokirányú, több
mint két évtizedes tevé-
kenysége, példaértékû
életútja elismeréseként
Menczer Gusztávnak
(Menczer Erzsébet
/Fidesz-KDNP/ ország-
gyûlési és önkormányzati
képviselõ édesapja - a
szerk.), a Szovjetunióban
Volt Magyar Politikai Ra-

bok és Kényszermunkások
Szervezete elnökének a
Magyar Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztje a
Csillaggal (polgári tagoza-
ta) kitüntetést. 

Menczer Gusztáv a
Gulagot megjárt milliók
egyik túlélõje. A Szovjet-
unióban volt Magyar Poli-
tikai Rabok és Kényszer-
munkások Szervezete
(Szorakész) elnöke 90
éves. Korát meghazudtoló
módon tevékenykedik ma
is. Orvostanhallgatóként a
szovjet katonai elhárítás
1945. szeptember 22-én

tartóztatta le, és a 7. gárda-
hadsereg törvényszéke
kémkedés
vádjával elõ-
ször halálra,
utána 10 évi
javító-neve-
lõ munkatá-
borra ítélte.
Kilenc év ra-
b o s k o d á s
után a szibé-
riai Kolima
láge rébõ l
szabadult. 

A kilenc-
venes évek-
ben Gorba-

csov - mint több más poli-
tikai fogolytól is - bocsána-

tot kért Menczer Gusztáv-
tól meghurcoltatásáért. 

Kitüntetett Gulag-túlélõ

Köztársasági érdemrend középkereszt Menczer Gusztávnak

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 júliusban és au-
gusztusban nem tart
fogadóórát. A követke-
zõ fogadóóra szeptem-
ber 1-jén lesz. A foga-
dóórára a Fidesz iroda
telefonszámán (367-
8791) lehet bejelent-
kezni.

Fogadóóra szünet
Nyári szünet miatt nem
tartanak fogadóórát au-
gusztusban a Fidesz-
KDNP-frakció önkor-
mányzati képviselõi.
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Zacher doktor elismer-
te: a nyár nemcsak a

szabadság, de a szabados-
ság ideje is. Ezt egyébként
máris érzik a Péterfy Sán-
dor utcai kórházban, aho-
vá a szerencsétlenül járt
fiatalokat szállítják egy-
egy rosszul sikerült buli
után. Sajnos számuk a
szünet kezdete óta meg-
nõtt. Az elhíresült West
Balkán eset ugyan ráirá-
nyította a figyelmet a sza-
bályozás hiányosságaira,
és az azóta bevezetett ren-
delkezések elejét vehetik
számos balesetnek, de az
alapkérdést nem oldják
meg - fogalmazott a fõor-
vos. Acsaládi viszonyokat
ugyanis nem szabályoz-
zák. Pedig mindenféle
drogellenes küzdelem
alapja a jó szülõ-gyerek
kapcsolat - szögezte le.
- Mit keres egy 15 éves fi-
atal hajnalban az utcán
vagy egy szórakozó he-
lyen? - tette fel a kérdést
dr. Zacher Gábor, aki
egyébként maga is egy ti-
nédzser fiú édesapja. 

Véleménye szerint
nincs érdemi drogpreven-
ció (megelõzés), hiszen
maguk a szülõk sincsenek
felkészülve ennek a prob-
lémának a kezelésére. Az
õ fiatal korukban ugyanis
még nem volt divat a drog
- mással kábították
magukat… Éppen ezért
egyszerûen nem ismerik a
drogozás kialakulásának
folyamatát és még a jeleit
sem látják meg a gyerme-
keiken. Ugyanakkor saj-
nos általános probléma,
hogy a szülõk nem foglal-
koznak eleget velük. A
felmérések szerint napon-
ta mindössze 7 percet(!)
töltenek velük többé-ke-
vésbé érdemben. Így az-
tán nem alakul ki szoros
gyerek-szülõ kapcsolat.

Ennek hiányában pedig
szinte megakadályozha-
tatlan, hogy a gyerek rossz
társaságba kerüljön vagy
rossz, sõt veszélyes szoká-
sok alakuljanak ki nála. 

Dr. Zacher Gábor véle-
ménye szerint az is prob-
léma, hogy nem a gyere-
kek, a fiatalok nyelvén be-
szélnek velük a felnõttek a
drogozás veszélyeirõl.
Ráadásul a módszer sem
megfelelõ, ugyanis ta-
pasztalatai szerint az elret-
tentõ példák emlegetésé-
vel nem lehet célt érni.
- Miért törõdne azzal egy
fiatal fiú, hogy például a
marihuánától a spermiu-
mai száma a felére csök-
ken? - tette fel a kérdést a
toxikológus. Ez legfeljebb
évekkel, évtizedekkel ké-
sõbb okozhat problémát
számára, amikor majd a
meddõségével kell szem-
besülnie…

Bármiféle drogmegelõ-
zési programnál fonto-
sabb és hatásosabb tehát a
család szerepe a fiatalok
életében. Az a példa, amit
ott látnak és az az érték-
rend, amit a társadalom
legkisebb közössége köz-
vetít feléjük, az a legerõ-
sebb hatás a gyerekek szá-
mára. Éppen ezért nem el-
hanyagolható, hogy mit
látnak otthon: az a szülõ,
aki iszik és dohányzik,
aligha várhatja el a gyere-
kétõl, hogy ne tegye
ugyanezt, vagy ne szok-
jon rá egyéb tudatmódosí-
tó szerekre! És az sem árt,
ha megtanítják NEM-et
mondani a gyerekeket,
hogy ellen tudjanak állni a
negatív hatásoknak és vis-
sza tudják utasítani az „ár-
talmatlan” jointot vagy
port. 

Az új, úgynevezett
designer drogok terjedé-
sére is figyelmeztetett a

toxikológus. Mint mond-
ta, ezek hazája Kína:
Sanghajban külön iparág-
gá nõtte ki magát, ahol ve-
gyészek legális körülmé-
nyek között állítják elõ a
porokat és terjesztik világ-
szerte. Ezek a szerek ma
még itthon is legálisak, a
szabályozás hatáskörén
kívül esnek. Egyet-egyet
sikerül közülük kábító-
szerré nyilvánítani, de a

szabályozás csak követi
az élet eseményeit - sú-
lyos lemaradásokkal…
Például fürdõsóként árusí-
tanak többé-kevésbé ve-

szélyes szintetikus drogo-
kat, amelyekhez akár az
interneten is hozzá lehet
férni.

Domi Zsuzsa

Drogmegelõzés: a pozitív példa erejével
Drogozik a gyerek? Sok szülõben merül fel ez a kérdés,
különösen így a nyári szünet idején, amikor még ellen-
õrizhetetlenebbek a gyerekek. A III. kerületi önkormány-
zat szakemberek és civil szervezetek bevonásával õsszel
külön drogstratégiát készít a probléma hatékony kezelé-
se érdekében. Ennek elõkészítéseként kérte fel Bús Ba-
lázs polgármester dr. Zacher Gábor toxikológust, hogy a
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum június 23-ai ülésén tart-
son elõadást a kérdéskörben.

Az anonim felmérések szerint csak hétvégenként
350 ezren használnak valamilyen drogot. Ez évente
45 millió droghasználat. Persze, a problémás ese-
tek száma szerencsére nem ilyen magas, mindösz-
sze 24 ezer, és ezeknek is „csak” a fele tekinthetõ
komolyan drogfüggõnek. Évente mintegy 100-an
halnak meg drogozás miatt.

A Harrer Pál utcai Idõsek
Klubjában önkormányzati
pályázati támogatással
sószoba nyílt júniusban.
Az óbudai nyugdíjasokat
hétfõtõl péntekig zene-,
fény- és sóterápiára vár-
ják, mely testnek és lélek-
nek egyaránt felüdülést
jelent.

S zakember segítségé-
vel kutyaterápiára

nyílik lehetõség heti két
alkalommal. A vidám,
kedves kutyákkal való
találkozás nemcsak örö-
met szerez, hanem oldja
a feszültséget és a részt-

vevõk mentális javulá-
sát eredményezi.

(Bejelentkezés és in-
formáció: Óbudai Szo-

ciális Szolgáltató Intéz-
mény Idõsek Klubja:
Harrer Pál utca 4. Tel.:
250-3230.)

Kutyaterápia a sószobában

NYÁRI RENDELÉS 
BÉKÁSMEGYEREN 

A Csobánka téri járóbe-
teg-szakrendelõben július
1-jétõl szeptember 4-ig a
sebészeten és a röntge-
nen a következõk szerint
rendelnek: hétfõn, szer-
dán, pénteken 8-tól 14
óráig; kedden és csütörtö-
kön 14-tõl 20 óráig.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Fókuszban a Római-part

A Római-part, Csillaghegy és Bé-
kásmegyer sport és civil életének
egyik legmeghatározóbb szervezete
a Római Sport Egyesület, Gyepes
Lajos vezetésével. Szinte nincs
olyan megmozdulás, közterület-ta-
karítás, kerületi sportesemény
vagy éppen fõzõverseny, tehát bár-
milyen közös program, melybõl ne
venné ki a részét amellett, hogy
mindennapjait kitölti az úszósport
utánpótlás-nevelése, kiemelkedõ
eredménnyel. Munkájában egyre
inkább segítségére van fia, Gyepes
Ádám is.

Akörnyezetért, lakóhelyért
tenni akarás kezdetének

pontos ideje meghatározhatatlan
Gyepes Lajos életében, hiszen
kisgyermekkorától a „vérében”
volt. A Csillaghegyi strandon
nõtt fel, és a környék szeretete
magával vonzotta benne annak
védelmezését is. A Római Sport
Egyesületet 1996-ban alapította,
és természetes volt, hogy tanítvá-
nyaival és a szülõkkel edzés vé-
gén közös programként kitisztít-
ják a fürdõ területén feltörõ for-
rást, ha kell, szemetet szednek.
Ezt, mint mondta, különösen
fontosnak tartja, hiszen a szemlé-
letváltoztatást csak így lehet el-
kezdeni. 

Rendeztek ugyanakkor szá-
mos sportprogramot, köztük
amatõr úszóversenyt is a Római
kempingben a Duna Fesztiválon,
melyre bárki nevezhetett. Ameg-
mérettetésen közel 1500-an vet-
tek részt. Acél egy volt, közössé-
get teremteni, az idõt hasznosan,
jó érzéssel eltölteni. Tették mind-
ezt mindamellett, hogy a gyere-
kek minden létezõ versenyrõl
éremmel tértek haza, és mindent

elértek, amit egy ekkora egyesü-
let elérhet hazai és nemzetközi
színtéren egyaránt. A legkiemel-
kedõbb eredményt korábbi tanít-
ványával, Boulsevicz Beával érte
el, aki az athéni olimpián a leg-
jobbak közt ért partot. Azóta a
második generáció halmozza az
érmeket élén Venyige Ádámmal,
melyrõl idõrõl idõre olvashatnak
lapunk hasábjain. 

A tényekhez tartozik, hogy
Gyepes Lajos egyúttal a Csillag-
hegyi Polgári Kör elnökségi tag-
ja, tehát a civil élet szervezésében
napjainkra jókora tapasztalattal
rendelkezik. Idõközben bármi-
lyen nagyobb horderejû ese-
ményt tartottak, igyekeztek ösz-
szefogni más, környékbeli civi-
lekkel is, köztük a Rátkai János
vezette „R…SE”-vel és a Hor-
váth „Indián” Pál irányítása alatt
álló Óbudai Sportegyesület Vízi-
túra Szakosztályával. A „söprö-
getést” azonban mindig a saját
háza táján kezdte. A Királyok út-
ja vége felé lévõ négyszintes la-
kótelepi épületek közt kezdemé-
nyezésére valóságos kis oázist
alakítottak ki lakótársaival. 

Eddigi legkiemelkedõbb sike-
rüknek a tavalyi pünkösdfürdõi
halászléfesztivált és idén az ön-
kormányzat jelentõs támogatásá-
val megvalósult Óbudai Pikniket
tartja, melyre közel egy évig tar-
tott a felkészülés, de megérte: a
siker nem maradt el. A közönség
a finom ételek elfogyasztása
mellett színvonalas elõadásokat
láthatott, melyet a visszajelzések
igazolnak. És ami biztos: amit le-
het, a továbbiakban is megtesz-
nek környezetük szépítéséért, a
környéken élõk kimozdításáért.

Sz. Cs.

Római Sport Egyesület

Sporttal, takarítással, 
programokkal a közösségért A terület már a római korban ismert

vízadó térség volt. A források kör-
nyékét szent helyként tisztelték, és
megtalálták a régészek a strandte-
rületen a szentély alapfalait is. A
legutóbbi ásatások eredményeként
elõkerültek a forrásfoglalások nyo-
mai, egy építmény részletei.

M átyás király korában a te-
rületen lévõ tó partján

kórház létesítésérõl tudunk.
Megalapították 1930-ban a

Római Fürdõ Rt.-t, majd 1964-
ben megnyílt az újjávarázsolt

strand, mely a mai napig meg-
õrizte akkor kialakított formá-
ját. 2000-ben három medencét
korszerûsítettek, szûrõforgatót
szereltek fel. A strandmedence
élményelemekkel (csúszdával,
nyakzuhannyal, pezsgõztetõ-
vel) bõvült, a gyermekmedence
pedig játszóparadicsommá vált. 

A strand mind a mai napig
varázslatos hangulatú, fõként
fiatalok és családok látogatják.
A területen szauna, gõzkamra,
és persze számos vendéglátó-
egység is található. 

Óbuda hõségûzõ, hûsítõ pontjai

Római strandfürdõ

A parton sétálva körüllengi az em-
bert az ételek finom illata, nem
lehet ellenállni egy finom hekk-
nek vagy sült kolbásznak. 

Abüfék körülbelül egységes
árakat szabtak. A szezon

ételét, a hekket 325-330 forint/10
dekagramm között lehet kapni.
Ha valaki sült kolbászra vágyik,
320-350 forintért tud hozzá jutni

10 dekájához a parti büfék vá-
lasztékából. Kihagyhatatlan étel
a repertoárból a sajtos-tejfölös
lángos, 460 forintot kell fizetni
darabjáért. A finom harapnivaló
mellé, ha valaki megkíván egy
pofa sört, korsóval 430-450 fo-
rintért vehet magának. Az étke-
zés után jól esik a fagyi, 390 fo-
rintért nyalhatunk el egy nagy
adagot. Olajos N. 

Itt a nyári szezon! 
Mit kínálnak a parti büfék? 
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Wald Jenõ: - Régi szerelem
fûz a Dunához és a Római-
parthoz. Gyerekkoromban
n a g y b á -
t y á m m a l
rendszere-
sen kijár-
tunk evezni,
nagyon tet-
szett a csó-
nakházakkal
teli, nyüzsgõ
part. Barátaimmal rendszeresen
szervezünk kerékpártúrákat. A
Római az elsõ állomásunk, ahol
egy kisfröccsel „melegítünk”,
majd a harminc-negyven kilo-
méteres túra végén ugyanitt he-
verjük ki a kerekezés fáradal-
mait. A halászlé utáni kisfröccs
mellett idézzük fel egykori parti
élményeinket.

Kertész-Albert Irén: - Párom-
mal nagyon szeretünk kijárni a
Rómaira. A régi parti életrõl
s z é p e k e t
hal lo t tunk
ugyan, de
nekünk így
t e t s z i k ,
ahogy van:
mozgalmas
élet, õsfás
környezet,
jellegzetes Duna-szag fogad,
kiadós sétákkal, kerékpározás-
sal, hekkezéssel töltjük el az
idõt. Néha este is kijövünk, a
hangulatos élõzenére gyakran
táncra perdülünk.  A jövõ miatt
viszont kissé aggódunk, sajnál-
nánk, ha a tervezett gátépítés
elrontaná az ökológiát, hátrá-
nyára változtatná az összképet. 

Novák Tamás: - Szerintem a
Római-part a fõváros egyik éke.
Az utóbbi idõben rendezettebb
lett, ennek
köszönhetõ,
hogy nem
csak Óbudá-
ról, hanem
más kerüle-
tekbõl is so-
kan felkere-
sik. Nálunk
kedvelt családi program az itt
töltött idõ, remek lehetõséget
kínál mozgásra, kikapcsolódás-
ra. A Duna nagy vonzerõ, a víz
közelsége, a jó levegõ, a szép
környezet nyugtató, amolyan
nyaralói hangulatot kölcsönöz.
Reméljük, gyerekeink számára
meghatározók lesznek ezek a
kirándulások.

Szegedi Barbara: - Sajnos, Bu-
dafokon nincs kiépítve a Duna-
part, így vízimádókként vállal-
nunk kell a
hosszú utat,
hogy élvez-
hessük a Ró-
m a i - p a r t
n a g y s z e r û
adottságait.
Férjemmel és
két fiammal
örömmel kerekezzük át a várost,
az ötven kilométeres túra fáradt-
ságát feledtetik a parti élmények.
Az egész heti munka után jól
esik a felüdülést, kikapcsolódást
nyújtó majdnem egész napos
program. Evezünk, sétálunk, be-
szélgetünk, finom ételeket
eszünk. Szeretjük ezt a helyet.

Kép és szöveg: Lovas A.

Az utca hangja: Miért szeret a Római-partra járni?

Immár 17 éve szervez ingye-
nes evezésoktatást a gyere-
keknek Horváth „Indián”
Pál és Horváth Péter
„Kisindián” az Óbudai
Sportegyesület elnöke, il-
letve elnökhelyettese. A fia-
talok egyhetes turnusokban
ismerkednek az alapokkal.
A népszerû programról a Ró-
mai-parton, a Rozgonyi Pi-
roska utcai vízibázison be-
szélgettünk „Indián”-nal.

Mint elmondta, a tá-
bor célja, hogy

megismertessék a gyere-
keket a dunai vízi élet és a
biztonságos kenuzás rej-
telmeivel. A program há-
rom elembõl áll. Afiatalok
elõször „Indiántól” vagy

„Kisindiántól” (Horváth
Péter, „Indián” fia) megta-
nulják az alapokat, a he-
lyes beszállást, evezõhasz-
nálatot. A gyerekek 10-20
kilométert is eveznek egy
nap. Az oktatáson fõleg ál-
talános iskolai tanulók
vesznek részt, de óvodá-
sok, középiskolások, sõt
szülõk is szép számmal je-
len vannak. Második elem
a kormányos képzés, mely
az evezésoktatással párhu-
zamosan zajlik. Az érdek-
lõdõket csoportokra bont-
ják felkészültségük és ké-
pességeik szerint. A leen-
dõ kormányosokat, akiket
„Kisindián” képzett ki, a
már levizsgázott kormá-
nyosok segítik, tanítják. A

rendszer jól mûködik, ez
abból látszik a legjobban,
hogy a több éve kormá-
nyos vizsgával rendelke-
zõk visszajárnak oktatni
társaikat. A hét végén,
pénteken a gyerekek Tün-
dér-szigeti vízitúrára men-
nek, ahol a már megtanult
alapokat hasznosítják. A
14 kilométeres túrán a
gyerekek „Indián” rende-
zési elve szerint eveznek,
nevezetesen a jó képessé-
gûek a tapasztalatlanabb
társaikkal együtt. 

Az ingyenes evezésok-
tatást Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
támogatásából és a sze-
mélyi jövedelemadó 1
százalékos felajánlásaiból finanszírozza az Óbudai

Sportegyesület. A kenuk,
evezõk mentõmellények
folyamatos pótlására, ja-
vítására használják fel a
támogatásból kapott
pénzt. Az egyesület elnö-
ke és fia ingyen dolgozik
a sportegyesületnél.

„Indián” magáról is me-
sélt a beszélgetés során.
Huszonhét éve kezdett el
újra komolyabban evezni
rehabilitációja részeként. 

- Huszonhét éve majd-
nem meghaltam, akkor
jöttem rá, hogy a fontos
dolgokkal kell foglalkoz-
nom, mint például az
utánpótlás-nevelés.

„Indián” büszke arra,
hogy májusban és júni-
usban körülbelül 4600
iskolást vittek gályázni
a Dunán „Kisindiánnal”
közösen.

Soron következõ
programok: szünidei
evezésoktatás (III. hét) jú-
lius 18-tól 22-ig; szünidei
vízitúra Komárom-Ró-
mai július 25-tõl 29-ig.

(Érdeklõdni lehet
Horváth „Indián” Pál-
nál vagy Horváth
„Kisindián” Péternél:
240-3353 vagy. Aktuali-
tások a www.ose.hu
honlapon.)

Olajos Norman

Ingyenes evezésoktatás
egyhetes táborban
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Számos civil szervezet, egye-
sület mûködik a Római-par-
ton. A Rómaifürdõ Telep Kör-
nyezetvédõ, Szabadidõ és Di-
ák Vízisport Egyesület
(„R...”SE) vezetõje Rátkai
János. A szervezetet 1992-
ben alapították. Azt követõ-
en hívták létre, miután vilá-
gossá vált, hogy az addig
végzett munkájuknak ily mó-
don adhatnak szervezeti hát-
teret. 

Akörnyezet kínálta le-
hetõségekbõl adódó-

an, illetve Rátkai János ka-
jak-kenu iránti elkötele-
zettsége okán az egyesület
életében a Római-part, a
vízi sportok népszerûsítése
játssza a fõszerepet. Már
az egyesület megalakulása
elõtt elindította azt a prog-
ramot, melyben a környék
általános iskoláiból testne-
velés órán jártak-járnak le
a gyerekek a vízi sport-
foglalkozásokra, és tanul-
ják meg a kajakozás, kenu-
zás alapjait, majd a késõb-
biekben elsajátítják a kü-

lönbözõ hajónemek irányí-
tását, és külön foglalkozá-
son a vízi közlekedés írott
és íratlan szabályait is. 

Tudásukról a Duna
Fesztivál részeként Diák
Vízi Túrázók Találkozó-
ján, az iskolák közötti ver-
senyen adnak számot. A
nyár folyamán több túrát is
kínálnak, ahová már általá-
ban családdal, barátokkal
mennek tanítványaik.
Megszerettetik a vizet, a
vízi túrát a gyerekekkel, õk
pedig tovább adják ezt a
szülõknek, barátoknak,
hogy hagyománya legyen

a kézi hajtányos vízi spor-
toknak, a Római-partnak,
hogy ne lehessen azt mon-
dani: erre nincs igény.

Tanrendben 
a vízi sport 

Egyértelmû, hogy van,
csak fel kell kelteni az ér-
deklõdést, lehetõséget kell
teremteni a kipróbálásra.
Erre az oktatáson túl, jó al-
kalom a nyári vízi napkö-
zis tábor is. Ez, mai napig
az egyesület vezérfonala.
Hosszú évek munkájának
eredménye, hogy ma már
a környék iskoláinak igaz-

gatói, pedagógusai be tud-
ják építeni tanrendjükbe a
vízi sport órákat, a szülõk-
nél, gyerekeknél pedig
igényként merül fel ez a le-
hetõség. 

Az elmúlt években az itt
élõk megismerték, elfo-
gadták, megkedvelték az
egyesületet. A sportoktatás
mellett útjára indították a
„Római Parti Hírek - Du-
nai Életképek” címû havi-
lapot, melybõl a környé-
ken élõk tájékozódhatnak
a helyben tartott fórumok-
ról, az õket érintõ fonto-
sabb helyi kérdésekrõl,
sportolási lehetõségekrõl,
eredményekrõl és az itteni
iskolák eseményeirõl. 

Római-parti 
Halászlé Fesztivál

Több kisebb-nagyobb
kulturális és sport rendez-
vényük közül kiemelkedik
a korábbi években tartott
Duna Fesztivál. Ezen a há-
romnapos kulturális, kör-
nyezetvédelmi sportese-
ményen a fesztivál hangu-

latával jól összeegyeztet-
hetõek voltak a 10-11
sportágban, vízen és szá-
razföldön meghirdetett
versenyek. Közel 1500
embert mozgattak meg
egyszerre. 

Az esemény példájára
tavaly elõször rendezték
a Római-parti Halászlé
Fesztivált a Római Sport
Egyesülettel, melyet idén
másod ízben Óbuda Nap-
ja kísérõ rendezvénye-
ként tartottak. Az ese-
ményre látogató közel 3
ezer ember közül minden
korosztály talált kedvére
való programokat. 

Hétköznapokon, hét-
végeken a Római-parton
és környékén élõ gyere-
kek és felnõttek ma már
7 szakosztályban spor-
tolhatnak rendszeresen.
Az iskolai vízisport ok-
tatás mellett a kajak-ke-
nu, rekreáció, a karate,
az ökölvívás, a testépí-
tés, a harcmûvészetek és
a kosárlabda közül vá-
laszthatnak Sz. Cs. 

Vízi sportokat is népszerûsít az „R…”SE

A Béke II. és a Hattyú csó-
nakház között a parton, a Lo-
sonc utca és a Szent János
utca között valahol félúton.
Biciklivel „jer” - írják a
Fellini Kultúrbisztrót ajánlók.
Belga sörök, néha élõzene,
kacsázás, ja, és bringaszer-
viz. 

Afolyóparton kalando-
zunk. Budapest fõ

verõere lehetne a Duna, ha
partján kialakulhatna a vi-
lágvárosokra jellemzõ par-
ti-élet, ami méltó lenne Eu-
rópát átszelõ folyamunk
nagyságához, hangulatá-
hoz. Ha vízparti szellõvel
szeretnénk hûttetni ma-
gunkat, el kell hagynunk a
belvárost: itt ugyanis a rak-
partok benzingõzébe ful-
lad a romantika vagy a vi-
lágfájdalom. 

Ha észak felé indulunk,
a Duna boldogabbik, budai
oldalán, akkor a macska-
köves, „túróscsuszás”
Óbuda panel-rengetegét
elhagyva, de még a békás-
megyeri falanszter elõtt,

külön szigetként lapul a
Római-part. Egyre fogyat-
kozó csónakházai azért ki-
tartanak, és most is aktív
vízisport-életnek adnak
otthont, lapátot ragad itt
evezõs, kajakos és kenus, a
víziszonyosok is futkároz-
nak, bringáznak a folya-
mot kísérõ, pamacseregetõ
jegenyenyárak árnyéká-
ban. Ha utcazenész isme-
rõsöm életfilozófiáját kö-
vetem, megtalálom itt a
számításomat: a kiülõs te-
raszok és hekkesek tömött
sorokban várják az enni,
inni vagy semmit tenni
szándékozókat. 

„Elkészült 
a bolonyai!” 
A jó helyek nagy baja,

hogy népszerûségükkel el-
tömegesednek - mondjuk
nem kevés sznobizmussal
a hangunkban. Persze, ha
már megvan a tuti, kockás
terítõs kedvenc éttermem,
oda ne jöjjenek a tréning-
gatyás újgazdagok han-
goskodni, ugye? Az étter-

mes meg fizessen járulé-
kot, rezsit meg adót abból
a havi egy, munkabér kéz-
hezvételét követõ estébõl,
mikor méltóztatunk meg-
jelenni és fogyasztani. A
költséghatékonyság és a
stílusos hely hangulatának
fenntartása igazi kötéltán-
cos idegeket kíván a ven-
déglátósoktól, a kompro-
misszumokra nem hajlan-
dók gyakran saját bõrükön
érzik a konokságuk hatása-
it. Értékek mellett elköte-
lezni magunkat a szolgál-
tatás tekintetében, kis ha-
zánk mindennapjait ismer-
ve, egyet jelent egy
nagyon rögös útra
lépéssel.  Van azon-
ban kivétel. Ha az
olajban égett préz-
liszag már nem ad
több élményt, ha
zavar, hogy nem tu-
dunk átbringázni a
hekkért hömpölygõ
tömegen, és a hullá-
mokon mélázásba
fejhangon bele-
üvöltik, hogy „elké-

szült a bolonyai spagetti”,
akkor észrevétlenül szivá-
rogjunk el Pünkösdfürdõ
irányába. 

Nyugágyak 
a parton

A Hattyú II. csónakház
elõtt a parton egy cirku-
szos-kocsinak kinézõ ob-
jektum késztet majd meg-
állásra: a parton nyug-
ágyak, a hangszórókból fi-
nom és igényes zene szól.
Belga sörök folynak a
csapból, finoman gyön-
gyözik a fröccsös pohár ol-
dala az alkonyatban. A ka-

vicsos fövenyen nyug-
ágyak: a  Dunát evezõcsa-
pások fodrozzák, jó nézni a
távolodó sportolókat, akik
helyettünk is húzzák kicsit. 

A Fellini Római Kultúr-
bisztró nemcsak kiváló
hangulatával, egyedi stílu-
sával, minõségi kiszolgálá-
sával tûnik ki a római-parti
átlagból. Biciklisként nagy
örömmel tapasztalhatjuk,
hogy szerviz is üzemel az
egységben, így amíg kor-
tyolok egy frissítõt, addig
elhanyagolt kerékpárom is
újjászületik a szakértõ ke-
zek között. 

Finomította: Sz. Cs. 
(Forrás: utazom.com)

A küszöbön túli Budapest - Római, fröccs, Fellini 
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Mióta nem lehet irtani a
kullancsot, minden eddi-
ginél jobban elszaporod-
tak. Éppen ezért egyénileg
kell védekezni ellenük,
mivel komoly, akár halá-
los betegségeket is kap-
hatnak tõle kis és nagy
kedvenceink. 

H árom kullancsfaj
keseríti meg az ál-

lattartók életét Magyar-
országon: a közönséges
(Ixodes ricinus), a Der-
macentor reticulatus és
a Rhipicephalus san-
guineus. Az elsõ kettõ
õshonos hazánkban, míg
a harmadikat importál-
juk, vagyis a tõlünk dél-
re fekvõ országokból és
még távolabbról jönnek
- véletlenül és hívatla-
nul. Mivel ez utóbbiak-
ból még kevés van, nem
okoztak komoly problé-
mát hazánkban. 

A kullancsokat azért
nehéz idejében észre-
venni, mert mikor bele-
bújnak a kutyák, macs-
kák szõrébe, még igen-
csak aprók. Mire viszont
megszívják magukat
vérrel, addig akár borsó
nagyságúra is megnõ-
nek és viszonylag köny-
nyen kiszedhetjük álla-
tainkból. 

A közönséges kul-
lancs vörösesbarna szí-
nû, ovális alakú. Ez az
emberekre is veszélyes!
A Dermacentor reticula-
tus a füves, bokros terü-
leteken él és itt szedi ál-
dozatait. Egy-egy kirán-

dulás alkalmával megte-
lepszik a kutyákon és
élõsködik, amíg csak
észre nem vesszük. Bajt
nem is azzal okoznak,
hogy szívják az állatok
vérét - bár, fiatal állatok-
nál ez is veszélyes lehet,
különösen, ha ellepik a
kullancsok -, hanem az-
zal, hogy közben be-
fecskendezik a véráram-
ba a magukkal hordo-
zott betegségeket, víru-
sokat, baktériumokat,
parazitákat. Ettõl beteg-
szenek meg azután a ku-
tyák, macskák. 

De az embereket is
ugyanígy betegítik meg.
Nálunk agyvelõ- és agy-
hártyagyulladást, vala-
mint Lyme-kórt válthat-
nak ki. Kutyáknál szintén
Lyme-kórt, illetve a rette-
gett babesiosis betegsé-
get, amely talán a leg-
gyakrabban fordul elõ
Magyarországon. Ez a
veszélyes kór akár végze-
tes is lehet, mivel a lépet
és a vesét támadja meg.
Éppen ezért az ismertetõ
jegye is a lépnagyobbo-

dás, a vizelet elszínezõ-
dése, láz, levertség és sár-
ga nyálkahártya. Idejében
megkezdett kezeléssel
azonban jó eséllyel gyó-
gyítható, illetve tünet-
mentessé tehetõ. 

Az orvosok ma már
egyetértenek abban,
hogy minél elõbb észre-
vesszük és kitépjük a
bõrbõl a kullancsot, an-
nál kisebb a betegségek
kialakulásának veszélye.
Az embernél két-három
napba telik, amíg meg-
mutatkoznak a Lyme-kór
elsõ jelei. Viszonylag
könnyû felismerni a kör-
körös vörös foltról,
amely a csípés helyén
keletkezik. Mivel azon-
ban az orvostudomány
mai állása szerint meg-
elõzni egyszerûbb a be-
tegséget, mint kezelni,
érdemes védõoltásokkal
elkerülni az elkerülhetõt.
Állatoknak többféle
cseppet és nyakörvet fej-
lesztettek ki a gyártók,
amellyel sikeresen meg-
óvhatjuk õket a vérszí-
vóktól.  (d. zs.)

Hogy védekezzünk a kullancsok ellen?

Vakarózás nélküli vakáció
A rovarcsípések ellen számos módszerrel vehetjük fel
a harcot. Például ecettel, füsttel, stift vagy spray hasz-
nálatával, és ki tudja még milyen praktikákkal. De lé-
tezik egy újfajta módszer, mely állítólag minden eddi-
ginél hatásosabbnak bizonyul. S bár nem elõzi meg a
csípéseket, de az utóhatásukat biztonsággal enyhíti.
Ez pedig a piezoelektromosság elvén mûködõ kis
szerkezet, mely méregtelenítõ képességével meg-
akadályozza a csípések viszketését és begyulladá-
sát. A magas feszültségû, de alacsony áramerõsségû
elektromos kisülések felmelegítik a csípés, illetve szú-
rás körülötti szöveteket és csökkentik a hisztamin ki-
bocsátást, mely a viszketésért felelõs a szervezetünk-
ben. Ezzel a módszerrel mellékhatások nélkül gyó-
gyulhatunk és a környezetet sem szennyezzük kémi-
ai vagy egyéb anyagokkal.

Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa

A nyár eljövetelével sétát
tettünk az óbudai piacon.
Kelendõk a nagy melegben
a hûsítõ gyümölcsök, a sa-
látához szükséges zöldsé-
gek. 

Anyár sláger gyümöl-
csét, a görögdinnyét

198-200 Ft/kg-os, míg a
sárgadinnyéért 300 Ft/kg-
os áron lehet beszerezni.
Ha valaki a lédús õsziba-
rackot kívánja meg, ki-

lónként 300 forintot fizet
érte, de ha inkább sárga-
barackra vágyik, akkor az
500 Ft/kg-ért veheti meg.
Zöldségeket is egységes
áron lehet beszerezni a
nagy kínálatból. A sárga-
répa 240 Ft/kg, az újbur-
gonya 198 Ft/kg, a vörös-
hagyma 198 Ft/ kg, míg a
„kovi ubi” 160 Ft/kg. A
fejes saláta darabja 100,
míg a jégsalátáé 200 fo-
rint. Olajos N.

Piaci körkép

A nyári hõség kifejezetten
kedvez a baktériumok elsza-
porodásának. A romlandó
ételeknél - húsok, tejtermé-
kek, tojás - még egy óra sem
kell ahhoz, hogy megindulja-
nak azok a veszélyes kémiai
folyamatok, melyek mérge-
zéshez vezetnek. Éppen ezért
legyünk nagyon óvatosak a
melegben.

Ez az évszak a kerti par-
tik és a kerti grillezé-

sek idõszaka. Ahhoz, hogy
maradéktalanul élvezhes-
sük az önfeledt összejöve-
teleket, minden eddiginél
gondosabban kell elõkészí-
tenünk, elkészítenünk és
tárolnunk ételeinket. A
grillpartin például ügyel-
jünk arra, hogy a bepácolt
húsokat ne hagyjuk hûtés
nélkül szabadon néhány
percnél tovább. Mikor a
grillrácsra helyezzük a sze-
leteket, jól süssük át. Kelle-
metlen utóhatásoktól
menthetjük meg magun-
kat, illetve vendégeinket,

ha a hús belsejét is alapo-
san átsütjük, nemcsak a
külsejét pirítjuk meg. Azo-
kon a részeken ugyanis,
ahol nem éri megfelelõen a
láng a darabokat, a baktéri-
umok tovább szaporodhat-
nak. A hõkezelés hatására
viszont elpusztulnak és
nem okoznak fertõzéseket
szervezetünkben. 

Leggyakrabban a szal-
monella, a campylobacter,
a lisztéria és az E.coli bak-
tériumok betegítenek meg
minket. Legtöbben szal-
monellás fertõzéssel for-
dulnak orvoshoz, lázas,
hasmenéses állapotban,
hányásról és gyengeségrõl
panaszkodva. Ez a baktéri-
um a tojással, a hússal, a
süteményekkel vagy a fa-
gyival kerül szervezetünk-
be, de a higiéniai elõírások
be nem tartása is segíti a
szaporodását. Ezért kell
nyáron gyakrabban kezet
mosni és a mosogatással
sem szabad spórolni!  

(domi)

Nyári veszélyek 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2011. július 27-én 15
óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiség-hasznosítási Csoportjánál. 
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfo-
gadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és alá-
írási címpéldányt kell becsatolnia. Akülön engedély-
hez kötött tevékenység végzésére való jogosultságát
a pályázat mellékleteként benyújtott vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia. Ahe-
lyiségek esetében csak a pályázati kiírásban meghir-
detett funkcióval lehet pályázni. Nem adhat be pá-
lyázatot az a magánszemély és cég, akinek - amely-
nek - az állandó lakása, illetve székhelye szerinti ön-
kormányzattal szemben adó vagy adók módjára be-
hajtható köztartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
• a helyiség beköltözhetõ állapotba hozásához szük-
séges felújítási munkálatainak saját költségen törté-
nõ elvégzését; 
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék
megfizetését a bérbeadó részére. A nyertes által

befizetett bánatpénz összegét az óvadékba beszá-
mítják;
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés
megkötését;
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- 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. Az önkormányzati ren-
deletben a bérleti jog megszerzésének ellenértéke-
ként elõírt megszerzési díj - a pályázó által megaján-
lott bérleti díj három havi összege - elengedését a tu-
lajdonosi, városfejlesztési és környezetvédelmi bi-
zottság a beköltözhetõ állapothoz szükséges felújítá-
si munkák elvégzéséhez köti. Az ezt meghaladó ösz-
szegû szükséges felújítási munkák költségeinek - a
mindenkori havi bérleti díj 50%-ának erejéig - bér-
beszámítás útján történõ megtérítését engedélyezi a
tulajdonosi, városfejlesztési és környezetvédelmi bi-
zottság.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bér-
leti jog biztosítására befizetik a bánatpénzt. A bá-
natpénzt a CELER Kft. pénztárában (1033 Buda-

pest, 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 bánatpénzt
visszafizetik. Érvénytelen a pályázat, amennyiben
nem tesz eleget a pályázati kiírásban elõírt vala-
mennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pá-
lyázatokat az önkormányzat tulajdonosi, városfej-
lesztési és környezetvédelmi bizottsága 2011. au-
gusztus 31-ig elbírálja, és annak eredményérõl a
pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója
fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõk-
kel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Helyi-
ség-hasznosítási Csoportjánál (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., fszt.10. Telefon: 430-3468), félfoga-
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 fenti telefon-
számon és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

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

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. paragrafusa alapján a Napra-
forgó Mûvészeti Óvoda pályázatot hirdet 1 fõ óvo-
datitkári munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozat-
lan idõre. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Ellátandó feladatok: ügyviteli, adminisztrációs fel-
adatok, szervezési feladatok segítése. Illetmény, jut-
tatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályá-
zat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önélet-
rajz; iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
(középiskola, gimnázium); erkölcsi bizonyítvány (3
hónapnál nem régebbi). A munkakör legkorábban
augusztus 1-jén tölthetõ be. A pályázat elbírálása so-
rán elõnyt jelent a munkakör betöltésénél az óvodai
gyakorlat, ügyintézõ titkári, iskolatitkári szakirányú
képesítés megléte.
Apályázat benyújtásának határideje: július 20. Apá-
lyázat elbírálásának határideje: július 22.
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi

XXXIII. törvény 20/A. paragrafusa alapján a Napra-
forgó Mûvészeti Óvoda pályázatot hirdet 1 fõ dajkai
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozat-
lan idõre. Afoglalkoztatás jellege: részmunkaidõ. El-
látandó feladatok: takarítási, üzemeltetési feladatok
ellátása, gondozási feladatokban történõ esetleges
besegítés. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései alapján. Apályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: önéletrajz; iskolai végzettséget
igazoló oklevél másolata (középiskola, gimnázium);
erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);
egészségügyi kiskönyv. A munkakör legkorábban
augusztus 1-jén tölthetõ be. A pályázati feltétel:
egészségügyi alkalmasság. A pályázat elbírálása so-
rán elõnyt jelent a munkakör betöltésénél az óvodai
gyakorlat, dajkai, szakmai végzettség vagy érettségi.
Apályázat benyújtásának határideje: július 20. Apá-
lyázat elbírálásának határideje: július 22.
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. paragrafusa alapján a Napra-

forgó Mûvészeti Óvoda pályázatot hirdet 2 fõ dajkai
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozat-
lan idõre. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Ellátandó feladatok: pedagógiai és gondozási fel-
adatok segítése, takarítás, étkeztetés. Illetmény, jutta-
tások: közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályázat
részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz;
iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata (kö-
zépiskola, gimnázium); erkölcsi bizonyítvány (3 hó-
napnál nem régebbi); egészségügyi kiskönyv. A
munkakör legkorábban augusztus 1-jén tölthetõ be.
A pályázati feltétel: egészségügyi alkalmasság. Apá-
lyázat elbírálása során elõnyt jelent a munkakör be-
töltésénél az óvodai gyakorlat, dajkai, szakmai vég-
zettség vagy érettségi.
Apályázat benyújtásának határideje: július 20.Apá-
lyázat elbírálásának határideje: július 22.
A munkavégzések helye: Napraforgó Mûvészeti
Óvoda (1039 Budapest, Pais Dezsõ utca 2.). A pá-
lyázatokat erre a címre kérik beadni.

Állások a Napraforgó Mûvészeti Óvodában
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Makovecz a pápánál 
Makovecz Imre építészt
is meghívták arra a kép-
zõmûvészeti kiállításra,
melyet XVI. Benedek pá-
pa pappá szentelésének
60. évfordulója alkalmá-
ból rendeznek a Vatikán-
ban. Az építész megje-
gyezte: XVI. Benedeknek
egy könyvet visz ajándék-
ba azokról a Kárpát-me-
dencei templomokról,
amelyeket õ tervezett.

Kassák Berlinben
„Kassák Lajos - az avant-
gárd nagykövete” címmel
nyílt kiállítás a berlini
Landesmuseum für
Moderne Kunst, Fotog-
rafie und Architekturban.
Az õszig látogatható tárlat
alapját az óbudai Kassák
Lajos Emlékmúzeum sa-
ját gyûjteménye képezi,
ezt egészíti ki a berlini mú-
zeum kollekciójából válo-
gatott anyag, valamint a
Magyar Nemzeti Galéria
tíz kiemelkedõ alkotása.

Juxtapozíció
Ezzel a címmel nyílt kiállí-
tás Július Gyula legújabb
alkotásaiból a Budapest
Galéria Kiállítóházában. A
mûvek augusztus 7-ig te-
kinthetõk meg. (Cím: La-
jos utca 158.)

Versek az interneten
Benyó Judit, Óbudán élõ
költõnõ mûvei már az
interneten is olvashatók.A
„Szerelem-madár”, „Extá-
zis alkonyatban”, „Az éj-
szaka mágusa”, az „Ol-
dódj fel!” „Vágta a mezõn”,
az „Édes, kicsi szerelem-
vágyam” címû verseskö-
tet a mek.oszk.hu honla-
pon az Olympus Mons I-
II. címen található.

Újabb múzeum
Óbuda újabb múzeummal
gazdagodik: ideköltözik a
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum.
Az egyedülálló gyûjte-
ménnyel rendelkezõ intéz-
mény eddig a belváros-
ban, a Szent István-bazili-
ka közelében mûködött,
ezután pedig az Óbudai
Társaskör mellett, a
Dugovics téren látogathat-
ják az érdeklõdõk. Hogy
mikortól, arra nézve még
nincs információnk.

Rendkívül színes a kulturá-
lis paletta az Óbudai Nyár
eseménysorozatában. Igaz,
már nyár derekán járunk,
még mindig akad bõven lát-
ni, nézni, hallani való. Ke-
mény Krisztina (Fidesz-
KDNP) a kulturális, civil és
kisebbségi bizottság elnö-
ke kérdésünkre válaszolva
elmondja, mely programok-
ra látogat el, mit ajánl min-
denki figyelmébe.

- Hogyha nem lenne le-
hetõségem idén nyaralni,
akkor is találnék helyben,
a városrészben bõségesen
kikapcsolódási, feltöltõdé-
si lehetõséget, és ahová
csak tehetem, elmegyek,
mivel igazán nekem is
most jut több idõm a ki-
kapcsolódásra. 

Az Óbudai Nyár kultu-
rális eseménysorozata az
elmúlt több mint egy évti-
zed folyamán olyan hír-
névre tett szert, mely a fõ-
város más kerületeibõl, a
közeli településekrõl is
idevonzza a látogatókat,
nem beszélve a turistákról.
Rendkívül gazdag a prog-
ramkínálat, minden kor-
osztály és az eltérõ érdek-
lõdésû közönség egyaránt
megtalálhatja a hozzá leg-
inkább közelálló színházi
elõadást, könnyûzenei
koncertet, komolyzenei
hangversenyt, kiállítást,
köszönhetõen az Óbudai
Kulturális Központ, az
Óbudai Társaskör, vala-
mint az Óbudai Múzeum
és Könyvtár vezetõinek,
munkatársainak, akik az
önkormányzat támogatása
mellett biztos alapot te-
remtenek a kerület kultu-
rális életének. Mindemel-
lett mindig képesek meg-
újulni, megfelelni a XXI.
századi követelmények-
nek. Nem hiszem, hogy
csak az elfogultság beszél
belõlem, mikor azt mon-
dom, ilyen szerteágazó és
nívós eseménysorozattal
nemigen büszkélkedhet
más kerület. Hely hiányá-
ban nem sorolnám fel a
programfüzetben szereplõ
összes helyszínt és elõ-

adót, ezért a teljesség igé-
nye nélkül kiemelnék né-
hányat, melyet igyekszem
megnézni. Legutóbb a
Makovecz Imre építészeti
alkotásairól készült fotóki-
állítás (képünk a június
24-ei megnyitón készült)
nyûgözött le a San Marco
Galériában. 

Bevallom, az én nagy
titkos, idézõjelben szólva
szerelmem a színház. Vá-
logatottan szórakoztató,
katarzist ígérõ elõadások-
ból idén különösen nagy a
választék. A „Gyógyír
északi szélre”, a „Büszke-
ség és balítélet”, az „Öt
nõ az esõben” a „Hyp-
polit, a lakáj” címû dara-
bokat például gondolko-
dás nélkül ajánlom min-
denki figyelmébe. 

A zenei kínálatból meg-
említeném még az Óbudai
Danubia Zenekar júniusi
hangversenyét, melyet
egyebek mellett azok ked-
véért emelnék ki, akik
még nem hallották ezt a
rendkívüli zenekart élõ-

ben. Legközelebb ne mu-
lasszák el, hiszen gyakran
lépnek fel a városrészben. 

Egészen biztos, hogy ott
leszek a fiatalságom nagy
zenei élményét felidézõ,
az Átutazó koncerten, Ud-
varos Dorottya és Dés
László estjén a Zichy-kas-
tély kertjében. Kihagyha-
tatlan volt a Muzsika a
kertben-sorozatban Igó
Éva és Fesztbaum Béla fõ-
szereplésével a „Dalok a
régi Budapestrõl” est az
Óbudai Társaskörben,
akárcsak a vérpezsdítõ
muzsikát játszó Latin duó,
Tátrai Tibor és Szûcs An-
tal Gábor. Ajánlom továb-
bá a Pleszkán Frigyes em-
lékhangversenyt és a
„Csoda kell” koncertet,
melyen Weszely Ernõ har-
monikán és zongorán ját-
szik, Kádek Heni énekel.
Az opera rajongók Mo-
zart: Figaro házasságát te-
kinthetik meg a Társaskör-
ben, ahol a legközelebbi
alkalommal a Liszt Ferenc
Kamarazenekar Vivaldi:

Négy év-
szak szer-
zeményét
adják elõ,
majd Rá-
adás cím-
mel adnak
koncertet.

V é g ü l ,
de nem
utolsósor-
ban min-
denképpen
meg kell
említenem
azokat a
programo-
kat, me-
lyek júni-

usban voltak, és rendkívü-
li látogatottságnak örvend-
tek. Ilyen volt többek közt
a Múzeumok Éjszakája a
kerületben, vagy éppen a
Fõ téri ingyenes koncer-
tek, melyen elõször lépett
színpadra Horgas Eszter
egy rendhagyó elõadással.
Utóbbi helyszínen még
számos zenei program
várja a szórakozni vágyó-
kat. Kihagyhatatlan az
Óbudai Nyárba bekapcso-
lódó Symbol Art Galéria, a
Kobuci-kert, a Platán
Könyvtár, a kertmozi a
Zichy udvarban, valamint
a már hagyományos bé-
kásmegyeri helyszín is. Itt
a „Dunától az óceánig”
címû rendezvény hatal-
mas sikert aratott két távo-
li világ zenéjének és tánca-
inak bemutatásával. 

A kulturális nyár au-
gusztus végén a Hékás
Békás-sal, fergeteges, vál-
tozatos, egész napos prog-
rammal zárul - tette hozzá
Kemény Krisztina.

Sz. Cs.

Mûfaji sokszínûség, könnyû- és komolyzene, színház

Szubjektív programajánló az Óbudai Nyárról

Az Óbudai Nyár program-
sorozatában, az Óbudai
Kulturális Központ San
Marco Galériájában fotó-
kiállítás látható Máté Gá-
bor fényképeibõl Mako-
vecz Imre templomépíté-
szetérõl.

A tárlatot Bús Ba-
lázs, Óbuda-Bé-

kásmegyer polgármeste-
re nyitotta meg június
24-én. Beszédet mon-
dott Brückner Ákos
Elõd, a Budai Ciszterci
Szent Imre Plébánia plé-
bánosa, a Magyar Köz-
társasági Arany Érdem-
kereszt kitüntetettje. 

Makovecz Imre Kos-
suth-díjas építész, a ma-

gyar organikus építészet
képviselõje. Fõbb mun-
kái a paksi templom, a
siófoki evangélikus
templom, a makói Hagy-
maház, az egri uszoda. 

(A kiállítás július 29-
ig, hétköznapokon 9-tõl
16 óráig tekinthetõ meg.
Cím: San Marco utca
81.) Olajos N.

Makovecz templomépítészete

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Horgas Eszter június 24-én
nagysikerû koncertet
adott a Fõ téren. Az Óbu-
dai Nyár rendezvénysoro-
zaton a „Carmen show”
címû mûsorát láthat-
ta/hallhatta a közönség, a
hazai zenei élet legjobbja-
iból alakult Class Jazz
Band és táncosok kísére-
tében.

A fuvola virtuóza a
mûvészet szerete-

tét a szülõi házból hozta
magával: édesapja, Hor-
gas Béla költõ és édes-
anyja, Levendel Júlia író
mellett magától értetõ-
dött a líra iránti érdeklõ-
dés. A Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Fõiskolán
Kurtág György és Rados
Ferenc tanította kamara-

zenélésre, míg a hang-
szer egyedülálló haszná-
latát Kovács Lóránt és
Sebõk Erika fuvolamû-
vészektõl tanulta. Ösz-
töndíjasként olyan vi-
lághírû mûvészektõl les-
hette el a zenélés titkát,
mint Jean-Pierre Ram-
pal vagy András Ador-
ján. Csaknem húsz éve
maga is tanít a Weiner
Leó Zenemûvészeti
Szakközépiskolában. 

Pályafutását telt házas
koncertek és CD-soro-
zat övezi. Olyan világhí-
rû mûvészekkel együtt
lépett színpadra, mint Al
Di Meola gitáros és
Nathalie Cole énekes,
vagy Roby Laktos és
Tony Lakatos, Rhoda
Scott és Milos Punisic. 

- A fuvolán bármit el
lehet játszani - tartja
Horgas Eszter, s ezt bi-
zonyítandó 2006-ban át-
dolgozta fuvolára Vival-
di: Négy évszak címû
mûvét.

Alkotói tevékenységét
állami szinten is elisme-
rik: 2002-ben Artisjus
elõadói díjjal, míg 2009-
ben a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Lovag-
keresztjével jutalmazták.

Az Óbudai Nyáron el-
hangzott Carmen show-t
õsszel Szlovéniába és
Belgiumba is elviszi,
novemberben pedig Me-
xikóban mutatja be.

Reméljük, még sok-
szor találkozhatunk vele
itt, Óbudán is!

(d. zs.)

„Fuvolán bármit el lehet játszani”
Ötven év Isten és az embe-
rek szolgálatában. Arany-
misét mondott dr. Khirer
Vilmos óbudai plébános a
Szent Péter és Pál Fõplé-
bánia-templomban június
26-án. A nagy tekintélyû
pap szentbeszédében a
két szenttõl engedélyt
kérve saját, a Gondviselés
által végigkísért nem min-
dennapi életútját állította
hallgatósága elé.

Talán kicsit hosszab-
ban zúgtak vasárnap

11 órakor az óbudai fõ-
plébánia templomának
harangjai. Dr. Khirer Vil-
mos plébános aranymisé-
jére hívták a hívõket és

tisztelõit. A templom zsú-
folásig megtelt, a padsor-
okban ott ült Óbuda-Bé-
kásmegyer egykori és je-
lenlegi polgármestere is.
Az ötven éves szolgálat-
hoz méltó volt Haydn
gyönyörû Nelson miséje
az Albert Schweitzer Kó-
rus és Kamarazenekar,
valamint Szabóki Tünde,
Várhelyi Éva, Molnár
András és Cser Péter
szólisták elõadásában.

Vilmos atya ünnepi
szentbeszédében Szent
Péter és Szent Pál enge-
délyével saját, kalandos

életén keresztül mutatta
be a Gondviselés mûkö-
dését, amely ott volt vele
egészen kicsi korától,
amikor sekrestyés nagy-
apja elvitte magával egy
déli harangozásra. Ott
volt, mikor a háborúban
egy hatalmas bomba át-
ütve az emeleteket, an-
nak a pincének a födémé-
ben állt meg, ahol család-
jával meghúzták magu-
kat. Vagy akkor is jelen
volt, mikor a gimnázium
helyett az '50-es években
vidékre irányították vol-
na állattenyésztõ szakis-
kolába, de õ egy minist-
ránstársával elment a pia-
ristákhoz, és addig erõs-

ködött, míg be nem ke-
rült a latinos osztályba.
Innen már egyenes út ve-
zetett az esztergomi sze-
mináriumba, azután a
sok-sok fõvárosi és vidé-
ki plébániára, végül Óbu-
dára, ahol 1985-tõl szol-
gálja Istent és a kerületet.

Péter-Pál ünnepe ha-
gyományosan az aratás
megkezdésének napja.
Khirer atya élete és
munkássága a gondos
vetések után bõséges,
tiszta búzát hozott, és
hoz még remélhetõleg
nagyon sokáig.

Akit a Gondviselés
küldött Óbudára

Hálaadó istentiszteletet tartott július 3-án a Csillaghegyi Református Egyházközség
abból az alkalomból, hogy 70 évvel ezelõtt (1941. június 29.) vált önállóvá a csillag-
hegyi református templom. Igét hirdetett Bogárdi Szabó István püspök. (Battyányi Gé-
za lelkésszel „70 éve szentelték fel a csillaghegyi református templomot” címmel la-
punk június 8-án megjelent 11. számának 20. oldalán közöltünk cikket)
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Apróhirdetés

� TV-szerelõ (Nagy István) TV (projetoros,
LCD is) HIFI-PC-Laptop, háztartási gép javí-
tás. 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,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes 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

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� 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
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06 (20)471-8871
� Gázvezeték és készülékszerelés gázmû
MEO átadással+víz- és fûtésszerelés is. Tel.:
06-30-9-518-848

� Teljes körû belsõépítészeti kivitelezés
megbízható, tapasztalt szakemberekkel reális
áron, rövid határidõvel. Ingyenes felmérés,
árajánlat! Hívjon most! Tel.: 06(30)999-3549
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Üvegesmunkát vállalok. Biztosításra is!
Minden, ami üveg, tükör. Tel.: 06(30)296-
9623

� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900, 06(20)332-4660. Díjmentes
kiszállás télen is.
� Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti lebon-
tással való kivágása. Koronaalakítás, száraz,
beteg részek eltávolítása, igény szerint ágak
darálása, szállítása. Tel.: 06(20)485-6547 Ko-
vács Sándor
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269; www.ajtoablakdoktor.hu
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést, kõmûves, asztalos munkátvál-
lal kisiparos garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� 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
� Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácsok, kapuk kerítések, lakatosmun-
kák. Tel.: 06(30)299-1211 www.racskeszites.hu
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Teljes körû takarítás, festés után is! Ablak-
ajtó-szõnyeg. Tel.: 06(20)320-5285
� Nyári akció! Mûanyag nyílászárók megfi-
zethetõ áron a gyártótól. Komplett árnyéko-
lástechnika: redõny, reluxa, rovarháló, napel-
lenzõ 20-40% kedvezménnyel! Tel.:
06(70)242-0464; 06(20)381-4553
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft.
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel. www.simonklima.hu Tel.: 06(20)552-
5894
� Kertészeti munkákat vállalok: telektisztí-

tás, fakivágás, permetezés, stb. Tel.:
06(30)602-6925
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.: 06(30)
212-3308

� 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
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Gyógypedikûr! Bõrkeményedés, tyúk-
szem, benõtt köröm kezelése. Szentendrei út
8., a fodrászat (a Raktár u.-i buszmegállónál).
Bejelentkezés: 06(30)307-5818
� Leszoktatjuk 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
� 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

� Dajka, gyermekfelügyelõ, gyógypedagó-
giai asszisztens képzés. Kaszaképzõ. Tel.:
276-5918. Ny.01006404
� Tanulni? Nyáron? Biológia, kémia felké-
szítés érettségire, javító vizsgára a III. kerü-
letben. Ruscus, tel.: 06(30)851-0546
� Angoltudás gyorsan, hatékony, beszéd-
centrikus módszerrel! 2x36 óra alatt stabil
alapok, magabiztos beszédtudás. Kiscsopor-
tos (4-6 fõs) tanfolyamok. www.playingeng-
lish.com Tel.: 322-1537
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és

esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, korrepetálást, felkészítést vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043- E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga, 20
éves tapasztalat. Tel.: 06(20)439-6410
� Matematika pótvizsgára, érettségire való
felkészítés, fiatal, diákcentrikus magántanár-
ral. Díjmentes szintfelmérõ óra! www.menni-
fogamatek.hu Tel.: 06(20)910-7517
� Eurocom Studio nyelviskola (Bp., III.
Amfiteátrum u. 3.) nyelvvizsga elõkészítõ
tanfolyamot indít augusztusban. Részletek a
honlapon: eurocomnyelvstudio.hu Érdeklõd-
ni: 06(70)205-4682

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus.
Tel:06(30)900-0963
� 26 nm2 igényesen felújított garzonlakás
mfszti Rózsadomb lábánál tulajdonostól 9,5
M Ft-ért eladó. Tel.: 06-20-52-54-019
� Rómain tulajdonostól igényes lakás el-
adó. Képek: www.amfilakas.hu Iár: 11,9 MFt.
Tel.: 06(30)361-0293
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(30)947-4056. E-mail:
saro1970@t-online.hu
� Tulajdonostól téglaépületben 40 nm-es
lakás eladó. Érdeklõdés: 06(70)560-3666
� Római-parti 1+2+ebédlõ öröklakás eladó.
Magánszemély. 06(20)398-1850
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sürgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� 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 is. Nem
árterület. Irár: 49,9 MFt. Tel.: 06(30)932-
2637
� Eladó Szõlõ utcai szigetelt, napkollekto-
ros, fûtésmérõs házban egy 2 szobás 48 nm-
es lakás. Ára: 9,7 mill. Tel.: 06(20)450-1977

� 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

� Csillaghegyen 120 m2 -es helyiség (mos-
dóval) garázsnak, raktárnak csendes tevé-
kenységre kiadó. Tel.: 240-9728
� Garázst vagy mûhelyt bérelnék szerelõak-
nával vagy szerelõakna kiépítésének lehetõ-
ségével. Tel.: 06(70)573-3772, 06(20)665-
6253
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba. Tel.: 06(30)921-6559
� Orbán Balázs utcában, egyedi fûtésû, két-
szobás lakás kiadó, kerthasználattal (csendes,
zöld környezetben). Tel.: 06(20)343-3929

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
út mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely

hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

� 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
Ingatlan Kft. T: 316-9408; 06(20)971-3335

Ingatlan

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

� Festés, mázolás, tapétázás garanciával,
bútormozgatással. Tavalyi árak, minõségi
munka! Tel.: 06(70)325-2885

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljes körû képviselete, üzemelte-
tése. 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

� „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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� Raktár utcai, nagy zöld kertes lakópark-
ban kiadó, 1,5 szobás, emeleti, napos, csen-
des, gépesített konyhás, egyébként részben
bútorozott, olcsó rezsis téglalakás. Tel.:
06(20)222-4365

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Eladó egy alig használt LEG-MAGIC (fe-
nék-comb erõsítõ). Elszállítható: Óbudáról.
Ára: 10.000 Ft. Érd.: 06(30)406-6581

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266
4154
� 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, ház-
vezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
06(20)528-4852, 06(20)530-0049, www.mici-
macko.net

� III. Reviczky ezr. u. 12-ben összkomfor-
tos, 37 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel.:
06(20)953-1296
� III. ker. Pók u-i lakótelepen, iskola mellett
trafik bérleti joga bt.-vel és árukészlettel áta-
dó. Érd.: 06(30)681-6359

� Gyulán másfél szobás üdülõszövetkezeti
jog átadó augusztus 9-tõl 22-ig. Érdeklõdni
lehet a 06(20)547-3851-as telefonszámon
� Legyen vendégem Hévízen 2 szobás lakré-
szemben. www.cilavilla.blogspot.com Tel.:
06(30)996-0183

� Értelmiségi pár nyugdíjas hölggyel vagy
úrral életjáradéki szerzõdést kötne. Tel.:
06(70)947-64-35
� Fõzött fagyi a békásmegyeri piacon, OTP-
vel szemben. Régi ízek, mérsékelt árak
� 55/160 igényes hölgy Rózsadombról gá-
láns úr társaságát keresi. Tel.: 06(20)594-
9548

Egyéb

Üdülés

Üzlet

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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.

• Betöltendõ álláshelyek: 2 fõ óvodapedagógus határozatlan idõ-
re. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen elõélet;
fõiskolai végzettség (a Közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX tör-
vény 17.§, valamint a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai
szakszolgálatokról szóló, 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelet); érvé-
nyes munkaalkalmassági igazolás. A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai önéletrajzot; iskolai végzettséget és egyéb
képesítéseket igazoló tanúsító okiratok másolatát; 3 hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi; bizonyítványt. A pályázat beadási
határideje és helye: 2011. július 22., Gólyáné Kaszás Erzsébet
óvodavezetõ részére, az 1039 Bp., Bárczi Géza utca 1. címre fel-
adott levélben. Az álláshely betöltése: 2011. augusztus 15.
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. paragrafus alapján a Napraforgó Mûvészeti Óvoda pályá-
zatot hirdet 1 fõ óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû közal-
kalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Hétszínvirág Mûvészeti Tagóvoda (1039
Budapest, Medgyessy Ferenc utca 2.). Ellátandó feladatok: óvo-
dai nevelés. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. Pá-
lyázati feltétel: fõiskolai végzettség; erkölcsi bizonyítvány;
egészségügyi alkalmasság. A pályázat elbírálása során elõnyt
jelent szakvizsgás képesítés, hangszer használat, kézmûves-
ségben jártasság. A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: motivációs levél, önéletrajz; végzettséget igazoló okle-
vél másolata; erkölcsi bizonyítvány. A munkakör legkorábban
augusztus 23-án tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: július 29., a fenti címre. A pályázat elbírálásának határ-
ideje: augusztus 4.

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

Óvodapedagógusok felvétele

Az ÓBUDAI JUDO CLUB szerve-
zésében busszal szállítják az óvo-
dásokat, iskolásokat az edzésre.
Tel.: 06-30-209-8182. (A Sasaki
Óbuda Dojo Szabadidõ Sportcent-
rum címe: Farkastorki út 21.) 
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Dömök Elíz: 
A postán…

Hosszú sorok kígyóznak az ab-
lakok elõtt, egy nagymama jön az
unokájával. Nézi, melyik sor rövi-
debb. Unokáját leülteti egy szék-
re, õ beáll az egyikbe. Nézelõdik,
s látja, hogy egy magas fiatalem-
ber nagyon izzad, sápadt, törölge-
ti a homlokát, mélyeket lélegzik,
majd megtámaszkodik a pultnál.
Úgy tûnik, rosszul érzi magát. 

A többi sorban álló csak topo-
rog, magával van elfoglalva, ke-
zükben gyûrögetik a borítéko-
kat, a pénzt, a csekkeket. Minél
elõbb szeretnének már az ajtón
kívül lenni dolguk végeztével. 

A nagymama elõbb végez a
levélfeladással, mint a másik

sorban a fiatalember, aki lát-
szólag rosszabbul van, mert
odahúzott magának egy széket
a sorba, s arra leült.

Unokáját kézen fogva kifele
indul a nagymama, de megáll a
sápadt fiú elõtt, s jóindulatúan
megkérdezi:

- Rosszul van, fiatalember?
Segíthetek? 

- A fiatalember hátratolja a
székét, feláll, a néni fölé maga-
sodik, s harsogva mondja:

- Miért? Maga rosszul van?
A fiatalos nagyi, mint akit le-

forráztak, meg sem tud szólal-
ni. Megöleli az unokáját, s
csak reméli, hogy belõle nem
válik majd ilyen faragatlan,
durva felnõtt.

Szarka István:
Csobánka tér
A közösségi ház elõtt a
Csobánka téri nagymezõt
selyem vakondok porhanyítják
s meleg október nyújtja nyitját a létnek.
Arrébb gimnázium viaskodik még,
rendelõk haldokolnak,
a könyvek szent helye fölszántva már,
darabka Sang Hai virágzik ottan.

Öregek mondják, bolgár- meg rózsakertek
tenyésztek erre, füves gyümölcsösökbõl
talp alá való dûlõn ballagtak el az évszakok,
a föld alatt a hegy vizei még a törvény szerint
vánszorogtak az örök folyam felé, a
korszerû háborúk meg
másfele jártak, ilyen ég hajlatában
nemigen tudván mihez kezdeni.

Azonban a robbantóember nemsoká
megfúrja majd a toronyházakat,
a panelprolit nagy szolgáltatók
s pénzintézetek ûzik a semmibe már,
lerogy az emberszagú, eltemeti az álmot,
ha elül a por, a roppant alapok
várják tovább, hogy ez az egész lemez
a föld poklába aláforogjon.

Ez még az én idõm, padomon tele kosár,
mert jõ a hétvég, a vér szerintiek 
piciny csapatait hozza hazafelé,
a természeti vallás terített oltárához.
(Október 4.)

Óbuda-Békásmegyeren alkotó
írók, költõk mûveibõl

Lapzártakor érkezett: Idén ismét
megrendezik a Magyar Dal Napját
szeptember 11-én annak érdeké-
ben, hogy a hazai elõadókat, a
magyar nyelvû zeneszámokat is
méltó helyén kezeljék a médiu-
mok. 

Az eseményrõl sajtótájékoz-
tatón adtak hírt a szervezõk

július 6-án a Zichy udvarban ta-
lálható Kobuci kertben, mely
egyúttal a zenei rendezvény
egyik kiemelt helyszíne lesz az
Óbudai Társaskör mellett.

A Magyar Dal Napja Presser
Gábor dalszerzõ nevéhez fûzõ-
dik. Gerendai Károly, a Sziget
Fesztivál fõszervezõje rögtön

az ötlet mellé állt. Idén is az or-
szág számos városa, települése
csatlakozik a zenei esemény-
hez. Tavaly pályázhattak elõ-
ször városok a Magyar Dal Fõ-
városa címre. Idén Nyíregyhá-
za nyerte el a szakmai zsûri tet-
szését. A Budapesten élõk is
bõséges kínálatból választhat-
nak majd szeptember második
hétvégéjén. A III. kerületben a
Kobuci kert és az Óbudai Tár-
saskör ad otthont a programok-
nak. Az eseményt Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata is
támogatja. (Részleteket az ese-
ményhez legközelebb esõ lap-
számunkban közlünk.)

Sz. Cs.

Magyar Dal Napja Óbudán is

Kappéter Béla, az FHB Bank kommunikációs igazgatója, Presser Gábor, a
Magyar Dal Napja Nonprofit Kft. alapítója, Szabó Edit, a Magyar Dal Napja
Nonprofit Kft. ügyvezetõje, Bródy János, az Artisjus elnöke, Szûts László,
a ProArt elnöke és Horváth Péter, a ProArt igazgatója a sajtótájékoztatón 

A Balassi Intézetben június 26-án
jótékonysági estet rendeztek.

Az intézet diákjai által szerve-
zett eseményen a résztvevõk

Ránki Dezsõ és Klukon Edit zongo-
ramûvészek elõadását hallgatták

meg. Akoncert mellett a Pepper Art
Projects támogatásával neves kor-
társ magyar képzõmûvészek alko-
tásait láthatták az érdeklõdõk. A
rendezvény teljes bevételét az óbu-
dai székhelyû Magyar Hospice
Alapítványnak adományozták.

Jótékonysági est a Hospice javára

NYÁRI TÁRLAT. Óbudai festõk munkáiból látható kiállítás „Nyári tárlat”
címmel az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai Idõ-
sek Klubjában (Kiskorona utca 3.). A képek augusztus 10-ig tekinthetõk
meg, hétköznapokon 9-tõl 16 óráigFOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és idejét. A
pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosí-
tékot befizetik az önkormányzat letéti számlájá-
ra. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001.) A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011.
augusztus 26-án 10 óráig, a pályázatokat zárt
borítékban 2011. augusztus 29-én 12 óráig le-
het benyújtani a Bp., III. kerületi Önkormány-

zat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033
Bp., Fõ tér 1. I./19.). 

A pályázat bontása 2011. augusztus 29-én
12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19.
szám alatt, a vagyonhasznosítási osztály hivata-
los helyiségében történik. A pályázaton résztve-
võket levélben vagy telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenn-
tartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a
tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt-
körû licitet tartson, illetve, a pályázatot indok-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágo-
sítást lehet kérni a Bp., III. kerületi Önkor-
mányzat Vagyonhasznosítási Osztály Vagyon-
kataszteri Csoportjától a 437-8673-as vagy a
437-8800-ás telefonszámokon. 

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

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási Osztálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ, alábbi üres lakások értékesítésére
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Szünidõre
Rejtvényünkben Káldi János: Itt a szünidõ címû
versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 7. és a
függõleges 1. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Veszprém megyei domb. 7. Az idézet
elsõ sora (zárt betûk: G. Á. Z.). 13. Toyota alváltozat.
14. Elítélve. 15. Rövidebb uránium. 16. Lökött. 18. Köl-
tõien vigyél. 19. Karthágóban élt nép. 20. Idegen mozi.
21. Kettõsbetû. 23. Juttat. 24. Eme irányba. 25. Brit csil-
lag. 27. Poszt. 28. Gracula religiosa, díszmadár. 29. Zala
megyei helység. 32. Rövid Dél-amerikai fõváros. 34. Nu-
ku egynemû betûi. 36. Kutyus. 37. A vas és a kén vegyje-
le. 38. Neves helység Törökország és Szíria határánál. 42.
Idegen mûvészet. 44. Belül ingázik! 45. Orosz fiúnév. 46.
Fordított innivaló. 48. Rokonsági fokozat fordítva. 50. Ez
megfordult! 51. ROZH. 52. Angol férfi. 53. … Kazan,
Törökországban született amerikai filmrendezõ. 56. Ide-
gen Noémi. 58. Papagájnév. 59. Becsapom. 51. Község a
Bittva patak mentén. 63. Második legmagasabb helyünk.
FÜGGÕLEGES: 1. A második beküldendõ sor (zárt
betûk: A. Y.). 2. Egyszerû lábbelid. 3. Indíttatván. 4.
Bór, uránium és nitrogén vegyjele. 5. Valami értéke. 6.
Talppont. 7. Kis Ilona. 8. Vajon meg van pucolva? 9.
Két tonna. 10. A. É. V. 11. Római negyvenöt és kilenc.
12. I. Õ. G. 14. Electric Light Orchestra. 17. Nõi név.
20. Az egyik titán a görög mitológiában. 22. Black … ,
angol rockcsapat. 24. Azonos magánhangzók.25. Svéd és luxembur-
gi autók jele. 26. A rádium vegyjele. 27. Elõdje. 28. Pálca. 30. Jenki.
31. Magyar zenekar. 33. Magyar találmányú ruhadarab. 35. K. C. 39.
A Jupiter egyik holdja. 40. Esetleg. 41. Pl. macska heverõ hely. 43.
Sír. 45a. Nõi fejrevaló. 47. Szájban van, névelõvel. 48. Nemesfém
mérték. 49. Kismarton része! 51. Európai fõváros. 52. Once … time,
még egyszer. 54. L. Á. Õ. 55. Vajon az? 57. A. E. G. 58. Szemmel
érzékel. 60. Mutató szó. 62. Nyak belseje.                   Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon július 22-ig várjuk.
A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorsolunk
ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
A június 22-én megjelent, „Tanévzáró” címû rejtvényünk helyes
megfejtése: „Félre irka, félre táska, vidám szemünk ne is lássa”.
Nyertesek: Borszéki Sándorné, Vörösvári út 9.; Sörös Lajos,
Vörösvári út 5.; Széles Tibor, Rákóczi utca 69/b.

A helyiségek vonatkozá-
sában az ajánlattevõnek
vállalnia kell szükség sze-
rint a helyiségbe önálló
elektromos- és mellékvíz-
mérõk kiépítését. A helyi-
ségekre külön-külön lehet
ajánlatot tenni, melynek
tartalmaznia kell a pályázó

adatait, a helyiség(ek) vé-
telárát, a fizetés 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. au-
gusztus 26-án 10 óráig, a

pályázatokat zárt bo-
rítékban 2011. au-
gusztus 29-én 12
óráig lehet benyújta-
ni a Budapest III. ke-
rület iÖnkormányzat
Vagyonhasznosítási
Osztályán (cím: 1033
Bp., Fõ tér 1. I./19.). 

A pályázat bontá-
sa 2011. augusztus
29-én 12 órakor a
Bp., III. kerület Fõ
tér 1. I./19. szám
alatt, a vagyonhasz-
nosítási osztály hiva-
talos helyiségében
történik. A pályáza-
ton résztvevõket le-
vélben vagy telefo-
non értesítjük a pá-

lyázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja jo-
gát, hogy a legjobb ajánlat-
tevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyal-
jon, zártkörû licitet tartson,
illetve, a pályázatot indok-
lás nélkül eredménytelen-
nek 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

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres,
tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére
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A Testnevelési és Utánpótlás-
nevelõ Egyesület (TUE) legutóbbi
közgyûlésén teljes tisztújításról
döntött. Az ötfõs - tevékenységét
társadalmi munkában végzõ - el-
nökség tagja lett Somfai Zoltán,
Lutter Attila, Kerekes Tamás,
Hanzel Henrik és Páll Attila, aki az
elnöki teendõket látja el. Márton
Zoltán - aki eddig is vitte a napi
ügyeket - ügyvezetõ elnöki pozíci-
ót kapott. Az új vezetõség tervei-
rõl és teendõirõl Páll Attila elnö-
köt kérdeztük.

- Mi a legfontosabb és legel-
sõ feladata az új testületnek?

- Mielõtt erre válaszolnék, az
elsõ mondatom az engem jelölõ
és megválasztók iránti köszöne-
té, hiszen számomra óriási meg-
tiszteltetés, hogy e nagy múltú
egyesület elnöke lehetek. A több
év alatt kialakult gazdasági és
egyéb problémahalmaz rendezé-
se, így az egyesület talpra állítá-
sa a legégetõbb teendõnk. Az
önkormányzati támogatás kiadá-
sainknak körülbelül 40-45 szá-
zalékát fedezi, a többit saját be-
vételeinkbõl kell fedeznünk.
Ezeket a bevételeket szeretnénk
növelni annak érdekében, hogy
stabilizáljuk a helyzetünket. A
stabilizációt követõen a TUE
hosszútávú és gazdaságos mû-
ködési feltételeinek megterem-
tése a cél. A stadion épületének
felújítását is szeretnénk fokoza-
tosan elvégezni.

- Komplett alapszabály-mó-
dosítás is történt. Mit tartalmaz
az új alapszabály?

- A legfontosabb változtatást
a szervezeti felállásban hajtot-
tuk végre. Ezek szerint a szak-
mai munka a szakosztályokban
zajlik, az elnökség pedig a
szakosztályok közötti munka
összehangolását végzi és köz-
vetlenül nem szól bele a szak-
osztályok tevékenységébe, csak
az általa kinevezett szakosz-
tályvezetõkön keresztül. 

- És mi az, ami nem változik?
- Továbbra is a tömegsportra

helyezzük a hangsúlyt. Egész-
séges gyerekek és fiatalok ne-
velése a fõ célunk, nem pedig
élsportolóké. Persze a tehetsé-
gek fölfelé áramlását a nagyobb
egyesületekbe minden esetben
támogatjuk, segítjük.

- Milyen szakosztályokban
sportolhatnak a gyerekek és a
felnõttek a TUE-ban?

- A labdarúgó- és az atlétikai-
szakosztályunk hagyományosan
jól mûködik és még az idén két új
szakosztály is alakul: a sakk és a
természetjáró. Létezik ugyan még
az úszó-szakosztály is, de jelenleg
csak papíron… A medence
ugyanis jelenleg használhatatlan.
Ha sikerül megteremteni a gazda-
ságos mûködés feltételeit, akkor
nekilátunk ennek a szakosztály-
nak a felélesztéséhez is! 

- Hányan sportolnak az egye-
sületben?

- Jelenleg körülbelül 300
gyerek sportol nálunk. A termé-
szetjáró-szakosztályon keresz-
tül azonban ennél sokkal többet
szeretnénk bevonni. Számítunk
az önkormányzati iskolákra is,
hiszen az alsó tagozatosok szá-
mára 2012-tõl kötelezõen elõírt
napi szintû tornaórák megvaló-
sításában szívesen mûködnénk
együtt velük. A kerület adottsá-
gaiból eredõen rengeteg kirán-
dulóhely áll rendelkezésre, aho-
vá szervezett keretekben, szak-
avatott kísérõkkel, túravezetõk-
kel rendszeresen elvihetjük a
gyerekeket. A sakk pedig rend-
kívül népszerû a kerületben, rá-
adásul neves sakkozókat szeret-
nénk oktatónak megnyerni a
szakosztály számára.

- A TUE focicsapata nem is
olyan régen még jobb idõket
látott… Mikor ragyoghat újra
régi dicsfényében?

- Ha nem az NB I. a dicsfény,
akkor talán hamarosan. Van
esélyünk arra, hogy az NB III-
ba sikerül bejutnia a csapatnak.
Ha ezt elérjük, megígérem,
hogy a pályánkon minden nézõt
egy pohár sörrel és egy tányér
halászlével várunk az elsõ hazai
mérkõzésen! A legfontosabb,
hogy ne felejtsék jelmondatun-
kat: „Hajrá Kerület, elsõ a be-
csület!” Domi Zsuzsa

Focistáknak cél az NB III!

Tisztújítás a TUE-nél

Athénban rendezték június 25-tõl
július 4-ig 13. alkalommal a spe-
ciális olimpikonok Nyári Olimpiá-
ját. A magyar versenyzõk rendkí-
vül sikeresen szerepeltek: a 76
sportoló 50 arany-, 32 ezüst és 25
bronzérmet nyert. 

ASpeciális Olimpia alapelve,
hogy az értelmileg sérült

emberek is képesek tanulni, ezál-
tal a társadalom aktív és hasznos
tagjává válni, s élvezni az élet
örömeit a munkában, az emberi
kapcsolatokban, a szabadidõs te-
vékenységekben egyaránt. A wa-
shingtoni központú program cél-
ja, hogy részt-
vevõi népsze-
rûsítsék az
épek és a sé-
rültek integrá-
ciójának fon-
tosságát. 

A Speciális
Olimpián 185
ország 7500
sortolója vett
részt. Õket
2500 edzõ és
25 ezer ön-
kéntes segítet-
te. A magyar

sportolók 31 egyesületbõl érkez-
tek és 13 sportágban mérték össze
erejüket külföldi sorstársaikkal. 

A sportolókat hazaérkezésük-
kor Czene Attila köszöntötte júli-
us 5-én a Folyondár utcai Vasas
Sport és Tánc Centrumban. A
sportért felelõs államtitkár kije-
lentette: büszke arra, hogy ha-
zánkban ennyi tehetséges speciá-
lis olimpikon van. A tehetség, a
szorgalom, a küzdelem az élet
minden területén nagyon fontos.
Olimpiai érmeket szerezni pedig
nagyon sok munkával jár. A
gyõztesek világához tartozni ki-
tüntetés. (d. zs.)

Magyar sikerek Athénban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség kaszásdûlõi irodájá-
ban (Kaszásdûlõ utca 7.) a nyári idõszakban az ingye-
nes jogi tanácsadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából a dr.
Tósoky Balázs ügyvéd által a Csillaghegyi Közösségi Házban
(Mátyás király útja 13-15.) tartott ingyenes jogsegély júliusban
és augusztusban szünetel. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd
minden hónap harmadik szerdáján 16-tól 19 óráig a Békásme-
gyeri Közösségi Házban tart ingyenes jogsegélyt. Figyelem!
Dr. Gáthy Zsuzsanna jogsegélye július 20-án elmarad, helyet-
te egy nappal késõbb, július 21-én (csütörtökön) lesz tanács-
adás a szokásos idõben, 16-tól 19 óráig. Augusztusban a
jogsegély szünetel. (Bejelentkezés nem szükséges, érdek-
lõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ
utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.)
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbí-
zásából, dr. Prazsák Zoltán és dr. Nagy Szilárd Márk júni-
us 30-tól minden csütörtökön 18-tól 19 óráig jogi tanács-
adást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-
3). Bejelentkezés minden kedden 9-tõl 17 óráig a 368-
9464-es telefonszámon.
• 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

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.

A pályázatot zárt borítékban 2011. július 27-én 15
óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiség-hasznosítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfo-
gadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és alá-
írási címpéldányt kell becsatolnia. A külön enge-
délyhez kötött tevékenység végzésére való jogo-
sultságát a pályázat mellékleteként benyújtott vál-
lalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell
igazolnia. A helyiségek esetében csak a pályázati
kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és
cég, akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve
székhelye szerinti önkormányzattal szemben adó
vagy adók módjára behajtható köztartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt - megszerzési díj -

önkormányzat felé történõ megfizetését. A megszer-
zési díj a pályázó által megajánlott bérleti díj három
havi összege;
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék
megfizetését a bérbeadó részére. Anyertes által befi-
zetett bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják;
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés
megkötését;
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- 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. Apályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásá-
nak határidejéig a bérleti jog biztosítására befizetik a
bánatpénzt. 
A bánatpénzt a CELER Kft. pénztárában (1033 Bu-
dapest, Szentlélek tér 7., félemelet) készpénzben kell
letétbe helyezni. Abánatpénzt helyiségenként kell le-
tenni.
Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a

nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafi-
zetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi
feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályáza-
tokat az önkormányzat tulajdonosi, városfej-
lesztési és környezetvédelmi bizottsága 2011.
augusztus 31-ig elbírálja, és annak eredményé-
rõl a pályázókat írásban értesíti. A pályázat ki-
írója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot
tevõkkel a tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pá-
lyázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Helyi-
ség-hasznosítási Csoportjánál (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., fszt.10. Telefon: 430-3468), félfoga-
dási idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16, csü-
törtökön 8-tól 13 óráig.
Apályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Elkerülhetõvé válik a sor-
ban állás a földhivatalok-
ban, mert az interneten
keresztül otthonról is elér-
hetõk a földhivatali ada-
tok, beleértve az ingatla-
nok tulajdoni lapját is. 

A szolgáltatás a most
lezárt fejlesztés-

nek, a TakarNet24 pro-
jektnek köszönhetõen a
www.foldhivatal.hu cí-
men érhetõ el, az adat-
szolgáltatáshoz Ügyfél-
kapu-regisztráció szük-
séges. A magányszemé-
lyeknek sem mindegy,
hogy kinek a tulajdoná-
ban van egy-egy ingat-

lan, vagy hogy mi a
helyzet a saját lakásával.
További elõnyt jelent ,
hogy ezentúl az ingatlan-
irodák is le tudnak kérni
hiteles tulajdoni lapot.

• 3600 forintba kerül a
hiteles tulajdonilap-má-
solat, míg a nem hiteles
1000 forintba, de fizet-
hetünk bankkártyával is
online. A tulajdoni lap
elsõ része ingyenes.

Otthonról is lekérhetõk a tulajdoni lapok

Solymári kirándulás az Itt Élõkkel
Az „Itt Élünk” Egyesület következõ kirándulása a Fe-
nyõgyöngyétõl Solymárra vezet. Egy hosszabb sétát
teszünk július 16-án szombaton délelõtt a Hármasha-
tár-hegyen át Solymárra, ahonnan autóbusszal vagy
vonattal jövünk vissza. A túra idõpontja: július 16-án
(szombaton) 9 órától kora délutánig.Találkozó, az indu-
lás helyszíne: Fenyõgyöngye buszvégállomás. A túra
vezetõje: Merkl Gábor. „Itt Élünk” Egyesület

NYÁRI NYITVA TARTÁS A PLATÁNBAN. Rövidített
nyitva tartás augusztus 28-ig a Platán Könyvtárban: hét-
fõn 14-tõl 18; kedden 14-tõl 19 óráig; szerdán zárva;
csütörtökön 14-tõl 19; pénteken 14-tõl 18 óráig; szomba-
ton zárva. Július 18-tól július 31-ig zárva lesz a könyvtár.

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

Kárpátalja Expressz
2011. szeptember 9-11. kö-
zött négy országon át a
Monarchia vasútvonalán: 
Sárospatak, Királyhelmec,
Beregszász, Érmihályfalva,
Budapest. Részvétel 
félpanzióval: 39.800 Ft.
Szervezõ: Info13 Egyesület,
telefon: 06-30-456-0192,
www.vasutinfo.hu

Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerûsített
éves beszámolójának mérleg adatai az alábbiak:
Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás: 278.875 eFt.
Saját bevétel: 52.948 eFt.
Pályázaton elnyert összeg: 2.335 eFt.
Szponzori bevétel: 4.802 eFt.
Összes ráfordítás: 325.797 eFt.
Mérleg fõösszeg: 80.303 eFt. Lõrincz Edina,

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft 
ügyvezetõ

Nemzetiségi tánctalálkozó
A Hálózat a Kultúráért, Mûvészetért Egyesület (HAKME) és az Újpesti
Román Kisebbségi Önkormányzat harmadszor rendezte a
nemzetiségi tánctalálkozót április végén.Az eseményen számos gyer-
mek és felnõtt tánccsoport vett részt a III., a IV. és a XII. kerületbõl. Az
újpesti Ady Endre Mûvelõdési Központ adott helyet a találkozónak.
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA ÓBUDÁN IS. Idén 9. alkalommal rendezték a Mú-
zeumok Éjszakáját, június 24-én Szent Iván-napján, ami az év legrövi-
debb éjszakája. Ebben az évben Óbudán 6 múzeum és egy galéria szá-
mos programmal várta az érdeklõdõket. A hét helyszínen 27 különbözõ
programot és 17 kiállítást láthattak az érdeklõdõk 

Illényi Katica ingyenes koncertet adott július 1-jén a Fõ téren az Óbudai
Nyár programsorozatában. Hangversenyein jól megférnek egymás mellett
a legismertebb világslágerek, filmzenék, Morricone-tõl John Williams-
ig, ismert jazz standardek, valamint a klasszikus hegedû irodalom
gyöngyszemei, Bartók és Kreisler mûvei. Népszerûségén keresztül széles
társadalmi rétegekhez eljut a komoly- és a jazz-zene is

Ruhák kedvezményesen 
A Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezete szo-
ciális akciót rendez július 27-én 8-tól 17 óráig és
július 28-án 8-tól 13 óráig. Helyszín: Ladik utca 2-
6., a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. terü-
lete. (Megközelíthetõ a 106-os, 134-es, 206-os, 86-
os autóbusszal a Bogdáni útig, vagy a HÉV Filatori-
gát megállótól. Érdeklõdni lehet a 388-8530-as tele-
fonszámon.) 

Helyszínkeresõ játék az Óbudai Múzeumban
„Itthon Óbudán” címmel családi napot rendeznek
július 23-án 10-tõl 16 óráig az Óbudai Múzeum-
ban.
A játékos helyszínkeresõ múzeum környéki állomá-
sokat érint, csapatban megoldható feladatokkal. A
családi nap vetélkedõjére az Óbudai Múzeum 2-10
tagú csapatok jelentkezését várja. A játék során a
résztvevõk megismerkednek Óbuda történeti emlé-
keivel, Óbuda történetének szempontjából fontos
helyszínekkel.
(További információ Tóth Anita kulturális szervezõ-
tõl e-mailen: toth.anita@obudaimuzeum.hu és a 06-
20-509-8222-es telefonszámon.)

Barangolás Óbuda múltjában
Múzeumi napközi az Óbudai Múzeum szervezésé-
ben július 25-tõl 29-ig, 7-12 éves korú gyerekek-
nek.
Programok: játékos ismerkedés Óbuda történetével
a múzeum kiállításai segítségével, kreatív foglalko-
zások (pl. festés a kastélykertben, agyagozás, ék-
szerkészítés, papírmasé tárgyak készítése), drá-
majáték, tánctanulás, barangolás a régi Óbudán.
Ügyelet: 8-tól 16.30 óráig. Foglalkozások: 9-tõl 15
óráig. A tábor ára: 12000 forint/fõ/5 nap, mely tartal-
mazza a foglalkozások árát, valamint a napi három-
szori étkezést.
(Bõvebb információ és jelentkezés Tóth Anita kultu-
rális szervezõnél: 250-1020, toth.anita@obu-
daimuzeum.hu)

A Megbékélés Háza hang-
versenysorozat idén 12
éves. Ebbõl az alkalomból
két koncertet is meghall-
gathatnak július 25-én az
érdeklõdõk 15, illetve 19
órai kezdettel. 

A hangversenyek elõtt
immár hagyomá-

nyosan gyermek- és csalá-

di napot tartanak a Ma-
gyarországi Evangéliumi
Testvérközösség békás-
megyeri temploma paró-
kiájának udvarán (Újme-
gyeri tér, Hadriánus és Ki-
rályok útja sarka). A szer-
vezõk vendégül látják a
Dankó utcai óvodásokat, a
Wesley iskolahálózat
gyermekeit, a Vakok Inté-

zetének kis lakóit és a kör-
nyezõ lakótelep gyerekeit.
Lehet majd lovagolni, bá-
bozni, versenyezni, rajzol-
ni és lesz bohóc és tombo-
la is. Az ebéd bográcsban
készül, palacsintát pedig
egész nap ingyen ehet
mindenki. A családokat
július 25-én 10-tõl 16
óráig várják a szervezõk.

Családi nap Békásmegyeren

ATímár utcai épületbe
június 30-án 17 óra

körül csapott bele a villám.
Feltehetõen az antenna-
rendszerbe vágott bele,
majd végigszaladt a veze-
tékeken. Az egész épületen
végigfutott az áram, öten -
köztük az ügyeletes tiszt, a
panaszfelvevõ és a kapus
is - végtagzsibbadásra és

rosszullétre panaszkodtak
az eset után. A mentõk öt
embert - három férfit és két
nõt - szállítottak megfigye-
lésre kórházba. 

* * *
Rengetegen észlelték a

szokatlan jelenséget, a Bu-
dapest belvárosa fe-
lett lecsapó hatalmas
villámot és az azt kö-

vetõ, szokatlanul hosszú és
hangos mennydörgést. Va-
lahol az autók riasztói in-
dultak be, de tudomásunk-
ra jutott olyan hír is, hogy
egy óbudai irodaház abla-
ka betört az óriási hangha-
tás miatt.

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

Villám csapott a rendõrkapitányság épületébe

KALÓZTANYA. Megnyitotta kapuit június
közepén a Kalóztanya ingyenes játszóház a
Medgyessy Ferenc utca 2-4. szám alatt a
gyerekek nagy örömére. Nyitva tartás a nyári
szünet alatt az alsósoknak: 15-tõl 19 óráig.
(E-mail: kaloztanyajatszohaz@freemail.hu)

Metszetek az interneten
Benyó Ildikó grafikusmûvész színes linóleum-met-

szetei az „Élet töredékei” címû sorozatból, és szí-

nes fametszetei, „A Reménység képei” címû soro-

zatból láthatók az interneten: www.keptar.oszk.hu 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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