
Egyre több III. kerületi vállalkozó csatlako-
zik kártyaelfogadóként a programhoz. Díj-
mentesen május 31-ig tehetik meg ezt.

A városrész kiemelkedõ kulturális prog-
ramsorozata június 15-tõl szeptember 1-
jéig tart kilenc helyszínen.

A Vasas-Óbuda Hofeka röplabdás lányai
a Magyar Kupa mellett az NB I-es baj-
nokságot is megnyerték.29

Bajnokcsapatok a Vasasnál

XVIII. évfolyam 9. szám                Megjelenik kéthetente              2012. május 14.

7
Óbuda Kártya: bõvülõ elfogadóhelyek

16
Óbudai Nyár június közepétõl

Hatodik alkalommal ünne-
pelték Óbuda-Békásme-
gyer polgárai a kerület
napját. Idén május 5-én
kínált századfordulós han-
gulatot a látogatóknak a
Fõ és a Szentlélek tér. A
központi helyszínek mel-
lett a városrészben szinte
mindenütt „szomszédol-
tak“.

N em csak a program
számít már hagyo-

mánynak, hanem az is,
hogy évente új helyszín-
nel, mûsorral színesedik
a kínálat. Ez a nap az
együttlétrõl, kultúráról,
sportról, egészségrõl, ki-
kapcsolódásról és az
összetartozásról szól. Az
már az embereken mú-
lik, hogy egyetlen hely-
színen töltik el a napot,
vagy kedvükre válogat-
nak a programok között.
(Képünkön: Halász Ju-
dit koncertjén zsúfolásig
megtelt a Szentlélek tér .)

KÉPRIPORT A 2-5. OLDALON

S zámos fontos kér-
désben döntött a vá-

rosrész képviselõ-testü-
lete az április 26-ai ülé-
sen. Egyik kiemelt téma
volt a szociálisan hátrá-
nyos helyzetben lévõk -
a lakhatással kapcsola-
tos hátralékuk miatt el-
adósodott és otthonuk
elvesztésével fenyege-
tett lakosok - fizetõké-
pességének helyreállítá-
sa, a „fedél“ biztonságá-

nak megõrzése. Mind-
ennek érdekében a je-
lenleginél hatékonyabb

rendszer létrehozását
tervezik. 

FOLYTATÁS A 6. OLDALON

„Óbudára nézve nagy vál-
tozás állott be“ - Harrer
Pál és a városegyesítés
kora címmel nyílt új idõ-
szaki kiállítás az Óbudai
Múzeumban. 

A tárlat Óbuda egyik
jelentõs korszaká-

ba vezeti vissza a látoga-
tót. A III. kerület fejlõdé-
sét a városegyesítéstõl az
1910-es évek elejéig
Harrer Pál életén és mun-
kásságán keresztül mutat-
ja be, aki 1873-ban pol-

gármesterként képviselte
a Pesttel és Budával fõvá-
rossá egyesülõ Óbuda ér-
dekeit a városegyesítést
megelõzõ tárgyalásokon.
Késõbb indítványozója
volt a városrész életében
bekövetkezõ változások-
nak. A TÁRLATRÓL A 21. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
május 29-én,kedden jele-
nik meg. Újságunk koráb-
bi számai is olvashatók a
www. obuda.hu honlapon.

Új parkolási rendszert
vezet be az önkor-

mányzat 2013-ban. A par-
kolás rendjérõl szóló ren-
delet megalkotásánál ki-
emelt szempont a helyi la-
kosok és a helyi vállalko-
zások védelme, ezért szá-

mukra - a magasabb szintû
jogszabályok keretei közt -
a maximális kedvezmé-
nyeket kívánja biztosítani a
helyhatóság. Ennek érde-
kében a tervezetet társadal-
mi véleményezésre bocsá-
tották. RÉSZLETEK A 8. OLDALON

Harrer Pál és a városegyesítés kora 

Jövõre új parkolási rend 

Védõháló rászorulóknak, 
szigorodó zaj elleni rendelet

Óbuda Napja díjátadóval, piknikkel, szomszédolással

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ASzentlélek téren fel-
lépett Orosz Zoltán

harmonikamûvész, a Sze-
ná-Torok (a Magyar Or-
szággyûlés Képviselõinek
kórusa), Szabó Ádám har-
monikamûvész, a Kerekes

Band, a Balkan Fanatik, a
sort a Vad Fruttik koncertje
zárta a fiatalok örömére.

A Fõ téren a Langaléta
Garabonciások, a Ma-
gonc Népzenei Együttes,
az Óbudai Népzenei Is-
kola növendékei, a Csík-
szeredai Zenekar, a Kin-
csõ Néptáncegyüttes szó-
rakoztatta a közönséget.
A Duna Mûhely iparmû-

vészei és Pattantyús Ger-
gely üvegtervezõ mûvész
vezetésével egész nap le-
hetõség volt kézmûves-
kedésre. 

A Kobuci kert színpa-
dán megfordult az Egy-
szólam Zenekar, Fábián
Éva, Berecz András, a
Buda Folk Band. Rend-
hagyó Prímás találkozó
zárta a napot.

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

Óbuda Napja piknikkel, szomszédolással 
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere megnyi-
tóját követõen Menczer Erzsébettel, az oktatási és sport
bizottság elnökével adta át az Óbuda-Békásmegyer Dísz-
polgára-díjat, a „Pro Óbuda“-díjakat, az Óbuda Kultúrá-
jáért-díjat, az Óbuda Sportolója-díjakat és a Hidegkuti
Nándor Emlékplakettet. (Kitüntetettek a 3-4. oldalon.)

Theisz Bálint alpolgármester, Bús Balázs polgármester és Menczer Erzsébet, Óbuda or-
szággyûlési képviselõje Harrer Pálra, Óbuda elsõ polgármesterére emlékezett és meg-
koszorúzták márványtábláját 

Óbuda Kártyát valamennyi helyszínen igényelhettek a lakosok 

Fontos szerepet szántak a szervezõk idén is az
Óbudai Pikniknek, mert ezek az önszervezõdõ cso-
portok hivatottak arra, hogy közelebb hozzák egy-
máshoz a szomszédokat. Tavaly már számtalan he-
lyen ültek asztalhoz olyanok, akik addig szinte csak
látásból ismerték egymást, és estére valódi szom-
szédokká váltak a terített asztalok körül.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

KINCSÕ NÉPTÁNCEGYÜTTES
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- A kerület vezetése bár
formális eljárás keretében
dönt az elismerõ címek
adományozásáról, azon-
ban maga a jelölés leg-
alább olyan fontos kerüle-
tünk életében, mint maga
a kitüntetés. Arról tanús-
kodik ugyanis, hogy a he-
lyi közösségek ismerik és
elismerik azokat, akik szá-
mára a munka nem pusz-
tán szakma, hanem lehetõ-
ség - közvetve talán célja
is - Óbuda-Békásmegyer
hírnevének öregbítésére.

A mai nap részben az õ
ünnepnapjuk. Büszkék le-
hetünk a köztiszteletnek
örvendõ orvosaink, spor-
tolóink, pedagógusaink és
megannyi szakma kiváló
képviselõjének személyes
példájára. Aktivitásuk je-
lenti sokszor azt a hajtó-
erõt, mely elõre visz sor-
sokat, közösségeket, és
mindezek összességeként
kerületünket is - ezekkel a
szavakkal köszöntötte Bús
Balázs polgármester az
idei év díjazottjait.

Tiszavölgyi Istvánnak, a kerület oktatási területén végzett, közösséget és iskolát te-
remtõ igazgatói munkássága elismeréseként Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára címet
adományozott a képviselõ-testület. A kitüntetést Bús Balázs polgármester adta át

Óbuda-Békásmegyer
hírnevét öregbítették

„Pro Óbuda“-díjasok

Gálosfai Jenõné Óbuda-Békásmegyer kulturális életében betöltött ki-
emelkedõ tevékenységéért Óbuda Kultúrájáért-díjban részesült

Horváth Péter, a Multi Sportegyesület vezetõje Hidegkuti Nándor Em-
lékplakettet vehetett át

Tiszavölgyi István az új díszpolgár

Dr. Gál Éva Óbuda múltjának megismerése
érdekében kifejtett történelemtudományi
és irodalmi munkássága elismeréseként
„Pro Óbuda“-díjat vehetett át

Dr. Szabados Pálnak, Óbuda közéletében
a keresztény szellemiség széles körben
való terjesztéséért és megerõsítéséért
végzett tevékenysége elismeréseként
„Pro Óbuda“-díjat adományo-
zott az önkormányzat

Emlékplakett sportért

Tóth Herminának, a Gázgyári Lakótelep közösségéért, a
helyi hagyományok ápolásáért, megõrzéséért elkötele-
zettséggel végzett aktív szervezõ munkájáért „Pro Óbu-
da“-díjat adományozott a városrész képviselõ-testülete 

Óbuda Kultúrájáért-díj
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Janza Richárd kajakos (Óbuda Sportolója Em-
léklap), Korondy Tamás kajakos (Óbuda Sporto-
lója Emléklap), Miklós Andrea, speciális olim-
pia Athén atlétika I. helyezett, kislabda dobás
II. helyezett (Óbuda Sportolója Emléklap), Kéke-
si Márton síelõ és Paksy Tímea kajakos kiemel-
kedõ sportteljesítményéükért Óbuda Sportoló-
ja-díjban részesültek. Horváth Péter, a Multi
Sportegyesület vezetõje Hidegkuti Nándor Emlékplakettet vehetett át. Dorogi
László judós és Szabó Dóra (kis képünkön) Óbuda Sportolója Emléklapot kapott

Óbuda Sportolója-díjasok

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGÁÉRT-DÍJASOK. A képviselõ-testü-
let Óbuda-Békásmegyer Közbiztonságáért-díjat adományozott Szücs Já-
nosnak, a III. kerületi Polgárõr Egyesület elnökének, Séra Dávid mentõ
szakápolónak, Zentai Sándor rendõr törzszászlósnak, Zsigó Csaba Árpád
tûzoltó századosnak, Kiss László Zoltán közterület-felügyelõnek és
Prodl Erika rendõr fõtörzszászlósnak (balról jobbra). Az elismeréseket
Puskás Péter alpolgármester adta át május 5-én, Óbuda Napján, a bé-
kásmegyeri közbiztonsági napon 

Tanösvény-avató Aquincum-Mocsárosban

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Hét állomásos tanösvényt avatott Bús Balázs polgármester Mocsárosdûlõn
Óbuda Napján. Ide várják a kirándulókat, hogy felfedezzék a terület természe-
ti szépségeit, növény- és állatvilágát. A sétához vezetõ segítségét is kérhetik,
de táblák is útba igazítják a túrázókat és információs füzet is rendelkezésre
áll. Az Aquincum-Mocsáros Egyesület a fõvárosi Környezetvédelmi Alap pályá-
zatán nyert összegbõl és saját forrásokból alakította ki a tanösvény útvonalát.
A kerületrészen Óbuda Napján egyebek mellett bábelõadásra, papírsár-
kány-készítésre, kézmûves foglalkozásokra, családias piknikebédre, utca-
bálra várták a lakosokat

I dén 5 helyszínen zajlott a III.
Halászlé és Bográcsos Ételek

Fesztiválja a Gyepes Lajos és
Gyepes Ádám vezette Római
Sport Egyesület, illetve a Rátkai
János és Fehér Ágnes által irá-
nyított Rómaifürdõ SE szervezé-
sében, az önkormányzat támo-
gatásával. A rendezvényen több

ezer ember megfordult. Látvá-
nyos sportversenyeken, kulturá-
lis programokon, fõzõversenyen
vehettek részt a látogatók. A
gyerekek nagy örömére az Óbu-
da hadihajó is lehorgonyozott a
parton.A színpadon egész hétvé-
gén színvonalas mûsorokkal
várták a közönséget. 

ÓBUDA VÍZRE SZÁLLT. Idén elõször, hagyományteremtõ szándékkal tar-
tottak evezõs napot, melyre több százan jelentkeztek

Bográcsos ételek fesztiválja Pünkösdfürdõn 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Finom falatok és italok közül válogathattak az emberek minden helyszínen, hogy ne
csak a szellem jusson ünnepi táplálékhoz. Néhány kerületi vendéglõ is kedvezmények-
kel kecsegtette a betérõket Óbuda Napján

Civil- és játékudvar a Zichy-kastély kertjében

Csillaghegy sem maradt ki a sorból. Egész nap kézmûves foglalkozások, népi játékok
zajlottak a Mátyás király út lezárt szakaszán, és kirakodóvásár várta a látogatókat. A
színpadon a Kis Kincsõ és a környék iskolásai, valamint a Református Egyház Kórusa
adtak mûsort. Felléptek a Perpatvar gólyalábasok, Soós Réka és zenekara, a Gyimesi-
ek táncházat tartottak. Tortával ünnepeltek a csillaghegyiek a Cserfalvi cukrászda jó-
voltából. Az édességet Görög Zita, a nap háziasszonya vágta fel. A program zárásaként
az R-Go forrósította fel a hangulatot

Pünkösdfürdõi pillanatkép

FELVÉTELÜNK A SZENTLÉLEK TÉREN KÉSZÜLT

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Piknik szomszédolásokkal
Óbuda Napján a központi helyszínek mellett a város-
részben szinte mindenütt „szomszédoltak“ annak ér-
dekében, hogy az egymás közelében élõk jobban
megismerhessék egymást. Nem maradt ki a sorból
többek közt: Békásmegyer-Ófalu, Táborhegy,
Csúcshegy, Kaszásdûlõ, Aquincum-Mocsáros-
dûlõ, Római-part, Csillaghegy és Péterhegy sem.
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A tanácskozáson Hor-
váth Antal alezredes, a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság vezetõje szá-
molt be a szervezet múlt
évi tevékenységérõl,
eredményeirõl. 

A fizetõ parkolásról
elsõ fordulóban
A Belsõ-Óbudát érintõ

fizetõ parkolás bevezeté-

sérõl elsõ fordulóban tár-
gyaltak a képviselõk.
Mint köztudott, a fõ in-
dok, hogy a kerületet
mintegy P+R parkoló-
ként használják az ingá-
zók, mivel a fõváros bel-
sõ területein már szinte
mindenhol fizetni kell a
jármûvel várakozásért.
Õsztõl a tervek szerint a
Szépvölgyi út II. kerület-
hez tartozó oldalán is
csak térítés ellenében le-
het majd parkolni, ami
még nagyobb terhet ró
majd Óbudára. A rende-
let-tervezet vitája során
elhangzott, hogy a rend-
szer jövõ évtõl történõ
bevezetésének célja a
közlekedési gondok és a
helyi lakosok parkolási
problémáinak megoldá-
sa. A szabályozás megal-
kotói kiemelt szempont-
ként kezelik a városrész-
ben élõk és a helyi vállal-
kozások védelmét, ezért
számukra maximális ked-
vezményeket biztosítanak
majd, a magasabb szintû
jogszabályok betartása

mellett. A tervezetben ki-
emelten kezelik a környe-
zetvédelmi szempontokat
is. A gázüzemû, a hibrid,
illetve az elektromos
meghajtású autók tulaj-
donosai kedvezményt él-
veznek majd. A díjtéte-
lekrõl és a zónahatárokról
nem döntöttek. A máso-
dik fordulós tárgyalásra a
pártfrakciók egy-egy tag-
jából létrehozott munka-

csoport, szakértõk, vala-
mint a beérkezõ lakossági
vélemények figyelembe-
vételével készítik elõ a ja-
vaslatot. (Cikk „Jövõre
új parkolási rend“ cím-
mel az 1., 8. oldalon.)

Szigorított 
zajterhelési rendelet

Módosítani kellett a
zajvédelem helyi szabá-
lyozását. A cél, hogy a
közterületi rendezvények
környezetében élõk ne
legyenek kitéve határér-
téket meghaladó zajter-
helésnek. Ennek megfe-
lelõen a testület úgy dön-
tött, ha a kérelemben kö-
zölt adatokból az állapít-
ható meg, hogy szabad-
idõs zajforrásból szárma-
zó környezeti zaj a kör-
nyéken élõk nyugalmát
indokolatlanul zavarná, a
polgármester a rendez-
vény idõtartamára a han-
gosító berendezés zajki-
bocsátására vonatkozó
korlátozást (különösen a
hangerõsítõ teljesítmé-
nyének, beállításának,

darabszámának megha-
tározása), hangárnyékoló
eszköz alkalmazását ír-
hatja elõ. Zaj- és rezgés-
védelmi szakértõ által
végzett mérésekkel kell
igazolni az egybefüggõ-
en egy napnál hosszabb
vagy rendszeresen ismét-
lõdõ közterületi rendez-
vények esetén a zaj- és
rezgésvédelmi követel-
mények teljesítését. A

rendezvénytõl származó
zajjal kapcsolatos panasz
kivizsgálása érdekében a
polgármester zajvédelmi
szakértõt kér fel, ellenõr-
zõ zajmérésre. Az állami,
valamint az önkormány-
zat által szervezett ün-
nepségekre nem terjed ki
a rendelet hatálya. 

Pályázat 
a textilgyûjteményért

Mint arról korábban
hírt adtunk, idén január 1-
jétõl önállóan mûködõ és
gazdálkodó intézménnyé
vált az Óbudai Múzeum,
melynek fenntartója to-
vábbra is az önkormány-
zat. A Textil- és Textilru-
házati Ipartörténeti Ala-
pítvány felajánlása révén
a múzeum anyaga idõ-
közben a Goldberger Tex-
tilipari Gyûjteménnyel
bõvült. Az Óbudai Múze-
um munkatársainak célja
a gyûjtemény minél gyor-
sabb integrációja, az alap-
vetõ állagvédelmi és rak-
tározási gondok megoldá-
sa, majd új kiállítás létre-

hozása. Ennek érdekében
a képviselõ-testület jóvá-
hagyta a NEFMI pályáza-
tán való részvételt, melyet
kimondottan a muzeális
intézmények szakmai tá-
mogatására írtak ki. Az
elnyerhetõ forrással te-
remtenék meg az Óbudai
Múzeum - Goldberger
Textilipari Gyûjtemény
2013-ban nyíló új állandó
kiállításának feltételeit.
Modern muzeológiai esz-
közökkel kívánnak emlé-
ket állítani az 1784-ben,
Goldberger Ferenc által
alapított és több mint 200
éven át mûködõ textilgyár
történetének.

Védõháló 
rászorulóknak
Jogászok, politikusok,

hivatalnokok, és nem
utolsósorban szociális
szakemberek vettek részt
azon a hosszan tartó szak-
mai egyeztetésen, mely-
nek célja, hogy a város-
rész területén élõ, szociá-
lisan hátrányos helyzet-
ben lévõ - lakhatással
kapcsolatos hátraléka mi-
att eladósodott és otthona
biztonságának elvesztésé-
vel fenyegetett - lakosok
fizetõképességét helyreál-
lítsák, és a lakhatás biz-
tonságának megõrzése ér-
dekében a jelenleginél ha-
tékonyabb rendszert hoz-
zanak létre. Amegalkotott
tanulmány a ténymegálla-
pításokon túl, az eddig
megtett intézkedéseket,
terveket is tartalmazza. A
részletesen kidolgozott,
alapos és jó realitás-ér-
zékkel készített anyagról
elismerõen szóltak a kép-
viselõk. 

Új helyiséggel bõvül
a védõnõi szolgálat
A Fõvárosi Önkor-

mányzattal kötendõ ha-
szonkölcsön-szerzõdés
tervezetet fogadott el kép-
viselõ-testület. A doku-
mentum a 142 négyzetmé-
ter alapterületû, Vöröske-
reszt utca 11. szám alatti
gyermekorvosi rendelõ-
nek és védõnõi szolgálat-
nak helyet adó ingatlan
használatára vonatkozik.

Az önkormányzat Védõ-
nõi Szolgálata jelenleg
nyolc telephelyen, mint-
egy 60 munkatársat foglal-
koztat. Aszolgálat helyisé-
gei többnyire zsúfoltak,
különösen a Vörösvári úti
és a Csobánka téri rende-
lõintézetben. E két utóbbi
helyszínen nincs lehetõség
a bõvítésre. A Vöröske-
reszt utca 9-11. számú
épület fõvárosi tulajdon-
ban van, de a kerületi ön-
kormányzat használja. Je-
lenleg házi gyermekorvosi
körzet, védõnõi szolgálat
és gyermekfogászati ren-
delõ mûködik itt. Az orvo-
si rendelõ melletti helyiség
ugyanakkor évek óta üre-
sen áll. Ezt a kihasználat-
lan területet használhatja
majd felújítást követõen a
Védõnõi Szolgálat, az
óbudai gyermekek ellátási
körülményeinek javítása
érdekében. A bõvített he-
lyen 2 területi és 3 iskola-
védõnõ dolgozik majd, ez-
zel megoldva a közös váró
miatt adódó problémákat.
Az egyeztetések eredmé-
nyeként a fõváros vezetése
hozzájárult a helyiség in-
gyenes használatba vételé-
hez.

Védelem a szociális
intézményeknek
Az Óbudai Szociális

Szolgáltató Intézmények
épületei ellen irányuló
sorozatos betörések, lo-
pások miatt a képviselõ-
testület úgy döntött, felül-
vizsgáltatja az eddig al-
kalmazott 3 riasztórend-
szer mûködését, valamint
újabb technikai védelem-
mel látja el az egyes in-
gatlanokat. Az elkövetõk
elsõsorban az irodákba
törtek be, ahonnan kész-
pénzt tulajdonítottak el,
ezért a védelmi eszközö-
ket, riasztókat és kamerá-
kat az irodák és a bejárati
ajtók megfigyelésére al-
kalmas helyre szerelik
fel. A testület 9 millió fo-
rintot szavazott meg az
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény 9 épü-
letének védelmére, a koc-
kázati tartalék terhére.

Védõháló rászorulóknak, szigorodó zaj elleni rendelet

FOLYTATÁS A 7. OLDALON
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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.

Pályázat civil
szervezeteknek

A képviselõ-testület
az önkormányzat 2012.
évi költségvetésében 20
millió forintos civil ala-
pot hozott létre. A tava-
lyihoz hasonlóan, idén
is mindkét félévben kiír-
ják a civil mûködési pá-
lyázatot, félévenként 10
millió forintos keretösz-
szeg meghatározásával.

A pályázat célja to-
vábbra is a civil szerve-
zetek mûködéséhez és
alaptevékenységéhez va-
ló hozzájárulás, eszköz,
infrastruktúra és humán-
erõforrás tekintetében.

Az elsõ félévi 10 millió
forintos keretösszegbõl az
egyes pályázóknak nyújt-
ható támogatás 500 ezer
forint. Apályázati felhívás-
ra összesen 101 érvényes

pályamû érkezett határidõ-
ig. A kulturális, civil és ki-
sebbségi bizottság javasla-
tát jóváhagyva 9 millió
620 ezer forint felosztásá-
ról döntöttek a képviselõk.   

Új helyen
a nyugdíjas klub 

Új helyre költözik a Ma-
gyar Szakszervezetek Or-
szágos Szövetsége Nyug-
díjas Alapszervezetének
klubja. Az eddigi bérle-
ményt, amely az Ágoston
utca 14. szám alatt volt,
nem tudták fenntartani an-
nak ellenére, hogy az
ÖKO-program keretében
új, korszerû hõmennyiség-
mérõket szereltek fel, és a
radiátorokat is minimális
teljesítményre szabályoz-
ták. Mindemellett a koráb-
biakhoz képest többszörös
összegû távfûtési számlá-
kat kaptak, melyeket nem

tudnak kifizetni. A testület
úgy döntött, hogy egy má-
sik önkormányzati tulajdo-
nú irodahelyiséget ad bér-
be a szervezetnek, kedvez-
ményes feltételekkel,
2017. április 30-ig. 

Együttmûködés
a NIOK-kal

A Nonprofit Informáci-
ós és Oktató Központ
(NIOK) Alapítvány célja,
hogy Budapesten szemé-
lyes és internetes informá-
ciószolgáltatások, tanács-
adások, rendezvények se-
gítségével támogassa az
egyes városrészek, ezen
belül a III. kerület civil
szervezeteinek mûködését,
tevékenységét, fejlõdését.
Óbuda- Békásmegyer Ön-
kormányzata és a NIOK
alapítvány között már évek
óta sikeres az együttmûkö-
dés. A további eredményes

tevékenység végzése érde-
kében a szervezet megpá-
lyázza a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium
által kiírt „Civil Informáci-
ós Centrum“ címet. Ennek
elnyerése esetén szorosabb
együttmûködés várható a
helyhatóság és az alapít-
vány között számos terüle-
ten, ezért úgy döntött a tes-
tület, hogy támogatja az
együttmûködési szándék-
nyilatkozat aláírását. Az
anyag többek közt infor-
mációs és klubnapok, fó-
rumok szervezését, to-
vábbképzések tartását,
tudásbázis létrehozását,
szakértõi adatbázis rendel-
kezésre bocsátását foglalja
magában. 

Vagyongazdálkodási
stratégia

Elkészült az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt.

2012-2014. évekre vo-
natkozó vagyongazdál-
kodási stratégiája, me-
lyet jóváhagyott a képvi-
selõ-testület. Az átfogó
anyagot  az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. a va-
gyongazdálkodási osz-
tály koordinálásával, és
az illetékes szervezeti
egységek bevonásával
készítette el. A doku-
mentum átfogó képet
nyújt az önkormányzat
jelenlegi, elsõsorban in-
gatlangazdálkodási, va-
gyon-nyilvántartási és
vagyongazdálkodási te-
vékenységrõl. Mindezek
hatékonyabbá tételéhez
javaslatokat fogalmaztak
meg egy jövõbeli cél
meghatározásával, az
„Operatív Program“ cí-
mû fejezetben egyes fel-
adatok végrehajtásának
elrendelésével. Sz. Cs.

FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL

Kedves Óbudai Polgár!
Örömmel értesítjük, hogy elkészültek az elsõ
körben igényelt Óbuda Kártyák, így azon kerü-
leti lakosok, akik május 11-ig adták le a belépé-
si nyilatkozatot, május 22-tõl átvehetik kártyá-
jukat ügyfélszolgálatunkon. 
Avároskártya bevezetésének elsõdleges célja a
közösségi összetartozás megerõsítése, illetve a
helyi kereskedõk versenyképességének növelé-
se által a kerület folyamatos fejlesztése. A kár-
tyával Óbuda lakói több vállalkozásnál vásárol-
hatnak kedvezményesen és gyûjthetnek törzs-
vásárlói pontokat, amelyek ajándéktár-
gyakra, hasznos eszközökre válthatók
be. Az elsõ 12 000 igénylõnek ingye-
nesen biztosítjuk Óbuda Kártyáját,
ezért ha Ön még nem adta le belépési
nyilatkozatát, kérjük, keresse fel ügy-
félszolgálatunkat.
Ügyfélszolgálati Iroda: 1036 Buda-
pest, Bécsi út 63. I/5-6. Telefonszám:
+36(21)382-9383, E-mail cím:
info@obudakartya.hu, Nyitva tartás:
hétfõ-péntek 9-tõl 17 óráig.
A program a kerületi kereskedõknek,
szolgáltatóknak is elõnyt jelent, hiszen
Óbuda Kártya elfogadóhelyként nö-

velhetik versenyképességüket, bõvíthetik ügy-
félkörüket. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy-
re több kerületi vállalkozó csatlakozik kártyael-
fogadóként programunkhoz, így partnereink
között üdvözölhetjük: CBA Kereskedelmi Kft.,
Lili-N Tours Kft., Magnóliák Mûhelye Kft., Szu-
per EB Kft., Interinform Bt., Judit delicates,
Plancontact Mérnöki Iroda, Muzsik fodrászat,
Top Vital Kft., Szépvölgyi Teniszclub, B and Zs
STÚDIÓ Kft., Bea-Beauty Bt., Dr. Varajti
Attila-Állatorvos, Görög Autó Kft., RUN KFT.-
Medcomp számítástechnikai szaküzlet, Mate-

Tours, Kisbuda Gyöngye Étterem, Pizza Para-
dicsom, Pastrami étterem, Zergesport Kft.-
Navigáció üzlet, Duci Optika, Haj-lak szalon,
Aranybaba úszó-suli, Forex Kft. Autósalkatrész
Nagykereskedés, System Computer, Gödör Sö-
rözõ, Anno Lakberendezési Kreatív Üzlet,
Carpo Stúdió Kft.-Bio bolt, Wine&Cafe
Selection - Borszaküzlet, Tikva-cipõ Bt., Bécsi
Szelet Étterem, Padamed Kft. - Szemüveg Opti-
ka, Elvira jogsi - Autós iskola, Tand Kerékpár
Szerviz-üzlet, Pedro Kocsmája, Fiorale Kft. -
Virág üzlet, Budapest Gyógyfürdõi Zrt.,

Gokartring, Óbudai Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft., valamint Óbudai
Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.
Vállalkozásával legyen Ön is tagja az
Óbudai közösségnek! A díjmentes
csatlakozás lehetõségét május 31-ig
meghosszabbítottuk, ezt követõen a
vállalkozásoknak egyszeri belépési
díjat kell fizetniük, melynek összege:
50.000 forint+áfa.
További információért hívja ügyfél-
szolgálatunkat: 06-21-202-8002, vagy
látogasson el az Óbuda Kártya portál-
ra: www.obudakartya.hu.

Óbuda Kártya Kft. 

Õsszel nyit a Máltai Pékség
Az önkormányzat kedvezményes feltételekkel adta bérbe a Zápor utca 69.
szám alatti üzlethelyiségét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek. Az
üzletet, melyben pékséget alakítanak ki, várhatóan szeptemberben nyílik meg.
A képviselõ-testület döntése alapján határozott idõre, egyelõre 5 évre, 2017.
március 31-ig veheti bérbe az üzlethelyiséget az önkormányzattól a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Jelenleg a felújítási, átalakítási munkálato-
kat végzik annak érdekében, hogy az itt foglalkoztatott megváltozott munkaké-
pességû embereknek megfelelõ körülményeket biztosítsanak napi munkavég-
zésükhöz. Ehhez a helyiség teljes körû akadálymentesítésére van szükség.
A tervek szerint szeptemberben tudják megnyitni a pékséget, ahol a bolti árnál
20-30 százalékkal olcsóbban lehet majd fehér kenyeret vásárolni.

Bõvül az Óbuda Kártya elfogadóhelyeinek száma
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Közlekedés – Beruházás

Lapunkban már hírt adtunk
az éjszakai buszhálózat át-
alakításának III. kerületi
vonatkozásairól. Most az
éjszakai autóbuszjáratok
menetrendjét közöljük.

918-as Óbuda, Autó-
busz-garázstól a Bogdáni
útra kiálló járatok: 0.08 és
0.38-kor, a Bogdáni útról
vissza a garázsba 3.14,
3.44 és 4.14-kor.

918-as a Bogdáni útról a
Kelenföldi pályaudvarhoz:
0.17-tõl 3.47-ig 30 percen-
ként (minden óra 17. és 47.
percében). A Kelenföldi
pályaudvartól a Bogdáni
útig: 23.54-tõl 3.54-ig 30
percenként (minden óra 24.
és 54. percében), ezeken
felül a Közvágóhídtól még
23.39-kor is indul egy járat
a Bogdáni út felé.

901-es a Bécsi út és a
Vörösvári út sarkától: 23.28-
tól 3.58-ig 30 percenként
(minden óra 28. és 58. percé-
ben), míg a Közvágóhídtól
23.54-tõl 3.54-ig (minden óra
24. és 54. percében), és marad
a 0.54-kor induló 937-es is.

960-as Békásmegyer,
Újmegyeri tértõl a Móricz
Zsigmond körtérre 0.04-tõl
3.34-ig 30 percenként
(minden óra 4. és 34. per-
cében), a Margit körútra
még 3.52-kor is. A Móricz
Zsigmond körtérrõl az
Újmegyeri térig 0.02-tõl
3.32-ig 30 percenként
(minden óra 2. és 32. per-
cében), valamint 4.02-kor
és 4.32-kor már csak Óbu-
da, Autóbusz-garázsig.
(További információk:
258-4636; www.bkk.hu;
www.bkv.hu) 

A megváltozott fõvárosi
szabályozás lehetõvé teszi
az önkormányzat számára,
hogy helyi rendeletben ha-
tározza meg a parkolás
biztosításának bizonyos
szabályait. A lakosok be-
vonásával a városrész ve-
zetése állapíthatja meg
például a várakozási idõ-
szak kezdetét hétközna-
pokon, zónákra oszthatja
azt, valamint díjkedvez-
ményeket állapíthat meg. 

A z új rendszer beve-
zetésével elsõdle-

ges cél a közlekedés és a
parkolás jelenlegi prob-
lémáinak megoldása, a
helyi lakosok és vállal-
kozók érdekeinek figye-
lembevételével, jogsza-
bályi keretek közt ré-
szükre maximális ked-
vezmények biztosításá-
val. A szabályozás sze-
rint a rendeletet két for-
dulóban tárgyalja a tes-

tület. A tervezetet elsõ
fordulóban április 26-án

jóváhagyta a képviselõ-
testület. 

Amennyiben idõköz-
ben a rendszer mûködte-
tésébõl nyereség képzõ-
dik, azt a közlekedéssel és
a parkolással összefüggõ
feladatokra fordítják. A
parkolás-üzemeltetés új
módja bevezetésének idõ-

pontja, tervek szerint
2013. január 1-je. Az ön-
kormányzat vonatkozó
szervezeti és mûködési
szabályzata alapján a ren-
delet-tervezeteket megha-
tározott idõn belül bárki
véleményezheti írásban,
az erre a célra kialakított
elektronikus levélcímen. 

A beérkezett, beépíthe-
tõ véleményeket figye-
lembe veszik, az elsõ for-
dulóban tárgyalt rende-
let-tervezetet kiegészítik,
módosítják, a készülõ új
elõterjesztés részeként
összefoglaló készül, mely
tartalmazza a véleménye-
zõk számát, a véleménye-
zés végsõ határidejét, a
leggyakrabban elõfordu-
ló, tartalmilag összefüg-
gõ, szakmailag jelentõ-
sebb észrevételeket. 

(A rendelet-tervezet le-
tölthetõ, véleményezhetõ
az obuda.hu honlapon is.)

Sz. Cs. 

Várják a lakosság véleményét

Jövõre új parkolási rend 

Az agglomerációból autóval érkezõk parkolóként használják Belsõ-Óbudát 

Éjjeli busz Solymárra
964-es jelzéssel május 1-jétõl éjszakai autóbusz jár
Hûvösvölgybõl a solymári Templom tér érintésével
a PEMÛ-ig. Hûvösvölgybõl 1.04-kor és 3.04-kor,
míg Solymár, PEMÛ-tõl 0.14-kor, 2.07-kor és 4.14-
kor indul. A járatok mindkét irányban azonnal csat-
lakoznak a 956-os autóbuszhoz. K. I.

Felújították a gázhálózatot a Vihar utcában. A munkálatok miatt több napra lezárták
az érintett útszakaszt 

Éjszakai buszjáratok menetrendje

A Shell Eco-marathon
Europe 28 éves múltra tekint
vissza. Az esemény célja
olyan jármûvek tervezése és
megépítése, melyek a leg-
kevesebb üzemanyag fel-
használásával, minél keve-
sebb károsanyag-kibocsá-
tással, a lehetõ legnagyobb
távolságot képesek megten-
ni.

A24 országból érkezõ
227 csapat - több

mint 3000 európai diák -
készül a megmérettetésre
május 17-e és 19-e között
a Rotterdamban megren-
dezendõ 28. Shell Eco-

marathon Europe ver-
senyre. Idén is öt csapat
képviseli hazánkat: az
Óbudai Egyetem Bánki
Donát Gépész és Bizton-
ságtechnikai Mérnöki Ka-
rának JFSZ Racing Team
nevû csapata mellett a
gyõri Széchenyi István
Egyetem és a kecskemé-
ti fõiskola hallgatói, a
Pécsi Tudományegye-
tem, a kecskeméti Kandó
Kálmán Szakközépiskola
és Szakiskola csapata. A
verseny történetében elõ-
ször olyan utcai verseny-
pálya teszi próbára a diá-
kok vezetési technikáját

és tudományos felkészült-
ségét, mely öt 90 fokos
kanyarral rendelkezik.

Az Óbudai Egyetem
etanolos autója a prototí-
pus kategóriában indul az
elmúlt évekhez hasonlóan
1 liter 95-ös üzemanyag-
gal. A karosszériához el-
készültek az alkatrészek
és ezeket elhelyezték ben-
ne. A hátsó részen a két
motorhoz elkészítették a
motortartó bakokat, a fõ
motor állapota kész, már
csak a folyamatos finomí-
tásokat végzik. A pálya
jellege miatt változtatni
kellett a kormányzáson is. 

Minimális üzemanyaggal - minél messzebbre 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Újszerû kezdeményezés in-
dult útjára egy évvel ez-
elõtt: a Perc utcában meg-
nyílt az Adománybolt. Az
USÁ-ban és Nyugat-Európá-
ban hosszú múltra visszate-
kintõ úgynevezett Charity
Shop-ok, illetve a mozga-
lommá szélesedõ adomá-
nyozás nálunk még ismeret-
len jelenség - bár már egyre
többen élnek az általa kí-
nált lehetõségekkel.

Az Adománybolt -
ahogy arra a neve is

utal - ingyen átadott ter-
mékeket kínál, a piacinál
alacsonyabb árakon. Így
több lépcsõben tesz jót -
fogalmazott a nonprofit
üzlet egyik ötletgazdája,
Sáhy Gábor ügyvezetõ.
Egyrészt megszabadul-
hatnak az emberek a szá-
mukra felesleges, már
nem használt, esetleg út-
ban levõ használati tár-
gyaiktól, bútoraiktól, ru-
háiktól, játékaiktól. Rá-
adásul még azzal a jóér-
zéssel is tehetik mindezt,
hogy adományukkal egy
vagy több rászorulón se-
gítenek. Hiszen az Ado-
mányboltban jóval ol-
csóbban vásárolhatják
meg az érdeklõdõk a tö-
kéletes minõségû árukat,
mint az üzletekben. Az
ilyen boltok érdekessége

még, hogy olyan dara-
bokhoz is hozzá lehet jut-
ni, amelyek valamilyen
plusz értékkel bírnak. Pél-
dául elõfordul, hogy igazi
retro csodákat adnak be,
régi lemezjátszókat, kólás
üvegeket stb. De komoly
értékû porcelánok is talál-
hatók a polcokon, s leg-
utóbb valaki egy piani-
nótól vált meg ily módon.
Egész szobaberendezése-
ket, illetve konyhabútoro-
kat is felajánlanak az
Adománybolt számára.
Ilyen esetben a szállítás-
hoz segítséget nyújt az
üzlet. Így környezetvéde-
lemnek is felfogható a te-
vékenységük, mivel nem

a szemétbe kerülnek a tár-
gyak, hanem újrahaszno-
sulnak.

Az elsõ adománybol-
tok még a II. világháború
idején alakultak Nagy-
Britanniában. A háború
viszontagságai közötti
áruhiány enyhítésére hoz-
ta létre a Vöröskereszt.
Hamarosan egész háló-
zattá fejlõdött és a háború
után is életben maradt.
Sõt, elterjedt más orszá-
gokban és a tengerentúlon
is. Egyedül Nagy-Britan-
niában 8500 ilyen bolt
mûködik. Ezek már spe-
cializálódtak is: van, ame-
lyikben csak ruhát árul-
nak, másokban könyvet,

CD-t, DVD-t, megint má-
sokban pedig báli ruhá-
kat. Ez utóbbiba a felsõ
tízezer viszi be „megunt“
ruhakölteményeit. 

Magyarországon egye-
lõre még csak néhány
ilyen bolt várja a vásárló-
kat. Fõleg alapítványok,
egyesületek nyitották az-
zal a céllal, hogy az abból
származó bevételeket az
alaptevékenységükre for-
dítsák. A Perc utcai ado-
mányboltot üzemeltetõ
nonprofit szervezetnek a
VII. és a XIII. kerületben
is van boltja. Az önkor-
mányzatok mindenhol
szívesen fogadják a kez-
deményezést, hiszen egy-
fajta szociális feladatot is
ellátnak ezek az üzletek.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának illetéke-
seivel is tárgyaltak már az
együttmûködés lehetõsé-
geirõl. A tulajdonosok
célja, hogy itthon is minél
szélesebb körben elter-
jesszék az adománybolt
kultúráját. Tapasztalataik
szerint, aki egyszer betér
ide, vissza-visszatér - akár
adományozóként, akár
vásárlóként. Árukészletü-
ket a Vaterán is értékesí-
tik, de saját web-áruházat
szeretnének létrehozni,
ahol mindenki tájékozód-
hat a legújabb darabokról. 

S hogy mit visznek leg-
inkább az adománybolt-
ból? A szobabiciklik és
egyéb sporteszközök iránt
a legnagyobb az érdeklõ-
dés, de a hûtõszekrények
és a mosógépek sem po-
rosodnak sokáig, hiszen
5, 10, 15 ezer forintért ad-
ják az egyébként teljesen
használható, mûködõké-
pes berendezéseket. A hi-
bátlan dísztárgyak, öltö-
nyök, könyvek szintén
szép számmal és viszony-
lag gyorsan fogynak. A
magánszemélyek adomá-
nyain túl várják a cégek
felajánlásait is. Akár el-
fekvõ raktárkészletek,
akár bútorcsere kapcsán
felszabaduló irodai búto-
rok gyorsan gazdára talál-
nak rajtuk keresztül.

Domi Zsuzsa

Adománybolt a Perc utcában 

P alacsintasütõ ver-
senyt rendezett a

Jövõbarát Alapítvány
május 4-én, Kelemen
Viktória alpolgármester,
Németh Kristóf és
Deutsch Anita, a Bará-
tok Közt szereplõi, Bom-
bera Krisztina mûsor-
vezetõ-újságíró, Jókuti
András világevõ gaszt-
routazó aktív részvéte-
lével. Az eseményen a
Citi Bank képviselõi
Szántó Péter vezetésé-
vel jelentek meg.

A verseny gyõztese a
Négy évszak fantázia-
nevû palacsinta, mely
egy hónapon keresztül
megkóstolható a Köles
étteremben. A finom-
ság eladásából szárma-
zó bevételt a tulajdo-
nos az alapítványnak
ajánlotta fel. 

A lakótelepi, rászoru-
ló, csellengõ gyerekek-
nek tartalmas szabad-
idõs programokat nyújtó
alapítvány kéri, hogy
adója 1 százalékát adja a
Jövõbarátoknak! Aki a

saját szemével szeretné
látni az alapítvány hét-
köznapi életét, bármikor
nyitott kapukkal várják.
(Adószám: 18110458-1-
41. Cím: Pethe Ferenc
tér 1-3.)

Róth Józsefnét századik születésnapján Kelemen Viktória
alpolgármester köszöntötte az önkormányzat nevében

Palacsintával támogatnak 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Adja le használt elektromos 
és elektronikai készülékeit!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ingyenes
elektromos és elektronikai hulladékbegyûjtést szer-
vez az alábbi idõpontban és helyszínen.
Május 19-én 8-tól 14 óráig: Heltai Jenõ téri parko-
ló; Csobánka tér, orvosi rendelõ mögötti parkoló;
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 berendezések: tv-készülék, rádió,
hangszóró, lemezjátszó, kazettás magnó, szalagos
magnó, videokészülék, videokamera, DVD-készülék,
MP3 lejátszó, CD-lejátszó, walkman, elektromos játé-
kok, diavetítõ stb. * Számítástechnikai berendezé-
sek: számítógép, monitor, billentyûzet, egér, nyom-
tató, szkenner, telefon, faxkészülék. * Barkácsgé-
pek: fúrógép, csavarhúzó, dekopir fûrész, gyalu,
körfûrész, szivattyú, csiszológép, hegesztõtrafó, ak-
kumulátor-töltõ stb. * Egyéb a háztartásban elõfor-
duló elektromos berendezések: mobiltelefon, csen-
gõ, sziréna, riasztókészülék, karóra, zsebóra, éb-
resztõóra, fényképészeti nagyítógép, vaku, szárító-
gép, fénymérõ, megvilágítás-mérõ, lámpák, fény-
másoló gép, fényképezõgép, számológép stb.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

A Fidelitas buda-
pesti szervezete,

az óbudai tagok rész-
vételével, Óbuda
Napján kitakarította a
Hatvany Lajos és
Pünkösdfürdõ utca
keresztezõdésénél ta-
lálható játszóteret. Az
eseményen részt vett
Bús Balázs polgár-
mester és Laukoni-
desz Lilla, a 16. szá-
mú választókörzet
képviselõje.

A területet gyomta-
lanították, felgereb-
lyézték, átforgatták a
homokot a homoko-
zóban, virágokat ül-
tettek a füves részek-
re, átcsiszolták, újra-
festették a téren talál-
ható fagerendákat és
a kerítésen kívül is
összeszedték a sze-
metet.

A napokban két tanösvényt
adtak át a III. kerületben.
Az egyiket Mocsárosdûlõn,
a másikat Csúcshegyen. 

A megnyitót az ürömi
vasúti megálló mel-

lett tartották. Kádár Pé-
ter, a Menedék a Csúcs-
hegy Barátainak Egyesü-
let elnöke és Szabó Mag-
dolna önkormányzati fõ-
tanácsadó mondott kö-
szöntõt és adta át a hat
állomásból álló túraútvo-
nalat. A tanösvényt az
egyesület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
nak támogatásával alakí-
totta ki.

A Csúcshegy mint a
félnapos-napos gyalogtú-

rák egyik állomása már a
múlt század elején beke-
rült a turisták útiterveibe.
A mostani fejlesztéssel
még szervezettebbé és
tartalmasabbá válhat a ki-
rándulók programja. A

tanösvények kialakításá-
val az önkormányzat azt
a célt igyekszik megvaló-
sítani, hogy elmélyítse a
kerületi óvodásokban és
iskolásokban a környe-
zettudatos gondolkodást.

Rendbe tették a játszóteret

Tanösvény a Csúcshegyen

A FÕKERT Zrt. mun-
katársai a cég ke-

zelésében lévõ parkok-
ban, fasorokban elkezd-
ték a vadgesztenyelevél-
aknázómoly elleni véde-
kezést. Az országba
nemrégiben behurcolt
kártevõ hernyója felelõs
azért, hogy a gesztenye
levélen fakó foltok je-
lennek meg, majd a le-
velek elszáradnak, le-
hullanak. Óbudán több

fasorban és a Hajógyári-
szigeten kezelik a vad-

gesztenyefákat a kárte-
võ ellen. 

Vadgesztenyefák permetezése

Az Óbudai Zöld Szabad-
egyetem következõ elõadá-
sának témája a megújuló
energia-laboratóriumok az
Óbudai Egyetemen lesz má-
jus 24-én 17-tõl 19 óráig.

A z Óbudai Egyete-
men régóta folyik a

megújuló és kisléptékû
energiatermelõ berende-
zések mûködésének gya-
korlati oktatása. Az óbu-
dai laboratóriumokban
függõleges- és vízszintes
tengelyû szélturbina, több
kilowattos hálózatra ter-
melõ napelemes rendsze-
rek, tározós vízerõmû
modell, napkollektorok,
mikro-kogenerációs erõ-
mû, smart grid modell és
tüzelõanyagcella is ren-
delkezésre áll. Az Óbudai
Zöld Szabadegyetem ta-
vaszi évadjának utolsó
elõadásán a kisléptékû la-
kossági energiatermelési
lehetõségeket, kiserõmû-
veket mutatják be.

Az elõadások elõtt le-
hetõség van a berendezé-
sek megtekintésére. A la-
boratóriumi bemutató 15
órakor kezdõdik. Az ér-
deklõdõk jelentkezzenek
a berki.zsuzsa@kvk.uni-
obuda.hu címen.

A résztvevõk a
2011/2012-es évad elõ-
adásait, rövid video fel-
vételeit DVD-n is meg-
kapják.

Továbbra is várják vé-
leményüket, a témába
vágó javaslataikat a
berki.zsuzsa@kvk.uni-
obuda.hu címre. (Cím:
Bécsi út 96/b, F09 elõ-
adó.)

Megújuló energia-laborok 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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M eg kell védeni a
most felállítandó

Országzászlót és a körü-
lötte kialakítandó szép
parkot! - ez a csillaghe-
gyi lakók egyöntetû vé-
leménye. Örülnek, hogy
megújul környezetük,
de egyben aggódnak is.

A csillaghegyi Petõfi
tér megint szép lesz,
méltó régi, nagy híré-
hez, de a nagy kérdés az,
hogy meddig. Tudni
kell, hogy a békásme-
gyeri lakótelep bekame-
rázása óta a vandálok, a
drogosok, a piások tere-
pe a kicsiny park. Ide
menekültek, hogy ne le-
gyenek szem elõtt. A
környékbeli lakók újra
és újra kihívják a rend-
õröket, akik, ha idejük
engedi, nagy ritkán
megjelennek, hogy bot-
tal üssék a rongálók
nyomát. 

A Ráby Mátyás utca
régi lakója, Marenyák
Ernõné, mindenki Mili
nénije azt meséli, hogy
negyven-ötven évvel ez-
elõtt öröm volt a parkba

jönni, olyan szép és gon-
dozott volt, s nagy ünne-
peken az otthonukban
tartott nemzeti zászlót
tûzték ott ki. Csakhogy
akkoriban a tér sarkán
bódé állt, amiben rendõr
posztolt, s vigyázta a
rendet. Most se rendõr,
se rend. A park építõinek
most felállított ideigle-
nes toalett egy napot sem
„élt meg“ - már az elsõ
éjszakán felborították.

A csillaghegyiek vár-
ják az Országzászlót, de

nagyon nem szeretnék,
ha a hivatalos igyekezet
dacára egy szemétdomb
közepén lobogna.
Ahogy fogalmaznak: ha
a jelen állapotok ural-
kodnak továbbra is, nem
az Országzászló lesz dí-
szére a parknak, hanem
a park lesz az Ország-
zászló szégyenére. En-
nek egyetlen ellenszere
van: térfigyelõ kamerá-
kat kell elhelyezni.

Varga Zsolt 
újságíró

A csillaghegyi Petõfi té-
ren tart a tereprendezés
annak érdekében, hogy
június 4-én, a Nemzeti
Összetartozás Napján újra
régi helyén loboghasson
az Országzászló.

A parkot újra füvesí-
tik, automata lo-

csoló-berendezést sze-
relnek fel, a meglévõ
fák, bokrok megtartása,
szükségszerû metszése
mellett új facsoporto-
kat, sövényeket telepí-

tenek. A belsõ gyalogos
úthálózat nyomvonala
módosul, és burkolattal
látják el. A játszótér is
megújul, illetve kis
mértékben átalakítják,
sövénnyel elválasztva,
az eredeti helyén ma-
rad. Felújítják a közvi-
lágítási rendszert és
díszkivilágítás is készül
az Országzászlóhoz -
tudtuk meg az önkor-
mányzat városüzemel-
tetési osztályának mun-
katársaitól. 

Védjük meg az Országzászlót! Rendezik a Petõfi teret 

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlis-

tát üzemeltet a kerületben mûködõ civil szerveze-

tek számára. Az önkormányzat által végzett napi

pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy ré-

szükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektroni-

kus levelezõrendszerünkön keresztül a különbözõ

pályázati lehetõségekrõl és a civil szervezeteket

érintõ egyéb hasznos információkról. Ha igénylik

az önkormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedje-

nek jelezni Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és

civil szervezetekkel foglalkozó referensnél, a rad-

nai.irisz@obuda.hu e-mail címen.
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület tovább-
ra is várja a nagyobb közbiztonságra vágyó kerüle-
ti lakosokat tagjai közé. Szerdánként 15-tõl 19 órá-
ig ügyeletet tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám
alatti irodájukban, ahol az érdeklõdõk megismer-
kedhetnek a polgárõri szolgálat követelményeivel,
az ügyeletes polgárõrök fogadják a bejelentéseket,
illetve bûnmegelõzési-áldozatvédelmi 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.

1 % 1 % 1 %
Ez évben elõször adójának 1 százalékával ön is tá-
mogathatja a Budapest III. Kerületi Polgárõr Egye-
sületet. Adószám: 18135327-1-41.

Békásmegyeren - szintén a hagyományok folytatásaként - közbiztonsági napot tartottak május 5-én tûzoltó-, mentõ-, katasztrófavédelmi bemutatók-
kal fûszerezve és a szakmai sátrakban zajló programokkal. A látogatók ízelítõt kaptak a rendõrség kötelékében dolgozó négylábúak bravúros akci-
óiból. A gyerekeket mini vidámpark és állatsimogató várta, a jó hangulatról a Rendõrzenekar, Pintácsi Viktória és a Papa Jazz Seven gondoskodott

Közbiztonsági nap a Csobánka téren

Elõzetes: Gyerekeknek
rendeznek bûnügyi techni-
kai bemutatóval egybekö-
tött kerékpáros KRESZ-na-
pot június 16-án 10 órától
a Csillaghegyi Közösségi
Házban. 

A tavalyi év sikerén
felbuzdulva bûn-

ügyi technikai bemutató-
val egészül ki a program,
melyen a gyermekek kö-
zelebbrõl ismerhetik
meg a rendõrök munká-
ját. A III. kerületi Rend-

õrkapitányság szakértõi-
nek segítségével egye-
bek mellett megtanulják
az ujjlenyomatvétel for-
télyait is. 

Az udvaron KRESZ-
pályán mérhetik fel tu-
dásukat: tesztlapok, tár-
sasjátékok, oktatófil-
mek, foglalkoztató füze-
tek segítik az ismeretek
megszerzését. (Kerék-
párt mindenki hozzon
magával! A belépés díj-
talan. Cím: Mátyás ki-
rály út 11-15.) 

KRESZ-nap Csillaghegyen

Az egyik legismertebb hazai
bank honlapján publikált
egy úgynevezett otthontér-
képet, mely Budapest kerü-
leteit mutatja be különbözõ
paraméterek alapján. A III.
kerület a bûnelkövetési
arány szempontjából az
egyik legbiztonságosabb ré-
sze a fõvárosnak.

Atérképen, a bûnözés
megoszlásának be-

mutatásakor, a Belügy-
minisztérium által készí-
tett összesítést vették ala-
pul, mely a 2008-tól
2010-ig terjedõ idõszakot

foglalja magában, a la-
kásbetörések számára
vonatkozóan. Az össze-
hasonlítás alapján meg-
dõlni látszik az az elkép-
zelés, hogy a betörõk leg-
kedveltebb célpontjai a
legmagasabb négyzetmé-
teráron értékesíthetõ in-
gatlanok területén talál-
hatók. A III. kerület terü-
letének közel felében 310
ezer forint/négyzetméter
vagy e fölötti összegért
kelnek el az ingatlanok,
hasonlóan mint a II. és a
XII. kerületben. 

Néhány példát alapul
véve: Kõbányán és Kis-
pesten kifejezetten sok, a
II. kerületben átlag feletti,
a XII. kerületben átlag
alatti, míg Óbudán kifeje-
zetten kevés volt a betöré-
sek száma az említett idõ-
szakban. 

Óbuda-Békásmegyer
vezetése mindezt a rend-
õrség, a közterület-fel-
ügyelet és a polgárõrség
összefogásával végrehaj-
tott, évek óta tartó közbiz-
tonsági program eredmé-
nyének tekinti.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA

Otthontérképen a városrész 

Óbuda az egyik legbiztonságosabb kerület

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Polcz Alaine oklevelek 
a Hospice munkatársainak

Dr. Muszbek Katalin, a Magyar Hospice Alapítvány
orvos-igazgatója Polcz Alaine emlékérmet, két
munkatársa, Ferdinandy Nóra gyógytornász és Kal-
ló Barbara koordinátor Polcz Alaine oklevelet vehe-
tett át munkája elismeréseként a szervezet palliatív
egyesületének X., jubileumi konferenciáján. * Ko-
rábban, a jubileumi Astellas-díj - Az év orvosa pá-
lyázatán a zsûri a Magyar Hospice Alapítványt kü-
löndíjban részesítette, melyet dr. Muszbek Katalin,
a szervezet igazgatónõje vett át.

Elsõsegélynyújtó elõadás pedagógusoknak 
A helyes elsõsegélynyújtással életek menthetõk
meg. A Szent Margit Rendelõintézet Óbudán elsõ-
segélynyújtó elõadást szervezett pedagógusoknak,
akik elsajátították az elsõsegélynyújtás fogásait, ki-
emelten az újraélesztés technikáját. Ezt a tudást
hasznosíthatják az iskolákban elõforduló balesetek
során, így növelve a bajba került gyermek vagy fel-
nõtt gyógyulási esélyeit, mert megfelelõ ellátást
kapnak a szakemberek kiérkezéséig. A képzésen
150-en vettek részt, akik igazolást kaptak errõl.

Futófesztivál az emberi méltóságért
Idén is megtartja a már hagyománnyá vált Nárcisz
futófesztiválját a Magyar Hospice Alapítvány május
18-án 15 órakor a Margitszigeten. (Részvételi tá-
mogatás: gyermekeknek 100, felnõtteknek 700 fo-
rint. A táv körülbelül 2,5 kilométer.)

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete májusban a következõ idõpontokban és hely-
színeken szervez véradást. Május 14-én 10-tõl 16
óráig: az Óbudai Egyetem Neumann János Infor-
matikai karán (Bécsi út 96/b.). Május 30-án 11-tõl
19 óráig: a Békásmegyeri Közösségi házban
(Csobánka tér 5.). Ha ön egészséges, elmúlt már
18 éves, de még nem töltötte be a 60. életévét
(rendszeres véradóknál 65. életév) és úgy érzi,
hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a
véradásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Megszûnt rendelés 
A Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft. tájé-
koztatja a pácienseket, hogy a Csobánka téri ren-
delõintézetben megszûnt a hematológiai profilú
belgyógyászati rendelés.

Allergia vizsgálat 
Rendelõ orvos: dr. Halász Adrien PhD allergológus-
klinikai immunológus szakorvos. Allergia vizsgála-
tok: szénanátha, asztma, ismeretlen allergiás bõrki-
ütések, pollenallergia, ételallergia. Rendelés: kéthe-
tente csütörtökön, 16-tól 20 óráig. Helye: Csobánka
téri rendelõintézet, fszt. 13. ajtó. A bejelentkezés
módja: beutaló köteles, elõjegyzés alapján, az ügy-
félszolgálaton személyesen 8-tól 15 óráig vagy a
454-7506-os telefonszámon.

1 % 1 % 1 %
Kérik, támogassa adója 1 százalékával a Csillag-
hegy Betegeiért Alapítványt. Céljuk szûrõvizsgá-
latok szervezése, lebonyolítása, felvilágosító elõ-
adások tartása, a gyógyítás feltételeinek javítása.
(Adószám: 18127887-1-41.) 

A belgyógyászat-diabeto-
lógia ambulanciára 95 szá-
zalékban cukorbetegek jön-
nek. A rendelõ kapacitása
behatárolt, mivel teljes
munkaidõben egy orvos dol-
gozik. Beutalóval egy-két
hónap a várakozási idõ. Ter-
mészetesen, ha a családor-
vos úgy ítéli meg - sürgõs
esetben - egy-két napon be-
lül fogadjuk a pácienseket -
ismertette dr. Beke Eleonó-
ra, a Szent Margit Rendelõ-
intézet szakmai területveze-
tõ fõorvosa.

Alegtöbb beteget a há-
ziorvos küldi a bel-

gyógyászatra és azon be-
lül a diabetológiára, de az
üzemorvosoktól is sokan
kerülnek ide, a szakellá-
tásra. Napi húsz páciens
ellátásában benne foglal-
tatik az életmód tanács-
adás, a gyógyszeres terá-
pia megtervezése, szükség
esetén az inzulin injekció
beadásának megtanítása.
Az orvostudomány mai
állása szerint már nem
szükséges kórházba utalni
az embereket, mert egy-
két hét alatt járóbetegként
beállítható az inzulin,
vagy a gyógyszeres terá-
pia is. Bár krónikus és

progresszív betegség a di-
abétesz, de karbantartható
és így a szövõdmények
megelõzhetõk - állítja a
fõorvos. Kiala-
kulásában sze-
repet játszanak
örökletes ténye-
zõk, de a helyte-
len életmód, az
elhízás is. Társ-
betegségként kí-
séri a magas vér-
nyomás, a kóros
vérzsírértékek. Sajnos elõ-
fordul azonban, hogy már
a kialakult érszövõd-
ménnyel egy idõben fede-
zik fel a cukorbetegséget,
például stroke vagy
miokardialis infarktus, ér-
szûkület mellett. Ez eset-
ben az elvesztegetett éve-
ket nem tudjuk „eltörölni“
még a legkorszerûbb terá-
piával sem. Ezért nagyon
fontos, hogy a diabéteszt
minél korábban felfedez-
zük. Megelõzni pedig az-
zal lehet, hogy többet
mozgunk, odafigyelünk
arra, mit eszünk és persze
kevesebbet idegeskedünk. 

Ami a korosztályi meg-
oszlást illeti, a betegek
egyharmada 40-50 éves
kor között, másik harma-
da 50-70 éves kor között,

harmadik harmada pedig
70 évnél idõsebben válik
cukorbeteggé. A Vörös-
vári úti rendelõben csak

felnõttekkel fog-
lalkoznak, tehát
aki úgynevezett
1. típusú diabé-
teszben szenved,
vagyis gyermek,
illetve fiatalkorú
beteg, az 18 éves
kora után kerül
ide. 

S bár az Országos
Egészségbiztosítási Pénz-
tár (OEP) támogatja a dia-
bétesz kezelésére szolgáló
gyógyszereket, július 1-jé-
tõl szigorítást vezet be az
analóg intenzív inzulin te-
rápiás készítmények ese-
tében. Akiknél a HBA1C
évente legalább két alka-
lommal nincs 8 százalék
alatt, azok elveszítik az in-
zulin 100 százalékos tb-
támogatását és helyette
másfajta inzulinra kell át-
térnie az orvosnak. Az
analóg inzulin kezelés el-
vesztése aktív - akár több
mûszakban - dolgozó em-
bereknél komoly problé-
mát fog okozni, mivel a
másféle inzulintól az élet-
mód sokkal kötöttebbé
válik. Domi Zsuzsa

A diabétesz karbantartható

Barabás Dénesné, a Ma-
gyar Vöröskereszt észak-
budai régióvezetõje 34
éves munka után nyugdíj-
ba vonult. Ebbõl az alka-
lomból kollégái és Kele-
men Viktória alpolgármes-
ter köszöntötte az Óbudai
Kulturális Központban. 

B arabás Dénesné az
eltelt évtizedekben

részt vett többek között
a helyi szociális segít-
ségnyújtó programok
kidolgozásában, ellátott
egészségnevelési fel-
adatokat, sõt a polgári
védelemben is szerepet
vállalt. Nevéhez fûzõdik
a „Csellengõ fiatalok“
elnevezésû program,
amellyel a gyerekeknek

kínált hasznos elfoglalt-
ságot. Ezenkívül szerve-
zett nyugdíjas klubot,

elsõsegélynyújtó okta-
tást és egészségügyi
szûrõprogramokat.

Nyugdíjba vonult a Vöröskeresztes vezetõ

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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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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Fõvárosi tehetségnap Békásmegyeren
„Gyökereket és szárnyakat adok …“ címmel fõváro-
si tehetségnapot rendeznek május 18-án 9.30 órá-
tól a Békásmegyeri Közösségi Házban. Az esemé-
nyen elsõsorban az óvodákban folyó tehetséggon-
dozó munkára koncentrálnak. A konferencia szek-
cióülésekkel zárul.

Óbudai siker biológiából a fõvárosi döntõn
Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 8.b osztályos
tanulója, Oláh Márton IV. helyezést ért el az Orszá-
gos Herman Ottó Biológia Verseny fõvárosi forduló-
jában, így bejutott az országos döntõbe, amit má-
jusban Kisújszálláson rendeznek. Felkészítõ taná-
ra: Ruzicska Judit.

Nemzedéki találkozó
Az Óbudai Gimnáziumban (volt Martos Flóra Gim-
názium, Szent Lujza Intézet, Cselka Intézet) nem-
zedéki találkozót tartanak június 1-jén 16 órától a
volt tanároknak, tanítványoknak.

Átolvasott éjszaka a Váradiban
Immár negyedik alkalommal rendeztek az Óbudai
Nagy László Általános Iskola diákjainak „Olvasd át
az éjszakát“ programot a Nemzetközi Gyermek-
könyvnap kapcsán. Az est mottója Ján Vliciansky
üzenete volt: „A könyvek csillagok az éjszakai égen
és világítanak a sötétben.“ Az eseményen kétszáz-
ötven gyermek vett részt. Az est folyamán játékos
vetélkedõk, váltóversenyek várták õket, verssorokat
farigcsáltak megadott rímek alapján, kvíz kérdések-
re válaszoltak. Berendezték a tantermeket az alvás-
ra, szétterítették a hálózsákokat, elõvették a kispár-
nákat, kedvenc könyvüket, és nagy lelkesedéssel
várták az est fõszereplõjét és vendégét, Berg Judit
kortárs meseírót. A diákok által hozott könyveket az
írónõ dedikálta. Felolvasásával, közös beszélgetés-
sel a gyerekeket a modern mese világába repítette.

Számítógépes tanfolyam 
A Német Kisebbségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler“ Egyesület „Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel. Idõsebbek is elkezdhetik!“
címû tanfolyama június 5-én kezdõdik. (Jelentkezni
Neubrandt Olginál lehet a 06-30-221-4938-as tele-
fonszámon.) 

Pótfelvételi
A Kõrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvû Gim-
náziumban (1033 Budapest, Szentendrei út 83.)
pótfelvételit tartanak angol és orosz célnyelvre. (Je-
lentkezés az iskola titkárságán. Telefon: 250-1744,
430-1881, e-mail: korosi-cs-g@t-online.hu)

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)

Lapzártakor érkezett: - Nem
nézhetjük közömbösen,
hogy milyen viszonyok ural-
kodnak ma Magyarorszá-
gon. És nem vigasztalhat
minket az a tény, hogy más
országokban sem jobb a
helyzet - kezdte elõadását
dr. Beer Miklós, a váci egy-
házmegye püspöke május 8-
án a Selyemgombolyítóban.

A Kereszténydemok-
rata Fórum leg-

utóbbi rendezvényének
témája az ifjúság hely-
zete volt. A püspök sze-
rint a társadalomban
rengeteg a probléma,
ezért sorrendet kell fel-
állítani, hogyan oldjuk
meg ezeket. Az elsõ a
sorban mindenképpen a
jövõ nemzedékének fel-
karolása kell, hogy le-
gyen. - Akkor cselek-
szünk Isten szándéka
szerint, ha kézen fogjuk

a gyerekeket és vezetjük
a jó út felé - fogalmazott
dr. Beer Miklós. - A
problémák ugyanakkor
összefüggenek, tehát ah-
hoz, hogy a gyerekek-
hez eljussunk, a csalá-
dokat kell megszólítani.
Nem érdemes azon vi-
tázni, hogyan jutottunk
idáig. Nem visszafelé
kell nézni és kárhoztatni
a diktatúra évtizedeit a
kialakult helyzetért, ha-
nem a megoldáson kell
gondolkodni és csele-
kedni. Amilyen a család,
olyan lesz a jövõ társa-
dalma. A család tehát
meghatározó a gyerekek
fejlõdése szempontjá-
ból. Ezért a családokat
kell felkarolni. 

Jó példaként említette
a fiatal családok spontán
szervezõdõ közösségeit.
Csak Vácon hét család-
közösség alakult az el-

múlt években. Mind-
egyik közösséghez 4-5
család csatlakozott, akik
közös programokat szer-
veznek, szoros kapcso-
latot tartanak egymással
és segítik egymást min-
denben. Máriabesnyõn
két éve alakult egy csa-
ládsegítõ központ, Du-
nakeszin pedig már húsz
éve mûködik kiválóan a
Szentjánosbogár moz-
galom. A társadalomban
tehát már megindult egy
pozitív folyamat, ame-
lyet az egyház is támo-
gat. 

- Csak együttes erõvel
javíthatunk a helyzeten,
tehát mindannyiunk fe-
lelõssége, hogy milyen-
né fejlõdnek a gyerekek
és mivé alakul a jövõ
Magyarországa - jelen-
tette ki a váci megyés-
püspök. 

d. zs.

A padok tavaly elké-
szültek, tetõ is van

a gyerekek feje felett,
és már asztalokhoz is
ülhetnek a diákok a
Bárczi Géza Általános
Iskola udvarán. Minden
feltétel adott, hogy a
szabadban is lehessen
órát tartani.

Bús Balázs polgár-
mester, Szabariné Berke
Erzsébet, a Humaniszti-
kus Alapítvány kuratóri-
umi tagjának közbenjá-
rására, négy asztallal

lepte meg a Bárczis diá-
kokat, melyek a koráb-

ban felépített pavilon-
ban kaptak helyet.

Közös a felelõsség az ifjúságért

Új asztalok a Bárczi iskola udvarán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat Saroglya utcai építési telkek értékesítésére (I. ütem)
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Világjárók fényképes úti beszámolói
Távoli tájak, különös kalandok sorozat: „Uganda -
gorillák, éjjel a pigmeusoknál, három hét a paradi-
csomban“ címmel nyugdíjasoknak május 23-án 15
órai kezdettel az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény Kiskorona utcai Idõsek Klubjában. Elõadó:
Csík Csaba. (A belépés díjtalan. Cím: Kiskorona ut-
ca 3.)

Kiállítás az Ökollégiumban
Fekete László keramikusmûvész munkáiból nyílt ki-
állítás az Ökollégium Art Galériában. Az alkotások
május 31-ig tekinthetõk meg, hétköznapokon 10-tõl
18 óráig. (Cím: Vécsey János Kollégium, Szél utca
11-13.)

Kontaktzóna - Juraj Melis 
és a szlovák-magyar kapcsolatok 

A fenti címmel nyílt tárlat az idén 70 éves Juraj
Melis alkotásaiból a Kassák Múzeumban az intéz-
mény és a Petõfi Irodalmi Múzeum közös szervezé-
sében. A kiállítás középpontjában a szlovák-magyar
kapcsolatok és a 125 éve született Kassák Lajos
munkásságának hatása áll. (A Kassák Múzeum a
Zichy-kastélyban található meg. Nyitva szerdától
vasárnapig 10-tõl 17 óráig. Cím: Fõ tér 1. A kiállítás
június 10-ig tekinthetõ meg.) 

Vendégségben Bécsben
A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeu-
ma egy éven át a bécsi Römermuseum vendége.
Az „Újdonságok a római kori Budapestrõl“ címû ki-
állítás az aquincumi polgárváros és keleti temetõjé-
nek legújabb ásatásait mutatja be az osztrák érdek-
lõdõknek. A programban láthatóak lesznek a pol-
gárváros déli városrészében a 2. és 3. században
lakott „festõház“ belsõ falfestményei, szobrai, vala-
mint a lakók használati tárgyai, érmek, mécsesek,
edények. A temetõ leletei közül a legérdekesebb
egy hét koponyát tartalmazó sír, illetve az az ólom-
tábla, amelyre átokszöveget írtak. A kiállítást a ren-
dezõk rekonstrukciós rajzokkal és nagyméretû fo-
tókkal színesítették.

A búkergetõ
Ezzel a címmel látható idõszaki kiállítás augusztus
5-ig a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeumban Haranghy Jenõ vendéglátásról szóló alko-
tásaiból. (Cím: Korona tér 1.)

A városrészben élõ képzõ-
mûvészek munkáiból nyílt
kiállítás a T-Art Alapítvány
szervezésében április 29-
én a Szent József Házban,
Paskai László bíboros és
Bús Balázs polgármester
részvételével. 

ATemplom utcai épü-
letben Csengery

Béla, Gábor István,
Hansági Hédi, Lacó Ta-

más, Lantosné Grubits
Gizella, Maracskó Gab-
riella, Szabó-M. László,
Takács Klára, Tenk Lász-
ló, Turcsány Miklós és
Vízi Tihamér alkotásai
láthatók. 

Óbuda Napján, május
5-én Vincze Mária be-
szélgetett a mûvészekkel.
Ezt követõen képzõmû-
vészeti foglalkozásokra
várták a gyerekeket.

Harrer Pál hivatali pálya-
futása szorosan kapcsoló-
dik Óbuda XIX. századi
közigazgatási, jogi válto-
zásaihoz. 

A z óbudai tanácsnál
megüresedett írno-

ki állást 1848-ban nyer-
te el, amellyel megkez-
dõdött több évtizedes
városi szolgálata. Óbu-
dát 1850-ben csatolták
közigazgatásilag Budá-
hoz, és az addigi óbudai
jegyzõ budai tanácsnok
lett. Így az Óbudán üre-
sen maradt jegyzõi tiszt-
ségre 1850. január 1-tõl
Harrer Pált nevezték ki.
Óbuda elsõ polgármes-
terévé 1872. november
10-én választották. A
tisztséget 1873 novem-
beréig, a fõváros meg-
alakulásáig töltötte be.
Harrer Pál sikeresen
képviselte Óbuda érde-
keit Pest, Buda és Óbu-
da fõvárossá egyesítésé-
nek elõkészítésében.
Megkezdõdött az akkor
még falusias képet mu-
tató Óbuda városiasodá-
sa, felzárkózása a fõvá-
ros fejlettebb részeihez.

Az új, idõszaki kiállí-
tás, melyet Bús Balázs

polgármester nyitott
meg május 3-án, bemu-
tatja a városrész város-
egyesítést követõ évti-
zedekben végbemenõ
fejlõdését, Óbuda ipari
külvárossá alakulását.
Ekkor épült meg a Gáz-
gyár, a Dohánygyár, a
Hajógyár, a Szeszgyár.
A tárlaton képet kapunk
az egészségügy, az okta-
tás és a közlekedés fej-
lõdésérõl. A látogatók
megismerhetik az óbu-
dai színházi élet és szín-
játszás történetét és
megtudhatják, meddig
volt szükség lámpagyúj-
togatókra Óbudán. Azt,
hogy mik voltak az elsõ

érettségi vizsga tételei
1910-ben a Magyar Ki-
rályi Állami Fõgimnázi-
umban, hogy mióta áll a
városháza a mai helyén,
a Fõ téren. 

Az Óbudai Múzeum
új idõszaki kiállításához
interaktív tér is épült,
mely minden korosz-
tálynak megkönnyíti és
élvezetessé teszi Óbuda
e fontos korszakának
megismerését, a város-
rész fejlõdését nagyban
elõsegítõ elsõ polgár-
mester emlékének meg-
idézését.

(A kiállítás 2013. ja-
nuár 31-ig tekinthetõ
meg. Cím: Fõ tér 1.)

Harrer Pál és a városegyesítés kora 

Képzõmûvészek alkotásai
a Szent József Házban

A Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
meghosszabbította a Zó-
rád Ernõ életmû kiállítást
június 16-ig. 

A mûvész munkáiból
sok tárlatot össze-

állítottak már, azonban
születésének 100. évfor-
dulóján egész életútjá-
nak keresztmetszetét te-
kintheti meg a nagykö-
zönség. Hatvan év a saj-
tóban, több ezer rajz, ka-
rikatúra, akvarell, kép-

regény, illusztráció, dia-
film, melyek egy részé-
be bepillanthatnak az ér-
deklõdõk. (Cím: Korona
tér 1., volt Dugovics Ti-
tusz tér. Nyitva: hétfõ ki-
vételével naponta 10-tõl
18 óráig.) 

Zórád 100 - meghosszabbítva június közepéig

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2012_09.qxd  2012.05.10.  13:23  Page 21



2012/9. szám22
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
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� 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

� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347,403-
9357, 06(30)589-7542 
� Tévéjavítás azonnal helyszínen! (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.: 06-20-321-06-01

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� KLIMA szezon elõtti kedvezménnyel!
„A” kategóriás hûtõ-fûtõ klímaberendezés
beszerelve 125 eFt. Tel.: 06(30)864-5544;
www.annauklima.hu
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017

� Lemosó permetezést vállalok géppel és
minden egyéb kertészeti munkát szakértelem-
mel elvégzek. Elérhetõségem: 06(20)384-
7397
� 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
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Társasházkezelés 15 éves tapasztalattal.
Teljes körû ügyintézés, könyvelés, regisztrált
közös képviselõ. ITT-HON-HÁZ Kft.
06(30)380-5630
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com
www.befokkt.hu
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� Gázkészülék gyors javítása, gázszivárgás
és CO mûszeres mérés. FÉG szerviz. Tamási
József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(30)389-2874
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft.
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� 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
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Asztalos-lakatosmunkák konyhabútor,
beépített szekrények, lépcsõk, korlátok készí-
tése, zárjavítás. Tel.: 06(70)545-1869
� 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
� 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
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000Ft), a békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Bé-
kási lakóparkba, ahol egész héten, szombaton
is kezelünk. Bejelentkezés. Tel.: 06(70)271-
9867
� Fogtechnika 20 éve a Szépvölgyi úti HÉV-
nél, mûanyag és fém alapú mûfogsorok készí-
tése, javítása, tisztítása, felújítása, Árpád feje-
delem útja 53. Tel.: 367-8414; 06(20)388-
8308
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Budapest,
1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Katalin. Beje-
lentkezés: 06(30)964-5436
� Kárpáti fogtechnika 26 éve a Szél u. 10-
ben. Fogsorkészítés (fogorvos háttér). Tel.:
240-2059, 06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476

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

� 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
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcent-
rikusan, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
nagy tapasztalat, háznál! Tel.: 06(20)439-6410
� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakorlott
tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden szin-
ten. Felkészítés érettségire  is. Tel.: 367-0256
�Matek, fizika tantárgyakból egész évben ok-
tatást, felkészítést, korrepetálást vállalok Óbu-
dán az általános iskolától az egyetemig. Tel.:
06(30)604-1478
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Német nyelvtanítás, minden szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.: 06(30)458-
2241

� Pilisszentlászló legszebb részén eladó egy
energiatakarékos kis ház. Örökpanoráma,
nemzeti park, friss levegõ, madárcsicsergés.
Fél órára az Árpád-hídtól.  www.pilis.free-
base.hu, pilisszentlaszlo@hotmail.com
� Eladó Váradi utcában 28 nm-es, erkélyes
öröklakás. Irányár: 8,3 MFt. Tel.: 06(20)530-
8867
� Budakalászon, Gerinc utcában örökpano-
rámás építési telek 1075 nm, 21,9 millió Ft-os
irányáron eladó. Tel.: 06(30)222-1986
� III. Attila utcában eladó egy 100 nm-es,
felújítandó kétszintes ikerház együtt vagy kü-
lön is. Tel.: 06(70)586-5356
�Bp., III. ker. Csúcshegyen lévõ 709 nm-es
zártkerti ingatlan bérleti joga átadó.
Tel.:06(20)569-3768
� XXIII. kerületi 92 nm-es ikerház felet
kerttel, garázzsal III. kerületi 60 nm-es társas-
házi lakásra cserélném. Tel.: 06(20)972-6387
� Magánszemélytõl magánszemélynek
Óbudán 52 nm-es, 2 szobás, III. emeleti pa-
nel-programos, tehermentes, beköltözhetõ la-
kás 8.500.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06(20)553-
4761
� Hármashatár-hegyen, Szépvölgyi dûlõn,
zöld környezetben, 396 nm-es, hétvégi telek,
kis házikóval 8,9 MFt-ért eladó. Tel.:
06(20)317-5667

� Iroda vagy raktározási célra kiadó egy 24
nm-es, utcára nyíló, kéthelyiséges bérlemény.
Tel.: 250-1460
� Óbudán panelházban szoba kiadó nem
dohányzó nõnek 50 ezer rezsivel. Tel.:
06(20)418-6884
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� A Kerék utcában kiadó egy utcai, két he-
lyiségbõl álló üzlet vagy iroda céljára alkal-
mas bérlemény. Tel.: 250-1460
� Hévízi úton 32 nm-es, I.em.-i, tégla, kon-
vektoros lakás, jó közlekedéssel, alacsony re-
zsivel kiadó. Tel.: 06(70)212-0906

� Antikváriumunk készpénzért vásárol

Elad-vesz

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

� 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

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

�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

� Vizes, salétromos falak utólagos szigetelése,
acéllemezzel, infektálással, falvágással. Mûsze-
res falnedvesség-mérés. Tel.: 06(30)950-1306;
E-mail: vizesfalak@gmail.com, www.fal-
szigeteles.hu

� 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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könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Úszókapuhoz C-profil 60x60x4 bruttó
15.990 Ft/6 fm, hozzávaló G4-60/4 mm fém-
görgõ 9.173 Ft/db! Tímár Vasker. Kft.
Pilisvörösvár, Szent László 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. Tel.: 06(20)590-5284, V. ker Kígyó utca 4-
6. fszt. 1.
� Veszek készpénzért bútorokat, festménye-
ket, dísztárgyakat, bizsukat, könyveket, ha-
gyatékot, kiszállással. 06(30)308-9148
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 19 éve az óbudai közönség szol-
gálatában. Tel.: 388-7332
� Szép állapotú bordó szekrénysor Óbudá-
ról. Mérete: 3 db 90x40x230 cm és 1 db
90x60x230 cm. Irányár: 40.000 Ft. Érd:
06(20)310-8476
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� 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

� Ingatlanirodánk a III. kerületben helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Várha-

tó jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor port-
fóliót biztosítunk. Jelentkezés: csic@csic.hu
�Kertbarátot keresek békásmegyeri kertem
gondozásához heti két alkalomra. Fizetés
megegyezés szerint. Tel: 06(20)911-6167
�Takarítást vállalok heti 1-2 alkalommal a
kerületben sürgõsen. Tel.: 06(20)418-6884
�Megbízható, munkájára igényes bejárónõ
alkalmi és rendszeres takarítást vállal:
06(70)581-4748
� Frissnyugdíjas csecsemõ-gondozónõ
gyermekre vigyázna és takarítást is vállal.
Tel.:06(30)398-0416

�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
�Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� 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

� 3 darab üzlethelyiség kiadó III. ker.
Baumax mellett. Tel.: 06(70)421-5350
�Forgalmas helyen húsz éve bevezetett, be-
rendezett üzlet bérleti joga átadó, bérbeadó.
Tel.: 06(70)371-5578

Üzlet

Sport

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

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

Közvilágítási hibák bejelentése
A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek Nyrt.
TeleCentrumában a 238-3838-as, vagy kizárólag munkaidõben a 289-
4070-es telefonszámon és a bdk@bdk.hu email címen lehet jelezni. A
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.szerelõi folyamatosan ellenõrzik az
utcák világítását, a kandeláberek épségét, de a hibák gyorsabb kijaví-
tása érdekében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen.

Kajak-kenu Pünkösdfürdõn
A BKV Elõre Sport Club Kajak-Kenu Szakosztálya felvételt hirdet 8-12
éves úszni tudó, sportot szeretõ fiúk és lányok részére. A jelentkezõket
szép környezet, jó társaság és sportsikerek várják. Az edzések hétköz-
nap 15 órától kezdõdnek. (A vízitelep címe:Királyok útja 255.Jelentkez-
ni lehet a helyszínen vagy Bauer Gyulánál a 06-30-286-3917-es és
Somodi Krisztiánnál a 06-30-893-6383-as telefonszámon.)
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A fölszabadított tudattalan
Amikor 1924-ben megjelent André Breton

szürrealista kiáltványa, a beavatottak elõtt nyil-
vánvaló volt, hogy a nevezetes manifesztum vol-
taképpen csak régóta ismert dolgok újrafogalma-
zása freudi hangszerelésben. Az ember õsidõk óta
törekszik arra, hogy mûvészetével, szimbolikájá-
val egy másik világra irányuló, közvetlen érzéke-
lõ képességet fejlesszen ki magában - lényegében
ez rejlik minden mûvészeti felfogás és irányult-
ság hátterében. Célja Bretonnak sem volt más:

„Nagyon helyesen tette Freud, hogy vizsgáló-
dását kiterjesztette az álomra. Elfogadhatatlan
ugyanis, hogy eddig oly kevés figyelmet szentel-
tek lelki tevékenységünk e tekintélyes részének
(mivelhogy legalábbis az ember születésétõl a
haláláig, a gondolkodás egyáltalán nem folyto-
nos), s az álom összideje, még ha csupán a tiszta
álomidõt, azaz az alvást tekintjük is, nem cseké-
lyebb a valóságidõ summájánál, vagy mondjuk
csak inkább: az éberidõnél. Engem mindig meg-
döbbentett, hogy általában a közönséges megfi-
gyelõ milyen rendkívül nagy különbséget tesz
folytonosság és jelentõség tekintetében az ébren
és az álomban átélt események között.“

Nos, annak a bizonyos határvonalnak elmosó-
dott, meghatározhatatlan voltáról az antik filozó-
fia is rendelkezett némi ismerettel. Hérakleitosz
szerint a jelenségek között eleve nem húzható
éles határvonal, mert - „Mindaz, amit ébren lá-
tunk halál - mindaz, amit alva, álom … Ugyan-
egy bennünk az élõ és a halott, az éber s az alvó,
a fiatal s az öreg. Mert ez innen átérezve azzá, az
átérezve ezzé változik. A halhatatlan halandó, a
halandó halhatatlan, ez annak halálát éli, az en-
nek életét halja.“ Hasonló módon gondolkodik
Platón is a Theaitétoszban, mikor fölveti annak
kérdését, hogy adott pillanatban milyen bizonyí-
ték birtokában mutatható ki, hogy ébren beszél-
getnek egymással, vagy éppen alszanak?

A szürrealisták szerint az igazi valóság az álom-
ban keresendõ, s mûalkotás csak belsõ ihlet vég-
eredményeként jöhet létre, mert a realista magatar-
tás minden szellemi és erkölcsi lendületet megbé-
nít. Bretonék a lélek öntudatlan mûködésének meg-
nyilvánulásait kutatva, igyekeztek magukat mind-
attól függetleníteni, ami - mint pl. a logikai sémák,
törvény és erkölcs - az embert közvetlenül rendeli
alá a külvilágnak. Lényegében nem volt ez más,
mint a freudi felettes én kiiktatása a tudatból - va-
gyis a tudattalan felszabadítása a tudatkontroll alól.

Platón még egyenértékûnek tekintette a tuda-
tos és a tudattalan állapotot, a szürrealisták vi-
szont a realitások teljes elvetésével fölértékelték
a tudattalant. Miért történhetett ez? Az ókor és a
középkor embere zárt világrendszerben élt és
gondolkodott: a külsõ és a pszichikai belsõ világ
egységében. Hieronymus Bosch, a középkori lá-
tomásos festészet szörnyalakjaival, pokolbeli je-
leneteivel, ördögeivel és boszorkányaival - két-
ségbevonhatatlan realitás volt. A túlvilág közelsé-
gét a hétköznapok realitásaként élték meg. E tu-
dati állapot nélkül elképzelhetetlenek lettek volna
a hírhedt boszorkányperek.

Newton és Einstein között azonban a fizikai
kutatások eredményei szétfeszítették az addigi

zárt világrendszer  képzetét, s az ember szem-
betalálta magát a végtelenség elfogadhatatlan,
ijesztõ fogalmával. Megszûnt a lélek és a külvi-
lág közötti egyensúlyi állapot. A bizonytalanság
félelmei elõl kifelé nem, csak a lélek mélyréte-
gei felé kínálkozott menekülési lehetõség. A tu-
dattalanból kivetítõdõ képek, képzetek, szörny-
alakok ismét realitásokká váltak, mint ókori és
középkori elõzményeik. A kozmikus, tág világ-
egyetem ellenében az alkotómûvész Baudelaire
korától kezdõdõen a lélek belsõ, zárt, védett
rendszerébe húzódott vissza. A külsõ realitásból

- a belsõ realitásba. Az álmok szimbólumvilága
újra élni kezd: „Éjfélkor jön az álom-fickó,
/Kevés szavú, rossz szemû, fürge. / Dobol egy
fekete koporsón, / Táncol bolondul a kezein / S
röhögve mondja: Ülj le, ülj le. / És jön a másik,
jön a többi, / Forognak, mint az ördög-orsók. /
Csak a szemük néz mindig engem, / akit resz-
ketve lovagolok, / Ezt a titokzatos koporsót.“

Ady Endre verse érzékletesen példázza az ál-
mok döbbenetes erejét, realitását. Álom-fickói -
megelevenedett gondolatai kísértik, s élõvé válik
a halálfélelmet szimbolizáló fekete koporsó is,
amely elõl nem térhet ki, hiszen az lényének el-
választhatatlan, tudati része.

A speciális kutatómunkák nemegyszer meg-
lepõ átfedések és összefüggések fölismerésére
vezethetnek. Elgondolkodtató például J.
Wellard néprajzkutatónak egy 1939-ben, Para-
guayban fölfedezett indián törzs körében föl-
jegyzett meghökkentõ észrevétele: a törzs nyel-
és fogalomvilágában az „egyedi ember“ nem
szerepelt, csak a csoportra volt szavuk, s azon
belül a legkisebb egységnek a párt tekintették.
Mindezzel logikai összefüggésben számolásuk-
nak is a kettõs számrendszer volt az alapja. Ha
csak egyvalakit vagy egyvalamit akartak meg-
nevezni, így mondták: „az aki - vagy ami -

nincs párosítva“. A látszattal ellentétben, ennek
jelentõsége elsõdlegesen nem matematikatörté-
neti! Meghökkentõ példája az archaikus gon-
dolkodás szívós továbbélésének, amely utat
nyithat az emberi lélek mélyrétegei felé is.

Platón egyik dialógusában a szerelemrõl
mondatja, hogy az voltaképpen nem más mint a
teljesség vágya és keresése: egyesülve és össze-
forrva a kedvessel, kettõbõl eggyé válni, ami a
maga teljességében igen nagy hatalom, minde-
nen uralkodik. Platón ennek a tökéletes egység-
nek mitológiai hátteret is ad. Valamikor az
androgyn (férfi-nõ) nevû lények egyek voltak.
Ezek a nagyra törõ, szörnyû erejû lények meg-
kísérelték megmászni az eget, hogy rátámadja-
nak, az istenekre. Végül Zeusz határozott, és
kettévágta õket. A kettéhasított lényekben föl-
ébredt az egyesülésre áhítozó vágy, minthogy
semmit sem akartak tenni egymás nélkül. Egy-
bõl lettünk kettõbe vágva s most szüntelenül
keresi ki-ki a maga másik felét. Ennek a vágy-
nak a lényege: egyesülve és összeforrva a ked-
vessel, a csonkából egésszé válni. Platón félre-
érthetetlen: önmagában senki sem egész. Ám
tapasztalatai alapján szkeptikus is: „Megtalálni
és megnyerni azt a kedvest, aki teljessé tesz
bennünket - ami ma csak keveseknek sikerült.“
Mit tehetnék ezzel? Idõálló megállapítás!

Platón a beszélgetés közben tesz még egy
látszólag nem ideillõ megjegyzést is: -
„Phaidros futván fut az öregségtõl, pedig az
nyilvánvalóan gyorsan jár, hiszen a kelleténél
gyorsabban lep meg bennünket.“ Platón míto-
szában lélektani igazságok rejlenek. A magá-
nyos ember csonka lény, de a párban élõ is az-
zá válhat: krízishelyzetben mindkettõ védtelen.
Fél évszázada figyeltek föl Nyugaton egy sajá-
tos jelenségre: ismert sikeremberek tûntek el a
közéletbõl váratlanul, hogy más néven, más tá-
ján a világnak megkapaszkodjanak a könyörte-
len idõ sodrában. A kitörés pszichózisa ez,
mondhatnánk mostani szaknyelven. Az ösztö-
nös menekülésé! Átlépni egy másik dimenzió-
ba. A statisztikai adatok szerint ebbe a vész-
helyzetbe zömmel a 45-60 év közötti férfiak
jutnak. A krízis oka a fölerõsödõ haláltudat.
Átlépni az öregedés kezdetének határvonalán,
találkozás a halállal. Ez a szembeállás a határ-
vonal átlépésének pszichikai kényszerhatásá-
val jár együtt. Ebben a helyzetben a párban élõ
is magányossá válik, ám a menekülést másod-
magával végzi, új párral az oldalán! A változás
mögött az önáltatás a mûködtetõ erõ. Végsõ
soron önmagunkat nem tudjuk elhagyni, ma-
gunkból nem szökhetünk ki.

A jelenséggel kapcsolatban a kilencvenes
évek elején új hír jelent meg a hazai sajtóban. A
Heti Magyarországban egy Milánóban bejegy-
zett eltüntetõ ügynökségrõl olvashattunk,
amely cég nagy hangon garantálva hirdette
eredményességét: „Távozzék el nyomtalanul!
Vegyen magának egy második életet!“ És még
egy bombasztikus hangú felhívás: „Tûnjön el,
ehhez joga van!“

A megoldás nyilvánvalóan nem ez! Platónnak
van igaza: „Egyesülve és összeforrva.“ Vagy aho-
gyan az indiánok is tudják: a kettõ az egy! Ám
széthulló világunkban ez már csak mitológiai fo-
galom!

(A kötet megjelenését Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata támogatta.)

Zászlós Levente:

Valóság a mitológiában 
Tanulmányok, kritikák 

Zászlós Levente olvas, 
barátai közben szóval tartják
1955. VII. 21. (László Gyula rajza)
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Pályázat

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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A nagy nap
Rejtvényünkben Devecsery Gábor aktuális versé-
bõl idézünk anyák napja alkalmából. Megfejtés a
vízszintes 1. és a függõleges 27. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ része (zárt betûk:
A. V. G.). 13. Formálódó. 14. Megkevert tea! 15. G.
A. E. 16. Zászló. 17. Össze-vissza sor! 18. Õsi ke-
resztény vallási ág. 19. Káros esõ. 20. Fordított pi-
szok! 22. … noire, borfajta. 23. Könnyû fém vegyje-
le. 24. Több azonos témájú dolog, névelõvel. 26. Mu-
zsika fele. 28. Edényfajta. 30. Idegen nem. 31. Ige-
képzõ. 32. A. Á. M. 33. Korábbi hortobágyi helység.
38. Gida egyik fele! 39. Tudományos Ismeretterjesz-
tõ Társulat. 40. Az argon vegyjele. 41. Kis Olivér. 43.
Y. V. I. 45. Nem szaggatja. 48. Egyfajta beállás. 50.
Angol sas. 52. L-lel az elején: nõi név. 53. Testborí-
tója. 54. Zambiai, thaiföldi, uruguayi és magyar au-
tók jele. 55. Tinta angolul. 56. Csavaroz. 58. Komá-
romi helység. 59. A hét vezér egyike. 60. Focizás
közben becsapja. 
FÜGGÕLEGES: 1. Igaz. 2. Béres …, színésznõ. 3. Ki-
fosztotta. 4. Énekes, költõ, zeneszerzõ egy személyben.
5. G. U. G. 6. Fordított magánszám. 7. Knock out. 8. Fej
része. 9. Idegen új. 10. Latin kötõszó. 11. Férfinév. 12.
Olvasás közben történik. 17. A vízszintes 24. többes
számban, névelõ nélkül. 21. Valakinek a fia angolul, töb-
bes számban. 22. A lovaknak vannak ilyenjei. 24. Idege-
neknél az Alpokkal kapcsolatos. 25. Ritka nõi név. 27.
Az idézet másik része (zárt betûk: H. T. N. D.). 29. Tát, megkever-
ve. 32. Lábbeli fölsõ része, névelõvel. 34. Idézné. 35. Fõvárosi focicsa-
pat. 36. Hadtáp. 37. Eblak. 42. Török fiúnév. 44. Fordított nyugtatás.
46. Pest megyei helység. 47. Labdatovábbítás. 49. Csen-e? 51. Léha
egynemû betûi. 53. Betûtípus. 55. Megkevert kín. 57. Megkevert ere!
59. Oleg egynemû betûi. 60. Kettõs betû. Ipacs László

Az április 26-án megjelent, 
„Május 1-jére“ címû rejtvényünk megfejtése: 
„Brit ipari forradalom; munkás Szent József“.

„Vendéglátás Óbudán" címmel június
9-én az Óbudai Múzeumban bográ-
csos fõzõversenyt rendeznek. 

Azsûri elnöke és a verseny
moderátora: Bede Róbert, a

TV Paprika fõszakácsa.
Jelentkezõk köre: várják min-

den olyan baráti társaság, család,
magánszemély, szervezet jelent-
kezését, akik örömmel lépnek a
híres óbudai vendéglõsök nyom-
dokába, és elkészítik a sváb kony-
ha egyik remekét, a böllértokányt. 

Tudnivalók a versenyrõl: az
Óbudai Múzeum biztosítja a hoz-
závalókat az ételhez, a bográcsot,
valamint a tûzrakás valamennyi
kellékét. A versenyzõknek a fû-
szerezést és az étel „egyedivé té-
telét“ kell megoldaniuk (saját fû-
szerekkel, hozzávalókkal). A ver-
senyben tíz csapat vesz részt, re-
gisztráció a jelentkezési lapok be-

érkezési sorrendjében történik. A
verseny idõpontja: június 9-én
10.30-tól 14 óráig. 

Az elkészített ételbõl három
adagot kell a zsûrinek felszolgál-
ni. A zsûri a bírálatkor az egyéni
ízeket, a stílszerû tálalást és a
kedves kínálást is értékeli. Aver-
seny helyszíne: Óbudai Múzeum
(Fõ tér 1.) Jelentkezési határidõ:
2012. május 31. Nevezés feltéte-
lei: nevezési díj nincs. A nevezés
külön jelentkezési lapon történik,
amely az Óbudai Múzeum re-
cepcióján tölthetõ ki keddtõl va-
sárnapig 10-tõl 18 óráig. Díja-
zás: a verseny 1-3. helyezettje
tárgyjutalomban részesül. Vala-
mennyi induló emléklapot kap. 

(A jelentkezés feltételeirõl bõ-
vebb felvilágosítás Tóth Anita Esz-
ter kulturális szervezõtõl kérhetõ a
250-1020-as, illetve a 06-20-509-
8222-es telefonszámon.) 

Budapest Bár koncert
Ismét fellép június 9-én 20 órától az Óbudai Múzeum meghívásá-
ra a Budapest Bár, a Kobuci kert színpadán. Fülbemászó dalla-
mok, kiváló muzsikusok és élvonalbeli magyar elõadók. Mindez
együtt a Budapest Bár. Aki nem szeretne lemaradni egy csodála-
tos estérõl, annak itt a helye. (Jegyár: elõvételben 1700 forint; a
koncert napján, a helyszínen 2000 forint.)

Fõzõverseny az Óbudai Múzeumban
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Sport – Pályázat

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

Az év elsõ felében két hazai
és két nemzetközi versenyen
taroltak az Óbudai WDSE aer-
obikosai. A Cseh Open-en az
UP3-as csoport bronzérmet,
az UP2-es Hajdú Kata, 50
versenyzõ közül 7. helyet
szerzett.

AMagyar Kupa elsõ
fordulóján a felnõtt

csapat hozta a „szoká-
sos“ gyõzelmet. Up3-ban

aranyérem és 2 ezüst, juni-
or csapatban ezüst szüle-
tett, Hajdú ezüstérmes lett.

Szabó Júlia sportaero-
bik és step csapatban,
Kõrösi Kittivel együtt
aranyérmet nyert.

A Szlovák
Open versenyen
az egyesület UP3-
as versenyzõi
(Kaposvári, Mar-
ton, Simon, Tóth,
Dallos, Balázs)
bravúrral gyõztek
az erõs nemzetkö-
zi mezõnyben.
Szabó Júlia és
Kõrösi Kitty a
step válogatott
színeiben szerzett
aranyérmet.

A tavaszi sze-
zonra az áprilisi
Magyar Bajnok-

ságon tették fel a koronát a
versenyzõk, felnõtt chal-
lenge és step kategóriában,
aerostepben és UP3-
trióban Magyar Bajnoksá-
got nyertek. Hajdú Kata
bronzérmet, Szabó Júlia
felnõtt egyéniben szintén
egy bronzot vihetett haza.

Az egyesület versenyzõi
kvalifikálták magukat a
májusi szófiai Aerobik Vi-
lágbajnokságra (Szarvas
Gabriella, Félegyházi Esz-
ter, Balázs Hajnalka,
Hencz Anita, Kassai Niko-
lett, Szabó Júlia, Kõrösi
Kitti.)

Sinkó Andrea, Sipos
Mónika és Hubacsek
László edzõk várakozáson
felülinek értékelték a tava-
szi eredményeket, és foly-
tatják a felkészülést a vi-
lágbajnokságra. Sz. Cs.

Tavaszi éremesõ az Óbudai WDSE-nél

Nemzetközi és magyar bajnoki gyõzelmek
Magyar Kupa I. forduló

Aranyérmesek: Kaposvári Barbara, Simon Zsófia,
Tóth Laura, Szabó Júlia, Kõrösi Kitti, Simonné
Berkó Andrea, Hajdúné Kiss Edit, Kócza Eszter,
Tüskés Éva, Szabóné Horváth Beáta. Ezüstérme-
sek: Balázs Bíborka, Dallos Dorina, Kaposvári Bar-
bara, Marton Nikolett, Simon Zsófia, Tóth Laura,
Hajdú Kata, Balázs Hajnalka, Félegyházi Eszter,
Hencz Anita, Kassai Nikoletta, Szarvas Gabriella.
Bronzérmesek: Dévényi Anna, Pásztory Eszter,
Szimcsák Mira, Berentei Kamilla, Korpás Renáta,
Petán Fanni, Tesner Réka, Tesner Zsófia.

Magyar Kupa II. forduló, Magyar Bajnokság
Aranyérmesek: Kaposvári Barbara, Simon Zsófia,
Tóth Laura, Szabó Júlia , Kõrösi Kitti, Simonné
Berkó Andrea, Hajdúné Kiss Edit, Kócza Eszter,
Tüskés Éva, Szabóné Horváth Beáta. Ezüstérme-
sek: Balázs Bíborka, Dallos Dorina ,Kaposvári Bar-
bara, Marton Nikolett, Simon Zsófia, Tóth Laura,
Balázs Hajnalka, Félegyházi Eszter,  Kassai Niko-
letta, Szarvas Gabriella, Dévényi Anna, Pásztory
Eszter, Szimcsák Mira, Csitkovics Dóra. Bronzér-
mesek: Hajdú Kata, Neuvirt Zsanett, Unger Mart-
ina, Csáti Laura, Korpás Renáta, Petán Fanni,
Radics Evelin, Tesner Réka, Tesner Zsófia,
Zsámboki Dóra.
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Eredményes bajnoki évet zártak a
Vasas-Óbuda Hofeka röplabdás lá-
nyai. A korábban begyûjtött Magyar
Kupa mellett a másik nagy skalpot,
az NB I-es bajnokság aranyérmét is
megszerezték, ezzel egyértelmûvé
tették elsõségüket a hazai élme-
zõnyben. 

Akétfrontos gyõzelem kivívá-
sát azonban sok akadály ne-

hezítette. Sorozatos sérülések za-
varták meg a folyamatos szakmai
munkát, a kulcsjátékosok rövi-
debb-hosszabb kiesése miatt
Jókay Zoltán edzõ nehezen tudta
stabillá tenni a csapat „formáját“.
Avégén azonban minden jóra for-
dult, a fiatalokkal teletûzdelt, si-
kerre éhes gárda a bajnoki döntõ
ötödik mérkõzésén magabiztosan
gyõzte le a Gödöllõt. A Folyondár
utcai röplabda-mûhely teljesítette
kitûzött célját: az elsõ csapat dup-

lázott, az utánpótlás együttesek
közül mindenki dobogós helyen
végzett. A sikeres szereplés nem a
véletlen mûve. Ahol stabil a hát-
tér, ahol magas színvonalú a szak-
mai munka és ahol sorra bukkan-
nak fel tehetséges fiatalok, ott az
eredmények sem maradnak el.

Markovits László, a Vasas SC
elnökének szép emlék marad áp-
rilis utolsó vasárnapja: - Fantasz-
tikus érzés volt átélni, hogy más-
fél óra leforgása alatt a Vasas-csa-
lád a vízilabdázók és a röplabdás
lányok jóvoltából két bajnokcsa-
patot ünnepelhetett - lelkendezett

a sportvezetõ. - Nõi röplabda
együttesünk ebben a szezonban a
nemzetközi porondon is megmé-
rettette magát, ami szakmailag jó
döntésnek bizonyult, hiszen fiatal
csapatunk sok rutint, tapasztalatot
gyûjtött, amit februárban a kupa-
döntõben, valamint a magyar baj-
nokság rájátszásában kamatoztat-
ni is tudott. A lányok sikerén túl
annak is nagyon örülök, hogy
Bús Balázs polgármesternek és
munkatársainak köszönhetõen a
III. kerületi önkormányzattal kö-
zösen sikerült kialakítanunk egy
átgondolt, hosszú távra épülõ
utánpótlás koncepciót, mellyel
nem csak a Vasas röplabda-szak-
osztálya, hanem Óbuda sportja is
gazdagodik.

Fördõs László tiszteletbeli el-
nök szintén nagyra értékelte a
csapat teljesítményét: - Nehéz
évet zártunk, mert a sérülések és a

fiatalok egzisztenciális gondjai,
az, hogy továbbtanuljanak, spor-
toljanak, vagy megpróbálják ösz-
szekötni a kettõt, kihatott a felké-
szülésre. Szerencsére lányaink
nemcsak ügyesek és szépek, de
okosak is, a szülõk és a pszicho-
lógusunk segítségével sikerrel
megoldották a problémákat. Hu-
szonhat éves vezetõi pályafutá-
som alatt még nem tapasztaltam
ilyen összefogást, ehhez hasonló
kitûnõ csapatszellemet és munka-
morált. Ezek ismeretében nem
volt véletlen szakosztályunk fé-
nyes menetelése. Lovas A.

Bajnokcsapatok a Vasasnál

Nyugdíjasok sportnapja 
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény május 17-én rendezi a
TVE sporttelep kosárlabda csarnokban immár hagyományos, kilen-
cedik nyugdíjas sportnapját. Díszvendég: Szabó István olimpiai
ezüstérmes kajakozó, aki a bemelegítést tartja. Program 8.15-9.15:
regisztráció (ásványvizek, TOTO kérdéssor kiosztása). * 9.30: a dísz-
vendégek ünnepi köszöntõje. * 9.35: csatakiáltás. * 9.40: bemelegítés
Szabó Istvánnal. * 9.50-10: a klubvezetõk bemutatják a versenyszá-
mokat. * 10-13: versenyszámok lebonyolítása. * 13-13.30: díjak és ok-
levelek átadása Bús Balázs polgármester, Szabó István kajakozó és
Müller Istvánné intézményvezetõ közremûködésével.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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 keddjén
(legközelebb június 5-én) 17-tõl 19 óráig a Csillag-
hegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15.)
tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (legköze-
lebb május 17-én)16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogse-
gélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fi-
desz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ ut-
ca 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 június 7-én) 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

A Fidesz filmklub következõ elõ-
adása Kollmann András: A

Hópárduc talpra áll címû alkotása má-
jus 17-én 18 órakor lesz. Vendég
Kollmann András, a film rendezõje,
akivel a vetítés után a film elkészülé-
sének hátterérõl beszélgetnek. Hely-
szín: Mi Mozink Óbuda (EuroCenter
mozi, Bécsi út 154.). A filmre ked-
vezményes áron (500 forint) lehet je-
gyeket igényelni Havadi Elzánál a
06-20-982-0358-as telefonszámon, a
havadielza.fidesz@gmail.com e-mail
címen, vagy a Fidesz irodában (Hímzõ
utca 1.), telefon: 453-2900, 06-20-
200-0017.  

* * *
Élhet-e az ember fél lábbal is teljes

életet? 2010. január 2-án Erõss Zsolt,
a legeredményesebb magyar hegymá-

szó lavinabalesetet szenved a Magas-
Tátrában, melynek következtében
jobb lábát amputálni kell. Zsolt már a
kórházi ágyán elhatározza, hogy szep-
temberben ismét nekivág a Himalájá-
nak, hogy egy újabb 8000 méter fölöt-
ti csúcsot meghódítson. A stáb végig-
kíséri Zsolt felépülését az elsõ kórházi
járáskísérletektõl kezdve egészen az
expedícióig, hogy bemutassa azt az
emberfeletti küzdelmet, amivel Zsolt
vissza szeretne térni a hegyek világá-
ba, és újra teljes életet élni. 

A film szomorú aktualitása, hogy
meghalt Horváth Tibor, az Annapurna-
expedíció egyik hegymászója, akit jég-
lavina sodort el ereszkedés közben. A
Magyar Annapurna Expedíció - Erõss
Zsolt, Kollár Lajos, Mécs László, Hor-
váth Tibor - március 28-án indult el
Budapestrõl, hogy megmássza a Hima-
lája egyik legveszélyesebb hegyét, az
Annapurnát. Horváth Tibor Erõss
Zsolt barátja volt.

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom) or-
szággyûlési képviselõ fogadóóráját min-
den hónap elsõ péntekén 16 órától tartja a
Kabar utca 11. szám alatti Jobbik irodá-
ban, illetve külön idõpont-egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel@ jobbik.hu
drótpostacímen.

A Hópárduc talpra áll

Halál a Himaláján
A Magyar Annapurna Expedíció egyik
tagja, Horváth Tibor életét vesztette
május 5-én a Himaláján. A hegymá-
szót jéglavina sodorta el ereszkedés
közben, 6800 méteres magasságban.
A legveszélyesebb hegynek tartott
Annapurna (8091 méter) megmászá-
sa egyébként az expedíció tagjai közül
most senkinek sem sikerült a kegyet-
len idõjárási viszonyok miatt, de leg-
alább õk épségben lejöttek a hegyrõl.
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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

A Lakóközösségek Életminõsége
Javításáért Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) folytatja
ingyenes közérdekû tanácsadási
szolgáltatását. Idõpont és helyszín:
1. Békásmegyer, május 24-én 17-

tõl 19 óráig, Békásmegyeri Közös-
ségi Ház (Csobánka tér 5.). 2. Bel-
sõ-Óbuda, május 24-én 17-tõl 19
óráig, Lajos utca 115., VI. emelet,
lakásszövetkezeti iroda. (Elõzetes
bejelentkezés: 367-8689.)

Közérdekû tanácsadás
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HAHOTA
A kis molylepke elõször
repül ki a szekrénybõl.
Amikor hazaér, megkér-
di tõle az anyukája:
- Na, milyen odakint?
- Nagyon örültek nekem,
mert mindenki tapsolt.

* * *
Nem megyek többet is-
kolába.
- Miért?
- Mert olvasni nem tu-
dok, beszélgetni meg
nem hagynak.

* * *
Apa, az ott egy halász-
hajó?
- Nem, kisfiam, az egy
yacht.
- És hogy kell írni, j-vel
vagy y-nal? És h-val
vagy ch-val?
- Jobban megnézve
mégiscsak halászhajó...

* * *
- Jó napot kívánok! Dara-
zsat szeretnék vásárolni.
- Sajnálom uram, de
nekünk nincs dara-
zsunk...
- De hát láttam egyet a
kirakatban !

* * *
- Jó estét, kedves nézõ-
ink. Mielõtt elmonda-
nánk a holnapi idõjá-
rást, szeretnénk helyes-
bíteni a mait és elné-
zést kérni a tegnapiért.

* * *
Tessék, tûzoltóság!
- Jöjjenek gyorsan, ég a
házam!
- És hogyan jutunk ki
önhöz?
- Hát, nincs már meg az
a nagy piros autójuk?…

Mit üzen a testünk?
A sorozat hatodik elõadásának címe: „Allergia! A ra-
bul ejtõ virágpor és a gyógyító mozgás“. Domahidy
László operaénekes elõadását május 16-án 15 órai
kezdettel hallhatják az érdeklõdõk az Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató Intézményben (Kiskorona utca 3.)

Krúdy foci: II. hely a budapesti döntõn
A Krúdy Gyula Általános Iskola I. korcsoportos, 2003.
január 1-je után született, második és harmadik osztá-
lyos játékosokból álló labdarúgó-csapata nyerte meg a
kerületi diákolimpiát. Így õk képviselhették a kerületet a
Pestszentlõrincen rendezett budapesti döntõn. Ezen
húsz kerület legjobb csapata mérte össze tudását: a
Krúdysok a II. helyezettek lettek.

A kerület ingyenesen letölthetõ turisztikai GPS-ét bemu-
tató kiállítást Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere nyitotta meg május 4-én az Óbudai Platán
Könyvtárban. A látogatók kipróbálhatják az alkalmazást
a kiállítótérben elhelyezett terminálon. (Cím: Arató Emil
tér 1., bejárat a Kadosa utca felõl)

KINYITOTT A KOBUCI KERT. A nyár közeledtét jelzi, hogy újra kinyitott Budapest egyik
leghangulatosabb szabadtéri szórakozóhelye, a Kobuci kert a Zichy-kastély udvarán.
A szervezõk ígérik, hogy idén is a legnépszerûbb hazai blues-, jazz- és rockzenekarok
lépnek fel, s idén még több nép- és világzenei program várja az érdeklõdõket

Elõször tartottak szülõk bál-
ját a Keve-Kiserdei Általános
Iskola Keve utcai fõépület-
ében. A rendezvényt minden
bizonnyal az oktatási intéz-
mény legszínvonalasabb ese-
ményei közt emlegetik majd. 

S zínpadra lépett a
Törekvés Néptánc-

együttes (melynek négy
tagja az iskolában tanít),
Fehér Luca, a kerületi nép-
dal énekverseny gyõztese,
Dénes Zsuzsanna verseny-
táncos (az iskola egykori
diákja) és Horváth Ádám.
Az est fénypontja Szekeres
Adrienn volt, aki elõször
lépett fel a városrészben. 

A bál sikerét jelzi, hogy
sok felajánlás érkezett a
szülõktõl. Az oktatási in-
tézmény vezetõi a rendez-
vénnyel hagyományt sze-
retnének teremteni, közös-
ségteremtõ céllal. 

Az est bevételét, több
mint 390 ezer forintot az
iskola udvarainak fejlesz-
tésére fordítják.

Megszépülnek az udvarok a bevételbõl

Szülõk bálja a Kevében

S zeretne beszélgetni
anyai érzéseirõl,

gondolatairól, kétségei-
rõl, problémáiról? Sok
kérdése van, hogy ho-
gyan lehet jó anyukája
születendõ gyermeké-
nek? Szeretné problémá-
it megosztani szakembe-
rekkel és hasonló hely-
zetben lévõ kismamák-
kal? Sok-sok téma és
meghívott elõadó segít
válaszai megfogalmazá-
sában, a boldog anya-
gyerek kapcsolat kiala-
kításában. 

Idõpontok: május 17.,
május 31., június 14.,
kezdés 16 órakor, másfél
órás idõtartammal. A
klub térítésmentes. Hely-
szín: Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ, Váradi
utca 9-11., bejárat a Ve-
lence utca 1/a felõl. (Ér-
deklõdni lehet a 06-30-
388-9169-es telefonszá-
mon.)

Anyaklub FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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