
Felújították a Laktanya utcai önkormányzati
épületet. Ennek részeként akadálymentesí-
tettek és energetikai korszerûsítés is történt.

Nyár folyamán vágányzárak lesznek a szent-
endrei HÉV vonalán, ezért az utazóknak ér-
demes figyelniük az aktuális hirdetményeket.

Csúcsminõségû diagnosztikai MRI készü-
léket helyeztek üzembe az Országos Reu-
matológiai és Fizioterápiás Intézetben.8

Új berendezés az ORFI-ban
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Vágányzárak a szentendrei HÉV vonalán

Versenysorozatot indít a
20. évfordulóját ünneplõ
ORFK-Országos Baleset-
megelõzési Bizottság „Köz-
lekedik a család“ címmel. 

A fõváros valamennyi
kerületében közle-

kedésbiztonsági nyílt
nappal egybekötött se-
lejtezõversenyt szervez-
nek. A vetélkedõ célja,
hogy a gyalogosok, ke-
rékpárosok, gépjármû-
vezetõk és utasaik fi-
gyelmét ráirányítsa a
biztonságos, baleset-
mentes közlekedésre, és
a szülõi példamutatás
fontosságára.

FELHÍVÁS A 10. OLDALON

H atalmas fejlesztést
hajtottak végre az

Aquincumi Múzeum-
ban. A Budapesti Törté-
neti Múzeum (BTM) ré-
szeként mûködõ intéz-
ményben befejezõdtek
az uniós pénzekbõl ter-
vezett három évvel ez-
elõtt kezdõdött munká-

latok. Ezek eredménye-
ként két hektárral bõvült
a látogatók által bejárha-
tó terület és 600 négy-
zetméterrel a múzeum
épülete. Megépült a vá-
rosfal és még múzeum-
pedagógiai foglalkozta-
tó is helyet kapott a terü-
leten. TUDÓSÍTÁS A 7. OLDALON

Vasúti felújítás 
Nagyarányú fejleszté-
sek indultak június 16-
tól a Budapest - Esz-
tergom közötti 53 kilo-
méteres vasúti vona-
lon. A Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztõ Zrt. ál-
tal elkezdett beruházás-
ban a Pilisvörösvár-
Esztergom vonalszaka-
szon, mintegy 33 kilo-
méteren újítják fel a
vasúti pályát 2013 vé-
géig - hangzott el a
MÁV-START Zrt. és a
Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. június 12-
ei sajtótájékoztatóján.

INFORMÁCIÓ AZ 5. OLDALON

A nyári szünet kez-
dete elõtt 7500 ál-

talános iskolásnak jut-
tatta el az önkormány-
zat az egészségkártyát.
A kártya - amely elfér a
diákigazolványban -
tartalmazza tulajdono-
sa legfontosabb egész-
ségügyi és személyes
adatait, valamint szülei
elérhetõségét, ha eset-

leg értesíteni kell õket
baleset vagy rosszullét
miatt. 

BÕVEBBEN A 3. OLDALON

A városrész igen színvonalas, népszerû kulturális programsorozata június 15-én kezdõdött a Fõ téren. Az Óbudai Danubia
Zenekar Silló István vezényletével a Strauss-dinasztia legkedveltebb keringõit, polkáit és nyitányait játszotta, könnyed,
nyári hangulattal nyitva meg a fesztivált. A mûsort a Pilisi Kolibri STE táncosai színesítették. PROGRAMOK A 14-18. OLDALON

Strauss-esttel nyitott az Óbudai Nyár

Egészségkártya diákoknak

Közlekedik
a család 

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
július 9-én, hétfõn jelenik
meg. Újságunk korábbi
számai is olvashatók a
www. obuda.hu honlapon.

Turisztikai fejlesztések
az Aquincumi Múzeumban 

Itt a vakáció! Sok szülõnek gondot okoz gyermekük szünidei elhelyezése. Legnépszerûbbek a külön-
bözõ tematikus táborok. Az összes fõvárosi kerület szervez napközis tábort.             ÖSSZEÁLLÍTÁS A 21. OLDALON
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Önkormányzat – Beruházás

A mozgásukban korláto-
zottak számára is megkö-
zelíthetõvé vált a Szent
Margit Rendelõintézet Tü-
dõgondozójának, valamint
a polgármesteri hivatal
városüzemeltetési osztá-
lyának és irodáinak helyet
adó Laktanyai utcai épü-
let. A kivitelezõk az elõze-
tes terveknek megfelelõ-
en, határidõre adták át a
beruházást június köze-
pén. 

Pályázaton
nyert pénzbõl
Az önkormányzat

2011. július 27-én az Új
Széchenyi Tervben meg-
hirdetett a KMOP-4.5.3-
10-11 kódszámú, „Egyen-
lõ esélyû hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)“ cí-
mû pályázaton nyert el 30
millió forintot a beruhá-
zás megvalósítására. A
fejlesztést az önkormány-
zat további 6 millió fo-
rinttal, az összköltség
16,5 százalékával támo-
gatta. 

A fõbejárat mellett aka-
dálymentes használatra
alkalmas lift készült,
amely biztosítja a moz-
gáskorlátozottak bejutását

az épületbe. Több aka-
dálymentes vizesblokkot
építettek, átalakultak az
ügyfélfogadó terek, ügy-
félablakok is. Barátságo-
sabbá vált a környezet,
könnyebb lett a kommu-
nikáció, akadálymentessé
vált az információáramlás
a szakrendelõ egészség-
ügyi szolgáltatásait
igénybe vevõ kerületi la-
kosok számára. 

Energetikai
korszerûsítés
A Laktanya utcai

épületben található Tü-
dõgondozó és a polgár-
mesteri hivatal város-
üzemeltetési osztálya
energetikai szempont-
ból is megújult. A több
mint 2 ezer négyzetmé-
ter alapterületû intéz-
mény nemcsak megszé-
pült, hanem üzemelte-
tése is jelentõsen ol-
csóbbá vált, hiszen a
külsõ hõszigetelés, a
nyílászárók cseréje és a
fûtési rendszer korsze-
rûsítése révén a fel-
használt energiameny-
nyiség a korábbinak
kevesebb, mint a felére
csökken. A helyhatóság
az épületenergetikai

fejlesztés megvalósítá-
sára az Új Széchenyi

Terv által a KEOP-
2009-5.3.0/A/09 jelû

pályázaton csaknem 35
millió forint támogatást
nyert erre a célra. Ez az
összeg a beruházás 78
százalékára nyújtott fe-
dezetet, vagyis az ön-
kormányzatot csak a
költségek 22 százaléka
terheli. 

(Cím: Nonprofit Kft.
Szent Margit Rendelõin-
tézet-Tüdõgondozó, Lak-
tanya utca 4. E-mail:
info@obudairendelok.hu)

Sz. Cs.

Felújították a Laktanya utcai önkormányzati épületet 

Akadálymentes bejutás a Tüdõgondozóba

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

E lkezdõdött a Kolo-
sy tér és környéké-

nek teljes felújítása és
részleges átépítése júni-
us 6-án. Az Óbudai Pro-
menád elnevezésû beru-
házás elsõ üteme várha-
tóan egy hónapig tart.
Ez idõ alatt a Csemete
utcát, a Kolosy teret és a
Bécsi út kiteresedését le-
zárják, az munkaterület-
ként funkcionál. A
Kolosy téren parkolni
és oda behajtani az
érintett idõszak alatt
nem lehet. Kivétel ez

alól az áruszállítás és az
építési forgalom. A De-
reglye 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 -
melyet a beruházásban
szintén felújítanak és
részben átépítenek - vár-
hatóan a nyár végéig
zárva lesz.

A beruházás idejére a
munkavégzés miatt kiesõ
parkolóhelyek helyett az
önkormányzat kedvez-
ményes parkolási lehetõ-
séget biztosít az Új Ud-
varban és a Bécsi út 68-
72. szám alatt, a Galago-
nya utcával szemben. 

Épül az Óbudai Promenád 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-

mestere az elsõ 15 egész-
ségkártya átadásakor
hangsúlyozta, hogy a III.
kerület elsõként csatlako-

zott a Dr. Card Kft. által
kezdeményezett Önkor-
mányzati Egészségkártya
Programhoz. A kártya il-
leszkedik az önkormány-
zatnak a gyermekek biz-

tonságát erõsítõ intézke-
déssorozatához, melynek
keretében láthatósági mel-
lényekkel látták el az isko-
lásokat - mondta a Keve-
Kiserdei Általános Iskolá-
ban tartott június 14-ei
sajtótájékoztatón. 

Dr. Nemescsói Ferenc,
a Szent Margit Rendelõin-
tézet sebész fõorvosa a
kártyák átadásakor ki-

emelte, hogy a helyes di-
agnózis felállítása elen-
gedhetetlen a sikeres gyó-
gyításhoz. Ebben segíti az
orvost az egészségkártya.
Sürgõsségi ellátás alkal-
mával pedig minden má-
sodperc számít. 

Gyõrfy Pál, az Orszá-
gos Mentõszolgálat szóvi-
võje - aki háromgyerekes
apukaként és kerületi la-

kosként külön üdvözölte a
kezdeményezést - ehhez
csatlakozva arra hívta fel a
figyelmet, hogy legjobb,
ha a kártyát a szülõkkel és
a háziorvossal együtt töl-
tik ki a gyermekek, mert
ezzel maguk is megtanul-
hatnak számos fontos ada-
tot a saját egészségükkel
kapcsolatban. 

Az egészségkártyát ki-
bocsátó Dr. Card Kft. ne-
vében Magyar Attila el-
mondta, hogy eddig már
több mint 160 ezer kártyát
adtak ki. Fõleg cégek igé-
nyelték dolgozóik számá-
ra, de egyre több a magán
érdeklõdõ is. A kártya tu-
lajdonosai bekerülnek az
úgynevezett e-Karton-
rendszerbe, amelybe
egyedi kód alapján léphet-
nek be õk vagy orvosaik,
ha szükségük van valami-
lyen egészségüket érintõ
adatra, információra. A
kártyával számos kedvez-
mény is igénybe vehetõ
lesz, amennyiben egész-
ségügyi intézmények, vál-
lalkozások is csatlakoz-
nak a rendszerhez. (d. zs.)

Egészségkártya diákoknak
Az egészségügyi szakma által régóta várt információs
kártya jelentõsége abban rejlik, hogy lényegesen meg-
gyorsítja a sürgõsségi ellátást egy-egy baleset esetén. A
kivonuló mentõsök, illetve az elsõ orvos, aki találkozik a
beteggel azonnal képbe kerülhet a szerencsétlenül járt
személy korábbi egészségi állapotával, esetleges beteg-
ségeivel kapcsolatban, megtudhatja a vércsoportját, il-
letve a háziorvos által fontosnak tartott információkat is
elolvashatja. Ezek az adatok akár életet is menthetnek.

Dr. Nemescsói Ferenc, Bús Balázs, Magyar Attila és
Gyõrfy Pál az egészségkártyák átadása alkalmából tar-
tott sajtótájékoztatón

Az Óbudai Olimpia fõdíját a 11
éves Katona Eszter nyerte meg.
Vagyis õ tölthet másodmagával
három napot Londonban és nézhet
végig egy vízilabda mérkõzést va-
lamelyik olimpiai helyszínen.

- Számítottál arra, hogy éppen
te nyered meg a fõdíjat?

- Végül is valamelyest igen, bár
nem ezért vettem részt az olimpi-
án, hanem mert kifejezetten élvez-
tem a rendezvényeket.

- Mindegyiken indultál?
- Sajnos csak négyen, mert az

utolsóról, a falmászásról lemarad-
tam… Kevés ember fért
el a csarnokban, így én is
kiszorultam. De a másik
négyre nagyon készül-
tem! Afitnesz napon még
iskolai szervezésben vet-
tem részt, a többi viszont
családi program lett, va-
gyis a szüleimmel, illetve
a barátaimmal csináltuk
végig. 

- És hogy bírtad? Ne-
héz volt a pályán végig-
menni?

- Teljesítménytúrán
már máskor is jártam,
úgyhogy nem volt isme-

retlen. A futás 3,5 kilométerét is
egész gyorsan tettem meg és a bi-
ciklizés is jól ment. Úgyhogy, bár
rendesen elfáradtam, nem esett
nehezemre egyik program sem. 

- Külföldön jártál már?
- Németországban voltam ed-

dig még csak. De nagyon várom a
londoni utazást! Különösen a re-
pülést, mert még sosem repültem.

- Ki kísér el az olimpiára?
- Anyukám vagy apukám jön

velem. Sajnálom, hogy nem jö-
hetnek mind a ketten. De azért így
is nagy élmény lesz!

Domi Zs.

Irány London!

A Tour de Óbuda és az Óbudai
Futófesztivál elnevezésû

rendezvényeken résztvevõ diákok
száma alapján az Óbudai Nagy
László Általános Iskola (Zápor ut-
cai iskola) diákjai közül vettek
részt a legtöbben a programokon,
vagyis a gyerekek 58 százaléka. A
második helyezést a Keve-Kis-
erdei Általános Iskola érte el (24
százalék), a harmadik az Andor
Ilona Általános Iskola lett (13 szá-
zalék), a negyedik he-
lyen a Pais Dezsõ Ál-
talános Iskola (9 szá-
zalék), míg az ötödi-
ken az Óvoda, Általá-
nos Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intéz-
mény (7 százalék)
végzett. 

Az elsõ helyezett
iskola nyeremény-
ként 100 ezer forint
értékû sportszert ve-
hetett át, amelyben
labdák, hálók, sõt
még egy rúdugrásban
használatos rúd is sze-
repelt. Az ajándékot

dr. Csepeli Zsuzsanna, az Óbudai
Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatója adta át a
gyerekeknek a Zápor utcai iskolá-
ban június 14-én.

Az iskolák is versenyeztek
az Óbudai Olimpián

Katona Eszter szüleivelFOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Interjú

- Hogyan gondol visz-
sza az Óbudán eltöltött
16 évre?

- Nosztalgiával, hi-
szen Óbudán mégiscsak
én voltam az elsõ pol-
gármester a rendszervál-
tozás után, a századfor-
dulón, az ezredfordulón
is. Négy ciklus, 16 év –
ez nagyon nagy idõ. Ha
valaki a saját hazájában
lehet próféta, az feleme-
lõ érzés. Ezer szállal kö-
tõdöm Óbudához, most
is ott lakom, de még a
nagyanyám is itt szüle-
tett. Jó érzés visszagon-
dolni azokra az évekre.
Érdekes módon, a legel-
sõ ciklus képviselõ-tes-
tületére emlékszem leg-
élesebben. Azért is nosz-
talgiával gondolok az
óbudai másfél évtizedre,
mert akárhányszor me-
gyek az Árpád hídon ha-
zafelé, és egy villanásra
meglátom az óbudai Vá-
rosházát, eszembe jut,
hogy mennyivel kényel-
mesebb és könnyebb
lenne az életem, ha
most ott ülnék. A Fõvá-
rosi Önkormányzat szin-
te minden eseménye
érinti a nagypolitikát, itt
nem milliárdokról, ha-
nem százmilliárdokról
van szó. Azt a hagyaté-
kot, ami itt várt engem
2010-ben - részletezés
nélkül annyit megkoc-
káztatok -, az ellensé-
gemnek sem kívánom.
Metró-ügy, BKV, köz-
szolgáltató cégek, több
százmilliárdos adósság-
állomány, hogy csak a
legfontosabbakat említ-
sem. De a váltás az én
választásom volt, és
nem bánom. Minden jót
kívánok az óbudai veze-
tõknek.

- Óbuda a hatodik
legnagyobb városa ha-
zánknak. A fõvárost is
ugyanúgy kell irányíta-
ni, még ha sokkal na-
gyobb is.

- Óbuda egy könnyen
áttekinthetõ rendszer
volt.  A hivatal munka-
társait jórészt személye-
sen is ismertem. A Vá-

rosházán viszont több
mint ezer ember dolgo-
zik, nyilván még sokan
vannak, akik nem örül-
nek az új kurzusnak. Ve-
gyük figyelembe, ez a
rendszer húsz év alatt
alakult ki. Nem voltam
híres arról, hogy vé-
rengzõ módjára válok
meg az emberektõl.
Szándékom, de módom
sincs rá. Egy apparátus
teljes lecserélése egyéb-
ként több kárt okozhat-
na, mint hasznot. Az új
emberek hónapokig
még a mellékhelyisége-
ket keresgélnék a folyo-
són, addig pedig meg-
állna az élet. A fõváros-
ra fokozottan figyel a
központi média, a parla-
ment és a kormány is.

- A fõpolgármester-
nek van-e lehetõsége
kiemelten foglalkozni
óbudaiként Óbudával?

- Engem Budapest fõ-
polgármesterének vá-
lasztottak meg több szá-
zezren, így számomra
minden kerület az egész
része.  Nyilván van ben-
nem pozitív érzelmi el-
fogultság Óbuda iránt,
de ez a munkámban
nem nagyon jelenhet
meg, mert fõpolgármes-
teri minõségemben nem
tehetek különbséget
egyetlen kerület elõnyé-
re vagy hátrányára sem.
Annyiban korrigálnám
ezt a monoton szigorú-
ságú besorolást, hogy
sok év után meg fogjuk
építeni a Római-parti ár-
vízvédelmi mûvet,
Szócska Miklós államtit-
kár segítségével pedig
hosszú harc árán elér-
tem - ami számomra na-
gyon fontos volt -, hogy
rendezõdik a Szent Mar-
git Kórház sorsa.

Visszakapja általános
kórházi státuszát, önálló
szülészetét, sebészetét,
kapacitását, intézmény
lesz és nem a János kór-
ház egyik kihelyezett te-
lephelye. Ebben az ügy-
ben egy évig küzdöttem.
Ennyivel tartozom Óbu-
dának, mint ahogy otta-

ni polgármesterségem
egyik legnagyobb sike-
rének tartom az Árpád
Gimnázium visszaszer-
zését.

- A Római-parti gátat
legalább húsz éve terve-
zik, két elképzelés min-
denképpen szóba ke-
rült. Az egyik közvetle-
nül a Duna-partra, a
másik a Nánási úton, az
úgynevezett nyúlgát vo-
nalán épülne. Mikor
lesz ebbõl gát, és melyik
változatot valósítja meg
a fõváros?

- A hullámtér védelme
alapvetõen a kerületi
önkormányzat feladata.
Ez a terület éppen azt a
célt szolgálja, hogy a
megemelkedett vízállás
során elönthesse az ár.
Ezért épült a Nánási
úton a nyúlgát az 1960-
as években, hogy meg-
védje az alacsonyabban
fekvõ területeket. Ide
nem is épülhettek laká-
sok. A Fõvárosi Önkor-
mányzat régen üdülõ-
övezetté minõsítette a
hullámteret, az elsõfokú
hatóság kénytelen enge-
délyt adni, de semmi-
lyen rendelkezés nem
tiltja azt, hogy valaki az
üdülõjében életvitelsze-
rûen lakjon. 

- Melyik változatnak
van most nagyobb esélye?

- Amennyiben a
Nánási út vonalán épít-
jük meg a gátat, akkor a
hullámtér védtelen ma-
rad. A lakóparkoknak ne-
vezett épületegyüttesek
papíron szinte mind üdü-
lõk. Legalábbis az építési
engedélyt arra kérték.
Mert tudtommal, arra a
területre lakóházra építé-

si engedélyt az én idõm-
ben biztosan, de - tudo-
másom szerint - azóta
sem adtak ki. Van azon-
ban a hullámtérben közel
nyolcvan lakóház, me-
lyeket még az 1920-as
években teljesen szabá-
lyosan építettek. Ezek-
nek a védelmérõl gon-
doskodni kell.  Nyilván-
való, hogy a társas üdü-
lõk, melyek pontosan
úgy néznek ki, mint a la-
kóparkok, jogszabályi
kiskapukat kihasználva
épültek fel. Ezek ma már
jelentõs értéket képvisel-
nek, így a személyes vé-
leményem is az, hogy a
védmûvet közvetlenül a
Duna-parton célszerû
megépíteni. Logikus len-
ne, ha ehhez a kerület is
hozzájárulna, hiszen ha
az elsõrendû árvízvédel-
mi védvonalat megépít-
jük közvetlenül a parton,
akkor a kerületnek meg-
szûnik a védelmi felada-
ta. Elvárható a parton
mûködõ szállodák és
sportcentrumok hozzájá-
rulása az építés költsége-
ihez, náluk jelentõs ér-
téknövekedés keletkezik.

- Mikor épül meg a gát?
- Terveim szerint még

ebben az önkormányzati
ciklusban, de legalábbis
kivitelezési stádiumba
kell érnie.

- Megválasztása után
az ellenzék nem sok
idõt hagyott önnek. Be-
iktatása után néhány
hónappal már önön
kérték számon az elõzõ
húsz évet. Elkészült a
Fehér Könyv, mely a
Városháza átvétele
után felderített állapo-
tot, a mérhetetlen ela-
dósodást, a közüzemi
szerzõdések tarthatat-
lanságát, a BKV csõd-
közeli állapotát, a 4-es
metró kaotikus helyze-
tét tartalmazta. Mit si-
került megoldani ebbõl
a hagyatékból?

- A francia metrósze-
relvények építésérõl
szóló Alstrom szerzõdés
rendbetétele nagy siker.
Elsõ látásra úgy tûnt,

abból az ügybõl nem le-
het jól kijönni.  Az eddi-
gi legnagyobb siker a
fõváros számára az elég
kedvezõtlen feltételek-
kel köttetett, 1997-ben
hosszú idõre privatizált
stratégiai cég, a Vízmû-
vek botránymentes visz-
szaszerzése volt a fran-
cia befektetõtõl. Több
mint 20 milliárd forint
menedzsment díj is itt
marad. Meg merem
kockáztatni azt a meg-
jegyzést, hogy a Demsz-
ky-korszak utolsó ciklu-
sában összesen nem tet-
tek annyit a városért,
mint amit ezzel a két in-
tézkedéssel sikerült el-
érnünk. Megoldást talál-
tunk a Máltai Szeretet-
szolgálattal együttmû-
ködve az aluljárókban
élõ hajléktalanok hely-
zetére is. Szinte sze-
mélyre szóló megoldá-
sokat alkalmaztunk, és
az aluljárók helyzete
mindenki számára meg-
nyugtatóan rendezõdött.
Elmúlt télen 1(!) ember
hûlt ki Budapesten köz-
területen, míg Demszky
utolsó ciklusában 131.
Tettük ezt abban a hely-
zetben, amikor súlyos
forráshiánnyal kellett
számolnunk.

- Megválasztása óta
találkozott-e elõdjével,
Demszky Gáborral, egy-
általán beszélt vele az-
óta?

- A legutóbbi kará-
csonykor hívott fel tele-
fonon, akkor beszéltünk
röviden, egy egészen
személyes kérése volt.
Egyébként szakmai, po-
litikai kérdésekben nincs
köztünk semmi kapcso-
lat, lévén hosszú ideje
Berlinben él.

- Dugódíj! Nap mint
nap felröppennek újabb
ötletek ezzel kapcsolat-
ban, mi az, ami biztos?

- Az elõzõ ciklusban a
4-es metró európai uni-
ós támogatásának felté-
teleként írták alá az errõl
szóló dokumentumot.
Az Európai Bizottság

Tarlós István fõpolgármester 
a Római-parti gátról és a hídpénzrõl

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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A nyári menetrend idõpontjá-
tól, június 16-tól kezdve au-
gusztus 26-ig a vonatok he-
lyett Pilisvörösvártól Eszter-
gomig, illetve Esztergom és
Nyergesújfalu között vonat-
pótló autóbuszok közleked-
nek. 

Nõ a vonatok
sebessége 

A beruházás befejezté-
vel kiszámíthatóbb lesz a
vasúti közlekedés. A meg-
állóhelyek részleges átépí-
tésével emelkedik a sze-
mélyszállítás színvonala,
az új P+R és B+R parko-
lóknak köszönhetõen javul
a megállóhelyek elérhetõ-
sége. Ennek megfelelõen
Pilisvörösvár és Eszter-
gom között mintegy 32,7
kilométeren megújul az
egyvágányú vasúti pálya,
illetve 2 kilométeren for-
galmi kitérõ épül, így a
szembe közlekedõ vona-
tok - az új elektronikus biz-
tosítóberendezés 2014 elsõ
félévi üzembehelyezését
követõen - kikerülhetik
egymást, s ezzel végre
megvalósulhat az a régen
dédelgetett terv, mely sze-
rint a vonatok 15 percen-
ként járnak a reggeli és a
délutáni csúcsforgalom-
ban. Ezenkívül a vonatok
sebessége a jelenlegi órán-
kénti 60 kilométerrõl 70-
100 kilométerre nõ. 

40 perccel csökken 
a menetidõ

A teljes korszerûsítés
után - mely magában fog-
lalja a következõ európai
uniós ciklust érintõ máso-
dik ütemet, valamint a
2014-re megvalósuló
Északi Vasúti Duna-híd és
Pilisvörösvár közötti 29 ki-
lométeres szakasz korsze-
rûsítését - a menetidõ a je-
lenlegi 1 óra 40 percrõl 1
órára csökken.

Addig is, amíg megva-
lósul az Új Széchenyi Terv
keretében a projekt, a
MÁV-START Zrt. a vá-
gányzári idõszakok alatt az
egyik legforgalmasabb
elõvárosi szakaszon a VO-
LÁNBUSZ Zrt. bevonásá-
val gondoskodik a szolgál-
tatás ellátásáról. Az elsõ
szakaszban 20 légkondici-
onált busz áll forgalomba,
hogy valamennyi Buda-
pestrõl Pilisvörösvárra ér-
kezõ vonathoz, illetve

visszaúton Esztergom és
Pilisvörösvár között a Bu-
dapest felé tartó vonatok-
hoz, eljuttassák az utaso-
kat. Minden vonathoz egy-
egy buszpár illeszkedik.

AMÁV-START Zrt. va-
lamennyi vasúti és busz-
megálló helyre tájékoztató
táblákat állított, kihelyezte
az ábrákkal és menetrendi
tájékoztatóval kapcsolatos
információkat, szórólapok
ezreit gyártotta le és juttat-
ta el a lakossághoz. 

A vonatpótló autóbu-
szokon a vasúti bérletek,
menetjegyek érvényesek.

(Bõvebb információk,
részletes menetrendek,
aktuális hirdetmények a
MÁV-START Zrt. web-
oldalán (www.mav-start.
hu) találhatók, illetve a
MÁVDIREKT ügyfélszol-
gálatán, a 06(40)494-
949-es telefonszámán
kérhetõk.)

D. Zs.

Vonatpótló buszok járnak augusztus 26-ig

Vasúti fejlesztés 
Budapest-Esztergom között

Jelenleg tart a karbantartási munka a Batthyány tér
és az Árpád híd állomás között, így ezen a szaka-
szon a H5-ös pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az
Árpád hídtól Békásmegyerre, illetve Szentendrére
eredeti menetrendjük szerint indulnak és érkeznek
a HÉV-szerelvények. Ezen a szakaszon a vágány-
zár várhatóan június 29-én üzemzárásig tart, de a
következõ két hétvégén a felújítási munkálatok
hosszabb szakaszon, a Batthyány tér és Békásme-
gyer között folynak. Ezért június 30-án és július 1-
jén, valamint július 7-én és július 8-án egész nap a
HÉV csak Békásmegyer és Szentendre között köz-
lekedik, míg a belsõ szakaszon kétféle pótlóbusszal
lehet utazni: H5-ös jelzéssel a Batthyány tér és Bé-
kásmegyer között, míg H5A jelzéssel az Árpád híd
metróállomás és Békásmegyer között.
A fentieken kívül július 2-án üzemkezdettõl július 6-
án üzemzárásig, illetve július 9-én üzemkezdettõl
július 15-én üzemzárásig a Batthyány tér és az Ár-
pád híd között végeznek karbantartást, így ezeken
a napokon ezen a szakaszon pótolják autóbuszok a
HÉV-vet, míg az Árpád hídtól Békásmegyerre, illet-
ve Szentendrére eredeti menetrendjük szerint jár-
nak a vonatok.

Kertész István 

Vágányzárak 
a szentendrei HÉV vonalán

Újrafestették a Reviczky ezredes utca 10-18. szám alatti belsõ udvarban lévõ játszó-
teret a TA Hydronics-IMI International Kft. munkatársai június 13-án

- Demszkyék által vállalt
- határozata 2013-as ha-
táridõt ír elõ. 180 milliár-
dos támogatástól esünk
el, ha nem vezetjük be.
Egy ellenzéki politikus
ötlete, hogy bár õk írták
alá a megállapodást, le-
gyen dugódíj, de csak
egy forint. (Ehhez képest
õ maga az általa álmo-
dott ingyenes tömegköz-
lekedés forrásául a dugó-
díjat jelölte meg, amitõl
Hungária-gyûrûs zóna-
határral évi 50 milliárdot
várt.) Ezekkel a cinikus
megjegyzésekkel nincs
mit kezdeni, mert a rend-
szer kiépítése tizenöt
milliárd forint, a mûköd-
tetése valószínûleg évi
több tízmillió. Ilyen ötle-
teket remélem csak vicc-
bõl mond, mert baj van,
ha komolyan gondolja.
Persze ez a politikus
kampányolt Duna alatti
alagúttal is – hosszában!
Egy évvel a választások
után azt vetették a sze-
münkre, hogy miért mu-
togatunk vissza az elmúlt
évtizedekre, másfél év
után pedig arról harsog-
nak, hogy miért nem ol-
dottuk meg a 20 éve fel-

gyülemlõ problémákat.
A sikernek kevés teret ad
a sajtó. Az igényeket bot-
rányokkal próbálják ki-
elégíteni, a pozitív hír ér-
téktelen. De általában
nem az egész sajtóra jel-
lemzõ ez, hanem egyes
körök érzelmi alapon ér-
zik kötelességüknek a
szerecsenmosdatást az
elmúlt húsz évet illetõen. 

- Hídpénz vagy dugó-
díj?

- Egyelõre a helyzet
felmérésénél tartunk.
Semmiféle döntés nem
született meg. Szeret-
nénk ezt úgy bevezetni,
hogy a lehetõ legkeve-
sebb kellemetlenséggel
járjon. Hangsúlyozom, a
híresztelésekkel ellen-
tétben, ez nem egy új
beszedés, hanem azt
vizsgáljuk, hol érdemes
a határokat meghúzni.
Ne gondolja senki, hogy
a Hungária körúton lesz
dugódíj, azon belül pe-
dig hídpénz. Egyébként
- ha lehetõvé teszik -
más forrásteremtési le-
hetõséget is el tudunk
fogadni. Szó sincs róla,
hogy mi ragaszkodnánk
a dugódíjhoz.

Karalyos József

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL
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„Pro Óbuda“-díj – Emlékezés

- Említette, hogy számos
elismerése mellett különö-
sen nagy örömmel fogadta
a „Pro Óbuda“-díjat.

- Ez év tavaszán egy
képviselõ barátom hívott
fel, hogy gratuláljon, ami-
ért az önkormányzat kép-
viselõ-testülete „Pro Óbu-
da“-díjban részesített.
Megkérdeztem tõle, hogy
milyen megfontolásból
kaphattam. - A keresztény
szellemiség érvényesítése
terén végzett munkádért -
jött a válasz. Nagyon meg-
örültem a kitüntetésnek,
leginkább az indoklásnak.
Az események ilyetén ala-
kulása életkoromnál fogva
is számvetésre késztettek,
és úgy vélem, az elismerés
nemcsak nekem, szolgála-
tom vállalásának, hanem
nagyon sok embernek és
szervezetnek is szól egyút-
tal. Lehetetlenség volna
felsorolni mindazokat,
akik áldozatot vállaltak
bármi áron, nem adták fel

hitüket, és reményt ébresz-
tettek másokban akkor is,
amikor évtizedeken át csak
megtorlásra számíthattak.

- Kik voltak önre megha-
tározó hatással?

- A Gróf Széchenyi Ist-
ván Kereskedelmi Iskolá-
ba 1943-ban vettek fel. Az
volt a közvélekedés, hogy
ezen iskolatípusok közül a
miénk, a Vas utcai a leg-
jobb. Két tanár szavajárása
a legtöbb diákban rögzült.
Pézenhoffer Antal atya,
hittantanár szokása volt,
hogy megkérdezze: - Ked-
ves gyerek, a lelkiismere-
ted mit mond? Erre az egy-
szerûnek tûnõ kérdésre
magamban adott válasz
mindig is mérvadó maradt
számomra. Aztán ott volt a
tornatanárunk, aki minket,
elsõsöket gyalogosoknak
hívott. Ezzel jól szemléltet-
te számunkra mindazt a
munkát, melyet ettõl kezd-
ve végeztünk. Végig kísér-
te életünket. Tudtuk, hogy

mindig kellenek gyalogo-
sok, akik a hétköznapi fel-
adatokat ugyanolyan tisz-
tességgel látják el, mint a
magasztosakat. 

A Szívtestõrség, mely a
Cserkészek Szövetségéhez
volt hasonlatos, szintén
meghatározó volt fiatalko-
romban. Játék, mese, zene
és kultúra, közösségi élmé-
nyek bûvöletében éltünk.
Lekötötték szabadidõnket,
mindeközben tiszteletre,
jóra, közös munkára ne-
veltek. Nagy büszkeséggel
töltött el bennünket, hogy
az egyházi ünnepeken, a
körmenetek élén a Szív-
testõrség állhatott. A politi-
ka viharában 1947-ben
Kossuth Lajos Diákkörré
alakultunk. Szépirodalmi
elõadásokat tartottunk,
csak hogy ne tudjanak be-

lénk kötni, de darabválasz-
tásaink lehetõvé tették né-
zõinknek a sorok közt ol-
vasást. A kör elnökévé 18
évesen választottak.  

Aztán közgazdász, ké-
sõbb az Ybl Miklós Mû-
szaki Fõiskola tanára let-
tem. Negyven évig dol-
goztam az építõiparban. A
KDNP-be 1993-ban lép-
tem be, 1994-tõl 1998-ig
önkormányzati képviselõ,
egyúttal a párt III. kerületi
küldöttje voltam. Tarlós
István polgármesteri fõta-
nácsadójaként 1998-tól
2000-ig tevékenykedtem.  

Meghatározó volt éle-
temben dr. Varga László-
val, a Kereszténydemokra-
ta Néppárt elnökével,
földimmel való találkozás,
nem sokkal a szervezetbe
való belépésemet követõ-

en. Egy beszélgetésünk al-
kalmával derült fény arra,
hogy mindketten a Kisal-
földön születtünk, ugyan-
oda, a Vas utcai iskolába
jártunk, és még sok egyéb. 

Párttársaimmal megfo-
gadtuk javaslatait, és igye-
keztünk Széchenyi István
gondolatait felhasználni,
mikor 2000-ben, a reform-
kor nagy formátumú poli-
tikusáról elnevezett kört
alapítottuk. Célunk az volt,
hogy kerületünkben le-
gyen egy olyan civil szer-
vezet, egy fórum, ahol a
hasonló gondolkodású
emberek havonta össze
tudnak jönni. Rendezvé-
nyeinkre politikai meg-
gyõzõdésüktõl függetlenül
bárki jöhetett, és jön napja-
inkban is. Mindazok, aki-
ket érdekel az ország sorsa,
és akiket saját hivatásuk-
ban elismertek. 

- Mi az a gondolat, me-
lyet mintegy ars poeticájá-
nak tekint?

- Ma már, sok tízévnyi
élettapasztalattal Márai
Sándor gondolataiban talá-
lom a választ, mikor azt ír-
ja, „Az életnek értéket csak
a szolgálat adhat, amellyel
az emberek ügye felé for-
dulunk.“

Szeberényi Csilla

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat“

A keresztény szellemiség lelkiismeretes gyalogosa
A 83 éves Szabados Pál a keresztény szellemiség érvé-
nyesítése terén végzett munkájáért, a városrész fejlõdé-
séért tett elévülhetetlen érdemeiért vehette át a „Pro
Óbuda“-díjat Bús Balázs polgármestertõl Óbuda Napján.
Pali bácsi óbudai otthonában mesélt regényes életérõl,
arról, hogy a keresztény világnézet vállalását milyen kö-
rülmények közt és milyen formában vették vállukra ti-
zenéves gyerekek az 1940-es években. 

Az elemi iskola a tu-
dás, a kultúra legelsõ

olyan intézménye, mely-
lyel az ember élete során
elsõként kerül kapcsolat-
ba. Ezért természetes,
hogy minden iskolai kö-
zösség védelemre és tá-
mogatásra érdemes. Míg
az oktatás a tudományok
alapjaival ismerteti meg a
gyermekeket, a nevelés a
magyar társadalom hasz-
nos tagjává kívánja õket
formálni - mutatott rá Bús
Balázs polgármester azon
az emléktábla-avatón,
melyet június 13-án tartot-
tak az egykori Zichy utcai
zsidó elemi iskola helyszí-
nén (ma Óbuda utca 6.).
Az Óbudai Izraelita Elemi
Iskola még élõ növendé-

kei és azok leszármazottai
felidézték a múltat, majd
az emlékezés köveit he-
lyezték el a táblánál.

A vészkorszak megpe-
csételte az izraelita iskolák
sorsát. Ez az idõszak még
az ország közhangulatából
sem következõ megpró-
báltatásokat hozott, a kire-
kesztés bûnös eszméje fél-
resöpörte mindazt, amit az
iskolákban humanizmus
címszó alatt oktattak. Az
Óbudai Izraelita Elemi Is-
kolát 1944 tavaszán, a né-
met megszállással egy idõ-
ben zárták be. Diákjai, ta-
nárai áldozatává lettek az
akkori bûnös intézkedé-
seknek. 

- Nekünk, a közügyek
alakítóinak az a felelõssé-

günk, hogy helyettük is
szóljunk, ha e végzetes
történelmi hiba újraéledé-
sének nyomaira bukka-
nunk Magyarországon.
Ezért tehát a leghatározot-
tabban felemeljük szavun-
kat a Schweitzer Józsefet
ért inzultus vagy a nagy-
kanizsai zsinagóga menó-

rájának megrongálásával
szemben. A bûnt, mely
sérti az emberi méltósá-
got, a másik vallási meg-
gyõzõdése iránti tisztele-
tet, gyökerestül kell kiirta-
nunk - hangsúlyozta a pol-
gármester.

Lang János az egykori
diákokat képviselve, be-

szédében felidézte az egy-
kori iskola alapításának
körülményeit, valamint az
itt élõ zsidóság életét. 

Köves Slomó, az Egysé-
ges Magyarországi Izrae-
lita Hitközség vezetõ rab-
bija az emléktáblát a zsidó
hagyományokban haszná-
latos emlékezés köveihez
hasonlította, ami arra em-
lékeztet, hogy minden,
ami az életben egyszer
volt, azt csak egy szikla-
szilárd kõvel lehet meg-
örökíteni. A mi felelõssé-
günk az, hogy az emléke-
inket õrizzük, gyermeke-
inknek továbbadjuk.

Horváth Viktor kõfara-
gó mester alkotását, az
egykori növendékek, azok
leszármazottai és az Óbu-
dai Múzeum Közalapít-
vány állíttatta. 

Emléktábla-avató

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az önkormányzati válasz-
tásokat 2010 októberében
tartották. Sorozatunkban
arról kérdezzük az egyéni
választókerületek képvi-
selõit: milyen ügyekben
jártak el a lakosok érde-
kében?

E zúttal Kemény
Krisztina (Fidesz-

KDNP), a 13.
számú egyéni
választókerület
képviselõje, a
kulturális, civil
és kisebbségi
bizottság elnöke
számol be mun-
kájáról.

- Igen válto-
zatos körzet az enyém.
Ide tartozik Békásme-
gyer-Ófalu egy része, a
lakótelep hegy felõli ré-
sze, illetve a pusztadom-
bi lakópark is. Panel tár-
sasházak, családi házak,
illetve lakópark egy-
aránt található a terüle-
temen. Ennek megfele-
lõen a problémák is kü-
lönbözõek. 

A lakótelepen fõként a
köztisztaság, a parkok, a
játszóterek állapota oko-
zott gondot az elmúlt
idõszakban. A közterü-
let-felügyelettel közösen
azonban sikerült megol-
dani a helyzetet: több
szemétgyûjtõt helyez-
tünk ki és a rendszeres
ürítésükre is nagy gondot
fordítunk. Mindezek
mellett  egyes utak álla-
pota, illetve  parkolási
gondok jelentkeznek leg-
inkább. Parkolókból ter-
mészetesen itt sincs elég,
fõleg azért, mert az agg-
lomerációból érkezõk is
gyakran használják a bé-
kásmegyeri parkolókat,
növelve ezzel a zsúfolt-
ságot. A megoldás min-
denképpen a P+R parko-
lók kialakítása lenne,
ami a hosszú távú város-
fejlesztési koncepciónk-
ban is szerepel.

Már a múlté a Meggy
utca és az Ófalu maga-

sabb részein tapasztalt
áldatlan állapot is, ahol
rendszeresen alakultak
ki illegális szemétlerakó
helyek. Az önkormány-
zat a helyi lakosokkal és
civil szervezetekkel
együttmûködve meg-
tisztította az adott terü-
letet. A közterület-fel-
ügyelet és a rendõrség

járõrei rendsze-
res jelenlétük-
kel remélhetõ-
en megakadá-
lyozzák, hogy
újratermelõd-
jön a szemét.
Ugyanezeken a
helyeken gond
volt a közbiz-

tonsággal is. A sûrûbb
járõrözés eredménye-
képpen csökkent a bûn-
cselekmények száma. 

Készülõben van Békás-
megyer-Ófalu szabályo-
zási terve is, amit a helyi
lakosokkal és civil szer-
vezettel együttmûködve
készíttet el az önkor-
mányzat még az idén.
Régen húzódó ügy vé-
gére teszünk pontot ha-
marosan, mivel szilárd
útburkolatot kap az
Ádám utca. A vízveze-
ték építése június 18-án
indult és rá három hétre
az útépítés is elkezdõd-
het. 

A kulturális, civil és
kisebbségi bizottság el-
nökeként fontos ered-
ménynek tekintem, hogy
egyre több helyi civil
szervezet ad be színvo-
nalas pályázatot az ön-
kormányzat által kiírt
mûködési pályázatra,
ahol évenként 20 millió
forintot biztosítunk a tá-
mogatásukra. Számos
tartalmas munka érke-
zett az idei „Fogadj
örökbe egy zöld terüle-
tet“ címmel kiírt pályá-
zatunkra is. Ennek kö-
szönhetõen egyre több
gondozott, virágos köz-
területtel gazdagodik a
kerület.

Domi Zsuzsa

Egyéni választókerületek képviselõi

Civil összefogás 
a lakóhelyért

Amegújult intézmény ünnepélyes át-
adásakor, június 15-én dr. Szeneczey

Balázs, a Fõvárosi Önkormányzat kabi-
netvezetõje arra hívta fel a figyelmet, hogy
jogrendszerünk alapjait is a rómaiaktól
örököltük. Mivel történelmünk meghatá-
rozó része szorosan összefügg a Római
Birodaloméval, célszerû feltárnunk a terü-
letünkön található értékeket. Az Európai
Unió turisztikai vonzerõ fejlesztését célzó
KMOP3.1./C pályázatán 300 millió forin-
tot nyert a múzeum, melyhez a Fõvárosi
Önkormányzat 33 millió forint önrésszel
járult hozzá. Aprojekt célja mindenekelõtt
a múzeum szezonális jellegének meg-
szûntetése volt - amivel jelentõsen növel-
hetõ a látogatószám -, továbbá új szolgál-
tatások bevezetése és az infrastruktúra fej-
lesztése - emelte ki a munkálatokban
résztvevõ Pro Régió Ügynökség igazgató-
helyettese, dr. Gurlich Zsófia. 

- Amegújult Aquincumi Múzeum a leg-
meghatározóbb pontja lehet Óbudának -
mondta az ünnepélyes megnyitón Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.
Ugyanakkor még mindig hatalmas terüle-
tek várnak feltárásra - fûzte hozzá.

Dr. Zsidi Paula, a BTM fõigazgató-he-
lyettese, az Aquincumi Múzeum igazga-
tója a projektet ismertetve azt emelte ki,
hogy minden, ami itt látható, teljes bizo-
nyossággal hiteles, ugyanis komoly régé-
szeti és történeti kutatások elõzték meg
akár a játszótér kialakítását, akár a feltárt
értékek, tárgyak bemutatását. A múzeum
új kiállítási épületének pinceszintjén vir-
tuális élménytér kapott helyet, ahol töb-
bek között az Alsó-Pannoniában zajló
egykori életmódot bemutató, számítógé-
pes interaktív játékokkal múlathatják az
idõt az érdeklõdõk. A legkisebbeket ját-
szószoba várja mozaik és mûvészeti kira-
kóval, valamint a római gyerekek által is
használt malom- és dobójátékkal. A sza-
badtéren mitológiai játszótéren szóra-

kozhatnak a gyerekek az antik hitvilág
mitologikus lényeivel. 

A legnagyobb érdeklõdésre azonban az
újonnan felépített egykori lakóház mása,
az úgynevezett Festõház - a festõnek a há-
za - tarthat igényt. Az egyes helyiségeket
az ásatás során elõkerült dekorációk alap-
ján készítették el és a berendezések is hû-
en tükrözik a rómaiak által használt ágya-
kat, székeket, asztalokat, dísztárgyakat. 

Egy másik egyedülálló érdekesség a
kronoszkóp, amely egy múltba látó ké-
szülék. Ezt a múzeum számára fejlesz-
tették ki magyar kutatók. Aki ebbe a leg-
inkább távcsõre emlékeztetõ készülékbe
belenéz, számítógéppel rekonstruált há-
romdimenziós képen tekintheti meg az
egykori római épületeket. 

A Pannonia Provincia Program ré-
szeként végrehajtott aquincumi fej-
lesztés eredményeként a múzeum al-
kalmassá válhat a fõváros és a Duna-
kanyar közötti átmenõ turistaforgalom
megállítására is. mizsu

Pannonia Provincia Program

Turisztikai fejlesztések 
az Aquincumi Múzeumban 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Az Országos Reumatológiai
és Fizioterápiás Intézetben
(ORFI) csúcsminõségû diag-
nosztikai készüléket helyez-
tek üzembe június 13-án. 

A 3 Teslás MRI gép
lényege, hogy na-

gyobb felbontóképessé-
gû képet készít az egész
testre vonatkozóan, ez-
zel a különbözõ beteg-
ségek diagnosztizálását
már korai stádiumban is
segíti. A készülék a vég-
tagok, a törzs és a kopo-
nya gyulladásos, daga-
natos, traumás, kopásos
elváltozásait és az
anyagcsere-betegségek
anatómiai elváltozásait
is megmutatja. Az
ORFI-ban fõleg kóros
mozgásszervi folyama-
tok diagnosztikájára
használják a berende-
zést, így ízületi gyulla-
dások, porc- és lágyrész
sérülések, gerincsérvek
és egyéb gerincbetegsé-
gek korai felismerésére.
Az MRI labor hetente
ötször 14 órában mûkö-
dik. Óránként három be-
teg vizsgálatára alkal-

mas, így évente mintegy
tízezer pontosabb diag-

nózis elkészítését teszi
lehetõvé. D. Zs.

Új berendezés az ORFI-ban

Szócska Miklós egészségügyért felelõs államtitkár adta
át az új MRI készüléket 

Az egynapos sebészeti részleg öt
éves mûködése során immár több
mint ötezer beavatkozást végez-
tünk - mondta lapunknak dr. Gu-
lyás Miklós, a Szent Margit Ren-
delõintézet egynapos sebészeté-
nek területvezetõ fõorvosa. 

Abetegek szeretik ezt a kevés
kellemetlenséggel járó eljá-

rást, hiszen a operációt követõen
kényelmes körülmények között,
családi körben, otthon gyógyul-
hatnak. A kórházi tartózkodást
nem igénylõ sebészeti ellátás a
betegeknek nem jelent plusz ki-
adást, a mûtétek nem térítésköte-
lesek.

- A legtöbb egynapos beavat-
kozást az ortopédia és a sebé-
szet végzi. Lágyék-, comb-,
hasfali- és köldöksérv, visszér,
aranyér, sipoly mûtéti kezelé-
sére van lehetõség a rendelõin-
tézetben ugyanolyan techniká-
val, mintha kórházi körülmé-
nyek között történt volna az

operáció. Ortopéd szakorvosa-
ink leggyakrabban térdízületi
tükrözéseket, bütykök, kala-
pácsujjak korrigálását
végzik.

Az urológiai szakren-
delésünkrõl vízsérvvel,
herék visszerességével,
az fül-orr-gégészetrõl
pedig orrsövényferdü-
léssel, orrpolippal ér-
keznek betegek az egy-
napos sebészetre, emel-
lett speciális radiofrekvenciás el-
járással horkolás megszûntetésé-
re is van lehetõség.

Megfelelõ javallat esetén szür-
kehályog-probléma megoldására
szemlencse beültetést végeznek a
szemész szakorvosaink, de kü-
lönféle nõgyógyászati beavatko-
zások is történnek a mûtõben. 

Évente összesen mintegy ezer
operációt végeznek az egynapos
sebészeten, a betegeket a szak-
rendelésekrõl irányítják ide az or-
vosok, ha úgy látják, hogy egész-

ségi állapotuk, illetve betegségük
alkalmassá teszi õket az egyna-
pos mûtétre. 

Bizonyos kísérõ betegségek -
mint például a kezelet-
len és rosszul beállított
magas vérnyomás vagy
a diabétesz - nem teszik
lehetõvé ennek a bete-
gek számára kevésbé
megterhelõ módszernek
az alkalmazását. Továb-
bi feltétel, hogy a mûté-
tet követõen két napig

30 kilométeres távolságon belül
maradjon a páciens, hogy
amennyiben szükséges, az esetle-
gesen fellépõ szövõdmények mi-
att, idõben kórházba juthasson.

Az egynapos sebészeten az or-
vosok mellett szakasszisztensek,
szakápolók - összesen 48-an -
dolgoznak a betegek gyógyítá-
sán. Két kórteremben hat ágy áll
rendelkezésre az altatást igénylõ
mûtétekhez, illetve a beavatkozá-
sok utáni megfigyeléshez. A pá-
ciensek az ébredés után leghama-

rabb négy órával már haza is me-
hetnek, amennyiben otthon a csa-
lád biztosítani tudja számukra a
gyógyulás feltételeit.

- Amennyiben az OEP finan-
szírozná, több mûtétet is tudnánk
végezni, a jelenlegi heti négy nap
helyett öt napot is tudnánk vállal-
ni - mondta a fõorvos -, mert
nagy az igény erre az új típusú el-
látásra. Ez egyébként sokkal ol-
csóbb lenne mind az egészség-
ügy, mind a betegek számára.

Az elmúlt öt évben mindössze
három alkalommal kellett igény-
be venni valamelyik háttérintéz-
mény - ORFI, Szent János Kór-
ház, Szent Margit Kórház - segít-
ségét elõre nem látott kompliká-
ciók miatt, de ezek az esetek is a
betegek teljes gyógyulásával
végzõdtek - jelentette ki dr. Gu-
lyás Miklós. - Ez azt jelenti, hogy
jól választjuk ki a betegeket, és
azokat látjuk el itt, akiknek az ál-
lapota ezt biztonsággal lehetõvé
teszi. 

Domi Zsuzsa

Egynapos sebészet

Családi körben lábadozva

Rendelésiidõ-változások nyáron
Június 25-e és augusztus 31-e között a Csobánka téri
szakrendelõben változik a sebészet és a radiológia
rendelési ideje. A sebészet rendelési ideje a követke-
zõ szerint módosul: hétfõn, szerdán, pénteken 8-tól 14
óráig, kedden és csütörtökön pedig 14-tõl 20 óráig lesz
sebészeti rendelés Békásmegyeren. A radiológiai
osztály hétfõtõl csütörtökig változatlanul 8-tól 20 óráig
dolgozik, pénteken azonban csak 8-tól 14 óráig rendel
Békásmegyeren a fenti idõszakban. * A Vörösvári úti
szakrendelõben hétfõtõl péntekig változatlanul lesz
sebészeti szakrendelés, illetve röntgen 8-tól 20 óráig.

Gyomor és nyelési röntgenvizsgálat
A Vörösvári úti szakrendelõben lehetõség van gyomor
és nyelési röntgenvizsgálat elvégzésére. A vizsgálat-
hoz beutaló (a beutalási diagnózis pontos feltüntetésé-
vel), és elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.

Gyermek szemészeti rendelés
Dr. Hatos Emília gyermekszemész szakorvos minden
kedden 15-tõl 19 óráig rendel a Vörösvári úti szakren-
delõben. Kérjük a szülõket, hogy a gyermekeket lehe-
tõség szerint hozzá vigyék. A gyermek szemészeti
rendelésre elõjegyzés szükséges! Gyulladásos és
sérült gyermekeket természetesen továbbra is lehet a
felnõtt szemészeti szakrendelésre vinni.

Elõjegyzés telefonon és e-mail-ben
Felhívjuk pácienseink figyelmét, hogy a Vörösvári úti
szakrendelõ elõjegyzési rendszere a 388-7760-as, il-
letve a 388-8384-es telefonszámokon továbbra is hét-
köznap 8-tól 20 óráig mûködik. A Csobánka téri ren-
delõ elõjegyzési rendszere pedig 9-tõl 15 óráig hívha-
tó a 454-7506-os telefonszámon. Kérjük önöket, hogy
a délutáni órákat is vegyék igénybe, ezzel is mérsé-
kelve központunk leterheltségét. 2012. januárjától le-
hetõség van e-mail-es elõjegyzésre is az elojegy-
zes@obudairendelok.hu címen.

Közérdekû információk

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Laborc utcai Barátság
Szabadidõ Parkban ren-
dezték május 18-án a
2012. évi Iskolabüfé ver-
senyt, melyen az Év Isko-
labüféje vándorserleg is új
nyerteshez került.

A versenyen 10 állo-
mást kellett teljesí-

teniük a csapatoknak. A
feladatok közt szerepelt
a helyes életmóddal
kapcsolatos rejtvények
megoldása, kisállattar-
tással kapcsolatos fel-
adatok, egészséges reg-
gelinek való szendvics
készítése, táplálkozási
piramis makettezése és
egy különleges nyerõ-
gép, az Alma-mata
használata.

Egészségügyi felmé-
résen is részt vehettek a
gyerekek, amelyen meg-
mérettethették testtö-
meg-indexüket, kiszá-
molták a testzsír száza-
lékos arányát, átfogó

képet kaphattak egész-
ségügyi állapotukról.

Az elsõ helyet az Elsõ
Óbudai Általános Iskola
„Egészséges Mókusok“
csapata szerezte meg.
Második lett a Keve-
Kiserdei Általános Isko-
la „Kevés csoki“ csapa-
ta. Harmadik helyen
végzett a Medgyessy Fe-
renc Általános Iskola
„Vitaminok“ csapata. 

A 2012-es Év Iskola-
büféje díjat a Krúdy

Gyula Általános Iskola
büféje kapta. A vándor-
serleget Dudás Illésné
büfévezetõ vette át. Má-
sodik helyen a Keve-
Kiserdei Általános Isko-
la büféje, harmadikon
pedig a Kerék Általános
Iskola és Gimnázium
büféje végzett.

A vetélkedõn 10 iskola indult: Bárczi Géza Általá-
nos Iskola; Elsõ Óbudai Általános Iskola/Erste
Altofener Grundschule; Fodros Általános Iskola; Ke-
rék Általános Iskola és Gimnázium; Keve-Kiserdei
Általános Iskola; Krúdy Gyula Általános Iskola;
Medgyessy Ferenc Általános Iskola; Pais Dezsõ Ál-
talános Iskola; Zipernowsky Károly Általános Iskola;
Veres Péter Gimnázium.

A Krúdy iskola büféje nyerte idén a vándorserleget 

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.)

FOTÓK: 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. 

Robogókat kaptak 
a III. kerületi polgárõrök

Az Aegon Magyarország Zrt. és az Országos Polgár-
õr Szövetség (OPSZ) közti együttmûködésnek kö-
szönhetõen 20 Keeway típusú robogót vehettek át pol-
gárõrök a közelmúltban. A Budapest III. Kerületi Pol-
gárõr Egyesületen kívül kilenc vidéki polgárõr szerve-
zet kapott a párosával kiosztott jármûvekbõl. A polgár-
õrök az eszközök mozgékonyságának és manõvere-
zési lehetõségeinek köszönhetõen nagyobb haté-
konysággal, alacsony üzemanyag fogyasztásuk miatt
pedig gazdaságosabban tudják majd megvalósítani
bûnmegelõzési céljaikat. A kismotorokat polgárõrségi
jelleget tükrözõ matricákkal látták el és a járõrök ren-
delkeznek szinte mindazon felszereléssel, amelyet a
gépkocsival szolgálatot ellátók is maguknál tartanak.

TeSzedd! környezetvédelmi akció
Az országos TeSzedd! akcióban a III. kerületi polgár-
õrök a hozzájuk csatlakozó helyiekkel 21 zsák szeme-
tet szedtek össze a Pók utcai lakótelepen június 2-án.
A 9-tõl 12-ig tartó takarítás során az összekötõ vasúti
híd pillérei környékén fellelt hulladékot is bezsákolták,
majd a szervezõk által meghatározott helyre szállítot-
ták. A helyszíni regisztrációt követõen minden résztve-
võ kapott a csak erre az alkalomra készített szemetes
zsákot, védõkesztyût, zsíros kenyeret és ásványvizet.
A gyerekeknek a közös munka élménye mellett lég-
gömbökkel, fényvisszaverõs karcsapóval és csokolá-
déval tették emlékezetessé a rendezvényt.

Emlékfa-avatás a polgárõr központnál
A Budapesti és Agglomerációs Polgárõr Szerveze-
tek Szövetsége (BPSZ) emlékfát állított az elhunyt
polgárõrök emlékére. Az ünnepséget június 10-én,
Zsombor György, a Budapesti Polgárõrség volt el-
nöke halálának 4. évfordulóján tartották a BPSZ
XIV. Laky Adolf utcai székháza elõtt.
Az emlékfát Zsombor Klára, Zsombor György özve-
gye, dr. Tóth Tamás, Budapest Rendõrfõkapitánya
és Kardos Pál, a BPSZ elnöke leplezte le. Több ke-
rületi rendõrkapitány mellett jelen volt Horváth Antal
alezredes, a III. kerületi Rendõrkapitányság vezetõ-
je is. A III. kerületi polgárõrök képviseletében tizen-
három polgárõr vett részt a rendezvényen.

Polgárõr hírekKözlekedik a család 
- országos közlekedésbiztonsági vetélkedõ

A helyi közlekedésbiztonsági nyílt nappal egybekötött versenyt július 6-án 15-
tõl 19 óráig tartják a Mozaik utca 5. szám alatt lévõ III. kerületi Közlekedési Felü-
gyelõség telephelyén.
A „Közlekedik a család“ megmérettetésre minden olyan család nevezhet, ahol
az egyik szülõ rendelkezik érvényes „B“ kategóriájú vezetõi engedéllyel, és két,
6-18 év közötti gyereket nevelnek. (Nem kizáró ok, ha több gyermek van, de a
versenyen kizárólag két gyerekkel lehet részt venni, továbbjutás esetén a csa-
pat összetételén nem lehet változtatni.)

A verseny menete 
Az elméleti megmérettetésen KRESZ-tesztlapot kell kitölteniük a résztvevõk-
nek. A gyakorlaton érvényes „B“-kategóriás vezetõi engedéllyel rendelkezõ
egyik szülõnek a család autójával vezetéstechnikai ügyességi pályán kell telje-
sítenie a megadott feladatokat. Kerékpárral két, 6-18 év közötti gyermeknek sa-
ját biciklijén ügyességi pályán kell teljesítenie. A család összesített eredményét
a KRESZ-elmélet, az autós és kerékpáros ügyességi feladatra kapott pontok
összessége adja. Azonos pontszám esetén a helyezési sorrendet a KRESZ-el-
mélet pontszáma dönti el.
A selejtezõkön résztvevõ családok közül a legeredményesebb versenyzõk jut-
hatnak tovább a fõvárosi döntõre, melyet szeptember 8-án rendeznek 9-tõl 15
óráig a IV. kerület, Berda József utca 15. szám alatti Magyar Autóklub Közleke-
désbiztonsági Parkjában. (A döntõ elsõ három helyezettje díjazásban részesül.) 
A továbbiakban az ORFK-OBB az interneten, a www.kreszvaltozas.hu honla-
pon található KRESZ-tesztlap helyes kitöltésével szeptember 30-ig - sorsolás
útján - két családnak biztosít lehetõséget az országos döntõbe jutáshoz.
Az országos döntõt október 13-án tartják Zsámbék közelében, az új közleke-
désbiztonsági és vezetéstechnikai centrumban.
(A programról bõvebb információ a III. kerületi Rendõrkapitányság közrendvé-
delmi osztályán, a 430-4700/146-os mellékû telefonszámon kérhetõ.) 

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA

Gyermekeknek rendeztek bûnügyi technikai bemutatóval egybekötött kerékpáros
KRESZ-napot június 16-án a Csillaghegyi Közösségi Házban

KRESZ-nap Csillaghegyen 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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A kép az 1930-as évek ele-
jén készülhetett, ekkor

már hosszú ideje megvolt az
Oldal út, mely az óbudai hegy-
lánc keleti-északkeleti oldalá-
ban azonos, körülbelül 350-
360 méteres tengerszint feletti
magasságban vezet végig. A
Hármashatár-hegyre vezetõ sé-
taútból a Vízmûvek telepe kö-
zelében ágazik ki és a Hármas-
határ-hegy, a Vihar-hegy és a
Csúcshegy oldalában a csúcs-
hegyi nyeregig vezet, ahonnan
hatalmas kanyarokkal ereszke-
dik le a solymári téglagyárhoz,
a Külsõ-Bécsi út közelébe. 

Az utat építõjérõl, akinek igen
nagy érdemei vannak a budai
erdõsítések terén, Guckler Ká-
roly erdõfõtanácsosról nevezték
el. Korábban több kilátóterasz is
volt az út mentén, a mai sétáló
azonban már csak a panoráma
részbeni benövését  konstatál-
hatja. Az út a múltban és napja-
inkban is igen népszerû, részben
kényelmes bejárhatósága, rész-
ben viszont a hossza miatt, hi-
szen a fenyõgyöngyei buszvég-
állomástól a Külsõ-Bécsi útig
egy félnapos túra (9 kilométer).

Kertész István
(Kép a szerzõ gyûjteményébõl) 

Az Oldal út

Mivel a fürdõszoba párás
levegõje kifejezetten jót
tesz bizonyos növények-
nek, kár lenne kihaszná-
latlanul hagyni ezt a lehe-
tõséget. Persze, csak
azokba a fürdõszobákba
érdemes virágot elhelyez-
ni, amelyeknek ablaka is
van, hiszen a természetes
fényre szükség van.

A páfrány talán a leg-
ismertebb páradús

levegõt kedvelõ növény.
Mivel aljnövényzet - az
erdõkben is a fák tövé-
ben nõ a legdúsabban -,
ne tegyük magasra, ahol
sok fényt kap. Jobban
fejlõdik árnyékban, fél-
árnyékban. A rendszeres
locsolást meghálálja.

A buzogányfa óriási
leveleirõl híres. Õ vi-
szont szereti a fényt,

akár közvetlen formá-
ban is. Legjobban akkor
fejlõdik, ha két locsolás
között teljesen kiszárít-
juk a földjét.

A könnyezõ pálma iga-
zán sok helyet igényel,

ezért csak hatalmas für-
dõszobákba ajánlatos.
Kevés fénnyel is beéri -
mivel az esõerdõkben is
csak azt kapja -, viszont
locsolása kényes. Inkább
többször kevés vizet ad-

junk neki, mert a pangó
víztõl könnyen elrohad.

A bromélia egyszerre
igényel sok fényt, vizet
és meleget. Így akár az
ablakban is jól érzi ma-
gát, ha rendszeresen ön-
tözzük és nem hagyjuk
fázni.

A rákvirág nem szere-
ti a sok fényt, inkább az
árnyékot kedveli. Vi-
szont állandó meleg le-
vegõt igényel, úgyhogy
óvjuk a hidegtõl.

A vitorlavirág ugyan-
csak az árnyékosabb he-
lyiségeket kedveli és a
vizet. Rendszeres öntö-
zésre van szüksége ah-
hoz, hogy szépen virít-
son a fürdõszobában. A
zöld leveleket akár le is
zuhanyozhatjuk idõrõl
idõre, mert annyira
szüksége van a nedves-
ségre.

A vízipálma szinte kizá-
rólag a fürdõbe való, mert
fényre alig, viszont vízre
annál inkább szüksége
van. Ehhez mindössze a
földjét kell megfelelõ táp-
anyagokkal ellátni.

A tenyeres arália el-
lensége az erõs napfény,
úgyhogy kifejezetten ár-
nyékos helyre tegyük.
Amíg el nem éri a kifej-
lett kort, addig viszony-
lag sok vizet igényel, de
utána már sokkal keve-
sebbet. Legjobb, ha ki-
szárítjuk a földjét a kö-
vetkezõ locsolásig.

A borostyán szintén az
árnyékot kedveli. Mivel
kúszónövény, nyugodtan
tehetjük magasra, szek-
rény tetejére vagy a falra.
Igazán szép dísze lehet a
fürdõszobának, amikor
fejlõdõ levelei egyre na-
gyobb teret töltenek be.

Díszítsd virággal a fürdõszobát!

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Végre itt a meleg, kimozdulha-
tunk otthonról. S bár ez alapvetõ-
en jó dolog, de idén is veszélye-
ket rejt. Fõleg a kullancsok táma-
dásától kell tartani, hiszen eze-
ket már évek óta nem irtják. 

A z általuk terjesztett agyve-
lõ- és agyhártyagyulla-

dásnak van ellenszere. Ezeket
a betegségeket védõoltással el
lehet kerülni. Aki elõre gondol-
kodik és tudatosan készül fel a
betegség elkerülésére, annak
egy év áll rendelkezésére a há-
rom védõoltás beadására. De
késõbb 3, illetve 5 évenként
meg kell ismételni az oltást a
teljes védettség megõrzéséhez.
Aki valamilyen okból gyorsan
szeretné megkapni a védõol-
tást, az három hét alatt is be-
szerezheti, de ez már egy má-
sik eljárást igényel.

A kullancsok által terjesztett
másik betegség, a Lyme-kór el-

len viszont nincs védõoltás. Ha
a betegség kialakulásának a ve-
szélye áll fenn, minél elõbb
fordulunk orvoshoz, annál biz-
tosabb a gyógyulás. Ha tehát
valakinek hirtelen felszökik a
láza, megduzzadnak a nyirok-
csomói, megfájdul a feje és pi-
ros kör jelenik meg a csípés kö-
rül, ne várakozzon, azonnal ke-
resse fel az orvost. Többhetes
antibiotikumos kezeléssel elke-
rülhetõ a nagyobb baj. Extrém
esetekben a Lyme-kór akár he-
tek, hónapok, sõt évek eltelté-
vel is jelentkezhet izületi-,
izomgyulladás, szívritmus-, lá-
tás-, hallás- és egyensúlyzavar
vagy arcidegbénulás formájá-
ban.

A kertben tartott kutyákat, ci-
cákat is védeni kell a kullan-
csoktól. Számukra külsõleg
használatos cseppek és védõ-
szerekkel átitatott nyakörvek
jelentik a megoldást. 

A védekezés a legfontosabb

Támadnak a kullancsok

Már látogatható a Lepkekert
Ismét nyitva van a Lepkekert a Fõvárosi Állat- és Növénykertben.

A Pálmaház mögött található létesítmény 1200 köbméternyi

légterében több száz trópusi lepkében gyönyörködhetnek a láto-

gatók. Számuk az elkövetkezõ hetekben még növekedni fog,

hiszen folyamatosan kelnek ki az újabb és újabb bábok. A kert

mindennap 10 órakor nyit, és az állatkert zárása elõtt fél órával

zárja be kapuit.
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Ingatlanfejlesztõk figyelem!
Hosszú idõ óta elõször, lakópark építésére alkalmas önkormányzati telek eladó!
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Az immár hagyományos nemzedéki találkozót június 1-jén tartották
volt tanároknak, tanítványoknak az Óbudai Gimnáziumban 

Az Aelia Sabina Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjainak képzõmûvészeti kiál-
lítását láthatták az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában

Életünkben kortól, nemtõl,
akadályozottságtól füg-
getlenül végigkísérnek
elõre nem látható olyan el-
esésbõl származó esemé-
nyek, ami kisebb nagyobb
balesetet okozva testi ép-
ségünket veszélyeztetik.
Az Esések Iskolája olyan
logikus felépítésû mód-
szer, ami könnyen elsajá-
títhatóvá teszi az eséseket
mindenki számára. A judo-
ból indult a program, a sé-
rült emberek oktatása se-
gítette Dobrotka Bélát a
módszer kidolgozásában.

A programnak a
Szellõ Egységes

Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézet (EGYMI)
ad otthont, Faragóné
Bircsák Márta igazgató
támogatja a kezdemé-
nyezést. 

A bemutatón elsõként
a siket dzsúdósok adtak
számot tudásukról, spe-
ciális oktatásuk szem-

kontaktusra épít. Ezt kö-
vette a Nagy László Ál-
talános Iskola mozgás-
sérült tanulója, akinek
lélegzetelállító eséstudá-

sát a közönség tapssal
értékelte. Az EGYMI ta-
nulásban akadályozott
gyermekeitõl az Ovi-
EsésTan és SuliEsésTan

anyagának 6 esésfajtáját
láthatták, amit kézjeles
irányítással hajtottak
végre. Az iskola senior,
50 feletti kollégái is be-

mutatták a baleset-meg-
elõzés alternatíváját,
amit kitartó gyakorlással
õk is el tudtak sajátítani.
Molnár Sándor, a Szellõ
EGYMI gyógytestne-
velõje a SportEsésTan
öszszes, átfogó, látvá-
nyos elemét demonstrál-
ta, ami ütközõ sportok-
ban nélkülözhetetlen. 

Az esemény vendégei
voltak: prof. Martin E.
Block az Egyesült Álla-
mokból, dr. Farkas Ju-
dit, a Testnevelési Egye-
tem Dékáni Hivatalától
és Sáringerné dr. Szilárd
Zsuzsanna, a Mozgássé-
rültek Petõ András Ne-
velõképzõ és Nevelõin-
tézet fõiskolai docense. 

A vendégek és a szer-
vezõk oklevéllel jutal-
mazták a gyermekek ki-
tartó munkáját. 

Esések Iskolája mindenkinek

Sikerrel zárult a békásme-
gyeri Kelta Vendéglátó
Szakközép- és Szakiskola
pincér és szakács tanulói-
nak egyhónapos szakmai
gyakorlata, ezúttal a por-
tugál fõvárosban, Lissza-
bonban. 

A Tempus Közalapít-
vány által kiírt pá-

lyázatnak köszönhetõen
ez volt a harmadik alka-
lom, hogy az iskola diák-
jai részt vehettek külföl-
di gyakorlaton. A lissza-
boni Corinthia Szálloda

eddig csak portugál
szakiskolák gyakornoka-
it foglalkoztatta, így a fo-
gadó intézmény is ko-
moly várakozással tekin-
tett a március 1-jétõl 31-
éig tartó idõszak elé,
amely 8 szakács és 2 fel-
szolgáló tanulót érintett.
A lisszaboni szálloda ve-
zetõi és alkalmazottai
igazi mediterrán vendég-
szeretettel fogadták a
magyar fiatalokat.

A keltás diákok Portu-
gáliában kiváló mentort
kaptak Harangi Gyula

executive chef szemé-
lyében, aki korábban a
Corinthia Aquincum Ho-
tel (jelenleg Ramada
Plaza) vezetõ séfje volt.
Olyan tengeri ételkülön-
legességek elkészítésé-
vel ismerkedhettek meg,
amelyek itthon kurió-
zumnak számítanak, de
ugyanakkor lehetõségük
nyílt magyar specialitá-
sok elkészítésére és tála-
lására is.

A tanulók a szakmai
gyakorlatról értékelést és
Europass bizonyítványt

szereztek, melyek a jö-
võben jelentõsen növelik

elhelyezkedési esélyei-
ket a munkaerõpiacon.  

Keltás diákok Lisszabonban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházók figyelmébe ajánljuk!

obuda_2012_12.qxd  2012.06.25.  13:57  Page 19



2012/12. szám20
Pályázat

KEDVEZMÉNYES ÁRON, NÍVÓS KÖRNYEZETBEN LÉVÕ ÉPíTÉSI TELEK ELADÓ!
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A Fõ tér közelében található kiál-
lítóházba júliusban három turnus-
ba várják a táborozókat. Játékos
foglalkozásokon ismerkedhetnek
meg a résztvevõk a köztéri mûvé-
szet világával, a szobrokon meg-
jelenõ történelmi alakokkal, mû-
vészekkel, bibliai és mitológiai
szereplõkkel. 

Rengeteg keresgélõs játékra,
történetírásra, szerepjáték-

ra, fényképek és videó-felvéte-
lek készítésére is lehet számíta-
ni. A Trófea Grill Étterem ebéd-
je után lehetõség lesz pihenni,
sportolni, játszani a közeli
Harrer sportpályán, a Hajógyá-
ri-szigeten, esetleg a Margit-szi-
geten. Délután a táborozók a
gyakorlatban is kipróbálhatják a
délelõtt elsajátított ismereteket.
Szobrokat készíthetnek papír-
masé technikával, agyagozhat-
nak, rajzolhatnak, festhetnek,
sõt egyedi esernyõket is tervez-
nek majd. Ha valaki úgy érzi,
hogy nem egy mûvészi alkat,

akkor se ijedjen meg. A legtöbb
alkotás kiscsoportokban készül,
így mindenki találhat majd ma-
gának segítséget, sõt akár új ba-
rátokat is. A turnus utolsó nap-
ján, péntek délután a táborozók
mûveik kiállításával és bemuta-
tóval várják a szülõket.

A három turnus idõpontja:
július 2-tõl 6-ig, 9-tõl 13-ig,
16-tól 20-ig. 

A tábor a 8-18 éves korosz-
tálynak szól, a jelentkezõktõl
függõen három korcsoportra
osztják a részvevõket. A heti
program 9-tõl 17 óráig tart, de
már reggel 8 órától érkezhetnek
a gyerekek. A 14-18 éveseknek
szóló programra 10-tõl 17 órá-
ig várják a fiatalokat. Részvéte-
li díj 23.500 forint, mely tartal-
mazza az anyagköltségeket, az
éttermi ebédet és az uzsonnát.

(Érdeklõdni és jelentkezni
Tóth Annánál lehet a 06-20-
566-8084-es telefonszámon,
vagy a kapcsolat@mail.btm.hu
e-mail címen.)

Alkotótábor a Varga Imre Kiállítóházban

Falatka gasztrotábor 7-12
éveseknek a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari
Múzeumban.

Várnak minden kony-
hatündért a múzeum

gasztrotáborába, ahol na-
ponta újabb és újabb té-
mába kóstolhatnak bele.
Ízelítõül egy-két nap is-
mertetõje. A résztvevõk a
hûtött nyalánkságok nap-
ján megismerkednek azok
történetével, így például
megtudhatják, mikortól
esznek mai értelemben
vett fagylaltot, miben kü-
lönbözik a fagyi a parfé-
tól, mi volt a kedvence
Sissi császárnénak. Teker-
hetnek múlt század fordu-
lójáról származó fagyi-
gépet, majd fagyit és sor-
betet készítenek. Egy má-
sik alkalommal a látvány-
raktár segítségével a ma-
gyar konyháról beszélget-
nek, mindenki próbára te-
heti szaglását, vajon felis-
meri-e kedvelt fûszerein-
ket, megtanulhatják a hi-
degtálkészítés alapvetõ

technikáját, a zöldségfara-
gást (réparózsa), majd ko-
rabeli ruhamásolatokban
eljátszhatnak egy-egy ér-
dekes étkezési jelenetet és
jóízûen elfogyasztják a
nap során született kreatív
szendvicseiket. Mindezek
mellett a táborlakók való-
di pék- vagy cukrászmû-
helybe is ellátogatnak
majd, és megismerkedhet-
nek a szakma jeles képvi-
selõivel.

Tematika  
Hétfõ: Vegamix. Kedd:

Csokimánia. Szerda: Bu-
borékok napja. Csütör-
tök: Sós ízek napja. Pén-
tek: Hûtött nyalánkságok
napja.

Idõpont: augusztus 27-
tõl 31-ig (9-tõl 16 óráig,
gyerekmegõrzés 8.30 órá-
tól). Ár: 19.000 forint,
mely tartalmazza öt napra
a kétfogásos ebédet a kö-
zeli étteremben, illetve tí-
zórait és uzsonnát.
(Jelentkezés Tóth Helgánál,
III. Korona tér 1. E-mail:
toth.helga@mkvm.hu, 375-
6249, www.mkvm. hu)

Június 15-én volt az utolsó tanítási nap az általános- és a középiskolákban. Míg a di-
ákok örülnek, hogy kiszabadulnak az iskolapadból, addig sok szülõnek gondot okoz
gyermekük nyári elhelyezése. 

Gasztrotábor Rajtolnak a nyári táborok

Asóstói nyári táborba
7 héten keresztül

várják a busszal érkezõ is-
kolás csoportokat, akik
számtalan programon ve-
hetnek részt. Mindezen

felül a Bala-
t o n - p a r t i
strand is ki-
váló lehetõ-

ségeket kínál a táborozók-
nak. Természetesen a
gyerekekrõl a tábor orvo-
sa gondoskodik, ha egész-
ségi állapotuk úgy kíván-
ja. A kedvezõ részvételi
díj (32 ezer forint) tartal-
mazza az utazást, az egy-
hetes szállást, étkezést és
a strandbelépõket is. 

Várják külsõs tábo-
roztatók jelentkezését
is a 388-9770-es tele-
fonszámon vagy a
balozsan.livia@obu-
dasport.hu e-mail cím-
re. A tábor június 18-
án indult és augusztus
5-ig várják a vendége-
ket.

Vakáció a Balatonnál

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� TV és monitor szerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar
J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás ingyenes.
Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401. Nagy István
� Óbudai Gyorsszerviz 0-24 Víz-Gáz-
Fûtésszerelés, duguláselhárítás géppel, garan-
ciával. 06-1-322-1036, 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.
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p. 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� 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)321-06-01
� 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

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-

csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� 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
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� 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
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� 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
� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(30)272-3909
� Kõmûvesmester vállal kisebb-nagyobb
munkákat, hõszigetelést, burkolást stb. Tel.:
06(20)591-1367
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com
www.befokkt.hu
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft.

� 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.:
250-5482
� Intelligencia (IQ), figyelem, emlékezet,
szorongás mérése 5 éves kortól klinikai szak-
pszichológus által júl. 2-6-ig. Tel.:
06(30)356-3508

� Allergia magánrendelés, III. ker.
Vörösvári út 29. Szénanátha, ekcéma, csalán-
kiütés, ételallergia kivizsgálása, kezelése.
Tel.: 06(20)481-4646, www.allergia.bormar-
ta.hu
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000 Ft), a békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Bé-
kási lakóparkba, ahol egész héten, szombaton
is kezelünk, Bejelentkezés. Tel.: 06(70)271-
9867
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� 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
� Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora Gyu-
la ortopéd-traumatológus fõorvos magánren-
delése: 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
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika 26 éve a Szél u. 10-
ben. Fogsorkészítés (fogorvos háttér). Tel.:
240-2059, 06(20)493-1675
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� 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
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918, Ny.01006404
� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól gyermekeknek, felnõtteknek.
Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. Pót-
vizsga. Nyáron is . Tel.: 367-0256
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Matematika, angol, fizika, német pótvizs-

gára, nyelvvizsgára felkészítek.  Házhoz me-
gyek. Tel.: 06(20)973-6467
� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  vizsgára felkészítés, rugalmas idõbe-
osztással.  Tel.: 06(20)418-8672
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikusan, korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga,  nagy tapasztalat, háznál! Tel.:
06(20)439-6410
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� 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
� Dorog elõtt olcsó ház eladó, teljes felsze-
reléssel, termõ kerttel. Tel.: 06(20)349-4099
� Tulajdonostól eladó napfényes, egyszo-
bás, 37 nm-es magasföldszinti, téglalakás a
Berend utcában. Tel.: 240-2578
� A Péterhegyen (III. ker.) panorámás épí-
tési telek eladó! Tel.: 06(30)600-6613

� Békásmegyer-Ófaluban két, utcára nyíló
déli telek eladó, megosztva is. Víz, csatorna,
villany van. Ádám u. környéke. Tel.:
06(70)258-5476
� Római-parti II. em., 1+2, tehermentes
öröklakás eladó. Tel.: 06(20)398-1850
� Garázs eladó Pók utcai lakótelepen,
Nánási úton, víz van. Tel.: 06(20)772-6819

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� 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.
� Kedvezõ áron kínálunk BETONACÉL 8
mm 159 Ft+áfa/kg-tól, 10-25 mm 151
Ft+áfa/kg-tól. Tímár Vasker. Kft. Pilisvörös-
vár Szent L. u. 6. Tel.: 26/363-900,
www.timarvasker.hu
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-
4154
�Diplomatalakás berendezéséhez antik bú-
tort, kvalitásos festményt keresek megvételre.
Tel.: +36(30)303-6940
� Régiségek, hagyatékok vétele színházak
részére, készpénzben, apróságtól a bútorig
(hibásakat is), kiszállás, szakbecslés díjtalan.
Hívjon bizalommal. Müler Katalin Tel.:
06(20)335-2205

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

� Kerék utcában VI. emeleti, 52 nm-es
lakás eladó 9,5 MFt. Tel.: 06(20)450-0319

Ingatlan

Oktatás

�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 ak-
ciósan! Tel.: 06(30)703-4882. E-mail:
energetikatan12@gmail.com

� Óbudai lakos vagyok. Vízvezeték sze-
relést és javítást vállalok. Minden, ami a
szakmába vág. Elsõsorban a kerületben,
bojler vízkõtelenítést, duguláselhárítást is.
Tel.: 06(20)981-6703

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

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

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

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

Szolgáltatás
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� Veszek készpénzért bútorokat, festménye-
ket, dísztárgyakat, órákat, porcelánokat, bi-
zsukat, könyveket, hagyatékot. Tel.:
06(30)308-9148
� 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
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331

� Ingatlanirodánk a III. kerületben helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Várha-
tó jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor port-
fóliót biztosítunk. Jelentkezés: csic@csic.hu

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alkalom-
mal, illetve nagytakarítást is. Tel.: 06(20)310-8476
� Nyugdíjas nõ segítséget nyújtana a háztar-
tás vezetésében, bevásárlásban, szabadidõ el-
töltésében. Tel.: 388-9619
� Hitel-, tartozásmentes kft. eladó. Tel.:
06(30)241-6243, Gál
� A Kamasztér Alapítvány kedvezõ feltéte-
lekkel raktározási lehetõséget keres irodabú-
torok, sporteszközök, játékok stb. tárolására.
Tel.: +36(30)912-2534, info@kamaszter.hu

� Miért maradna egyedül? Budai Társköz-
vetítõ a III., XII. kerületben: 06(30)555-8444
� Valóban független, korrekt, ápolt, zene-
kedvelõ, humán értelmiségit keres. Tel.:
06(20)386-7828
� Személyiségközpontú, megbízható, igé-
nyes társkeresõ a XII. kerületben. R. Zsuzsan-
na, 06(30)602-0094

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

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

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

Utcai divat egykor és ma
Fenti címmel látható interaktív kiállítás a Kiscelli Múzeumban au-
gusztus 21-ig. A Street Fashion Múzeum a hétköznapi emberek
öltözködését mutatja be az 1900-as évek S-vonalú sziluettjétõl a
mini õrületen át, egészen a 2010-es évek trendjéig. (Cím: Kiscelli
utca 108. Nyitva tartás: hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig.) 

Afelújított Kis-Hárs-hegyi kilátó-
ból az Óbudát ölelõ hegyek ka-

réja érdekes szemszögbõl tûnik fel. A
Gugger-hegy, a Felsõ-Kecske-hegy, a
Hármashatár-hegy, az Újlaki-hegy és
a Viharhegy láncolatának nyugati ol-
dalát láthatjuk, mely a teljes körpano-
ráma talán legérdekesebb részlete. A
fõváros, a Budai-hegyek és a Pilis

egy része szokatlan szemszögbõl tá-
rul elénk. A rendbe hozott és bizton-
ságosan látogatható tornyot, egykori
tervezõjérõl, Makovecz Imrérõl ne-
vezték el. A Szépjuhásznétól (Ság-
váriligettõl) a zöld körjáratú és az ab-
ból kiágazó sárga háromszög jelzésen
18 perc alatt kényelmes sétaúton ér-
hetjük el. K. I.

Felújított Makovecz kilátó

„Jöjjön ki Óbudára…“

A Hullám Vendéglőben
a nyári szezonban továbbra is hangulatos, 

fedett teraszon várjuk kedves vendégeinket! 
Kánikulai ajánlatunk: 28 Celsius felett ajándék

koktél minden vacsora vendégünknek!
Július 28-án a THE SHADOW HUNGARY BAND
Belépő 1.000 HUF/fő 1 pohár hűsítő koktélt tartalmaz!

Vendéglőnk továbbra is várja kedves vendégeit!
Gyerekeknek játszótér!

Programokról, nyitva tartásról bővebben 
a 243-89-67-es ill. a 70/333-1062-es telefonon!

1039 Királyok útja 307. A Duna-parton!
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Pályázati felhívás Saroglya utcai építési telkek értékesítésére I. ütem
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Feszes, sodró stílusú írások
Ballai László, a 49 éves budapesti író 2000 óta folyamatosan pub-
likál. Eddig hét könyve jelent meg, amelyekben sokszínû témáit
sokféle stílusban ábrázolta. Utolsó négy regénye nagy irodalmi vál-
lalkozásának része, ezekben a magyar történelem sorsfordulóinak
hiteles bemutatására törekszik. A Szerelmi dalkeringõben az elmúlt
bõ húsz évben született rövid, prózai mûveinek legjavát adja köz-
re. A feszes, sodró stílusú írásokban, játszódjanak akár a múltban,
akár a tegnapi mában, vagy éppen mindennapjainkban: szeretet-
tel, ugyanakkor a cselekedetek mozgatóit kíméletlenül föltárva örö-
kít meg a szerzõ sorsokat, helyzeteket. Ballai László novellái min-
denekelõtt tömörségükkel ragadják meg az olvasót. (A könyvet jú-
nius 14-én mutatták be az Óbudai Platán Könyvtárban.) 

Kanizsa József a 83. Ünnepi Könyvhét Vörösmarty téri eseményein de-
dikálta június 8-án az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatá-
sával megjelent „Fénnyel jöttem“ címû kötetét, mely válogatott verse-
ket, prózai írásokat, fotókat tartalmaz. A képen mellette Nguyen Piros-
ka viatnami származású költõ

Ezen megemlékezések a kü-
lönbözõ országos napila-

pok kulturális rovataiban jelen-
tek meg, illetve a Hámori Tibor
fõszerkesztõ neve által fémjel-
zett lapokban (Pesti riport stb.).
Minden írásom, valamilyen ér-
dekességet, eddig nem ismert
nóvumot tár az olvasó elé.

Egyik katonája voltam a sajtó-
munkások hadseregének, de ezt a
szolgálatot örömmel teljesítettem. 

Ez a könyv bizonyítja, hogy
„megtettem, amit a haza meg-
követelt tõlem“. 

(Részlet az Óbudán élõ szer-
zõ könyvajánlójából.)

Lelkes Péter: Régi idõk sajtója

Az emlékezés mûvészete
Kondor Attila fenti címû kiállítása július 22-ig látható a Budapest

Galéria Kiállítóházában. (Cím: Lajos utca 152.)

Évzáró kiállítás
A Színkör mûvészeti csoport évzáró kiállítást rendez az Óbudai

Platán Könyvtárban. Az alkotók: Baulin Krisztina, Futár Ágnes,

Holczer Sára (diák), H. Varga Ágnes, Komenda József, Molnár

Ilona, Virágos Hilda. (Megtekinthetõ augusztus 31-ig az Arató

Emil tér 1. szám alatt. Nyitva tartás: www.platankonyvtar.hu) 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Tragédia
A telki paradicsom már ott

díszlett az üvegtálban. Egyik-
másik gömböcskén a lámpa fé-
nye rubinttá varázsolta a víz-
cseppeket. Még nem nyúltam
hozzá. Vártam. Orromban buján
vad illat csavargott. Elképzeltem
az ízt. Fenséges lesz, amely felér
a kolbászéval vagy a pecsenye-
húséval. Lassan megvajaztam
egy kenyérszeletet. Ekkor egy
légy vad röptében keringeni kez-
dett az asztal felett.

Gyermekkoromban szenvedé-
lyes légyvadász voltam. Igye-
keztem a levegõben elkapni a ro-
vart, ez persze ritkán sikerült.
Tehát: lecsapás. Megvárni, amíg
leszáll, és akkor puff! És ha nem
száll le? Egyszer még a tapasz-
talt, öreg legyek is kifáradnak.
Õket persze sarokba kell szoríta-
ni. Valóságos taktikai harc alakul
ki egy ilyen ellenféllel. Az em-
ber szinte tisztelni kezdi, a végén
alig akarja megölni. De minden
játszma véget ér.

Hosszú ideje nem bántom a le-
gyeket. Semmilyen állatot, ha-
csak nem veszélyeztetnek. Álta-
lában mi veszélyeztetjük õket,
sterilizált környezetünkben nin-
csen helye a szabályainknak
nem engedelmeskedõknek. Pe-
dig e lények sokkal régebben él-
nek a világon, mint mi, és telje-
sen önkényesen oroztuk el föld-
jüket, vizeiket, levegõjüket. Mi-
ért fosztanánk meg õket az élet-
tõl is, amelyet velünk együtt is
tudnak élvezni? Ha az ételemre
akarna röppenni valamelyikük,
hát elzavarom. A szemtelenke-
dõket pedig - régi vadásztechni-
káim alkalmazásával - befogom,
és kiteszem az ablakon. 

A tálba nyúltam, és kivettem
belõle egy paradicsomot. A ko-
csány felõli részére illesztettem
késem recés végét, és lassú, de
erõteljes mozdulattal kettészel-
tem. Néhány belsejébõl faka-
dó, narancsszín lövellet mint
napfény átitatta, hajnali har-
matcsepp pihent meg a keze-
men. Az illat, amely elõbb ígé-
ret volt csupán, bódító valóság-
gá terebélyesedett a vöröses
húsba ágyazott magok, erek
láttán. Egy-egy vágással to-
vább cikkelyeztem a két fél-
gömböt, majd a sóért nyúltam.
De a telki paradicsomra nem
kell só. Íze anélkül tökéletes.

A légy eközben intenzíven
uralta az étel és a lámpa közti
üres teret. Csak a tányérom kö-
zelébe ne merészkedjen. Enni
kezdtem. A rovar kezdetben lát-
szólag összevissza csapongott.
Kiderült azonban, hogy egyre
szûkülõ, koncentrikus köröket ír
le a villanykörte körül. Majd to-
varebben onnan, közben bizto-
san az ételt fürkészi; köztudomá-
sú, hogy a legyek mozaiksze-
mükkel majdnem háromszázhat-
van fokban látnak - gondoltam
futólag, miközben már a negye-
dik paradicsomgerezddel sze-
meztem. Ám ezt nem az étel ér-
dekelte. Ekkor már egészen kis
köröket írt le, majd belecsapó-
dott a villanykörtébe. Éktelen
zümmögést hallatva aléltan az
asztalra hullott.

Megsajnáltam. Ha ilyen kábult
állapotban megfogom, és kite-
szem a szûrét, még baja eshet.
Vártam tehát. Néhány másodperc
múltán felocsúdott, és fittyet
hányva a paradicsom, a vaj illatá-
nak, megindult a villanykörte felé.
Most már nem körözött, erõit egy
helyre összpontosítva nyílegyene-
sen támadott, majd a kudarc után
azonnal visszavonult. Kissé inga-
tag kóválygásokkal erõt nyerve
újra meg újra nekirepült a forró
körtének. Érezte azonban, hogy
nem elég átütõek a csapásai.
Hangsebességre kapcsolt, és eget-
verõ sikoltással ostromolta meg
azt a tüzes fénygömböt.

Gigászi küzdelem volt ez. A
hõs mindenáron át akart hatolni
a kemény, forró közegen, hogy
elérje, ami mögötte van. Az éj-
szakát nappallá varázsoló cso-
dát, a mindenség titkát, az élet
dajkáját - a fényt.

Nem érte el. De elégette ön-
magát.

Ballai László: 

Szerelmi dalkeringõ
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A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról
szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében a Ma-
gyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, va-
lamint az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló,
1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi
Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a
vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a
pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban fog-
lalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatát a
pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles
tartani. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az ön-
kormányzat letéti számlájára. (Számlaszám:

Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001.) A pályázati biztosíték befizetését igazo-
ló bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban
2012. július 9-én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölt-
hetõ a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen
átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2012. július 9-én 12 órakor a
Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám alatt, a vagyon-
gazdálkodási osztály hivatalos helyiségében törté-
nik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefo-
non értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat
kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõk-

kel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt-
körû licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek szer-
zõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII.28.)
Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint. 
Apályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a vagyongazdálkodási osztályon a 437-
8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újság-
ban, felkerül a www.obuda.hu honlapra, valamint a
következõ internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

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

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp.,
Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hir-
det az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
tulajdonában lévõ, alábbi üres lakás értékesí-
tésére
A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról
szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében a
Magyar Államot minden más jogosultat megelõ-
zõ elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adata-
it, a vételárat, a fizetés módját és idejét, vala-
mint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására. A pályá-
zó ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig kö-
teles tartani. A pályázaton azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat letéti számlájára.
(Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-
00140645-00100001.) A pályázati biztosíték befi-
zetését igazoló bizonylatot és a pályázatokat zárt
borítékban 2012. július 9-én (hétfõn) 12 óráig le-

het benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Va-
gyongazdálkodási Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ
tér 1. I./19.). 
A pályázati ajánlat benyújtása formanyomtatvá-
nyon történik, mely személyesen átvehetõ a fenti
címen vagy letölthetõ a www.obuda.hu honlapról.
A pályázat bontása 2012. július 9-én 12 órakor
a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám alatt, a va-
gyongazdálkodási osztály hivatalos helyiségében
történik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy

telefonon értesítjük a pályázat eredmé-
nyérõl. A pályázat kiírója fenntartja jo-
gát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a
tenderbontást követõen tovább tárgyal-
jon, zártkörû licitet tartson, illetve, a pá-
lyázatot indoklás nélkül eredményte-
lennek nyilvánítsa. A vevõ(k)nek szer-
zõdéskötési díjat kell fizetnie a
23/1995.(XII. 28.) Ör. 9/A paragrafusá-
ban meghatározottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további fel-

világosítást lehet kérni, illetve a lakások megte-
kintéséhez idõpont egyeztethetõ a vagyongaz-
dálkodási osztályon a 437-8639-es, a 437-8899-es
vagy a 437-8679-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újság-
ban, felkerült a www.obuda.hu honlapra, valamint
a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály
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Aratás
Rejtvényünkben egy aktuális dologgal kapcsolatos Tóth Ár-
pád  vers (Fénylõ búzaföldek között) idézetét olvashatják.
Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 16. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: N. Z. S. L.).
14. Névelõs baksis. 15. Leigázná. 16. Építészeti dísz. 17. Kopasz.
19. Téli sport. 20. Katarzis része! 21. Belül védtem! 22. Angol ott-
honok. 24. Vérfaktor jele. 26. Kilogramm. 27. Egysége. 29. …
vera, gyógynövény. 31. Ittrium és kálium vegyjele. 33. Homokos
partja. 34. Odalent. 35. Román pénz. 37. Tejtermék. 38. Thaiföldi,
spanyol és máltai autók jele. 40. Juttatá. 41. Elõdeit. 43. Nem néz.
46. Habos rész! 47. Új-zélandi és holland autók jele. 48. Nyomás-
nak. 50. Kicsinyítõ képzõ. 51. Üres lak! 53. Iskolai eszköz. 54.
Jegyzi régiesen. 56. O. G. O. 58. Némán ráz! 60. Majdnem nö-
vényrész. 61. Fordított huta! 62. Egyfajta labdajátékot mûvelek?
65. George …, Han Solo „apja“. 

FÜGGÕLEGES: 2. Rövid londoni rendõrség. 3. Frissíts. 4. Zörej
fordítva. 5. Azonos mássalhangzók. 6. Ritka férfinév. 7. Kutass. 8.
Eb lak. 9. Élõlények örökítõje. 10. Vág. 11. Makó egynemûi. 12.
Néma kamata! 13. Óriási kígyó. 16. Az idézet második sora (zárt
betûk: N. O. U. N.). 18. Erõs asszonyok. 22. Kõsó. 23. Finom szil-
vapálinka. 25. Vízi lény. 28. Zupa egynemû betûi. 30. L. A. A. 32.
Rábaközi víz. 34. … Manó, rajzfigura névelõvel. 36. Távol-keleti
pénz. 39. Elrepül. 42. Beteg angolul. 44. Nem mögüled. 45. Svéd
és osztrák autók jele. 49. Kipusztul. 52. Néma karizmái! 55. Idegen
Róza. 57. Bizonyos ideje. 59. Állatkert másként. 61. Õszi hónap
idegen rövidítése. 63. Dátumrag. 64. Üres kéz! 66. Ugyanaz. 

Ipacs László
A június 15-én megjelent, „Vakáció“ címû rejtvényünk megfejté-
se: „Hová menjünk, milyen tájra? Hegyre talán vagy pusztára?“.

A Gázmûvek MTE Teke-szakosztá-
lya a 2011-2012 évi bajnokság-
ban 80 éves fennállása legjobb
eredményét érte el: az elsõ csa-
pat feljutott az NB I-be. 

Paulovits Pál szakosztályve-
zetõ nagy tettként értékelte

az NB I-be jutást: - Kicsi szak-
osztály a miénk, maroknyi lel-
kes gárdával, akik igazi csapat-
ként szerepelve harcolták ki a
feljutást. Játékos keretünk sta-
bil, sok a régi, kipróbált harcos,
valamennyien sokat tettek azért,
hogy Óbudának legyen újabb
élvonalbeli szakosztálya. Egye-
sületünk is büszkén tekint ránk,
ígéretet kaptunk a szerény költ-
ségvetésû, de akadályok nélküli
további mûködésre. Sokat kö-
szönhetünk Csallóközi Zoltán
elnöknek, aki fontosnak tartja

életben maradásunkat. Tudjuk, a
magasabb osztály nagyobb kö-
vetelményeket támaszt verseny-
zõinkkel szemben, de reméljük,
a lelkesedés tovább tart és sike-
rül kiharcolni a bennmaradást.
Utánpótlás gondjaink megol-
dásra várnak, ezért szeretnénk
felvenni a kerületi iskolákkal a
kapcsolatot és azon gondolko-
dunk, hogy bizonyos feltételek-
kel felajánljuk termünket akár
„kihelyezett“ testnevelési órák
megtartására is.

A Sujtás utcai pályán hama-
rosan kezdõdik a felkészülés a
2012-2013-as bajnoki szezon-
ra. A négysávos - egyelõre még
öntött talajú - pályán már NB
I-es szinten döntögetik a bábu-
kat a játékosok.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Tekesport

Az NB I-be gurították a csapatot

Hosszú menetelés végén az NB I-be jutottak a tekézõk
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A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adata-
it, a vételárat, a fizetés módját és idejét, vala-
mint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására. A pá-
lyázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított
60 napig köteles tartani. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati
biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti

számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001.) A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a pá-
lyázatokat zárt borítékban 2012. augusztus 27-
én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp. Fõ tér 1. I./19.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu honlapról, vagy
személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2012. augusztus 27-én 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám
alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,

hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tart-
son, illetve, a pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII.28.)
Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni a vagyongazdálkodási osz-
tályon a 437-8646-os és a 437-8639-es telefon-
számokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerül a www.obuda.hu honlapra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Labdarúgás. A Gázmûvek-
TVE június 2-ai óbudai rang-
adóján kiütéses TVE gyõzelem
született. A két csapat ezúttal
nem volt egy súlycsoportban,
Varga László csapata játszi
könnyedséggel szerezte góljait.
A két éve még nagy terveket
szövögetõ GMTE a Budapest-
bajnokság megnyerésével fenn-
állása óta elõször - és lehet,
hogy utoljára - megelõzte a má-
sodik helyen befutó „idõsebb
testvért“, ám úgy tûnik a Héví-
zi úti csapat most hosszú távon
visszaveheti kerületi elsõségét.
Eredmény: Gázmûvek MTE-
III. kerületi
TVE 1:7.
Atlétika. A
III. kerületi
TVE ifjú at-
létái ezúttal
Miskolcon
remekeltek.
A rangos
g y e r m e k -
versenyen
Hof fmann
Teréz hat ta-
gú csapata
kilenc ér-
met szer-

zett. Fodor Nikolett (két elsõ,
egy negyedik hely), valamint
Marosi Viktória (egy elsõ, két
második helyezés) szerepeltek
a legeredményesebben. Rajtuk
kívül Boncz Márton (2. hely),
Bõsz Martin (2. és 5. hely) szin-
tén dicséretet érdemelnek. Az
elsõ versenyükön induló Rigó
testvérek (Hunor 2., Boglárka 8.
hely) számára nagy élményt je-
lentett a miskolci fellépés. Az
utolsó számban is született
TVE siker: a 4x100 méteres le-
ány váltó a második helyen ért
célba.  Kép és szöveg:

Lovas Albert

Hoffmann Teréz (középen) gyermekcsapata sorozatban
aratja sikereit

TVE eredmények

A 2011/12-es labdarúgószezon vé-
gén Páll Attila, a III. kerületi TVE
elnöke értékelte az egyesület el-
múlt évét.

- Egy évvel ezelõtt vette át az
akkor nehéz helyzetben lévõ egye-
sület vezetését. Sikerült
stabilizálni a mûködést?

- Igen. Akkor csõd-
közeli állapotban volt
az egyesület. Mára sta-
bil, átlátható a mûködé-
sünk. A 2011-es évet
2,3 milliós eredmény-
nyel zártuk, ami bizto-
sította a pályázaton el-
nyert támogatások önrészét. Szá-
mítunk a kerületi vállalkozók tá-
mogatásaira is. 

- Az önkormányzat jelentõs
összeggel támogatja az egyesüle-
tet. Mekkora segítséget jelent ez ?

- Ebbõl a támogatásból fizetjük
a közmûdíjakat és a dolgozók
munkabérének jelentõs részét.
Szeretném megköszönni az ön-
kormányzat támogatását, enélkül
nehéz helyzetben lennénk. A jö-
võben is számítunk a segítségre,
hiszen a nálunk sportoló 300
gyermek kétharmada kerületi la-
kos, ami nagyon jó arány. A biz-
tos jövõt egyébként garantálja a
májusban a képviselõ-testület ál-
tal elfogadott, a sporttelep hasz-
nálatára vonatkozó, újabb 15 évre
szóló megállapodás. 

- Térjünk át a sportra. Hogyan
szerepeltek a sportolók a most zá-
rult bajnokságokban ?

- Mindkét szakosztályunk je-
lentõsen elõrelépett. Kezdjük az
atlétikával. A szakosztály létszá-
ma közel megduplázódott egy év
alatt. Ehhez igyekeztünk a feltéte-
leket biztosítani új eszközök be-
szerzésével. A gyerekek komoly
eredményeket értek elé hazai és
nemzetközi versenyeken.

Ígéretesnek látszik a jövõ, ami-
ben komoly szerepe van Hoffman
Teréznek, aki a szakosztály veze-
tõje és edzõje. Folyamatosan vár-
juk a jelentkezõket a 06(70)771-
8872-es telefonszámon, illetve a
pályán személyesen.

- Mi a helyzet a labdarúgók-
nál?

- Az egyesületben hagyomá-
nyosan ez a sportág a domináns
szakosztály. Mintegy 280-an
sportolnak itt. 

Az elnökség Sólyom Ferencet
bízta meg tavaly szeptemberben a
szakosztály vezetésével, aki a sa-
ját, U16-os csapatának edzõi te-
endõit is ellátja. Az elsõ eredmé-

nyek már látszanak. Minden csa-
patunk jobban szerepelt a tavaszi
szezonban, mint õsszel. Az U14-
es csapatunk megnyerte korosztá-
lyának bajnokságát. Több csapat
a tavaszi szezonban a legjobban
szerepelt a saját bajnokságában.

Õsztõl az utánpótlás-
csapatokat a lehetõ leg-
erõsebb bajnokságok-
ban indítjuk, hogy to-
vább fejlõdjenek. To-
vábbra is várjuk a labda-
rúgás iránt érdeklõdõ
gyerekeket a különbözõ
csapatainkba.

- A felnõtt csapatnak
sikerült az NB III-as bajnokság-
ban a bennmaradás. Mekkora
ennek az értéke ?

- A 2010/11-es Budapest-baj-
nokság 2. helyezettjeként kap-
tuk a felkérést az NB III-as in-
dulásra.

Az elsõ nyolc mérkõzés után
mindössze 2 pontunk volt, ami
nem sok jóval kecsegtetett. Edzõ-
váltást követõen - egy volt Kerü-
let játékos, Varga László vette át a
felnõtt csapat irányítását - az õszi
szezon második felében már to-
vábbi 7 pontot szereztünk. A téli
idõszakban elvégzett munkának
is köszönhetõen, a tavaszi sze-
zonban szerzett 19 pontunkkal
végül a biztos bennmaradást je-
lentõ 12. helyen zártuk a szezont.
Csak a tavaszi szereplést nézve a
9. helyen végeztünk. Ráadásul ezt
úgy értük el, hogy a csapat átlag-
életkora 22 év. Meg kell említe-
nem a két legjobb góllövõnket,
Horváth Leventét és Kaszai Gá-
bort, akik közel 20 gólt lõttek a
szezonban, továbbá Dóczy
Szabolcsot és Nyilasi Tibort, akik
szintén kiemelkedõt nyújtottak.   

- Milyen tervekkel vágnak neki
a következõ szezonnak ?

- Lesz néhány poszton erõsítés,
így a tavaly elhatározott céljain-
kon nem változtatunk. A követke-
zõ bajnokságot követõen felére
csökken az NB III-as csapatok
száma, mivel átszervezik a baj-
nokságot. Célunk az, hogy ezt kö-
vetõen is NB III-as legyen a csa-
pat, ami az elsõ öt közé kerülést
jelenti. Szeretnénk továbbá újabb
saját nevelésû fiatalokat beépíteni
a csapatba. Szintén elvárás lesz a
csapattal szemben, hogy a most
még gyenge hazai szereplésen ja-
vítsunk és szolgáljuk ki a közön-
ségünket. Ennek egyik eleme lesz
például, hogy minden hazai mér-
kõzés elõtt valamelyik utánpótlás-
csapatunk játszik elõmérkõzést.

Sikeres szezont zárt a TVE
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A pályázatot zárt borítékban 2012. jú-
lius 9-én 15 óráig lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályánál.
A pályázónak a pályázatában nyilat-
koznia kell a megajánlott bérleti díjról,
a pályázati feltételek elfogadásáról,
ezen kívül meg kell adnia a helyiség-
ben folytatni kívánt tevékenység pon-
tos megnevezését, vállalkozói igazol-
ványt, illetve cégkivonatot és aláírási
címpéldányt kell becsatolnia. A külön
engedélyhez kötött tevékenység vég-
zésére való jogosultságát a pályázat
mellékleteként benyújtott vállalkozói
igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazol-
nia. A helyiségek esetében csak a pályázati ki-
írásban meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és
cég, akinek - amelynek - az állandó lakása, il-
letve székhelye szerinti önkormányzattal szem-
ben adó vagy adók módjára behajtható köztar-
tozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt meg-
szerzési díj önkormányzat felé történõ megfize-
tését. A megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege;
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óva-
dék megfizetését bérbeadó részére. A nyertes
által befizetett bánatpénz összegét az óvadékba
beszámítják;

• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szer-
zõdés megkötését;
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli. A pályázat értékelésénél a meg-
ajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázat benyújtásának határidejéig a
bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. 
A bánatpénzt az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
pénztárában (1033 Budapest, Szentlélek tér 7.,
félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A
bánatpénzt helyiségenként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ nyolc napon be-
lül a nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt
visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz

eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi
feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályáza-
tokat az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. 2012. au-
gusztus 1-jéig elbírálja, és annak eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója
fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot te-
võkkel a tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pá-
lyázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyez-
tethetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Buda-
pest, Szentlélek tér 7., fszt. 10., telefon: 430-
3468), félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és cí-
men.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Az eddig a XI. kerüle-
ti Bartók Béla úton

mûködõ Integrált Kor-
mányzati Ügyfélszolgálat
- Kormányablak - a III.
kerületi Váradi Sándor
utca 15. szám alá (a
Vörösvári úti járóbeteg-
szakrendelõ közvetlen
közelébe) költözött. Itt is
változatlan idõpontban,
hétköznap 8-tól 20 órá-
ig várják a helyi és kör-
nyékbeli lakosokat. 

A Kormányablakok-
ban jelenleg 61 külön-
bözõ ügyet lehet indíta-
ni, de bármilyen hatósá-
gi ügyben általános tájé-
koztatást tudnak nyújta-
ni az ügyintézéssel kap-
csolatosan, illetve a
szükséges nyomtatvá-
nyok kitöltésében. 

A 61 féle ügy közül né-
hány a teljesség igénye
nélkül: ügyfélkapu nyitá-
sára, elektronikus kapcso-

lattartással összefüggõ
felvilágosítás, tájékozta-
tás; családtámogatási el-
látások (anyasági támoga-
tás, családi pótlék, gyes,
gyed, tgyás, stb. igénylé-
se); utazási költségtéríté-
sek igénylése egészség-
biztosítási ellátáshoz;
nyugdíjügyekkel kapcso-
latos tájékoztatás, kérel-
mek, változás-bejelenté-
sek átvétele; taj-kártya
igénylése; Európai Egész-
ségbiztosítási Kártya
igénylése; adóigazolvány

igénylése; egyszerûsített
honosítási eljárás megin-
dítása; egyéni vállalkozás-
sal kapcsolatos ügyinté-

zés; fogyasztóvédelmi pa-
naszok átvétele, stb.

(Az intézhetõ ügyek tel-
jes listája és a kapcsolódó
ismertetõk megtalálhatók
a www.kormanyablak.gov.
hu oldalon. A siket ügyfe-
lek számára jelnyelvi tol-
mács segíti az ügyintézést.)

• Dr. Tósoky Balázs ügyvéd a Fidesz Óbuda-békásmegye-

ri Szervezetének megbízásából a Csillaghegyi Közösségi

Házban tartott ingyenes jogsegélye júliusban és augusz-

tusban szünetel. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden

hónap harmadik csütörtökén 16-tól 19 óráig a Békásme-

gyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes

jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a

Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca

1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 

• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete

a Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtöki foga-

dóóráját júniusban, júliusban, augusztusban szünetel-

teti.

• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefo-

non feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsola-

tos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsan-

nának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Ta-

nácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12

óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér

5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kár-
pát Dániel (Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom) ország-
gyûlési képviselõ fogadóórá-
ját minden hónap elsõ pénte-
kén 16 órától tartja a Kabar
utca 11. szám alatti Jobbik
irodában, illetve külön idõ-
pont-egyeztetésére is mód
van a z.karpat.daniel@ job-
bik.hu drótpostacímen.

61 féle ügy indítható 

Kormányablak a Váradi utcában

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A meghirdetett ingatlanokra
a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI törvény
értelmében a Magyar Álla-
mot minden más jogosultat
megelõzõ elõvásárlási jog
illeti meg.
A helyiségekre külön-külön
lehet ajánlatot tenni, mely-
nek tartalmaznia kell a pá-
lyázó adatait, a vételárat,
a fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyilat-
kozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek
elfogadására.
A pályázó ajánlatát a be-
nyújtástól számított 60 na-
pig köteles tartani. A pályá-
zaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befize-
tik az önkormányzat letéti
számlájára. (Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt.
1 2 0 0 1 0 0 8 - 0 0 1 4 0 6 4 5 -
00100001.) A pályázati biz-
tosíték befizetését igazoló
bizonylatot és a pályázato-
kat zárt borítékban 2012.
július 9-én (hétfõn) 12
óráig lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Fõ tér
1. I./19.). 
A pályázati ajánlat benyúj-
tása formanyomtatványon
történik, mely személyesen átvehetõ a fenti címen vagy letölthetõ a
www.obuda.hu honlapról.
A pályázat bontása 2012. július 9-én 12 órakor a Bp., III. kerület
Fõ tér 1. I./19. szám alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos
helyiségében történik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy tele-
fonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntart-
ja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen to-
vább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõ(k)nek szerzõdéskötési
díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII. 28.) Ör. 9/A paragrafusában meg-
határozottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni, illetve a
helyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ a vagyongazdálko-
dási osztályon a 437-8639-es, 437-8899-es vagy a 437-8679-es telefon-
számokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerült a
www.obuda.hu honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

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

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének
27/2012. (V. 31.)1 önkormányzati rendelete az egyes helyi adókról
szóló, 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének a helyi
adókról szóló, 1990. évi C. törvény 1. § (2) bekezdésének felhatalmazá-
sa alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva az egyes helyi adókról szóló
49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következõ-
ket rendeli el:
1. § Az egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati ren-
delet 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.
(2) Az adó mértéke  a (3)-(4) bekezdésekben foglaltak kivételével 120
Ft/m2/év.
(3) A magánszemélyek tulajdonában álló telkek - Óbuda-Békásmegyer
Városrendezési és Építési Szabályzata szerint - beépítésre szánt övezet-
be esõ része után fizetendõ adó mértéke: 100 Ft/m2/év.
(4) A külterületi telkek - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építé-
si Szabályzata szerint - beépítésre nem szánt övezetbe esõ része, és a
magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telkek beépítésre nem
szánt övezetbe esõ része után fizetendõ adó mértéke: 60 Ft/ m2/év.“
2. § Jelen rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2012.
január 1-jétõl kell alkalmazni. Kihirdetése a helyben szokásos módon, a
polgármesteri hivatal hirdetõtábláján való kifüggesztéssel történik. A
rendelet szövegét az Óbuda Újságban is közzé kell tenni.
3. § Jelen rendelet 2012. június 2-án hatályát veszti.
Kiss Anita Bús Balázs

jegyzõ polgármester
1

Elfogadva: 2012. május 31.
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HAHOTA
Kovács elviszi a gyere-
ket az orvoshoz.
- Doktor úr, a kislá-
nyomnak néhány napja
ferde lett a szeme, és
állandóan mosolyog.
Mit tegyek?
- Lazítani kellene a kis-
lány copfján, Kovács úr…

* * *
A fiatal férjet otthagyja a
felesége. Tíz hét múlva
megjelenik a feleség, és
letérdel a férj lába elé.
- Drágám, meg tudod
bocsátani, hogy elmen-
tem tõled?
- Azt még megbocsá-
tom, hogy elmentél, de
azt soha nem, hogy
visszajöttél.

* * *
- Mibe kerül egy pohár
sör?
- Az asztalnál ülve 140
forint, a pultnál állva
száz.
- És fél lábon állva? 

* * *
A halálraítélttõl megkér-
dik, mi az utolsó kíván-
sága.
- Szeretnék egy pohár
pezsgõt, de abból az
évjáratból, amit én vá-
lasztok.
- Helyes. Tehát melyik
évjáratot kéri? 
- A 2014-est.

* * *
- Képzeljétek, az orvo-
som olyan új gyógy-
szert írt fel, amitõl javult
a memóriám!
- Tényleg? És mi a
gyógyszer neve?
- Mi is az, mi is az? Mi a
neve annak a kis lila vi-
rágnak a mezõn?
- Ibolya.
- Ez az! Ibolya, mi is az
új gyógyszerem neve? 

* * *
- Õrmester úr, szabad-
ságra szeretnék menni.
- Miért? 
- Jelentem, a gyerekem
születése miatt.
- Az más. És mikorra
várják?
- Jelentem, ha minden
jól megy, kilenc hónap
múlva…

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

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

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

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

Ne legyél áldozat!
A balesetmegelõzõ eseményt június 2-án rendez-
ték a Városligetben, ahol az Esések Iskolája meghí-
vottként mutatkozott be. A közlekedésben gyalo-
gosként, kerékpárosként veszünk részt, ami várat-
lan eseményeket is magában rejt (elesés, csúszás,
nagyobb ívû „repülés“). Ezekre a helyzetekre is fel
kell készülni, hogy a töréseket, zúzódásokat, vagy
akár halálos baleseteket elkerüljük vagy minimali-
záljuk. Az Esések Iskolája olyan logikus felépítésû
módszer, ami könnyen elsajátíthatóvá teszi az esé-
seket mindenki számára. A bemutatón a III. kerületi
Szellõ EGYMI tanítványai, tanárai, a Nagy László
Általános Iskola diákja is bemutatta tudását a kö-
zönségnek. Az Esések Iskolája a baj elõtti segítség,
a testi épség megóvása, a balesetmegelõzés hi-
ányzó láncszeme.

Középpontban a mûszaki értelmiség
Lezárult a VI. Magyar Mûszaki Értelmiség Napja
eseménysorozat, melynek idén az Óbudai Egyetem
volt a fõszervezõje. A rendezvényt idén hatodik al-
kalommal rendezték június 4-tõl 7-ig. A szervezõk
célja volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a mûszaki
értelmiség szerepére a magyar nemzetgazdaság-
ban. A záró rendezvényen a szervezõk egy közö-
sen megfogalmazott nyilatkozatot bocsátottak ki: el-
határozták, hogy a Magyar Mûszaki Értelmiség
Napját Bánki Donát, az egyik legnagyobb magyar
mérnökgéniusz születésnapjához kapcsolódva
ezentúl június 6-án rendezik meg.

Bucka futás
A VI. Pilisi bauMax 8 Bucka Futást július 22-én ren-
dezi négy távon (42, 25, 13 és 2 kilométeren) az
Óbudai Futókör, Szabadidõ- és Versenysport Egye-
sület. Rajtidõ: mindhárom versenytávon 10 órakor.
A gyerek és kísérõ futáson 10.30-kor, 11.30-kor,
12.30-kor. Versenyközpont, egyben rajt és cél:
Külkereskedelmi Sport Club (Külker SC) sporttele-
pe (Márton út 25.) Nevezés: elõnevezni június 30-
ig az egyesület honlapján keresztül lehet
(www.obudaifutokorse.hu), melyen a teljes ver-
senykiírás is olvasható (nevezési díjak, útvonal, dí-
jazás stb.)

A hazai világzenei elõadók
legnagyobbjai adnak rande-
vút a közönségnek a II.
Nufolk Fesztiválon június 27-
tõl 30-ig az óbudai Kobuci
Kertben. Budapest elsõszá-
mú folk fesztiválján fellép
többek mellett a Besh o
droM, a Balkan Fanatik, a
Napra, a Kerekes Band, a
Maszkura és a Tücsökraj, va-
lamint Ferenczi György és a
Rackajam.    

Etno-rock, csángó boo-
gie, moldvai drum’n-

’bass, folk’n’roll, elektro-
etno, tüzes kárpát-meden-
cei és balkáni dallamok,
betyáros virtus, árnyas fák.
Ezt kínálja látogatóinak a
fõváros egyik leghangula-
tosabb szabadtéri szórako-
zóhelye, az óbudai Zichy-
kastély udvarán mûködõ

Kobuci Kert. A II. Nufolk
Fesztiválon a világzene ra-
jongói négy napon át ösz-
szesen 12 koncertet hall-
hatnak olyan elõadóktól,
akik mesteri módon ötvö-
zik a népzenét és a hagyo-
mányokat a XXI. század
lendületével.

A négynapos fesztivá-
lon naponta három zene-
kar lép fel, a koncertek 19
órakor kezdõdnek. A II.
Nufolk Fesztiválra a napi-
jegyek június 26-ig elõvé-
telben 1500 forintba, a
koncertnapokon 2000 fo-
rintba kerülnek. A feszti-
válbérlet ára 5000 forint.
A belépõként szolgáló
karszalagok már kapha-
tók a Kobuciban (Óbuda,
Fõ tér 1.) és a Wave
Music Lemezboltban (VI.
Révay köz 1.) 

Világzenei allstars 
fesztivál a Kobuci Kertben

FÕVÁROSI TEHETSÉGNAP BÉKÁSMEGYEREN. „Gyökereket és
szárnyakat adok …“ címmel fõvárosi tehetségnapot rendez-
tek május 18-án a Békásmegyeri Közösségi Házban. Az esemé-
nyen elsõsorban az óvodákban folyó tehetséggondozó munká-
ra koncentráltak. A konferencia szekcióülésekkel zárult

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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