
Aquincumi KönyvMegálló a Római téren,
Csillaghegyi KönyvMegálló a Mátyás király
úton. Összefogás az olvasásért.

Az Óbudai Promenád beruházás elsõ üte-
me június 6-án kezdõdött. A felújítás idején
változik a forgalmi- és a parkolási rend. 

Augusztusban egy hetet  tölthetnek ked-
vezményes áron Siófok-Sóstón azok a
nyugdíjasok, akik július 10-ig jelentkeznek.9

Kedvezményes balatoni nyaralás idõseknek
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KönyvMegállók az olvasásért

6
Megújul a Kolosy tér és környéke

Strauss-esttel kezdõdik az Óbudai Nyár 
A kerület igen színvonalas, népszerû kulturális programsorozata június 15-én indul a Fõ téren. Az Óbudai
Danubia Zenekar Silló István vezényletével 19 órától a Strauss-dinasztia legkedveltebb keringõit, polkáit és
nyitányait játssza, könnyed, nyári hangulattal nyitva meg a fesztivált. PROGRAMOK A 13-16. OLDALON

Am a g y a r
csapat ki-

lenc arany-, tíz
ezüst- és hét
bronzéremmel
zárta a Debrecen-
ben május végén
tartott kontinens-
viadalt, ami az
egyik legjobb
eredmény az
1926 óta rende-
zett Eb-k történe-
tében. Úszóink
az éremtábláza-
ton is az élre ke-
rültek, megelõz-
ve a németeket és
az olaszokat. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A 29. OLDALON

H atodik alkalommal
rendezték a kerü-

leti pedagógusnapot jú-
nius 1-jén az Óbudai
Társaskörben. Bús Ba-
lázs polgármester kö-
szöntõjében hangsú-
lyozta: minden korábbi-
nál nagyobb szükség

van az egymás iránti bi-
zalomra. A kiemelkedõ
munkát végzõ pedagó-
gusok kitüntetésben ré-
szesültek, az esemé-
nyen adták át a jubileu-
mi diplomákat is. 

A KITÜNTETETTEK NÉVSORA

A 3. OLDALON

H írösszefoglaló: A
szûkös keretek elle-

nére a jubileumi Sziget
nagy dobás lesz augusztus
5-tõl 13-ig a Hajógyári-
szigeten - hangzott el a
fesztivált szervezõk sajtó-
tájékoztatóján.  Idén a hû-

séges Szigetre járók fél
áron vehetnek hetijegyet.
A Szigetet sem kerülték el
idén a gazdasági körülmé-
nyekbõl adódó nehézsé-
gek, a szervezõk célja idén
kevesebb pénzbõl a ko-
rábbiaknál még jobb fesz-
tivált szervezni. 

FOLYTATÁS A 27. OLDALON

Lapzártakor érkezett: A
Nemzeti Összetartozás
Napján, június 4-én avat-
ták fel az újból felállított
csillaghegyi Országzászlót
a Petõfi téren. 

A z eredetileg 1941-
ben emelt, majd a

II. világháború után le-
rombolt emlékmû a ko-
rabeli leírás szerint a la-
kosság nemzet elõtti
tiszteletét jelképezi. Az
önkormányzat a csillag-
hegyi polgárok kezde-
ményezésére, idén ta-
vasszal indított ado-
mánygyûjtést az emlék-
hely újraépítése érdeké-
ben. A helyhatóság az
Országzászlónak helyet
adó Petõfi teret felújít-
tatta.

Az eseményen beszé-
det mondott Semjén
Zsolt miniszterelnök-
helyettes és Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere, ország-
gyûlési képviselõ. Az

Országzászlót ökumeni-
kus szertartással szen-

telték fel és áldották
meg Khirer Vilmos pá-
pai prelátus vezetésével
a katolikus, Bálintné
Varsányi Vilma parókus
az evangélikus, Battyá-
nyi Géza lelkipásztor a
református és Csernák
István szuperintendens,
a metodista egyház kép-
viseletében. 

TUDÓSÍTÁS AZ 5. OLDALON

Országzászló 
a felújított Petõfi téren

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
június 25-én, hétfõn jele-
nik meg. Újságunk koráb-
bi számai is olvashatók a
www. obuda.hu honlapon.

Új buszjárat Békásmegyerrõl a Margitszigetre 
Új autóbuszjáratot indított a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK): a június 2-ától közlekedõ 234-es
Óbuda és Észak-Buda térségébõl új kapcsolatot
biztosít a fõvárosiaknak a pihenésre, sportolásra és
kirándulóhelyként is szolgáló Margitszigetre, illetve
innen tovább, a Nyugati pályaudvarra. A járat a nyá-
ri és kora õszi hétvégéken, illetve munkaszüneti na-
pokon napközben közlekedik.

RÉSZLETEK A 6. OLDALON

Színes diplomák, 
elismerések pedagógusnapon

Aranyesõ a debreceni úszó Eb-n 

Sziget 20!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Lapzártakor érkezett: A
nyertesek kisorsolásával
hivatalosan is lezárult az
Óbudai Olimpia. A tavaly
õsszel kezdõdött és idén ta-
vasszal befejezõdött prog-
ramsorozaton több mint
ötezren vettek részt. 

Az öt állomásból álló
rendezvény 2011 ok-

tóberében a fitness nappal
kezdõdött, novemberben
folytatódott a teljesítmény
túrával, majd márciusban a
Tour de Óbuda biciklis
rendezvény, áprilisban pe-
dig a futófesztivál követ-
kezett, míg májusban a fal-
mászó nappal ért véget. A
nyereményjátékon az ve-
hetett részt, aki legalább
négy rendezvényhez csat-
lakozott.

- A londoni olimpia tisz-
teletére szervezett prog-
ramsorozattal hagyományt
teremtett Óbuda - jelentet-
te ki Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere a záróeseményre ösz-
szegyûlt közönség elõtt jú-
nius 6-án a Kobuci Kert-
ben. A kerület számos si-
keres sportágnak ad ott-

hont, elég, ha csak
a Vasas kézilabda-
csapatát említjük,
vagy a Kaszások
kosarasait, illetve
a röplabdásokat.
Az Óbudai Olim-
piával azonban
nemcsak a ver-
senysportolókra
gondoltak a szer-
vezõk, hanem mi-
nél szélesebb tö-
megeket bírtak
mozgásra. 

Dr. Csepeli Zsu-
zsanna, a prog-
ramsorozatot le-

bonyolító Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatója eh-
hez még hozzáfûzte, hogy
bárki csatlakozhatott a ren-
dezvényekhez, amelyek-
hez kifejezetten kevés esz-
közigényû sportágakat vá-
lasztottak. 

Balogh Gábor, a minisz-
terelnök sporttanácsadója

gratulált a tömegeket meg-
mozgató kezdeményezés-
hez és reményét fejezte ki,
hogy a hagyomány nem
szakad meg, hanem rendü-
letlenül folytatódik az el-
következõ években is.

Gyurta Dániel olimpiai
ezüstérmes úszó, aki az
Óbudai Olimpia fõvédnö-
ke volt, a rendezvény ma-
gas színvonalát emelte ki. 
- A mindennapos sportolás
hozzátartozik az egészség-
hez - fûzte hozzá. 

Tóth Tamás paralimpi-
kon úszó pedig arra hívta
fel a figyelmet, hogy Óbu-
da sportos kerület lett - a
nagy ívû rendezvény hatá-
sára ez a kép alakult ki ró-
la országszerte.

Az olimpia helyszínein
ingyenes szûrõvizsgála-
tokkal várták a sportolókat
a Szent Margit Rendelõin-
tézet munkatársai. Képvi-
seletükben dr. Thomka
György ügyvezetõ igazga-
tó a betegségek megelõzé-
sének fontosságára hívta
fel a figyelmet, amelynek
legjobb módja a rendsze-
res testmozgás.

Domi Zsuzsa

Óbudai Olimpia: kisorsolták a nyerteseket

Sportos kerület

Ki utazik Londonba?
A zárórendezvény végén kisorsolták a nyerteseket.Lon-
donba az olimpiára másodmagával Katona Eszter utaz-
hat, aki teljes ellátás mellett élvezheti a sporteseménye-
ket. Gombosné Juhász Katalin a Hotel Karos Spában
tölthet két éjszakát szintén másodmagával csakúgy, mint
Lukács Lilla, aki viszont Sóstón tölthet egy kellemes ba-
latoni hétvégét. További kilenc résztvevõ 20, illetve 30
ezer forintos vásárlási utalványt nyert az egyik fõ szpon-
zor, a Duna Autó, illetve a Hotel Karos Spa jóvoltából.
Név szerint: Zsigmond Anna, Palásti Marcell, Pécsi
Györgyi, Lakatos Katalin, Preil Vivien, Pünkösti Nimród,
Nagy Ivett, Gulyás Ildikó és Lukács Márton.

Lapzártakor érkezett: Óbuda
Békásmegyer Önkormányza-
ta, az Óbudai Platán Könyv-
tár és a csillaghegyi Kultúr-
Montázs Civil Egyesület in-
gyenesen használható, min-
dig nyitva álló könyvszek-
rényt, „KönyvMegállót“ állí-
tott a III. kerület két forgal-
mas közterületére június 6-
án, amelyeket bárki hasz-
nálhat, innen könyveket ki-
véve, helyére saját könyvet
betéve.

Ezzel Óbuda is csatla-
kozik ahhoz az olva-

sást népszerûsítõ program-
hoz, mely Európa több vá-
rosában már sikeresen mû-
ködik. Németországban in-
dult el a mozgalom, mely
számos német, osztrák és
svájci városban megtelepe-
dett. Az önkormányzatok
és civil szervezetek a váro-
sok fontosabb csomópont-

jaiban könyves szekrényt,
könyves fülkét állítanak,
melyeket „Hozzál egy
könyvet, Vigyél egy köny-
vet“ logikájában a helyi la-
kók használnak, innen
könyveket kivéve, helyére
saját könyvet betéve. 

Az Aquincumi és Csil-
laghegyi KönyvMegállók
mûködtetésének célja,
hogy intézményeken kí-
vül, mindig nyitva a lakók-
ra és civil szervezetekre tá-
maszkodva mûködjenek.
A KönyvMegállók állítói-
nak szándéka szerint a
helyszínek a könyvekkel,
az olvasással és az olvasást
szeretõ emberekkel való
találkozás színterévé vál-
hatnak. Olyan, a közösség
által mûködtetett, bárki ál-
tal elérhetõ pontok létreho-
zása volt a cél, melyek az
olvasás igényének feltá-
masztásán túl erõsítik az

egymásra figyelést és a
kölcsönösség gondolatát.
A KönyvMegállók hama-
rosan olyan közösségi szi-
getekké válhatnak a kerü-
letben, ahol a na-
pi rutintevé-
kenységeken túl,
a szokásos útvo-
nalaikon a helyi-
ek egy-egy pilla-
natra megállnak:
beszélgetések
indulnak el, és
valós közösségi
tér jön létre,
mely kihat a kör-
nyék megújulá-
sára. (Aquincumi
KönyvMegálló a
Római tér 1.
elõtti területen. *
Csil laghegyi
KönyvMegálló a
Mátyás király út
5. elõtti terüle-
ten.)

KönyvMegállók az olvasásért

A vandálbiztos és idõjárásálló KönyvMegállók felavatásán Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere - aki saját kedvenc könyveivel is
gyarapította a vitrint - elmondta: igény esetén több hasonló szekrényt is
elhelyeznek a kerületben. A Római térit a Platán Könyvtár munkatársai,
a Mátyás király útit pedig a KultúrMontázs Egyesület tagjai ellenõrzik

Dr. Thomka György, Tóth Tamás, Gyurta Dániel, Balogh Gábor, dr. Cse-
peli Zsuzsanna és Bús Balázs az Óbudai Olimpia záróeseményén
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A több évtizede diplomát
szerzett óvónõk és tanítók
arany, gyémánt, vas és ru-
bin diplomában részesül-
tek. Az okleveleket, kitün-
tetéseket Bús Balázs pol-
gármester és Menczer Er-
zsébet, az oktatási és
sport bizottság elnöke ad-
ta át. 

S zolgálati Emlék-
érem kitüntetést ka-

pott Kertész Adrienne, a
Pedagógiai Szolgáltató
Intézet szaktanácsadója,
nyugdíjba vonulása al-
kalmából. 

50 évvel ezelõtt ka-
pott óvónõi, vagy taní-
tói oklevelet és most ju-
bileumi arany diplo-
mát vehetett át: Csupor
Mária Ágnes, Eötvös
Andorné, Moldvai Zol-
tán Tamásné, Lacó Ta-
más, Szelényi Endréné.

60 éve kapott okle-
veléért gyémánt dip-
lomában részesült:
Barta Ernõné, Belágyi
Ferencné, Borsos Bé-
láné, Csátré Zoltánné,
dr. Filep Miklósné,
Jakabné Frõschl Má-
ria, Jávorszky István-
né, Lévai Piroska An-
na, Molnár Istvánné,
Nagy Pálné, Újhegyi
Ilona, Schromm An-
gyalka, Selmeci Kor-
nélné, Süli Andrásné,
Szilágyi Istvánné,
Szûcs Józsefné, Tóth
Mária, Veiczi Gyulá-
né, Vereczkey Ri-
chárdné.

65 éve végezte el a
képzõt és most vas dip-
lomát vehetett át: Már-
ton Kálmánné, özv. Pál-
mai Istvánné, Szabó
Kálmánné, Walentin Jó-
zsefné.

70 évvel ezelõtt kap-
ta oklevelét, rubin dip-
lomában részesült:
Gráczol Sándorné.

Az oktatási és sport
bizottság Elismerõ Ok-
levelét kapta: Nagy
Imréné, a Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázi-
um nyugdíjba vonult is-
kolatitkára, Feketéné
Szlama Mária, az Óbu-
dai Mesevilág Óvoda
óvodatitkára.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete által
alapított Pedagógiai Ér-
demekért kitüntetések
díjazottjai: Kerekesné

Laczkó Gabriella, a
Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskola nyugdíjba
vonuló biológia-testneve-
lés szakos tanára. Csók
Lászlóné, a Krúdy Gyula
Általános Iskola technika
szakos tanára. Kiss Ró-
bertné, az Almáskert
Óvoda intézményvezetõ-
je. Magyarné Gyóllai
Edit, a Dr. Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola
matematika szakos taná-
ra. Balogh Éva, az Óbu-
dai Harrer Pál Általános
Iskola igazgatója. Herpai
Mária, a Medgyessy Fe-
renc Általános Iskola
igazgatóhelyettese. De-
meter Péter, a Pedagógiai
Szolgáltató Intézet szak-
tanácsadója. Fejesné Hal-
mai Júlia, a Napraforgó
Mûvészeti Óvoda óvoda-
pedagógusa. Dusek Kata-
lin, a Kerék Általános Is-

kola és Gimnázium
tanítója. Krámer Ala-
dárné, testnevelõ-
tanár a Pais Dezsõ
Általános Iskolában,
kerületi munkakö-
zösség vezetõ. Riskó
István, gyógypeda-
gógus, igazgatóhe-
lyettes az Óvoda, Ál-
talános Iskola, Egy-
séges Gyógypedagó-
giai Módszertani In-
tézményben. Orosz-
né Ivánkay Gyopár-
ka, a Csillaghegyi
Általános Iskola
nyugdíjba vonuló
matematika-techni-
ka szakos tanára.

Színes diplomák, elismerések pedagógusnapon

Minden korábbinál
nagyobb szüksé-

günk van az egymás iránti
bizalomra - fogalmazott
Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere a
pedagógusnap alkalmából
rendezett ünnepségen, jú-
nius 1-jén az Óbudai Tár-
saskörben.

A bizalomnak az okta-
tásban és a nevelésben
kulcsszerepe van, csakúgy,
mint az anya-gyerek kap-
csolatban vagy akár az üz-
leti életben. Éppen ezért a
pedagógusokra hárul az a
feladat, hogy a bizalom
légkörét alakítsák ki az is-
kola falain belül. Mert e
nélkül nem lehet eredmé-
nyes nevelõ és oktató
munkát végezni. A gyer-
mekek kimagasló teljesít-
ményében mindig ott van
a pedagógusok, szaktaná-
rok munkája is. És termé-
szetesen nemcsak az okta-
tó, hanem a nevelési tevé-
kenységük is megjelenik
tanítványaik produktumai-
ban. A pedagógusok fel-

adata, hogy a világban el-
igazodni képes, önálló és
felelõsen gondolkodó fia-
talokat neveljenek. Az ön-
kormányzat pedig min-
dent megtesz annak érde-
kében, hogy megfelelõ
munkakörülményeket te-
remtsen ehhez a számukra. 

- Polgármesterként arra
törekszem, hogy távol tart-
sam a politikát az oktatási
intézményektõl - jelentette
ki Bús Balázs az egyik is-
kola igazgatóválasztási
ügyére utalva. 

- Ógörög tanárom
mondta mindig: „Metron
ariston“ – Tisztes mérték!

Középen tartjuk a neve-
lés irányvonalát, vagyis
nem látjuk szívesen intéz-
ményeinkben a túlzott
rendpártiságot, de a túlzott
liberalizmust sem.

Végezetül köszönetet
mondott a kerület pedagó-
gusainak, amiért a megle-
võ bizonytalanságok elle-
nére is kitûnõ munkát vé-
geztek az év folyamán. 

(d. zs.) 

„Távol tartani a politikát 
az oktatási intézményektõl“

Gráczol Sándorné rubin diplomás

A Meseerdõ Óvoda/Szirvár-
vány Tagóvoda Meggyfa ut-
cai épülete - ismertebb ne-
vén a „Macis ovi“ - már 50
éve várja a gyermekeket. 

Ezt a jubileumot kétna-
pos ünnepségsorozat-

tal tette emlékezetessé az
óvoda vezetõsége. „Vacka-
dalok“ címmel Rutkai Bori
és a Hébehóba Banda kon-
certjével, valamint tánc-
házzal várták június 1-jén

az ünneplõ régi és új oviso-
kat és szüleiket. Medve ki-
állítás nyílt a Meggyfa Ga-
lériában Nagyné Fehér Be-
áta nyugdíjas óvónõ fest-
ményeibõl. Másnap „Med-
veverseny“ címmel játékos
kincskeresõ játékkal, drá-
majátékokkal, kézmûves
foglalkozással, tánccal,
medvés versek, mesék
mondásával, hallgatásá-
val múlathatták az idõt a
kicsik. D. Zs.

Ötvenéves a „Macis ovi“
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Tudósítás az ülésterembõl

Új együttmûködési megálla-
podásokról, a közösségelle-
nes magatartás szankcioná-
lásáról, a telekadó módosí-
tásáról és a zöldterületek
szépítésére kiírt pályázatok
nyerteseirõl döntött többek
közt Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a május 31-én
tartott ülésen.

Aszabálysértésekrõl, a
szabálysértési eljá-

rásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerrõl
szóló törvény április 15-én
lépett hatályba, mely az
önkormányzat mûködését
is érinti. Ez tette szüksé-
gessé az önkormányzati
rendeletekben meghatáro-
zott eddigi szabálysértési
rendelkezések hatályon kí-
vül helyezését. Ahelyi sza-
bálysértés helyébe lépõ új
jogintézmény a tiltott, kö-
zösségellenes magatartás,
melynek szankciója hely-
színi, illetve közigazgatási
bírság. A szabályszegésre
vonatkozó törvény lehetõ-
séget ad arra, hogy az ön-
kormányzat rendeletben
határozza meg a fenti ma-
gatartások fogalmát és el-
követési alakzatait. Az el-
követõvel szemben ötven-
ezer forintig terjedõ hely-
színi bírság, százötvenezer
forintig terjedõ közigazga-
tási bírság kiszabása ren-
delhetõ el. A helyszíni bír-
ságot a közterület-felügye-
lõ szabhatja ki. 

Módosított 
telekadó 

A helyi adókról szóló
törvény január 1-jétõl hatá-
lyos rendelkezései alapján
változtatták meg a telek-
adóra vonatkozó szabályo-
kat. Többek közt adóköte-
les lett a termõföldnek nem
minõsülõ külterületi telek
és az építési tilalom alatt
álló telek adóköteles terü-
letének 50 százaléka. Meg-
szûnt az építményhez tar-
tozó védõterület, illetve az
építmény rendeltetésszerû
használatához tartozó te-
lekrész mentessége. Akép-
viselõk úgy látták, bizo-

nyos esetekben az ingatlan
értékéhez képest aránytala-
nul nagy terhelést okoz az
érvényben lévõ mértékek-
kel megállapítandó telek-
adó, ezért - hasonlóan az
építményadó szabályozá-
sához - a telekadó mértékét
is a helyi sajátosságokhoz
igazították. (Az elõbbi
rendeleteket következõ
számunkban közöljük.) 

Bezárt jogi
„kiskapu“

A közterületek rendjérõl
szóló fõvárosi és önkor-
mányzati törvény felhatal-
mazza a helyhatóságokat,
hogy a helyi sajátosságok-
nak megfelelõen, önkor-
mányzati rendeletben sza-
bályozzák a saját tulajdo-
nukban lévõ közterületek
használatát és rendjét. Az

elmúlt idõszakban a Ró-
mai-part és a Kossuth La-
jos üdülõpart önkormány-
zat tulajdonában lévõ köz-
területekkel határos ingat-
lanok gyalogosforgalom-
nak átadott részein, illetve
a Duna-mederben az in-
gatlan tulajdonosának, il-
letve kezelõjének hozzájá-
rulásával vendéglátó-léte-
sítményeket alakítottak ki.
A képviselõk azért módo-
sították a helyi rendeletet,
hogy ilyen esetekben a
közterületnek minõsülõ te-
rületeken is meg lehessen
határozni a tervezett léte-
sítmények kialakítását. A
rendeletmódosítás célja,
azon helyi szabályok meg-

állapítása - kiemelten a
Római-partra és a Kossuth
Lajos üdülõpartra, vala-
mint az I. övezeti kategóri-
ába tartozó közterületekre
vonatkozik - melyek vá-
rosképi, városrendezési,
környezetvédelmi, közle-
kedésbiztonsági szem-
pontok alapján az önkor-
mányzat és a közterületet
használó érdekeinek össz-
hangját teremti meg. 

Kinevezés,
személyi változás

A képviselõ-testület
2008-ban Lõrincz Edinát
választotta az Óbudai
Kulturális Központ Kft.
ügyvezetõjének, idén júli-
us 31-ig terjedõ idõtar-
tamra. Eredményes mun-
kája elismeréseként, újabb
négy évre, 2016. július

31-ig meghosszabbították
megbízatását. 

Szepessy Tamás (Fi-
desz-KDNP) lemondott a
városfejlesztési és környe-
zetvédelmi bizottság elnö-
ki tisztségérõl, egyéb, fõ-
városi megbízatásai miatt.
Désiné Németh Éva (Fi-
desz-KDNP) végzi ezen-
túl a szakbizottság vezeté-
sével járó feladatokat.

Együttmûködési 
megállapodások 

A BKV Zrt. nehéz gaz-
dasági helyzetére való va-
lótekintettel megszüntette
a BKV Elõre SC támogatá-
sát, ezért annak további
mûködése veszélybe ke-

rült. A megmentése érde-
kében a sportklub mellett
1993 óta mûködõ Kajak-
Kenu Alapítvány felvállal-
ta a klub csónakházának
további mûködtetését, biz-
tosítva annak fennmara-
dását. Az önkormányzat-
tal kötött együttmûködési
megállapodás tovább se-
gít abban, hogy a gyerme-
kek minél szélesebb kör-
ben megismerkedjenek a
vízisport adta örömökkel,
a csapat által nyújtott biz-
tonság élményével. A
szervezet több sportág be-
vonását is tervezi, ennek
érdekében a Királyok útja
255. szám alatt lévõ telep-
helyen sportcentrumot
hoznának létre (a kajak-
kenu mellett) sárkányha-
jó, futás, triatlon, küzdõ-
sportok számára azzal

együtt, hogy folyamato-
san több száz gyerek jár a
kajak- és a kenuoktatásra. 

Együttmûködési megál-
lapodás kötésérõl döntöttek
az önkormányzat és a Budai
Akrobatikus Sport Egyesü-
let közt is. Ennek alapján az
egyesület segíti a városrész-
ben élõk szabadidõs sportte-
vékenységét, hazai és nem-
zetközi sportkapcsolatokat
létesít, illetve feladatának te-
kinti az utánpótlás-nevelést.
A sportegyesület kiemelt fi-
gyelmet fordít arra, hogy a
kerületi tanulóknak sporto-
lási, edzési lehetõségeket te-
remtsen, széles körben
megismertesse a sport él-
ményét.

Az Aquincum-Mocsá-
ros Egyesület esetében
szintén együttmûködési
megállapodásról, illetve
annak megújításáról szüle-
tett döntés. Az egyesület
évek óta fórumot biztosít a
lakóterületén élõk számára
a közösséget érintõ ügyek-
ben, képviseli érdekeiket.
Tagjai szépítik, védik lakó-
környezetüket, õrzik a rég-
múlt korok emlékeit. Az itt
élõk számára játszóteret,
családi pihenõparkot tarta-
nak fenn. Évente kétszer
átfogó takarítást szervez-
nek, és évente megrende-
zik az Óbudai Terepfeszti-
vált. 

Szépülhetnek 
a zöldterületek

A „Fogadj örökbe egy
zöldterületet!“ címû pá-
lyázati felhívásra 21 ér-
vényes pályamû érkezett.
A kiírás célja, hogy az is-
kolásokat és a civil szer-
vezetekhez kötõdõ ál-
lampolgárokat bevonja a
közterületek rendbetéte-
lébe, szépítésébe, erõsít-
sék kötõdésüket a kerü-
lethez és javítsanak az ál-
talános szemléletmódon.
A pályázatra civil szerve-
zetek és iskolák jelent-
keztek, közöttük 2 millió
230 ezer forint felosztá-
sát hagyták jóvá. 

Iskolák új néven
Az Óbudai Sakkiskola

nevet viselheti majd az a
sakkegyesület, melyet
Guba Miklós szeretne lét-
rehozni a kerületben. A
sakkedzõ 13 éve foglalko-
zik ifjúsági sakkoktatás-
sal, fõként a kerületi isko-
lákban, óvodákban. Tanít-
ványai korosztályos ma-
gyar bajnokságokon elért
eredményeik alapján részt
vehettek világ-, illetve Eu-
rópa- bajnokságokon. 

A Keve-Kiserdei Ál-
talános Iskola vezetõsé-
ge kérését jóváhagyta a
testület, ennek alapján
az oktatási intézményt
Dr. Béres József Általá-
nos Iskolaként jegyzik a
továbbiakban. Sz. Cs.

Támogatják a BKV kajak-kenu szakosztályát

Szankcionálják a közösségellenes magatartást

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- Az egyetemes magyarsá-
got az asszimiláció veszé-
lye fenyegeti - hangsúlyoz-
ta beszédében Semjén
Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes majd hozzátette: az
asszimilációval szembeni
fellépés a magyar nemzet
fennmaradásának alapfel-
tétele. Jól példázza ezt az a
sok-sok határainkon túl élõ
magyar ember, aki állam-
polgárságot kért anyanem-
zetétõl. Nélkülözhetetlen-
nek nevezte az õseinktõl
örökölt értékek továbbörö-
kítését, magyarságunk
megõrzését, identitástuda-
tunk erõsítését. A magyar
nemzet kulturális és közjo-
gi értelemben egyaránt
egységet kell hogy jelent-
sen. A Nemzeti Összetar-
tozás Napja egyben a ma-
gyar megmaradás szimbó-
luma.

Bús Balázs polgármes-
ter Kölcsey Ferenc: Para-
inesis Kölcsey Kálmánhoz
címû mûvébõl vett idézet-
tel köszöntötte az egybe-
gyûlteket, egyúttal a haza-
szeretet nélkülözhetetlen-
ségére hívta fel a figyel-
met. Emlékeztetett: a re-
formkor utáni idõk törté-
nelmi hányattatásai, a bu-
kott forradalmak, vesztes
háborúk során csak elvétve
adatott meg, hogy a Kár-
pát-medencében élõ ma-
gyarság szabadon, õszinte
örömmel tehessen hitet a
nyelvi közösségünkben
megjelenõ összetartozá-

sunk mellett. - Ezért is tölt
el nagy megelégedéssel,
hogy körünkben köszönt-
hetjük azokat a nemzettár-
sainkat, akik kerületünk-
ben tettek állampolgársági
esküt az elmúlt idõben -
hangsúlyozta, majd hozzá-
tette: mai ünnepünk törté-
nelmi hátterét nem csak is-
merni kell, hanem megér-
teni is. 

Felidézte, hogy az 1930-
as években és a ‘40-es
évek elsõ felében az ország
számtalan pontján emeltek
a négy égtáj felé nézõ lép-
csõzetes talapzatot, s állí-
tottak rá országzászlót,
mely az ország megcson-
kítása felett érzett fájdal-
mat és az ebbõl következõ
hazafiság érzését tükrözte.
Sajnálatos módon azonban
nem lehet elvonatkoztatni
a II. világháború felé sod-

ródó, saját nemzeti sérel-
meinek foglyává váló köz-
hangulattól és a veszélyes
gondolatok térnyerésétõl. 

- A mai nappal azonban
lezárunk egy történelmi
fejezetet, s egyben az or-
szágzászló által képviselt
szimbolika új tartalmára
irányítjuk minden megér-
teni akaró honfitársunk fi-
gyelmét. A felavatott em-
lékpont már nem elsõsor-
ban a keserûség érzését
hordozza, sokkal inkább a

Kárpát-medencei magyar-
ság lelki és szellemi újra-
egyesítését, s június ne-
gyedike immár a nemzeti
összetartozás élményét
kell, hogy elõsegítse. Óbu-
da XIX. századi befogadó
közössége példázza legin-
kább a különbözõség elfo-
gadását, ebbõl következõ-
en pedig értelmezhetetlen
a nacionalista szembenál-

lás. Helyi közösségeink-
ben egymásra vagyunk
utalva, így az összetarto-
zás a határainkon belüli
nemzeti kisebbségekkel
vállalt sorsközösséget is
jelenti. Éppen ezért nincs
szükségünk a Trianont
övezõ indulatokra, és a
magyarságukat erõszakos-
ságig demonstrálni kész
bajkeverõkre. A most fel-
avatott lobogó a XXI. szá-
zad emberének újraértel-
mezésére vár. Számunkra

már elsõsorban a hazasze-
retetet jelképezi. Övezze
védelem és megbecsülés,
egyben sarkalljon ország-
jobbító munkára! - zárta
beszédét Bús Balázs. 

Az avatón részt vett töb-
bek közt Menczer Erzsé-
bet (Fidesz-KDNP) or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ, Pus-
kás Péter (Fidesz-KDNP)
alpolgármester, Varga Fe-
renc, a Fõvárosi Tûzoltó-
ság parancsnoka, pártok
helyi képviselõi, Debre-
czeny István, a Csillaghe-
gyi Polgári Kör Egyesület
vezetõje, és több helyi
nemzetiségi önkormány-
zat, illetve számos határon
túli szervezet képviselõje,
több száz érdeklõdõ, a
környezõ iskolák diákjai
és pedagógusai. Abevonu-
ló zászlókat a koronaõrök,
a Történelmi Lovas Egye-
sület és a cserkészek tisz-
teletadása fogadta. Juhász
Gyula: Trianon címû ver-
sét Slemmer Ádám, az Ár-
pád Gimnázium tanulója
mondta el.     

Szeberényi

A csillaghegyi polgárok kezdeményezésére

Országzászló a felújított Petõfi téren

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Megtekinthetõ Kerületi Szabályozási Tervek
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az
érintetteket, hogy 2012. július 10-ig a polgármeste-
ri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca
2.) és ügyfélfogadási idõben, a hivatal épületében a
fõépítészi és várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.)
* a Budapest, III. ker. volt Budai Nagy Antal laktanya
területére; * a Budapest, III. ker. Pirkadat utca-Tarhos
utca-(21982) hrsz-ú közterület-Jeles utca-Óvár utca-
Naszád utca-(22480/7) hrsz-ú közterület-Jutas utca-
Kilátó utca-Kilátó köz-Taliga utca által határolt terület-
re; * valamint a Budapest, III. ker. Bécsi út-Z-KP-III
övezet- Laborc köz-Laborc utca-Laborc köz-16817/3
hrsz-ú közterület-16835/2 hrsz-ú telek-16837/1 hrsz-
ú közterület-16835/3 hrsz-ú telek-16835/4 hrsz-ú
telek-Testvérhegyi lejtõ-Bécsi út által határolt területre 
készülõ Kerületi Szabályozási Tervek megtekinthetõk.

Bús Balázs
polgármester

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

A felújítás idején várható
forgalmirend-változásról,
parkolási rendrõl tájékoz-
tatjuk olvasóinkat. 

E lkezdõdött június 6-
án a Kolosy tér és

környékének teljes fel-
újítása és részleges átépí-
tése. Az Óbudai Prome-
nád elnevezésû beruhá-
zás elsõ üteme várhatóan
egy hónapig tart. Ez idõ
alatt a Csemete utcát, a
Kolosy teret és a Bécsi út
kiteresedését lezárják, az
munkaterületként funk-
cionál. A Kolosy téren
parkolni és oda behaj-
tani az érintett idõszak
alatt nem lehet. Kivétel
ez alól az áruszállítás és
az építési forgalom. A
Dereglye utca zsákutca
lesz, a Bécsi út felõl nem
lehet behajtani. A Gala-
gonya utcában a forgal-
mi rend változatlan ma-
rad, de kihajtani csak a

Bokor utca felõl lehet, a
Bécsi út irányába törté-
nõ kihajtási lehetõség a
felújítás elsõ ütemének
idejére megszûnik. 

A Kolosy téri piac - me-
lyet a beruházásban szin-
tén felújítanak és részben
átépítenek - várhatóan a
nyár végéig zárva lesz. 

A beruházás idejére a
munkavégzés miatt kiesõ
parkolóhelyek helyett az
önkormányzat kedvezmé-
nyes parkolási lehetõsé-

get biztosít az Új Udvar-
ban és a Bécsi út 68-72.
szám alatt, a Galagonya
utcával szemben. (Térkép
az obuda.hu honlapon.)

Forgalmirend-változás, parkolás

Óbudai Promenád: megújul a Kolosy tér és környéke

A 234-es jelzésû buszjá-
ratot október 14-éig üze-
melteti a BKK, az idén
június 2-ától, 2013-tól
kezdõdõen pedig már
május 1-je és október
14-e között. A 234-es bu-
szok Óbuda és Észak-Bu-
da térségébõl biztosíta-
nak eljutást a közkedvelt
Margitszigetre szomba-
ton, vasárnap és a mun-
kaszüneti napokon nap-
közben.

A 20 percenként köz-
lekedõ 234-es au-

tóbuszok Békásmegyer,
Újmegyeri térrõl indul-
nak, a Raktár utcai meg-
állóig útvonaluk meg-
egyezik a 134-es járaté-

val. Ezt követõen meg-
állnak a 34-es és 106-os
buszok Szentlélek tér H
megállóhelyén, majd a
margitszigeti Szállodák
(Hotels) megállótól a
26-os buszok vonalán
folytatják útjukat egé-
szen a Nyugati pályaud-
var M végállomásig. El-
lenkezõ irányban útvo-
naluk hasonlóan alakul:
a Zenélõkútig a 26-os
buszok vonalán halad-
nak a 234-esek, ezután
megállnak a 34-es és a
106-os járatok Szentlé-
lek tér H megállóhe-
lyén, majd a Flórián tér-
tõl Békásmegyerig a
134-es buszokkal meg-
egyezõ útvonalon érik el

a békásmegyeri végállo-
mást.

A 234-es busz üzem-
idejében, azaz szomba-
ton, vasárnap és további
munkaszüneti napokon

8.30 és 21 óra között a
134-es buszok nem jár-
nak, helyüket a 234-
esek veszik át. K. M.

Gázvezeték rekonstrukció
A Pacsirtamezõ utca-Szõlõ köz-Kiscelli utca-Te-
szársz Károly utca-Föld utca nyomvonalon nagy-
középnyomású, valamint a Teszársz Károly utcá-
ban és a Zápor utcában kisnyomású gázvezeték
rekonstrukciót végez a Pulzus Plusz Kft. a Fõvárosi
Gázmûvek Rt. megbízásából. A munkálatok terve-
zett befejezési ideje: június 29. A befejezés  idejét
az idõjárás erõsen befolyásolja, ezért a lakosság
megértését kérik.

Új buszjárat Békásmegyerrõl a Margitszigetre 

Lapzártakor érkezett a hír,
mely szerint május 31-én
bezárt a Bécsi út 314. szám
alatt mûködõ Csúcshegy
„postapartnerség“, illetve
a Magyar Posta Zrt. áthe-
lyezte az Ágoston utca 10.
számú házban (képünkön)
eddig üzemelõ 32-es pos-
tafiókot a Bécsi úti TESCO
épületébe. A változásokról
Szerdahelyi Kinga, a társa-
ság sajtószóvivõje tájékoz-
tatta lapunkat.

A z Ágoston utcából
a TESCO áruházba

áthelyezett postafiókban
június 1-jétõl a korábbi-
nál hosszabb nyitva tar-
tási idõben, hétfõtõl pén-
tekig 8-tól 19, szomba-
ton 9-tõl 16 óráig fogad-
ják az ügyfeleket. A
Csúcshegy közeli posta-
fiók ügyfelei értesített
küldeményeiket a Kis-
celli utca 7-9. címen mû-
ködõ Budapest 3. számú
postán vehetik át. 

A változások oka,
hogy a Magyar Posta
Zrt. és a Csúcshegy pos-
tapartner közti közremû-
ködõi szerzõdés meg-
szûnt. Mivel a postának
helyet adó ingatlan nem
a társaság tulajdona és
annak bérleti jogával
sem rendelkezik, a Bécsi
út 314.-ben ilyen jellegû
szolgáltatás nyújtására
nincs lehetõsége. A kör-

nyékbeli lakosság postai
ellátásának biztosítása
érdekében a Bécsi úti
TESCO épületében nyit-
nak új postahelyet, mely
modern, nyitott pultos,
az ügyfelek igényeinek
jobban megfelelõ szol-
gáltató-hely, ahol széle-
sebb termékkörrel és
nyitva tartási idõvel vár-
ják az ügyfeleket.

Sz. Cs.

Postahivatali változások

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A Szépvölgyi út Ár-
pád fejedelem útja

és Ürömi köz közötti sza-
kaszán, az Ürömi közben
és az Alsó Zöldmáli úton
várhatóan október végéig
vízvezeték-rekonstrukci-
ós munkálatokat végez-
nek a Fõvárosi Vízmûvek
Zrt. dolgozói. A felújítási
munka alatt az érintett út-
szakaszon életbe lépett
forgalmirend-változás
miatt az autósok és a tö-
megközlekedést igénybe
vevõk megnövekedett
menetidõvel számolhat-
nak. A rekonstrukció so-
rán a vízszolgáltatást za-
vartalanul biztosítja a Fõ-
városi Vízmûvek Zrt. 

Vízvezeték-felújítás Belsõ-Óbudán

Vízhálózat-felújítás a Szépvölgyi út-Árpád fejedelem útja sarkán
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Dr. Gál Éva kerületünk múltjának
ismert kutatója. Hiánypótló kuta-
tásainak eredményeként ma min-
den korábbinál többet tudunk Óbu-
da és Békásmegyer XVII-XVIII.
századi történetérõl.

- Miért éppen Óbudát kutatta?
- Történészként Budapest és

azon belül is Buda várostörténeté-
vel foglalkoztam. Ebbõl adódott
Óbuda feltérképezése, hiszen ez a
terület igencsak gazdag elõélettel
rendelkezik. S bár kandidátusi ér-
tekezésemet a XVII-XVIII. száza-
di viszonyokról írtam - Az óbudai
uradalom a Zichyek földesurasága
idején címmel -, de ez a terület már
jóval korábban is fontos szerepet
töltött be. A római Kelet-Pannónia

provincia helytartói székhelye
volt, ahol tartós kövekbõl építkez-
tek, s ahol fontos utak futottak
szerteszét. Egyebek közt az aquin-
cumi vízvezeték és az amfiteátrum
romjai máig õrzik a rómaiak emlé-
két. Nyilván a Duna közelsége is
hozzájárult ahhoz, hogy éppen itt
telepedtek le, hiszen a hajózásnak
a kereskedelemben és a hadászat-
ban is fontos szerepe volt. Azután
a honfoglaló magyarok is itt keltek
át a Dunán és szálláshelyül hasz-
nálták a római romokat. De hogy a
rómaiak és a honfoglalás között
mi volt, azt máig sem tudjuk pon-
tosan. Abból az idõbõl ugyanis ke-
vés tárgyi emlék került elõ. A kö-
zépkorban királyi birtok volt, majd
királynéi, mivel Nagy Lajos király

az édesanyjának ajándékozta. Ké-
sõbb, 1541-ben a törökök - Budá-
val együtt - elfoglalták Óbudát is.
A harcokban a pompás középkori
épületek rommá lettek. Az addig
itt élõk elmenekültek, még a feren-
cesek és a klarisszák kolostora is
kiürült… Azután a megmaradt la-
kosok visszatértek, és a törökök
nem is bántották õket, hiszen adó-
fizetõként szükségük volt rájuk.
Buda visszafoglalása után, 1688-
ban a harcok miatt elmenekült em-

berek (körülbelül 40 család)
újra benépesítették a várost.

- És azután újra felvirág-
zott Óbuda. Errõl az idõszak-
ról már többet tudunk az ön
kutatásainak köszönhetõen…

- A Habsburgok már a tö-
rök alatt, 1659-ben a mezõ-
várost, más helységekkel,
(egyebek közt a még lakat-
lan Békásmegyerrel) együtt
Zichy István gróf gyõri vár-
kapitánynak adományozták.

A földesúr új telepeseket hoza-
tott, s a gyorsan növekvõ lakos-
ság fellendítette a gazdaságot.
Szõlõt már akkor is termesztet-
tek, és hamarosan beindult a kék-
festõ ipar is, amelybõl kinõtt a hí-
res óbudai textilipar. 

- A Kiscelli Múzeum térkép- és
kéziratgyûjteményének vezetõje-
ként ment nyugdíjba 1994-ben.
Azóta mivel telnek a napjai?

- Nyugdíjazásom után felkértek
Pilisszántó és Tahitótfalu XVI-
XVIII. századi történetének meg-
írására is. Mostanában pedig a
megfelelõ levéltárakban kutatom
az ‘56 utáni megtorlás iratait. S
bár férjem, Litván György révén
mi is érintettek voltunk a megtor-
lásban, engem mégsem a besú-
gók érdekelnek, hanem az egész
rendszer mechanizmusa. Ez
ugyan sokkal kevésbé szívderítõ,
mint a helytörténeti kutatások, de
azért nagyon érdekes.

Domi Zsuzsa

Óbuda Napján, május 5-én adták át az Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete által 2010-ben alapított „Pro
Óbuda“ kitüntetõ címet is. Ezt az elismerést azok kaphatják - éven-
te legfeljebb három személy -, akik a kerület fejlõdése, gyarapodá-
sa és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedõ tevékenysé-
get végeztek. Idén dr. Gál Éva, dr. Szabados Pál és Tóth Hermina
vehette át a díjat.

Hiánypótló kutatások

A városrész hírnevét öregbítették 

A II. világháború alatt vallásuk és meggyõzõdésük miatt Óbudáról
elhurcolt áldozatok emlékére tartott koszorúzással egybekötött
megemlékezést Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata május 24-én a
polgármesteri hivatal falán elhelyezett márványtáblánál, ahol egy-
házak, pártok és civil szervezetek képviselõi rótták le kegyeletü-
ket. Beszédet mondott Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Iz-
raelita Hitközség vezetõ rabbija és Bús Balázs polgármester

Az Óbudáról elhurcolt áldozatokra emlékeztek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

D r. Eõry Ajándok
háziorvos-termé-

szetgyógyász, a biológi-
ai tudományok kandidá-
tusa tanítványaival in-
gyenesen népszerûsíti a
3-1-2 módszert elõadá-
sokkal, tornavezetéssel
a Csillaghegyi Közössé-
gi Házban és a  nyugdí-
jas otthonokban, klu-
bokban. 

Az egészséges, hosz-
szú élet titka a 3-1-2 me-
ridián gyakorlatokban
rejlik. A prof. dr. Zhu
Zong Xiang kínai pro-
fesszor által kifejlesztett
módszer nemcsak az
egészség megõrzésére,
hanem betegségeink le-
gyõzésére is alkalmas.
Hozzásegít jelentõsen
hosszabb, testi és lelki
egészségesebb élethez.
Az egész testet felölelõ,
nem megerõltetõ gya-
korlatok napi 20-30 per-
ces végzésével eredmé-
nyesen kezelik a szív- és
érrendszeri, emésztõ-
rendszeri, légzõszervi,

érzékszervi, mozgás-
szervi és idegrendszeri
problémákat.  Hatnak az
immunrendszerre, ezál-
tal segítenek az allergi-
ás, megfázásos tünetek
kezelésében is.

Ez a módszer kipró-
bált és bevált útja a min-
dennapi testedzésnek.
Elõnyei: a gyakorlatok
egyszerûek, bármely
életkorban elkezdhetõk,
ingyen van, nem esz-
közigényes, csak akarat,
rendszeresség és egész-
ségtudat kell hozzá.

A Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban, a Csil-
laghegyi Polgári Kör
Egyesület szervezésé-
ben két év alatt körülbe-
lül 4000 embert tornáz-
tattak meg dr. Eõry
Ajándok tanítványai. A
89 éves dr. Zhu Zong
Xiang professzor és dr.
Eõry Ajándok ide láto-
gatott tavaly szeptem-
berben. Elõadást tartot-
tak a 3-1-2 meridián
gyakorlatokról és együtt
tornáztak a körülbelül
100 jelenlévõvel. Sz. Cs

„Élj 100 évet egészségesen!“ 
a 3-1-2 meridián gyakorlatokkal

III. kerületi gyakorlóhelyek 
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király ut-
ca 11-15.) minden szerdán 9 órától. * A Meggyfa ut-
cai Idõsek Klubjában (Meggyfa utca 33.) minden
hétfõn 10 órától és minden szerdán 15 órától. * A
Hatvany Idõsek Klubjában (Hatvany Lajos utca 1.)
minden hétfõn 14.30 órától. * A Kiskorona Idõsek
Klubjában (Kiskorona utca 3.) minden pénteken
10.30 órától. * A Harrer Idõsek Klubjában (Harrer
Pál utca 4.) minden pénteken 9 órától. * A Szérûs-
kert Idõsek Klubjában (Szérûskert utca 39.) minden
csütörtökön 10.30 órától. (További gyakorló klubok
címei a www. 312.hu honlapon.)

Meridián gyakorlatot (gerinctorna) végezhetett valamennyi korosztály az Óbudai Csa-
ládi Sportágbörzén a Barátság Szabadidõ Parkban 

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete júniusban a következõ idõ-
pontokban és helyszíneken szervez véradást. Június 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.). * Jú-
nius 26-án 11-tõl 13 óráig: a Globe 3 irodaházban (a Flórián térnél). Ha ön egészsé-
ges, elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradók-
nál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a vér-
adásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Elõjegyzés e-mailben
A Szent Margit Rendelõintézetben már lehetõség van
e-mailben történõ elõjegyzésre is az elojegyzes@
obudairendelok.hu e-mail címen.Azzal, hogy az elekt-
ronikus (e-mailes) foglalási rendszert igénybe veszik,
várhatóan csökken a rendelõintézet telefonjainak leter-
heltsége. Telefonon is lehet idõpontot foglalni, a 388-
7760-as és a 388-8384-es számokon 8-tól 20 óráig,
valamint személyesen a betegfelvételnél. (Részletes tá-
jékoztatás a www.obudairendelok.hu honlapon.)

Allergia vizsgálat 
Rendelõ orvos:dr.Halász Adrien PhD allergológus-klinikai
immunológus szakorvos. Allergia vizsgálatok: szénanát-
ha, asztma, ismeretlen allergiás bõrkiütések, pollenaller-
gia, ételallergia. Rendelés: kéthetente csütörtökön, 16-tól
20 óráig. Helye: Csobánka téri járóbeteg-szakrendelõ,
fszt. 13. ajtó. A bejelentkezés módja: beutaló köteles, elõ-
jegyzés alapján, az ügyfélszolgálaton személyesen 8-tól
15 óráig vagy a 454-7506-os telefonszámon.

Az egészség megõrzésének
fontosságára már gyermek-
korban fel kell készíteni
mindenkit. Az osztályfõnöki
órák mellett erre legjobb al-
kalmat a különféle rendez-
vények jelentik. 

ABárcziban régi ha-
gyomány, hogy

egészségnapot rendez-
nek. Az idei alkalommal
az alsósok „partizánoz-
tak“, zsinórlabdáztak, to-
jást kerestek, kosárra
dobtak. Az ebédlõben sa-
látázhattak és az egészsé-
ges táplálkozás fontossá-
gáról beszélgettek. A fel-
sõsök a biztonságos köz-

lekedéssel ismerkedhet-
tek egy alkalmilag kiala-
kított KRESZ-parkban.
Kötelet húztak, sor- és
váltóversenyeztek, aka-
dályversenyen vettek
részt, ahol egészség-totót
töltöttek ki, megadott sza-
vakkal verset írtak. Volt
puzzle és activity is, ter-
mészetesen az egészséges
életmóddal összefüggés-
ben. A felsoroltakon kívül
a felsõsök is kóstolhattak
salátát, és különféle elõ-
adásokat is meghallgat-
hattak, például a dohány-
zás ártalmairól, az egész-
séges táplálkozásról, a
kábítószer veszélyeirõl. 

Egészségnap a Bárcziban
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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 lehetõség rövid futamidõ-
vel és magas törlesztõrészlettel volt elérhetõ.Ezzel ellen-
tétben az új szabályozás szerint olyan törlesztõrészlet
meghatározása a cél, amely figyelembe veszi a háztartá-
sok lehetõségeit, és a családok számára vállalható terhe-
ket jelent.
A részletfizetés megkötéséhez elõször az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt.-t kell felkeresnie a hátralékosoknak, és
jelezni, hogy részletfizetést szeretnének kötni.A részlet-
fizetési megállapodás megkötésének további feltétele a
tartozás 30%-ának egyösszegû befizetése. Ezután
az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központot kell 15 naptári napon belül megkeresni,
ahol a Családsegítõ Szolgálat munkatársai a fizetõké-
pesség felmérését követõen javaslatot tesznek a havi
részletre és a futamidõre. A javaslatot Bús Balázs pol-
gármester bírálja el. Amennyiben az elbírálás pozitív, a
döntést követõen az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. munka-
társai telefonon veszik fel a kapcsolatot az ügyfelekkel.
Kivételes esetekben méltányosságból el lehet tekinteni a
tartozás 30%-ának egy összegû befizetésétõl.Errõl szin-
tén Bús Balázs polgármester dönt, és ezt a részletfizeté-
si 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 utca 9-11; tel.: 250-1964).
Csütörtökön 14-tõl 18 óráig a Váradi utcai telep-
helyen.
Pénteken 9-tõl 12 óráig a Kelta utcai telephelyen.
Figyelem! Kérjük, hogy az utolsó megadott idõpont
elõtt legkésõbb fél órával jelenjenek meg, mivel a fi-
zetõképesség felmérése minimum fél órát vesz
igénybe. Kérjük, hogy a recepciós pultnál jelezzék
asszisztens kollégáinknak, hogy részletfizetés meg-
kötése miatt kerestek meg bennünket.

Óbudai Családi Tanácsadó 
és Gyermekvédelmi Központ

B ogrács-partival ünne-
pelték meg az Óbu-

dai Rehabilitációs és Fog-
lalkoztatási Központ fiatal-

jai, hogy sikeresen hasz-
nálták fel az OTP Banktól
pályázaton nyert 100 ezer

forintos támogatást. A
pénzt hulladékanyagok

hasznosítására fordították:
raklapokba és gumigyû-
rûkbe gyógynövényeket

ültettek a kertben. 
Janurikné Csonka Eri-

ka, a központ vezetõje a to-
vábbi tervekrõl elmondta,

hogy a gyógynövényekbõl
készült teát és fûszereket a
konyhán használják fel,
míg a levendulát párnács-
kákba varrják és különbö-

zõ rendezvényeken kínál-
ják majd eladásra.

Az utolsó kapavágást az
OTP kertészkedõ önkénte-
sei és Kelemen Viktória al-

polgármester végezte el a
kertben felállított rakla-
pokon, melyeket a célnak
megfelelõen alakítottak át.

D. Zs.

Ezzel a címmel írt könyvet dr.
Battonyai Tünde pszichiáter, dr. Kri-

vácsy Péter gyermekgyógyász és Marsi
Zoltán pedagógus. A kötet többek között
olyan kérdésekben segíti eligazodni a fia-
talokat, mint a szexualitás, vagy a kábító-
szerek, amelyekkel kapcsolatban sok tév-
hit kering a köztudatban.

A könyv bemutatóján - melyet a Rak-
tár utcai Alternatív Közgazdasági Gim-
náziumban tartottak május 31-én - részt
vett dr. Vekerdy Tamás gyermekpszicho-
lógus, Gyõrfi Pál, az Országos Mentõ-
szolgálat kommunikációs igazgatója és
Hadas Kriszta televíziós újságíró.

d. zs.

Kamaszkori vészhelyzetek 
– S.O.S. megoldások

Gyógynövények raklapokba, gumigyûrûkbe

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

Gyerekeknek rendeznek
bûnügyi technikai bemu-
tatóval egybekötött ke-
rékpáros KRESZ-napot jú-
nius 16-án 10 órától a
Csillaghegyi Közösségi
Házban. 

A tavalyi év sikerén
felbuzdulva bûn-

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

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

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

KRESZ-nap Csillaghegyen

Beszámoló közgyûlést tartot-
tak a III. kerületi polgárõrök. 

AKaszásdûlõ utca 7.
szám alatti irodájuk-

ban gyûltek össze a társ-
szervek meghívottjaival és
a pártoló tagokkal mérle-
get vonni a 2011. évben
végzett munkáról a közel-
múltban. Az írásos és a
szóbeli beszámolóban el-
hangzott, hogy 927 alka-
lommal 6290,5 óra önkén-
tes szolgálatot teljesítettek,
amibõl 70 esetben 682 óra
keretében a III. Rendõrka-
pitányság járõreivel közö-
sen voltak a közterületen. 

Szücs János egyesületi
elnök elmondta, hogy min-
denre kiterjedõ együttmû-
ködési megállapodás
alapján járõrözéssel, jel-
zésadással és prevenciós
elõadásokkal segítik a

rendõrség munkáját. Ki-
emelkedõ közös feladat
volt a Sziget Fesztivál
belsõ és külsõ, valamint
a Hajógyári-szigettõl tá-
vol esõ területek nyílt
járõrszolgálattal való
biztosítása.

A közterület-felügyelet
és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal munkatársai-

nak tevékenységét kilenc-
ven órában támogatták jár-
õrszolgálattal és hatósági
tanúskodási feladatok ellá-
tásával. 

Az elnök megköszönte
az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata részérõl
megnyilvánuló példaérté-
kû erkölcsi és anyagi tá-
mogatást. 

Szólt a polgárõrök által
folytatott önálló, 2-4 fõs
járõrszolgálatokról, ame-
lyek kiterjedtek a nap szin-
te minden szakaszára és a
kerület teljes területére. A
polgárõrök gyalogosan,
kerékpáron, lovon, gépko-
csikkal végezték bûnmeg-
elõzési feladataikat. Tan-
évkezdéskor, majd a tanév
során is biztosították az is-
kolák környékét reggelen-
te és délután. Szerda dél-
utánonként irodájukban
ügyeletesek fogadták az
érdeklõdõket, illetve segít-
séget kérõket. A III. Kerü-
leti Polgárõr Egyesületet a
lakosság egyre jobban
megismerte, gyakran és bi-

zalommal fordultak hozzá-
juk kéréseikkel, javaslata-
ikkal.

A tagok egyhangúlag
fogadták el az elõterjesz-
tett beszámolókat, az új
polgárõr törvénynek
megfelelõen átdolgozott
alapszabályt, valamint a
titkári posztról leköszönõ
Pataki Péter helyett el-
nökségi tagnak választot-
ták meg Bókkon Sándort.
Egyetértettek abban,
hogy tovább folytatják a
2009-ben megkezdett té-
rítésmentesen végzett, ön-
kéntes tevékenységüket a
közbiztonság megszilár-
dítása és a lakosság védel-
me érdekében.

Értékeltek a polgárõrök

Több mint 6 ezer óra önkéntes szolgálat

Elismerések
Kardos Pál, a Budapesti és Agglomerációs Polgár-
õr Szervezetek Szövetsége (BPSZ) elnöke díszok-
levelet adott át dr. Böjtös Zoltánnak, az önkormány-
zat védelmi és közbiztonsági irodája vezetõjének a
polgárõr mozgalom támogatásáért. Az egyesület el-
nöksége Horváth Antal alezredest, a III. kerületi
Rendõrkapitányság vezetõjét az együttmûködés ér-
dekében kifejtett munkájáért oklevél és emléktárgy
elismerésben részesítette.
Az egyesületi tagok közül BPSZ dicsérõ oklevelet
kaptak kiemelkedõ munkájukért Fóti Mária, Gondi
Sándor és Magyar Csaba polgárõrök. Az egyesület
elnöke elismerõ oklevéllel és emléktárggyal köszön-
te meg Pataki Péternek az egyesület megalapítása
és mûködtetése során nyújtott teljesítményét.

Lapzártakor érkezett: Rövid
idõn belül három súlyos bal-
esetet okozott egy autó-
tolvaj, aki a Flórián téri alul-
járóból vitt el egy italszállító
kisteherautót június 5-én a
déli órákban.

Acég munkatársai épp
árut pakoltak a te-

herautóról, amikor az is-
meretlen férfi felugrott a
vezetõfülkébe, és elindult
a nyitott rakterû kocsival a
Pacsirtamezõ utcán a bel-
város irányába. A tolvaj
elõször felhajtott a gyalo-
gosrámpán, majd elakadt
az ott lévõ platánfa ágai-
ban. Ekkor majdnem sike-
rült megállítani, de gyorsí-
tott és továbbhajtott, me-
sélte az alkalmazott, aki
próbálta visszaszerezni a
teherautót. Az ámokfutó
ezután a járdáról az úttest-
re hajtott, ahol elõször egy
nõt gázolt el a zebrán a fõ-

posta elõtt, majd néhány
száz métert megtéve két
autóval, egy külföldi rend-
számú Volkswagennel és
egy Suzukival karambolo-
zott. Utóbbival frontálisan
ütközött. 

Mivel nem tudott to-
vábbhajtani, ezt követõen
az autótolvaj kipattant a
vezetõfülkébõl és futni
kezdett, de nem sikerült
elmenekülnie. Az elköve-

tõ egy 35 éves férfi, akit
hárman, két járókelõ és az
áruszállító végül elkapott.
A tettest a rendõrök meg-
bilincselve vitték el a
helyszínrõl. 

Az elgázolt nõt életve-
szélyes sérülésekkel, a ka-
rambolos Suzuki egyik
utasát súlyos, a külföldi
rendszámú autó sofõrjét és
utasát bordatörés gyanújá-
val vitték kórházba. 

Súlyos baleseteket okozott az ámokfutó

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A tavaszi szemeszter április
19-ei elõadásán az Energia-
tanúsítványról hallhattak
naprakész elõadásokat az
érdeklõdõk. 

Fritz Péter, az Ener-
giatanúsítók és Audi-

torok Országos Szövetsé-
gének fõtitkára a jogalko-
tás folyamatát mutatta be.
Kiemelte, a jelenlegi tör-
vény a kötelezõ energiata-
núsításról nagy elõrelépés
az eddigiekhez képest, de
még tovább is fejleszthe-
tõ. Petridisz Miklós, a
Solanova klaszter alapító
tagja az energiatanúsítás
gyakorlati lépéseit ismer-
tette számos illusztráció-
val.

Az Óbudai Egyetem
megújuló energia labora-
tóriumait mutatták be má-
jus 24-én  elméletben és
gyakorlatban. Nagy ér-
deklõdés kísérte a beltéri
laboratóriumban a nap-
elemes rendszerek, a szél-

turbinák, a smart grid mo-
dell és tüzelõanyag-cella
ismertetését. A szabadté-
ren a villamos- és hõener-
giát termelõ mikro-
kogenerációs erõmû és tá-
rozós vízerõmû modell
üzemével ismerkedhettek
meg a résztvevõk.

Kliment Tibor „Az Óbu-
dai Egyetem napelemes
rendszerei“, Kádár Péter
„Szélenergia vizsgálatok
az Óbudai Egyemen“ és
„Megújuló energiatermelõ
eszközök kutató laborató-
rium fejlesztés a KMOP
projekt keretében“, Fejes
Imre „A mikroCHP erõ-
mû“, Rácz Ervin „A tüze-
lõanyag-cellák mûködése“
és „A vízturbinák fizikus
szemmel“, Berke László
pedig „A SMART Grid
modell“ címmel tartottak
elõadásokat.

Az évad zárásaként a
III. kerületi önkormányzat
részérõl Szabó Magdolna
fõtanácsadó méltatta a

kezdeményezést. Hangsú-
lyozta: az elméleti és gya-
korlati szempontokat sike-
resen ötvözõ, a lakosság-
hoz szóló elõadássorozat
jött létre az immár kétéves
Óbudai Zöld Szabadegye-
tem kezdeményezéssel.

Ezt követte az elõadók
számára az elismerõ okle-
velek és az elõadásokat
gyakran látogató hallga-
tók részére a „Zöld diplo-
mák“ átadása. A jelenlé-
võk a 2011-2012-es évfo-
lyam elõadásait és video-
felvételeket tartalmazó
DVD-t kaptak az ELMÛ
és FÕGÁZ támogatásá-
nak köszönhetõen.

Évadzáró az Óbudai Zöld Szabadegyetemen

BÉKÉSEN AZ ATOMENERGIÁRÓL. Hogyan mûködik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létez-
ne a Paksi Atomerõmû? Hogyan õrizhetjük meg egészséges környezetünket gyermekeink,
unokáink számára úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval
magasabb villanyszámlát fizetnünk? Ezekre és még számos izgalmas kérdésre kaphatott
választ az, aki meglátogatta a Paksi Atomerõmû interaktív kiállítását, mely egy kamion-
ban kapott helyet a békásmegyeri piac melletti parkolóban május 31-én és július 1-jén

Locsolj olcsóbban!
Még mindig nem terjedt el igazán a locsolási céllal felszerelt mellékmérõk alka-
lmazása a kertes házaknál. Pedig ezzel megtakarítható néhány ezer forint a vízfo-
gyasztásból, mivel a csatornadíjból levonható a locsolásra felhasznált vízmennyiség.
Persze, az óra felszerelésének is van ára: 36-56 ezer forint, tervezéssel és szerelés-
sel együtt. Talán ez tartja vissza a kertes házak tulajdonosait a víz mellékmérõk fel-
szerelésétõl. Még csak 13 ezer tulajdonos élt a felkínált lehetõséggel a fõvárosban.
Természetesen ezeket az órákat is hitelesíteni kell, illetve hat évente lecserélni. A
szakemberek számításai szerint egy 500 négyzetméteres kertre vetítve már
egyetlen év alatt megtérül a beruházás. Érdemes számolni!

Május és június az erdei
iskolák idõszaka. A
Guckler Károly Természet-
védelmi Közalapítvány az
idei tanévben pályázatot
hirdetett erdei iskolák tá-
mogatására. A nyolc pá-
lyázó összesen 440 ezer
forintot használhat fel
ilyen célú program megva-
lósítására, 205 óbudai di-
ák ismerkedhet a termé-
szet csodáival.

A Bárczi Géza Álta-
lános Iskola 5.b és

6.b osztálya Szántódra
megy a Balatonfelvidéki
Nemzeti Parkba. * A
Bárczi Iskola 4.d osztá-
lya Sukoró Tüskevár ne-
vû erdei iskolában tölt
egy hetet. * A Veres Pé-
ter Gimnázium 9.a és 9.b
osztálya a Szigetköz élõ-
világával ismerkedett
meg. * Az Árpád Gim-
názium 7.c osztáya
Garbolcon a Szatmári táj
csodáit tanulhatta egy
hétig. * Az Elsõ Óbudai
Általános Iskola 16 ta-
nulója a Zánkai Ifjúsági
Centrumban ismerkedik
a Balatonfelvidéki Nem-
zeti Parkkal. * A Ziper-
nowsky Károly Általá-
nos Iskola 13 tanulója
Csobánkán tölt három
napot. * A Zipernowsky
iskola másik csoportja
16 fõvel Lipóton a Szi-
getköz megismerésére
vállalkozott. * Az Óbu-

dai Nagy László Általá-
nos Iskola 4. és 2. évfo-
lyamos tanulói Pilis-
szentkereszten vesznek
részt erdei iskolai prog-
ramon.

Madárbarát kertek
Tavaly decemberben

egy másik pályázat is si-
keresen lezajlott. Négy
intézmény pályázott ma-
dárbarát kert kialakítá-
sára, illetve fejlesztésé-
re. A nyertesek: a Vac-
kor Óvoda, a Százszor-
szép Óvoda, az Elsõ
Óbudai Általános Iskola
és a Krúdy Gyula Iskola
20-20 ezer forintot hasz-
nálhatott fel a madarak
nagy örömére.

Guckler-sétány
Tavasszal útjára indí-

tottak egy pályázatot,
melynek célja, hogy ér-
deklõdõ osztályok, tanu-
lócsoportok ismerjék
meg jobban a Guckler-
sétány természeti érté-
keit. A cél az, hogy a di-
ákok járják végig a terü-
letet, kutassanak, fotóz-
zanak. A határidõ túl
szûkösnek bizonyult,
így ezt a pályázatot ok-
tóber végéig meghosz-
szabbítják, várják a be-
számolókat. Szeptem-
berben új pályázatokkal
jelentkezik a Guckler
Károly Természetvédel-
mi Közalapítvány. 

Támogatott erdei iskolák 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az immár hagyomá-
nyos, ingyenes elektromos és elektronikai hulladékgyûj-
tési akcióját május 12-én és 19-én rendezte a kerület
több pontján. (Felvételünk a Csobánka téren készült)  

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

Iskolanaptár
Június 15-én: utolsó tanítási nap. * Június 27-tõl
29-ig: beiratkozás a középiskolákba.

Harmadik az országos német
vers- és prózamondó versenyen

Kálmán Valentin, az Elsõ Óbudai Általános Iskola
2.a osztályos tanulója a május 18-án Budapesten
rendezett országos német vers- és prózamondó
verseny döntõjében III. helyezést ért el. Németet
oktató tanárnõje: Rosta Beáta.

Gitársiker
Vácott rendezték a XII. Országos Gitárverseny dön-
tõjét. Az óbudai Aelia Sabina Alapfokú Mûvészeti
Iskola növendékei közül Török Ferenc (tanára Topa
Zoltánné) a második helyen végzett a III. korcso-
portban, míg Pál Szilveszter (tanára Szücsi Balázs)
a II. korcsoportban az elsõ helyet szerezte meg.

Gyõztes matekos 
Aranyérmet szerzett a Kecskeméten rendezett
XXIII. Zrínyi Országos Matematika Verseny dön-
tõjén Beke Csongor, az Óbudai Harrer Pál
Általános Iskola diákja. Az elsõ fordulón 60 ezer 3.-
8. osztályos tanuló közül az országos döntõre 624-
en kaptak meghívást, köztük az Óbudát képviselõ
IV. osztályos Beke Csongor és Gyimesi Péter. A
háromnapos versenyen Gyimesi Péter a 4. lett,
Beke Csongor pedig fölényes gyõzelmet aratott.

Paisos diákok kalandjai az Operaházban
A Pais Dezsõ Általános Iskola 5-6. osztályos diákjai
az Operaházban jártak a „Makaróni mester kaland-
jai“ címû programon. Bejárták a csodálatos
épületet, megnézték a jelmeztárat, a próbater-
meket, a királyi páholyt. Részletet láttak a
„Hamupipõke“ címû darabból, kipróbálhatták,
milyen a világot jelentõ deszkákon szerepelni.

Rajztanárok kiállítása
A III. kerületi általános iskolákban tanító rajz szakos
pedagógusok alkotásaiból nyílt kiállítás a San
Marco Galériában. A tárlat június 18-ig tekinthetõ
meg, hétköznaponként 9-tõl 16 óráig. (Cím: Óbudai
Kulturális Központ, San Marco utca 81.)

Intézménypszichológiai kon-
ferenciát rendeztek május
25-én a Veres Péter Gimnázi-
umban. Módszertani bemu-
tatókon, szakmai mûhelye-
ken, tematikus elõadásokon
vettek részt a szakemberek.

Atanácskozás közpon-
ti témája a család

volt. A résztvevõk képet
kaphattak az intézmény-
pszichológusi hálózat
(IPH) mûködésérõl, tagja-
inak sokoldalúságáról,
széleskörû szakmai isme-
reteirõl és tevékenységi
spektrumáról.

Közel húszezer gyer-
mek, ötvenkét közoktatási
intézmény, harminc pszi-
chológus: Óbuda-Békás-
megyeren az országban
egyedülállóan, teljes lefe-
dettséggel mûködik az in-
tézménypszichológusi há-
lózat - az országos átlag ti-

zenöt százalék -, melyet
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata tíz éve tart
fenn. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy a III. ke-
rületben nincs ellátatlan
óvoda, általános iskola, il-
letve középiskola: mind-
egyikben dolgozik pszi-
chológus. Korábban a
munka elszigeteltebben
folyt, a szakemberek az
óvodák, iskolák alkal-

mazottaiként dolgoztak,
2008-ban azonban az ön-
kormányzat hálózattá
szervezve beintegrálta
õket a kerületi Nevelési
Tanácsadóba. A hálózat
lehetõvé tette a szakembe-
rek közötti intenzívebb
együttmûködést, a kapaci-
tás intézmények közötti
jobb megosztását, a haté-
konyabb munkaformák
alkalmazását.

Intézménypszichológusok szakmai napja

B randenburg Júlia,
az Óbudai Egyetem

Rejtõ Sándor Könnyûipari
és Környezetmérnöki Ka-
rának IV. évfolyamos, ter-
méktervezõ szakirányos
hallgatója az Erasmus ke-
retében egy tanulmányi
félévet töltött az olaszor-
szági Faenzában. Itt egy
pályamûvével, az ISIA
kategóriában elnyerte a
fõdíjat, vagyis 500 eurót.
Ötletgazdag, multifunkci-
onális tárgyát, a többi pá-
lyamûvel együtt a Nem-
zetközi Kerámia Múze-
umban állították ki.

Ezt a tárgyat, féléves
projekt feladatként, a

„RIKEA nella mia cittá“
pályázatra készítette. En-
nek célja, hogy a hallga-
tók a megadott használati
tárgyakból egy új, funk-
cionális tárgyat hozza-
nak létre. Júlia egy mul-
tifunkcionális panelt ter-
vezett és kivitelezett, va-
riálható kiegészítõkkel.

Az elõszobában, kony-
hában vagy mûhelyben
is praktikus tárolóeszköz
készítésénél mindvégig
figyelembe vette a zsûri
által kiírt szempontokat,
azaz a megvalósíthatósá-
got, a funkcionalitást, az
eredetiséget és a gazda-
ságosságot.

Terméktervezõ hallgató sikere Faenzában

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Nyári táborok

A Barátság Szabadidõ
Parkban a nyári napközis
tábor idén nyáron is meg-
nyitja kapuit 7 hétre, a
gyerekek nagy örömére. 

A tábori programot
ezúttal is sok köz-

ponti sportprogram szí-
nesíti (strandröplabda,

strandkézilabda, foci,
úszás, vívás, kosárlab-
da, judo, aerobic, akro-
batikus torna stb.), így
a több száz fõs gyerek-
tábor izgalmasabbnak
ígérkezik, mint valaha.
A táborban elsõsorban
Óbuda- Békásmegyer
Önkormányzata által

fenntartott iskolák diák-
jai vesznek részt, de na-
gyon kedvezõ díj ellené-
ben, minden táborozni
vágyó gyereket várnak. 

A tábor július 2-ától
augusztus 17-ig tart,
hétköznapokon 8-tól 16
óráig, háromszori étke-
zés biztosításával.

Sportkavalkád a Laborc utcában
A sóstói nyári tábor-

ba 7 héten keresz-
tül várják a busszal érke-
zõ iskolás csoportokat,
akik számtalan progra-
mon vehetnek részt.
Mindezen felül a Bala-
ton-parti strand is kiváló
lehetõségeket kínál a tá-
borozóknak. Természe-
tesen a gyerekekrõl a tá-
bor orvosa gondoskodik,
ha egészségi állapotuk
úgy kívánja. A kedvezõ

részvételi díj (32 ezer fo-
rint) tartalmazza az uta-
zást, az egyhetes szál-
lást, étkezést és a strand-
belépõket is. 

Várják külsõs táboroz-
tatók jelentkezését is a
388-9770-es telefonszá-
mon vagy a balozsan.
livia@obudasport.hu e-
mail címre. 

A tábor június 18-án
indul és augusztus 5-ig
várja vendégeit.

Sóstói szép napok

Unatkozol? Barátaid már
nyaralnak? Szerdánként
az Óbudai Kulturális Köz-
pontba (ÓKK) kézmûves
foglalkozásokra várnak.
Különbözõ technikákkal
ismerkedhetsz, alkothatsz
kedved szerint.

A foglalkozások idõ-
pontja: 9-tõl 12

óráig. Az elsõ és az
utolsó napon ingyenes
színházi elõadásra vár-
ják az érdeklõdõket.

A programból:
Június 20.: Csillagtün-

dér - a Meseerdõ Báb-
színház elõadása. (Agya-
gozás folyamatosan,
minden foglalkozási na-

pon.) * Június 27.: Mac-
kóvarázs - Teddy mackó-
készítés. * Július 4.:
Dekupázsolás különbözõ
alapanyagokon. * Július
11.: Üvegfestés hagyo-
mányos és hengeres tár-
gyakon. * Július 18.:
Ujjbábok készítése. * Jú-
lius 25.: Marcipán cica
és az oroszlánság - a Ze-
neszínház bábelõadása.

(A kézmûves foglalko-
zások ingyenesek, cso-
portok elõzetes bejelent-
kezés után jöhetnek.
Cím: San Marco utca
81. Tel./fax: 388-2373,
388-7370. E-mail: kul-
t u r k o z p o n t @ k u l -
turkozpont.hu)

Ha szerda, akkor ÓKK!

H ová vezetnek a lép-
csõk, alagutak és

folyosók Vasarely képe-
in és szobrain? Lehet,
hogy mind egy hatalmas
labirintus közepében
vannak? Az útvesztõben
döntéseid vezethetnek.
Vagy az egész csak opti-
kai csalódás? Tölts ve-
lünk egy hetet, fedezzük
fel Vasarely alkotásait és
beszéljük meg, amit lá-
tunk! Utána egyszerû
módszerekkel labirintu-
sokat rajzolunk és épí-
tünk, tele meglepetések-

kel. Aki elég bátor, be-
léphet és körül is nézhet.

Napi program: 9-tõl
12 óráig foglalkozás a
galériában és a mûhely-
ben; 12-tõl 13 óráig ebéd
(a múzeum biztosítja);
13-tól 14 óráig játék a
szabadban; 14-tõl 16
óráig foglalkozás a galé-
riában és a mûhelyben.

Korosztály: 8-12 éve-
seknek. Idõpont: július 9-
tõl 13-ig és 23-tól 27-ig.

(További információ:
muzeumpedagogia@

szepmuveszeti.hu)

Vakáció a Vasarely Múzeumban 

Lebilincselõ labirintusok

M úzeumi napközi,
„Gyere, barangolj

velünk Óbuda múltjá-
ban!“ címmel az Óbudai
Múzeum szervezésében
június 18-tól 22-ig, jú-
lius 2-tõl 6-ig, 7-12 éves
gyerekeknek.

Programok: játékos
ismerkedés Óbuda törté-
netével a múzeum kiál-
lításain, kreatív foglal-
kozások (például festés
a kastélykertben, agya-
gozás, ékszer és papír-

masé tárgyak készítése),
drámajáték, barangolás
a régi Óbudán.

Ügyelet: 8-tól 16.30
óráig. Foglalkozások: 9-
tõl 15 óráig. A tábor ára:
13000 Ft/fõ/5 nap, mely
tartalmazza a napi egy-
szeri meleg étkezést is.
Tízórai és uzsonna cso-
mag rendelése az Óbudai
Múzeum büféjében is le-
hetséges 2000 Ft/fõ/hét
áron. A tábor díjának be-
fizetése: a tábor elsõ nap-

jának reggelén kész-
pénzben történik. A tábor
kezdetekor hozni kell or-
vosi igazolást (egészsé-
ges, közösségbe mehet).
A tábor maximális lét-
száma 15 fõ. 

(Bõvebb információ és
jelentkezés Tóth Anita
kulturális szervezõnél a
250-1020-as és a 06-20-
509-8222-es telefonszá-
mon, vagy a toth.anita@
obudaimuzeum.hu e-mail
címen.)

Gyerek Sziget a Hajógyári-szigeten
Egy hónapon át, június 2-tõl 24-ig szombaton és
vasárnap 10-tõl 18 óráig szórakozhatnak, játszhat-
nak a gyermekek a Hajógyári-szigeten. A Gyerek
Szigeten sportbemutatók, bábszínház, elõadások,
számos ügyességi játék várja a gyermekeket.

Táborozz az Óbudai Múzeumban!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Számos kedvezmény mellett idén is lesznek strandváró napok. Szer-
dánként 1100 forintért fürdõzhetnek a vendégek a Római, a Csillaghe-
gyi és a Pünkösdfürdõi strandon. Hároméves korig díjmentes a belépõ-
jegy. A meteorológiai elõrejelzések szerint jó szezon várható. 

Pünkösdfürdõi Strand 

A strandfürdõ 1935-ben létesült a Duna-partján, Hajós Alfréd
tervei alapján. A rózsalugasok között lévõ három medence vala-
mennyi korosztály részére fürdési, strandolási és kellemes kikap-
csolódási lehetõséget biztosít. Terebélyes fákkal borított zöld te-
rülete pihenést, felüdülést nyújt vendégei számára. A fürdõ vizé-
nek összetétele: kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos lan-
gyos karsztvíz. A strandot 2003-ban újították fel, ekkor minden
medencét vízforgató berendezéssel láttak el. A szolgáltatások kö-
rét élménymedencével, háromcsúszdás gyermekmedencével és
egy 25 személyes finn szaunával bõvítették. Az idei szezonban a
tavalyinál is szebb környezetben fogadják a látogatókat. 

A gyermek-, a nyugdíjas- és a diákjegy hétköznap 1100, hétvé-
gén 1200 forint. A felnõttjegy hétköznap 1600, hétvégén 1700 fo-
rint. Hétfõn, kedden és csütörtökön 16 óra után 1100 forint. A szer-
dai strandváró napon 1100 forint a belépõjegy. A családi belépõ
két felnõtt és két gyermek esetén hétköznap 4300, hétvégén 4600
forint. Egy felnõtt két gyerekkel hétköznap 3150, hétvégén 3400
forintért strandolhat egész nap. A kabinjegy 400 forint. Értékmeg-
õrzés: 500 forint. 

(A Pünkösdfürdõi Strand címe: Királyok útja 272. Telefonszá-
ma: 388-6665. Tömegközlekedéssel elérhetõ: közvetlenül a 34-es
busz vagy a szentendrei HÉV Békásmegyer megállóig, átszállás-
sal a 34-es buszra.)  

Csillaghegyi Strandfürdõ 
A csillaghegyi a város egyik legrégebben üzemelõ strandja. Az

1800-as évek második felétõl már mûködött, mai formáját 2000-

ben nyerte el, itt is korszerûsítették a medencéket. A fürdõ kiala-
kítása miatt igazi kuriózumnak számít, a hegyoldalban lépcsõze-
tesen épült ki. Szûrõ-forgatóval ellátott úszó- és strandmedence,
valamint egy pancsoló található a strandon. A két nagymedence
vízhõmérséklete 22-23 Celsius-fokos, a pancsoló a napmelegtõl
melegebb. A víz mérsékelt ásványianyag-tartalmú, nátriumsze-
gény, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos természetes ás-
ványvíz. Az õsfás környezet, a faragott kõszobrok a fürdõmeden-
ce partján különösen szép látványt nyújtanak. A strand mintegy
90 ezer négyzetméternyi parkosított területen fekszik. 

A felnõtt belépõ 1800, hétvégén 1900, hétfõn, kedden és csütör-
tökön 16 óra után 1300 forint. A gyermek-, a diák- és a nyugdíjas-
jegy hétköznap 1300, hétvégén 1400 forint. A családijegy hétköz-
nap 4800, hétvégén 5 ezer forint. Egy felnõtt két gyerekkel hétköz-
nap 3400, hétvégén 3550 forintért strandolhat. A kabinjegy 400 fo-
rint. A 15 alkalmas bérlet 21 ezer, gyerekeknek, diákoknak és
nyugdíjasoknak 15 ezer 500 forint. 

(Csillaghegyi Strandfürdõ és Uszoda címe: Pusztakúti út 2-6.
Telefonszáma: 242-0754, 250-1533. Tömegközlekedéssel elérhe-
tõ: HÉV-vel és a 134-es autóbusszal.) 

Római Strandfürdõ

A terület már a római korban ismert vízadó térség volt. A forrá-
sok környékét szent helyként tisztelték. A régészek a strandterü-
leten megtalálták a szentély alapfalait is. A legutóbbi ásatások
eredményeként elõkerültek a forrásfoglalások nyomai, egy korai
építmény részletei. Vize alacsony oldott anyag koncentrációjú,
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos langyos karsztvíz. Má-
tyás király korában a területen tó volt, melynek partján kórházat
létesítettek egyes források szerint. 

A Római Fürdõ Rt-t. 1930-ban alapították meg, majd 1964-ben
megnyílt az újjávarázsolt strand, mely a mai napig megõrizte ak-
kor kialakított formáját. Az ezredfordulón korszerûsítették a
strand három medencéjét, egyúttal szûrõforgatóval látták el
mindegyiket. A strandmedence élménymedencévé alakult csúsz-
dával, nyakzuhannyal és pezsgõztetõvel, a gyermekmedence pe-
dig játszóparadicsommá vált. Az úszómedence 21-22, a strand,
illetve élménymedence 26-28, a gyermekmedence pedig 30 Cel-
sius-fokos. 

A hétvégi felnõtt belépõ 2200, a gyermek-, a diák- és a nyugdí-
jasjegy 1500 forint. A szerdai strandváró napon egységesen 1500
forint a belépõ ára. A családi belépõ hétköznap 5700, hétvégén
5900 forint. Egy felnõtt két gyermekkel hétköznap és hétvégén
egyaránt 4200 forintért fürdõzhet. A 20 alkalmas felnõtt bérlet 35
ezer, a gyermek, a diák és a nyugdíjas bérlet 24 ezer forint. A ka-
binjegy 500 forint. 

(A fürdõ címe: Rozgonyi Piroska utca 2. Telefonszáma: 388-
9740. Tömegközlekedéssel elérhetõ: a 34-es, a 134-es és a 106-os
autóbusszal, valamint HÉV-vel, a Rómaifürdõ megállótól néhány
percnyi séta.) Sz. Cs. 

Itt a jó idõ! Indul a strandszezon
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Apróhirdetés

� TV és monitor szerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar
J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás ingyenes.
Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401. Nagy István
� Óbudai Gyorsszerviz 0-24 Víz-Gáz-
Fûtésszerelés, duguláselhárítás géppel, garan-
ciával. 06-1-322-1036, 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
� Tévéjavítás azonnal helyszínen! (Orion,
Videoton, Grundig, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Samsung). Tel.: 06(20)471-8871
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor.
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� 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
� Regisztrált Gáz -Víz - Fûtésszerelõ mester
várja szíves megrendelését. Tel.: 06(30)343-
33-90, 314-11-11

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� 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
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,

parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Ajtó-, ablakdoktor, mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetének cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� 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
� Kõmûves munkákat vállalok A-Z-ig,
komplett lakás felújítás, térkövezés, hõszige-
telés és burkolás átalakítás, bõvítés stb. ked-
vezõ áron. Tel.: 06(70)524-7070
� Gázkészülék gyors javítása, gázszivárgás
és CO mûszeres mérés. FÉG szerviz. Tamási
József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
� 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
� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu 
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Kerttisztítást, kertfenntartást, kertgon-
dozást vállalok. Tel.: 06(30)289-6170
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Telf.: 06(30)272-3909
� Lakásfelújítás A-Z-ig. Kõmûves, lakatos
munkák, gipszkarton-szerelés, villanyszere-
lés, vízszerelés, festés-mázolás, rövid határ-
idõre. 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, gipszkartonsze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás télen is
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
�Társasházak közös képviselete, kezelése, könyve-
lése 22 év tapasztalata, szakképzettség, jogi, mûszaki,

irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-8387, 06(30)932-
2637, befokkt@gmail.com www.befokkt.hu
� Családi házak, épületek kivitelezését, fel-
újítását, átalakítását, bõvítését vállalom kor-
rekt áron. Vágó József, Tel.: 06(30)966-0948
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft.
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089

� 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
� Fogsorjavítás megvárható! 4.900 Ft Tel.:
250-54-82

� 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
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Budapest,
1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Katalin. Beje-
lentkezés: 06(30)964-5436
� 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
� 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
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000 Ft), a békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Béká-
si lakóparkba, ahol egész héten, szombaton is
kezelünk. Bejelentkezés. Tel.: 06(70)271-9867
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476

� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646

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

� 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
� 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 beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  vizsgára felkészítés, rugalmas idõbe-
osztással.  Tel.: 06(30)952-3691
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcent-
rikusan, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
nagy tapasztalat, háznál! Tel.: 06(20)439-
6410
� 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.
� 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.
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� 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
� Békásmegyer Ófaluban két utcára nyíló
déli telek eladó, megosztva is. Víz, csatorna,
villany van. Ádám u. környéke. Tel.:
06(70)258-5476
� 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 örök-
panorámás 440 négyszögöles telken 54 nm
alapterületû, kétszintes (össszesen 108 nm)
épület 30 nm terasszal eladó. Villany, telefon,
víztározók. Irányár: 22,3 MFt. Tel.:
06(20)527-1229
� Magánszemélytõl magánszemélynek
Óbudán, 52 nm-es, 2 szobás III. emeleti pa-
nel-programos, tehermentes, beköltözhetõ la-
kás 8.500.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06(20)553-
4761
� Bp., III. ker. Csúcshegyen lévõ, 709 nm-
es zártkerti ingatlan bérleti joga átadó.
Tel.:06(20)569-3768
� Kerék utcában IV. emeleti, 52 nm-es lakás
eladó, 9,5 MFt. Tel.: 06(20)450-0319
� Békásmegyeren 200 négyszögöl zártkert,
kis házzal, családi házas környéken eladó.
Tel.: 06(30)358-1883

Ingatlan

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

Oktatás

�Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi
út 217-ben (EuroCenternél). Gyermek-fel-
nõtt bõrgyógyászat. Számítógépes anya-
jegyszûrés. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: 06(30)201-9198

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bé-
csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõor-
vos. Bejelentkezés: 317-0631

Egészség

�Energetikai tanúsítvány készítése akci-
ósan! Tel.: 06(30)703-4882. E-mail: ener-
getikatan12@gmail.com

�Vizes, salétromos falak utólagos szigetelése,
acéllemezzel, infektálással, falvágással. Mû-
szeres 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

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

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

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

Szolgáltatás
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�A Kaszásdûlõ u. 1. sz. alatt kiadó raktározási,
irodai célra alkalmas földszinti, 24 nm-es helyi-
ség. Bérleti díj: 35.000 Ft+rezsi. Tel.: 250-1460
�Kiadó a Kerék u. 24-ben egy 20 nm-es, üveg-
portálos utcai helyiség (üzlet és raktár), 35.000
Ft/hó+rezsiért. Érdeklõdni lehet: 367-1373
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Hévízi úton 32 nm-es, I.em.-i, tégla, kon-
vektoros lakás, jó közlekedéssel, alacsony re-
zsivel kiadó. Tel.: 06(70)212-0906
� A Kaszásdûlõ u. 3. sz. alatt irodának, üzlet-
nek alkalmas utcai üvegportálos, összkomfor-
tos 79 nm-es helyiség 81.000 Ft/hó+rezsiért
kiadó. Tel.: 367-1853

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Hegesztett hálók széles választékban,
4×4×150×150×2150×5000 bruttó 3436 Ft/db-
tól! Tímár Vasker. Kft. Pilisvörösvár, Szent L.
u. 6. Tel.: 26/363-900. www.timarvasker.hu
� Arany és ezüst felvásárlás. Arany = 6000
Ft-tól 10 000 Ft-ig, Ezüst = 80 Ft-tól 120 Ft-ig.
06(20)590-5284, V. ker Kígyó utca 4-6. fszt. 1.
� 7 üvegpolcos konzol Óbudáról. Magassága:
197 cm, talprész mérete: 47x65 cm. Váz színe:
króm. Ára: 10.000 Ft. Tel.: 06(30)966-9241
� ÓBUDAANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 19 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266 4154
� Diplomatalakás berendezéséhez antik bú-
tort, kvalitásos festményt keresek megvételre.
Tel.: +36(30)303-6940
� Mûgyûjtõ kiemelten magas áron vásárol
készpénzért antik mûtárgyakat, festményeket,

(magyar és külföldi neves festõtõl elõnyben),
ezüst tárgyakat, arany ékszereket, porceláno-
kat, bútorokat, örökségeket! Tel.: 06(30)322-
5989; 952-0144
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

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

� Ingatlanirodánk a III. kerületben helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Várha-
tó jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor port-
fóliót biztosítunk. Jelentkezés: csic@csic.hu
�A Sakura cégcsoport (Toyota Sakura, Citroen
Wendom) márkakereskedéseibe szakmai gyakor-
lattal rendelkezõ munkafelvevõ, technikus és au-
tóvillamossági szerelõ munkatársakat keres.
Fényképes szakmai önéletrajzokat a misek.moni-
ka@sakura.hu e-mail címre, vagy postai úton a
1033 Budapest, Szõlõkert u. 1. alatti címre várjuk!

� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(30)481-7821
� 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
� Jó megjelenésû, értelmiségi hölgy keresi:
hatvanas, jól szituált, káros szenvedélytõl
mentes, istenhívõ társát. Tel.: 06(70)635-7735

� 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

� Közvetlen Balaton-parti apartman 4 fõre,
mátrai erdõszéli nyaraló max. 6 fõre kiadó.
Tel.: 06(20)984-2485

Üdülés

� Táborok: sport kombinálva angol/képzõ-
mûvészet. Profi tanárokkal Óbudán. www.
magnoliak.hu. Telefonon:+36(30)552-1971

Táborozás

� Színvonalas mozgásórák: NIA, Pilates,
Hatha Jóga, Zumba, Gerinctorna. www.mag-
noliak.hu. Telefonon:+36(30)250-7940

Sport

Társkeresõ

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
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Pályázat

Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata pályázatot hirdet „Az
Óbudai Promenád fejlesztése“ címû város-
rehabilitációs projekt keretében elkülönített
programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására

A pályázat célja
„AKolosy tér-belsõ Bécsi út környéki fejleszté-
sek társadalmi elfogadottságának és ismertségé-
nek megteremtése“, amelynek releváns elemei:
- 1. „soft“ elem: Közösségépítõ és kulturális
rendezvénykínálat bõvítése.
- 2. „soft“ elem: Környezettudatosság terjeszté-
se, szemléletformálási akciók.
AProgramalap célja a 1. és 2. elem megvalósí-
tása.
A Programalap céljai részletesen:
1. „Soft-elem“: Közösségépítõ és kulturális
rendezvénykínálat bõvítése esetében
- AROP projekt által érintett területen és az ak-
cióterületen a civil társadalom aktivitásának nö-
velése, mind mennyiségi (pl. új civil szerveze-
tek, egyesületek létrejötte, a civil rendezvénye-
ken részt vevõk számának emelkedése stb.),
mind minõségi (pl. több, színvonalasabb civil
rendezvény) tekintetben; 
- A térség lakói és vállalkozói, illetve a turisták
számára a kulturális programkínálat bõvítése,
minõségének fejlesztése, a résztvevõk számá-
nak növelése; A program- és eseménykínálat
növelése révén a civil partnerség intenzitásának
fokozása, interaktivitásának megteremtése;·
- A területen élõ hátrányos helyzetû társadalmi
csoportok esélyegyenlõségi helyzetének javítá-
sa, társadalmi integrációjuk növelése.
2. „Soft-elem“: Környezettudatosság ter-
jesztése, szemléletformálási akciók
- Az akcióterületen a lakosság környezettuda-
tosságának fejlesztése, a környezettudatos élet-
vitel és szemléletmód meghonosítása, népsze-
rûsítése, elfogadtatása;
- A térség lakói és vállalkozói számára a kör-
nyezettudatos közösségi aktivitás hasznainak
megértetése, módjainak elterjesztése;
- A közterületekkel kapcsolatos környezettuda-
tos viselkedés megismertetése elfogadtatása el-
sõsorban az akcióterület fiatal lakosságával.
A tevékenységek szakmai meghatározása:
1. „soft-elem“: 
Közösségépítõ és kulturális rendezvénykí-
nálat bõvítése esetében
• Közösségi rendezvényterv és eseménynaptár
elkészítése, minimálisan az alábbi tartalommal:
- Rendszeres tájékoztató esemény és fórum
szervezése a projekt elõmenetelérõl,
- A projekt megvalósításának-átadásának köz-
téri ünneplése, utcabál,
- Hátrányos helyzetû csoportok rendszeres ösz-
szejöveteleinek támogatása-ösztönzése,
- Kulturális programok szervezése.
• A helyi civil szervezetek, egyesületek, klubok
tevékenységének támogatása, ösztönzése;
• Kulturális - mûvészeti, tudományos ismeret-
terjesztõ - kiállítások támogatása a közösségi
színtereken;
• Köztéri kulturális programok (pl. koncert, szí-
ni elõadás, vetélkedõ, gyermekprogramok stb.)
szervezése, illetve támogatása.
2. „Soft-elem“: 
Környezettudatosság terjesztése, szemlélet-
formálási akciók esetében

• Környezeti nevelés stratégia kialakítása elsõ-
sorban az akcióterületi fejlesztésekre és azok
eredményeinek fenntartására vonatkozóan;
• Környezettudatosságot népszerûsítõ kerületi
kiadvány szakmai anyagának összeállítása és
elkészítése;
• A környezeti nevelést propagáló rendezvé-
nyek szervezése a helyi lakosság és külön a he-
lyi fiatalok számára.
A Programalap potenciális célcsoportjainak
bemutatása:
• Az akcióterületen és a kerületben mûködõ ci-
vil szervezetek, alapítványok, egyesületek, klu-
bok, egyéb non-profit szervezõdések
• Az akcióterületen és a kerületben mûködõ kö-
zösségi intézmények

1. A pályázók köre
Helyi, a településen bejegyzett székhellyel (te-
lephellyel) rendelkezõ vállalkozói tevékenysé-
get folytató non-profit szervezetek, akik az
akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak
(az akcióterületen bármilyen módon jelen van-
nak, vagy a helyszínen a korábbiakban már
konkrét akciókat végrehajtottak.
Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:
• Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány,
közalapítvány, köztestület) - amelyek konzorci-
umi partnerként nem vesznek részt a városre-
habilitációs projektben;
• Nonprofit gazdasági társaságok - amelyek
konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
városrehabilitációs projektben;
• Társasházak, lakásszövetkezetek;
• Szociális szövetkezetek - amelyek konzorciu-
mi partnerként nem vesznek részt a városreha-
bilitációs projektben.
Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi
XXXIII. törvény „a pártok mûködésérõl és
gazdálkodásáról“ szóló törvény hatálya alá tar-
tozó szervezetek.  

2. Támogatható tevékenységek
Elsõsorban az alábbi témákhoz kapcsolódhat-
nak mini-projektek, azaz programok, rendezvé-
nyek, konferenciák, szemléletformáló képzé-
sek, tájékoztatók, és ezek sorozatai:
• az érintett lakosság bevonását célzó akciók.
• közösségfejlesztést és a szabadidõ hasznos el-
töltését segítõ szolgáltatások, tanfolyamok,
képzési programok kialakítása (hagyományõr-
zõ közösségi kezdeményezések, játszó- és fog-
lalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvé-
nyek, kiállítások, civil programok megvalósítá-
sa stb.).
• munkaerõpiaci beilleszkedést és a hátrányos
helyzetû gyermekek iskolai felzárkózását elõ-
segítõ tevékenységek, képzési, oktatási progra-
mok. 
• helyi környezettudatosság elterjesztését segítõ
tájékoztatási, szemléletformáló akciók. 
• integrált településfejlesztési tevékenységek-
hez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez,
parlagfû irtásához stb.) kapcsolódó helyi társa-
dalmi akciók megszervezésének támogatása.
• alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatá-
sok kialakítása.
• bûnmegelõzés és közbiztonság erõsítésével
kapcsolatos képzési, szemléletformáló progra-
mok
• Elszámolható költségek: kizárólag a mini-
projekt sikeres végrehajtásához/megvalósításá-
hoz közvetlenül kapcsolódó forgóeszközök,

helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgál-
tatások számolhatók el.
A „mini-projekt“ megvalósításának kezdõ idõ-
pontja legkorábban: 2012. augusztus 6., záró
idõpontja legkésõbb: 2012. október 15. A pro-
jekt megvalósításának idõpontja nem lehet ko-
rábbi, mint a pályázat benyújtását követõ 45.
naptári nap.
A rendelkezésre álló keret: 11 000 000 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendõ tá-
mogatás.
Támogatási intenzitás: 100%.
Támogatás összege: minimum 200 000 Ft,
maximum 1 500 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. jú-
nius 21. (csütörtök) 12 óra.

3. A pályázat benyújtása
A részletes „mini-projekt“ pályázati útmutató
elérhetõ a város honlapján, www.obuda.hu, va-
lamint nyomtatott formában a civil referensnél.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a je-
lentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel
írott pályázatok feldolgozására nincs lehetõség.   
A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy
másolat, valamint további egy elektronikus pél-
dányban, CD/DVD lemezen), zárt csomagolás-
ban, kizárólag személyesen az alábbi címen
kell benyújtani:
- Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, ci-
vil referens, 1033 Budapest, Fõ tér3. II. eme-
let 37/a. A pályázatok csomagolásán fel kell
tüntetni a pályázati felhívás pontos címét: „A
Kolosy tér-belsõ Bécsi út környéki fejleszté-
sek társadalmi elfogadottságának és ismert-
ségének megteremtése“.
Benyújtásnak az az idõpont minõsül, amikor a
személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közve-
títõ Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy
az átadás-átvétel során az átvételi dokumentá-
ció minden példányán szerepeljen az átvétel
idõpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelö-
lésével. 
Abenyújtási határidõ elõtt a pályázók kérdéseiket
a 06-1-437-8921-os telefonszámon vagy a rad-
nai.irisz@obuda.hu e-mail címen tehetik fel.
4. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1. Jelentkezési lap.
2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta.
3. Létesítõ okirat másolata.
4. Referenciaigazolás.
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok
(a szakmai tartalom bemutatásával):
a. árajánlatok,
b. költségbecslések.
Jelentkezési lap és egyéb dokumentumok a
honlapról letölthetõk: http://www.obuda.hu/
hivatal/palyazatok/$/31722.Az-Obudai-
Promenad-fejlesztese-cimu-varosrehabilita-
cios-projekt-kereteben-elkulonitett-progra-
malap-felhasznalasaval-megvalosulo-mini-
projektek-tamogatasara/
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(Május, Pannónia)
Ki mondja, hogy provincia?
A császár itt lakik.
A föld szíve bennünk dobog,
Csak itt találsz valódi rómait.
A Város ránk tekint, követ,
Mi adjuk éthoszát,
Ha eltûnünk,
Ki kell találniuk
Egy új Pannóniát.

De nem tûnünk el, ezt nekik!
Körénk csoportosul
Az összes isten és dalol
Hunul elébb, majd magyarul,
Tanulnak írni, õs rovást, 
Faragnak izgi kopjafát,
Tudassa azt, mi köztudott,
A pannon táj magyar világ,
S örökre így adott.

Te mondod azt: provincia?
Te cenk, te áruló!
A föld e pont körül forog,
Ahogy nyilvánvaló,
A tengelyét mi tartjuk, 
Ki más, mi, pannonok.
Magyar ecsettõl ég a táj,
A május is velünk vidám,
Nem ér idáig õsz, halál.

(Párbeszéd Pannóniában)
Gondus:
Látom, a szolgák száma gyarapszik.
Mondd, mire véljem a gazdagodásod? 

Sertius:
Nos, ne csodálkozz, dús Pannónia éltet,
Itt van a Föld közepe…

Gondus:
Csak Rómára szokás ezt mondani, testvér…

Sertius:
Már nem! Hisz tavaly óta a Császár
Itt lakozik, s ahol õ él, ott van a központ,
Róma is itt van, az istenek lakhelye is,
Jobb helyet én se találnék.

Gondus:
Értelek. Ámde a föld pénzt nem terem,
Ily hamar nem, legalábbis…

Sertius.
Ott meneteltem az élen, amikor seregünk 
Megkoszorúzta a császárt, 
Jár nekem érte a kincsbõl, s jut fölösen. 

Gondus:
Láttam a házad. Akár az õ palotája lehetne.

Sertius:
Úgy is akartam, kelta kövekbõl. Barbár istenek
Dõlt oltárai romját hordta a plebs ide, várva kegyem. 
Szép szavaimba került csak. 

Gondus:
Rabszolgáid azonban sokba lehettek…

Sertius:
Á, sose hidd, nem volt még ilyen olcsó 
Áru az ember, mind tolakodnak,
Itt verik ajtajaim, rabszolga akar most lenni a köznép.
Éhen is halna a legtöbb, hogyha keményebb
Lenne a szívem.

Gondus:
Alig hiszem el…

Sertius:
Kapnak némi ruhát, kétszer ehetnek, a házra se kell 
Költeniök, mondd, hány szabad ember örülne helyükben!

Gondus:
És ha a császár meghal? A hadsereg õt is elûzi?
Rangod véle enyészik, a birtokod elszáll…

Sertius:
A rangom igen, de a birtok örökre enyém,
Így leszek én szabadabb, csengõ aranyammal,
Lassan a város enyém lesz, éppúgy az ország, 
Mind szabadon szolgál, aki római polgár, 
Társam, jó katonám, vagy épp a rabom volt.

(Rabszolgák naphimnusza)
Param, parampa, ramparam! 
Köles-lepényre hagymaszár!
Csiger kövesse, nagy pohár,
Meg este kása, faggyusan.
Param, parampa, ramparam! 

Param, parampa, ramparam! 
Amíg királyi gazda van,
Velem cserélni nem lehet,
A szolga sorsa oly remek,
Param, parampa, ramparam! 

Param, parampa, ramparam! 
Napunk a gazda, rám ragyog,
Pihennek még az ostorok,
Öröm, hogy érte dolgozok,
Param, parampa, ramparam! 

Jaj, de parampa, jaj, de ram! 

Bognár Antal „Tartozás“ címû regé-
nyét mutatták be május 5-én, Óbuda
Napján az Óbudai Múzeumban. A
könyv kiadását Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata és az Óbudai Múze-
um Közalapítvány támogatta, meg-
jelent a Napkút Kiadónál. 

Akiscelli kastéllyal rejtélye-
sen összekapcsolódó élet-

sorsokból a traumatikus magyar
XX. század mozaikos panoráma-
képévé kerekedik ki a regény.
Történeti dokumentumokból és
vallomásokból merítve követi az
óbudai pestisjárványtól eltelt év-
századokat Prosperustól, az elsõ
remetétõl és a trinitárius kolostor
felépítésétõl annak veteránmen-

hellyé, majd Schmidt Miksa bú-
torgyárává alakításán át egészen
1944 karácsonyáig, amikor pin-
céjében és a Szent Margit Kór-
házban is sokan rekedtek hosszú
hetekre a senki földjén, és a Szent
János Kórházban fekvõ költõt,
Toldalagi Pált csak õrangyala
mentette meg attól, hogy osztoz-
nia kelljen elhurcolt betegtársai
sorsában; majd tovább, 1956-ig,
amikor a kórház igazgatója német
segélykórháznak adott helyet. A
regény elvarratlan szálai Észak-
és Dél-Amerikába, Ausztráliába,
Skandináviába vezetnek … 

(A könyvbõl részletet lapunk
április 26-ai számának 25. olda-
lán közöltünk.)

Gyimesi László:

Pannon triptichon

Gyimesi László költõ, író nyerte
meg a XV. Aquincumi Költõver-
senyt, mely idén a Floralia kétna-
pos programjához kapcsolódott
május 20-án 

Könyvbemutató

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Itt a vakáció!
Rejtvényünkben Zelk Zoltán: Vakáció címû versébõl idézünk.
Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 25. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: N. Y. J.). 14.
Fényes csillag. 15. Galambféle. 16. Szabó István filmje. 17. Vág.
19.  Jean Reno szerep. 20. Vérfaktor. 21. Vízparti szórakozóhely,
fordítva. 22. … Philby, szuperkém volt. 24. V. Y. T. 25. Aranyos.
27. Töltényfajta. 28. Visszaád! 30. Spanyol, uruguayi és svéd au-
tók jele. 31. Nagyon buta. 33. Gésa egynemû betûi. 34. Tempera-
túra. 36. Félig zavart! 37. Orosz repülõgéptípus jele. 38. Bróm
vegyjele. 39. Keresztelõ Szent János édesanyja. 42. Három amper.
43. Fotópapír típus. 45. Szegény. 46. Finom bor. 49. E. S. A. 51.
Háziállat. 52. Fluor, neon és uránium vegyjele. 53. Karám része!
54. Szalonnafajta. 56. Dalverseny helyszíne volt nemrégen. 57.
Néma gödör! 58. Öltözet névelõvel. 60. Az élesztõt serkenté. 
FÜGGÕLEGES: 1. Amerikai musical. 2. … alászáll, opera
Williamstõl. 3. Római út. 4. Régen ad. 5. Szabolcsi helységbe va-
ló. 6. V-vel az elején: száraz vesszõ. 7. Norvég, uruguayi és izra-
eli autók jele. 8. J. S. R. 9. Kerget. 10. Kilogramm. 11. … Gibson,
amerikai színész. 12. Visszaveri! 13. Nagy múltú biztosítótársa-
ság. 18. Fejdísz angolul. 21. Oxigén és szén vegyjele. 22. Így is
hisznek. 23. Tempefõy volt ilyen. 25. Az idézet második fele
(zárt betûk: Y. L. G. A.). 26. Eres! 27. Derrick hangja volt, Ottó.
28. Tíz angolul. 34. Horvát és kubai autók jele. 35. Fiatal tehén,
fordítva. 38. Indiai táncosnõ. 40. Rövidnadrág. 41. Baranyai hegy.
42. Az argon vegyjele. 44. Lopá. 47. Görög fõisten. 48. Rövid
kontinensünk! 48a. Szaglószerv. 50. Alföldi halom névelõvel. 52.
Község. 55. Osztrák, magyar és vatikáni autók jele. 56. B. E. P. 57.
Gét betûi keverve. 59. Azonos magánhangzók. 60. Kálium és itt-
rium. 61. Zéta egynemû betûi. Ipacs László

A május 29-én megjelent, „Pünkösd ünnepére“ címû rejtvényünk
megfejtése: „Piros pünkösd szállj le a világra, taníts meg új nyelv-
re, új imára!“.

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!

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Mint arról már hírt adtunk, a
European Festival Awards
idén a 25 legnagyobb európai
fesztivál legjobbjának válasz-
totta a Szigetet. Idén nagy
hangsúlyt kap a látványos
megjelenés, a szervezõk kü-
lönleges vizuális élménnyel
készülnek. Kiderült az is, hogy
a Sziget térképét idén alaposan
átrajzolják, alig néhány hely-
szín marad a régi helyen. Több
színpaddal, bõvülõ idõsávval,
új helyszínekkel, így még több
programmal várják majd a lá-
togatókat. Idén sem lesz hiány
mûvészeti és kulturális progra-
mokban sem, a korábbi MR2
nagyszínpad helyét az új
KultúrZóna foglalja el, ahol
tekintélyes területet szentelnek
a szervezõk a színházi, képzõ-
mûvészeti, design, irodalmi és
táncprogramoknak, mozgal-
mas összmûvészeti helyszínt
hozva létre hazai és nemzetkö-
zi mûvészek bemutatásával. A
Nagy Utcaszínházban minden
este monumentális, látványos
elõadást láthat a közönség, a
hazai és vendég kultúrák kép-
viselõi hoznak létre közös pro-
dukciókat. 

Ákos, Csík Zenekar 
és a Magyar Dal Napja

Az elsõ három napon a hazai
mûvészek kapják a fõszerepet
a színpadokon, a fesztivál 5
napján pedig a nemzetközi sze-

replõké lesz a pálya. A mínusz
kettedik napon, azaz augusztus
5-én tartják a Magyar Dal Nap-
ját, több mint hetven hazai elõ-
adóval. A mínusz egyedik na-
pon, augusztus 6-án a Csík Ze-
nekar ad koncertet. A nulladik
napon, augusztus 7-én teljesen
megújult produkcióval lép
színpadra Ákos, aki „szinti-
rockos“ koncertet ad. 

Jegyárak 
Hûségért - fél áron 

A napijegy május 1-tõl és a
helyszínen: 13 ezer forint. A 0.
napra, Ákos koncertjére 7 ezer
900 forint a jegy ára. A -1. na-
pi jegy a Csík Zenekar fellépé-
sére: 6 ezer 900 forint. A haza-
menõs bérlet: 55 ezer forint.
Ott-alvós bérlet: 63 ezer forint.
Karaván kempingjegy: 37 ezer
forint. Aki az elmúlt 19 évben
legalább háromszor ellátoga-
tott a Szigetre és ezt karszalag-
gal, fotóval, vagy bármilyen
hihetõ sztorival bizonyítani
tudja, a helyben vett hetijegy
árából 50 százalék kedvez-
ményt kap.

Sz. Cs. 

DK Szépségszalon 
1033 Meggyfa u. 25. 

367-27-10
30% Kupon

fodrászati árakból
a kupon felmutatójának.

Sziget 20! Jubileum Európa
legjobb fesztiválján
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Hosszú utat tett meg a mai
sikerekig a Gruber Vilmos
vezetésével mûködõ erõs
emberek klubja. Elõdje a
Békásmegyeri Lakóhelyi SE
még csak egyik szakosztá-
lyaként mûködtette a súly-
emelõ részleget, megszûné-
se után Gruber’s Gym SE né-
ven folytatta önálló tevé-
kenységét.

Rég volt, szép volt, de
igaz volt - emléke-

zett a daliás idõkre Gru-
ber Vilmos az örökifjú
vasember. - Az öt sport-
ágat felkaroló Lakóhelyi
SE mindig nagy tömege-
ket tudott megmozgatni, a
Fut a Békás néven évente
ismétlõdõ eseményen pél-
dául tizennyolcezer(!) volt
a részvételi csúcs. A mi
szakosztályunk is nagy
népszerûségnek örven-
dett, a Gázmûvek Sujtás
utcai mûvelõdési házában
jelentõs ifjúsági bázist ala-
kítottunk ki. Szabadtéren

is rendeztünk testépítõ
versenyeket, 1968-ban
már országos elsõséget
ünnepelt erõemelõ csapa-
tunk. Ez jelentette az elsõ
állomást, ahonnan - már a
Magyar Testépítõ Szövet-
ség tagjaként - gyorsvona-
ti sebességgel száguldot-
tunk tovább. 

A Gruber’s Gym ver-
senyzõi hosszú éveken át
szállították és még ma is
szállítják a hazai és nem-
zetközi versenyeken elért
gyõzelmeket. Az országos
bajnokságok mellett ösz-
szeszámolni is nehéz az
Eb-ken, vb-ken, Világ és
Duna Kupákon szerzett
érmeket. A képzeletbeli
dicsõség tablón közel
húsz sikeres erõemelõ és
testépítõ nevét lehetne fel-
sorolni. Közülük az egyik
kiemelkedõ egyéniség
Gruber Vilmos, aki az
egyesület elnöki teendõit
is ellátja. A hetvenéves
versenyzõ hosszú pálya-

futása alatt 140 serleget és
közel 400 érmet gyûjtött
össze, melyek túlzsúfolt

vitrinjében és az edzõte-
rem polcain hirdetik sike-
reit. Könnyû neki - mond-
ják -, ideális háttérrel ren-
delkezik, mivel felesége
(erõemelõ) és lánya

(klasszikus testépítõ) is a
„szakma“ megszállottjai.
Még ma is motivált, arra
készül, hogy továbbra is
megõrizze világelsõségét.
„Vili’bá“ edzõként és
sportvezetõként is letette
névjegyét. Harmincéves
korától edzõsködik, 2002-

ben az év edzõjének vá-
lasztották. Emellett Óbu-
da-Békásmegyer Sportjá-
ért Emlékplakettel és Élet-
mû-díjjal jutalmazták ön-
zetlen tevékenységét.

A Gruber’s Gym a ke-
rületi önkormányzat tá-
mogatásával megfelelõ
körülmények között mû-
ködik. Igazi családi kö-
zösség, ahol a versenyzõk
egymást segítve tartják
magas szinten a verseny-
zési kedvet, ebben rejlik

sikereik titka. Rajtuk kí-
vül szívesen járnak ide a
hobbi testépítõk és a moz-
gássérültek is. 

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

30 éves a Gruber’s Gym SE

Erõs emberek klubja 
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Hírösszefoglaló: Minden
idõk legjobb magyar Eb-ered-
ményéhez az is kellett, hogy az
eredeti húzóemberek is kirob-
banó formát mutassanak. A tel-
jesség igénye nélkül: a hat ére-
mig jutó Cseh László élete leg-
eredményesebb világversenyén
van túl, ezzel egyben minden
idõk legeredményesebb hazai
úszója lett. Cseh mögött az
ezüstérmet Verrasztó Dávid
szerezte meg. Gyurta Dániel
remek versenyzéssel és szuper-
dressz nélküli legjobb idejét
közelítve nyerte a 200 mellet,
majd a vegyes-váltót is bronz-
éremhez segítette. Összesítve a
ranglista 3. helyére került. 

Eredményével indulhat az
olimpián Gyurta Gergely is,
aki 1500 méteren, gyorsúszás-
ban bronzérmes lett. Dani leg-
nagyobb öröme, hogy testvére,
Gyurta Gergely is a válogatott
tagja, egyúttal szobatársa lehet
az olimpián. 

Az Eb kiemelkedõ klasszisa
volt Hosszú Katinka három
arannyal és egy ezüsttel. Élete
legjobb kontinensviadalát ün-
nepelhette Kis Gergõ is, aki
egy aranyat, két ezüstöt és egy
bronzot adott az érem-gyûjte-
ményhez. Kiss László szövetsé-
gi kapitány szerint négy-öt érem
szerzése a reális a londoni olim-
pián. Sz. Cs.

Aranyesõ a debreceni úszó Eb-n

Elsõ alkalommal rendezi éjszakai
kerékpáros teljesítménytúráját
június 16-án Békásmegyer és
Szentendre között az Óbudai Futó-
kör, Szabadidõ- és Versenysport
Egyesület. 

R ajt: a Királyok útja 272., a
pünkösdfürdõi strand bejá-

rata elõl 21 órakor. Gyülekezés:
20.40 órától. Nevezési díj:
nincs, de elõzetes regisztráció
szükséges a www.obudaifu-
tokorse.hu honlapon, vagy a
racz.ferenc@kabalnet.hu e-
mail címen. Útvonal: oda-visz-
sza a Duna-partján vezetõ ke-

rékpáros úton, ahol nincs gép-
kocsiforgalom. Forduló: a
szentendrei Postás strandnál, a
Casino mögötti füves terület-
nél. Táv: oda-vissza körülbelül
23 kilométer. 

A szentendrei fordulónál, a ze-
nés tábortûznél mindenki meg-
sütheti szalonnáját, kolbászát. 

(A túrán mindenki saját fele-
lõsségre indul. Elsõ és hátsó
lámpa használata kötelezõ, ezt
ellenõrzik, akinek nincs, az
nem indulhat az éjszakai kerék-
pártúrán. 18 évnél fiatalabbak
csak felnõtt kísérõvel vehetnek
részt az eseményen.) 

Éjszakai kerékpártúra

N egyedik alkalommal ren-
dezte a PromoSport Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának közremûködésé-
vel a Budapesti Kerületek Foci
Tornáját, melynek május 19-én
ismét a III. kerületi
TVE sportközpont
adott otthont. A
döntõben a rendes
játékidõben egyik
csapat sem tudott
gólt rúgni, így
büntetõpárbajban
dõlt el a végered-
mény: a XVIII. ke-
rület csapata ve-
hette át a kupát. 

A 19 kerületi
együttesbõl és a fõ-
várost képviselõ
mezõnyben a III.
kerületi önkor-
mányzat csapata az
5. helyen végzett.

Az óbudai csapat: Berényi
Attila, Virág Benedek, Jó Péter,
Bajusz Péter, Molnár László,
Falvai Tamás, Gidófalvy Dé-
nes, Molnár István, Pápai Ta-
más.

Budapesti Kerületek IV. Focitornája

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Nyári egyetem 
A SISZA Kommunikációs
Intézet Politikusképzõ Is-
kolája felvételt hirdet nyári
egyetemére. Gyakorlati
képzés politikusoknak és
leendõ politikusoknak.
Idõpont: június 25-tõl 29-
ig. Helyszín Óbudai Kultu-
rális Központ (San Marco
utca 81. Bõvebb informá-
ció: www.sisza.hu, 06-70-
250-5840.)

Tanulmányút 
A „Braunhaxler“ Egye-
sület július 7-én és 8-án
kétnapos tanulmányutat
szervez Tokaj, Sárospa-
tak, Sátoraljaújhely és
környékére. (Részletes
információ, jelentkezés
Neubrandt Olginál a 06-
30-221-4938-as telefon-
számon.) 

Képviselõi fogadóóra
Havadi Elza, a 7. számú
egyéni választókerület
önkormányzati képviselõ-
je fogadóóráját június 18-
án 16-tól 18 óráig tartja a
Dr. Szent-Györgyi Albert
Általános Iskolában (Szé-
rûskert utca 40.).

Fogadóóra szünet 
Bulla György (Fidesz-
KDNP) júliusban és au-
gusztusban nem tart fo-
gadóórát. * Puskás Pé-
ter (Fidesz-KDNP) júli-
usban és augusztusban
nem tart fogadóórát. *
Dr. Pappné dr. Nagy Ju-
dit (Fidesz-KDNP) au-
gusztusban nem tart fo-
gadóórát. * Kelemen Vik-
tória (Fidesz-KDNP) leg-
közelebb augusztus 13-
án tart fogadóórát.

• Dr. Tósoky Balázs ügyvéd a Fidesz Óbuda-békás-
megyeri Szervezetének megbízásából a Csillaghe-
gyi Közösségi Házban tartott ingyenes jogsegélye
júliusban és augusztusban szünetel. * Dr. Gáthy
Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütör-
tökén (legközelebb június 21-én) 16-tól 19 óráig a
Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér
5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem
szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerü-
letének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a
453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szer-
vezete a Váradi utca 17. szám alatti irodájában csü-
törtöki fogadóóráját júniusban, júliusban, au-
gusztusban szünetelteti.
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között
telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingye-
nes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a
hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-
8639.

Ingyenes tanácsadások

A Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából, június 3-
án tartott megemlékezést a
Fidesz Óbuda-békásmegyeri
Szervezete a Békásmegyeri
Közösségi Házban. 

Adélutáni program a
székelyföldi születé-

sû festõmûvész, Gálfy-
Bódi Tamás kiállításával
kezdõdött, melyet dr.
Torday Ferenc elõadómû-
vész nyitott meg. Atriano-
ni békeszerzõdés aláírásá-
nak napjára (1920. június
4.) emlékezve Bencsik Já-

nos országgyûlési képvi-
selõ, Kolczonay Katalin
tanár, a Trianoni Szemle
munkatársa és Tófalvi
Zoltán marosvásárhelyi
történész elõadását hall-
hatták az érdeklõdõk. A
mûsorvezetõ Csoma Ger-
gely volt. Juhász Zoltán
népzenész palóc dudán,
majd furulyán adott elõ
felvidéki és erdélyi gyûj-
tésû muzsikákat. 

A rendezvényen felesé-
gével együtt részt vett
Varga Mihály tárcanélküli
miniszter is.

Trianonra emlékeztek 

A Lakóközösségek Életminõsége
Javításáért Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) folytatja
ingyenes közérdekû tanácsadási
szolgáltatását. Idõpont és helyszín:
1. Békásmegyer, június 21-én 17-
tõl 19 óráig, Békásmegyeri Közös-
ségi Ház (Csobánka tér 5.). 2. Bel-
sõ-Óbuda, június 21-én 17-tõl 19
óráig, Lajos utca 115., VI. emelet,
lakásszövetkezeti iroda. (Elõzetes
bejelentkezés: 367-8689.)

Közérdekû tanácsadás

Trianon megemlékezés
A Jobbik Magyarországért Mozgalom meghívja Önt
idei Trianon megemlékezésére. Emlékezzünk közö-
sen a békediktátum aláírásának 92. évfordulóján, a
Jobbik sürgetésére visszaállított Csillaghegyi Or-
szágzászlónál, a Petõfi téren! Felszólalnak: Vona Gá-
bor, Zsiga-Kárpát Dániel és ifj. Hegedûs Lóránt. Idõ-
pont: június 15-én 18 órai kezdettel.

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.)

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dá-
niel (Jobbik Magyarországért Moz-
galom) országgyûlési képviselõ fo-
gadóóráját minden hónap elsõ pén-
tekén 16 órától tartja a Kabar utca
11. szám alatti Jobbik irodában, illet-
ve külön idõpont-egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel@ job-
bik.hu drótpostacímen.
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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

Családi napközi ellátás a nyári szünetben!
Szeretettel várjuk óvodás gyermekeiket és a
testvéreket is a Sün Balázs Családi Napközi-
ben, június, július és augusztus hónapokban. 
Napi négy étkezés (helyben fõzött ebéd), kéz-
mûves és zenei foglalkozások, levegõzés csen-
des, tiszta környezetben, az Óbuda lakókertben. 
A részletekrõl tájékozódhatnak honlapunkon:
obudacsaladinapkozi.hu
Kedvezményes nyári árainkról érdeklõdjenek
telefonon vagy e-mailen!
klingermagdi@gmail.com, 06-70-269-89-50

Figyelem! Az UTE Kajak-Kenu 
Szakosztálya nyári tábort hirdet 
úszni tudó, 8-12 éves gyerekek 
részére a Tímár utcai vízitelepén! 
Egészséges környezet, 
jó társaság, rengeteg mozgás! 
Tel.: 36-20-959-3013 
www.utekajakkenu.hu
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HAHOTA
A férj várja a feleségét a
kozmetikus elõtt. Az
asszony kilép az ajtón,
a pasi ránéz, majd
megszólal: Hát... Leg-
alább megpróbáltad...

* * *
Két bolond fekszik a sö-
tétben. Az egyik meg-
gyújt egy gyufaszálat.
- Mit csinálsz?
- Csak megnézem,
hogy eloltottuk-e a vil-
lanyt.

* * *
Pincér, a rántott szelet-
nek konyak illata van.
A pincér három lépést
hátralép, majd megkér-
dezi:
- Még most is?

* * *
A rendõrõrsön meg-
csörren a telefon.
- Halló, rendõrség? -
kérdi a borízû hang.
- Igen - feleli a rendõrtiszt.
- Akkor maradjanak ott,
ahol vannak, különben
ugrik a jogosítványom!

* * *
Gyerekek beszélgetnek
az iskolában:
- Ti is imádkoztok ebéd
elõtt?
- Nem, nálunk az anyu
jól fõz.

* * *
Két páciens várakozik
az orvos rendelõjében,
közben beszélgetnek:
- A nagybátyám is ép-
pen úgy köhögött, mint
maga. Bele is halt sze-
gény. Igaz, õ a szom-
szédasszony ágya alatt
köhögte el magát.

* * *
- Azt máris megállapí-
tottam, hogy tojást evett
reggelire.
- Fantasztikus! Látszik
rajtam?
- Igen… A nyakkendõ-
jén …

* * *
- Mondja, szomszéd úr,
bevált az egérfogó,
amin annyit dolgozott? 
- Hogyne, tökéletesen.
Minden reggel találok
mellette egy-két elpusztult
állatot. Úgy látszik, halálra
nevetik rajta magukat.

A Budapesti Nyári Feszti-
vál nagysikerû bemutató-
jának ígérkezik a Buda-
pesti Bulvárszínház/Fogi
Színház „Szenteltvíz és
kokain“ címû darabja,
melyre május 31-én sajtó-
tájékoztatón hívták fel a
figyelmet az alkotók. 

A színház tíz éve ala-
kult, gyerekszín-

házként. Állandó társula-
ta nincs, mint ahogy ál-
landó színháza sem, s
idõközben felnõtt dara-
bokat - bohózatokat és
operetteket - is bemutat-
tak az ország számos vá-
rosában. Darabjaikat a
Békásmegyeri Közösségi
Házban próbálják. Az
utazó színházban fõként
a tíz éve megszûnt Vi-

dám Színpad mûvészei
játszanak. Minden évben
egy felnõtt és két gyerek
darabot mutatnak be. Ta-
valy csaknem százezren
látogattak el elõadásaik-

ra. Évi 250 elõadásukból
százat gyerekközönség
elõtt játszanak.

A nyári bemutatón
Harsányi Gábort, Belez-
nay Endrét, Csala Zsu-

zsát, Straub Dezsõt, Sá-
fár Anikót, Böröndi Ta-
mást, Fogarassy And-
rást, valamint a Barátok
közt televíziós szappan-
operából ismert Várkonyi
Andrást és Farkasházi
Rékát láthatja a közön-
ség. A darabot a francia
Louis Velle írta, aki egy-
ben színész is. Magyar-
országon egyszer már
játszották ezt a bohóza-
tot: 1957-ben „Szerelem
Párizsban“ címmel az
egri Gárdonyi Géza
Színházban mutatták be. 

(A darab premierje a
Városmajori Szabadtéri
Színpadon lesz június
12-én.) D. Zs. 

Szenteltvíz és kokain

M edgyessy Ferenc
szobrászmûvész

emlékére, a róla elneve-
zett általános iskolában
kortárs képzõmûvészek
munkáiból rendeztek ki-
állítást. Látható volt
Blastik Ferenc, Gábor
István, Horváth László
Xavér, Király Imre, Kõ-

faragó József, M. Gé-
mes Katalin, Markolt
György, Mihály Gábor,
Péntek Éva, Szent-
györgyi József, Szõcs
Erika, Takács Klára,
Tenk László, Tóth Jó-
zsef, Turcsán Miklós és
Zombori Anna egy-egy
alkotása. 

Kortárs kiállítás

A BÚKERGETÕ. Ezzel a címmel látható idõszaki kiállítás
augusztus 5-ig a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumban Haranghy Jenõ vendéglátásról szóló
alkotásaiból. (Cím: Korona tér 1.)

Miniképek
Dréher János festõmûvész alkotásaiból nyílt kiállí-
tás az Ökollégium Art Galériában. A „Miniképek“ cí-
mû tárlat június 30-ig látható a helyszínen, de a
picasaweb.google.com/portart.v weboldalon is
megtekinthetõk a festmények. (Nyitva: hétközna-
ponként 10-tõl 18 óráig. Cím: Vécsey János Kollégi-
um, Szél utca 11-13.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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