
A beruházás június elején kezdõdhet, az év
végére megújul a Kolosy tér és környéke.
Változik a forgalmi és parkolási rend.

A rendõrkapitány beszámolójából kiderült:
kiemelt hangsúlyt fektettek a bûnmegelõzés-
re, 39 százalékkal nõtt a tettenérések száma.

Õsszel, a Civil és Nemzetiségi Napon
adják át az Év Civil Szervezete Díjat. A
jelöléseket június 29-ig várják.7

Az Év Civil Szervezete Díj

XVIII. évfolyam 10. szám                Megjelenik kéthetente              2012. május 29.
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Megvalósulhat az Óbudai Promenád

5
Nõtt a tettenérések száma

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
június 11-én, hétfõn jele-
nik meg. Újságunk koráb-
bi számai is olvashatók a
www. obuda.hu honlapon.

Korszerûsítik  az 1-es vonalát 
Az Európai Bizottság jóváhagyta az 1-es villamos felújí-
tását és meghosszabbítását. A 41 milliárd forintos pro-
jektbõl a 3-as vonal is megújul, a költségek 94 száza-
lékát uniós forrásból fedezik. CIKK A 6. OLDALON

Lezárult az öt állomás-
ból álló Óbudai Olim-

pia programsorozat. Az
utolsó állomás május 12-

én volt, ekkor falmászó
napot rendeztek a Fényes
Adolf utcai Spider Klub-
ban. KÉPRIPORT A 2. OLDALON

A Vörösvári úti járóbeteg-
szakrendelõintézet radioló-
giai osztályán két új digitális
röntgenfelvételi berende-
zést adtak át május 16-án, a
hozzátartozó informatikai
háttérrendszerrel együtt. 

ASzent Margit Rende-
lõintézet Nonprofit

Kft.-nél közbeszerzési eljá-
rást követõen valósulhatott
meg a projekt második fá-
zisa. A városrészben, de
még Európában is elsõként
a Csobánka téri rendelõin-
tézetben adtak át ugyan-
ilyen modern készüléket
idén februárban.

TUDÓSÍTÁS A 3. OLDALON

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt
a Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából tartan-
dó, a csillaghegyi Or-
szágzászló újbóli felállí-
tásával egybekötött ünne-
pi megemlékezésére. Az
eseményt 2012. június 4-
én, 11 órai kezdettel
Csillaghegyen, a Petõfi
téren tartják.

Ünnepi beszédet mond:
dr. Semjén Zsolt, mi-
niszterelnök-helyettes,
tárca nélküli miniszter
és Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mestere. 

Közremûködik: Slem-
mer Ádám, az Árpád
Gimnázium tanulója, a
Csillaghegyi Általános
Iskola és az Óbudai
Népzenei Iskola diákjai.

Országzászló a Petõfi téren

AZ ÓBUDAI NYÁR JÚNIUS KÖZEPÉN RAJTOL. A kerület igen színvonalas, népszerû kulturális prog-
ramsorozata június 15-én kezdõdik. A szeptember 1-jéig tartó eseményeknek tíz helyszín ad otthont.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A 12., PROGRAMISMERTETÕ A 13-15. OLDALON

Falmászással ért véget
az Óbudai Olimpia

Új röntgengépek
a Vörösvári úti
szakrendelõben

Óbuda-Békásmegyer új díszpolgára 

„A gyerekeket sikerre kell vezetni“

Tiszavölgyi Istvánnak, a kerület oktatási területén végzett, közösséget és iskolát teremtõ igazgatói munkássága el-
ismeréseként Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára címet adományozott a képviselõ-testület. A kitüntetést Bús Balázs
polgármester adta át május 5-én, Óbuda Napján                                                                             INTERJÚ A 7. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Befejezõdött az Óbudai Olim-
pia. A programsorozat öt ál-
lomásból állt: torna, teljesít-
ménytúra, biciklizés, futás,
majd befejezésül falmászás. 

ATour de Óbudán
több mint 1000-en,

míg a futáson a Hajógyá-
ri-szigeten 2500-an vettek
részt, ami már magában is
a programsorozat sikerét
mutatja. Összességében
több mint ötezer embert
mozgatott meg az olimpia.
A programokhoz sporto-
lók, olimpikonok, civil
szervezetek, sõt vállalko-
zások is csatlakoztak. A
részvétel mindegyik ese-
ményen ingyenes volt, a
támogatóknak köszönhe-
tõen. Célja szerint pedig
felhívta a figyelmet az
egészséges életmód, a
rendszeres mozgás, a spor-

tolás fontosságára. Ter-
mészetesen idén is lehetett
nyerni azoknak, akik leg-
alább négy versenyen in-
dultak és ezt a pecsételõ
füzetükkel igazolni is tud-
ják. Közülük sorsolják ki
azt is, aki másodmagával
részt vehet a 2012-es lon-
doni olimpián. Amásodik,
illetve a harmadik helye-
zett pedig belföldi nyara-
lást nyer, szintén másod-
magával.

Olimpiával összefüggõ
hír, hogy Czékus Eszter
szinkronúszónk - akit ta-
valy Óbuda sportolójává
választottak - szintén kvali-
fikálta magát az ötkarikás
játékokra. D. Zs.

Falmászással ért véget az Óbudai Olimpia

FOTÓK: KOVÁTS GÁBOR
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Az óbudai járóbeteg-szak-
rendelõben dr. Thomka
György ügyvezetõ-igazgató
felidézte a nagy múltú
egészségügyi intézmény tör-
ténetét, iparmûvészeti érté-
keit, a kerületben betöltött
szerepét. Üdvözölte, hogy a
helyhatóság kiemelten fog-
lalkozik a lakosok egészsé-
gének védelmével, a beteg-
ellátás fejlesztésével. 

Amostani beruházás-
ban elkészült, össze-

sen 146 négyzetméter
alapterületû helyiségek-
ben kapott helyet az admi-
nisztráció, a leletezõ, a
röntgen és az ultrahang.
Az átalakított helyiségek-
ben a fûtésrõl és a hûtésrõl
környezetbarát hõszivaty-
tyús berendezés gondos-
kodik.  

Bús Balázs polgármes-
ter köszönetét fejezte ki az
orvosoknak, az intézmény
munkatársainak és a bete-
geknek a beruházás ideje
alatt tanúsított türelmü-
kért. Igaz, a kivitelezés há-
rom hónapjában a lakoso-
kat a Csobánka téren na-
gyobb fennakadás nélkül
el tudták látni.AVörösvári
úti radiológiai szakrendelõ
megújulásával, csúcstech-
nológiát képviselõ gép-

parkjával együtt már min-
den helyi lakos XXI. szá-
zadi egészségügyi ellátás-
ban részesülhet ezen a
szakterületen. Ezzel a lé-
péssel újabb mérföldkövé-
hez érkezett az alapellátás
erõsítése, melyet céljául
tûzött ki a városrész veze-
tése. 

- Arégi géppark cseréjé-
vel, az új berendezések
mûködtetésével 40 száza-
lékos sugárterhelés-csök-
kenés érhetõ el, szemben a
hagyományos, analóg
röntgengépekkel. A vizs-

gálat egyúttal idõsek és
kismamák számára is ké-
nyelmesebb lesz. Az új, di-
gitális képalkotó diag-
nosztika kifejezetten kör-
nyezetkímélõ technológiá-
nak számít, mivel felváltja
a hagyományos, vegysze-
res röntgentechnikát. A

monitoron másodpercek
alatt megjelenik a nagyfel-
bontású röntgenkép. A fel-
vételek tárolása DVD-
lemezen vagy a gép saját
merevlemezén történik.
Utóbbi akár tíz év anyagát
is képes archiválni. Az új
rendszer alkalmas távlele-

tezésre, így a röntgenfel-
vétel akár e-mailben is el-
küldhetõ a szakorvosnak -
emelte ki a lényegi válto-
zásokat a polgármester,
aki egyúttal megköszönte
Puskás Péter alpolgár-
mester közremûködését a
projekt lebonyolításában. 

Varga Zoltán, a Saunik
Kft. ügyvezetõ-igazgatója
a japán berendezések be-
szállítója, üzembe helye-
zõje rövid bemutatón is-
mertette a diagnosztikai
gépek mûködését. Aradio-
lógiát egy mozgókép- és
két rögzített felvétel készí-
tésére alkalmas berende-
zéssel látták el. Elhang-
zott: a napjainkban legfej-
lettebbek közé sorolható
Fujifilm digitális képalko-
tó eljárás nagy elõnye töb-
bek közt, hogy általa gyor-
sabbá, pontosabbá válik a
kiértékelés. Az orvosok
munkáját jelentõsen meg-
könnyíti, hogy egyszerûb-
bé válik a leletezés is. 

Szeberényi Csilla

Változások az önkormányzati lakások esetében
fennálló tartozások részletfizetésével kapcsolatban

A helyi rendelet módosítása miatt május 1-jétõl az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. felé fennálló tartozások részletfizetéssel való törlesztése megváltozott.
A korábbi gyakorlat szerint az önkormányzati lakások bérlõi számára a részletfizetési le-
hetõség rövid futamidõvel és magas törlesztõrészlettel volt elérhetõ.Ezzel ellentétben az
új szabályozás szerint olyan törlesztõrészlet meghatározása a cél, amely figyelembe ve-
szi a háztartások lehetõségeit, és a családok számára vállalható terheket jelent.
A részletfizetés megkötéséhez elõször az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.-t kell felke-
resnie a hátralékosoknak, és jelezni, hogy részletfizetést szeretnének kötni. A
részletfizetési megállapodás megkötésének további feltétele a tartozás 30%-
ának egyösszegû befizetése. Ezután az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központot kell 15 naptári napon belül megkeresni, ahol a Család-
segítõ Szolgálat munkatársai a fizetõképesség felmérését követõen javaslatot
tesznek a havi részletre és a futamidõre. A javaslatot Bús Balázs polgármester
bírálja el. Amennyiben az elbírálás pozitív, a döntést követõen az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. munkatársai telefonon veszik fel a kapcsolatot az ügyfelekkel.
Kivételes esetekben méltányosságból el lehet tekinteni a tartozás 30%-ának
egy összegû befizetésétõl. Errõl szintén Bús Balázs polgármester dönt, és ezt
a részletfizetési javaslattal együtt szintén az Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ munkatársai javasolják.
Az adósságkezelési tanácsadók heti négy napban, két telephelyen várják az
ügyfeleket:
Hétfõn 13-tól 18 óráig a Kelta utcai telephelyen (1039 Budapest, Kelta utca 5.,
tel.: 250-3766).
Szerdán 9-tõl 13 óráig a Váradi utcai telephelyen (1035 Budapest, Váradi ut-
ca 9-11; tel.: 250-1964).
Csütörtökön 14-tõl 18 óráig a Váradi utcai telephelyen.
Pénteken 9-tõl 12 óráig a Kelta utcai telephelyen.
Figyelem! Kérjük, hogy az utolsó megadott idõpont elõtt legkésõbb fél órával
jelenjenek meg, mivel a fizetõképesség felmérése minimum fél órát vesz igény-
be. Kérjük, hogy a recepciós pultnál jelezzék asszisztens kollégáinknak, hogy
részletfizetés megkötése miatt kerestek meg bennünket.

Óbudai Családi Tanácsadó 
és Gyermekvédelmi Központ

Új röntgengépek a Vörösvári úti szakrendelõben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl – Beruházás

Lapzártakor érkezett: Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete rendkívüli ülést
tartott a Városháza tanács-
kozótermében május 22-én.

Elsõként az önkor-
mányzati tulajdon-

ban lévõ gazdasági társa-
ságok költségvetésének
múlt évi teljesítésérõl
szóló tájékoztatót hagy-
ták jóvá a képviselõk. 

Pályázhat a Veres
Elfogadták a Veres Pé-

ter Gimnázium TÁMOP-
3.1.3 „A természettudo-
mányos oktatás módszer-
tanának és eszközrendsze-
rének megújítása a közok-
tatásban (Öveges Prog-

ram)“ címû pályázaton
való indulását. A kiírás
célja egy modern techno-
lógiával felszerelt, a kor-
szerû pedagógiai szemlél-
tetés igényeinek megfele-
lõ fizika-kémia-biológia
szaktantárgyak oktatását
segítõ iskolai laboratóri-
um kialakítása, mely több
iskola tanulóit és szakta-
nárait képes fogadni. Az
igényelhetõ támogatás
legalább 50 millió, de leg-
feljebb 350 millió forint. 

Támogatott 
nyári táborok
Jóváhagyták: a kerület

gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó ér-
tékelést; a nyári szociális

gyermekétkeztetés felté-
teleit, melyben pályázat
útján több mint 3 millió
forinttal támogatja az ön-
kormányzat a táborokat
szervezõ, a városrészben
mûködõ civil és egyházi
szervezeteket. Elfogadták
az óvodai mûfüves pályák
létesítése érdekében pá-
lyázaton való indulásról
szóló elõterjesztést is. 

Megállapodások,
beszámolók

A testület hozzájárult
ahhoz, hogy a Gepárdok
Jégkorong Egyesület jég-
csarnokot építsen, mely-
hez az önkormányzat te-
rület biztosításával járul
hozzá. Módosították az
Óbudai Sport és Szabad-

idõ Nonprofit Kft. és a III.
kerületi Torna és Vívó
Egylet közt létrejött
együttmûködési megálla-
podást. Jóváhagyták Óbu-
da-Békásmegyer Város-
fejlesztõ Nonprofit Kft.
tavalyi évre vonatkozó
közhasznúsági jelentését
és beszámolóját, illetve a
független könyvvizsgáló
jelentését. Az Óbudai Pro-
menád fejlesztésére vo-
natkozó KMOP pályázat-
ban a szerzõi jog megvá-
sárlásáról és a pénzügyi
fedezet biztosításáról is
döntés született. Módosí-
tották a szociális és gyer-
mekjóléti intézmények,
valamint Óbuda-Békás-
megyer Védõnõi Szolgá-
lata alapító okiratát.

Egészségkártya
diákoknak

Egyhangúlag támogat-
ták az iskolásoknak és ön-
kormányzati dolgozók-
nak készítendõ Egészség-
kártya Programot, melyre
az idei költségvetésben
4,5 millió forintot biztosí-
tottak. A 14 év feletti gye-
rekek még az iskolaszü-
net elõtt megkaphatják az
átlagos igazolvány mére-
tû kártyát, mely tartal-
mazza tulajdonosa leg-
fontosabb egészségügyi
adatait. Ez azért is bír
nagy jelentõséggel, mivel
az OMSZ statisztikája
alapján a vakáció alatt a
legmagasabb a gyermek-
balesetek száma. 

Sz. Cs. 

Tájékoztatjuk a kerület lakó-
it, hogy az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata által be-
nyújtott, „Az Óbudai Prome-
nád fejlesztése“ címû pályá-
zat a Regionális Fejlesztési
Programok Irányító Hatósága
által támogatást nyert. Az
Európai Uniós támogatással
megvalósuló projekt a
Kolosy tértõl a Nagyszombat
utcai Amfiteátrumig terjedõ
részét varázsolja újjá.

Aberuházás június ele-
jén kezdõdhet, és az

év végére megújul a
Kolosy tér és környéke. A
fejlesztések eredménye-
képpen a Lajos utca-Szép-
völgyi út-Bécsi út-Nagy-
szombat utca által határolt
területen új térburkolatot
alakítanak ki, mely a hoz-
zá kapcsolódó zöldfelüle-
tekkel az idelátogató pol-
gárok számára otthonosab-
bá és kellemesebbé teszi a
mindennapokat.

AKolosy tér, Lajos utca,
Nagyszombat utca, illetve
Bécsi út határolta terület
mintegy 10 ezer négyzet-
méter díszburkolatot kap.
A koncepció részeként a
jelenlegi nagykockakõ
burkolatokat használják fel
a közterület rendezésére,
ezáltal megõrizve a kör-
nyék jellegzetes hangula-
tát. A fejlesztés részeként

bõvítik a zöldterületeket,
közel 1500 négyzetméter-
nyire. Mintegy 2 ezer 500
új dísznövényt telepítenek,
gyalogos-zónát alakítanak
ki, de sor kerül forgalom-
csillapításra, illetve sokrétû
kereskedelmi kulturális
közösségi és vendéglátó
ipari fejlesztésekre is. A
Kolosy téren és a Vigalmi
téren díszkutakat létesíte-
nek, körülötte ülõbútorok,
pázsitháromszögek és
lombos fák csábítják majd
az erre járókat, rövidke pi-
henésre. A közbiztonságot
és az esztétikát egyaránt
szolgálja majd a 37 új kan-
deláber, melyek elhelyezé-
sével bõvül, megújul a
közvilágítási rendszer.

A projekt részeként új-
jászületik a Kolosy téri pi-
ac épülete is. A több mint
1000 négyzetméter nagy-
ságú homlokzat felújításán
kívül a belsõ udvar jelenle-
gi ponyva fedését 420
négyzetméter felületû
üvegtetõre cserélik, mi-
közben az udvar burkolata
is megszépül. Az épület
északi emeleti szárnya új
funkciót kap. Itt nyitja meg
kapuit az Óbuda-Újlak
Kulturális és Információs
Központja és a Civilház.

A felújítási munkák jú-
nius elején kezdõdnek, és
az elképzelések szerint a
beruházás az év végéig
megvalósul. A forgalmi és
parkolási rend az átépítés

i d e j é r e
ideiglene-
sen meg-
változik.
A területet
a gépjár-
m û v e k
elõl lezár-
ják annak
é r d e k é -
ben, hogy
a beruhá-
zás minél
elõbb be-

fejezõdhessen. A munká-
latok idején az érintett köz-
területen parkolásra nem
lesz lehetõség, ezért kérjük
a lakosságot, és a területre
látogatókat, hogy jármû-
veik tárolását a területen
kívül oldják meg! Ameny-
nyiben erre nincs mód,
parkolásra a Bécsi út 68-
72. szám alatt az önkor-
mányzat kedvezményes
parkolóját, illetve a terüle-
ten található egyéb mély-
garázsokat javasoljuk. A
felújítással érintett terüle-
ten üzletszerûen mûködõ
vállalkozások számára cé-
genként 1 gépkocsi szá-
mára igény esetén az ön-
kormányzat az Új Udvar
Bevásárlóközpont mély-

garázsában maximum 12
ezer forint/hó összeg elle-
nében kedvezményes havi
parkoló bérletet tud bizto-
sítani. A parkolóhelyek
korlátozott száma miatt az
igényeket a beérkezés sor-
rendjében, a rendelkezésre
álló keret erejéig tudjuk
fogadni. Kérjük, parkoló-
hely-igényüket legkésõbb
május 29-én 10 óráig a
horvath.nikoletta@
obuda-varosfejleszto.hu
e-mail címre jelezni szí-
veskedjenek! A késve ér-
kezõ vagy keretet megha-
ladó igényeket nem áll
módunkban figyelembe
venni. Az átépítés idején az
érintett területen található
lakóházak, kereskedelmi
és vendéglátó ipari egysé-
gek zavartalan megközelí-
tését önkormányzatunk a
felújítást végzõ céggel kö-
zösen biztosítja. Célunk,
hogy a beruházás eredmé-
nyeként a korábban rende-
zetlen közterek felújításá-
val a terület a lakosság és
az itt dolgozók számára
egyaránt kellemes idõtöl-
tés helyszíne lehessen.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Középpontban a pályázatok és a nyári táborok

Egészségkártya a diákok gyorsabb ellátásáért

Júniusban kezdõdnek a munkálatok, év végére elkészül

Megvalósulhat az Óbudai Promenád
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A mikor egy rendõr-
kapitányság ered-

ményességérõl beszé-
lünk, akkor nem lehet ki-
zárólag statisztikai muta-
tókban foglalt számada-
tokat vizsgálni, tevékeny-
ségük eredményessége
legfõképpen attól függ,
hogy milyen a kerületi la-
kosok biztonságérzete.
Az évek óta tartó gazda-
sági válság nyilvánvaló-
an tükrözõdik a közbiz-
tonsági mutatókban. 

Szignifikánsan, 39 szá-
zalékkal nõtt a tettenéré-
sek száma a kiemelt bûn-
cselekmények elkövetõi-
vel szemben. Az elõállítá-
sok, hasonlóan az elfogá-
sokéhoz, szintén nõttek. A
növekmény 27 százalék.

Bûnügyi helyzet
Bûnügyi szempontból

a városrész nem csupán a
helyi bûnözõk, hanem
más kerületekbõl és az
agglomerációból érkezõ
és átutazó bûnözõknek is
célpontja. Ez elsõsorban a
gépjármûvekkel kapcso-
latos bûncselekményekre
érvényes. A gépjármûlo-
pások nyomozását átvette
a BRFK, ettõl függetlenül
a helyi kapitányság válto-
zatlanul igyekszik felderí-
teni ezeket az ügyeket. A
jármû-lopás 8, míg a fel-
törések száma 24 száza-
lékkal csökkent az elmúlt
évben. 

Vagyon- és 
személy elleni 

bûncselekmények
Az elemzésekbõl meg-

állapítható továbbá, hogy
a vagyon elleni bûncse-
lekményeket a fokozot-
tabban „fertõzött“ terüle-
teken, az aquincumi és a
kaszásdûlõi lakótelepen,

illetve Belsõ-Óbudán kö-
vetik el. A lakásbetörések
során döntõen készpénzt,
ékszereket és értékesebb
mûszaki cikkeket visznek
magukkal az elkövetõk. A

leghatékonyabb módszer
a megelõzés, a heveder és
egyéb biztonsági zárak,
riasztók felszerelése. A
békásmegyeri lakótele-
pen tovább csökkent a
bûncselekmények száma,
mely nagymértékben a
térfigyelõ-kamerák mû-
ködésének köszönhetõ. A
betöréses lopások száma
kerületi szinten 6 száza-
lékkal csökkent.

Az alkalmi lopások
száma azonban jelentõsen
nõtt, jellemzõen a bevá-
sárlóközpontokban, par-
kolókban szaporodott el.
Az elkövetõk a sértettek
figyelmetlenségét, fele-
lõtlenségét használják ki
ezekben az esetekben. 

A személy elleni bûn-
cselekmények színterei ál-
talában a forgalmasabb
csomópontok, mint a Fló-
rián tér, a Római-part, il-
letve a Szentlélek tér és
környéke. 

A kábítószerrel vissza-
élés fõleg a Hajógyári-

szigethez és a kaszásdûlõi
lakótelephez kapcsolódik. 

A rablások terén jelentõ-
sen nem változott a helyzet,
továbbra is elsõsorban fia-
talok és fiatal felnõttek kö-
vetik el, akik a forgalma-
sabb csomópontokban,
mintegy útonállóként, erõ-
szakkal, fenyegetéssel,
több esetben csoportosan
veszik el hasonló korú tár-
saiktól azok értékeit, mo-
biltelefonjukat, készpénzü-
ket. Mindezek megakadá-
lyozására, visszaszorítására

fokozottan, vissza-
térõen ellenõrzik a
frekventált területe-
ket. Ennek eredmé-
nyeként több elkö-
vetõt fogtak el, tar-
tóztattak le, így je-
lentõsen, mintegy
33 százalékkal
csökkent ez a típusú
bûncselekmény. 

Továbbra is jel-
lemzõ a trükkös lo-
pás, melynek során
az elkövetõk vala-
mely közmûcég, az
önkormányzat, a
nyugdíjfolyósító

intézet dolgozóinak, ese-
tenként rendõrnek kiadva
magukat megtévesztik az
idõs embereket, lakásuk-
ból eltulajdonítják értékei-
ket. Az áldozattá válás
megelõzésére felvilágosí-
tó munkát végez a rendõr-
ség idõsklubokban, és la-
punk hasábjain. Ez a bûn-
cselekménytípus 18 száza-
lékkal csökkent egy év
alatt.

A baleset-
megelõzésrõl
A kapitányság munka-

társai nagy hangsúlyt fek-
tetnek a baleset- és bûn-
megelõzési oktatásra is.
Óvodásoknak, iskolások-
nak tartottak elõadásokat
a számukra veszélyt jelen-
tõ helyzetekrõl, a közleke-
dés alapvetõ szabályairól.
Az „Iskola rendõre“ prog-
ramban a közterület-fel-
ügyelettel és a polgárõr-
séggel együttmûködve se-
gítik a gyerekek közleke-
dését az ilyen szempont-

ból veszélyeztetettebb is-
kolák környékén. 

A balesetek száma
csökkenõ tendenciát mu-
tatott. Például a halálos ki-
menetelû balesetek 50, a
súlyos sérülésekkel járók
száma 27 százalékkal
csökkent. Az anyagi kár-
ral járó baleset 29 száza-
lékkal lett kevesebb. A
legfõbb gondot mindig a
szabályok be nem tartása
és az ittas vezetés jelenti. 

Összefogással 
a közbiztonságért

Az önkormányzat szá-
mos támogatási formát
nyújtott a helyi rendõrség
tevékenységének segíté-
sére. Húsz személyi szá-
mítógépet és egy laptopot,
az informatikai fejleszté-
sen túl irodabútorokat, az

állományban kiemelkedõ-
en teljesítõ rendõröknek
több alkalommal jutalmat
adományozott. Idén két új
rendõrautót kap a kapi-
tányság a járõrszolgálat
erõsítésére.  

A kerületi közterület-
felügyelettel és a helyi
polgárõr egyesülettel heti,
majd napi szintû közös
járõr-párosok teljesítettek
szolgálatot a lakossági be-
jelentések, közterületi jog-
sértések frekventáltabb
helyszínein. Ilyen közös
feladat volt többek közt
Békásmegyer Ófalu ré-
szén az illegális beköltö-
zésekbõl eredõ jogsérté-
sek felszámolása, a turisz-
tikai idényben a Római-
parton szervezett kerékpá-
ros szolgálat, valamint
hétvégeken a Hajógyári-
szigeten végzett fokozott
ellenõrzés, melyek egyér-
telmûen visszatartó erõt
jelentenek a potenciális el-
követõknek. 

Szeberényi Cs.

Rendõrkapitányi beszámoló • Hatékony a megelõzés, több az akció

Nõtt a tettenérések száma
Horváth Antal rendõralezredes, a III. kerületi Rendõrka-
pitányság vezetõje évértékelõ beszámolót tartott a kép-
viselõ-testület április 26-ai ülésén. Hangsúlyozta: a la-
kosságot leginkább irritáló, vagyon elleni és erõszakos
bûncselekmények kiemelt kezelését tûzték ki legfõbb
célul az elmúlt évben is. A hatékony munkavégzés elõ-
segítése érdekében óriási hangsúlyt fektettek a bûn-
megelõzésre. Ezt szolgálta többek közt a lakosság tájé-
koztatása az elkövetõk módszereirõl. 

Elkészültek az Óbuda Kártyák
Kedves Óbudai Polgár!
Örömmel értesítjük, hogy elkészültek az elsõ körben igé-
nyelt Városkártyák. Amennyiben ön május 11-ig adta le
a Belépési Nyilatkozatot, május 22-tõl ügyfélszolgálatun-
kon személyesen átveheti Óbuda Kártyáját! Kérjük, hogy
személyi igazolványával és a Belépési Nyilatkozat kitölté-
sekor kapott azonosítójával fáradjon be hozzánk!
Ügyfélszolgálati Iroda: 1036 Budapest, 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
Használja Óbuda Kártyáját az egyre növekvõ szá-
mú elfogadóhelyeken és élvezze a kizárólag kártya-
birtokosok számára nyújtott kedvezményeket!
Gyûjtse a hûségpontokat, hogy értékes és hasznos
nyereménytárgyakra válthassa azokat!
A Városkártya bevezetésének célja a kerület és a
közösség fejlesztése, ezáltal mindannyiunk lakó- és
munkahelyének még élhetõbbé tétele. Az Óbuda
Kártya használatával ön támogatja a helyi kis- és
középvállalkozásokat, valamint egy folyamatosan
növekvõ számú közösség tagjává válik.
Bízunk benne, hogy az ön és szerettei életét is ké-
nyelmesebbé teszi az Óbuda Kártya! További infor-
máció: http://obudakartya.hu. Szendrõdi Tamás

Óbuda Kártya Kft.
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Beruházás – Közlekedés

Az 1-es villamos vonalát
2013-ban kezdik meg felújí-
tani, elsõnek a Bécsi út-
Jász utca közti szakaszon
korszerûsítik a pályát, majd
ezt követõen, a tervek sze-
rint 2014 õszére a Stadio-
nok megállóig újítják meg a
villamosvonalat. 

Amegállóhelyi pero-
nok színvonala is lé-

nyegesen javul, megköze-
lítésük akadálymentessé
válik liftek beépítésével és
gyalogos átkelõhelyek ki-
alakításával. Új perontetõk
épülnek és a peronok ma-
gasságának megemelésé-
vel könnyebbé válik a le-
és felszállás a jármûvekre.
Új váltók is létesülnek, így
a forgalmi akadályok, za-
varok esetén rövidebb sza-
kaszon kell buszokkal pó-
tolni a villamosokat. 

A projektben a na-
gyobb közúti csomópon-
tok is megújulnak, a villa-
mosok érzékelésére alkal-
mas jelzõlámpa-rendsze-
rek épülnek, melyekkel
jelentõsen csökkenthetõ a

szerelvények várakozta-
tása. Többek között az
óbudai szakaszon füve-
sített pályát építenek ki. 

A vonalra új villamo-
sok beszerzésére is mód
nyílik, ebben is jelentõs
elõrelépés történt. A Bu-
dapesti Közlekedési Köz-
pont törekvése, hogy
egyes szakaszokon a je-
lenlegi maximális 50 ki-

lométer/órás sebességet
legalább 60 kilomé-
ter/órás sebességre lehes-
sen felemelni, hogy a
korszerûsített pályán eny-
nyivel roboghassanak a
szerelvények, melynek
jogszabályi és mûszaki
hátterének a megteremté-
se már folyamatban van. 

Az 1-es vonal déli sza-
kaszát is felújítják, bár itt

az elhasználódottság
nem olyan mértékû, mint
a korábban épült vonal-
részen. A Közvágóhídtól
a Fehérvári útig hosszab-
bítják meg az 1-es vona-
lát, ha ez elkészül, meg-
szûnik az 1/A betétjá-
rat, mert csúcsidõben itt
is indokolt lesz a 3 perces
menetsûrûség. 

Több szakember fel-
hívta a figyelmet, hogy
az Árpád hídi szaka-

szon úgynevezett RAFS-
vágányt terveznek, ami a
rugalmas alátámasztású,
folyamatos sínágyazású
szavak rövidítése és az
esetleges pótlóbuszok-
nak a vágánymezõn való
haladását teszi könnyeb-
bé. Azonban az irányon-
ként háromsávos út mel-
lett fölöslegesnek és pa-
zarlónak tartják ezt a
megoldást, mert amellett,
hogy jóval drágább, ne-
hezebben javítható és a
kisebb beavatkozások is
jelentõsebb vágányzá-
rakkal járnak együtt. Ar-
ra fel kell készülni, hogy
az átépítés ideje alatt
egy-egy szakaszon
hosszú ideig kell nélkü-
lözni az 1-es villamost.
Ezeken a helyeken min-
dig autóbuszokkal pótol-
ják majd a villamosokat,
de ez hosszabb menet-
idõvel, kényszerû átszál-
lással jár majd együtt. Vi-
szont az elkészülõ része-
ken a mainál jóval gyor-
sabban és kulturáltabban
lehet majd villamoson
utazni.

Kertész István 

Korszerûsítik és meghosszabbítják az 1-es vonalát 

Állampolgári kezde-
ményezésre, az önkor-
mányzat vezetésének
közbenjárásával a
BKK Zrt. felülvizsgálta
Óbuda-Békásmegyer
éjszakai autóbuszjára-
tait, mely érintette a
923-as jelû járatot is. 

A BKK Zrt. meg-
tette javaslatait

a busz útvonalának
megváltoztatására.
Négy alternatíva le-
hetséges, melyeket
az alábbi térképek
szemléltetnek. Óbu-
da-Békásmegyer
Önkormányzata az
érintett terület lakói-
nak véleménye alap-
ján tesz javaslatot. A
lakosokat a postalá-
dákba dobott levél-
ben értesítik. A véle-
ményeket a szava-
zólapon felsorolt
helyszíneken talál-
ható gyûjtõládákba
tehetik a lakosok.

Merre járjon az éjszakai 923-as? 
Vízcsõ-felújítás forgalmirend-változással
A Szépvölgyi út Árpád fejedelem útja és Ürömi
köz közötti szakaszán, az Ürömi közben és az Al-
só Zöldmáli úton május 21-tõl várhatóan október
végéig vízvezeték-rekonstrukciós munkálatokat vé-
geznek a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. dolgozói.
A felújítási munka alatt az érintett útszakaszon élet-
be lépõ forgalmirend-változás miatt az autósok és a
tömegközlekedést igénybe vevõk megnövekedett
menetidõvel számolhatnak.
A rekonstrukció során a vízszolgáltatást zavartala-
nul biztosítja a Fõvárosi Vízmûvek Zrt.

(BÕVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.VIZMUVEK.HU).

Elkészült az Amfiteátrum melletti járda és kerékpáros
út, mely a Katyni Mártírok Emlékparkjába vezet  

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Díszpolgári kitüntetõ címet
annak a személynek adomá-
nyoz az önkormányzat képvi-
selõ-testülete, aki valami
maradandót alkot a kerület
gazdasági, társadalmi tudo-
mányos vagy mûvészeti éle-
tében. A díjat idén Tisza-
völgyi István kapta az okta-
tás területén kifejtett, kö-
zösséget és iskolát teremtõ
igazgatói munkásságának
elismeréseként.

- A legtöbben az Árpád,
illetve a Veres Péter Gim-
názium igazgatójaként is-
merik önt. Tanított valaha
máshol is?

- Igen, többek között és a
gimnáziumok mellett a
Mûegyetem vezetõképzõ-
jében oktattam, magyart
tanítottam külföldieknek,
az ELTE történelem mód-
szertani államvizsga bi-
zottságának tagja, vala-
mint a Pedagógiai Szolgál-
tató Intézet megbízott
igazgatója is voltam és
Tarlós István fõtanácsadó-
ja. Úgyhogy gyakorlatilag
mindig többféle munkát
végeztem. 

- Mire gondolt, amikor
értesítették arról, hogy
díszpolgárként ismerik el
életmûvét?

- Hálát és köszönetet
éreztem. Hálával gondo-
lok a szüleimre, akik sze-
retettel és nagy áldozattal
neveltek, miközben köve-
telményeket is állítottak
elém. Ez a három érték - a
szeretet, az áldozatvállalás
és a követelmények - vé-
gigkísértek pedagógus pá-
lyámon. És természetesen
a családomnak is hálás va-
gyok, amiért mindenben
támogattak. A feleségem,
a lányom és az unokáim
szeretetét minden nehéz
helyzetben a magaménak
tudhattam. Köszönettel
pedig a munkatársaimnak
és a tanítványaimnak tar-
tozom, akik közül az utób-
biakat nemcsak tanítani és
nevelni igyekeztem, ha-
nem én magam is rengete-
get tanultam tõlük. Két
munkatársamat külön is
kiemelem: Papp Györgyöt

és Gyimesi Róbertet, akik
a Veres Péter, illetve az Ár-
pád Gimnáziumban igaz-

gatóként folytatják az álta-
lam megkezdett progra-
mot. Vagyis ugyanazt az
utat járják, amelyet én is
törtem, hittel, igyekezettel,
s amelynek fontos eleme a
gyerekek magyarságtuda-
tának erõsítése.

- Sokan kongatnak vész-
harangokat, mondván: a
gyerekek csak kallódnak
manapság, nincs jövõké-
pük - legalábbis itthon…
Hogyan lehet ez ellen fel-
lépni ön szerint?

- Agyerekek mindig is a
jövõ biztosítékai. Minden
szülõ álma, hogy a saját
gyerekét boldognak és si-
keresnek lássa. Csakhogy
a gyerek nem magától lesz
sikeres és boldog. Afelnõt-
teknek kell sikerre vezetni.
Ehhez hozzátartozik a ma-
gyarság és az emberi érté-
kek elsajátítása. Ez a kettõ
ugyanis elválaszthatatlan
egymástól! Nem alternatí-
va, hogy magyar-e vagy
ember valaki, mivel ez a
kettõ csak együtt létezik. A
gimnáziumok elõtt három
évig általános iskolában ta-
nítottam. Valójában itt is-
mertem meg a gyerekeket.
Ott tanultam meg, hogy
minden gyereknek van
legalább egy olyan adott-
sága, ami messze átlagon

felüli. A tanár feladata,
hogy ezt az adottságot
megtalálja és fejlessze.

Ezért is hoztam létre az Ár-
pád Gimnáziumban - ame-
lyet 1971-tõl 15 éven ke-
resztül irányítottam - az
angol, a német és a mate-
matika tagozatot. Itt tanul-
hatott minden budai gye-
rek, aki ezekbõl a tantár-
gyakból különösen jó volt. 

- És nem mellesleg ezzel
a lépésével mentette meg
az Árpádot a megszûn-
tetéstõl…

- Igen, ez is igaz. Tevé-
kenységem végére sike-
rült a legjobb gimnáziu-
mok sorába emelni az is-
kolát. Persze, az összes
pedagógiai program is ke-
vés lett volna, ha az öreg
diákok nem segítenek,
többek között Sinkovits
Imre is lobbizott az érde-
künkben. Akkor hoztuk
létre az Árpád Gimnázi-
um Baráti Körét, amely-
nek szintén voltak/vannak
befolyásos tagjai…

- Azután mégis otthagyta
az Árpádot, bár kerületen
belül maradt. Mi vonzotta
a Veresbe?

- Valójában az Árpád-
ban befejezettnek tekintet-
tem a tevékenységemet,
ezért tovább kellett lép-
nem. És adódott a lehetõ-
ség, hogy a „város pere-
mén“, Békásmegyeren új

gimnáziumot indítsak. Az
országban másodikként
lehetõséget kaptam arra,
hogy 8 osztályos gimnázi-
umot alakítsak. Továbbfej-
lesztettük a zeneoktatást,
bevezettük a néptáncot, a
népi kultúra megismerte-
tése céljából. Kiváló taná-
rokat tudtam megnyerni
ehhez a programhoz: Széll
Márta és Bakonyi Ernõ
egymásra épülõ tevékeny-
sége nagyban hozzájárult
a sikerhez. Végül is el-
mondhatom, hogy mind-
két gimnáziumot sikerült
az ország elsõ 100 intéz-
ményébe felhozni. 

- Visszatérve az oktatás,
a pedagógusok és az isko-
la szerepére: mi a vélemé-
nye az új oktatási törvény-
rõl? Ha még tanítana,
tudna a szellemében dol-
gozni?

- Mindenképpen. Az új
oktatási törvény ugyanis
értékközpontú. Tartalmaz
pénzügyi, kresz ismerete-

ket, hit és erkölcsöt, tehát
elég széleskörû tudást ad.
Mert igaza van Senecának,
amikor azt mondja: senki
nem lesz magától erényes,
ezt is tanulni kell. A peda-
gógusoknak pedig tanítani
kell rá a jövõ nemzedékét.

- De ön ebben már nem
vesz részt... Mivel tölti a
napjait most, a nyugdíjas
éveiben?

- Nyugdíjba vonulásom
után ugyan még tíz évig
tanítottam a Veresben filo-
zófiát, de ma már valóban
nem dolgozom. Viszont
idõs korban is lehet boldo-
gító tevékenységeket
folytatni. Szõlészkedem
Balatonon, teniszezem,
sakkozom a barátaimmal
és természetesen figye-
lemmel kísérem a világ-
ban zajló folyamatokat.
Vallom, hogy az a boldog,
akinek sok szép emléke
van. És nekem bõven ju-
tott ezekbõl!

Domi Zsuzsa

Óbuda-Békásmegyer új díszpolgára 

„A gyerekeket sikerre kell vezetni“

Az Év Civil Szervezete Díj
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete az Év Civil Szervezete Díj elneve-
zéssel 2010-ben helyi kitüntetést alapított, mely-
nek átadására 2012-ben is sor kerül.

Ki kaphatja a Díjat?
Az az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata területén
bejegyzett civil szervezet, amely a kerület polgárai érde-
kében kifejtett tevékenységét kimagasló színvonalon, az
általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevõk általános elé-
gedettsége mellett legalább 3 éve folyamatosan végzi.

Ki jelölhet?
• minden III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartóz-

kodási hellyel rendelkezõ lakos, vagy 
• III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet.

Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
• az elismerésben részesítendõ civil szervezet ne-

vét, székhelyének címét, a szervezet jegyzésére
jogosult személy nevét;

• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy vagy szervezet nevét és

lakcímét, illetve székhelyének címét.
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzju-
talommal jár. A díjazott szervezetrõl a képviselõ-
testület dönt a kulturális, civil és kisebbségi bizott-
ság javaslatának figyelembevételével.
Az Év Civil Szervezete Díjat ez év õszén - a Civil és
Nemzetiségi Napon - adják át.
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2012. június 29-ig
(péntek) várják a következõ címre:Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat civil referens, 1033 Budapest, Fõ tér 3.
(A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további infor-
mációt Locskainé Radnai Írisz ad a 437-8921-es telefon-
számon vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Óbuda Napján, május 5-én
kilencedik alkalommal adták
át az Óbuda Kultúrájáért-dí-
jat. Idén Gálosfai Jenõnének
ítélte oda Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a kerület
kulturális életében betöltött
több évtizedes kiemelkedõ
kultúraközvetítõ és hagyo-
mányápoló tevékenysége el-
ismeréseként.

- Az indoklás szerint te-
vékenységével jelentõsen
hozzájárult a kerület hely-
történeti ismereteinek gya-
rapításához, gasztronómi-
ai hagyományainak felele-
venítéséhez. Pedig tanult
szakmája, végzettsége egy-
általán nem kötõdik a
kultúrához…

- Valóban, végzettségem
szerint építészmérnök,
környezetvédelmi szak-
mérnök vagyok. Óbuda
kutatása csak egyfajta hob-
binak indult. Akkor teljese-
dett ki igazán, amikor
nyugdíjba vonultam. Ko-
rábban nem volt idõm ér-
demben foglalkozni a ke-
rületben keletkezett érté-
kek mentésével, pedig lát-
tam, hogy micsoda kin-
csek mentek veszendõbe!
Amikor a ‘70-es években
megkezdõdött a városrész
„fejlesztése“ és megindul-
tak a panelépítések, renge-
teg régi házat bontottak le.
Ezekbõl olyan hagyomá-
nyos szõlészeti, borászati,
vendéglátói eszközök, be-
rendezések tûntek el vég-
leg, amelyek pótolhatatla-
nok. Mikor a mi Kórház
utcai házunkat lebontották,
felajánlottuk az ott õrzött,
dédapámtól fennmaradt, és
a peronoszpóra kezelésére
szolgáló vörösréz gyökér-
injekciós eszközt a Kiscelli
Múzeumnak, de nem fo-
gadták be, mondván: nincs
helyük rá… Akkor érlelõ-
dött meg bennem a gondo-
lat, hogy valahogy fenn
kell tartani az utókor szá-
mára a hagyományokat.

- Ezek szerint saját ta-
pasztalataiból is merített a
könyvek megírásakor. És
honnan gyûjtött még anya-
gokat?

- Tulajdonképpen nem
is könyvben gondolkod-
tam az elején, csak össze-
gyûjtöttem néhány érde-
kes történetet az ide tele-

pült németekrõl, akik
megalapozták háromszáz
évvel ezelõtt Óbuda han-
gulatát a szõlõtermeléssel,
a borkultúrával, a kiskocs-
mákkal, amelyekrõl
annyira híres lett. Amikor
ezekrõl beszámoltam az
Óbuda Baráti Kör és a

„Braunhaxler“ Egyesület
tagjainak, akkor kaptam
bíztatást arra, hogy írjam
le mindazt, ami a tudomá-
somra jutott. Így született
az elsõ két könyvem, a Né-
metföldrõl gyalogszerrel,
tutajjal 2002-ben, majd a
Kockás abrosz, jó kadarka
2006-ban. Az elsõ kötet-
hez egészen Ulmig  utaz-
tam, mivel onnan szár-
maztak az elsõ bevándor-
lók. A legelsõ 17 személy-
bõl álló csoportban volt az
én egyik õsöm is 1698-
ban. Sikerült õt beazonosí-
tani: Wittmann volt a ne-
ve. Valóban tutajjal érkez-
tek. Beszálltak Németor-
szágban, pontosan Ulm-
ban a tutajra és a célállo-
máson kiszálltak. Így vol-
tak, akik Esztergomban,
voltak, akik Komáromban
és természetesen voltak,
akik Óbudán maradtak.
Voltak olyan tutajok, ame-
lyek egészen  Mohácsig
mentek. 

- Mit talált Ulmban?
- Fõként levéltárakban

kutattam - így sikerült az
egész családfámat felállíta-
ni. S hogy mit találtam?
Fõként az elvándorlás oka-

ira találtam magyarázatot.
Egyrészt a Németországot
pusztító 30 éves háború
elõl menekültek a beván-
dorlók, másrészt pedig az
örökösödési rend miatt
döntöttek úgy, hogy más-
hol kezdenek új életet. Ak-
kor ugyanis az volt a tör-

vény, hogy minden va-
gyont az elsõszülött fiú
örökölt, a testvérek pedig
szinte jobbágyként élhet-
tek tovább a birtokon.
Nem volt más lehetõsé-
gük, mint az elvándorlás.
Persze, itt se volt könnyû
dolguk. A törökök éppen
hogy elhagyták az orszá-
got - gyakorlatilag a ro-
mokból építették fel a há-

zaikat. Mintegy három
emberöltõ, száz év kellett
ahhoz, hogy a polgároso-
dás útjára lépjenek. Ehhez
persze sok gyerekre volt
szükségük, akik a munka-
erõt szolgáltatták a gazda-
ságban, a szõlõben, a ven-
déglõben. Így olyan felesé-

get választottak, aki sok
gyereket tudott szülni ne-
kik. Tulajdonképpen szü-
lõgépek voltak az asszo-
nyok… Általában 13 gye-
rek jött világra egy-egy
családban, minden évben
egy. Közülük azonban jó,
ha 8 megmaradt és megér-
te a felnõtt kort. 

- Tavaly jelent meg a
harmadik kötete, „Óbuda

régi ízei“ címmel. Számít-
hatunk arra, hogy további
könyvekben tárja fel szû-
kebb pátriánk történeti ér-
tékeit?

- Az Óbuda régi ízei sza-
kácskönyvként híresült el,
pedig nem annak szán-
tam… A kötet második fe-
lében valóban hagyomá-
nyos ételek receptjeit írom
le, de az elsõ rész sokkal
inkább néprajzi relikviákat
tartalmaz. Azt vetettem pa-
pírra benne, hogy milyen
szigorú szabályok szerint
éltek hajdanában a csalá-
dok. Szinte kõbe volt vés-
ve, hogy mikor mit fõztek,
mit ettek, milyen ruhába
öltöztek, mit tehettek, illet-
ve mi volt tilos. Úgyhogy
érdemes az elejétõl olvasni
a könyvet, mert rettenete-
sen érdekes szokásokról
kaphatnak képet a mai em-
berek. Ami pedig a tervei-
met illeti, legközelebb a
kerület temetõit próbálom
feltérképezni. Több van
ezekbõl, mint gondolnánk!
Eddig az derült ki, hogy
többek között az Árpád
Gimnáziummal szemben,
a Kórház utcában, a Test-
vérhegy lábánál és a Szép-
völgyi úton is temetkeztek
valaha. És még csak az ele-
jén tartok a gyûjtõmunká-
nak…

Domi Zsuzsa

Óbuda Kultúrájáért-díjas 

Hobbinak indult a városrész kutatása

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

JUBILEUM A HARRERBAN. Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola idén ünnepli fennállásá-
nak 35. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból május 18-án ünnepi mûsort, másnap pedig
pikniket rendeztek az udvaron a vendégeknek, szülõknek, gyerekeknek. Bús Balázs pol-
gármester és Menczer Erzsébet országgyûlési képviselõ, az önkormányzat oktatási és
sport bizottságának elnöke az Óbudai Pedagógiai Érdemekért kitüntetést adta át Ba-
logh Éva igazgatónak kiemelkedõ pedagógiai érdemei elismeréseként
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Az önkormányzati választásokat
2010 októberében tartották. So-
rozatunkban arról kérdezzük az
egyéni választókerületek képvi-
selõit: milyen ügyekben jártak el
a lakosok érdekében?

E zúttal Puskás Péter (Fi-
desz-KDNP), a 12. számú

egyéni választókerület képvi-
selõje, alpolgármester számolt
be munkájáról, a területet érin-
tõ gondokról, változásokról.
Választókerülete az Ürömi út-
Szentendrei út és a kerülethatár
félkörívére terjed ki Békásme-
gyer és Csillaghegy „végein“.

Forgalomszabályozásra 
vár Csillaghegy 
nyugati része

- Az itt élõk, erre járók nap
mint nap tapasztalják, hogy a
hegyfelõli oldalon számos a for-
galomszabályozási, parkolási
probléma. A HÉV-megálló és a
Ráby Mátyás utca környékén
nincs elegendõ parkolóhely, a
HÉV-átjáró állandó forgalmi
akadályt generál. Mint azt Pus-
kás Pétertõl megtudtuk, a BKK-
nál kezdeményezték a probléma
vizsgálatát, orvoslásának lehe-
tõségeit. Megoldást a HÉV-vo-
nalának föld alá vezetése jelen-
tené, ez azonban források hiá-
nyában egyelõre utópisztikus
elképzelés marad - mondta. Az
önkormányzat idén megbízást
ad egy szakcégnek, a környék
forgalomtechnikájának felül-
vizsgálatára annak érdekében,
hogy a parkolási és közlekedési
gondok mérséklõdhessenek. 

- A Csillaghegyi Álta-
lános Iskola elõtti Dózsa
György utcában szeren-
csére jelentõsen javult a
közlekedésbiztonság, a
korábbi önkormányzati
intézkedések, köztük a
feltûnõ színûre festett,
LED-lámpával ellátott
gyalogátkelõhelynek és
a helyi rendõrség, illetve polgárõr-
ség összefogásával indult, diákok
biztonságát óvó program segítsé-
gével. 

Révbe érhet az óvoda
és az uszoda ügye

Régóta húzódik az Ürömi úti
óvoda elhelyezésének ügye. Az
önkormányzat EU-s források
bevonásával igyekszik megol-
dani a problémát. Sikeres pá-
lyázás esetén, a Hunyadi utcai
óvoda bõvítésével megoldódik
a gyermekek ellátása. 

Évrõl évre, a helyi lakosok nyo-
mása és az önkormányzat anyagi
támogatása mellett sikerült csak
elérni, hogy ne zárjon be a Csil-
laghegyi Uszoda. Reményre ad
okot, hogy a Budapest Gyógyfür-
dõi és Hévizei Zrt. új vezetése, fel-
ismerve az intézmény értékeit,
gazdasági lehetõségeit, változtatni
kíván eddigi üzletpolitikáján a für-
dõvel kapcsolatban. 

Rendezik 
a Petõfi teret

A Csillaghegyi Polgári Kör
Egyesület kezdeményezését fel-
karolta az önkormányzat, és nagy-
részt saját forrásból finanszírozza
az emlékmû megépítését, mely-

hez a lakosok adomá-
nyokkal járulhattak hoz-
zá. A csillaghegyi Petõfi
téren javában tart a terep-
rendezés annak érdeké-
ben, hogy június 4-én, a
Nemzeti Összetartozás
Napján újra régi helyén
loboghasson az Ország-
zászló. A növénytelepí-

tés mellett újrafüvesítik a parkot,
ahol a játszótér is megújul. Felújít-
tatjuk a közvilágítási-rendszert és
díszkivilágítás készül az Ország-
zászlóhoz. 

Programokkal 
a csellengõ
gyerekekért

Az önkormányzat több, a kör-
zetben mûködõ olyan civil szer-
vezetet támogat, melyek a fiata-
lok szabadidejének tartalmas el-
töltését segíti. Ilyen többek közt a
Jövõbarát Alapítvány. A Vargabe-
tû Klub-Mûhely segítséget nyújt
a veszélyeztetett fiatalok, rászoru-
ló felnõttek életvezetési problé-
májának megoldásában. A Kék
Pont Drogkonzultációs Központ
jelentõs prevenciós tevékenysé-
get lát el, segít a szenvedélybeteg-
ségekbõl való kilábalásban.
Utóbbi számos feladatot átvesz az
önkormányzat megbízásából.

Panel-korszerûsítések
Alakótelep nyugati felén, a vá-

rosrész többi pontján tapasztal-
takhoz hasonlóan az állami ZBR
pályázaton keresztül újulnak
meg az épületek. Az önkormány-
zat saját forrásból is támogatja a
panelfelújításokat. Az elkülöní-

tett összegbõl 1000 lakás felújítá-
sa fejezõdhet be még az idén -
tette hozzá a képviselõ.

Megújulhat 
a sportpálya

- A Márton utcai sportpálya a
Fõvárosi Önkormányzat tulajdo-
nában van, sokan aggódnak jövõ-
jéért. Az elõzõ ciklusban tervek
készültek a terület hasznosításá-
ra, ezek alapján mindenképpen
megmarad a sportfunkció, hiszen
erre óriási az igény a kerületrész-
ben is. A kerületi önkormányzat
kiemelt figyelmet fordít a sport-
pálya jövõbeni sorsára.

Békásmegyer-Ófalu
Régi adósságunkat törleszt-

jük azzal, hogy szabályozási
tervet készíttetünk Békásme-
gyer ófalui részére, melyet a te-
rületen élõk véleményének
meghallgatását követõen, min-
den bizonnyal még idén elfo-
gadhat a képviselõ-testület. 

Az Ófalun élõk joggal nehez-
ményezték, hogy az elhagyott
nyaralókba önkényes lakásfogla-
lók költöztek. A rendõrség a köz-
terület-felügyelettel együttmû-
ködve kilakoltatta a betolakodó-
kat, és sûrûbb járõr-akciót szer-
vezett a területen, melynek ered-
ményeként jelentõsen csökkent a
betörések száma. 

A bûncselekmények elköve-
tése minimálisra csökkent Bé-
kásmegyer lakótelepi övezeté-
ben, mióta kamera-rendszert
építtettünk ki és mûködtetünk a
rendõrség felügyeletével.

Sz. Cs. 

Egyéni választókerületek képviselõi

Fejlõdõ terület, fokozott közlekedési gondokkal

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata, az Óbudai Izraelita
Elemi Iskola még élõ növendé-
kei és azok leszármazottai, va-
lamint az Óbudai Múzeum Köz-
alapítvány június 13-án 11 óra-
kor emléktáblát avat az egykori
Zichy utcai zsidó elemi iskola
helyén, az Óbuda utca 6. szám
alatt álló orvosi rendelõ déli fa-
lánál. Ünnepi beszédet mond
Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere.

A z 1784-ben alapított,
majd megszûnt népisko-

la helyén 1920-ban, Trianon
után nyílt meg az Óbudai Iz-

raelita Elemi Iskola. Elsõ
igazgatója Schreiber Ignác fõ-
rabbi volt, akinek korai halála
után Gyenes Jolán vette kézbe
az iskola irányítását. 1929-tõl
a diákok által „hosszú
Weisz“-nek becézett Weisz
Béla tanító állt az iskola élén
munkaszolgálatos behívójáig.
Az utolsó idõszakban Weisz
Vándor Andor igazgatta az in-
tézményt. Az iskola tanítói
közül hárman, diákjai közül
pedig igen sokan a holokauszt
áldozatául estek.

Az emléktábla közelében
ma több óbudai iskola is mû-
ködik. Azok a diákok, akik el-

jönnek a tábla avatására, és
azok, akik a késõbbiek során
egy-egy kavicsot helyeznek
majd el a tábla falánál, emlé-
keznek, és egyszersmind ke-
züket is nyújtják a túlélõknek. 

Az emléktábla az Óbudai
Múzeum Közalapítvány, az
iskola még élõ diákjainak,
valamint azok leszármazotta-
inak adakozásából készült. 

(A szervezõk azt kérik,
hogy mindazok, akik elmen-
nek az emléktábla avatására,
vigyenek magukkal egy kavi-
csot, hogy méltó módon ró-
hassák le kegyeletüket az ál-
dozatok emléke elõtt.)

Emléktábla-avató az egykori zsidó elemi iskolánálOrszággyûlési képviselõk
fogadóórái

• Bús Balázs polgármester és ország-
gyûlési képviselõ (4. számú egyéni vá-
lasztókerület) elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóóráját.További infor-
mációért hívja a polgármesteri titkársá-
got a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni
választókerület) országgyûlési és ön-
kormányzati képviselõ minden hónap
elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fo-
gadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám
alatti Fidesz-irodában. Idõpont-egyez-
tetés miatt a fogadóórára elõzetesen
be kell jelentkezni a 367-8791-es tele-
fonszámon.
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Nemzetiségi önkormányzatok

Az Elsõ Óbudai Általános Is-
kolában (Erste Altofener
Grundschule) 1995 óta né-
met nemzetiségi oktatás-
ban vehetnek részt a tanu-
lók, ahol nemcsak a nyelv
oktatása folyik magas szín-
vonalon, hanem fontos
szempont a sváb hagyomá-
nyok megismertetése, ápo-
lása, illetve újraélesztése
is. Ennek szellemében vá-
lasztották ki - a minden év-
ben megrendezendõ - pro-
jekthetük témájaként idén
a német nemzetiségi hagyo-
mányokat és szokásokat. 

Avezérfonalat az óbu-
dai németség letele-

pedése, életmódja és a
Braunhaxlerek múltja ad-
ta. A kiemelt témakörök
között szerepeltek népi
gyermekjátékok, hagyo-
mányos esküvõ, népszo-
kások, tradicionális fog-
lalkozások, házak, ételek,
táncok. Minden osztály
kapott ezen belül egy-egy
témakört, amelyben mé-

lyebbre ásott, kutakodott.
A tanulók könyvtárban,
interneten, tájházakban
keresgéltek. 

Neubrandt Istvánné, a
III. kerületi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat
elnöke érdekes elõadást
tartott az óbudai néme-
tek letelepedésérõl, élet-
módjáról, melyet kora-
beli fotók bemutatásával
illusztrált. 

Akézmûves napon régi
népi mesterek munkájá-

ban mélyedhettek el a ta-
nulók. Az Álomzug Tár-
sulat elõadásában az alsó
tagozatosok nagyszüle-
ink konyhájába pillantot-
tak be. Az intézmény pe-
dagógusainak vezetésé-
vel régi népi játékokkal
ismerkedhettek meg. A
programokat a vándor
meseíróval való találko-
zás is színesítette. A gye-
rekek pályamunkákat ké-
szíthettek több témakör-
ben. A legnépszerûbb

Josef Michaelis, Magyar-
országon élõ német költõ
verseinek illusztrálása
volt, de sokan barkácsol-
tak Ulmer Schachtelt,
azaz ulmi skatulyát, azt a
hajót, amivel a német te-
lepesek a XVIII. század-
ban érkeztek. 

A legfõbb momentum
az a prezentáció volt, me-
lyen minden osztály rövid
keresztmetszetét mutatta
be választott témaköré-
nek. Az évfolyamok be-
mutatkozása után a
Braunhaxler Dalkör az is-
kola nemzetiségi gyer-

mekkórusával német nép-
dalokat adott elõ, majd a
pedagógusok német nyel-
ven a Grimm testvérek
„A farkas és a hét kecske-
gida“ címû meséjét eleve-
nítették meg. A tanulók és
a dunaharaszti néptánco-
sok elõadása a közönsé-
get is fergeteges táncra
perdítette. 

A gála a hajdani sváb
bálok hangulatát idézte,
úgy zenében, mint népvi-
seletben méltóan az ódon
falakhoz és a valamikor
nagy számban itt élt né-
metek emlékéhez.

Projekthét az Elsõ Óbudai Általános Iskolában

Német nemzetiségi hagyományok, szokások 

R endezvényünkön
Farkas Lajos, a Ci-

gány Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökhe-
lyettese köszöntötte a
vendégeket. 

A költészet napja al-
kalmából, április 13-án
rendezett programunkon
a sokszínû roma kultúra
végtelenül gazdag
kincstárából válogat-
tunk, ugyanakkor - kö-
zös örökségünknek te-
kintve - tisztelegtünk
József Attila költészete
elõtt. Megemlékeztünk
azokról a roma mûvé-
szekrõl is, akikre romák
és nem romák egyaránt
büszkék lehetünk. A
Cinka Panna Cigány

Színház Szécsi Magda
cigány költõ-író „Csör-
gõkezû, Vödörjáró, Dob

hasú“ címû zenés-inte-
raktív ifjúsági darabját
mutatta be. A színházat
alapító Jónás Judit szín-
mûvésznõ, valamint mû-
vésztársai, D. Horváth
Károly, Logodi László és
a játékmester, zeneszer-
zõ Mata András kitörõ
sikert aratott a gyerme-
kek körében. Az igényes

színpadkép, a gyönyörû
díszletek és a mûvészek
magával ragadó, a gye-
rekeket is bevonó játéka
érzelmileg is megmoz-
gatta a fiatal közönséget
és a felnõtteket - peda-
gógusokat, szülõket, kí-
sérõket - egyaránt.

A Romano Glasszo
Zenekar tõlük megszo-

kott, magas színvonalú
autentikus zenei mûsora
követte a színházi elõ-
adást. A zenekar a ha-
gyományos cigány dal-
lamvilágba szõtte József
Attila „Tiszta szívvel„
címû versét is. Jónás Ju-
dit Domján Edit-díjas
színmûvésznõ expresz-
szív elõadásában hall-
hattuk József Attila
„Kései sirató“ és Szécsi
Magda „Hazám“ címû
versét.

A program ideje alatt,
a színházteremben Var-
ga László festõmûvész
kiállítását láthatta a kö-
zönség.

A kulturális-mûvésze-
ti napon vendégeink
voltak a Nagy László
Általános Iskola és Zá-
por utcai Tagiskola di-
ákjai, és pedagógusai,
akiket a szünetben sze-
rény vendéglátással kö-
szöntöttünk. 

Bodrogvölgyi Sándor,
a Cigány Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke

Roma kulturális-mûvészeti nap
Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján, április
11-én ünnepeljük a költészet napját. Ebbõl az alkalomból
Óbuda-Békásmegyer Cigány Nemzetiségi Önkormányzata
a költészet napjához kapcsolódó kulturális-mûvészeti
programot, Roma napot rendezett az Óbudai Kulturális
Központban, tisztelegve a tragikus sorsú költõ emléke, a
magyar líra és a magyarországi roma kultúra elõtt. 
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Több mint 40 évvel ezelõtt, 1971 novemberében
gördült be az elsõ gépkocsi a Mozaik utcai mû-
helybe, ekkor nyílt meg ugyanis Magyarország és
Közép-Európa elsõ hivatalos Volkswagen-márka-
szervize Óbudán. A folyamatos, világszínvonalú
fejlesztéseknek köszönhetõen az Óbudai Autója-
vító Kft., illetve az Audi Centrum Budapest termi-
nál mára már ugyanúgy a piac legismertebb sze-
replõje, mint egykor, alapításának idején volt. 

Krénusz Ferenc, az Óbudai Autójavító
Kft. ügyvezetõ igazgatója, autómérnök a

kezdetektõl a Mozaik utcai telephelyen dol-
gozik. A 40 éves történet felidézésekor el-
mondta: a cég alapítását az 1968-ban beveze-
tett új gazdasági mechanizmus határozta
meg, mozdította elõ. Ennek értelmében ha-
zánk szerzõdést kötött a Volkswagen-kon-
szernnel. Úgy vásároltunk 10 ezer Volkswa-
gent, hogy cserébe magyar árukat, például
mûbõrt, mûanyagipari termékeket, vagy ép-
pen golyóscsapágyat szállítottunk Németor-
szágba. Az tette úgymond gömbö-
lyûvé a megegyezést, hogy a gyár a
III. kerületben építette fel elsõ ma-
gyarországi márkaszervizét, az Óbu-
dai Autójavítót, az AFIT keretében. 

Mint az ügyvezetõ igazgató hang-
súlyozta, a hosszú évek alatt egyfajta
igazodási pont volt, és a jövõben is az
lesz az Óbudai Autójavító Kft. a hazai
márkakereskedõk között. Egyrészt az
Audi márka akkori elõdei és a Volkswagen
melletti elkötelezettségük olyan szakmai tu-
dásbázist hozott létre, mely egyedülálló a hazai
autókereskedésben, -szervizben. Másrészt elõ-
relátó, a minõségi fejlõdést hozó vállalkozói
szemlélet, a vevõt középpontba állító szervezet
megteremtésével a cég példaként szolgálhat az
ágazatban dolgozók elõtt. 

A tudásbázisra visszatérve, az Audi számára
kiemelten fontos, hogy a márkaszervizek mun-
katársainak szakmai felkészültsége és ezzel
szolgáltatási háttere megfeleljen a négykarikás
márka nyújtotta magas mûszaki színvonalnak.
Ezért is rendezik meg évente az Audi Twin
Cup elnevezésû nemzetközi szerviz-versenyt,
melyen a magyar szakemberek rendszeresen
indulnak. Nem is akármilyen eredménnyel: az
Audi Centrum Budapest tavaly mindhárom
kategóriában az elsõ helyen végzett. 

Krénusz Ferenc tájékoztatása során arra is
rámutatott, hogy a minõségi fejlõdést az bizo-

nyítja a legjobban, hogy tavaly szeptemberben
megnyitották az Audi Centrum Budapest ter-
minált a Mozaik utcában. A teljesen új építé-
szeti koncepció alapján (az épület tervezése és
kivitelezése Benczúr László Ybl Miklós-díjas
építész és Budaházy Eszter munkáját dicséri),
közel egymilliárd forintból épült Audi márka-

kereskedés és szervizközpont a vilá-
gon összesen 300 helyen felépített
Audi Terminál  legújabb építészeti
irányt követi.  Ez kifejezi az elmúlt
években jelentõsen bõvülõ Audi kí-
nálat komplexitását, s egy fedél alatt
jeleníti meg a bemutatótermet és az
exkluzív szervizt, mely jól megköze-
líthetõ helyre létesült már 40 évvel
ezelõtt, hiszen ideális közlekedési vi-

szonyok mellett akár 5 perc alatt is elérhetõ a
belvárosból a rakparton keresztül. 

A zöldmezõs beruházás, a városrendezési
tervhez igazodva világszínvonalú fejlesztés.
A háromszintes épületegyüttesben helyet
kapott egy 1350 négyzetméteres alapterüle-
tû mélygarázs, egy 1350 négyzetméteres ér-
tékesítési szint és egy szintén 1350 négyzet-
méteres tetõparkoló, mely alulról fûthetõ.
Ennek oldalfalai üveglapokból állnak, sa-
rokfalát pedig - Audi-dizájn szerint - fém-
burkolattal látták el. A belsõ térben, a bemu-
tatóteremben egyszerre 17-18 autó állítható
ki. A szervizben nyolc modern szerelõállás,
két munkafelvételi és hat karosszéria elõké-
szítõ állás, valamint két ultramodern - a ká-
ros anyagokat alulról elszívó - fényezõka-
bin mûködik, elõkészítõ állásokkal. Az
üvegablakokon át a teljes mûhelyre - mely
további 1200 négyzetméter - rá lehet látni
az ügyféltérbõl is.  

A kft. ügyvezetõ igazgatójától megtudtuk
azt is, a terminál koncepció egyik fontos része,
hogy a márkakereskedés minden eleme egy
légtérbe kerülve kiemelje az értékesítés és a
szerviz szerepét. Ezt célozza a bemutatott jár-
mûvek dinamikus elhelyezése, ahol a koncep-
ció központi eleme, az úgynevezett „Audi fél-
kör“ elemei köszönnek vissza. Az épület tere-
inek megosztása, kialakítása optimalizálja a
mûködési költségeket is, ami úgyszintén nem
elhanyagolható szempont.  

Beszélgetésünkkor elhangzott, hogy a kft.
szorosan kötõdik Óbudához, néhány itteni
rendezvényhez. Példaként a Sziget Fesztivált
említette Krénusz Ferenc. A kulturális ese-
ményt az egész kontinensen ismerik, és miu-
tán a fesztiválnak helyet adó Hajógyári-sziget
bejárata az Audi Centrum mellett található,
természetes volt a két cég és a két márka
együttmûködése. Egy hét alatt többszázezer
magyar és külföldi fiatal - és már nem annyi-
ra fiatal - vendég fordul meg a Szigeten. Azért
jönnek, hogy kiszakadjanak néhány napra a
hétköznapok „fogságából“, jól érezzék magu-
kat, és nem utolsósorban megnézzék Európa,
sõt a világ legjobb zenekarainak koncertjeit. A
VIP- és a médiasátrat tavaly elsõ alkalommal
az Audi Centrummal szemben lévõ telephe-
lyen állították fel, ami nem véletlen. A kis pi-
henõ-találkozóhelyen meg lehetett inni egy
italt, mialatt a vendégek egy számukra kiala-
kított külön „folyosón“ vethették bele magu-
kat a fesztivál forgatagába. Az Audi világát
idézõ színek mellett több gépkocsimodellt is
megnézhettek a Szigetre tartók. Idén ismét
kapcsolódik az Audi Centrum Budapest a
fesztivál eseményeihez - zárta a beszélgetést
Krénusz Ferenc. Klug Miklós

Négy évtized töretlen fejlõdéssel

Világszínvonalú Audi Centrum Budapest a Mozaik utcában
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Óbudai Nyár – Kultúra

Lapzártakor érkezett: Az idei
a tizenkettedik Óbudai Nyár.
A kerület és a város kultúra
iránt érdeklõdõ lakói meg-
szokták, megszerették az
igényes kikapcsolódást kí-
náló programsorozatot. Az
esemény-sorozat részleteirõl
az Óbudai Társaskörben tar-
tott sajtótájékoztatón tud-
hattak meg többet a meghí-
vott vendégek május 23-án.  

Minden korosztály
megtalálhatja az íz-

léséhez, szívéhez legin-
kább közelálló programot
az Óbudai Nyár rendezvé-
nyei közül - mondta beve-
zetõjében Bús Balázs pol-
gármester a június 15-én
kezdõdõ kulturális ese-
mény-sorozatról. Hangsú-
lyozta: Óbudának fontos,
hogy a kultúrának otthont
adjon. Az események épp-
oly sokszínûek, mint maga
a városrész. Az érdeklõdõk
69 programból, 10 hely-
szín 32 koncert, 12 családi
és gyermekrendezvény, 5
filmvetítés, 6 kiállítás és 8
színházi elõadás közül vá-
logathatnak. 

Az egyes helyszíneken
tartandó programokat
Lõrincz Edina, az Óbudai
Kulturális Központ ügyve-
zetõ igazgatója, Harsányi
Mária, az Óbudai Tár-
saskör igazgatója és Né-
pessy Noémi, az Óbudai
Múzeum igazgatója ismer-
tette. Az esemény háziasz-
szonya Görög Zita volt. 

A kulturális események
sorából ízelítõt kaphatott a
közönség. Színpadra lé-
pett a Quartett Escualo,
Horgas Eszter fuvolamû-
vész, Szakács Ildikó ope-
raénekes Kertész Rita
zongoramûvész kíséreté-
ben. Béres Ilona és Tordai
Teri színmûvésznõ az Ör-
kény év kapcsán a Macs-
kajáték kétszemélyes vál-
tozatából, a „Szkalla lá-
nyok“ címû darabból ad-
tak elõ részletet. 

A rendezvényen részt
vett többek közt Nagy Fe-
ró, Esztergályos Cecília,
Szolnoki Tibor és Zsadon
Andrea.

A nyári programokat
négy éve szervezõ, Lõ-
rincz Edina igazgatása
alatt álló Óbudai Kultu-
rális Központ és a sajtó-
tájékoztatón fellépõk
egyöntetûen hangsúlyoz-
ták: Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata,
Bús Balázs polgármester
irányításával kiemelt fi-
gyelmet szentel a kultú-
rának, a hagyományápo-
lásnak, mindezek által a
közösségépítésnek a vá-
rosrészben. 

A teljesség igénye nél-
kül, ízelítõképpen a prog-
ramajánlatból: a Fõ téren
az örök kedvenc, a kortárs

és klasszikus zenét egy-
aránt mûsorra tûzõ Óbu-
dai Danubia Zenekar nyit-
ja a kulturális eseményso-
rozatot június 15-én. Ez a
helyszín ad otthont az
Óbudai Búcsúnak is. A to-
vábbiakban fellép többek
közt: Demjén Ferenc, Ko-
vács Kati, Horgas Eszter,
a Benkó Dixieland Band,
a Budapest Ragtime
Band, Miklósa Erika, il-
letve a Quartett Escualo.

A Zichy-kastély kertjé-
ben elsõként a Cigányprí-
más címû operettet láthat-
ja a közönség. Telt házra
számíthat az Átutazó is,
Udvaros Dorottya, Dés

László és Cserhalmi
György vendégmûvész
elõadásában. Önfeledt
szórakozást ígér a „Ber-
muda háromszög bot-
rány“ címû vígjáték, Bod-
rogi Gyula rendezésében,
Voith Ági, Esztergályos
Cecília és Koltai Róbert
fõszereplésével. A Zichy-
kastély szegletében lévõ
Kobuci Kertben hétfõn-
ként filmvetítéssel várják
a mozi szerelmeseit. Az
Óbudai Múzeumban
egyebek mellett Harrer
Pál munkásságára emlé-
keznek, és a Múzeumok
Éjszakája nyújt felejthe-
tetlen élményt, ahol kon-
certet ad többek közt a
Hot Jazz Band.

Az Óbudai Társaskör
elsõsorban komolyzenei
koncertek, operák és szín-
házi elõadások helyszíne
lesz. Aki tavaly lemaradt
róla, megtekintheti a
„Gyógyír északi szélre“
címû darabot, vagy éppen
megnézheti a már említett
Szkalla lányok-at.

A sort a Hékás Békás
zárja, Nagy Feró és a Be-
atrice koncertjével szep-
tember 1-jén.

Az önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetõ-
en a nagy sikerû Fõ téri
koncertek továbbra is
ingyenesek, és a többi
helyszínen is mérsékelt
áron juthatnak belépõhöz
a látogatók. 

Szeberényi

Óbudán nyáron fõszerepben a kultúra

Népessy Noémi, az Óbudai Múzeum igazgatója, Harsányi Mária, az Óbudai Társaskör
igazgatója, Lõrincz Edina, az Óbudai Kulturális Központ ügyvezetõ igazgatója és Bús
Balázs polgármester

Az Aquincum Baráti Kör és az
Aquincumi Múzeum XXIII. al-
kalommal rendezte meg a
római kor egyik legkedvel-
tebb ünnepét, a Floraliát
május 19-én és 20-án az
Aquincumi Múzeumban. Fia-
tal virágkötõk az olimpia éve
alkalmából sportot idézõ
kompozícióikkal díszítették
fel a múzeumot és a romte-
rületet erre az alkalomra. 

Aprogram ideje alatt
a látogatók az ókort

idézõ életmód- és kéz-
mûves bemutatókkal is-
merkedhettek, betekin-
tést kaphattak az antik
Róma életébe. Idén elõ-
ször a XV. Aquincumi

Költõverseny is a Flora-
lia programjaként jelent
meg május 20-án. A láto-
gatók kipróbálhatták a

hódító légiók fegyvere-
it, ékszert, sarut, kerá-
mia edényeket, érmet
készíthettek, szõhettek.

Légiók felvonulása,
mesterségek bemutató-
ja, gladiátorviadalok, di-
vatbemutató szerepeltek
még a hétvége ajánlatá-

ban. A gyerekek a kéz-
mûveskedés mellett
részt vehettek római
gyermek- és ügyességi
játékokban is. 

Római tavaszünnep Aquincumban költõversennyel

Gyimesi László költõ, író nyerte meg az idei költõversenyt FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy – Szociális

III. NÁRCISZ FUTÁS. A Margitszigeten, az Atlétikai Centrumban tartotta a III. Nárcisz
Futást a Magyar Hospice Alapítvány. A nárcisz szimbólumhoz kapcsolódó események-
kel felhívják a figyelmet a társadalmi felelõsségvállalás szükségességére, és arra,
hogy az emberi méltóság életünk végéig megõrizhetõ és meg is kell õrizni azt. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata csatlakozott a hospice kezdeményezéséhez

Arendelésen megfor-
duló páciensek 40

százaléka nõ, 60
százaléka férfi.
A nõk fõleg
gyulladásos, il-
letve köves prob-
lémákkal kere-
sik fel az orvost,
a férfiak legin-
kább prosztata
gondokkal. A
fõorvos tapasztalatai
szerint pozitív irányba
változott a férfiak szem-
lélete az urológiai szûré-
sekkel kapcsolatban.
Míg régen csak akkor
mentek orvoshoz, ha
már komoly problémá-
juk volt, addig ma már
hajlandóak rendszeresen
és megelõzési céllal
részt venni a szûréseken.
Ez a betegségek felisme-
rése, lefolyása és gyó-

gyítása szempontjából
nagyon fontos, ugyanis

minél elõbb fe-
deznek fel egy
betegséget, an-
nál biztosabban
gyógyí tha tó .
Ha pedig nem
találnak sem-
milyen kórosat,
akkor, leg-
alábbis egy idõ-

re megnyugodhatnak a
szûrésen átesettek, hogy
nincsen baj. 

A fõorvos szerint min-
denképpen orvoshoz
kell fordulni, ha vizelési
panaszai merülnek fel,
esetleg véres a vizelet,
ha deréktáji és alhasi
fájdalmak vannak, ha a
herében, hímvesszõben
tapintható elváltozáso-
kat észlel az ember, il-
letve prosztata rákszûrés

céljából 50 éves kor fe-
lett évente, és ha a csa-
ládban elõfordult prosz-
tatarák, akkor még in-
kább.

Az urológiai szakren-
delés jól felszerelt, és ki-
váló kórházi háttérrel
rendelkezik. Tehát meg-
felelõ kórházi osztályok-
ra tudják irányítani azo-
kat a betegeket, akik
nem láthatók el rendelõ-
intézeti keretek között.
De az intézeten belül is
jó az együttmûködés a
társszakmákkal (nõ-
gyógyászat, bõrgyógy-
ászat, röntgen, labor, se-
bészet), miután a beteg-
ellátás gyakran össze-
hangolt szakmai együtt-
mûködést igényel. 

Az osztályon különbö-
zõ húgyúti gyulladások,
daganatok, kövek, here-
és, prosztata betegségek
diagnosztizálása és ke-
zelése mellett a mereve-
dési zavarok kivizsgálá-
sával is foglalkoznak.
Ezen felül egynapos
urológiai sebészeti mû-
tétek elvégzésére is van
lehetõség.

Domi Zsuzsa

Urológiai szûrések

Örvendetes szemléletváltás a férfiaknál
Az urológiára nem kell beutalót kérniük a háziorvostól a
betegeknek, elõjegyzés alapján juthatnak be az orvoshoz.
Viszont a várakozási idõ több hetes is lehet nem sürgõs
ellátásra szoruló betegek esetében - mondta dr. Petrik
Róbert fõorvos, aki egyben a Szent Margit Rendelõintézet
orvos igazgatója. A Vörösvári úti rendelõben minden nap
van urológiai szakrendelés, a Csobánka téren viszont
csak heti három alkalommal. Itt nincs elõjegyzés, érkezé-
si sorrendben fogadják az érkezõ betegeket.

Az óbudai székhelyû Ma-
gyar Hospice Alapítvány
célul tûzte ki, hogy a hal-
mozottan hátrányos helyze-
tû, elsõsorban roma lakos-
ság körében olyan szemlé-
letváltozást ér el, amely-
nek eredményeként a je-
lenleginél többen mennek
el rákszûrésre. 

Minderre azért van
szükség, mert a

mélyszegénységben élõk
között a daganatos meg-
betegedések aránya csak-
nem a kétszerese az átlag-
nak. Ráadásul, mivel álta-
lában túl késõn jutnak el
orvoshoz, késõn kapnak
szakszerû kezelést, így pe-
dig a gyógyulási esélyeik

is sokkal rosszabbak, mint
a lakosság többségének.
Az alapítvány kétéves
programba kezdett a hely-
zet gyökeres megváltozta-
tása érdekében. A prog-
ramba bevontak védõnõ-
ket, közösségi ápolókat,
onkológiai nõvéreket, há-
ziorvosokat és onkológu-
sokat, valamint önkénte-
seket, akik támogatják a
romákat a szûréseken tör-
ténõ részvételben, illetve
pozitív vizsgálati eredmé-
nyek esetén késõbb a gon-
dozásukban, kezelésük-
ben is részt vesznek. 

A védõnõk és önkénte-
sek képzése május 10-én
és 11-én sikeresen zajlott
le Kaposváron. d. zs.

A rákszûrés fontosságára
hívják fel a romák figyelmét

Szeretne beszélgetni
anyai érzéseirõl, gon-

dolatairól, kétségeirõl,
problémáiról? Sok kérdé-
se van, hogy hogyan lehet
jó anyukája születendõ
gyermekének? Szeretné
problémáit megosztani
szakemberekkel és ha-
sonló helyzetben lévõ
kismamákkal? Sok-sok
téma és meghívott elõadó
segít válaszai megfogal-
mazásában, a boldog
anya-gyerek kapcsolat ki-
alakításában. 

Idõpontok: május 31.,
június 14., kezdés 16 óra-
kor, másfél órás idõtartam-
mal. A klub térítésmentes.
Helyszín: Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ, Váradi ut-
ca 9-11., (bejárat a Velence
utca 1/a felõl).

(Érdeklõdni lehet a 06-
30-388-9169-es telefonszá-
mon, az anyaclub2012@
freemail.hu e-mail címen.
Honlap: www.anyaclub
2012.sokoldal.hu Klubve-
zetõk: Heranusné dr. Peller
Zsuzsanna és Bujtorné
Nyékes Borbála.) 

Anyaklub

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerveze-
te május végén és júniusban a következõ idõpontok-
ban és helyszíneken szervez véradást. Május 30-án
11-tõl 19 óráig: a Békásmegyeri Közösségi házban
(Csobánka tér 5.). * Június 2-án, 3-án, 9-én, 10-én,
16-án, 17-én, 23-án és 24-én 10-tõl 16 óráig: a T-
Com Gyerekszigeten (Hajógyári-sziget). * Június 15-
én 14-tõl 18 óráig: az Auchan Óbuda Áruháznál, a
véradó kamionban (Szentendrei út 115.). * Június
26-án 11-tõl 13 óráig: a Globe 3 irodaházban (a Fló-
rián térnél). 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! Szemé-
lyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Szakápoló felvétele 
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Derûs Al-
kony Gondozóháza fiatal, agilis, felnõtt szakápolói vég-
zettséggel rendelkezõ munkatársat keres közalkalmazot-
ti munkaviszonyba, 12 órás, folyamatos munkaidõbe.
Kezdés június 1-jén. (Érdeklõdni a központi 250-1552-es
és a Gondozóház 454-7066-os telefonszámán lehet.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Értelmiségi nap
mûszakiaknak 

A VI. Magyar Mûszaki Ér-
telmiségi Nap Szervezõbi-
zottsága Rudas Imre pro-
fesszor elõterjesztésében
megvitatta a 2012. évi
programot, melynek ki-
emelt célja, hogy járuljon
hozzá a társadalmi szem-
lélet formálásához. A ren-
dezvény június 4-én 15
órakor az ünnepélyes
megnyitóval és a Benkó
Dixieland Band koncertjé-
vel kezdõdik az Óbudai
Egyetem aulájában. (To-
vábbi információ a www.
mmen.uni-obuda.hu-n.) 

Díjmentes 
számítógépes 

oktatás idõseknek
A DélUtán, az idõsek
lelkisegély szolgálata
nyugdíjasoknak indít in-
gyenes számítógépes
oktatást szeptembertõl.
(Jelentkezés a 06-30-
377-9030-as számon.)

1 % 1 % 1 %
• Az Ágoston Mûvészeti
Óvoda köszöni mind-
azoknak a segítõkészsé-
gét, akik felajánlották
adójuk 1 százalékát az
Ágról-Ágra Alapítvány-
nak. Az összeget az óvo-
da udvarának felújítására
használták fel. (Adó-
szám: 18122246-1-41.)
• A Csicsergõ Gyereke-
kért Alapítvány kuratóri-
uma köszöni támogatói-
nak, hogy 2010. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1
százalékával, 547 ezer
308 forinttal támogatták
az alapítványt. Az össze-
get az Óbudai Csicsergõ
Óvoda udvari-, mozgás-
fejlesztõ játékainak fej-
lesztésére fordítják. (Adó-
szám: 18258150-1-43.)

Óvodapedagógusok felvétele 
Az Ágoston Mûvészeti Óvoda (1032 Budapest,
Ágoston utca 2/A.) pályázatot hirdet 2 fõ óvoda-
pedagógus állásra.
Alkalmazási feltételek: óvodapedagógusi fõiskolai
végzettség; 5 év feletti szakmai tapasztalat; büntet-
len elõélet; magyar állampolgárság. Elõnyt jelentõ
tapasztalat a hangszertudás és a mûvészi ágak
iránti érdeklõdés. A munkakör legkorábban 2012.
augusztus 1-jétõl tölthetõ be. A pályázatok benyúj-
tásának határideje: június 20. A pályázatok elbírá-
lásának határideje: július 2. A pályázatok benyújtá-
sának módja: postai úton, a fenti címre. Tartalma:
fényképpel ellátott önéletrajz; óvodapedagógusi bi-
zonyítvány másolata; elérhetõség megjelölése.

Az 5. Kulin György Országos
Csillagászati Diákvetélkedõt
április 22-én rendezték az EL-
TE Csillagászati Tanszékén.
A versenyt a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Csil-
lagvizsgáló Intézete, a Sze-
gedi Tudományegyetem, a
Magyar Csillagászati Egye-
sület és a TIT Komárom-Esz-
tergom Megyei Egyesülete
szervezte. 

Célja elsõsorban a csil-
lagászat népszerûsíté-

se volt az általános és kö-
zépiskolások körében, de a
tét is igen nagy volt a diá-
kok számára: a fõnyere-
mény egy-egy 114/900-as
tükrös távcsõ volt, ráadásul
az egyéni verseny elsõ öt
helyezettje képviselheti
hazánkat idén a Rio de Ja-
neiro környékén tartandó
6. Nemzetközi Csillagá-
szati és Asztrofizikai Diák-
olimpián (IOAA).

A verseny három inter-
netes fordulóval kezdõ-
dött, melyek után a leg-
jobb eredményt elért csa-
patok mérhették össze tu-
dásukat. A döntõ elsõ fel-
adata egy hármas csillag-
rendszer fénygörbéinek
vizsgálata volt, melyet a
csapattagok együtt old-
hattak meg. Ezután az
ELTE új planetáriumában
mérték össze tudásukat a
résztvevõk, hiányzó csil-
lagképeket kellett megke-
resni, néhány Messier-
objektumról és fényesebb
csillagokról kellett eldön-
teni, hogy láthatóak-e az
égbolton, majd egy üstö-
kös koordinátáinak meg-
becslése gondolkodtatta
el a versenyzõket. Végül
a csapattagoknak külön
kellett megoldaniuk né-
hány asztrofizikai problé-
mát, melyek be voltak so-

rolva könnyebb és nehe-
zebb kategóriákba, csak-
úgy, mint az a diákolimpi-
án szokásos. A problémák
között volt például a Mars
anomalisztikus keringési
idejének meghatározása
vagy a fénysebesség
meghatározása a Csilla-
gászati Évkönyv Jupiter-
holdakra vonatkozó ada-
tai alapján. Az egyéni ver-
senybe csak az asztrofizi-
kai problémák megoldása
számított bele.

A Polaris Csillagvizsgá-
ló szakkörösei szép ered-
ményeket értek el. A csa-
patversenyben az elsõ
(Dálya Gergely, Galgóczi
Gábor, Hanyecz Ottó) és a
második helyet (Bécsy
Bence, Prósz Aurél) is õk
szerezték meg. Az egyéni
versenyt pedig Dálya Ger-
gely nyerte, Galgóczi Gá-
bor második lett, Bécsy
Bence pedig 5-6. helyezést
ért el.

A sikerben jelentõs sze-
repe van Horvai Ferenc
szakkörvezetõnek, aki
több mint egy évtizede ve-
zeti a Polaris Csillagvizs-
gáló ifjúsági szakkörét.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képvise-
lõ-testülete május 22-ei
rendkívüli ülésén döntött
az alábbiakról.

M uhari László Ta-
mást a Bárczi Géza

Általános Iskola igazga-
tójának, Bánhegyi Feren-
cet a Keve-Kiserdei Álta-
lános Iskola igazgatójá-
nak, Szilágyiné Deb-
reczeni Máriát az Óbudai

Nagy László Általános
Iskola igazgatójának,
Horváth Bors Rudolfnét a
Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskola igazgatójá-
nak, Gólyáné Kaszás Er-
zsébetet az Óbudai Mese-
világ Óvoda vezetõjének
és Ferenczné Gulyás Ilo-
nát a Hétpettyes Óvoda
vezetõjének nevezte ki.

Minden intézményve-
zetõ megbízatása öt évre
szól.

Intézményvezetõk kinevezése

K edves esemény
színhelye volt áp-

rilis 28-án a Lajos utcai
Than Károly Ökoiskola
és a Mókus Sörkert.
Ezen a két óbudai hely-
színen találkoztak újra
a Lajos utcai Általános
Leányiskola VIII/a osz-
tályának 51 éve végzett
tanulói. A résztvevõk az
iskola vezetõinek és a

kedves segítõ ügyeletes
tanár úrnak köszönhe-
tõen bejárták hajdan
volt tanulmányaik hely-
színeit.

A körültekintõ elõze-
tes kutatásoknak és per-
sze a modern techniká-
nak is köszönhetõen 24-
en vettek részt a találko-
zón. Az összejövetel két
díszvendége az elsõsö-

ket tanító Bálint Edit né-
ni és a kémia-földrajz
szakos osztályfõnök,
Paszterko Éva néni volt.
A találkozó nemcsak ar-
ra adott alkalmat, hogy a
résztvevõk felidézzék
emlékeiket, kellemes
órákat töltsenek együtt,
hanem arra is, hogy újra
feléledjenek régi barát-
ságok.

Leányiskolai osztálytalálkozó 

Óbudai siker a Kulin György versenyen

Diákcsillagászok, irány Rió!

Dr. Balázs Béla professzor átnyújtja az elismerõ oklevelet az
elsõ helyezett Dálya Gergelynek 
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� 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. 06-1-322-1036, 06(70)246-5753
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás.) Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
�Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor.
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� 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)294-9670
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06(20)321-0601
� Parkettázás, pormentes parkettacsiszolás,
lakkozás, PVC- szõnyegpadló csere.Tel: 278-
0227, 06(30) 406-3814

� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
�Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
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

�Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
�Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés mûszeres keresé-
se-javítása, duguláselhárítás, kamerás csator-
navizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
�KLIMA szezon elõtti kedvezménnyel! „A”
kategóriás hûtõ-fûtõ klímaberendezés besze-
relve 125 eFt. Tel.: 06(30)864-5544;
www.annauklima.hu
� Társasházkezelés 15 éves tapasztalattal.
Teljes körû ügyintézés, könyvelés, regisztrált
közös képviselõ. ITT-HON-HÁZ Kft.
06(30)380-5630
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Ajtó-, ablakdoktor, mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.:  06(70)550-0269
� 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
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu
� Költöztetés, lomtalanítás, díjmentes fel-
méréssel! Bútor, kanapé, hûtõgép, mosógép
házhoz szállítás! Tel.: 06(70)211-3896
� 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
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� 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
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
� Lakásfelújítás A-Z-ig. Kõmûves, lakatos
munkák, gipszkartonszerelés, villanyszerelés,
vízszerelés, festés-mázolás, rövid határidõre.
www.hoger.hu Tel.: 06(30)251-8862;
06(20)943-7075
�Zárszerviz és lakatos munkák. Zár, heveder-
zár szerelés, mûszaki ajtónyitás, betörés utáni
helyreállítás. Rács készítése. Tel.: 06(30)251-
8862; 06(20)943-7075; www.hoger.hu
� Duguláselhárítás, víz-fûtésszerelés, für-
dõszoba felújítás. Javítási munkák gyorsszol-
gálatban. www.hoger.hu Tel.: 06(20)943-
7075, 06(30)251-8862
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-

léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Gázkészülék gyors javítása, gázszivárgás
és CO mûszeres mérés. FÉG szerviz. Tamási
József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
�Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(30)389-2874
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft.
� Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti lebon-
tással való kivágása. Koronaalakítás, száraz,
beteg részek eltávolítása, igény szerint ágak
darálása, szállítása. Tel.: 06(20)485-6547.
Kovács Sándor
� Nyári akció! Mûanyag nyílászárók megfi-
zethetõ áron a gyártótól. Komplett árnyéko-
lástechnika: redõny, reluxa, rovarháló, napel-
lenzõ 20-40 % kedvezménnyel! Tel.:
06(70)242-0464; 06(20)381-4553
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Asztalos-lakatosmunkák konyhabútor,
beépített szekrények, lépcsõk, korlátok készí-
tése, zárjavítás. Tel.: 06(70)545-1869

� 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

� 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 7000 Ft), a békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Bé-
kási lakóparkba, ahol egész héten, szombaton
is kezelünk, Bejelentkezés. Tel.: 06(70)271-
9867
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora
Gyula ortopéd-traumatológus fõorvos magán-
rendelése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat.
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Allergia rendelés, III. ker. Vörösvári út 29.

Szénanátha, csalánkiütés, ételallergia kiegé-
szítõ gyógymódok, homeopátia, akupunktúra.
Tel.: 06(20)481-4646
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-4646
� 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
� 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
� Kárpáti fogtechnika 26 éve a Szél u. 10-
ben. Fogsorkészítés (fogorvos háttér). Tel.:
240-2059, 06(20)493-1675

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

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Nyári intenzív nyelvtanfolyamok a Kerék
nyelviskolában! Heti 5x3 óra de. 4 hét kezdõ,
újrakezdõ, haladó, nyelvvizsga elõk., korrepe-
tálás, pótvizsgára felkészítés. Tel.: 06(70)212-
8164. E-mail: info@kereknyelviskola.hu Cím:
1035 Bp., Szél u. 17.
� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakorlott
tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden szin-
ten. Felkészítés érettségire  is. Tel.: 367-0256
� Angol érettségire, nyelvvizsgára felkészí-
tés (õszire is) júliusban, augusztusban szom-
batonként hat óra, kiscsoportban, 800 Ft/óra.
Zentai Georgina: 387-9756; 06(20)281-3427
� Angol nyelvtani rendszerzõ kurzus a Ke-
rék Nyelviskolában! Heti 2x2 óra 5 hét. Kez-
dés 2012. június 18. Tel.: 06(70)212-8164. E-
mail: info@kereknyelviskola.hu Cím: 1035
Bp., Szél u. 17. II/11.
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikusan, korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga,  nagy tapasztalat, háznál! Tel.:
06(20)439-6410

� 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
� Rómain cseréptetõs házban eladó egy 67
nm-es lakás. Érdeklõdni: 06(30)667-0820
� Békásmegyeren 4 em. házban, 81 nm-es
földszinti lakás saját fûtésközponttal, pince-
résszel eladó. Kisebb cserelakás is lehetséges.
Tel.: 06(30)365-2573
� Bp., III. ker. Csúcshegyen lévõ, 709 nm-
es zártkerti ingatlan bérleti joga átadó.
Tel.:06(20)569-3768
� Budakalászon, Gerinc utcában örökpano-
rámás építési telek 1075 nm, 21,9 millió Ft-os
irányáron eladó. Tel.: 06(30)222-1986
� Pomázon Meselia dûlõn csodálatos örökpa-
norámás, 440 négyszögöles telken 54 nm alap-
területû, kétszintes (össszesen 108 nm) épület

Ingatlan

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

Oktatás

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

� Fogsorkészítés akció! Teljes fogsor
39.500 Ft/db. Törhetetlen, rugalmas fogsor
49.500 Ft/db. Hívjon bizalommal. Tel.:
06(30)737-5251

�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 szigetelé-
se, acéllemezzel, infektálással, falvágással.
Mûszeres falnedvesség-mérés. Tel.:
06(30)950-1306; E-mail: vizesfalak@gmail.
com, www.falszigeteles.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

� Könyvelést, adótanácsadást vállal
könyvelõ cég, 20 éves múlttal. Tel.:
06(20)968-9811; http://mtsa.andrasek.hu

� Hûtõgép, mosógépjavítás. Kerületi
gyorsszolgálat. Hûtõgépek mosógépek
helyszíni javítása, díjtalan kiszállással,
hétvégén is. Badó Ákos Tel.: 421-5959;
06(30)942-2946

� „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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30 nm terasszal eladó. Villany, telefon, víztáro-
zók. Irányár: 22,3 MFt. Tel.: 06(20)527-1229
� Tulajdonostól eladó óbudai tágas, alakít-
ható, III. emeleti (lift nincs) egyszobás, tégla-
építésû lakás, jó közlekedéssel. Irányár 9,2
millió forint. Tel.: 06(70)246-8535. Ingatla-
nosok ne hívjanak!
� III. Attila utcában eladó egy 100 nm-es,
felújítandó, kétszintes ikerház együtt vagy
külön is. Tel.: 06(70)586-5356
� Szuperpanorámás 3500 nm erdõszéli te-
lek Bp., III. Menedékház u. 94-96. Iár.: 30
MFt. Tel.: 06(30)976-6505

� 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
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Zártszelvények kedvezõ áron! Kiemelt
ajánlatunk 40x40x2 bruttó 3.173 Ft/száltól!
Érdeklõdni: Tímár Vasker. Kft. Pilisvörösvár,
Szent L. u. 6. Tel.: 26/363-900, www.timar-
vasker.hu
� Arany és ezüst felvásárlás. Arany = 6000
Ft-tól 10 000 Ft-ig, Ezüst = 80 Ft-tól 120 Ft-ig.
06(20)590-5284, V. ker Kígyó utca 4-6. fszt. 1.
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 19 éve az óbudai közönség szol-
gálatában. Tel.: 388-7332
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Üvegpolcos konzol Óbudáról. Magassága:
197 cm, talprész mérete: 47×65 cm. Váz színe:
króm. Ára: 12.000 Ft. Tel.: 06(30)966-9241

� 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
� Mûgyûjtõ kiemelten magas áron vásárol
készpénzért antik mûtárgyakat, festményeket,
(magyar és külföldi neves festõtõl elõnyben),
ezüst tárgyakat, aranyékszereket, porcelánokat,
bútorokat, örökségeket! Tel.: 06(30)322-5989;
952-0144

� 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
� Megbízható, középkorú nõ takarítást, be-
vásárlást vállal Óbudán a hét bármely napján,
heti, havi rendszerességgel, megegyezés sze-
rint. Referencia van. Tel.: 06(30)409-9167

�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

� Angol országismereti tábor: minden nap
más angol anyanyelvi ország életébe kóstol-
hatsz. Iskola utáni hét 19.500 Ft, most 10%
kedv. Tel.: 387-9756; 06(20)9281-3427

� 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

� Óbudán kedves néni vagy bácsi, vagy
mindkettõ gondozását vállalom. Tel.:
06(30)418-6252

Gondozás

Üzlet

Táborozás

Sport

Társkeresõ

� Angol bolhapiac a British School par-
kolójában, III. KOLOSTOR UTCA a
Kiscelli Múzeum mögött. 2012. Június 9-
én 10-13-ig

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

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

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

Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2011. évi egy-
szerûsített éves beszámolójának mérleg adatai az alábbiak.
Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás: 224.533 eFt. *
Egyéb cél szerinti juttatás: 62.000 eFt. * Saját bevétel: 58.011
eFt. * Pályázaton elnyert összeg: 840 eFt. * Közfoglalkoztatási tá-
mogatás: 5.873 eFt. * Szponzori bevétel: 200 eFt. * Mérleg fõösz-
szeg: 52.526 eFt.

Lõrincz Edina
Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetõ

Kiállítás az Ökollégiumban
Fekete László keramikusmû-
vész munkáiból nyílt kiállítás az
Ökollégium Art Galériában. Az
alkotások május 31-ig tekinthe-
tõk meg, hétköznapokon 10-tõl
18 óráig. (Cím: Vécsey János
Kollégium, Szél utca 11-13.)

Siófok másképp
Ezzel a címmel rendeztek kiállítást a Symbol Art Galériában Frankl
Aliona és Tarsó Katalin fotómûvészek képeibõl. Az alkotók Siófok-
nak azokat az értékeit mutatták be, amelyek nemcsak a turizmushoz
kötõdnek, hanem a város múltbeli és jelenlegi értékeit tükrözik.
Mindezt személyes hangvételû, színes, nagyméretû képeken.

Sörsátorban az IceCream Blues Band
A rhythm&blues, a rock és a jazz rock kedvelõit várják június 7-
én 20 órai kezdettel a Rozmaring kertvendéglõben felállított óbu-
dai sörsátorba. Minden hónap elsõ csütörtök estéjén forró han-
gulat, hideg sörök, lazítás és zene az IceCream Blues Banddal.
(Belépõ 1300 forint. Cím: Árpád fejedelem útja 125.)

Nagy Lajosnét 100. születésnapja alkalmából Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata nevében Horváth László, a szociális és lakásgazdálkodási bi-
zottság elnöke köszöntötte május 14-én a Gaudiapolis Otthonban  

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Zöldoldal

Mint arról lapunk elõzõ
számában olvashattak,
tanösvényt hozott létre a
Menedék a Csúcshegy Ba-
rátainak Egyesület Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata támogatásával.

A z elsõ állomás stí-
lusosan az 1895-

ben felavatott az Óbuda-
Esztergom-Kenyérmezõ
vasútvonalhoz épített
ürömi vasútállomás, il-
letve az attól nem mesz-
sze lévõ a Bécsi úti
vámház történetét mu-
tatja be. A következõ
tábla a Katalin-forrásról
és az Eckert keresztrõl
ad információt. Innen
nem messze van a kö-
vetkezõ állomás az
Aranypatak utcában,

mely a római kúton és a
két csúcshegyi római
villán keresztül ad bete-
kintést a terület évezre-
des történelmébe. A
Harsánylejtõ új lakó-
kertjében álló tábla egy
elszemetelõdött forrásra

és egy kõhídra hívja fel
a figyelmet. A Mene-
dékház utca két állomá-
sa a csúcshegyi kápol-
nát, a volt csúcshegyi
menedékházat és a hon-
véd emlékkövet ismer-
teti.

Állomásról állomásra 

Tanösvény-avató a Csúcshegyen 

A Civilek Újlakért Környe-
zetvédelmi Egyesület és a
Nagyszombat utcai-Kecske
utcai tömbházak lakókö-
zösségének közös szerve-
zésével, április 22-én ön-
kéntes jelentkezõkkel
megvalósult a „Fogadj
örökbe egy zöldterületet!“
pályázati munka második
szakasza és a lakóépüle-
tek közötti játszótér taka-
rítása.

A z egyesület által el-
nyert önkormány-

zati pályázati támoga-
tással fûzfavesszõbõl
fonott „zöldgát“ épült a
játszótér körül a hegyol-
dalon, mely megakadá-
lyozza a lesodródó talaj,
növényzet bejutását a
játszótérre és a meglévõ
vízelvezetõ árok feltöl-
tõdését. A múlt évben
megkezdett munkát az
idõjárás kedvezõre for-
dulásával lakossági ösz-
szefogás eredményeként
sikerült megvalósítani.

A játszótér takarítást
minden évben kétszer
rendezi a lakóközösség:
összegyûjtik a játszóté-

ren és környékén a hulla-
dékot, faleveleket, kita-

karítják a játszótér körül
lévõ vízelvezetõ árkot.

Összefogott a lakosság a civil szervezettel

„Zöldgát“ épült a Kecske utcai játszótér körül

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
DOMI ZSUZSA

NAGYTAKARÍTÁS VIRÁGVÁSÁRRAL. A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület szervezésében április 21-én tartották az immár hagyo-
mányos tavaszi nagytakarítást a kerületrészben. Ezzel egyidejûleg virágvásárt is rendeztek a Csillaghegyi Közösségi Házban

Virágok nélkül elképzelhe-
tetlen az életünk. Körül-
vesznek minket a termé-
szetben, de mivel oda vi-
szonylag ritkán jutunk el,
legjobb, ha az otthonunkba,
illetve ahol a legtöbbet tar-
tózkodunk, a munkahe-
lyünkre is telepítünk néhá-
nyat. Annál is inkább, mert
jótékony hatásuk egész éle-
tünkre befolyást gyakorol.

Alevegõben számos
káros anyag terjeng,

melyeket beszívunk és

rongálja az egészségünket.
Viszont a növények között
van néhány, amelyik iga-
zoltan tisztítja a levegõt,
mivel például a benzolt és
a formaldehidet is magába
szívja. Levegõtisztítás cél-
jából vitorlavirágot és
anyósnyelvet helyezzünk
el környezetünkben.

Megfigyelték, hogy
azok, akik datolyapálma
vagy rózsa mellett töltik a
napjaikat, jobban teljesíte-
nek, kevésbé feszültek és
általában is jobb a kom-
fortérzetük. Ez annak kö-
szönhetõ, hogy az említett
növények ionokat termel-

nek, amelyek az említett
hatásokat váltják ki a szer-
vezetünkbõl.

Szintén nyugtató hatás-
sal vannak ránk a fûszer-
növények. Ezért is érez-
hetjük a konyhába belép-
ve, hogy kellemes érzések
lesznek úrrá rajtunk. Rá-
adásul ezeket az ételeink-
be téve még belsõleg is ér-
zékelhetjük. A fûszernö-
vények egyben gyógynö-
vények is, úgyhogy nyu-
godtan használhatunk be-
lõlük minél többet. Akár

még betegségeket is gyó-
gyíthatunk velük, ha meg-
felelõ mennyiségben és
összetételben alkalmaz-
zuk a keveréküket.

Szintén az egészségün-
ket óvja, ha megfelelõ pá-
ratartalmú környezetben
élünk. A panellakásokban
különösen száraz a leve-
gõ, ezért célszerû párásíta-
ni. Allergiásoknak például
nagyon fontos a páradús
levegõ, mert abban kevés-
bé tudnak szállni az ártal-
mas pollenek. Alegjobban
a páfrány és a ficus szabá-
lyozza a levegõ páratartal-
mát.

Gyógyító növények

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda ünnepei 
(részlet)

A húsvéttal lezárult az év elsõ negyedének
nagy eszem-iszomja. Jóval csendesebben telt
a következõ ünnep, a Pünkösd, amikor már
friss zöldség, saláta bújt elõ a konyhakertek-
ben, a késõbbi években meg már a piac bol-
gárkertész standjai virultak a sokféle színes
zöldséggel, fõzelékfélékkel tarkálló, vaslábú
pultjaik alatt. A sokféle színes zöldség mel-
lett ilyenkor tálalták fel elõször a friss, idei
rántott csirkének valót a „bal vállán“ uborka-
salátával, ahogyan azt apám tréfásan emle-
gette. Mi nem követtük ezt a szokást, mert
anyám szerint ilyenkor a „Hendlik“ még
csak csupa bõr és csont voltak, és nem igazán
ízes falat. No, de azért nálunk is ünnepi ebéd
került az asztalra, leginkább rántott karaj,
elõtte finom húsleves, elõételként a levesben
fõtt marhahússal, tormaszósszal. 

A rántott pipi várva-várt ideje nálunk jú-
nius közepén jött el, születésnapomon ke-
rült elõször asztalra ez a pompás fogás, ad-
digra már némi hús is rakódott a csontocs-
kákra, nem csak bõr. 

Akkoriban még nem voltak hûtõk, mély-
hûtõt az ember még csak elképzelni sem tu-
dott, az ételek nagyrészt idényjellegûek vol-
tak. Unokáim, akik most már akkor eszik a
rántott csirkét, amikor kedvük szottyan rá,
és megrendelik vasárnapi ebédre az anyjuk-
nál vagy nálam, nem is értik, milyen vára-
kozás elõzte meg egy-egy idényjellegû étel,
az „etwas Heuriges“ (valami újdonság) te-
rítékre kerülését. 

A búcsú
Kiemelt helyet foglalt el Óbuda ün-

nepnapjai között június 29-e, plébáni-
ánk védõszentjeinek, Péternek és Pál-
nak a neve napja. Ez mindig jelentõs
ünnep volt az itt lakók számára. Az ün-
nep délelõttjén, mise után több sátrat
emeltek a templom körüli utcákban.
Volt itt mézeskalácsos, kegytárgyárus,
inkább csak nézelõdtek a gyerekek, és
számoltak, hogy a markukban szoron-
gatott néhány krajcár, késõbb fillér, va-
jon mire is lesz elég. 

A búcsú területe igazán ebéd után né-
pesült be, amikor a gyerekek a szülõket,
rokonokat is magukkal hurcolták a bõsé-
ges vásárfia reményében. Az akkori
nagyapák, nagybácsik semmiben sem
különböztek a maiaktól, bõven jutott a
kis gézengúzoknak a vásárfiából, repült
velük a hinta. A sokadalomban ilyenkor
már megjelentek a szabad délutánt kapott
kis cselédek, a Milimárik és az eltávozás-
ra elengedett bakák is. Kelendõk lettek a
tükrös mézeskalács szívek és huszárok.

Ez a búcsú volt a családi összejövetelek
idõszaka. Több napra megérkezett déd-
apámhoz a Bécsbe szakadt lánya (ez még a
monarchia ún. boldog idõszaka volt) népes
családjával egyetemben. Hozta õket a ro-
koni szereteten kívül a gyomruk is. 

Ilyenkor a nagy szám az idei friss, ropo-
gós libasült volt, elõtte persze libaaprólék
levessel, sok-sok zöldséggel az aranyló lé-

ben. Ezt a levest követte a ropogós bõrû
sült, petrezselymes újburgonyával, sava-
nyúsággal és kompóttal. A derék osztrákok
csak úgy falták a sok finomságot, a kis
Hansi gyerek papagáj módjára ismételgette
elragadtatva „eine gute, gute Ganz“ (egy
jó-jó liba). Az ebéd koronája a frissen érett
fekete cseresznyébõl készült rétes volt. En-
nek a süteménynek ma sincs párja. Omi a

rétes mesterszakácsa lett volna, ha már ak-
koriban létezett volna ez a kitüntetõ cím. 

A búcsúknak a szentek neve mellett volt
egy profán nevük is. Naná, hogy ez a búcsú
a cseresznye-búcsú (Kirschen Kiritag) nevet
kapta. Az újlaki templom búcsújának neve -
július lévén - meggyes búcsú lett, hiszen ek-
korra érett meg a meggy, ott azt sütötték az
asszonyok. Sok óbudai ilyenkor látogatta az
Újlakon élõ rokonságot. A Szentendrei út
Mária-kõ kápolna búcsúját szeptemberben, a
Mária napon tartották. Ez már a gabona beta-
karításának ideje volt, el is nevezték „Stroh
Kiritag“-nak, azaz szalmabúcsúnak. Békás-
megyer akkoriban még önálló község volt,
ma már a III. kerület szerves része. Említsük
hát meg búcsújukat, amelyre káposztás rétest
készítettek, ez volt a „Kraut-Kiritag“. 

Valljuk be, mi, mai „modern“ háziasz-
szonyok nem jeleskedtünk a rétestészta ké-
szítésében. A tudományunk csak arra ter-
jed, hogy a boltban vett réteslapokat meg-
töltjük, tepsibe tesszük és pikk-pakk, már
meg is sütöttük.

Nem így dédanyáink, nagyanyáink! Õk
még a tésztát otthon készítették a méretes
konyhaasztalon „gombolyítva“, azaz kézzel
nyújtva a tésztát. Az asztalról lelógó, vasta-
gabb tésztaszéleket levágták, ebbõl leves-
tészta készült a másnapi levesbe. A rétest
megtöltötték cseresznyével, nyári savany-
kás almával, túróval. A felsodort rétes „te-
keregve“ méretes tepsibe került, majd a
pékhez vitték megsütni. Nagy volt akkori-
ban még a család létszáma, a finom rétes

hamar eltûnt az éhes bendõkben. Sose
kaptunk belõle eleget.

Kedves barátnõm Gaál Olgi (de sok
óbudai emlékszik még ma is rá, tanár
volt a Raktár utcai iskolában) mesélte,
hogy amikor az édesanyja rétest sütött, a
gyerekeit kiparancsolta a konyhából és
becsukta mögöttük az ajtót, mondván,
hogy a huzat árt a rétes tésztának. A va-
lódi ok persze nem az volt, néha elõfor-
dult, hogy a tészta nem sikerült, nyújtás
közben szakadozott, erre volt biztonsá-
gos megoldás az elparancsolt gyerekse-
reg és a csukott ajtó. 

Péter-Pál napját követõen megkezdõ-
dött Óbudán az aratás, ilyenkor minden
család nagyon el volt foglalva. Szerencsés
volt az a család, ahol a gazdának felnõtt
fiúgyermekei tudtak segíteni a gabona be-
takarításában. A többiek - így mi is - ide-
gen segítségre szorultunk. Nagynéném
mesélte, hogy az õ gyerekkorában felvi-
déki tótok költöztek hozzánk. A padlásun-
kon laktak, mikor a déli hõségben megpi-
hentek, a frissen vágott kb. egymázsás
disznóból készített szalonnát, kolbászt,
füstölt hurkát ettek. Este az adagokat ter-

mészetesen a gazdaasszony porciózta ki. Va-
csora után népdalaikat énekelték, majd nyu-
govóra tértek. Másnap reggel korán kezdõ-
dött számukra is az új nap.

(Gálosfai Jenõnét Óbuda-Békásmegyer
kulturális életében betöltött kiemelkedõ te-
vékenységéért Óbuda Kultúrájáért-díjban
részesítette a képviselõ-testület. A kötet
megjelenését az önkormányzat támogatta.)

Gálosfai Jenõné:

Óbuda régi ízei
Varázslatos Óbuda. Megannyi velünk élõ
történelmi emlék. De hol vannak a mus-
kátlis, leanderes kis udvarok, ahol az õsz-
szel üstben fõzött szilvalekvár illata len-
gett? Hol vannak azok a régi paradicsom-
befõzések, amik a gyakran 10-15 fõbõl is
álló családok részére biztosították egész
télen a jobbnál jobb ételek sorát? Hol a
cseresznye-búcsú, a szüret vidámsága, a
disznóvágás semmihez sem hasonlítható
téli hangulata? A szerzõ, aki immár har-
madik könyvében foglalkozik a szeretett
városrész múltjával és hagyományaival,
ebben a kötetben Óbuda régi konyháját,
ízvilágát, étkezési szokásait eleveníti fel.
Vajon mit ettek eleink, mit hoztak maguk-
kal az óhazából a bevándorolt német csa-
ládok, és mit fogadtak be késõbb, akár
más népek konyhájából? Milyen volt a
dolgos hétköznapok étrendje? És mi ke-
rült a szépen megterített ünnepi asztalra?
A kötet közel kétszáz olyan receptet is is-
mertet, amelyet dédanyáink fõztek meg
szeretteiknek egykoron. Régi óbudai csa-
ládok leszármazottainak féltve õrzött csa-
ládi relikviái közül kerültek elõ ezek a le-
írások, köszönet érte! A receptek többsé-
ge ma is jól használható, érdemes kipró-
bálni õket.
Éljük át újra, fedezzük fel, milyenek Óbu-
da csaknem elfeledett, régi ízei?
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Pünkösd ünnepére
Rejtvényünkben Reviczky Géza fenti címû versé-
bõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõle-
ges 14. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: P.
Ü. L. I. A.). 14. … Grill, óbudai étterem. 15. Átros-
tál. 16. Szolnok megyei helység. 18. Légy guggolóál-
lásba (egyik formája). 19. Éktelen vízi növény. 20.
Török fõváros. 22. Francia és luxemburgi autók jele.
23. IIII. 24. Gól betûi keverve. 26. T-vel az elején:
aratás utáni terület. 27. Farmer márka. 28. Konyha-
kerti növény. 30. Részben föladja! 31. Vissza etess!
33. Visszavétel! 34. Máltai, török és thaiföldi autók
jele. 35. Legelemibb. 38. Brit étkezés. 39. Európai
nép. 40. Nyit. 41. Orosz repülõgéptípus. 42. Üres
gén! 43. Ízletes gyümölcs. 45. Megkevert más! 46.
James Joyce mûve (1922). 48. Rimánkodik. 51. Szín-
darabrészlete. 53. Italos szaglószerv. 
FÜGGÕLEGES: 2. B-vel az elején: kedvellek. 3.
Angol út. 4. Fót betûi keverve! 5. C-vel kezdve: szá-
mítógépen csevegne. 6. Brit fizetés. 7. Víztartó edé-
nyen, fordítva. 8. Némán köt! 9. Hajdani francia. 10.
Döfõ. 11. DIGA. 12. Orosz száz (az elsõ kockába ket-
tõs betû). 13. Á. Á. L. 14. Az idézet második sora
(zárt betûk: T. T. N. Ú. J.). 17: Ágas egynemû betûi.
21. Dekorációs papír. 22. Irányába. 24. A Pál utcaiak
rágója. 25. Moha egynemû betûi. 27. …-hatol, vissza.
28. Háztáji. 29. Felvidéki városunk volt. 30. Kövér
betû. 32. Amerikai kémiai Nobel-díjas volt, Wendell Meredith …
(1946). 33. Lánygyermekem. 35. Költõi keserûség, névelõvel. 36.
Golyós sport névelõvel. 37. Némán vet! 39. Szenvedély része! 41.
Névelõs franciakártya fordítva. 43. Less vissza! 44. Fordított
poszt. 45. SROR. 47. Kilencben megvan! 49. Norvég, belga és
olasz autók jele. 50. Reá! 52. Személyes névmás. Ipacs László

A május 14-én megjelent, 
„A nagy nap“ címû rejtvényünk megfejtése: 

„Virágokat nevelgettem, hogy ezután néked szedjem“.

NNéézzzzee aa ffooccii EEbb-tt
aa HHuulllláámmbbaann!!

A nyári szezon kezdetén a hangulatos fedett teraszon 
várjuk kedves vendégeinket a következő programokkal:

Labdarúgó Európa-bajnokság kivetítőn!
Carlsberg Hungary támogatásával 

Eb foci terasz, dekázó verseny,
sör akciók!  

Június 22-én a THE SHADOW HUNGARY BAND
Június 29-én NO STRESS BAND

hangulatos fellépése és kerti grill parti!
Belépő 1.000 HUF/fő 1 pohár hűsítő koktélt tartalmaz!

Vendéglőnk továbbra is várja kedves vendégeit!
Gyerekeknek játszótér!

Partnereink: Carlsberg Hungary kft. 
„Jósofőr“ sofőrszolgálat 
Programokról bővebben 

a 243-8967-es ill. a 70-333-1062-es telefonon!
Hullám Vendéglő

1039 Királyok útja 307., Duna-part!
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Néprajz – Recept

A húsvét utáni ötvenedik na-
pon ünnepli a keresztény vi-
lág a Szentlélek eljövetelét,
az egyház születésnapját, a
pünkösdöt. Ez a nap a kará-
csony és a húsvét után a ke-
reszténység harmadik leg-
nagyobb ünnepe. Neve a gö-
rög pentékoszté szóból
ered, ami az 50-re utal. 

Akeresztény egyház
születésnapját jelen-

tõ pünkösd történéseit
megörökítõ Újszövetség
részletesen leírja, mi-
ként szállt le azon a
napon a Jézus Krisz-
tus által mennybeme-
netele elõtt megígért
Szentlélek a tanítvá-
nyokra. A Szentlélek
kiáradt az apostolok-
ra, betöltötte õket
megvilágosító, lelke-
sítõ, szeretetet sugár-
zó kegyelmével, hogy
képessé váljanak Jé-
zus Krisztus missziós
parancsának teljesítésére,
s õk különféle nyelveken
kezdtek beszélni. Péter
apostol prédikálásának
hatására sokan megtértek,
belõlük alakult meg az el-
sõ keresztény gyülekezet,
a jeruzsálemi õsegyház.

Apüspöki szinódus 305-
ben rendelte el a galamb
vagy lángnyelvek alakjá-
ban ábrázolt Szentlélek el-
jövetelének megünneplé-
sét. A katolikus egyházban
a II. Vatikáni Zsinat litur-
giareformja szerint a pün-
kösd az ötvennapos húsvé-
ti ünnepkör ünnepélyes be-
fejezése. Bár pünkösdhétfõ
a zsinati liturgiareform be-
vezetése óta már nem kü-

lön egyházi ünnep, számos
országban - 1993 óta Ma-
gyarországon is - ünnep.

Népszokások
A pünkösd az öröm ün-

nepe, így számos vidám
népszokás kapcsolódik
hozzá. A szokások sajnos
mára kihalóban vannak,
pedig egykor az összetar-
tozást erõsítették az embe-
rek között. A közösen
megélt boldog élmények-
bõl táplálkoztak a nehéz

idõszakokban. A nyári
nagy munkák elõtt ez volt
az utolsó ünnepi alkalom.

Néhány faluban még ma
is élnek a pünkösdi hagyo-
mányok, játékok, az Al-
földön a „Pünkösdölés“, a
Dunántúlon a „Pünkösd
királynéjárás“. A pünkösdi
királyválasztás mára saj-
nos szinte teljesen eltûnt.
Ilyenkor a falu legényei
különbözõ ügyességi pró-
bákon (lóverseny, bikahaj-
sza, bothúzás, rönkhúzás,
kakaslövés, kaszálás stb.)
mérték össze ügyességü-
ket. A gyõztes egy évig in-
gyen ihatott a kocsmában,
neki tartoztak engedelmes-
séggel a többiek, s visel-

hette a pünkösdi koronát.
Uralkodásának rövid ide-
jére utal a „pünkösdi ki-
rályság“ kifejezés.

A pünkösd az udvarlás,
a párválasztás ideje. Ilyen-
kor enyhültek a szigorú
szabályok, a leányok bát-
ran mutatkozhattak válasz-
tottjukkal.

Jellegzetes pünkösdi
szokás a pünkösdi király-
né körmenete: a legkisebb
lányt pünkösdi rózsával,
zöld ágakkal királynõnek

öltöztették. Általában
a legszebb kislányt vá-
lasztották meg kiski-
rálynénak, ami nagy
tisztesség volt. Mise
után házról házra jár-
tak jókívánságokkal,
versekkel, énekekkel
köszöntve a háziakat,
virággal szórták be a
szobát. A játék végén
a háziak megkérdez-
ték a lányokat: Hadd
látom a királynétokat

édes-e vagy savanyú?
Fellebbentve a díszes
kendõt megcsiklandozzák
a kislány állát. Ha a ki-
rályné mosolyog, de a fo-
gát a világért sem villant-
hatja ki, megnyugszanak
a háziak, mert jó lesz a
termés. Ekkor a háziak al-
mát, tojást, kolbászt,
pénzt ajándékoztak a láto-
gatóknak.

Az úgynevezett török
basázáskor egy 10-12 éves
fiút öltöztettek be selyem-
bugyogóba, turbánt kötöt-
tek a fejére. Égetnivaló
kölyköt választottak erre a
szerepre, aki amúgy is rá-
szolgált a verésre… De
azért kitömték a ruháját
szalmával, hogy ne fájja-
nak az ütések. Aztán össze-
láncolt kézzel végigvezet-
ték a falun. Énekeltek, a
basa ugrándozott, a fiúk
meg zöld gallyakkal csé-
pelték.

Hiedelmek
A népi hiedelem sze-

rint míg a májusi esõ ara-
nyat ér, addig a pünkösdi
csak ritkán hoz jót.

A néphit szerint, ha
pünkösdkor szép az idõ,
jó lesz a szõlõtermés.

A csíksomlyói búcsú
A pünkösd megünneplésének kiemelkedõ magyar
eseménye a csíksomlyói búcsú, az összmagyarság
legjelentõsebb vallási és nemzeti ünnepségeinek
egyike, amely a rendszerváltozás óta a világ ma-
gyarságának rendszeresen ismétlõdõ óriási töme-
geket megmozgató rendezvénye.
János Zsigmond erdélyi fejedelem 1567-ben a határ-
õr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitári-
us vallásra áttéríteni, az összegyûlt székelyek azon-
ban Nagyerdõnél gyõzelmet arattak, megvédték õsi
katolikus hitüket. Erre emlékezve minden pünkösd
szombatján ünnepi szentmisét és nagy búcsút tarta-
nak, ahová több százezer ember érkezik az egész
Kárpát-medencébõl és a világ minden más tájáról is.

Vidám népszokások

Pünkösd az öröm ünnepe

Összeállította: Domi Zsuzsa 

Egyetlen sátoros ünnep
sem múlhat el lakoma nél-
kül. A pünkösdi hosszú
hétvégére az alábbi ételek
receptjeit kínáljuk.

Idei libasült 

Hozzávalók 6-8 sze-
mélyre: 3 kg tisztított,
bontott liba; 1,5 dkg só;
3 g majoránna; 1 csokor
petrezselyem; 80 dkg
fõtt burgonya.

A liba zsírzóját és gé-
géjét kiszedjük, majd
sóval és majoránnával
bedörzsöljük, és a májat
és a petrezselymet bele-
tesszük. A zsírréteget
bevagdossuk, majd tep-
sibe tesszük, körberak-
juk a feldarabolt burgo-
nyával, és megsütjük.
Sütés közben sûrûn lo-
csolgatjuk. Amikor
kész, a májjal együtt fel-
szeleteljük, a burgonyá-
val tálaljuk. 

Idei uborkasaláta
A libasülthöz remekül

illik az uborkasaláta,
melyet a hagyományok-
tól kissé eltérõen fogal-
maztunk meg.

Hozzávalók: 80 dkg
kígyóuborka; 1,5 dkg
só; 8 dkg cukor; 0,5 dl 5
százalékos borecet; 1
gerezd fokhagyma; 3 dl
víz; 1 csokor kapor; 1 g
õrölt bors; 1 g fûszer-
paprika.

A kaprot felaprítjuk, a
fokhagymát apróra vág-
juk, az uborkát legyalul-
juk, majd megsózzuk. A
cukrot, a sót és a borece-
tet elkeverjük a vízzel,
majd az uborkát ki-

n y o m j u k ,
beletesszük
a lébe, hoz-
zákeverjük
a kaprot és
a fokhagy-
mát. Bors-
sal, papri-
kával meg-
szórva tá-
laljuk. 

Epres lepény
Hozzávalók: a tésztá-

hoz 60 dkg liszt; 20 dkg
vaj; 2 tojássárgája; 3 dl
tejföl; 1 citrom; 5 g só;
10 dkg porcukor; 1 vaní-
liás cukor; 2 dkg élesz-
tõ; 1 tojás. A töltelék-
hez: 1,5 kg eper; 15 dkg
cukor; 1 citrom; 1 vaní-
liás cukor; 12 dkg dió.

A lisztet a vajjal, a to-
jássárgájával, a tejföllel, a
reszelt citromhéjjal, a só-
val, a porcukorral, a vaní-
liás cukorral és az élesz-
tõvel összedolgozzuk.
Két részre osztjuk, majd
hûtõbe tesszük. Az epret
megszórjuk a cukorral, a
vaníliás cukorral, a dióval
és a citrom reszelt héjá-
val, majd jól összekever-
jük. A tésztából két lapot

nyújtunk, az egyi-
ket félig megsüt-
jük, majd a leszûrt
epret rátesszük,
leborítjuk a másik
lappal, megkenjük
tojással, majd kö-
zepes hõmérsékle-
ten megsütjük.
Porcukorral meg-
szórva tálaljuk. 

Finomságok
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Újabb részvételi rekord született az
idei, immár 13. nyugdíjas sportna-
pon, május 17-én a TVE sporttelep
kosárlabda csarnokban. Az Óbudai
Szociális Szolgáltató Intézmény ál-
tal rendezett versenyen 28 csapat
197 fõvel képviseltette magát, az
idõs emberek a sport révén mara-
dandó élményben részesültek. Az
eseményen részt vett Kelemen Vik-
tória alpolgármester.

Kezdésként a csapatszellemet
és az elszántságot szimboli-

záló csatakiáltás remegtette meg a
falakat, majd a termet betöltõ tö-
meg Szabó István olimpiai ezüstér-
mes kajakozó vezetésével bemele-
gített a hat feladatból (életmód-totó,
célbadobás, labdavezetés, ügyességi
játék, rekeszen labdahordás, fejfö-
lötti labdaváltó) verseny elõtt. 

A jól elõkészített és gördüléke-
nyen folyó rendezvényt Müller
Istvánné, az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény vezetõje
irányította. Az eseménydús, vidám
sportnap befejezése után elégedet-
ten értékelt: - Valamennyi résztve-
võ nagy lelkesedéssel és tudása
legjavát nyújtva versenyzett, lát-
szott rajtuk, hogy élvezik a moz-
gást és az egymás közötti vetélke-
dést. Az idõs emberek sportnapján
nem a gyõzelem a fontos, hanem a

jó hangulatban végzett közös tevé-
kenység, melyen mindenki jól érzi
magát és megbizonyosodik arról,
hogy képes az idõs emberek élet-
korához igazodó feladatok ver-
senyszerû teljesítésére.  

A versenyt meglátogatta és a dí-
jak átadásában közremûködött Bús
Balázs, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere, aki ugyancsak sikeres-
nek minõsítette a sportnapot: -
Öröm volt nézni a közel kétszáz
idõs ember versengését. Látszott
rajtuk, hogy élvezik a mozgást,
örülnek, hogy képesek megbirkóz-
ni az elõttük álló versenyfeladatok-
kal. Az önkormányzat nagy hang-
súlyt fektet arra, hogy sokáig tarta-
ni tudják aktivitásukat az idõs em-
berek, és nem csak erre az egy
napra, hanem év közben is folya-
matosan (például fitneszparkok,
uszodák) biztosít számukra moz-
gáslehetõséget.

A sportnap legidõsebb résztve-
või: Nagy Mihály (96 éves), Fülöp
Istvánné (85 éves). A verseny
meglepetését az öt csapatot indító
és többhetes gyakorlással jól felké-
szített Meggyfa utcai klub szolgál-
tatta. Végeredmény: 1. Meggyfa
3. csapat. 2. Szérûskert 1. csapat. 3.
Kiskorona 2. csapat.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Nyugdíjasok sportmezben

A sok gyakorlás meghozta a Meggyfa utcai idõsek klubja sikerét

Ófaluból a belgiumi lovas Európa-bajnokságra
Bartos Viktória Békásmegyer-Ófalun él, és a városrészben
mûködõ Történelmi Lovas Egyesület tagja, teljesítményével
kvalifikálta magát az idei belgiumi Junior Európa-bajnokságra.
Viki nyolcévesen kezdett lovagolni, hobbilovasként sokat túrázott, hagyo-
mányõrzõként pedig már tízévesen részt vett a Tavaszi Emlékhadjára-
ton.A távlovaglásba édesapja támogatása mellett két évvel ezelõtt fogott
bele. Már a kezdetekkor I. helyezést ért el hazai pályán, majd -pálya-
csúccsal - tavaly novemberben 120 kilométeres távon, egy olaszországi
megmérettetésen. Ugyancsak múlt évben megnyerte az országos juni-
or bajnokságot is.Az 1996-os születésû lány az Izsákon tartott idénynyi-
tón szintén elsõ lett, eredményével kvalifikálta magát az idei belgiumi Ju-
nior Európa-bajnokságra. Sz. Cs.

Az óbudai Diamond Sportiskolából 14 versenyzõ indult a május 19-ei 2.
Hapkido Hungarian Open-Magyar Országos Hapkido Bajnokságon. Az öt
versenyszámban összesen 29 éremmel (14 arany-, 5 ezüst-, 10 bronz-
éremmel) tértek haza a növendékek 
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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 június 21-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 júni-
usban, júliusban és augusztusban csütörtöki fo-
gadóóráját szünetelteti.
• 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.) Ezt követõen nyári
szünet lesz. Következõ tanácsadás: szeptember 6.
• 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

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 irodában,
illetve külön idõpont-egyeztetésére is mód
van a z.karpat.daniel@ jobbik.hu drótpos-
tacímen.

HAHOTA
Nagypapa mesél az unokái-
nak a háborús emlékeibõl:
- Egyszer egy teljes századot
tettem harcképtelenné, telje-
sen egyedül!
- Tényleg? Tüzér voltál?
- Nem, szakács...

* * *
A szünetben egy lány megkér-
dezi az osztályfõnöknõt:
- Tetszett hallani, milyen sokan
elégedetlenek az osztályfõ-
nöknõvel? Mégsem jutott sen-
kinek eszébe, hogy behívassa
az osztályfõnöknõ szüleit, és
panaszkodjon nekik!

* * *
Felirat egy presszóban:
Kérjük ne dobjanak égõ ciga-

rettacsikket a földre, mert
megégetheti a távozó vendé-
geink tenyerét és térdét!

* * *
- Na milyen nõs embernek len-
ni?
- Megfiatalodtam! Mintha újra
15 éves lennék!
- Hogy lehet az?
- A wc-ben cigarettázom, és ti-
tokban iszom.

* * *
- Igaz ugyan, hogy térdeltem a
gyorsforgalmi úton, de ez még
nem bizonyítja, hogy részeg
voltam.
- És ahhoz mit szól, hogy a ta-
núk szerint fel akarta göngyöl-
ni a pályatestek közti elválasz-
tó vonalat?

PIKNIK KASZÁSDÛLÕN. Óbuda Napján, május 5-
én másodszor tartottak pikniket Kaszásdûlõn, me-
lyen ismét közelebb kerültek a kerületrészen lakók
egymáshoz. Családias hangulatban beszélgettek, is-
merkedtek és egymás vendégei voltak. Kellemes
napjukat beragyogta a szeretet és ez a lényeg, hi-
szen „az emberek semmire sem vágynak úgy, mint
önzetlen szeretetre“. (Márai Sándor)

Nemzedéki 
találkozó

Az Óbudai Gimnázium-
ban (volt Martos Flóra
Gimnázium, Szent Luj-
za Intézet, Cselka Inté-
zet) nemzedéki találko-
zót tartanak június 1-jén
16 órától a volt tanárok-
nak, tanítványoknak.

Gazdasági 
helyzetelemzés
A Kereszténydemokra-
ta Fórum vendége júni-
us 5-én 18 órától Varga
István üzletember, pénz-
ügyi szakértõ lesz. Az
elõadótól helyzetelem-
zést várnak a jelenlegi
gazdaságpolitikai és
pénzügyi folyamatokról.
Helyszín: Selyemgom-
bolyító (Miklós tér 1.)

Számítógépes tanfolyam 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a „Braunhaxler“ Egyesület „Ismerke-
dés a számítógéppel és az internettel.
Idõsebbek is elkezdhetik!“ címû tanfo-
lyama június 5-én kezdõdik. (Jelentke-
zés: Neubrandt Olgi, 06-30-221-4938.)
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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

Akció! Fájdalommentes zsír-
bontás nyirokelvezetéssel, hul-
lámmasszázzsal, kedvezményes
áron! www.levendulaszalon.hu
Tel.: 06-70-364-8922.
Ugyanitt: nõi-, gyerek-, férfi-
fodrászat! Kedvezményes ár!
Profi vágás+festés!

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

MÛSZAKI VIZSGA
1039 Bp., III. Árpád u. 23.

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

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

ILYEN ELÉGEDETT ÉS SZÉP MOSOLLYAL 
TÁVOZHAT TÕLÜNK! PRÓBÁLJON KI MINKET!

III. Lajos utca (Perc utca sarok) 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig

Tel.: 250-54-82
Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

KEDVEZMÉNYEINK:
- FÉMKERÁMIA HÍD ESETÉN MINDEN 3. KORONA: 17.850 FT, A TÖB-

BI TELJES ÁRON
- ELSÕ IMPLANTÁTUM BEÜLTETÉSE 65.000 FT, MINDEN TOVÁBBI

TELJES ÁRON
- FOGÁSZATI VAGY IMPLANTÁCIÓS FELMÉRÉS + DIGITÁLIS PANORÁ-

MA RTG + DENTALHIGIÉNIKUS FOGKÕELTÁVOLÍTÁS + POLÍROZÁS +
SÓPOLÍROZÁS (SZÜKSÉG ESETÉN)  12.900 FT

- FOGSORJAVÍTÁS 4.900 Ft, MÍG VÁRAKOZIK ADDIG INGYEN SZÁJ-
ÜREGI VIZSGÁLATOT KÉRHET

Sok egészségpénztárral van szerzõdésünk!
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁKOKNAK (25 ÉVES KORIG)
ÉS NYUGDÍJASOKNAK VALAMINT ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSBAN RÉSZE-
SÜLÕKNEK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igény-
bevételhez személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát, illetve
lakcímkártyáját hozza magával!

ÓBUDAI FOGORVOSI RENDELÕ 
TÖBB MINT 10 ÉVE 

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN 
VÁLTOZATLAN ORVOSI TEAMMEL
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