
Újraindult az ingyenes „Munka-kör“ Állás-
keresõk Teaháza (június 18-ig hétfõnként)
munkanélküli III. kerületi lakosoknak.  

Társasházaknak, lakásszövetkezeteknek írta
ki a zöldfelület gondozási pályázatot az ön-
kormányzat. Beadási határidõ: május 11.

Igen erõs mezõny indul április 30-tól
május 5-ig a nemzetközi nõi tenisztor-
nán a Római Teniszakadémián.29

Budapest Grand Prix: erõs mezõny
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Álláskeresõk teaháza

14
Pályázat zöldfelületek gondozására

Óbuda a Falon, falmászó nap május 12-én! Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
bemutatja: az Óbudai Olimpia programsorozatában május 12-én 9 órától falmászó nap a Spider
Klubban, Gyurta Dániel védnökségével. FELHÍVÁS A 32. OLDALON

Bús Balázs polgármester
javaslatára a városrészben
újabb intézkedéssel óvják
a gyermekeket. A kerület
összes önkormányzati fenn-
tartású óvodája és iskolá-
ja láthatósági mellényt
kap. 

A külföldön régóta
bevált, néhány ha-

zai településen már al-
kalmazott gyakorlatot a
városrész vezetése a fõ-
városban elsõként veze-
ti be. A témáról szóló
sajtótájékoztatónak a
Csillaghegyi Általános
Iskola adott otthont áp-
rilis 11-én. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Láthatósági mellény kisgyermekeknek

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk követke-
zõ száma május 14-én, hétfõn jelenik
meg. Újságunk korábbi számai is ol-
vashatók a www. obuda.hu honlapon.

Negyedik állomásához, a
Futófesztiválhoz érkezett
április 22-én az Óbudai
Olimpia. 

Bús Balázs polgár-
mester a 3,5 kilomé-

teres távot lefutókat, Ba-
logh Gábor sportügye-
kért felelõs miniszterel-
nöki tanácsadó, világbaj-
nok öttusázó a 7 kilomé-
teres távot vállalókat raj-
toltatta. A félmaratonra
nevezõket Gyurta Dániel
olimpiai ezüstérmes, vi-
lág- és Európa-bajnok
úszó, az Óbudai Olimpia
védnöke indította. 

KÉPRIPORT A 2. OLDALON

Futófesztivál a Hajógyári-szigeten

A KDNP benyújtotta azt a tör-
vényjavaslatot, amely megvé-

di a közüzemi fogyasztókat attól,
hogy óriási adósságokat halmozza-
nak fel a szolgáltatók felé. A terve-
zet jövõ évtõl kártyás mérõórák fel-
szerelését teszi lehetõvé a bajba ju-
tottak háztartásaiban.

TUDÓSÍTÁS AZ 5. OLDALON

Kártyás mérõórák

KORMÁNYABLAK A VÁRADI UT-
CÁBAN. Integrált Kormányzati Ügy-
félszolgálat nyílt a Váradi utca 15.
szám alatt, ahol 61 féle ügyet indíthat-
nak a polgárok. BÕVEBBEN A 30. OLDALON

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Mint arról többször hírt adtunk, az önkormányzat Óbudai
Olimpia néven öt állomásból álló sportrendezvény soro-
zatot indított tavaly októberben a 2012-es londoni olim-
piáig. A negyedik állomás az Óbudai Futófesztivál volt a
Hajógyári-szigeten április 22-én.

Futófesztivál a Hajógyári-szigeten

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A polgármester kezde-
ményezésére a kerület
összes önkormányzati
fenntartású óvodája és
iskolája láthatósági mel-
lényt kap. Mint az a
helyhatóság közbizton-
sági koncepciójában is
olvasható, a városrész
vezetése elkötelezett a
lakosok védelme érde-
kében. Éppen ezért nagy
hangsúlyt kap a példa-
mutatás és szerepválla-
lás. 

Bús Balázs polgár-
mester felidézte: a gyer-
mekek biztonságos köz-
lekedése érdekében több
mint négy évvel ezelõtt
indított programot az
önkormányzat. Ennek
részeként a forgalmas
utakkal, utcákkal körül-
vett iskolák környékén
rendõrök, közterület-
felügyelõk, polgárõrök
teljesítenek szolgálatot,
közösen védelmezve ez-
zel a gyermekeket. Az
egyre több helyen mû-
ködõ térfigyelõ-kame-
rák is ezt a célt szolgál-
ják. A városrész vezeté-
se az említett oktatási
intézmények közelében
a zebrákat láthatóbb, pi-
ros-fehér színûre festtet-
te, és több helyütt LED-
es lámpákat is felszerel-
tek a gyalogátkelõ-he-
lyek szélére. 

A „VÉD-ELEM a
mellényem!“ kampány
az eddigi közbiztonsági

intézkedések következõ
állomása, mérföldköve.
Az élénk színû, fény-
visszaverõ láthatósági
mellényt a jármûveze-
tõk kellõ idõben észlel-
hetik. A mellény hátol-
dalán Óbuda logója, az
óvoda, iskola neve,
mellrészén Óbuda-Bé-
kásmegyer címere látha-
tó. A megkülönböztetõ
öltözék viselése például
óvodai kirándulás, uszo-
dalátogatás során a pe-
dagógusok munkáját is
segíti, mivel így köny-
nyebben figyelemmel
kísérhetik a gyerekeket,
esetleges leválásukat a
csoporttól. 

A legveszélyeztetettebb
korcsoport

Szücs János, a III. ke-
rületi Polgárõrség veze-

tõje arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az óvo-
dások és az alsós általá-
nos iskolások tartoznak
a leginkább veszélyezte-
tettebb korcsoportba. E
korosztály életkori sajá-
tosságainál fogva nem,
vagy késõn veszi észre a
közeledõ jármûveket,
mivel nem lát át a par-
koló autók felett.
Ugyanez fordítva is ér-
vényes: a gyermekeket
eltakarják az álló, lassan
haladó jármûvek, de a
kisebbeket egyébként is
nehezebb észrevenni. A
kicsik kevésbé koncent-
rálnak a forgalomra,
hajlamosak a szaladgá-
lásra, váratlanul, féktá-
volságon belül léphet-
nek ki az arra haladó au-
tó elé. A veszély nagy
forgalomban, szürkület-

kor fokozódik. Ezért vé-
delmük érdekében fel-
tétlenül jó megoldás a
láthatósági mellény vi-
selése. A fényvisszaverõ
mellényt mérések sze-
rint két és félszer hama-
rabb észreveszik a jár-
mûvezetõk, mint más
ruhadarabot. Ez sok
esetben életmentõ lehet. 

Gyõrfi Pál, az Orszá-
gos Mentõszolgálat
kommunikációs és PR-
igazgatója elmondta:
véleménye szerint nincs
szörnyûbb egy kisgyer-
mek értelmetlen szenve-
désénél, a vele történõ
esetleges tragédiánál.
Hangsúlyozta: fontos-
nak és hasznosnak tartja
az óbudai kezdeménye-
zést, hiszen a megvilla-
nó sárga mellény ártat-
lan életeket menthet.

Szandi, énekesnõ, há-
romgyermekes édes-
anyaként úgy fogalma-

zott: mindent támogat,
ami a gyermekek biz-
tonságáról szól, hiszen
nap mint nap tapasztal-
ja, mit jelent velük köz-
lekedni, vagy útjára en-
gedni a kisiskolást. 

Kurilla Györgyi, a
Csillaghegyi Általános
Iskola igazgatója az ok-
tatási intézményt fenn-
tartó helyhatóság gon-
doskodását hangsúlyoz-
ta. Mint oly sokszor,
most is az iskolájuk
elõtt húzódó Dózsa
György utca forgalmas-
ságára, veszélyességére
hívta fel a figyelmet, il-
letve arra, hogy pedagó-
gusaik igyekeznek a le-
hetõ legnagyobb figyel-
met fordítani a diákok
nevelésekor a
balesetmegelõzésre, a
veszélyhelyzetek csök-
kentésére, elkerülésére.
A korábbi intézkedések,
köztük a feltûnõ színûre
festett gyalogátkelõhely
és a LED-es lámpa, va-
lamint a kerületi polgár-
õrség jelenléte nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy
a gyermekek biztonság-
ban közlekedhessenek.
A szülõk és a pedagógu-
sok egyaránt megnyug-
tatónak érzik, hogy a vá-
rosrész vezetése az ön-
kormányzat nehéz anya-
gi helyzete ellenére,
most egy újabb lépéssel,
a láthatósági mellények
a d o m á n y o z á s á v a l
igyekszik még biztonsá-
gosabbá tenni a gyerme-
kek mindennapi életét. 

Sz. Cs. 

„VÉD-ELEM a mellényem!“

Láthatósági mellény kisgyermekeknek

Testületi ülés
A képviselõ-testület soron következõ rendes ülését
(az I. féléves munkaterv szerint) április 26-án 10 órai
kezdettel tartja a Városháza tanácskozótermében.

Zsebbe rejthetõ Óbuda 
A kerület ingyenesen letölthetõ turisztikai GPS-ét
bemutató kiállítás nyitja meg kapuit május 4-én 16
órakor az Óbudai Platán Könyvtárban. A látogatók
maguk is kipróbálhatják az alkalmazást a kihelye-
zett terminálon. A kiállítást Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere nyitja meg. (Cím: Arató
Emil tér 1., bejárat a Kadosa utca felõl.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Környezetünk – Közlekedés

Lapzártakor érkezett: Idén
április 16-tól 20-ig rendez-
te az önkormányzat 24. al-
kalommal az ÖKO-7 prog-
ramsorozatot. A kezdemé-
nyezés célja a szemlélet-
formálás, fõként az isko-
lás korosztályon, a gyere-
keken keresztül. 

Ma már világos, hogy
világméretekben

csökkenteni kell a szemét
mennyiségét, különben né-
hány évtized múlva ellepi a
Földet. Ezért nagyon fon-
tos, hogy szelektíven gyûjt-
sük a háztartásokban kelet-
kezett hulladékot. A má-
sodfelhasználásban még
kiválóan hasznosítható
anyagok ugyanis jelentõs
mértékben csökkentik a
szeméthegyek kialakulásá-
nak lehetõségét. Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata az elsõk között
indította el a szelektív hul-
ladékgyûjtést. Elõször csak
a papírt, késõbb már az
üveget, a mûanyag palac-
kokat és az alumínium do-
bozokat is külön konténe-
rekbe dobhatták a lakók.

2006 óta az ASCO Hungá-
ria Kft. végzi a begyûjtést.
Az önkormányzat anyagi-
lag is támogatja a társashá-

zakat ebben a környezetvé-
delmi tevékenységben, hi-
szen a gyûjtõedények tele-
pítési díjának egyharmadát

fizeti. S mivel az ASCO
Kft. is egyharmadot fizet, a
lakókra már csak egyhar-
mad rész marad.

Jelenleg 1520 papír-
gyûjtõ, 500 PET, illetve
fémgyûjtõ konténerbe
gyûjthetik szelektíven a

szemetet a kerület lakói.
Ez csaknem 16 ezer lakás-
nak elegendõ. 

Bús Balázs polgármes-
ter a Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház elõtt tartott
április 19-ei, „A III. kerü-
letben házhoz megy a
szelektív hulladék-
gyûjtés“ címû sajtótájé-
koztatón bejelentette,
hogy a hulladékgyûjtõ
szigetek helyett úgyneve-
zett hulladékgyûjtõ udva-
rokat alakít ki az önkor-
mányzat. Ezek fõként a
kertvárosban, illetve a
hegyvidéken lakóknak
lesznek elérhetõk. Az ud-
varok zárt és õrzött terüle-
tek lesznek, tehát nem le-
het felborítani, felgyújtani
az itt tárolt szemetet. Ez
sokkal biztonságosabb és
kultúráltabb gyûjtést tesz
lehetõvé. d. zs.

Házhoz megy a szelektív hulladékgyûjtés

Zsebtérképen az éjszakai 
járatok és menetrendjük

Praktikus, meglepõen kicsire összehajtogatott
zsebtérképet adott ki az éjszakai járatokról a BKV
Zrt. A 39 járat mindegyikét más színnel tüntették fel,
és ugyanezek a színek dominálnak a hátoldalon el-
helyezett kivonatos menetrenden is. A készítõk
szemléletesen, a vonalak vastagságával is illuszt-
rálják, hogy milyen gyakran közlekedik az adott já-
rat. A 15 percestõl a 120 percesig egyre vékonyab-
bak az éjszakai járatokat feltüntetõ különbözõ színû
vonalak. A kiadvány a BKV Zrt. nagyobb pénztárai-
ban ingyenesen beszerezhetõ.

Alvállalkozók az óbudai buszokon is
Pályázat útján megbízta a BKV Zrt. egyik korábbi
alvállalkozóját, a VT-Transmant, hogy májustól több
autóbuszjáraton vele közösen végezze a szolgálta-
tást. A korábbi gyakorlattól eltérõen most nem teljes
vonalakat ad a BKV alvállalkozásba, hanem közös
üzemeltetésre szerzõdik. A III. kerületben a 118-as
és a 134-es vonalon jelennek meg az alvállalkozó
Volvo-Alfa-Localo alacsonypadlós buszai. A menet-
rend vagy a díjszabás, illetve az utazási feltételek
természetesen változatlanok az alvállalkozó jármû-
vei esetében is.

Bõvül az alacsonypadlós 
buszok köre a III. kerületben

Jó állapotú, de használt buszokkal újítja meg a BKV
Zrt. flottáját, melyekbõl jut a III. kerületi vonalakra is.
Az alacsonypadlós Mercedes-citaro típusú autó-
buszokból a 29-esre kettõ, a 65-ösre és 165-ösre
együttesen egy, továbbá a 137-esre és a 204-esre
is egy-egy kerül ezekbõl.

K. I.

Júniustól hajójárat közleke-
dik a Dunán. A tervek szerint
naponta 7-tõl 19 óráig fél-
óránként indulnak a megál-
lókból. A teljes menetidõ a
folyón lefelé 45 perc, vissza-
felé 52 perc. Mivel a BKV
üzemelteti a hajókat, a bér-
letekkel lehet majd utazni
ezeken a járatokon is. 

Akinek nincs bérlete,
külön jegyet vásárol-

hat. A cég és a városveze-
tés célja, hogy a szárazföl-
di járatokat - buszt, villa-
most, metrót, trolit -, a köz-
úti forgalmat mentesítse,
különösen a reggeli és a
délutáni csúcsforgalom
idején. A vízi közlekedés
kiváló lehetõséget kínál
azoknak, akik a város
egyik végérõl a másikra
járnak dolgozni, vagy isko-
lába. Különösen, hogy
még wifi és büfé is lesz a
járatokon. Egyelõre négy
hajót tud munkába állítani
a BKV, de újak beszerzését
is tervezi. 

A rendszeres közleke-
déshez a kikötõket is fel
kell újítani - ehhez az EU
ad támogatást. Többek kö-
zött korszerûsítik és aka-
dály mentesítik is azokat.
A jelenlegi megállókhoz
további hármat építenek:
Újpestre, az Árpád híd-

hoz és a Millenniumi vá-
rosközponthoz. 

A turizmusnak is lendü-
letet adhat a Duna kihasz-
nálása. Hétvégeken ugyan-
is a budapesti szigetekre is
indít járatokat a BKV. Ha-
jóval juthatunk el többek
között a Margitszigetre, a

Hajógyári-szigetre, a
Népszigetre, a Kopaszi-
gátra és természetesen a
Római-partra.

Amíg az idõjárás enge-
di, tehát a jég nem von ösz-
szefüggõ páncélt a folyóra,
addig folyamatos lesz a
közlekedés. 

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ
(4.számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóóráját. További információért hívja a
polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden
hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát
a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodában. Idõ-
pont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be
kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Hajóval munkába!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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5

Lapzártakor érkezett: Be-
nyújtották azt a törvény-
javaslatot, amely a kár-
tyás mérõórák felszerelé-
sét teszi lehetõvé a bajba
jutott fogyasztók számá-
ra. Mint arról múlt év de-
cemberében beszámol-
tunk, Óbudán is alkal-
mazták már jó néhány
esetben ezt a megoldást,
a védendõ fogyasztók la-
kásába kártyás villany-
órákat szereltek fel. Az
Országgyûlés elé kerülõ
törvényjavaslat a fo-
gyasztókat védi attól,
hogy óriási adósságokat
halmozzanak fel a szol-
gáltatók felé.

A javaslatot a KDNP-
frakciója nevében

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármeste-
re, országgyûlési képvi-
selõ és Pálffy István
frakciószóvivõ terjesz-
tette be. Mint Harrach
Péter, a KDNP-frakció
vezetõje a törvényjavas-
latról szóló, „Védelem a
fogyasztóknak - tör-
vényjavaslat a kártyás
mérõórákról“ címû ápri-
lis 19-ei tájékoztatón

hangsúlyozta: minde-
nekelõtt szociális szem-
pontok vezették a meg-
oldás kidolgozóit. Hosz-
szú egyeztetés elõzte
meg a végsõ szövege-
zést, amelyet a szolgál-
tatókkal, az illetékes mi-
nisztériumokkal, az ön-
kormányzatokkal és a
szociális ágazatban te-
vékenykedõ szerveze-
tekkel, elsõsorban a
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálattal folytattak. A

javaslat EU-konform,
hiszen az unió is úgyne-
vezett okos órák beve-
zetésén dolgozik, ame-
lyek többek között az
elõre fizetés lehetõségét
teremtik meg a fogyasz-
tóknak.

A törvényjavaslat a
kormány védelmi rend-
szerébe illeszkedik - fo-
galmazott Pálffy István.
Abba a sorba, amely a
nyugdíjak, a devizahite-
lezés csapdájába került

adósok, a termõföldek, a
családok, a munkahe-
lyek védelmét szolgálja. 

Bús Balázs a törvény-
tervezet részleteirõl el-
mondta, hogy azoknál
szerelnek majd fel órá-
kat, akik 60 napos tarto-
zást halmoztak fel. Elõ-
zõleg a 20., illetve a 40.
napon írásban értesíti a
szolgáltató a lakót és a
jegyzõt is arról, hogy
tartozás keletkezett. Az
önkormányzatok a tá-

mogatási rendszerükbe
beépíthetik a kártyás
órákat is, hiszen azt az
órák feltöltésére is for-
díthatják. A lényeg az,
hogy nem kell attól tar-
taniuk a fogyasztóknak,
hogy megszûnik ottho-
nukban a szolgáltatás.
Így minden család any-
nyit fogyaszthat, amen-
nyit ki tud fizetni. Rá-
adásul ezzel az illegális
fogyasztás is megszû-
nik, amely viszont
gyakran életveszélyes
áram-, illetve gázlopás-
hoz vezetett. Az órák
felszereléséért a fo-
gyasztóknak nem kell
fizetniük. A kártyák fel-
töltésére befizetett ösz-
szegbõl a felhalmozó-
dott tartozást is fokoza-
tosan levonják a szol-
gáltatók. Így hosszabb-
rövidebb idõn belül
megszûnik a fogyasztók
tartozása. 

Az országosan több
százezer embert érintõ
törvény a parlamenti
szavazást követõen
2013. január 1-jével lép-
het életbe. 

Domi Zsuzsa

Védelem a bajba jutott fogyasztóknak

Törvénytervezet a kártyás mérõórákról

A III. kerületi lakosok ré-
szére újraindult a népsze-
rû, ingyenes „Munka-kör“
Álláskeresõk Teaháza.

T émakörök: az állás-
keresés útvesztõi -

megoldások, aktuális in-
formációk, önéletrajz,
motivációs levél, életpá-
lya tervezés, munkajog. 

Témák 
Önéletrajz április 30-

án 16 órától. * Motiváci-
ós levél, kísérõlevél, be-
mutatkozó kártya május
7-én 16 órától. * Állás-
források május 14-én 16
órától. * Érdekérvénye-
sítés az álláskeresésben.
Kommunikáció, telefo-
nos interjú, állásinterjú
május 21-én 16 órától. *
Munkaerõ-piaci infor-
mációk, életpálya szem-
lélet (aktualitások, ter-

vek, LLG) május 28-án
16 órától. * Atipikus fog-
lalkoztatás (részmunka-
idõ) június 4-én 16 órá-
tól. * Munkajog (alkalmi
munka, a foglalkoztatás
intézményrendszere) jú-
nius 11-én 16 órától. *
Külföldi álláslehetõsé-
gek, idegen nyelvû ön-
életrajz, záró alkalom jú-
nius 18-án 16 órától.

Helyszín: Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ,
Családsegítõ Szolgálat,
Váradi utca 9-11. A klub
nyitott, ingyenes, folya-
matosan be lehet kapcso-
lódni. (További informá-
ció Rudik Sándor munka-
vállalási tanácsadótól
kérhetõ a 250-1964-es
vagy a 06-20-590-2425-
ös telefonszámon, 9-tõl
18 óráig.)

Álláskeresõk teaháza
Tisztelt Kerületi Lakosság!

A gazdasági válság hatásai, a szociá-
lis körülmények és az életszínvonal
romlása számos kerületi család min-
dennapjait beárnyékolják. A különbözõ
okok miatt nehéz élethelyzetbe került,
kiszolgáltatott emberek, családok szá-
mára rendkívül fontos lehet a hatékony,
szakszerû segítségnyújtás biztosítása.
Önkormányzatunk eddig is arra töreke-
dett, és a jövõben is igyekszik mindent
megtenni annak érdekében, hogy a ren-
delkezésre álló kereteken belül enyhít-
se a hozzánk fordulók problémáit,
anyagi segítséget nyújtson a rendkívüli
élethelyzetek megoldásához, hozzáse-
gítse Önöket gyermekeik nyári étkezte-
téséhez és üdüléséhez, hozzájáruljon
lakhatási költségeik csökkentésé-
hez…stb.

Éppen ezért aggályosnak tartjuk, ha
különbözõ, nem tisztázott jogállású
szervezetek nevében eljáró, magukat
jogvédõnek nevezõ személyek, segít-
séget, „megoldást“ ígérnek a kiszolgál-
tatott helyzetben lévõ embereknek.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy önkor-
mányzatunk nem kért fel és nem támo-
gat egyetlenegy szenzációhajhász, a
valóban sokszor súlyos problémából
politikai kérdést generáló úgynevezett
jogvédõ szervezetet sem.

Kérjük Önöket, amennyiben szociá-
lis problémáik mellett jogi segítséget is
igényelnek, forduljanak bizalommal az
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ Családsegítõ
Szolgálatához, ahol ingyenes jogi ta-
nácsadást vehetnek igénybe, illetõleg a
kerületben több helyszínen is mûködõ
jogsegélyszolgálatokhoz, melyek elér-
hetõségérõl, félfogadási idejérõl az
Óbuda Újság rendszeresen tájékoztatja
Önöket. Kérjük továbbá, hogy szociá-
lis probléma esetén keressék fel szoci-
ális ügyfélszolgálatunkat, illetve csa-
ládsegítõ szolgálatunkat, ahol szaksze-
rû és hatékony segítséget, útmutatást
kaphatnak problémáik mielõbbi keze-
léséhez, megoldásához.
Kiss Anita Bús Balázs

jegyzõ  polgármester

Figyelem! Csalók járják a kerületet

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2012_08.qxd  2012.04.24.  14:12  Page 5



2012/8. szám6
Óbuda Napja

obuda_2012_08.qxd  2012.04.24.  14:12  Page 6



2012/8. szám Óbuda Napja
7

obuda_2012_08.qxd  2012.04.24.  14:12  Page 7



2012/8. szám8
Óbuda Napja

obuda_2012_08.qxd  2012.04.24.  14:12  Page 8



2012/8. szám Önkormányzat – Emlékezés
9

Az önkormányzati választásokat 2010
októberében tartották. Sorozatunk-
ban arról kérdezzük az egyéni válasz-
tókerületek képviselõit: milyen
ügyekben jártak el a lakosok érdeké-
ben?

Ezúttal Török Ferenc (Fidesz-
KDNP), a 11. számú egyéni

választókerület képvise-
lõje, sporttanácsnok szá-
molt be munkájáról.

- Választókörzetem
nagyjából a Monostori
út-Sinkovits Imre utca-
Cetz János utca által ha-
tárolt terület, vagyis a
Római, illetve a Csillag-
hegy keleti része.

Ezen a területen tudatos óbudai
polgárok laknak, igazi lokálpatrió-
ták! Tehát hajlandók és képesek is
áldozni a környezetükért, viszont
elvárják az önkormányzattól, hogy
a befizetett adójuk fejében tegyen
is meg mindent, ami az érdeküket
szolgálja. Ebbõl következõen még
olyan kérdésekkel is felkeresnek,
amelyek nem tartoznak a kompe-
tenciámba. Például napi szinten
merül fel az árvízvédelem, illetve
a védvonal kérdése. Az itt lakók
érdeke és ebbõl következõen a vé-
leménye is megoszlik ebben az
ügyben. Akik a védett területen
laknak, vagyis az õslakosok, azok
a jelenlegi védvonal megerõsítését
várják, míg a Duna közvetlen part-
ján építkezõk a folyóhoz szeretnék
helyezni a védelmi rendszert. S bár
mindenkinek igaza van a maga
módján, hiszen a saját vagyonát
szeretné megvédeni, de a problé-
ma kívül esik nemcsak az én, de a
kerület hatáskörén is. Az adott te-
rület árvízvédelme ugyanis fõvá-
rosi, illetve állami feladat. Ettõl
függetlenül azonban a III. kerületi
önkormányzat a jövõben is tõle
telhetõen mindent megtesz az ár-
víz elleni védelem és a rászorulók
megsegítése érdekében. Évekig
borzolta az itt lakók kedélyét a Ró-
mai kemping területének  tervezett

beépítése. Jellemzõ a lokálpatrió-
tákra, hogy végül elérték: nem lesz
semmiféle építkezés a zöld terüle-
ten.

Az újonnan betelepülõk olykor
sajátosan értékelik a birtokukat: a
Monostori úton például a telkek
elõtt parkolót alakítottak ki ma-
guknak a közterületen, míg a Po-

zsonyi úton a járdát
szüntette meg az új tulaj-
donos, éppen egy ke-
resztezõdésben. Az ilyen
túlkapásokkal szemben
a törvény szigorával kell
fellépni.

Sajnos, egyre többen
keresnek meg azzal,
hogy betörtek hozzájuk.

Ezzel kapcsolatban felhívnám a fi-
gyelmet arra, hogy maguk a lakók
is sokat tehetnek a biztonságuk ér-
dekében. Zárják be a kaput, sõt az
ablakokat is, mert ezzel megnehe-
zítik a besurranó tolvajok dolgát. 

Sporttanácsnokként élénk sport-
életrõl számolhatok be a kerület-
ben. Ebben nagy része van az
Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft.-nek, illetve vezetõ-
jének, dr. Csepeli Zsuzsannának,
aki szinte minden hétvégére szer-
vez valamilyen programot a lakos-
ságnak. A Csillaghegyi Mozgás és
Szabadidõ Sportegyesület által a
kiserdei iskola mellett felújított
mûfüves pálya pedig a helyi igé-
nyeket igyekszik kiszolgálni. A
versenysportban mindenképpen
meg kell említeni a TVE-t, a Multi
Szabadidõ Diák és Vízisport
Egyesületet, a Külker Evezõs Klu-
bot, valamint a Kaszások Kosár-
labda Egyesületet. Ez utóbbi alapí-
tásában egyébként magam is tevé-
keny részt vállaltam még 1993-
ban.

Felhívom választóim figyel-
mét arra, hogy májustól minden
hónap elsõ hétfõje helyett a hó-
nap elsõ keddjén 17-tõl 18 óráig
várom fogadóórámon az érdek-
lõdõket, változatlanul a Keve ut-
cai iskolában. Domi Zsuzsa

Egyéni választókerületek képviselõi

„Igazi lokálpatrióták élnek itt“

Katynban, és két másik helyen,
Harkov mellett és Mednojében a
szovjet belügyesek 1940 tavaszán
közel 22 ezer lengyel tisztet, tar-
talékos tisztet, földbirtokost,
tisztviselõt és a lengyel polgári
elit sok képviselõjét gyilkolták
meg. Rájuk emlékeztek április
14-én a katyni mártírok III. kerü-
leti emlékparkjában. 

A koszorúzással egybekö-
tött megemlékezésen má-

sok mellett részt vett Anna
Derbin, a Lengyel Köztársaság
budapesti konzulja, Jaroslaw

Debrowski, Varsó Bemovo ke-
rületének polgármestere, Si-
micskó István, a Honvédelmi
Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára, Bús Balázs Óbuda-
Békásmegyer polgármestere,
Menczer Erzsébet országgyû-
lési és önkormányzati képvise-
lõ és Csomós Miklós fõpolgár-
mester-helyettes.

Jan Stanislaw Ciechanowski,
a lengyel háborús veteránok és
az elnyomás áldozatainak mi-

nisztere beszédében azt mond-
ta: Katynban a lengyel értelmi-
ség legjobbjaival végeztek, és a
társadalom azóta is a bûntény
hátterének feltárására törekszik. 

Bem József-díj
A megemlékezés után Bús

Balázs és Jaroslaw Debrowski
a Nemzeti Színházban adta át
Kovács István történész, költõ,
volt krakkói konzulnak a Bem
József-díjat. A történelemtudo-
mányok kanditátusa, akinek
kutatási területe a lengyel-ma-
gyar történelmi és kulturális

kapcsolatok a XIX. században,
a Dunántúli Lengyel Nemzeti
Önkormányzatok tiszteletbeli
elnöke, a Magyar Tudományos
Akadémia Történettudományi
Intézetének tudományos fõ-
munkatársa, több állami és
szakmai díj kitüntetettje.

Az esemény zárásaként az
Óbudai Danubia Zenekar adott
koncertet Héja Domonkos ve-
zényletével a lengyel vendégek
tiszteletére. 

Emlékezés a katyni áldozatokra

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üzemeltet a
kerületben mûködõ civil szervezetek számára. Az önkormányzat
által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy
részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levele-
zõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati lehetõségek-
rõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasznos információkról.
Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek
jelezni Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és civil szerveze-
tekkel foglalkozó referensnél, a radnai.irisz@obuda.hu e-mail
címen.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Aquincum-Mocsáros
Egyesület tanösvényt ala-
kít ki a Mocsároson. Eh-
hez a fõvárosi önkormány-
zat által mûködtetett Kör-
nyezetvédelmi Alap pályá-
zatán elnyert pénzbõl nyí-
lik lehetõsége. 

Amegvalósítás elsõ
lépéseként március

31-én összegyûjtötték a
szemetet a nyomvonal
mentén. Ebben segítettek

az egyesület tagjainak az
Árpád Gimnázium diák-
jai és tanárai, valamint az
önkormányzat parkfenn-
tartási csoportja. Össze-
sen száz köbméter sze-
metet és sittet szállítottak
el a területrõl. A munka
nyomán tiszta lett az Am-
fiteátrum, a Schaffer-
árok és a Határ úti tanpá-
lya környéke. 

A projekt részeként
úgynevezett vezetõ-fog-

lalkoztató füzetet is ké-
szítenek gyerekeknek.
Akik végigjárják majd a
4,2 kilométeres, hét ál-
lomásból álló túrát, tel-
jes képet kaphatnak a
kerület egyik legértéke-
sebb zöldterületének
élõvilágáról, természeti
értékeirõl, sõt még régé-
szeti emlékeirõl is. 

A tanösvényt teljes
hosszában május 5-én,
Óbuda Napján avatják fel. 

Tanösvény készül a Mocsároson
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata ingyenes elektro-
mos és elektronikai hulla-
dékbegyûjtést szervez az
alábbi idõpontokban és
helyszíneken.

Május 12. (szombat)
8-14 óra között:

• Szõlõ utcai nagy
parkoló.

• Kiskorona utca 2-14.
mögötti parkoló.

• Kaszásdûlõ utca 11.,
Pethe Ferenc tér felõl.

• Római tér, parkoló.
• Hegyvidék, 137-es

busz Erdõalja úti és
Máramaros úti végállo-
mása, 237-es busz Jab-
lonka úti végállomása. 

Május 19. (szom-
bat) 8-14 óra között:
Heltai Jenõ tér, parko-
ló; Csobánka tér, orvo-
si rendelõ mögötti par-
koló; Mátyás király út-
Batthyány utca sarok;
Határ út-Pusztakúti út
sarok.

Mi minõsül elektromos 
és elektronikai hulladéknak?

Minden olyan gép, készülék, ami árammal, akku-
mulátorral, vagy elemmel mûködik
Háztartási gépek: villanyborotva, hajnyíró, hajszárí-
tó, kézszárító, elektromos fogkefe, körömszárító,
napozólámpák, -ágyak, centrifuga, mosógép, szárí-
tógép, vízmelegítõ, hõtárolós radiátor, személymér-
leg, vasaló, varrógép, porszívó, hõsugárzó, légkon-
dicionáló, ventilátor, párásító készülék, hajvágó
gép, elektromos borotva,
Szórakoztató elektronikai és híradástechnikai beren-
dezések: tv-készülék, rádió, hangszóró, lemezjátszó,
kazettás magnó, szalagos magnó, videokészülék, vi-
deokamera, DVD-készülék, MP3 lejátszó, CD-leját-
szó, walkman, elektromos játékok, diavetítõ stb.
Számítástechnikai berendezések: számítógép, mo-
nitor, billentyûzet, egér, nyomtató, szkenner, tele-
fon, faxkészülék.
Barkácsgépek: fúrógép, csavarhúzó, dekopir fû-
rész, gyalu, körfûrész, szivattyú, csiszológép, he-
gesztõtrafó, akkumulátor-töltõ stb.
Egyéb a háztartásban elõforduló elektromos beren-
dezések: mobiltelefon, csengõ, sziréna, riasztóké-
szülék, karóra, zsebóra, ébresztõóra, fényképésze-
ti nagyítógép, vaku, szárítógép, fénymérõ, megvilá-
gítás-mérõ, lámpák, fénymásoló gép, fényképezõ-
gép, számológép stb.

Adja le használt elektromos
és elektronikai készülékeit!

Az Óbudai Zöld Szabad-
egyetemen a fõváros víz-
ellátásáról hallhattak elõ-
adásokat március 13-án. 

Elsõként „Budapest
felszíni és felszín

alatti vízkészletei“ cím-
mel Tahy Ágnes, a Nem-
zeti Környezetügyi Intézet
munkatársa tartott termé-
szettudományi alapokra
helyezett elõadást, mely-
ben a Föld vízkészletének
megoszlásától a víz kör-
forgásának bemutatásán
át a Kárpát-medencei, a
hazai és végül a budai
földalatti ivóvízkészletek
kialakulását, vándorlását,
kiaknázását mutatta be.
Igazán máig nem va-
gyunk tudatában annak,
hogy a világban már egy-

re inkább kincs számba
menõ ivóvízbõl mennyi és
milyen minõségben van a
fõvárosi lakók talpa alatt.

Károlyi András, a Fõvá-
rosi Vízmûvek nyugalma-
zott osztályvezetõje a la-
kossági vízellátásról szólt
igen részletesen. Bemutat-
ta a vízminõségi jellemzõ-
ket és a fõvárosi vízellátás
négy szakaszát a kezde-
tektõl napjainkig: William
Lindley tevékenysége és a
pesti végleges vízmû
megépítése; Máttyus Sán-
dor korszaka, a villamosí-
tás tel-
jes körû
kiépíté-
sével; a
háború
utáni az
intenzív

fejlesztések idõszaka és
végül; a negyedik sza-
kasz, amikor is a számí-
tástechnika és az infor-
matika bevonul az irá-
nyításba.

(Az elõadások letölt-
hetõk a zoldegyetem.
obuda.hu/category/elha
ngzott-eloadasok/ cím-
rõl.)

H amarosan virágzik
a hársfa. Ezt a gyö-

nyörû növényt õsidõk
óta használják gyógyí-
tásra, mivel flavonoido-
kat, nyálkaoldó anyago-
kat, cseranyagot és illó-
olajat tartalmaz. Leg-
gyakrabban megfázásos
tünetek idején alkalmaz-
zuk, a virágból fõzött
tea ugyanis csökkenti a
köhögési ingert, a torok-
gyulladást, a lázat. De
ezenkívül feszültségol-
dó, nyugtató, bõrtisztító
hatása is ismert, sõt ja-
vítja az emésztést is. 

Elkészítése: tegyünk
bögrébe 10-15 gramm

hársfavirágot, majd önt-
sük le forrásban lévõ víz-
zel és hagyjuk néhány
percig állni. Ezután íze-

sítve vagy ízesítés nélkül
kortyolgassuk el. Ne
használjunk egy évesnél
öregebb szárított virágot,
mert a hatóanyag az állás
során elillan belõle.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Illatos gyógyító

Milyen vizet iszunk?

Megújuló energia-laborok 
Az Óbudai Zöld Szabadegyetemen az Óbudai
Egyetem megújuló energia-laboratóriumairól hall-
hatnak május 24-én 17 órától az érdeklõdõk. (Cím:
Bécsi út 96/b, F09-es elõadó. Továbbra is várják vé-
leményüket, a témába vágó javaslataikat a
berki.zsuzsa@kvk.uni-obuda.hu címre.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Megvalósulásához közelít
a csillaghegyi Országzász-
ló újbóli felállítása. A
Csillaghegyi Polgári Kör
Egyesület kezde-
ményezését fel-
karolta Óbuda-
Békásmegyer Ön-
kormányzata és a
Közigazgatási és
Igazságügyi Mi-
nisztérium támo-
gatásával, vala-
mint adományok-
ból egykori helyén, a csil-
laghegyi Petõfi téren ke-
rül újra méltó helyére az
Országzászló. Az esemény
jelentõségérõl dr. Szabó
Zoltánt, az egyesület el-
nökségi tagját kérdeztük.

- Mit jelent az, hogy
Országzászló?

- Az I. világháborút
lezáró döntés nemzeti
kritikájaként, az 1920-
as évek végétõl kezdõ-
dõen állították fel ha-
zánkban az Országzász-
lókat. Akkoriban szinte
minden nagyobb telepü-
lésen állítottak egyet.

Így történhetett, hogy a
II. világháború idõsza-
kában már mintegy 700-
750 Országzászló elõtt

róhatták le ke-
gyeletüket az
emberek. A
mai kornak is
szóló üzenete
pedig nem volt
más, mint a
nemzet össze-
tartozása. A tri-
anoni döntést

követõen a magyarság
egységét fejezték ki az
emberek az Országzász-
lók állításával. Ezért az
alapzatokban mind a 64
egykori vármegye terü-
letérõl helyeztek el
anyaföldet. Szimboliku-
san ez fejezte ki a Kár-
pát-medencében élõ ma-
gyarság összetartozását.

- Ma is ugyanez az
üzenete?

- Igen, természetesen,
csak éppen szerencsére
ma már békésebb körül-
mények között. A II. vi-
lágháborút követõen,
pontosabban az elsõ „de-

mokratikus“ választások
után szisztematikusan le-
bontották az Országzász-
lókat. Most viszont elér-

kezettnek láttuk az idõt
arra, hogy újra felállítsuk
õket. Zebegényben pél-
dául sikerült visszaállíta-

ni az eredetit, az akkori
építõ elemekbõl, ame-
lyeket gondosan meg-
õriztek évtizedeken ke-
resztül. Csillaghegyen
ugyan nincsenek meg
már az eredeti elemek,
de szerencsére képek
alapján rekonstruálni le-
het az akkori építményt.

- Mikorra tervezik a
felavatást?

- A Nemzeti Összetar-
tozás Napjára, június 4-
ére. Reméljük, a jeles
ünnepre eljönnek a hatá-
ron túli magyarság kép-
viselõi is.

- Az avatás után mi-
lyen szerepe lehet az Or-
szágzászlónak?

- A nagy nemzeti ün-
nepek alkalmával meg-
emlékezést tarthatnak az
emlékhelyen a kerületi
civil szervezetek, illetve
az önkormányzat képvi-
selõi. De elképzeléseink
szerint akár kulturális
programok helyszíne is
lehet az Országzászló-
nak helyet adó tér. 

Domi Zsuzsa

Az Országzászló az összetartozást jelenti

A FÉNYKÉP 1941-BEN, AZ ORSZÁGZÁSZLÓ FELAVATÁSA UTÁN KÉSZÜLT
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

A VANDALIZMUS ÚJABB „EREDMÉNYE“. Komoly pszichés problémái lehetnek azoknak
a vandáloknak, akik minden útjukba kerülõ, még mûködõ szerkezetet, tiszta falfelü-
letet, ép utcabútort tönkretesznek. A csillaghegyi HÉV-megálló digitális tájékoztató
tábláját sem kímélték Parkoló autó okozott kárt a Bécsi úton

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata

közbiztonsági napot ren-
dez a Csobánka téren
Óbuda Napján, május 5-
én 10 órától. Az ese-
ményt a Rendõrzenekar
nyitja meg. A szabadtéri

színpadon gyerekeknek
szóló elõadások, progra-
mok mellett bemutatót
tart a rendõrség és a tûz-
oltóság. A sátrakban ta-
nácsadással, foglalkozá-
sokkal várják az érdeklõ-
dõket a különféle szerve-

zetek képviselõi. A ren-
dezvényen Bús Balázs
polgármester átadja az
Óbuda Közbiztonságáért
Díjakat. 

(Részletes program ha-
marosan a www.obuda.hu
internetes oldalon.)

Közbiztonsági nap 
díjátadóval a Csobánka téren

Garázdaság miatt folytat
eljárást ismeretlen tette-
sek ellen a rendõrség. A fi-
atalok Békásmegyer és
Rómaifürdõ megállók kö-
zött, a Batthyány tér felé
közlekedõ HÉV szerelvé-
nyen dohányozni kezdtek,
majd az ezt sérelmezõ utas-
társukat bántalmazták. 

A sértett ennek során
ujjficamot, vala-

mint fején felületi sérü-
lést szenvedett el. A
HÉV-en szolgálatot tel-
jesítõ jegykezelõ és biz-
tonsági õr észlelte a bán-
talmazást, azt megszakí-
totta. Az elkövetõk siet-
ve leszálltak a szerel-
vényrõl, majd egyikük

betörte az álló szerel-
vény egyik ablakát,
amellyel 30 ezer forint
értékû kárt okozott.

A sértettek segítségé-
vel az egyik elkövetõrõl
grafika készült. Sze-
mélyleírás: 19-22 év kö-

rüli, erõs, köpcös testal-
katú, körülbelül 175
centiméter magas, rö-
vidre vágott barna hajú,
barna szemû férfi. Az el-
követéskor derékig érõ
dzsekit és csípõ alatt öv-
vel rögzített farmernad-
rágot viselt, amelybõl
kilátszott az alsónemûje.

A HÉV-en randalíroztak

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület továbbra is
várja a nagyobb közbiztonságra vágyó kerületi lakoso-
kat tagjai közé. Szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyeletet
tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti irodájukban,
ahol az érdeklõdõk megismerkedhetnek a polgárõri
szolgálat követelményeivel, az ügyeletes polgárõrök fo-
gadják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-áldozat-
védelmi tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat.
Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-621-6088
telefonszámon és a polgaror.obuda@gmail.com
elektronikus címen. Az egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.

Az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-fel-

ügyelet, a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal, a III. kerü-
leti Polgárõr Egyesület, il-

letve egyéb rendõri szer-
vezetek, például a közle-
kedésrendészeti és a köz-
rendvédelmi fõosztály, a
saját szakterületére vonat-
kozó ellenõrzéseket végzi
az akció alatt.

A kiválasztott területen
fokozott rendõri jelenlétet
tapasztalhatnak az embe-
rek, mellyel gyanús sze-
mélyeket, gépkocsikat, il-
legális bevándorlókat igye-
keznek kiszûrni. Az ellen-
õrzéseken átvizsgálják a
ruházatot, a csomagot, va-
lamint a gépjármûvet is.

Felgyújtották a vendéglõt? 
A Római téren lévõ vendéglõ tetõszerkezete gyul-
ladt ki április 16-án hajnalban. Az oltás közben az
egyik tûzoltó megcsúszott és a hátára esett. A men-
tõk kórházba vitték a férfit, aki könnyebben megsé-
rült az esés miatt.
A tüzet sikerült megfékezniük a szakembereknek; a
lángok nem terjedtek tovább. A tûz keletkezésével
kapcsolatban felvetõdött a szándékosság gyanúja,
ezért a rendõrséggel közösen vizsgálják az esetet.

Fokozott rendõri ellenõrzések
A III. kerületi Rendõrkapitányság eddigi munkáját kiegé-
szítve, a társszervezetek bevonásával hajtja végre az el-
lenõrzéseket a bûnügyileg és közterületi jogsértések
szempontjából frekventált területeken.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A nõgyógyászati szakrende-
lésre nem kell beutaló, de
elõjegyzésre mindenképpen
szükség van - hangsúlyozta
dr. Czeiner Béla, a Szent
Margit Rendelõintézet szak-
mai területvezetõ fõorvosa.
Panaszaikkal a Vörösvári úti
szakrendelõbe egész nap,
míg a Csobánka téribe egyik
nap délelõtt, másik nap dél-
után fordulhatnak a betegek. 

Idõpont-egyeztetést kö-
vetõen két-három hé-

ten belül fogadják a páci-
enseket, de sürgõs eset-
ben természetesen azon-
nal bejuthatnak az orvos-
hoz. A szakrendelõben
35-40 nõ fordul meg ren-
delésenként. 

A leggyakrabban szûrõ-
vizsgálatokra jönnek, illet-
ve hüvelyi fertõzésekkel,
vagy korai terhesség felis-
merésére keresik fel a ren-
delõt. Az egynapos sebé-
szeten diagnosztikus és te-
rápiás méhkaparást, méh-
szájpolyp eltávolítást, va-
lamint loop-conisatiot is
végeznek, de sürgõs ellá-
tást igénylõ esetben tovább
küldik a betegeket, mivel

az már kórházi ápolást igé-
nyel. Megfelelõ eszközök
birtokában a szakember-
gárda képes lenne ennél
több egynapos beavatko-
zást is végezni, de a jelen-
legi körülmények között
erre nincs mód.
Az egynapos se-
bészeten végez-
hetõ mûtétekhez
szükség lenne
endoscopos esz-
közökre, ame-
lyek mintegy 10
millió forintos
beruházást igé-
nyelnének. Ilyenek legkö-
zelebb a Szent Margit Kór-
házban állnak rendelkezés-
re, mely intézmény nõ-
gyógyászata már évtize-
dekkel ezelõtt is élen járt a
laporoscopos mûtétek vég-
zésében. Az ott mûködõ te-
am tagja volt dr. Czeiner
Béla is. Szerencsére a kór-
ház nõgyógyászati és szü-
lészeti osztálya - ha szûkí-
tett ágyszám keretek mel-
lett is, de - még mindig
mûködik és fogadja a bete-
geket. A központi terhes-
gondozó ambulancia is itt
mûködik, ahol komplex el-

látást kaphatnak a kisma-
mák. Ez azért fontos, mert
csak egy helyre kell járni-
uk vizsgálatra, és ez ké-
nyelmesebb, biztonságo-
sabb számukra. 

A fõorvos felhívta a fi-
gyelmet a rend-
szeresen vég-
zendõ szûrõvizs-
gálatok fontos-
ságára. A felnõtt
nõknek évente
ajánlatos részt
venniük ezeken
azért, hogy ide-
jében kiderülje-

nek az esetleges problé-
mák. Nem gyõzte hangsú-
lyozni a szülész-nõgyó-
gyász szakorvos, hogy az
idejében felismert beteg-
ségek jó hatásfokkal gyó-
gyíthatók, míg az elha-
nyagolt esetek sokkal ke-

vésbé. A leggyakrabban
elõforduló méhnyak el-
változások már a panasz-
mentes idõszakban is vi-
szonylag könnyen észre
vehetõk vizsgálattal és
cytológiai mintavételt kö-
vetõen. A petefészek el-
változások jelentõs része
ultrahangos vizsgálattal
felfedezhetõ. Méhnyak-
rákban ma már senkinek
sem lenne szabad meghal-
nia Magyarországon - je-
lentette ki a szakorvos. Bi-
zonyos méhnyak elválto-
zásokat akár járóbeteg-
szakellátás keretében is
meg tudnak gyógyítani,
az úgynevezett fagyasztá-
sos mûtéti eljárással. 

A jelen és a jövõ útja a
mûtéti megoldások ese-
tében egyre inkább az
egynapos sebészet felé
mutat, mivel a betegnek
és az ellátó rendszernek
is elõnyösebb, ha minél
kevesebb idõt tölt a páci-
ens a kórházban és a
gyógyulás is gyorsabb
szerettei körében. 

Az endoscopos mûtéti
technika alkalmazása mel-
lett a betegek gyógyulása
sokkal gyorsabb, valamint
nem elhanyagolható szem-
pont az sem, hogy a mûté-
ti hegek kisebbek, és szinte
észrevétlenek lesznek né-
hány hónap elteltével.

Domi Zsuzsa

Az ingyenes lehetõség-
rõl a védõnõk tájé-

koztatták a családokat.  El-
sõdleges szempont volt,
hogy azok a gyermekek le-
gyenek szûrve, akiknek

szülei szemüvegesek, mi-
vel ismeretes, hogy a rö-
vidlátás, a kancsalság örö-
kölhetõ.

Egy-egy vizsgálat né-
hány percig tartott. A gyer-

mek a szülõ ölében ülve
egy készülékbe nézett, ami
a számítógéppel összeköt-
ve digitális elemzést adott
a pupillák nagyságáról,
egymáshoz képesti elhe-
lyezkedésérõl, illetve a
szaruhártyák visszfényé-
nek szimmetrikusságáról.
A vizsgálat célja a szemé-
szeti elváltozások korai fel-
ismerése volt. 

Nõgyógyászati szakrendelés 

Életet menthet a szûrés

Kisgyermekek szemészeti 
vizsgálata speciális készülékkel 

Az Ányos utcai gyermekrendelõben szemészeti szûrés
zajlott a Védõnõi Szolgálat szervezésében április 12-én.
A szûrést dr. Garger Piroska gyermekszemész végezte
egy speciális komputeres készülékkel. A szûrésen közel
50 egy- és kétéves kor közötti kisgyermek vett részt. 

Cukorbetegek klubja 
A Margit Kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klub-
jában május 8-án 16 órától tartják a soron következõ ösz-
szejövetelt. Dr. Halászlaki Csaba endokrinológus „Miért
fontos a cukorbetegeknek a testzsírszázalék, a
testvízszázalék, az izomtömeg és a csonttömeg?“ címmel
tart elõadást, melyet mérés követ. (Cím: Bécsi út 132.)

Megszûnt a rendelés 
A Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft. tájékoztatja a
pácienseket, hogy a Csobánka téri rendelõintézetben
megszûnt a hematológiai profilú belgyógyászati rendelés.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - a kerü-
let Környezetvédelmi Alapjának terhére - zöld-
felület gondozási pályázatot hirdet a kerületben
lévõ társasházak és lakásszövetkezetek részére.
Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek
nyújthatnak be, amelyeknek az önkormányzat fe-
lé nincs tartozásuk. Amennyiben a társasház/la-
kásszövetkezet korábban bármilyen önkormány-
zati támogatásban részesült és a megállapodást
nem az abban foglaltak szerint teljesítette, nem
kaphat támogatást.
Pályázható tevékenységek: a pályázat útján el-
nyert pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen
környezetében lévõ, a társasház/lakásszövetkezet
tulajdonában lévõ, közterülettel határos, vagy
közterületen fekvõ zöldterületek gondozására,
rendbetételére, kialakítására és megtisztítására,
ezen belül növényültetésre, növénygondozásra,
talajjavításra (indokolt esetben talajcserére), vala-
mint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.
A pályázat keretében nem támogatható: kerti
kisgépek beszerzése; olyan szilárd burkolat készí-
tése, amely a zöldfelület csökkenését eredménye-
zi; parkolóhely kialakítás; balesetveszélyt okozó
mûtárgyak vagy kertépítészeti elemek elhelyezé-
se; haszonnövény termesztése.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térí-
tendõ.
A támogatás mértéke: a pályázónként elnyerhe-
tõ legmagasabb összeg 250 ezer forint.
A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása,

amely lehet az elvégzendõ munka értéke is. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május
11. (péntek) 12 óra.
Apályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
lati irodáján kell benyújtani 2 eredeti példány-
ban. (Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)
Pályázni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodájában (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.) hozzá-
férhetõ pályázati nyomtatványon lehet, illetve a
pályázati adatlap letölthetõ a www.obuda.hu ol-
dalról a pályázatok menüpont alatt.
A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: a
lakóépület és környezete rövid bemutatását (váz-
latrajzzal, fotókkal kiegészítve); az elvégezni kí-
vánt munka leírását (tervrajzzal kiegészítve); téte-
les költségbecslést, melyben külön vannak feltün-
tetve azok a tételek, melyekre támogatást igényel
a pályázó, és külön azok a tételek, melyeket a tár-
sasház/lakásszövetkezet önrészként finanszíroz,
vagy „társadalmi munkaként“ elvégez; társasház
esetében a pályázat benyújtására vonatkozó köz-
gyûlési határozatot, lakásszövetkezet esetén igaz-
gató tanácsi határozatot; hiteles igazolást az ön-
kormányzati tartozásmentességrõl.
A benyújtott pályázatokat a városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság bírálja el. Döntésérõl
a pályázókat 15 napon belül értesíti. A pályázat
nyerteseivel az önkormányzat a döntést követõ 30
napon belül megállapodást köt. Az önkormányzat

a pályázaton való indulást és a pályázatban vállal-
tak teljesítését késõbbi pályázatok elbírálásnál
elõnyként figyelembe veszi.

Bírálati szempontok
1. Városképi hatás. 2. Kertépítészeti, kertészeti ér-
ték. 3. Környezetvédelmi hatás. 4. Pénzügyi meg-
valósíthatóság.
A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: na-
gyobb önrész vállalása; nagyobb terület rendbeté-
telének, illetve gondozásának vállalása; a pályázat
tartalmi és esztétikai színvonala. 
Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támoga-
tási szerzõdést köt, melyben részletesen szabá-
lyozza a kapott támogatással való elszámolás fel-
tételeit. A nyertes társasházak a pályázott területe-
ket a szerzõdéskötéstõl számított egy éven keresz-
tül kötelesek gondozni, fenntartani.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályá-
zatok elkészítésénél Óbuda-Békásmegyer Város-
építési Szabályzatának rendelkezéseit teljes mér-
tékben figyelembe kell venni, különös tekintettel
a 29.§ (12) pontjára, mely szerint a kerület köz-
igazgatási területén nem telepíthetõk a következõ
fafajok: nyárfa (semmilyen fajtája); bálványfa
(Ailanthus); eperfa (Morus).
(A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a pá-
lyázat-elõkészítõ és koordinációs irodától kér-
hetõ. Telefon: 437-8576. 
E-mail: horvath.krisztina@obuda.hu)

Pályázat zöldfelületek gondozására 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A
pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától szá-
mított 60 napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormány-
zat letéti számlájára. Számlaszám: Raiffeisen

Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001. A
pályázati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot és a pályázatokat zárt borítékban 2012.
május 21-én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálko-
dási Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu honlapról, vagy
személyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázat bontása
2012. május 21-én 12
órakor a Bp., III. kerület
Fõ tér 1. I./19. szám alatt,
a vagyongazdálkodási
osztály hivatalos helyisé-
gében történik. A pályá-
zaton résztvevõket levél-
ben vagy telefonon érte-
sítjük a pályázat eredmé-
nyérõl. A pályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a
legjobb ajánlattevõkkel a
tenderbontást követõen
tovább tárgyaljon, zártkö-
rû licitet tartson, illetve, a
pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek
nyilvánítsa. A vevõnek
szerzõdéskötési díjat
kell fizetnie a 23/1995.
(XII.28.) Ör. 9/A paragra-
fusában meghatározottak
szerint. 

A pályázatokkal kap-
csolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni a

vagyongazdálkodási osztályon a 437-8646-os
és a 437-8639-es telefonszámokon. 

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

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Új doktori iskola 
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság akkre-
ditálta a Biztonságtudományi Doktori Iskolát, mely
az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Karán a biztonságtechnikai mérnöki
mesterszakra épül. A képzésre megfelelõ elõtanul-
mányt jelent a mechatronikai-, könnyûipari-, villamos-
mérnöki, mérnöktanár (had- és biztonságtechnika, illet-
ve gépészmérnök), mérnök informatikus mesterszak is.

Diákszínjátszók találkozója
Idén 21. alkalommal rendezték a diákszínjátszók or-
szágos találkozóját a Marczibányi Mûvelõdési Ház-
ban. Nem csak a fõvárosban, hanem országszerte be-
mutatkoznak azok a színjátszó csoportok, amelyek
szívesen mérettetik meg magukat, illetve kíváncsiak a
többiek produkcióira. A Bárczi Géza Általános Iskolá-
ból Sztrida Elvira tanítónõ csoportja bronz minõsítést
kapott. A színjátszó csoport 4. osztályos gyerekekbõl
áll. A kisdiákok rendszeresen szerepelnek iskolai ren-
dezvényeken, örömöt szereznek látogatásaikkal ovi-
soknak és az idõsek klubja lakóinak.

Iskolanaptár
Május 4-tõl június 29-ig: tavaszi érettségi idõszak.
* Május 30-án: országos kompetenciamérés a 4.,
6., 8., 10. évfolyamon.

Jubileum a Harrerban
Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola idén ünnepli
fennállásának 35.évfordulóját.Ebbõl az alkalomból má-
jus 18-án 11 órai kezdettel ünnepi mûsort, másnap pe-
dig az udvaron pikniket rendeznek 10-tõl 14 óráig.

Határtalanul Békásmegyeren 
A Határtalanul! program BGA-11-HA-02-087.számú pá-
lyázatában március 7-tõl 10-ig a békásmegyeri Varga
István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és
Szakiskola vendégül látta a Bosa Milicevic Közgazdasá-
gi Középiskola huszonnégy diákját és három tanárát. A
tartalmas kulturális és közösségi programokon kívül el-
sõsorban szakmai együttmûködés volt a találkozó célja.

Pedagógus felvétele 
A Csillaghegyi Általános Iskola nyugdíjazás miatt
megüresedett álláshelyre matematika-technika
szakos tanárt keres a jövõ tanévtõl. (Jelentkezés e-
mailben: csillag-a@kszki.obuda.hu. Érdeklõdni a
368-6651-es telefonszámon lehet.)

1 % 1 % 1 %
A Csicsergõ Gyerekekért Alapítvány kuratóriuma
köszöni támogatóinak, hogy 2010.évi személyi jövede-
lemadójuk 1 százalékával, 547 ezer 308 forinttal támo-
gatták az alapítványt. Az összeget az Óbudai Csicser-
gõ Óvoda udvari-, mozgásfejlesztõ játékainak fejleszté-
sére fordítják. (Adószám: 18258150-1-43.)

Elõkészítõk, korrepetálás 
Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják az
általános és középiskolai tanulókat matematikából, fiziká-
ból, kémiából, magyarból, történelembõl. Lehetõség van
mindennapos korrepetálásra, érettségizõk intenzív felké-
szítésére az elégséges szint elérésétõl az emelt szintû
érettségi sikeres letételéig. Mód van közös tételkidolgo-
zásra. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév vé-
géig, pótvizsga, évismétlés helyett. Nyolcadikosok tudásá-
nak szinten tartása a középiskolai év kezdetéig. A diáko-
kat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoport-
ban oktatják a tanárok a gyerekek által kért napokon és
idõpontban. (A jelentkezõk a 06(20)946-2027-es számot
hívhatják. www.obudamatek.hu)

Az Óbudai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Központ nap-
pali ellátásában és a szociá-
lis foglalkoztatásban részt-
vevõ fogyatékos emberek
húsvéti gálamûsort adtak az
Óbudai Kulturális Központ-
ban április 12-én. A gálamû-
sort Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
nyitotta meg. 

Húsvéti, tavaszváró
verseket, dalokat ad-

tak elõ, szatmári népi tán-
cot mutattak be. A közép-
súlyos értelmi fogyatéko-
sok énekkara színes nép-
dalcsokrot állított össze. A
jeltáncos csoport a közelgõ
Anyák napja alkalmából
édesanyákat köszöntõ jel-
táncot táncolt. A mûsorban
elhangzott többek közt
Várnai Zseni, Zelk Zoltán,
Váci Mihály több verse is.

A mûsort színvonalas bû-
vészmutatvány zárta.

Janurikné Csonka Erika
intézményvezetõ elmond-
ta, hogy a gálamûsorral az
Óbudai Rehabilitációs és

Foglalkoztatási Központ
hagyományt szeretne te-
remteni: minden tavasszal
be akarják mutatni, hogy
mit tudnak fogyatékkal élõ
fiataljaik. 

Húsvéti gálamûsor 

Rendkívüli iskolagyûlést
tartottak a Keve-Kiserdei
Általános Iskolában, me-
lyen Bánhegyi Ferenc meg-
bízott igazgató mérföldkõ-
nek számító bejelentést
tett a tanulóközösségnek:
a pedagógusok szeretnék,
ha a közeljövõben az intéz-
mény felvehetné dr. Béres
József nevét. 

- Ki hallott már a Béres
Csepprõl? - tette fel a kér-
dést az iskola vezetõje.
Válaszként szinte minden
diák keze a magasba len-

dült. Ezt követõen rövid
ismertetõ hangzott el dr.
Béres Józsefrõl és család-
járól, akik nem csupán az
egészségmegõrzés, az
egészséges életmód terén
tették le voksukat a világ-
hírû kutató mellett, hanem
a hagyományõrzésbõl is
kiveszik részüket. Idõsebb
dr. Béres József fia, akivel
a névfelvételrõl már
egyeztetések folynak,
„Szép magyar ének“ cím-
mel könyvet adott ki
2009-ben, amely gyer-
mek- és népdalokból, né-

pies és zeneszerzõi dalok-
ból, illetve egyházi éne-
kekbõl ölel fel egy csokor-
ra valót. Adiákok végigla-
pozták a kötetet, valamint
Béres Klára: Cseppben az
élet címû könyvét, ebbõl
megismerhetik a méltán
híres, Széchenyi-díjas ku-
tató életét. 

Az iskola céljai közt ed-
dig is szerepelt az egész-
séges életmódra nevelés
fontossága, a hagyomá-
nyok ápolása és újraélesz-
tése, ezért is gondoltak a
tudós nevének felvételére. 

A Zrínyi/Gordiusz Matemati-
kaversenyen a budapesti
régió legeredményesebb
hatosztályos gimnáziumá-
nak járó kupát az Árpád
Gimnázium tanulói szerez-
ték meg, az országos listán
pedig a második helyen vé-
geztek.

AZrínyi/Gordiusz
Matematikaverseny

23 éve az egyik legnép-
szerûbb verseny, az idén
is közel 60 ezer diák mér-
te össze tudását. Ilyen lét-
szám mellett már a dön-
tõbe jutás is nagy teljesít-
mény, hiszen évfolya-
monként mindössze 70-
80 diák részesülhet ebben
az örömben. Az Árpád

Gimnáziumból nyolc ta-
nuló utazhatott a tavaszi
szünetben Kecskemétre,
az országos döntõ hely-
színére: Fetter László (7.
oszt.), Brányi Balázs,
Nagy Kata, Bencsik Bá-
lint, Kovács Viktória, Ap-
ró Gergely (8. oszt.),
Halácsy Gergely (10.
oszt.), Pádár Péter (12.
oszt.).

Kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtott a döntõ-
ben Kovács Viktória, aki
egyéniben a harmadik he-
lyet szerezte meg. Az elsõ
forduló eredményei alap-
ján az ország legjobb
nyolcadikos csapata is az
Árpád Gimnáziumból ke-
rült ki.

A kupa megszerzésé-
hez természetesen a többi
évfolyam legjobbjai is
hozzájárultak: 7. évf.:
Fetter László, Szalay
Bence, Börcsök Dóra; 8.
évf.: Brányi Balázs, Nagy
Kata, Bencsik Bálint; 9.
évf.: Szondy Borbála,
Garai Luca, Boross Géza;
10. évf.: Halácsy Gergely,
Nagy Péter Áron, Dinev
Georgi; 11. évf.: Fodor
András, Nagy Réka,
Rácz Kristóf; 12. évf.:
Pádár Péter, Hoóz Már-
ton, Dankó Levente.

Felkészítõ tanáraik:
Besnyõné Titter Beáta,
Gyanó Éva, Kézér Ildikó,
Meszlényiné Róka Ágnes,
Számadó László, Sztoj-
csevné Fekete Mária,
Vajda István.

Dr. Béres József nevét venné fel a Keve iskola 

Matekból kitûnõ 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Pályázat Saroglya utcai építési telkek értékesítésére (I. ütem)
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Tavaszi fesztivál
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény kétna-
pos, hagyományos tavaszi fesztiválját a magyar kul-
túra jeles képviselõi és Óbudához kötõdõ mûvé-
szek közremûködésével rendezte.
A Kiskorona utcai Idõsek Klubjában az elsõ napon
szoborkiállítás nyílt, költészet napi beszélgetésen,
valamint Sebõ Ferenc és együttesének fergeteges
koncertjén vehettek részt Óbuda nyugdíjas polgá-
rai. A második napon népzene és Bartók remekmû-
veinek hiteles tolmácsolása nyújtott alkalmat arra,
hogy kulturális értékekkel gazdagodjon a közönség.

Képek és szobrok 
Vitéz Bolváry József Kárpátalját és a régi Óbudát áb-
rázoló képeibõl, valamint Markolt György és Gémes
Katalin magyar kultúrtörténetünkhöz kapcsolódó té-
májú szobraiból nyílt kiállítás május 4-ig látható a
Kiskorona utca 3. szám alatti Kiskorona Galériában.

Krúdy évforduló
Krúdy Gyula halálának 79. évfordulója alkalmából ün-
nepi emlékestet rendez a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
május 10-én. A program részeként 16 órakor megko-
szorúzzák a Krúdy-emlékháznál elhelyezett táblát,
majd kitüntetéseket adnak át a Kéhli Vendéglõ Krúdy
Szalonjában. Ezt követõen Kanizsa Józseffel és Király
Lajossal beszélget Gyimesi László költõ. Közremûkö-
dik Keres Emil Kossuth-díjas, érdemes mûvész és Tá-
las Ernõ, a Stockholmi Királyi Opera tenorja.Moderátor
Fenyves Mária Annunziata. A program fõvédnöke Bús
Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere és Cecei-
Horváth Gergely. (Cím: Mókus utca 22.)

Zórád 100 - meghosszabbítva
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
meghosszabbította a Zórád Ernõ életmû kiállítást júni-
us 16-ig. A mûvész munkáiból sok tárlatot összeállítot-
tak már, azonban születésének 100. évfordulóján
egész életútjának keresztmetszetét tekintheti meg a
nagyközönség. Hatvan év a sajtóban, több ezer rajz,
karikatúra, akvarell, képregény, illusztráció, diafilm, me-
lyek egy részébe bepillanthatnak az érdeklõdõk. (Cím:
Korona tér 1., volt Dugovics Titusz tér. Nyitva: hétfõ ki-
vételével naponta 10-tõl 18 óráig.) 

Házasságra készülõk figyelmébe
Az elmúlt nyáron több ifjú pár csalódott, mert néhány hét-
tel esküvõjük elõtt már nem volt mód kellõ felkészülésük-
re. Következõ katekéziseink nyújtanak alkalmat erre: áp-
rilis 20-tól június 22-ig lehet pótolni mind az elmaradt ke-
reszteléseket, mind az elsõáldozásokat. (Bõvebb infor-
mációt az Óbudai Fõplébánia irodájában adnak, a Lajos
utca 168. szám alatt (a Templom tér elején), munkanap-
okon 15.30-tól 17.30 óráig.)   Dr. Khirer Vilmos

plébános 

Csák Judit tojásképei április 28-ig láthatók az Óbudai
Platán Könyvtárban. (Cím: Arató Emil tér 1., bejárat a
Kadosa utca felõl)

A könnyûzenétõl a világze-
nén át, a komoly zenemûve-
kig bárki találhat kedvére
való nívós, „dallamos prog-
ramot“ idén tavasszal is az
Óbudai Társaskörben. A ki-
emelt eseményeket sajtó-
tájékoztatón ismertették.

Opera(és)Irodalom:
Jacques Offenbach mint-
egy száz csúfondáros
operettet szerzett. Haty-
tyúdala, utolsó mûve a
zenés színpadon viszont
opera volt: a Hoffmann
meséi. Ennek a varázsla-
tos dalmûnek a legszebb
részleteit, valamint törté-
nete fõhõsének, E.T.A.
Hoffmannak novelláit
(egy Chamisso regény-
részlettel) hallhatják
azok, akik május 7-én 19
órára ellátogatnak az
Óbudai Társaskörbe. 

Az Anima Musicae
Kamarazenekar május
26-án 19 órakor kezdõ-
dõ hangversenyét Baráti
Kristóf neve fémjelzi.
Nem csupán szólista-
ként, de karmesterként
is bemutatkozik a Bach,
Vivaldi, Corelli és Mo-
zart mûveibõl összeállí-
tott hangversenyen. 

Könnyûzenei estek 
A Budapest Ragtime

Band a Társaskör „házi
zenekara“ legközelebbi
fellépésén, június 2-án
19 órától ismét helyet
kapnak az elmaradhatat-
lan örökzöld ragtime-
zenék, szvingek, zenei
tréfák és paródiák is. 

Egy hangverseny 
két helyszínen

Nagy sikert aratott
egy korábbi évadban a
Bubnó Tamás vezette
Szent Efrém Férfikar
egy este két különbözõ
helyszínen tartott hang-
versenye. A Szent Péter
és Pál Fõplébánia-temp-
lomban kezdõdõ hang-
versenyen a szakrális
helyszínhez illõ mûsor
után a Társaskörben
folytatódik a program
június 13-án 19 órakor,
világi mûvek elõadásá-
val.

Évek óta rendszeresen
visszatérõ zenekar a
Társaskör életében a
Chameleon Jazz Band.
Nyárköszöntõ latin mû-
sorukat június 10-én 19

órai kezdettel hallhatják
az érdeklõdõk.

Karinthy Frigyes
125. születésnapjára
emlékezünk egy Feszt-
baum Béla szerkesztette
irodalmi-zenei esttel jú-
nius 14-én 19 órakor.

Zenés évadzáró
Második alkalommal

rendeznek zenés évadbú-
csúztatót a Társaskörben,
melyet idén június 23-án
tartanak. Az egész napos
eseményre elõzetes jelent-
kezés és válogatás után
vehetnek részt az amatõr
elõadók. A nagyteremben
és a kertben felváltva hall-
hatók a zenei produkciók,
az estet a Brass in the 5
elõadása zárja. 

Sz. Cs. 

Zenés tavasz a Társaskörben 

Sajtótájékoztató az Óbudai Társaskör kertjében 

Élõ Rózsafüzér Zarándoklat
A budapesti Élõ Rózsafüzér Zarándoklat május 12-én kilenc egyidejû gyalogos
zarándoklatból áll, érintve városszéli plébániákat, kegyhelyeket, természeti és
kulturális értékeket. Egy-egy szakasz körülbelül húsz kilométer hosszú.
1. szakasz: 8 órakor indulás Máriabesnyõ - Kerepes, illetve Fót. 2. szakasz:
7.30 órakor indulás Csillaghegy - Fót. 3. szakasz: 7.30 órakor indulás Csillag-
hegy - Máriaremete. 4. szakasz: 7.30 órakor indulás Farkasrét - Máriaremete.
5. szakasz: 7.30 órakor indulás Farkasrét - Nagytétény. 6. szakasz: 7.30 óra-
kor indulás Soroksár - Nagytétény. 7. szakasz: 7.30 órakor indulás Soroksár -
Pestszentlõrinc - Havanna lakótelep. 8. szakasz: 9 órakor indulás Rákoske-
resztúr - Pestszentlõrinc - Havanna lakótelep. 9. szakasz: 9 órakor indulás Rá-
koskeresztúr - Kerepes.
Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak egymással.
A hálaadó szentmisék 19 órakor kezdõdnek.
A szentmiséket tartják: Máriaremetén dr. Székely János püspök. Fóton dr. Var-
ga Lajos püspök. Nagytétényen dr. Erdõ Péter bíboros. Havanna lakótelepen
Süllei László érseki általános helynök. Kerepesen dr. Katona István püspök.

Festõ a Csillagvárban
H. Varga Ágnes festõmûvész új képekkel bõvített ki-

állítása a Csillagvár Üzletházban tekinthetõ meg. A

tárlat elõreláthatólag májusig látogatható az üzlet-

ház nyitva tartási idejében. (Cím: Rákóczi út 36.) 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� TV és monitor szerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar
J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás ingyenes.
Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401. Nagy István
� Óbudai Gyorsszerviz 0-24 Víz-Gáz-
Fûtésszerelés, duguláselhárítás géppel, garan-
ciával. 06-1-322-10-36, 06-70-246-57-53
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás.) Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor.
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� 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
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06-30-294-96-70
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-0601
� Parkettázás, pormentes parkettacsiszolás,
lakkozás, PVC- szõnyegpadló csere. Tel: 278-
0227, 06(30) 406-3814

� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Tavaszi akció! Mûanyag nyílászárók meg-
fizethetõ áron a gyártótól. Komplett árnyéko-
lástechnika: redõny, reluxa, rovarháló, napel-
lenzõ 20-40 % kedvezménnyel! Tel.:
06(70)242-0464; 06(20)381-4553
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Gázkészülék gyors javítása, gázszivárgás
és CO mûszeres mérés. FÉG szerviz. Tamási
József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362

� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� KLIMA szezon elõtti kedvezménnyel!
„A” kategóriás hûtõ-fûtõ klímaberendezés
beszerelve 125 eFt. Tel.: 06(30)864-5544;
www.annauklima.hu
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Asztalos munkák A-tól Zig! Mindennemû
faipari munka vállalása, referenciával, rövid
határidõvel! Tel.: 06(30)333-3727
� Társasházkezelés 15 éves tapasztalattal.
Teljes körû ügyintézés, könyvelés, regisztrált
közös képviselõ. ITT-HON-HÁZ Kft.
06(30)380-5630
� Ajtó-, ablakdoktor,  mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetének cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.:  06(70)550-0269
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Asztalos vállal, konyhaszekrény, beépített
szekrény, egyedi bútor készítést, felújítást.
Nyílászárók javítását, réz és rozsdamentes
küszöbsín cserét. Tel.: 06(70)943-1294
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Autó mûszaki vizsgáztatás (30-40 perc
alatt) ügyfélbarát kiszolgálás, kisebb hibák
azonnali elhárításával. Diagnosztika, autója-
vítás. Kedvezõ díjak! 1033 Huszti út 34. Tel.:
244-8300; 06(20)376-6544
� Villanyszerelés, hibaelhárítás, átveze-
tékezés, biztosítótábla csere, tetõelszívók javí-
tása, szerelvény cserék. Tel.: 06(30)970-6257
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu 
� Kõmûves mester vállal: kisebb-nagyobb
munkákat. Burkolások, festések. Közületek-
nek is. Tel.: 06(20)591-1367
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés,
favágás, gyepesítés, bozótirtás, kerítés építés,
kõmûves, festési munkák. Tel.: 06(70)547-
2584; 781-4021
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637, befokkt@
gmail.com www.befokkt.hu
� Ipari alpinista vállal panelfugázást, hom-
lokzatjavítást, mindenféle veszélyes munkák
elvégzését. Tel.: 06-20-571-4168
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-

tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(30)389-2874
� Társasházak, lakóparkok teljes körû kö-
zös képviselete (ügyvitel, épületfenntartás,
üzemeltetés). Szakképzettség, több évtizedes
gyakorlat, jogi, mûszaki háttér. Arató József,
06(30)201-2598, arato@vnet.hu
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft.
� Költöztetés, lomtalanítás, díjmentes fel-
méréssel! Bútor, kanapé, hûtõgép, mosógép
házhoz szállítás! Tel.: 06(70)211-3896

� Fogsorok, hidak készítése, javítása soron
kívül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgás-
korlátozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi
ügyelet! Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Bu-
dapest, Krisztina krt 51. fszt. 1. Telefon:
06(30)222-3016

� 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

� Allergia rendelés, III. ker. Vörösvári út 29.
Szénanátha, csalánkiütés, ételallergia kiegé-
szítõ gyógymódok, homeopátia, akupunktúra.
Tel.: 06(20)481-4646
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565
� Leszoktatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000 Ft), a békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Bé-
kási lakóparkba, ahol egész héten, szombaton
is kezelünk. Bejelentkezés. Tel.: 06(70)271-
9867
� A II.,  III. és XIII. kerületben vállalok fris-
sítõ talpmasszázst, akár az otthonában is. Tel.:
06(20)310-8476
� Gyógymasszázsok Óbudán, reumatikus,
stressz okozta panaszok kezelése, méregtele-

nítés, alakformálás. Érdeklõdni: 06(30)436-
2567
� Fogtechnika 20 éve a Szépvölgyi úti
HÉV-nél, mûanyag és fém alapú mûfogsorok
készítése, javítása, tisztítása, felújítása, Árpád
fejedelem útja 53. Tel.: 367-8414; 06(20)388-
8308
� Gerinctorna foglalkozás indul Óbudán
szakképzett oktató vezetésével. Bejelentke-
zés: 06(30)243-1651
� Kárpáti fogtechnika 26 éve a Szél u. 10-
ben. Fogsorkészítés (fogorvos háttér). Tel.:
240-2059, 06(20)493-1675
� Fogsorkészítés akció! Teljes fogsor
39.500 Ft/db. Törhetetlen, rugalmas fogsor
49.500 Ft/db. Koronák, hidak is. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)737-5251
� 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

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918, Ny.01006404

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331

� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  érettségire felkészítés, rugalmas idõbe-
osztással.  Tel.: 06(30)952-3691
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikusan, korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga,  nagy tapasztalat, háznál! Tel.:
06(20)439-6410
� 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
� Német nyelvtanítás, minden szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
�Zongora-gitár-tánc-rajz tanítás 5 éves kor-
tól, kezdõ felnõtteknek is mûvésztanárokkal.
Óbudán Fõ térnél. Tel.: 06(70)281-6454
�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

� III. Huszti-Bogdáni út sarkán eladó
I.emeleti, 80 m2-es, 3,5szobás panellakás tá-
rolóval 16,5 MFt-os irányáron. 20-9713-335

Ingatlan

�Német anyanyelvû nyelvtanár tanít kez-
dõtõl a haladó szintig. Tel.: 06(20)384-
9020

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

Oktatás

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

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben. (EuroCenternél). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövé-
sek, értágulatok eltávolítása. Bejelentke-
zés: 06(20)543-3948

� Szépség Trend Bizalom (STB) szalon
Csillaghegyen várja régi és új vendégeit,
változatlan árakkal, új szolgáltatásokkal,
kedvezményekkel. www.stbszepsegsza-
lon.hu, tel.: 06(30)419-1908

�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

Egészség

� Társasház kezelés. Budai Mérnöki Iro-
da vállal: társasház kezelést, energetikai ta-
núsítvány készítését, ingyenes tanácsadás
számvizsgáló bizottság részére. Tel.:
06(30)474-3778

� Vizes, salétromos falak utólagos szige-
telése, acéllemezzel, infektálással, falvá-
gással. Mûszeres falnedvesség-mérés. Tel.:
06(30)950-1306; E-mail: vizesfalak@
gmail.com www.falszigeteles.hu

�Bútorgyártás, házgyári konyhák felújí-
tása és egyedi bútorok készítése ingyenes
felméréssel. Tel.: 06(20)318-8409

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

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

Szolgáltatás
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� XXIII. kerületi 92 nm-es ikerház felet
kerttel, garázzsal III. kerületi 60 nm-es társas-
házi lakásra cserélném. Tel.: 06(20)972-6387
� 67 nm-es panel eladó a Rómain, a Tóga ut-
cában, csendes, cseréptetõs, háromemeletes
házban. Tel.: 06(30)244-9271
� Bp., III. ker. Csúcshegyen lévõ 709 nm
zártkerti ingatlan bérleti joga átadó.
Tel.:06(20)569-3768
� Keled u.-ban, aquincumi HÉV megállótól
10 percre, 796 nm-es 19470/6. hrsz. kert, 19
nm-es Jitka faházzal, fákkal eladó. Víz, vil-
lany van. Tel.: 365-8929
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek. Kedvezõ feltéte-
lekkel. Tel.: 06(70)521-0342
� Budakalászon, Gerinc utcában örökpano-
rámás építési telek 1075 nm, 21,9 millió Ft-os
irányáron eladó. Tel.: 06(30)222-1986

� Minigarzon kiadó, a Meggyfa utcában.
Tel.: 06(30)610-6057
� Kiadó békási piacnál 1 szobás lakás, hosz-
szútávra 40.000+rezsiért. Tel.: 06(70)261-
2629

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243
� Tavaszi akció! Elektromos fûnyíró Makita
ELM3710 bruttó 28.900 Ft-ért! Érdeklõdni:
Tímár Vasker. Kft. Pilisvörösvár, Szent L. u.
6. Tel.: 26-363-900, www.timarvasker.hu
�Arany és ezüst felvásárlás. Arany = 6000 Ft-
tól 10 000 Ft-ig, Ezüst = 80 Ft-tól 120 Ft-ig,
06(20)590-5284, V. ker Kígyó utca 4-6. fszt. 1.
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 19 éve az óbudai közönség szol-
gálatában. Tel.: 388-7332

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-

méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-4154
� Diplomatalakás berendezéséhez antik bú-
tort, kvalitásos festményt keresek megvételre.
Tel.: +36(30)303-6940
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk leinfor-
málható bébiszittereket, idõsgondozókat, házve-
zetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 06(20)528-
4852, 413-1536, www.micimacko.net
� Ingatlanirodánk a III. kerületben helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Várha-
tó jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor port-
fóliót biztosítunk. Jelentkezés: csic@csic.hu
�Kerületi ingatlaniroda értékesítõ munkatársat
keres, átlag feletti jövedelem. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal. napsugar@ingatlan-hitel.hu
� Friss nyugdíjas csecsemõ-gondozónõ
gyermekre vigyázna és takarítást is vállal.
Tel.:06(30)398-0416

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(30)481-7821
� Iskolabusz, óvodásoknak is! Szolid áron,
24+4 fõs, biztonsági övvel felszerelt, klímás
autóbusz. Tel.: 06(20)924-3883, e-mail:
gyuszili1@t-online.hu

� Miért maradna egyedül? Budai Társköz-
vetítõ a III., XII. kerületben: 06(30)555-8444

� Ovis Torna, Baba-Mama Torna Óbudán.
Hapkido és taekwando edzések 20 éve! Ingye-
nes programok mindenkinek! www.pokem-
berek.hu Tel.: 06(20)946-0321 vagy pokem-
berek@freemail.hu

� III. ker. Kerék u.-i 28 nm-es, irodának áta-
lakított üzlethelyiség bérleti joga átadó, (toalett,
zuhanyzó, konyha). Tel.: 06(20)934-7596

� Békásmegyeren társasház tulajdonát
képezõ, jó állapotú, 41 nm-es üzlethely-
iség bérbeadó. Tel.: 06(30)856-4818

Üzlet

Sport

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Kiadó a Belvárosban 40 nm-es, egyszo-
bás, igényesen berendezett lakás, az Arany-
kéz utcai parkolóházban. Tel.: 267-0525/18-
as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra
kiadók parkolóhelyek a Belváros VI. ker.
Király utca 30-32. társasház (Király
Udvar) mélygarázsában, havi 31.250 fo-
rintért. Tel.: 267-0525/18-as mellék, mun-
kaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

� Eladó a Gyógyszergyár utcában 2.
emeleti, szépen felújított, 68 m2-es, erké-
lyes, tömbfûtéses lakás magánszemélytõl.
Ir.ár. 16,8 MFt. Tel.: 06(20)310-8476 vagy
furedinandorne@freemail.hu

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (180 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

Idén ünnepeljük Örkény István születésének 100. évfordulóját. Ebbõl az al-
kalomból tartottak beszélgetést „Visszanézve“ címmel április 4-én a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Csernus Mariann szín-
mûvész, dr. Halmos Tamás, az író orvosa és barátja, dr. Gajdó Tamás szín-
háztörténész emlékezett a magyar irodalom egyik legnagyobb alakjára  

1 % 1 % 1 %. Év vége elõtt nem sokkal érkezett meg a Budai Ak-
robatikus Sport Egyesülethez (BASE) a személyi jövedelemadó 1
százalékának felajánlásaiból származó támogatás összege. A 145
ezer 223 forintból a BASE meg tudta oldani több helyszínen folyó
edzéseinek hangosítását egy egységgé is összeállítható hangrend-
szerrel. (Adószám: 18130391-1-41).
KAJAK-KENU PÜNKÖSDFÜRDÕN. A BKV Elõre Sport Club
Kajak-Kenu Szakosztálya felvételt hirdet 8-12 éves úszni tudó, spor-
tot szeretõ fiúk és lányok részére. A jelentkezõket szép környezet, jó
társaság és sportsikerek várják. Az edzések hétköznap 15 órától
kezdõdnek. (A vízitelep címe: Királyok útja 255. Jelentkezni lehet a
helyszínen vagy Bauer Gyulánál a 06-30-286-3917-es és Somodi
Krisztiánnál a 06-30-893-6383-as telefonszámon.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2012_08.qxd  2012.04.24.  14:12  Page 23



2012/8. szám24
Pályázat

B e r u h á z ó k  f i g y e l m é b e  a j á n l j u k !

obuda_2012_08.qxd  2012.04.24.  14:12  Page 24



2012/8. szám Szépirodalom – Kultúra
25

Denevértanyát vesz birtokba, erre gyorsan
rájött Max Schmidt bécsi bútorgyáros,

amikor Óbudán az egykori
kiscelli trinitárius rendháznak az
egy esztendõvel korábban - ak-
korra már gyára és kiterjedt üz-
leti kapcsolatai voltak Budapes-
ten - a kincstártól megvett épü-
letét 1912-ben bejárta és rende-
sen megszemlélte. Nyilván az
lesz majd egyszer ilyen, a na-
pokban elsüllyedt világjáró, a
Titanic, ha száz év múltán, vala-
hol az óceán mélyén egyáltalán
megtalálják másfél ezer élet im-
pozáns lélekvesztõjét, az iszo-
nyatos acélkriptát, mindenféle rendû-rangú
utazók, mágnások tengerészek és munkát ke-
resõk egyformára koptatott csontjai közt, tele
a kor divatos, drága belsõ berendezésével. 

Ámde én az évszázados emberrakományá-
tól rég megvált kísértethajót kaptam, ízlelget-
te a gondolatot a zömök épület körüljárása
közben, mely a múltból felbukkanva úgy fe-
neklett meg itt, Óbudán, a hegykaréjban, egy
domb tetején, mint valami újmódi bárka egy
kisebbfajta Araráton. Jó tágasan és üresen!

Van hely benne bõven a fõváro-
si polgárság igényességét köve-
tõ és építgetõ, a testi kényelem-
hez a lélek útját kikövezõ, válto-
zatosabbnál változatosabb,
praktikus darabokkal is gazda-
godó bútorkínálatnak, amelyek-
nek nõttön nõ a keletje a gyara-
podók szépen népesedõ köré-
ben. 

Nem a cégalapító bútorgyáros
Friedrich Otto Schmidt fejében
érlelõdött meg a nagyszabású
terjeszkedés gondolata a cég

központjában, a bécsi Chotek-palotában. Ha-
nem hat fia közül a legifjabbéban,
Maximilianéban - testvérei zöld szemû
Adonisnak nevezték -, akinek merészsége ha-
talmas munkabírással és különös alakot öltõ
kétlelkûséggel párosult. Bár villát tartott fenn
Budán, a Mányoki úton, maga Pesten (igaz, a
Margit híd közvetlen közelében), a Lipót kör-
út 1. alatti irodával összekötött sanyarú reme-
telakásban töltötte napjait (profán zuhanyozó-
fülkével a vevõinek tervezett üvegkádak he-

lyett!). Tizenkét váltás kifogástalan öltöny
várta itt, ez volt minden luxus. Étkezni is sze-
rényen étkezett, inasát zsemléért-tejért kül-
dözgetve, hétvégéit azonban vagyonához
méltó kiruccanásokkal, hedonista módjára töl-
tötte: hideg spárga és nyúlpástétom, parfé,
Mumm Cordon Rouge pezsgõ jégvederben. 

És annak is, ami az üzleti vállalkozásukat
ilyen erõteljesen kilendítette keletebbre, az
ilyenkor egyébként magától értetõdõ esélyla-
tolgatáson, gazdasági számítgatásokon, a gaz-
dagság és az emberi természet nyughatatlan-
ságán, de még a prosperitás megálmodásán túl
is - amihez nehezen megfejthetõ tehetség kell
-, két, egészen különös megokolása volt. 

Pesten jártában Pálffy gróftól látta - pozso-
nyi kastélya építésérõl tárgyaltak éppen - a
lépcsõ huszonnégy fokán lejönni a nagyúri
szeretõt, Turcsányi Emíliát. Fedetlen vállal,
hófehér moaréselyemben, hosszú uszállyal,
aranyszandálosan, briliánsdiadémmal, hanya-
gul hátravetett hermelin belépõben, oly meg-
igézõ tartásával a hetérának, hogy a mi
Maxunkkal megfordult a világ. Nem nyugha-
tott, míg egy, a Bem rakparton neki szépsége-
sen berendezett szerelmi kuckóban nem tudta,
inassal, házvezetõnõvel. 

(A könyv a Napkút Kiadónál jelenik meg az
Óbudai Múzeum Közalapítvány támogatásá-
val május 5-ére, Óbuda Napjára.)

A kiscelli kastéllyal rejtélyesen összekapcso-
lódó életsorsokból a traumatikus magyar XX.
század mozaikos panorámaképévé kerekedik
ki a regény, mely történeti dokumentumokból
és vallomásokból merítve, az óbudai pestisjár-
ványtól eltelt évszázadokat Prosperustól, az
elsõ remetétõl és a trinitárius kolostor felépí-
tésétõl annak veteránmenhellyé, majd bútor-
gyárrá alakításán át egészen 1944 karácso-
nyáig követi, amikor pincéjében és a Szent
Margit Kórházban sokan rekedtek hosszú he-
tekre a senki földjén; valamint 1956-ig, ami-
kor igazgatója a közelben német segélykórház-
nak adott helyet. 

József Attila verseibõl válogatott a költészet napja alkalmából Kilin Ildikó színmûvész az április 13-
ai esten, melyet a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipar Múzeum színháztermében tartottak. A
„Visz a vonat“ címû irodalmi rendezvényen Hegedûs Valér zongoramûvész kísérte a mûvésznõt 

Bognár Antal:

Tartozás 
(regényrészlet)

Zongoraest
Bach: Olasz koncert; Schumann: Szimfo-
nikus etûdök hallhatók Geréb László zon-
goraestjén, április 30-án 19 órai kezdettel
Békásmegyeren, a Megbékélés Háza in-
gyenes hangverseny-sorozatában. (Cím:
Újmegyeri tér, Hadriánus utca-Királyok út-
ja sarka.) 

Sara Berti a Symbolban
A Symbol Art Galéria adott otthont Sara
Berti olasz szobrász- és festõmûvész „Nap-
lemente-hajnal“ címû kiállításának. A 2008
óta Budapesten és Bolognában felváltva
dolgozó képzõmûvész most kiállított mûve-
iben a két napszak váltakozásának szimbo-
likus harmóniáját jelenítette meg.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. (1033 Bp., Szentlélek
tér 7.) egyfordulós pályáza-
tot hirdet az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat tu-
lajdonában lévõ alábbi in-
gatlan értékesítésére.
Az ajánlatnak tartalmaznia
kell a pályázó adatait, a vé-
telárat, a fizetés módját és
idejét, valamint a pályázó
nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A
pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számí-
tott 60 napig köteles tartani. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati
biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001. A pályázati biz-
tosíték befizetését igazoló bizonylatot és a pályá-
zatokat zárt borítékban 2012. május 21-én (hét-
fõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Osztályán
(cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu honlapról, vagy
személyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázat bontása 2012. május 21-
én 12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér
1. I./19. szám alatt, a vagyongazdál-
kodási osztály hivatalos helyiségében
történik. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a
pályázat eredményérõl. A pályázat ki-
írója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatte-
võkkel a tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve, a pályá-
zatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvá-
nítsa. A vevõnek szerzõdéskötési díjat kell fi-
zetnie a 23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A paragrafu-
sában meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá-

gosítást lehet kérni a vagyongazdálkodási osz-
tályon a 437-8646-os és a 437-8639-es telefon-
számokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újság-
ban, felkerül a www.obuda.hu honlapra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Kedvezményes áron, 
nívós környezetben lévõ építési telek eladó!

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi ingatlan értékesítésére

Az ajánlatnak tartal-
maznia kell a pályá-
zó adatait, a vétel-
árat, a fizetés mód-
ját és idejét, vala-
mint a pályázó nyi-
latkozatát a pályá-
zati felhívásban fog-
lalt feltételek elfoga-
dására. A pályázó
ajánlatát a pályázat
benyújtásától számí-
tott 60 napig köteles
tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik
a pályázati biztosí-
tékot befizetik az önkormányzat letéti szám-
lájára. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001. A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a
pályázatokat zárt
borítékban 2012.
május 21-én
(hétfõn) 12 óráig
lehet benyújtani
az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálko-
dási Osztályán
(cím: 1033 Bp.,
Fõ tér 1. I./19.).
Az ajánlat be-
nyújtásához for-
manyomtatvány

letölthetõ a www.obuda.hu honlapról, vagy
személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2012. május 21-én 12 óra-
kor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám alatt,

a vagyongazdálkodási osztály hivatalos helyi-
ségében történik. A pályázaton résztvevõket le-
vélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jo-
gát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû li-
citet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek
szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.
(XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározot-
tak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni a vagyongazdálkodási osz-
tályon a 437-8646-os és a 437-8639-es telefon-
számokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újság-
ban, felkerül a www.obuda.hu honlapra, valamint
a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály
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Május 1-jére
Rejtvényünkben két május 1-jével kapcsolatos
dolgot talál. Megfejtés a vízszintes 7. és a függõle-
ges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Lengyel város. 7. Ide vezethetõ vis-
sza a május 1-jei ünnep kezdete (zárt betûk: I. A.
L.). 12. Uruguay-i, olasz és német autók jele. 13. Név-
elõs bejáratai. 14. Növény része. 15. I-vel az elején:
számítógépes fogalom. 17. Az egyik irány. 19. Édesapa
egyik becézése. 20. Újságírói mûfaj. 21. Adonyba való.
23. Osztrák és francia autók jele. 25. ÁODA. 26. Föld-
be mélyesztõ. 27. Egyik zenekari formáció. 29. S. C. A.
30. Snitt rokona. 31. Szobrászrész! 32. Szintén nem.
33. Nõi név. 34. Mûsorközvetítés. 36. Fordított helyrag.
37. Lengyel pénz. 39. P-vel az elején: vért. 41. A. K. A.
42. … Fitzgerald, amerikai jazzénekes volt. 43. Áthullj.
44. Kihalt madagaszkári madár, fordítva. 45. Elege van
belõle fordítottja. 46. Elsõ kerületi utca. 48. Színésznõ,
Béres ... 49. Hangfekvés fordítva. 51. L. Y. R. 52. Sir
William …, angol kémiai Nobel-díjas. 54. Keleti test-
lélek fejlesztés. 56. Egyik fajta véredények. 58. D. É.
O. 59. Két kálium. 60. Névelõs haladás.
FÜGGÕLEGES: 1. Bibliai ács ünnepe (zárt betûk:
Ó. F.). 2. Nitrogén tartalmú vegyület. 3. Emerre-amarra.
4. Szanitéc része! 5. Földforgató szerkezet. 6. Vegyi fo-
lyamatot serkentõk. 7. Madarunk. 8. Ilyen lehet a befa-
gyott Balaton. 9. TeleSport. 10. Nõi név. 11. Veszprémi
víz. 16. Kar betûi keverve. 18. Kettõs betû. 22. D. Á. P.
23. Nagyon megkeverten szít. 26. Telepben van! 28. Görög betû. 30.
Kálium, nitrogén és ittrium vegyjele. 31. Nyakbavaló. 33. Innivaló.
35. … László, zeneszerzõnk. 38. Állati lak. 40. Norvég, spanyol, né-
met autók jele. 41. Kétszeres illeték! 43. Fekhelyek. 44. O. L. S. 47.
Újabb állati lakhely. 48. C-vel az elején: vignetta. 50. Ezüst és kén
vegyjele. 53. A. Á. R. 55. Alex egynemû betûi. Ipacs László

Az április 12-én megjelent, 
„Hazai séták“ címû rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Katona József Múzeum; Falumúzeum; 
Éneklõ kanonoki ház“.

A nyári szezon kezdetén a hangulatos 
fedett teraszon várjuk kedves vendégein-
ket a következő programokkal:
Május 12-én a Casino Black zenekar fellépése 
a Rock and Roll kedvelőinek, 
belépés táncos kedvel!
Kerti grill várja vendégeinket!
Belépő 1.000.-HUF/fő 1pohár koktélt tartalmaz!
Május 19-én a THE SHADOW HUNGARY BAND
fellépése és kerti grillparti!
A programokról bővebben a 243-89-67-es telefonon!
Vendéglőnk továbbra is várja kedves vendégeit fedett teraszán,
hétvégenként bográcsban készült halászlével 
és grillezett ételekkel.
Gyerekeknek játszótér!

Hullám Vendéglő
1039 Királyok útja 307. Duna-part!

HAHOTA
Öregember botorkál be a kocs-
mába.
- Adjon egy liter bort.
- Vöröset vagy fehéret?
- Mindegy. Színvak vagyok.

* * *
Két barát sétálgat az erdõben:
- Látod azt a hatalmas fát?
Képzeld, tavaly két perc alatt
felmásztam a tetejére.
- Ne mondd! És látta valaki?
- Aha, egy medve...

* * *
Repülõjegyet vásárol egy utas:
- Szeretnék New Yorkba repül-
ni, a csomagjaim felét kérem
Miamiba, a másik felét pedig
Ausztráliába vinni.
- Ezt sajnos nem tudjuk meg-
csinálni!
- Nem-e? Pedig tavaly sikerült...

* * *
Hatalmas ládát cipel verejté-
kezve négy katona. Arra megy
egy öregúr, és megkérdi tõlük:
- Mit cipeltek, fiúk?
- Az hadititok!
- És ennyire nehéz a láda?
- Hát hogy a fenébe ne lenne
az, amikor tele van rakétával!

* * *
- Apu! Mi a különbség az egylöve-
tû puska és a géppisztoly között?
- Az egylövetû olyan, mint amikor
én beszélek. A géppisztoly meg
olyan, mint amikor anyád beszél.

* * *
- Gyorshajtásért felírom! -
mondja a rendõr az autósnak.
- Az még mindig jobb mintha én ír-
nám fel magát - érkezik a válasz.
- Miért? Ki maga?
- A sírköves 

„Óbudán Mulatni Jó“
Májusi programok 

a Hullám Vendéglőben!
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Pályázat

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

A helyiségekre külön-külön lehet
ajánlatot tenni, melynek tartalmaz-
nia kell a pályázó adatait, a vétel-
árat, a fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyilatkozatát
a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatát a benyújtástól
számított 60 napig köteles tartani.
A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázati
biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára. Szám-
laszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001.
A pályázati biztosíték befizetését
igazoló bizonylatot és a pályázato-
kat zárt borítékban 2012. május
21-én (hétfõn) 12 óráig lehet be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. Vagyongazdálkodási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1.
I./19.). 
A pályázati ajánlat benyújtása for-
manyomtatványon történik, mely
személyesen átvehetõ a fenti címen
vagy letölthetõ a www.obuda.hu
honlapról.
A pályázat bontása 2012. május 21-én 12 órakor a
Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám alatt, a vagyon-
gazdálkodási osztály hivatalos helyiségében törté-
nik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefo-
non értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat
kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõk-
kel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt-
körû licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõ(k)nek
szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.

(XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meg-
határozottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további fel-
világosítást lehet kérni, ill. a helyiségek
megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ
a vagyongazdálkodási osztályon a 437-
8639-es, 437-8899-es vagy a 437-8679-
es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerült a www.obuda.hu honlapra,
valamint a következõ internetes hirdetési fóru-

mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu. Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Vagyongazdálkodási Osztály

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a
vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a
pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban fog-
lalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatát a
benyújtástól számított 60 napig köteles tartani. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára. Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001. A pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban 2012.
május 21-én (hétfõn)
12 óráig lehet benyújta-
ni az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. Vagyongazdál-
kodási Osztályán (cím:
1033 Bp., Fõ tér 1.
I./19.). 
A pályázati ajánlat be-
nyújtása formanyomtat-
ványon történik, mely
személyesen átvehetõ a
fenti címen vagy letölt-
hetõ a www.obuda.hu
honlapról.

A pályázat bontása 2012. május 21-én 12 órakor a
Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám alatt, a vagyon-
gazdálkodási osztály hivatalos helyiségében történik.
A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon
értesítjük a pályázat eredményérõl. Apályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû lici-
tet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa. A vevõ(k)nek szerzõdés-
kötési díjat kell fizetnie a 23/1995.(XII.28.) Ör. 9/A
paragrafusában meghatározottak szerint.

Apályázattal kapcsolatban további felvilágosítást le-
het kérni, ill. a lakások megtekintéséhez idõpont
egyeztethetõ a vagyongazdálkodási osztályon a
437-8639-es, 437-8899-es vagy a 437-8679-es tele-
fonszámokon. 
Apályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban,
felkerült a www.obuda.hu honlapra, valamint a kö-
vetkezõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi üres lakások értékesítésére
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A tenisz rajongói idén sem marad-
nak sportcsemege nélkül: április
30-tól május 5-ig ismét megren-
dezik a Budapest Grand Prix né-
ven már európai hírnevet szerzett
nemzetközi nõi tornát. 

A 220 ezer dolláros összdí-
jazású WTA Tour életben

tartását ebben az évben is csak
nagy nehézségek árán sikerült
biztosítani, amiben elévülhetet-
len érdemei vannak Márky Je-
nõ versenyigazgatónak. A Ró-
mai Teniszakadémia tulajdono-
sa minden évben kilincsel,
hogy támogatókat találjon a
rangos torna költségeinek fede-
zésére. Budapest egyetlen vi-
lágversenye minden alkalom-
mal kivívja a nemzetközi szak-
ma elismerését, színvonalban,
rendezés terén és a versenyzõk
elégedettsége tekintetében a ti-
zenhét hasonló pénzdíjas ren-
dezvény legjobbjaként tartják
számon. 

A hosszas szervezõmunka
eredményeként igen erõs me-
zõnyt sikerült toborozni. A hu-
szonnégyes fõtáblán tíz ver-
senyzõ található a top ötvenes
ranglistán. 

A kiemelési sorrend: 1. Lucie
Safarova (cseh, 23. a WTA rang-
listán). 2. Sara Errani (olasz,
28.). 3. Ksenia Pervak (kazah,
38.). 4. Klara Zakopalova (cseh,
40.). 5. Martinez Sanchez (spa-
nyol, 43.). 6. Irina-Camelia
Begu (román, 44.). 7. Tsvetana
Pironkova (bolgár, 43.). 8. Timea
Bacsinkszky (svájc, 47.). 

A hazai nézõk nagy örömére
Babos Tímea is pályára lép,
mellette Arn Gréta és több te-
hetséges fiatal játékos is bizo-
nyítási lehetõséget kapott. Az
utóbbi idõben sikeresen szerep-
lõ Babos Tímea (már 66. a rang-
listán) optimista a verseny elõtt
és már nagyon várja, hogy hazai
közönség elõtt is bizonyíthassa
jó formáját. (lovas)

Erõs mezõnnyel rajtol
a Budapest Grand Prix

Már javában folynak a kerületi
diákolimpia versenyei. A sport-
ágak közül a cselgáncs is sorra
került, a Pais Dezsõ Általános
Iskola tornatermében ezúttal is
népes mezõny lépett tatamira, a
különbözõ korcsoportokban több
mint száz versenyzõ küzdött az
érmekért. 

A színvonalas verseny an-
nak köszönhetõ, hogy az

Óbudai Judo Club uniós pályá-
zatot nyert a „Gyermekek sze-
mélyiségének fejlesztése a judo
speciális nevelési és oktatási
elemeivel Óbudán és környé-
kén“ elnevezésû projekttel. Ez
a támogatás lehetõvé tette,
hogy egyre több általános isko-
lában és óvodában valósuljon
meg a rendszeres judo (csel-
gáncs) oktatás. A program fõ
célja a gyerekek életre nevelése
a sportág speciális elemeivel,
melynek tematikája a Japánban
már 1882-tõl bevezetett prog-
ramra épül, természetesen a ha-
zai viszonyokhoz igazítva.
Megvalósítása óvodai és okta-

tási intézmények tanórai és
szabadidõs tevékenység kere-
tein belüli oktatással és neve-
léssel történik. A judo alapú
testnevelés során sok
értékes tulajdonságot
sajátítanak el a gyere-
kek, jelentõs fejlõdést
érnek el ügyesség, bá-
torság, fegyelem és ki-
tartás terén. A 2010. évi
felmérés során kiderült,
hogy a gyerekek 20-30
százaléka hiperaktív,
vagy tanulási zavarok-
kal küzd, melyekre ha-
tásos „orvosság“ a judo.

A hetedik alkalom-
mal rendezett kerületi
cselgáncs diákolimpián
ezúttal nem dõlt meg a
170 fõs részvételi re-
kord, de a küzdelem a
legsikeresebb verse-
nyeket idézte. A rend-
szeres edzések, a test-
nevelés órákon és a
délutáni sportköri fog-
lalkozásokon való gya-
korlás éreztette hatását,
a versenyzõk tudása
ugrásszerûen fejlõdött
a program bevezetése

óta. A verseny lebonyolítása a
népes mezõny (150 induló) el-
lenére fennakadás nélkül zaj-
lott, eredményhirdetéskor pe-
dig kiderült, hogy az eddigiek-
nél értékesebb ajándékokkal
tudták díjazni a legjobbakat.

Ez annak volt köszönhetõ,
hogy Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata és a Pedagó-
giai Szolgáltató Intézet mellett
ezúttal az OTP Bank kerületi
fiókjai is beléptek a támogatók
közé.

Ozsvár András,
az Óbudai Judo
Club elnöke, a ver-
seny fõszervezõje
így értékelt: - Az
uniós támogatással
beindított projekt-
nek köszönhetõen
már látni lehet a
fejlõdés jeleit. Bi-
zakodásra ad okot
az iskolákban és az
óvodákban tapasz-
talható judo-láz,
egyre több gyerek
kap kedvet a spor-
toláshoz. A mosta-
ni versenyen több
tehetséges gyerek
tûnt fel, akikbõl
akár olyan sikeres
versenyzõ is lehet,
mint a mostani
rendezvényünk
díszvendége, Had-
fi Dániel kétszeres
Európa-bajnok.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Diákolimpián vizsgázott a projekt

Testnevelés - judo alapon

Kemény küzdelem a diákolimpiai érmekért
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• A 3-as választókerületben egyelõre szünetel az in-
gyenes jogi tanácsadás.
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából
dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ kedd-
jén 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban
(Mátyás király útja 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. *
Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harma-
dik csütörtökén (legközelebb május 17-én)16-tól 19
óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem
szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerület-
ének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-
2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szer-
vezete a Váradi utca 17. szám alatti irodájában, csü-
törtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát
tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén
ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének
megbízásából Búzás Antal Gyõzõ minden hónap el-
sõ csütörtökén (legközelebb május 3-án) 16-tól 18
óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadást
tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus utca 1-
3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a
368-9464-es telefonszámon.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között te-
lefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes
tanácsadásra.Tanácsadás személyesen: a hónap 3.
péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Az eddig a XI. kerületi Bartók Béla úton mû-
ködõ Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat
- Kormányablak - április 2-án új helyre köl-
tözött, a III. kerületi Váradi Sándor utca 15.
szám alá (a Vörösvári úti járóbeteg-szakren-
delõ közvetlen közelébe). Itt is változatlan
idõpontban, hétköznap 8-tól 20 óráig várják
a helyi és környékbeli lakosokat. 
A Kormányablakokban jelenleg 61 külön-
bözõ ügyet lehet indítani, de bármilyen ha-
tósági ügyben általános tájékoztatást tud-
nak nyújtani az ügyintézéssel kapcsolato-
san, illetve a szükséges nyomtatványok ki-
töltésében. 
A 61 féle ügy közül néhány a teljesség
igénye nélkül: ügyfélkapu nyitására,
elektronikus kapcsolattartással összefüg-
gõ felvilágosítás, tájékoztatás; családtá-
mogatási ellátások (anyasági támogatás,
családi pótlék, gyes, gyed, tgyás stb.
igénylése); utazási költségtérítések igény-
lése egészségbiztosítási ellátáshoz; nyug-
díjügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, ké-
relmek, változás-bejelentések átvétele;
taj-kártya igénylése; Európai Egészség-
biztosítási kártya igénylése; adóigazol-
vány igénylése; egyszerûsített honosítási
eljárás megindítása; egyéni vállalkozás-
sal kapcsolatos ügyintézés; fogyasztóvé-
delmi panaszok átvétele stb.
(Az intézhetõ ügyek teljes listája és a kap-
csolódó ismertetõk megtalálhatók a

www.kormanyablak.gov.hu oldalon. A si-
ket ügyfelek számára jelnyelvi tolmács se-
gíti az ügyintézést.)

Kormányablak 
a Váradi utcában 

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Job-
bik Magyarországért Mozgalom) országgyûlé-
si képviselõ fogadóóráját minden hónap elsõ
péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11.
szám alatti Jobbik irodában, illetve külön idõ-
pont-egyeztetésére is mód van a
z.karpat.daniel@ jobbik.hu drótpostacímen.

Az ifjúság helyzetérõl 
A Kereszténydemokrata Fórum követ-
kezõ témája az ifjúság helyzete Magyar-
országon lesz május 8-án 18 órától.Elõ-
adó: dr. Beer Miklós püspök. Helyszín:
Selyemgombolyító (Miklós tér 1.)

Jótékonysági 
hangverseny

A Gyógyító Jószándék Alapítvány idén
is megrendezi jótékonysági koncertjét
május 9-én 19 órai kezdettel az Óbudai
Társaskörben. Fellép többek között Ko-
csis Tibor, az X-faktor gyõztese, Széles
Iza, a 2005-ös Megasztár döntõse, va-
lamint Huszenicza Anna és barátai. Az
est bevételét az izombeteg gyermekek
nyári táboroztatására fordítják. (Az ala-
pítvány a személyi jövedelemadó 1
százalékát is szívesen fogadja a
18109726-1-41-es adószámon.) 
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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: Théma Nyomda Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 55.

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

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 (27%) nem tartalmazzák.
Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25%. Negatív: + 20%. Elhelyezési fel-
ár: + 20%. Tervezési díj: + 10%.
Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10
szóig 3800 Ft + áfa/alkalom. (Egy hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött
(legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 
impress.hirdet@gmail.com; Tel.: 430-1250, 267-0525

Könyvelõ munkatársat keresünk
Elvárások:

Szakirányú középfokú végzettség.
Mérlegképes könyvelõi képzettség.

Legalább 15 éves szakmai gyakorlat.
Fényképes önéletrajzot, 

jövedelemigény megjelölésével várjuk.
Óbudai Autójavító Kft.

1033 Budapest Mozaik u. 1-3.
e-mail: titkarsag@obudai-autojavito.hu

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

MÛSZAKI VIZSGA
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

Csík zenekar a Szigeten
Alapításának legnagyobb koncertjét adja a Csík zenekar a Sziget
Fesztivál „mínusz elsõ“ napján, augusztus 6-án. A 24 éve alakult
együttes új feldolgozásokat ad majd elõ, a teljesség igénye nélkül,
olyan vendégek társaságában, mint például Szörényi Levente,
Bródy János, Presser Gábor, Földes László (Hobó), Kovács Kati. A
koncertre a Szigetre „ottalvós“ bérlettel rendelkezõk ajándékként, in-
gyen léphetnek be, azok pedig, akik csak a Csík zenekar miatt láto-
gatnak a Hajógyári-szigetre, 6900 forintos áron válthatnak belépõt
erre az estére. (A fesztivált augusztus 8-tól 12-ig rendezik.)

AJobbik Magyarországért Mozgalom
idén is megrendezi nagyszabású ma-

jálisát a Hajógyári-szigeten.
Koncertek Április 29.: FankaDeli,

Hungarica, Ismerõs Arcok. Április 30.: P.
Mobil, Moby Dick, Kárpátia. Május 1.:
Romantikus Erõszak, Lord, Kormorán.

Az ingyenes koncertek mellett további in-
gyenes programok mindhárom napon. Min-
den nap 10 órától elõadások, magyaros ven-
déglátás és ajándékvásár, 14 órától hagyo-
mányõrzõ programok, 15-tõl 20 óráig kon-
certek a javából. Gyermekeknek foglalkoz-
tatás és játékok egész nap. (Bõvebb informá-
ció: www.jobbik.hu, 06-30-377-1857.)

Nemzeti majális a Hajógyári-szigeten
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