
Októberben készül el a Kiscelli utcai posta
ügyfélterének felújítása. Az épület elsõ emele-
tén és a Flóriánban intézhetik postai ügyeiket.

Kékesi Márton alpesi sízõt, aki Óbuda
Sportolója-díjat kapott Óbuda Napján, a
jövõ bajnokának tartják a szakemberek.

A rekordot döntögetõ melegben páraka-
pukkal igyekezett enyhíteni a járókelõk
hõérzetét a helyi önkormányzat. 32

Párakapuk hõség ellen

XVIII. évfolyam 14. szám                Megjelenik kéthetente              2012. július 23.

7
Felújítják a Kiscelli postát

13
Óbuda Sportolója-díjas sízõ

Ó buda-Békásmegyer Ön-
kormányzata meghívásá-

ra a városrészbe érkeztek
Shanghaj Changning kerületé-
nek elöljárói. Az öttagú dele-
gációt Bús Balázs polgármes-
ter, Theisz Bálint alpolgármes-
ter, Puskás Péter alpolgármes-
ter, Kelemen Viktória alpolgár-
mester, Gyulai Ivánné, az
Óbudai Platán Könyvtár igaz-

gatója, Szécsi Zsolt fõépítész
és Borbély Rita kulturális és
turisztikai referens fogadta a
Városházán július 3-án.

TUDÓSÍTÁS AZ 5. OLDALON

Megújult a Kerék iskola 
Befejezõdött a Kerék Általános Isko-
la és Gimnázium energetikai korsze-
rûsítése - jelentette be Óbuda-Békás-
megyer polgármestere július 11-én,
amikor ünnepélyes keretek közt be-
mutatták az iskola épületét a sajtó
képviselõinek. A felújítás során kicse-
rélték az ajtókat, az ablakokat, szige-
telték a falakat és a tetõt, szabályoz-
hatóvá tették a távfûtést és színessé
varázsolták kívülrõl az épületet.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

Szeretni bolondulásig címmel „telt házas“ koncertet adott a Fõ téren Horgas Eszter fuvolamûvész július 13-án az Óbu-
dai Nyár programsorozatában. A fuvolavirtuóz egyedi stílusra átdolgozott, népszerû magyar filmslágereket játszott ki-
tûnõ zenészekkel kísérve, Botos Éva színmûvésznõ, énekesnõ, Milos Punisic harmonikamûvész és neves táncmûvé-
szek közremûködésével.                                                                                                               KÉPRIPORT A 2-3. OLDALON

Tovább erõsödött Shanghaj 
és Óbuda kapcsolata

Horgas Eszter varázslatos fuvolakoncertje

N égy III. kerületi
sportoló is kvalifi-

kálta magát a 2012-es
londoni olimpiára.
Czékus Eszter mûúszó,
Gyurta Dániel úszó,
Tóth Tamás paraúszó és
Sztankovics Anna úszó
utazhat Óbudáról az
olimpiára. Valamennyi-
en Óbuda Sportolója-
díjban részesültek az
elmúlt évek során.
Csak egy hajszál hiány-
zott az olimpiai kvóta
megszerzéséhez Paksy
Tímeának (kajak) és
Vass Dórának (ritmikus
gimnasztika), akik
szintén a városrész ki-
váló sportolói. 

Fenti címmel vette kezde-
tét az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény va-
kációra szervezett prog-
ramsorozata július 17-én. 

M üller Istvánné in-
tézményvezetõ és

munkatársai a nyári hó-
napok alatt várják a ke-
rületben élõ nyugdíjaso-
kat unokáikkal együtt,
hiszen ebben az idõ-
szakban többnyire a
nagyszülõk vigyáznak a
gyerekekre a családok-
ban. 

RÉSZLETEK A 30. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk kö-
vetkezõ száma augusztus 6-án,
hétfõn jelenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvashatók a
www. obuda.hu honlapon.

Óbudáról 
az olimpiára

Szünidõ 
az unokákkal

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Óbudai Nyár a kultúra városában
A XII. Óbudai Nyár rendezvénysorozata ékes bizonyítéka
annak, hogy Óbuda a kultúra városa. Szeptember 1-jéig
még számtalan programmal várják az érdeklõdõket.

ARGENTIN HANGULAT A FÕ TÉREN. Astor Piazzolla csodás darabjai csendültek fel a Quartett
Escualo július 6-ai Fõ téri koncertjén az Óbudai Nyár programsorozatában. A klasszikus
igénnyel megkomponált dallamok Buenos Aires fülledt nyári éjszakáiba repítették a hall-
gatóságot. Az elõadásban közremûködött többek közt Miklósa Erika és Horgas Eszter is

A Pataj Jazz Kvintett vérpezsdítõ jazz-muzsikát játszott
az Óbudai Társaskör hallgatóságának július 4-én

Az Átutazó, Udvaros Dorottya és Dés László zenés estje,
a tavalyi sikerre tekintettel idén is Óbudára utazott, a
Zichy-kastély udvarára, Cserhalmi György vendégszerep-
lésével július 14-én

Meseház, udvarhölgyképzõ, lovagi torna és kézmûves foglalkozás várta a családi nap-
ra érkezõket az Óbudai Múzeum udvarán július 7-én. Fellépett Rutkai Bori és a Hébe-
Hóba Banda a Vacka dalokkal

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A „Cigányprímás“ címû operettet a Zichy-kastély udva-
rán mutatta be az Operettvilág Együttes Zsadon Andrea
és Szolnoki Tibor mûvészeti vezetésével és fõszereplé-
sével július 7-én

A Daniel Glattauer könyvébõl „született“, lebilincselõen szórakoztató, „Gyógyír északi
szélre“ címû színdarabot Fullajtár Andrea és Õze Áron játszotta estérõl estére júliusban
az Óbudai Társaskörben, ahol július 18-án már az 50. jubileumi elõadást tartották 

Donizetti: Don Pascuale címû vígoperája az Óbudai Társaskörben „kelt életre“ Fehér
András rendezésében, Altorjay Tamás, Szakács Ildikó, Hajdú András és Gaál Csaba
elõadásában július 13-án és 14-én. Zongorán közremûködött Kertész Rita

Tordai Teri és Béres Ilona fõszereplésével, Örkény István
Macskajátékának egy olyan feldolgozását láthatta a közön-
ség az Óbudai Társaskör kertjében, melyben csupán a két
fõszereplõ mondja el, éli meg a Szkalla nõvérek híres törté-
netét. A darabot Berényi Gábor alkalmazta színpadra

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Beruházás

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választóke-
rület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart
fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-
irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára
elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791-es tele-
fonszámon.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az Új Széchenyi Terv a
Környezet és Energia Ope-
ratív Program (KEOP) –
5.3.0/A pályázatának kere-
tében megvalósuló projek-
tet 187 millió forinttal tá-
mogatta az Európai Unió.
A beruházás teljes értéke
350 millió forint. Eredmé-
nyeként várhatóan a felére
csökken a régi, házgyári
technológiával készült
épület fûtési költsége. A
felújítás nyolc hónapot vett
igénybe. Összesen hétezer
négyzetmétert szigeteltek
le és csak ablakokból 527
darabot cseréltek új, jól

zárható, légszigetelt mû-
anyagra. A kivitelezõ az
Épkar Zrt. volt.

Kocsisné Hodosi Eszter
elmondása szerint az új ab-
lakoknak köszönhetõen
sokkal világosabbá vált a
híres óriási tornaterem,
aminek hatására az áram-
számlán is sokat spórolhat
majd az intézmény. - Ed-
dig „csak“ a jó eredménye-
inkkel tûntünk ki a többi

iskola közül, ezentúl pedig
már a külsõ megjelené-
sünkkel is - fogalmazott az
épület rózsaszín-mályva-
lila színeire utalva az igaz-
gatónõ, aki elmondása sze-
rint nyitott a további felújí-

tásokra. Szívesen látna pél-
dául napelemeket a lapos-
tetõn - ahol egyébként erre
rengeteg hely áll rendelke-
zésre. 

Bús Balázs ezzel kap-
csolatban elmondta, hogy
az önkormányzat rendkí-
vül fontosnak tartja az
energiatakarékosságot cél-
zó felújításokat. Ezért is
csatlakozott már 2005-ben
az EU által támogatott
energia megtakarítást és az

energiahatékonyság javítá-
sát célzó Staccato prog-
ramhoz. Ennek elsõ lépé-
seként valósult meg 2009-
ben a Faluház felújítása.
- Amint ismét meghirdetik
az Új Széchenyi Terv épü-
letenergetikai pályázatait, a
kerület további intézmé-
nyekkel indul - jelentette ki
a polgármester. A pályáza-
tok elõkészítése egyébként
már el is kezdõdött. 

Domi Zsuzsa

Az önkormányzat jelentõs összeggel támogatta a korszerûsítést

Megújult a Kerék iskola

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete technikai jellegû és formális kérdésekrõl
döntött a július 12-én tartott rendkívüli ülésén.

Új igazgató a vagyonkezelõ élén
A képviselõ-testület Szendrõdi Tamást bízta meg az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. vezetésével legutóbbi, jú-
lius 12-ei rendkívüli ülésén. A zrt. igazgatója Eper-
jesi Zoltán volt.

Pályázat civil szervezeteknek
A pályázat célja közösségépítõ és kulturális rendezvények szervezése, a
környezettudatosság terjesztése és a szemlélet formálása a Kolosy tér-bel-
sõ Bécsi út környéki fejlesztések társadalmi elfogadtatására és ismertségének
megteremtésére, az Óbudai Promenád program népszerûsítésére.
A pályázat pénzügyi kerete: 6.000.000 forint.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás. Támogatási intenzitás:
100 százalék. A támogatás összege: minimum 200.000 forint, maximum
1.500.000 forintt. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.
(péntek) 12 óra. A pályázat benyújtásának helye: 2012. július 27-ig 1033 Bp.,
Fõ tér 4., Locskainé Radnai Írisz, radnai.irisz@obuda.hu; 2012. július 30-tól au-
gusztus 10-ig 1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 35., Szabó Rita, szabo.rita@obuda.hu,
tel.: 437-8688.
A benyújtási határidõ elõtt a pályázók kérdéseiket a 437-8921-es telefonszá-
mon vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen tehetik fel.
Pályázásra jogosult szervezetek:
• Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület),
amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs pro-
jektben;
• Nonprofit gazdasági tár-
saságok, amelyek kon-
zorciumi partnerként nem
vesznek részt a városre-
habilitációs projektben;
• Társasházak, lakásszö-
vetkezetek;
• Szociális szövetkeze-
tek, amelyek konzorciumi
partnerként nem vesznek
részt a városrehabilitá-
ciós projektben.
A pályázati anyag letölthe-
tõ az önkormányzati hon-
lapról: www.obuda.hu

Az Óbudai Promenád népszerûsítéséért

Múlt hónap elején kezdõdött a Kolosy tér és környéké-
nek felújítása, részleges átépítése

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Mint ismeretes, Óbuda és
Shanghaj Changning kerü-
letének vezetõi testvérkerü-
leti szándéknyilatkozatot ír-
tak alá tavaly novemberben.
Az  együttmûködést elsõsor-
ban a kultúra, a turizmus és
az idõsgondozás terén kíván-
ja megvalósítani a két fél.
Ezeken a területeken sok a
hasonlóság a két kerület kö-
zött: magas arányú az idõs
lakosság, valamint nagy
súlyt fektetnek az élhetõ kör-
nyezet kialakítására kulturá-
lis programok és a történelmi
örökség ápolása révén. 

Bús Balázs köszöntõjé-
ben felidézte Óbuda

történelmi múltját és jelen-
korát, hangsúlyozva, Óbu-
da és Changning nemcsak
területük nagyságában, de
földrajzi fekvésükben és a
városuk „életében“ betöl-
tött szerepükben is hason-
lóak. A tanácsteremben

tartott rövid eszmecsere
során a polgármester el-
mondta: az idõskori akti-
vitás megõrzése a kulturá-
lis intézmények bevonásá-
val példaként járhat Óbu-
da elõtt. Más népek kultú-
rája, hétköznapi élete

megismerésének kiváló
eszközeként értékelte  a
Magyarországról szóló kí-
nai ifjúsági történelmi ver-
senyt. A Hudec-ház felújí-
tását, illetve funkciójának
tervezését is az együttmû-
ködés gyakorlati lépései

közé sorolta és elismerésé-
nek adott hangot. Felidéz-
te: Hudec László magyar
származású építész az
1920-30-as években több
mint hatvan épületet terve-
zett Shanghajban, köztük
jelentõs, és ma már mû-

emlékként óvott középüle-
tekkel. Az építész egykori
lakóházának felújítása és
magyar építészeti és kultu-
rális központtá alakítása az
elmúlt években Chang-
ning egyik legfontosabb
beruházása volt. 

A kínai küldöttség veze-
tõje megjegyezte, hogy a
találkozó napján telihold
volt, mely  az õsi kínai
naptár szerint 6. hó 15.
napjára esett. Ez az együtt-
állás kultúrájukban külön-
leges szereppel bír. - Ez az
idõszak a legalkalmasabb
a családtagok összejövete-
lére. Úgy érzem, mintha
hazajöttem volna - mondta
Xia Yongtai baráti érzéseit
kifejezve. 

A delegáció ellátoga-
tott a kerület szociális in-
tézményeibe, a Platán
Könyvtárba, a Gázgyárba,
a Graphisoft Parkba és a
Társaskörbe. 

Együttmûködés a kultúra, az idõsgondozás és a turizmus terén

Tovább erõsödött Shanghaj és Óbuda kapcsolata

T avaly novemberben
az óbudai küldött-

ség ellátogatott Shang-
haj Changning kerületé-
be, hogy a testvérvárosi
kapcsolatról szóló szán-
déknyilatkozatot aláír-
ják. A látogatás során  a
számos kulturális prog-
ram részeként ellátogat-
tak a kerület legnagyobb
könyvtárába is. Ott talál-
koztak elõször azzal a
kezdeményezéssel, ami
az „Ablak Shanghaira“
elnevezést kapta. Ezt
Shanghai városa és a
Shanghai-i Könyvtár,
Kína egyik legnagyobb
könyvgyûjteményének
intézményi munkatársai
indították el. Céljuk,
hogy a világ minél több
könyvtárát ellássák a

shanghai-i könyvkiadók
által kiadott, Kínával, a
kínai kultúrával kapcso-
latos legfrissebb köny-
vekkel. A résztvevõ
könyvtárak évente mint-
egy száz kötetet kapnak
ajándékba a Shanghai-i
Könyvtártól. A biblioté-
ka programjába több
mint 20 ország és régió
150 könyvtárát és 30
kutatóintézetét kapcsol-
ta be a könyvcserébe és
az együttmûködésbe. A
könyvtár mérete, felsze-
reltsége és a kezdemé-
nyezés, melyben négy
ország könyveit külön
polcokon sorakoztatták
fel, mintegy ablakot
nyitva a testvérvárosok,
testvér-országok kultú-
rájára, ötletet adott Bús

Balázs polgármester-
nek. Saját kezdeménye-
zésre immár a kerület is
részt vesz a programban
az Országos Széchényi
Könyvtár és az ELTE
Konfuciusz Intézete
mellett.

A gyûjteményt a Pla-
tán Könyvtár könyvei-
bõl, DVD- filmjeibõl ál-
lították össze, melyet új
beszerzésekkel egészítet-
tek ki. A külön gyûjte-

ményben helyezték el a
küldöttségtõl ajándékba
kapott könyveket is. A
könyvtárosok célja, hogy
minél több látogató nyer-
hessen betekintést a kínai
történelembe és a távol-
keleti ország kultúrájába
annak érdekében, hogy
megismerhessék a kínai
civilizáció sok évezredes
fejlõdését és a mai Kínát.
Bús Balázs beszédében
Weöres Sándor: A teljes-
ség felé címû könyvébõl
idézett. Az író gondolko-

dásmódja köztudottan
közel áll a kínai gondol-
kodáshoz, filozófiához. 

Xia Yongtai, a kínai de-
legáció vezetõje reményé-
nek adott hangot, hogy a
kezdeményezés nem csak
a két kerület, hanem a két
ország kulturális életében
is hídként szolgál majd.
Megjegyezte, hogy a Kí-
nai Ablakban fellelhetõ
Petõfi gyûjtemény Sza-
badság, szerelem! címû
versét szinte mindenki is-
meri Kínában.

„Ablak Kínára“ a Platánban
Ünnepélyes keretek közt tárta ki szárnyait a „Kínai ab-
lak“ a Platán Könyvtárban július 3-án. A Kínáról szóló
könyveket, illetve a kínai szerzõk mûveit külön polcokon
összegyûjtve találják az olvasók e naptól. A kötetek egy
részét helyben olvashatják, többségét kikölcsönözhetik.
A Platán Könyvtár munkatársai folyamatosan bõvítik a
kínálatot, melyhez a városrészben vendégül látott dele-
gáció három új kiadvánnyal járult hozzá.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Jelentõs érdeklõdés kísér-
te az új menetrendszerinti
dunai hajójáratokat. 

F õleg hétvégén elõ-
fordult utas lemara-

dás, de munkanap is sû-
rítést kellett elrendelni.
Eszerint az eredeti elkép-
zeléssel szemben a D12-
es vonalon is egész nap
közlekednek a hajók, így
30-40 perces menetsûrû-
ség biztosítható a két já-
rat közös vonalszaka-

szán. Mivel hétvégén is
jelentõs az utazási igény,
ezért további sûrítés és
az üzemidõ meghosszab-
bítása is szóba kerülhet -
erõsítette meg a Buda-
pesti Közlekedési Köz-
pont. Lapunk kérdésére
a BKK-nál kifejtették,
hogy az eszközállomány
és a pénzügyi lehetõsé-
gek függvényében lehet
a továbbfejlesztésrõl
gondolkodni, ugyanak-
kor azt is meg kell várni,

hogy a nagy érdeklõdés
az újdonságnak szól
vagy a késõbbiekben is
állandósul. A hétvégi
D13-as járat jellemzõen
maximális kihasznált-
sággal közlekedik. A
BKK jelezte, hogy mun-
kanapon végeztek utas-
számlálást, mely szerint
például a Római-parton
egy teljes nap 449 fel-
szálló és 492 leszálló
volt. 

Kertész

Többen hajóznak a vártnál

Hírösszefoglaló: Egységes,
égkék színt kapnak a BKV
buszai, hogy egyértelmûen
azonosíthatók legyenek.

A könnyebb beazono-
síthatóság érdeké-

ben egységes színt kap-
nak a BKV buszai, az át-
színezés nem jár extra
költséggel - közölték a
Budapesti Közlekedési
Központnál (BKK).

Ma Budapest utcáin
többféle megjelenésû,
állapotú autóbusz jár,
ami sem városképi, sem
azonosíthatósági szem-
pontból nem elõnyös.
Az elmúlt években min-
den egyes típusnál eltérõ
színtervet alkalmazott a
BKV, így az Ikarus 200-
as buszok sötétkék színe
után az Ikarus 400-as tí-
pusnál a zöld is domi-
nánsként került elõ,
majd a 7-173 gyorsbu-
szok piros színezést
kaptak, végül a busz-
park egy része ezüstös
fényezést kapott.

Idõközben türkizkék
frankfurti használt bu-

szok, sárga-kék és ezüst
brüsszeli csuklósok,
színátmenetekkel tarkí-
tott szürke-narancssárga-
zöld színeket is magukon
viselõ IK-412-es buszok
jelentek meg. A BKK
szerint ez az utasoknak
teljesen áttekinthetetlen-
né tette, mely buszokon
érvényes a jegyük, bérle-
tük, és mely közlekedik a
BKK megrendelésében.
A változással a buszok
beazonosíthatók lesznek,
ami könnyebbséget je-
lenthet a vidéki, külföldi
használók számára.

A buszok átszínezésé-
nek nem lesznek extra
költségei, mert az idén a
buszfelújítások és a
használt buszok honosí-
tása miatt a buszállo-
mány jelentõs részének,
mintegy 100 busznak az
átfestése egyébként is
szükséges, valamint át
kell festeni az újonnan
forgalomba állítani ter-
vezett 150 járatot is. A
teljes flotta a tervek sze-
rint négy-öt éven belül
lesz egységes.

Egyenruhát kapnak
a BKV-buszok

A BKK szakemberei
július 16-án elhárí-

tották azt a mûszaki hi-
bát, ami miatt a koráb-
ban tervezettnél egy
nappal tovább tartott a
H5-ös (szentendrei) HÉV
vonalán végzett karban-
tartási munka. Így július
16-án 20 órától ismét
eredeti menetrendjük
szerint, a teljes vonalon
közlekednek a szerelvé-
nyek.

A HÉV-vonal belsõ
szakaszán mûködõ, úgy-

nevezett elektronikus
biztosítóberendezés több
eleme - a vonatokat érzé-
kelõ külsõtéri berendezé-
sek, kábelek - a berende-
zést ért túláram-hatás
miatt meghibásodott. A
vágányzárat július 15-én
egy nappal meghosszab-
bították, ezért a vonatok
július 16-án a Szentlélek
tér és Békásmegyer, il-
letve a Szentlélek tér és
Szentendre között jártak,
míg a Batthyány tér és a
Szentlélek tér között a

H5 jelzésû HÉV-pótló
autóbuszokkal közleked-
hettek az utasok. 

A Szépvölgyi út és a
Margit híd budai hídfõ
közötti szakaszon egye-
lõre 15 km/h sebesség-
gel haladhatnak a sze-
relvények.

Teljes vonalon közlekedik a szentendrei HÉV

Nem lesz melegvíz július 31-én
a távfûtéses lakásokban

A társaság arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a

távhõ-ellátó berendezések karbantartása miatt júli-

us 31-én 7-tõl 18 óráig a III. kerületben, a távhõvel

ellátott épületekben a hálózati melegvíz szolgálta-

tás szünetel. A Budapesti Távhõ-szolgáltató Zrt.

egy nap alatt elvégzi a szükséges karbantartási

munkálatokat. Utána újra lesz melegvíz.

Hétvégeken új, a ko-
rábban az utasok-

nak már bemutatott
Ikarus-187V típusú autó-
busz is szolgálatba áll a
109-es járaton. Munka-
napokon a 7-es vonalán
találkozhatunk a világos-
kékszínû  magyar gyárt-
mányú autóbusszal,
amely 18,8 méter hosz-
szú, 36 ülõ- és 140 álló-
hellyel rendelkezik. A
légkondicionált utastér-
rel és alacsonypadlós
megoldással készült au-

tóbusz csereszerzõdés
alapján 2014 év végéig

maradhat a BKV állomá-
nyában. Kertész 

Új csuklósbusz a 109-esen

Vízcsõ-felújítás forgalmirend-változással
A Szépvölgyi út Árpád fejedelem útja és Ürömi köz
közötti szakaszán, az Ürömi közben és az Alsó
Zöldmáli úton várhatóan október végéig vízvezeték-
rekonstrukciós munkálatokat végeznek a Fõvárosi
Vízmûvek Zrt. dolgozói. A felújítási munka alatt az
érintett útszakaszon életbe lépett forgalmirend-vál-
tozás miatt az autósok és a tömegközlekedést
igénybe vevõk megnövekedett menetidõvel számol-
hatnak. A rekonstrukció során a vízszolgáltatást za-
vartalanul biztosítja a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (Bõ-
vebb információ: www.vizmuvek.hu).

BKV.HU

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Mint azt már többen is ta-
pasztalhatták, postai ügye-
ik intézésekor néhány hete
a Kiscelli utcai postáról a
Flórián Üzletközpontba irá-
nyították, felújítási mun-
kálatok miatt. A lakosokat
érintõ legfontosabb kérdé-
sekre Szerdahelyi Kinga, a
Magyar Posta Zrt. sajtó-
szóvivõje válaszolt. 

- Miért volt szükség a
felújításra? 

- A postahely gépésze-
tileg, esztétikailag és
funkcionálisan is meg-
érett a modernizációra,
ezért a felújítás teljes
körû. A megújult kör-

nyezet lehetõvé teszi az
ügyfélbarát kiszolgálást,
a zsúfoltság csökkenté-
sét. Az ablakoknál dol-

gozó kollégák munka-
körülményei is jelentõ-
sen javulnak. 

- Milyen változások
várhatók? 

- A felújított, klima-
tizált belsõ tér nyitott-
pultos rendszerû lesz,
melyet ügyfélhívó be-
rendezéssel látnak el. Ez
jelentõsen javítja a ki-
szolgálás hatékonysá-
gát. A kollégák hét mun-
kaállomásnál várják az
ügyfeleket, továbbá egy
fõpénztár valamint pos-
tabolt és fiókbérlet is
rendelkezésre áll majd.
A klasszikus postai szol-
gáltatásokon túl banki
és pénzforgalmi szolgál-
tatásokat is igénybe ve-
hetnek az ügyfelek, a
nyitást követõen. 

- Meddig tartanak a
munkálatok? 

- A felújítás október-
ben fejezõdik be, a pos-
tahely várhatóan no-

vember elején fogadja
új, magas színvonalú
ügyfélterével az ügyfe-
leket. 

- A felújítás ideje alatt
milyen ügyekben tudnak
segítséget nyújtani a
Kiscelli postán? Mit le-
het most ott intézni? 

- A munkálatok alatt
az épület elsõ emeletén
zavartalanul igénybe ve-
hetõ a fiókbérleti szol-
gáltatás, a letétbe helye-
zett, értesített küldemé-
nyek átvétele és a díjhi-
teles küldemények fel-
adása. 

- Novemberig hol in-
tézhetik ügyeiket legegy-
szerûbben a lakosok?  

- Az elõbb felsoroltakon
kívül, más postai szolgál-
tatások igénybe vételére
legközelebb a Flórián Üz-
letközpontban (Flórián tér
6-9.) mûködõ postahelyen
van lehetõség, hétfõtõl
péntekig 8-tól 19, szom-
baton 8-tól 14 óráig.

- A beruházáshoz mi-
lyen forrást vesz igény-
be a társaság? 

- A Magyar Posta Zrt. a
költségeket saját forrás-
ból finanszírozza. Sz. Cs.

A lakosok a Flóriánban intézhetik ügyeik többségét

Felújítják a Kiscelli postát

Útjavítási munkákat, kátyúzásokat végeztet folyamatosan az önkormányzat Óbudán. Képeinken: járdajavítás a Szõlõ utcában és a Mátyás király úton

Lényegében visszaáll az
évtizedekkel ezelõtti kala-
uzos rendszer a legtöbb
Óbudát is érintõ éjszakai
autóbuszjáraton. 

Azokon a vonalakon,
ahol éjszaka szóló-

jármûvek közlekednek,
felszállni csak az elsõ aj-
tón lehet, míg a leszállás-
ra a középsõ és a hátsó aj-
tó vehetõ igénybe. Éjsza-
ka azonban az elsõ ajtó-
nál nem a jármûvezetõ,
hanem biztonsági õr nézi
a jegyeket és a bérleteket,
és akiknek egyik sincs, az
nála vásárolhat emelt
áron, 400 forintért jegyet. 

Az intézkedés a kör-
nyékünket érintõ járatok
közül a 901-est, a 918-
ast, a 937-est, a 943-ast
és  960-ast érinti. Lé-
nyegében csak a 923-
ason nem változik az ed-
digi rend. Felhívjuk
ugyanakkor a figyelmet,
hogy a 943-ason is el
kell fogadni a környéki
vonaljegyeket, amelyek
lényegesen olcsóbbak a
budapesti vonaljegynél.
Békásmegyerrõl Buda-
kalászra például 160 fo-
rint, míg Pomázra 250
forint a 320 forint he-
lyett.

Kertész István

Éjszaka felszállás
csak az elsõ ajtón

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Nagyszabású programba kez-
dett Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, ugyanis Bu-
dapesten elsõként csatlakoz-
tak a Dr. Card Önkormányzati
Egészségkártya Programhoz. 

Aprogram elsõ üteme
sikeresen lezárult, hi-

szen még a nyári szünet
elõtt ellátták a kerületben
tanuló valamennyi általá-
nos iskolás diákot és a köz-
intézmények dolgozóit Dr.
Card egészségkártyával.
Az egészségkártya sürgõs-
ségi ellátás esetén a mentõ-
orvosok munkáját teszi ha-
tékonyabbá, ugyanis tartal-
mazza tulajdonosa legfon-
tosabb egészségügyi és
személyes adatait, vala-
mint a baleset, rosszullét
esetén értesítendõk elérhe-
tõségeit. Így egy helyen,
rendszerezetten találják
azon információkat, ame-
lyek az ellátáshoz szüksé-
gesek. 

A Dr. Card Kft. 2012
januárjában kötötte meg
szakmai együttmûködé-
sét az Országos Mentõ-
szolgálattal, amelynek
keretein belül az OMSZ
szakemberei segítik a
Dr. Card honlapjáról el-
érhetõ e-Kartonrendszer
sürgõsségi moduljának
fejlesztését, amely segít-
ségével bárki - orvostól
és egészségügyi intézet-
tõl függetlenül - bank-
kártya szintû biztonság-
gal tárolhatja egészség-
ügyi adatait. Az egész-
ségkártyán szereplõ ada-
tokat mindenki ingyene-

sen tárolhatja saját e-
Kartonjában. 

Óbudán júliusban kezd-
ték meg az Önkormányza-
ti Egészségkártya Program
második ütemét, amelynek
célja, hogy támogató válla-
latok segítségével Óbuda
valamennyi lakosát ellás-
sák az életmentõ kártyával. 

A program megvalósítá-
sához csatlakozott Varga
Katalin, akit 2012. február
25-én a Miss Colours
Hungary 2012 rendezvé-
nyén megválasztották Ma-
gyarország elsõ kerekes-
székes szépségkirálynõjé-
nek. A verseny óta számos
karitatív akcióban vett
részt Katalin, aki szemé-
lyesen is közremûködik az
Óbudán mûködõ vállala-
tok felkeresésében. 

Varga Katalin a kérdés-
re, hogy miért csatlakozott

a programhoz azt felelte,
hogy nagyon fontosnak
tartja, hogy minden ember
rendelkezzen egészségkár-
tyával, hiszen az valóban
életet menthet. Szerinte na-
gyon sokat jelent, ha egy
baleset, rosszullét esetén
akár azonnal tudják értesí-
teni a hozzátartozókat a
mentõorvosok. Majd hoz-
zátette: - Nagyon remélem,
hogy a kerületben tevé-
kenykedõ vállalatok veze-
tõi meglátják az egészség-
kártya fontosságát és lehe-
tõségeikhez mérten támo-
gatni fogják a célt, hogy
mind a 120 ezer Óbudán
élõ lakos rendelkezzen
egészségkártyával.

Az egészségkártyának
nemcsak a sürgõsségi ellá-
tásban van nagy szerepe,
hiszen a kártyatulajdono-
sok százalékos kedvez-

ményben részesülnek a Dr.
Card KedvezményPont-
jaihoz csatlakozó vállala-
tok termékei, szolgáltatásai
árából. A kedvezményt
nyújtó vállalatok célja,
hogy felhívják a lakosság
figyelmét az egészséges
életmód fontosságára, to-
vábbá hogy biztosítsák,

hogy a kártyatulajdonosok
mindig maguknál tartsák
egészségkártyájukat. 

Az Önkormányzati
Egészségkártya Program
lezárását augusztusban
tervezik, hogy szeptem-
berre Óbuda minden la-
kosa rendelkezzen egész-
ségkártyával. 

Életmentõ egészségkártyát
minden óbudainak!

Talán csak mókának indult, hogy õk
is neveznek a csecsemõgondozási
versenyre - köztük egy fiúval -, de a
végén igen komolyra fordult a dolog.

Aregionális versenyen - ahol
hat kerület (I., II., III., XI.,

XII., XXII.) iskolái mérték össze
tudásukat - „még csak“ a III. helye-
zést érték el, de a budapesti döntõn
már a legjobbnak bizonyultak. Így
õk képviselték a fõvárost a XVII.
Országos Csecsemõápolási Ver-

seny Szolnokon rendezett döntõjén
júniusban. 

Ha az országos versenyt csak
szavakkal jellemeznék, akkor talán
ezek lennének rá a legmegfelelõb-
bek: fárasztó, nehéz, hosszú, meg-
lepõ, szigorú, néha kellemes, he-
lyenként vicces. Az országos dön-
tõn az 5. helyezést szerezték meg a
Fodros diákjai: Hanuder Helga,
Horváth Miriam, Kutassy Jenõ.
Felkészítõ: Balyiné Varga Cecília
iskolai védõnõ.

Csecsemõgondozási verseny

Nyolcadikos szupercsapat a Fodrosból

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 hozzák-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
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Az önkormányzati választá-
sokat 2010 októberében tar-
tották. Sorozatunkban arról
kérdezzük az egyéni válasz-
tókerületek képviselõit: mi-
lyen ügyekben jártak el a la-
kosok érdekében?

Ezúttal dr. Pappné dr.
Nagy Judit (Fidesz-

KDNP), a 15. számú
egyéni választókerület
képviselõje, a vagyongaz-
dálkodásért és a közterület
hasznosításért felelõs al-
polgármester számol be
munkájáról.

- Választókerületem há-
romnegyed része lakóte-
lephez köthetõ: a Kabar
utca-Hímzõ utca-Hatvany
Lajos utca, vagyis a Pün-
kösdfürdõtõl balra helyez-
kedik el, míg kisebbik ré-
sze attól jobbra, a családi
házas területen, az Árpád

utca-Királyok
útja által határolt
területen. 

A legtöbb ké-
rés és panasz az
utak, járdák, par-
kok állapotával
kapcsolatban ér-
kezik hozzám.
Ezeket általában
viszonylag könnyen sike-
rül is orvosolni, a város-
üzemeltetési osztály köz-
remûködésével. 

A legtöbbeket mégis a
békásmegyeri piac hely-
zete foglalkoztat. Több
választási ciklus óta fenn-
álló probléma, hogy a vá-
rosrész már régen kinõtte
a piacot, éppen ezért bõví-
teni és korszerûsíteni
szükséges. A képviselõ-
testület májusban határo-
zott arról, hogy fejlesztési
koncepciót készített. Apá-

lyázati felhívás-
ra  az ajánlatok
beérkeztek és
napokon belül
megkötésre ke-
rül a legkedve-
zõbb ajánlatadó-
val a szerzõdés.
Ennek értelmé-
ben megvalósít-

hatósági tanulmányt kell
készítenie a nyertesnek,
amely több variációt tar-
talmaz. Ezek közül fogja
eldönteni majd a testület,
hogy melyiket tartja meg-
valósításra alkalmasnak. S
mivel ez egy jelentõs be-
ruházás lesz, magántõke
bevonása is szükséges a
megvalósításához. A pro-
jekt megvalósulása esetén
egy minden igényt kielé-
gítõ, kényelmes és korsze-
rû vásárcsarnoka lesz Bé-
kásmegyernek, amelyet

már régen megérdemelné-
nek az itt lakók. 

Vagyongazdálkodásért
és a közterület hasznosí-
tásért felelõs alpolgár-
mesterként is megkeres-
nek a választópolgárok.
Legtöbbször pavilonok,
illetve úgynevezett kite-
lepülések (vendéglátó-
egységekhez tartozó te-
raszok) mûködéséhez
kérnek közterület-hasz-
nálati engedélyt. Kiemel-
ten ügyelünk a városképi
szempontokra, ezért egy-
egy ilyen engedélykére-
lemhez ma már fotoreal-
isztikus látványtervet és
mûszaki rajzot kell csa-
tolni, amelyet a fõépíté-
szi iroda véleményez és
csak szakmai jóváhagyá-
suk alapján létesülhetnek
és mûködhetnek ezek az
építmények. 

Tavasszal elkészült és
a képviselõ-testület által
jóváhagyásra került az
önkormányzat 2014-ig
szóló vagyongazdálko-
dási stratégiája. Ennek
megvalósítása érdekében
tevékenykedik a 2011.
év õszén létrehozott új a
vagyongazdálkodásért
felelõs gazdasági társa-
ság, a vagyonkezelõ fel-
adata az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt., amelynek
feladata, az önkormány-
zat vagyonának haszno-
sítása, azaz az ingatlanok
bérbeadása, karbantartá-
sa, felújítása illetve az
erre kijelölt ingatlanok
értékesítése. Célunk to-
vábbá, hogy ingatlanva-
gyonunk hosszú távú
hasznosítása is biztosí-
tott legyen.

Domi Zsuzsa

Egyéni választókerületek képviselõi

A cél a vagyon értékének növelése

A nyaralás mellett ta-
nultak is a diákok.

Ezt a fáradtságot a gyere-
kek nagy vidámsággal
kezelték. Az itt töltött idõt
kultúraápolásra, hagyo-
mányõrzésre, kapcsolat-

teremtésre, barátságkö-
tésre használták fel. A tá-
bor telephelye az Óbudai
Sport- és Szabadidõ
Nonprofit Kft. vendéghá-
zában volt, amely kiváló
feltételeket biztosított

számukra. A táborlakók
nagy része Erdélybõl, a
Dévai Szent Ferenc Ala-
pítványtól érkeztek, Böjte
Csaba testvér „szárnyai“
alól, Varga Csaba tanár
vezetésével: Popovici
Ioana, Csengeri Vasile,
László István, Moga Ale-
xandra, Maris Roland,
Mezei Anna Mária, Pap
Csongor és Pap Botond.
Kiss Balázs és Kiss Ta-
más Tatabányáról, egy

hatgyermekes családból
érkezett. A gyerekek pil-
lanatok alatt megtanulták
a magyar és román éneke-
ket. A táborba több láto-
gató érkezett, akik értékes
ajándékokkal kedvesked-
tek az itt nyaralóknak. 

Dr. Csepeli Zsuzsan-
na, az Óbudai Sport- és
Szabadidõ Nonprofit
Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja és Havadi Elza (Fi-
desz-KDNP) önkor-
mányzati képviselõ, kul-
turális tanácsnok öröm-
mel adta át Bús Balázs
polgármester üdvözletét
a gyerekeknek. A sok

ajándékot a gyerekek
szívbõl jövõ szeretettel
és énekekkel köszönték
meg mindkét nyelven. 

A Budapesti Román
Egyesület elnöke, Roxin
Anna tudomást szerezve a
tábor létezésérõl felaján-
lotta solymári telephelyü-
ket sportnap rendezésére,
pizza- és szalonnasütéssel
egybekötve. A táborozók
látogatást tettek a Magyar
Mûszaki és Közlekedési
Múzeumban, majd város-
nézésen és képviselõ ha-
jókiránduláson vettek rész
a „gályán“, Horváth „In-
dián“ Pál, az Óbudai
Sportegyesület Vízitúra
Szakosztálya vezetõjének
jóvoltából. 

Dévai gyerekek a Római-parton

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek
számára. Az önkormányzat által végzett napi pályá-
zatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre
folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus leve-
lezõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati
lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb
hasznos információkról. Ha igénylik az önkormány-
zat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni
Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és civil szer-
vezetekkel foglalkozó referensnél, a
radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.

Óbuda-Békásmegyer Román Nemzetiségi Önkormányzata
már tavaly tervezte a hátrányos helyzetben és a kisebb-
ségben élõ gyermekek támogatását határon innen és
túl. Ezt az elképzelést sikerült idén nyáron megvalósíta-
ni, egybekötve az Óbudai Sportegyesület szünidei ingye-
nes evezés oktatásával. 
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Nyakból tépett
aranyláncot 

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság eljárást indított -
õrizetbe vétele mellett -
egy 40 éves nõ ellen, mert
megalapozottan gyanúsít-
ható azzal, hogy július 5-
én a Szentendrei úti egyik
társasháza felvonójában
egy 90 éves nõ nyakában
lévõ aranyláncot kitépte,
majd a sértettet a földre
lökte.A gyanúsítottat kerü-
leti rendõrkapitányság jár-
õrei a helyszínen elfogták.

Erõsít 
a vízirendészet
Tavaly 47 ember fulladt a
Dunába, míg 2010-ben
51, az idén eddig 19 em-
ber lelte halálát a Duná-
ban Magyarországon. A
rendõrségi adatok szerint
évente mintegy kétszázan
fulladnak tavakba, folyók-
ba. A kánikulában egyre
gyakrabban fürdõznek az
emberek tiltott helyeken,
ezért a nyári szezonban a
vízirendõrök megerõsített
szolgálatot látnak el.

Köszönet 
a segítségért 

A HÉV békásmegyeri
megállója és a Bálint
György út közötti sza-
kaszon április 4-én a
reggeli órákban elvesz-
tettem az eszméletem;
a János kórházban tér-
tem magamhoz. Szeret-
ném megköszönni an-
nak a személynek a se-
gítségét, aki mentõt hí-
vott és segített rajtam.
Megjegyezni kívánom,
hogy soha nem iszom
alkoholt, nem dohány-
zom, nem drogozom. A
fent írt idõpontban for-
dult velem elõször a
rosszullét. Azóta az or-
vosok már megtalálták
az okát. Hálásan köszö-
nöm a segítséget.

H. Róbert Gergõ 
egyetemista

Hírösszefoglaló: Kerékpá-
ros és lovas rendõrök jár-
ják július 11-tõl 9-tõl 21
óráig Budapest bicikliút-
jait, turisztikailag frek-
ventált területeit, vala-
mint közparkjait. Tarlós
István fõpolgármester a
kezdeményezést kétmillió
forinttal támogatta saját,
fõpolgármesteri kereté-
bõl. 

N egyven biciklis,
szolgálatonként tíz

kerékpárral és negyven
lovas rendõr ellenõrzi a
fõváros frekventált park-
jait. A kezdeményezést a
Fõvárosi Önkormányzat
újonnan alakult Bûn-
megelõzési és Közbiz-
tonsági Bizottsága elsõk
között tárgyalta a napi-
rendek között, és az elõ-
terjesztést egyhangú
többséggel meg is sza-
vazta. 

Zsolnai József, a bi-
zottság elnöke a biciklis
és lovas egységet bemu-
tató sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy a városve-
zetés minden kezdemé-
nyezést támogat, amely
lehetõvé teszi a rendõri
jelenlét erõsítését Buda-

pesten. A fõvárosban az
elmúlt években folya-
matosan bõvültek a ke-
rékpárutak, hogy a köz-
lekedést komfortosabbá
tegyék. Azonban ez azt
is maga után vonta, hogy
megszaporodtak a ke-
rékpárral közlekedõk
szabálysértései, sokszor
figyelmen kívül hagyják
azokat. A bizottsági el-
nök a biztonságos közle-
kedés érdekében felhívta
a figyelmet arra, hogy
minden biciklis tartsa be
a szabályokat a balese-

tek elkerülése érdeké-
ben.  

Balogh János, a Ké-
szenléti Rendõrség pa-
rancsnoka hangsúlyoz-
ta, hogy az egységek el-
sõdleges feladata fellép-
ni a kerékpárosok sza-
bálysértései ellen. A
biciklik, a ruházat és a
rendõrök kiképzése
összesen ötmillió forint-
jába került a rendõrség-
nek. A kiképzésben és a
kerékpárok kiválasztá-
sában, valamint felsze-
relésében a Magyar Ke-

rékpárosklub volt a
rendõrség segítségére. 

A kék-fehér alapszínû
kerékpárokat felszerelték
tárolóval és a gumibot el-
helyezésére alkalmas
gyûrûkkel is. A járõrök
egyenruhájának alapjául
a vízirendészek rendsze-
resített egyenruhája szol-
gált. A kerékpáros egy-
ség turisták útbaigazítá-
sára is kapott felkészítést,
valamint a klub bicikli-
seknek szóló „kisokosá-
val“ is tudják segíteni a
kerékpárosokat.

Biciklis és lovas rendõrök Budapesten

A biciklis rendõrök a Római-parton, az V. kerületben, a Margitszigeten és a Népliget-
ben járõröznek  

FOTÓ: KOVÁTS GÁBOR

Vízi szabályok
• Fürdeni tilos a Duna budapesti szaka-
szán, mivel az város belterülete. Tilos a
fürdés ezenkívül vízi mûtárgyak, azaz hi-
dak, kikötõk közelében és hajóútvonalon
is, ami a Duna pesti szakaszán szinte
parttól partig tart.
• Helyszíni bírságot von maga után a fo-
lyóban történõ úszás. Ha valaki csak bo-
káig megy a vízbe, hogy lehûtse magát,
esetleg megúszhatja egy figyelmeztetés-
sel, ha nem túl veszélyes szakaszon teszi
ezt.
• A hajózási szabályzat rendszere szabá-
lyozza a vízi közlekedést, a fõ szabályok a
nagy hajókra, a mellékszabályok az evezõ-
sökre, kishajókra vonatkoznak. A nagy ha-
jóknak mindig elsõbbség jár. A gépi meg-
hajtású kishajók vezetõi viszont kötelesek
az evezõsöknek elsõbbséget adni.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Óbuda és a közeli ke-
rületek lakóinak kedvelt
kirándulóhelye a kerü-
letrész. A vizen vagy ke-
rékpárral túrázóknak és
a sétálóknak kedvezõ

feltételeket biztosít a
környék. Különösen a
hétvégeken nagy a for-
galom a partmenti sétá-
nyon, az éttermekben.
Sok család a külföldi

nyaralás, a tengerpart,
vagy a Balaton helyett
itt tölti szabadidejének
nagy részét. Nekik a Ró-
mai-part jelenti a Rivié-
rát. L. A. 

Nekik a Római-part a Riviéra

A Keled utca az illegá-
lis szemétlerakók kedvelt
helye. A vasút melletti
árokban, vagy az út má-
sik oldalán sûrûn követik
egymást a környezetet
csúfító szemétkupacok. A
felelõtlen emberek által
hátrahagyott „bûnjelek“
listája változatos: építési
törmelék, lestrapált bútor,
mûanyag palack, papír-
hulladék, törött WC-csé-
sze, szakadt télikabát és
sok egyéb, a háztartásban
feleslegessé vált holmi
látványa vált ki ellenér-
zést az arra járókban. A
szemetet gyakran elvi-
szik, de szinte már más-

nap újra „akcióba lépnek“
a környezetszennyezõk.
Egy nagyon szigorú bün-

tetési tétel kiszabása talán
jelentõsebb visszatartó
erõt jelentene.

Kép és szöveg:
L. A. 

Barbár kezek törtek derékba egy facsemetét a Fõ téren A rekkenõ hõséget az állatok is nehezen viselik. Utazáskor zárt autó helyett sokkal
jobbnak bizonyul a bicikli után kötött kiskocsi

Bár hivatalosan már nem
lehet higanyos lázmérõt
forgalmazni, még sok ház-
tartásban ilyet használ-
nak. S amíg ez a hõmérõ
létezik, addig a higannyal
kapcsolatos egészségügyi
problémákkal is számolni
kell - amennyiben eltörik a
lázmérõ. 

A higany mérgezõ
anyag: fejfájást, re-

megést, húgyhólyag-
gyulladást, valamint em-
lékezetvesztést okozhat.
Még szerves vegyületei
is mérgezõek. Mivel a
kiömlõ higany azonnal
párologni kezd, legelõ-
ször is nyissunk ablakot!
Csak ezután kezdjük
összeszedni a szilánko-
kat és a szürke golyócs-
kákat, amelyekké maga a
higany formálódik. Ne
érjünk szabad kézzel a
higanyhoz és még a lá-
bunkkal se érintsük meg!
Legjobb, ha gumikesz-
tyût veszünk fel és cipõ-
ben vagy legalább pa-
pucsban végezzük ezt a
„hadmûveletet“. A hi-
ganygolyócskákat egy
fehér papírlappal söprö-
gessük össze, amint „ta-
lálkoznak“ összeolvad-
nak. Ha minden egyben
van már, akkor tegyük
egy zárható edénybe!

A higany semlegesíté-
sére a legjobb a kén.
Ezért azokat az elgurult
higanygolyócskákat,
amelyeket nem sikerült
„összeszednünk“ kén-
porral tudjuk ártalmatla-
nítani. A patikában vásá-
rolhatunk kénport vagy
kéntartalmú sebhintõ-
port, amelyet az össze-
tört lázmérõ helyére
szórhatunk. Borítsuk le
a port egy újságlappal és
hagyjuk dolgozni! A hi-
gany a kénnel kapcsolat-
ba lépve higany-szulfid-
dá alakul. Ez az anyag
pedig már nem veszé-
lyes a szervezetünkre
nézve. A keletkezõ szür-
kés anyagot söpörjük
össze, és tegyük ezt is
zárható edénybe. Ezután
mossuk fel a padlót tisz-
ta vízzel, majd a felmo-
sórongyot is dobjuk ki,
ne használjuk többet! A
zárható edénybe gyûjtött
higany és higany-szulfid
veszélyes hulladéknak
minõsül, ezért ne a sze-
métbe dobjuk, hanem
adjuk le egy veszélyes-
hulladékgyûjtõ telepen.
A helyiséget, amelyben
összetört a lázmérõ, né-
hány napig folyamato-
san szellõztessük, hogy
teljesen kiürüljön belõle
a higanygõz!

Veszélyes hõmérõk

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Környezetcsúfítók

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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Gábornyik Mária
(csecsemõ- és gyer-
mekápoló):
- Nagyon jónak tartom
ezt az újszerû kezde-
ményezést. Itt lakom a
Kaszásdûlõn és öröm-
mel tapasztalom, hogy
milyen rendesek az
emberek, hiszen nem fosztják ki a könyv-
szekrényt. Magam is rendszeresen hozok
ide könyvet, ma négyet tettem be a pol-
cokra, de eddig összesen már legalább 15
kötettel gazdagítottam a tárlót. 

Szabó Bence (gimna-
zista):
- Nekem tetszik! A csil-
laghegyi Könyvmegál-
lót is ismerem. Egy
gondom van, hogy sok
olyan kötetet találok itt,
amelyeket azért hoznak
az emberek, mert ott-
hon már feleslegessé váltak és a családban
senki nem olvas el. Úgy vélem, én hasznos
darabokat tettem a Könyvmegállóba. Ezek
gyerekeknek szóló idegen nyelvû kereszt-
rejtvények.

Mihály Márta (nyugdí-
jas):
- Tetszik a Könyvmegál-
ló ötlete. Én is gyarapí-
tom a készletet. Már
vagy 60 könyvet hoztam
eddig és még nincs vége.
Ma Robert Merle, Mol-
dova György és Végh
Antal köteteket tettem a polcra. Úgy látom,
hogy amiket hoztam, azokat el is vitték ol-
vasni az emberek. Egyébként, ahogy figye-
lem, szépen cserélõdik a készlet.

d. zs.

Az utca hangja

Mi a véleménye a Könyvmegállóról?

Oklevél az óbudai
alkotónak

Rák Béla Óbudán élõ gra-
fikus, újságíró „Szobrok
alulnézetben - Majdnem
ötperces novella“ címû al-
kotása elismerõ oklevelet
kapott a leányfalui Aba-
Novák Galéria által kiírt
novellapályázaton. A pá-
lyázatra 34 mû érkezett, a
szakmai zsûri két elsõ dí-
jat adott ki. Az alkotóknak
Csíkszentmihályi Róbert
Munkácsy-díjas szob-
rászmûvész hat kisplasz-
tikája szolgált témaként.

Gordonkaduó 
A Megbékélés Háza in-
gyenes hangversenysoro-
zatában Farkas Áron és
Buxbaum Viktória gordon-
kaduóját hallhatják az ér-
deklõdõk július 23-án 19
órai kezdettel. (A koncert
ingyenes. Cím: Újmegyeri
tér, a Hadriánus utca-
Királyok útja sarkán.)  

Festmények 
Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény Kisko-
rona utcai galériájában
festménykiállítás nyílt Bar-
lai László és tanítványai
munkáiból. Megtekinthetõ
július 31-ig, hétfõtõl pénte-
kig 9-tõl 16 óráig. (Cím:
Kiskorona utca 3.)

Évzáró tárlat
A Színkör mûvészeti cso-
port évzáró kiállítása au-
gusztus 31-ig látható az
Óbudai Platán Könyvtár-
ban. (Cím: Arató Emil tér
1. Nyitva tartás: www.pla-
tankonyvtar.hu) 

Még csak néhány hete adták át az elsõ két Könyvmegállót.
Körkérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, mi a véleménye
az embereknek a kezdeményezésrõl, illetve hogy igénybe
veszik-e a szolgáltatást?

Mint arról lapunk június
15-ei számában tudósítot-
tunk, Óbuda is aktívan
részt vett a 83. Ünnepi
Könyvhét programsoroza-
tában. 

K ét KönyvMegállót
nyitott az önkor-

mányzat: az aquincumit
a Római téren, a csillag-
hegyit pedig a Mátyás
király úton, összefogva
az Óbudai Platán
Könyvtárral és a Csil-

laghegyi KultúrMontázs
civil egyesülettel. 

Amennyiben a sza-
badtéri könyvcserével
kapcsolatos tapasztala-
tok kedvezõek lesznek,
további utcai könyves-
polcokat telepítenek
majd a városrész külön-
bözõ pontjain. 

(Aquincumi könyvmeg-
álló a Római tér 1. elõtti
területen, csillaghegyi
könyvmegálló a Mátyás ki-
rály út 5. elõtti területen.) 

KönyvMegálló a Római téren és a Mátyás király úton

A nagy sikerre való tekin-
tettel két nyáresti progra-
mot is megismételnek az
Óbudai Társaskörben au-
gusztusban. 

A z Örkény István:
Macskajátékából

Berényi Gábor által
átdolgozott Szkalla lá-
nyokat, Béres Ilona és
Tordai Teri elõadásá-
ban augusztus 2-án 20
órai kezdettel tekint-
heti meg a közönség.

(Belépõjegy: 3 ezer fo-
rint.)
Gitárest még egyszer

Snétberger Ferenc az
augusztus 1-jei, 20 óra-
kor kezdõdõ gitárestjét
követõen 22 órakor rá-
adáskoncertet ad. A ze-
nész mûvészetét a roma
hagyományok, a brazil
zene és a flamenco épp-
úgy inspirálja, mint a
klasszikus gitár és a
jazz. (Belépõjegy: 2500
forint.) Sz. Cs.

Ráadást adnak a Szkalla lányok

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a kerület sportjá-
ért végzett tevékenysége el-
ismeréseként Horváth Péter-
nek Hidegkuti Nándor Em-
lékplakettet adományozott
Óbuda Napján. 

- Az elismerések árada-
ta már tavaly elérte, hi-
szen egy éven belül a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövet-
ség Arany Érdemérmét és
a Magyar Sportért Élet-
mûdíjat is átvehette. Mivel
érdemelte ki ezeket a ma-
gas rangú kitüntetéseket?

- 49 éves oktatói mun-
kámmal. Ma már az elsõ
versenyzõim unokáit taní-
tom kajakozni. Gyakorla-
tilag húszéves korom óta
nevelek sportolókat. A Tí-
már utcában születtem, az
utca Duna-parti végén volt
az Újpesti Dózsa kajakos
vízitelepe. A versenyszerû
sportolást hamar abba kel-
lett hagynom sérülések
miatt, így már 1963 és
1968 között edzõsködni
kezdtem. Közben a Test-
nevelési Fõiskolán kajak-

kenu szakedzõi képesítést
szereztem, bíráskodtam
nemzetközi kajak-kenu
versenyeken, és verseny-
kajakokat építettem tanít-
ványaimnak. 1968 és
1984 között edzett ver-
senyzõim közül 8-an: Tõ-
zsér Ilona, Pozsonyi Ág-
nes, Zakariás Mária,
Dragos Ágnes, Baranyai
Andrea, Harkai Orsolya,
Romhányi Zoltán, Fábián
István Európa-, illetve vi-

lágbajnoki érme-
ket nyertek. Ne-
velõedzõje vol-
tam Storcz Bo-
tond háromszo-
ros olimpiai baj-
nok, világ- és Eu-
rópa-bajnoknak,
Beé István ötszö-
rös világbajnok-
nak és a vb
bronzérmes Szíj-
jártó Istvánnak.
14 volt verseny-
zõm követte pél-
dámat, és kajak-
kenu edzõ lett.
Közülük Dragos
Ágnes, Sóti Ist-

ván, Hrazdil Vilmos,
Martinek Péter, Zakariás
Mária szintén világbaj-
nok, illetve érmes kajako-
sokat nevelt. Az 1984-es
Los-Angeles-i olimpiát
követõen - amelyen a szo-
cialista országok sajnála-
tos módon nem vehettek
részt - úgy döntöttem,
hogy ezután az utánpótlás-
nevelésrõl szóljon az éle-
tem, ettõl kezdve Európa-
bajnoki, illetve világbaj-

noki szintû ifjúsági  korú
versenyzõkkel foglalko-
zom. 1978 óta tagja va-
gyok a Kajak-Kenu Szö-
vetség Edzõbizottságának,
1985-ben a Szövetség el-
nökségi tagjává választot-
tak, 1986-tól napjainkig
pedig sportágfejlesztési al-
elnök vagyok. 

- Mikor alapította meg
saját egyesületét, a Multi
Vízi Sport SE-t? És mit ta-
kar a „Multi“ elnevezés?

- Huszonöt évvel ez-
elõtt, 1987-ben alakultunk
itt, a Rómain. Tanos Lász-
ló, kajakos társamnak volt
egy cége, a Multi Lingua
Fordító és Tolmács Iroda.
Felajánlotta, hogy 50 ezer
forinttal hozzájárul az
egyesület alapításához,
ezért cserébe és hálából
felvettük a „Multi“ nevet.
Hát, ez a nevünk rövid tör-
ténete. 1990-ben kollégá-
immal, Dragos Ágnessel
és Sóti Istvánnal átjöttünk
a Római-partra.

- A csónakház falán
függ egy tábla, amely 864
centiméteres vízállást je-

lez, miközben az épület
meglepõen újnak tûnik…

- 2002-ben épült, miu-
tán 1991 óta négyszer ön-
tötte el telepünket a Duna.
Amikor 2002-ben kétszer
is - tavasszal és õsszel - ki-
öntött a folyó, összedõlt a
régi csónakházunk. A
klubtagság akkor összefo-
gott és társadalmi munká-
ban felépített egy új házat.
A pénzt feleségem, And-
rea jövedelmébõl, családi
házunk eladásából és
bankhitelbõl teremtettük
elõ, ez utóbbit mind a mai
napig törlesztjük. A klub-
tagok munkájukkal na-
gyon sokat segítettek, és
azóta is mindenben szá-
míthatok rájuk. Az egye-
sület számára felajánlott
szja 1 százalékok nélkül
például nehezen tudnánk
talpon maradni. És ugyan-
ezt mondhatom el a csalá-
domról, kollégáimról is: a
feleségem erkölcsi támo-
gatása nélkül nem tudtam
volna ezt az életutat végig-
járni.

Domi Zsuzsa

Hidegkuti Nándor Emlékplakett

„Az utánpótlás-nevelés az életem“

A tizenhat éves ifjú sporto-
lót a jövõ bajnokának tart-
ják a szakemberek. Apja
szerint - aki egyben edzõje
is - Marci alpesi síelõnek
született. 

Az alapokat Japánban
sajátította el, ahol 3-

tól 5 éves koráig élt és
ideális körülmények kö-
zött gyakorolhatott. Elsõ
klubja a Bánkúti Sí Klub
volt, melynek színeiben
2006-ban már elsõ verse-
nyén sikerrel szerepelt, a
serdülõk mezõnyében or-
szágos bajnokságot nyert.
Tudása egyre jobban ki-
teljesedett, a szlovák,
osztrák, szlovén és olasz
edzõtáborok hatására ka-
rakteres versenyzõvé fej-
lõdött. A tehetséges fiatal
lehetõséget kapott nagy
versenyeken való indu-
lásra. Európai Olimpiai
Fesztivál, Felnõtt Alpesi
vb, Téli Ifjúsági Olimpia,
kanadai és olasz utánpót-
lás seregszemlék, mind-

mind nagy élményt jelen-
tettek számára. „Hátrá-
nyos“ helyzete (hazánk-
ban kedvezõtlenek a síe-
lés feltételei) miatt még
nem tagja az európai él-
vonalnak, de képességei
és akaratereje révén kö-
zelebb kerülhet hozzájuk.
Nevelõegyesületét 2009-
ben hagyta el, és az Óbu-
dán mûködõ Fullsport
SE-hez igazolt. Ebben a
klubban fõleg élverseny-
zõk szerepelnek, akik
esélyesek a téli olimpián
és világkupákon való in-
dulásra.

Az Óbuda Napján Bús
Balázs polgármestertõl
átvett Óbuda Sportolója-
díjat nagyra becsüli a ti-
zenhat éves versenyzõ: 
- Még nagyon a pályám
elején járok, így a verse-
nyeken nyert érmeken kí-

vül nincs sok sporttrófe-
ám. Ezt a kitüntetést
nagyra értékelem, hiszen
a kerület vezetõi tartottak
érdemesnek a díjra. Kü-
lön öröm, hogy a polgár-
mestertõl vehettem át, aki
gratulált és további sike-

reket kívánt. Ez az ün-
nepség nem csak egy
szimpla emlékplakett át-
adás volt, sokkal több an-
nál. A Fõ tér Óbuda Nap-
ján ünneplõbe öltözött,
ha már ilyen szerencsém
volt, megnéztem néhány

érdekes programot. Ami-
kor a dobogóra szólítot-
tak, a sok ember miatt na-
gyon izgultam, nem
szoktam még hozzá az
ilyen szerepléshez. Kö-
szönöm a kitüntetést, ami
jelentõs motivációt ad
majd pályafutásomhoz.
Következõ versenyeimen
már Óbuda hírnevéért is
fogok küzdeni.

Lovas A.

Óbuda Sportolója-díjas

Kékesi Márton alpesi sízõ

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Elsõ Óbudai Általános Iskolá-
ban a tanév végén Jeles Napok
rendezvény keretében Fetterné
Szõnyi Éva igazgató kiosztotta az
idei tanév iskolai versenyeinek
díjait, melyek mellett sok szép
kerületi, fõvárosi, országos he-
lyezést is elértek a tanulók. 

A z egyik legkiemelkedõbb
eredményük a Simonyi

Zsigmond Helyesírási Verseny
Kárpát-medencei fordulójában
elért helyezések, melyeket Dé-
nes Tünde magyartanár igé-
nyes pedagógiai munkájának
köszönhetõen nem elõször ér-
tek el a diákok. 

A Jeles Napon tartották a Pe-
dagógiai Szolgáltató Intézet  há-
rom éve alapított „Legeredmé-
nyesebbnek“ Vándordíj átadását
is, melyet Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkormányzati
képviselõ, az oktatási és sport bi-
zottság elnöke, Tamás Ilona, az
oktatási és kulturális fõosztály
vezetõje, illetve Muhari László
Tamás, a Pedagógiai Szolgáltató
Intézet igazgatója nyújtott át az

intézmény Arany Évkönyvében
is megjelenõ, az I. helyen vég-
zett  legjobb tanulónak. 

Az 1-12. évfolyamos tanulók
részére meghirdetett több mint
2600 diák közül 15 tantárgy 40
tanulmányi versenyszámában
elért összesített versenyében a
„Legeredményesebbnek“ járó
díj I. helyezését kapta meg
Banczik Zoltán Ádám 7. osztá-
lyos, II. helyezést ért el Gyar-
mati Fanni Diána 8. évfolya-
mos tanuló, megosztva Oszto-
vits Kinga Mária 5. osztályos
tanulóval. IV. helyezett lett
Vadler Emma 4. osztályos, V.
pedig Vadler Júlia 6. osztályos
diák. A rendezvény az intéz-
ményben tanulók évfolyamon-
kénti eredményeinek ismerteté-
sével és a jutalomkönyvek át-
adásával zárult. III. helyezett
lett Janó Attila, az Óbudai
Harrer Pál Általános Iskola 6.
osztályos tanulója, illetve VI.
helyen Csepregi Janka 5. osztá-
lyos tanuló végzett az Andor
Ilona Ének-Zenei Általános és
Alapfokú Mûvészeti Iskolából. 

„Legeredményesebb“-díjas diákok
Mint arról korábban már hírt ad-
tunk, a VIRTEX2HU nevet viselõ
interaktív angol nyelvtanítási tan-
anyagot az Európai Unióban fej-
lesztettek ki speciálisan vendég-
látó szakiskolai képzésben részt-
vevõ diákoknak. A Kelta Vendég-
látó Szakközép- és Szakiskola a
tananyag adaptálására kapott le-
hetõséget a Tempus Közalapít-
vány által kiírt Leonardo da Vinci
Innováció Transzfer-pályázatban.

A tananyag átvétele múlt hó-
napban újabb fázisába ér-

kezett. Lezajlott az észt, holland
és portugál partnerek monito-
ring látogatása, melynek során a
fenti országok képviselõi meg-
gyõzõdhettek arról, hogy az
adaptáció megfelelõ minõségi
és szakmai szinten történik. Az
említett országok szakértõi részt

vettek az eredeti tananyag kifej-
lesztésében és tesztelésében is,
így az adaptációban a holland
partner a minõségbiztosításért, a
Lisszaboni Egyetem angol tan-
székének szakértõje pedig a
nyelvi lektorálásért felelt.

Az együttmûködõ partnerek
közösen tekintették meg és vé-
leményezték az elkészült vide-
ókat, majd bemutató órákon is
részt vettek, melyeken az átvett
tananyag gyakorlati alkalmazá-
sát követhették figyelemmel.  

A partnerlátogatás sikerrel
zárult, így az új tanévtõl az is-
kola Magyarországon elsõként
kezdheti meg a módszer kísér-
leti alkalmazását a szakács és
felszolgáló szakiskolai képzés-
ben. (A tananyagról további in-
formációk a www.virtex.info.hu
honlapon olvashatók.) Sz. Cs.

Uniós szakértõk a Keltában

Kánikulai melegben tartot-
ták a Krúdy Gyula Általá-
nos Iskola immár hagyo-
mányosnak számító futó-
versenyét. 

Mint azt Pártos Pé-
ter testnevelõta-

nártól, a verseny rendezõ-
jétõl megtudtuk, az egyé-
ni futószámokban (0,6 és
1,8 kilométer) 240-en áll-
tak rajthoz. A legfiatalabb
versenyzõ 5, a legidõsebb
70 éves volt. 

A futóknak a Gyógy-
szergyár utca, iskola
elõtti szakaszán kellett
teljesíteniük a távot. A
rajt és a cél is az intéz-
mény elõtt volt. Az egyé-
ni verseny 28 rajtja során
11 különbözõ korosz-
tályban futottak külön a

hölgyek és a férfiak.
Több korosztályban két
rajtot kellett indítani a
sok induló miatt.

Az egyéni versenyeket
a családi és a csapatvál-
tófutás követte. Mindkét
versenyszámban tíz-tíz,
négytagú csapat állt a
rajthoz.

A futók között volt
Mészöly Géza, egykori
tizennyolcszoros váloga-
tott labdarúgó, az U18-as
válogatott szövetségi ka-
pitánya.

Az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft.
vezetõje, dr. Csepeli Zsu-
zsanna rajtkapuval és do-
bogókkal segítette a futó-
verseny rendezését. Az
eseményt tombolahúzás
zárta, sportszereket és

LEGO-aján-
dékokat sor-
soltak ki a
futók között.

IV. Krúdy futóverseny

A 3. osztályos lányok I. futamának rajtja elõtt

Napközis tanár felvétele 
A Keve-Kiserdei Általános Iskola napközis tanár munkakörbe
keres pedagógust. Elõnyt jelent a néptánc oktatói vagy ének il-
letve technika szakos végzettség. Az állást augusztus 27-tõl le-
het betölteni. A pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú végzett-
ség. Szükséges okmányok: részletes, fényképpel ellátott önélet-
rajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget tanúsító okiratok
másolata. A pályázat beküldendõ augusztus 22-ig a mariaand-
ras@kalasznet.hu e-mail címre.

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

Ingatlanfejlesztõk figyelem!
Hosszú idõ óta elõször, lakópark építésére alkalmas önkormányzati telek eladó!
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Az ebben az évben 28 éves
Ganz Ifjúsági Mûhely is-
mét megnyitotta kapuit:
idén nyáron is megrende-
zik a szokásos nyári tábo-
rokat. 

A foglalkozásokon
készített munkákat

a fiatalok hazavihetik.
Lehetõség van modelle-
zõ foglalkozáson részt

venni, 6-12 éves kor kö-
zött, illetve elektroni-
kain 12 éves kortól.
Sportolási lehetõséget is
kínálnak idõjárás függ-
vényében (foci, evezés,
méta). A nyári táborok
idõpontjai: július 30-tól
augusztus 3-ig; augusz-
tus 27-tõl augusztus
31-ig. A tábori napok
10-tõl 17 óráig tartanak.

A táborok napidíjjal
mûködnek. Ennek ára
800 forint/nap. A díj
magában foglalja az
ebédet, a programokat
és az elkészített munka-
darabot. Érdeklõdni a
helyszínen lehet (Hímzõ
utca 11.) vagy a 06(30)
330-5117-es telefonszá-
mon Kövesdy Csaba
mûhelyvezetõnél. 

Nyári táborok a Ganz Ifjúsági Mûhelyben

Hagyományokhoz híven a
„Legyen a betû jó barát“
Alapítvány Védõszárny
Sportköre idén „Szünidõ
plusz“ címmel tart ingye-
nes kajak-kenu oktatást
iskoláskorú gyermekek-
nek október 15-ig, szom-
bat délelõttönként. 

A programra jelent-
kezõket megtanít-

ják kajakban vagy kenu-
ban evezni, vízi-túrázó
szinten. A foglalkozáso-
kat rendszeresen látoga-
tó gyermekek alaposab-
ban megismerhetik a ví-
zi-közlekedés veszélye-
it, szabályait. A nagyob-

bak megtanulhatják a
kenuk kormányzását is.
A felkészült és a rend-

szeresen járóknak fel-
ajánlják a vasárnapon-
kénti rövidebb túrákon

való részvételi lehetõsé-
get is. 

Gyermekcsoportoknak
elõzetes idõpont-egyezte-
tés alapján, igény szerinti
idõtartammal, 3-8 órás
foglalkozásokat tartanak
a csónakházban vagy a
vízen, szintén díjmente-
sen. A programban egye-
bek mellett evezés-okta-
tás, kézmûves foglalkozá-
sok, ügyességi feladatok
szerepelnek. Biztonsági
okból egy csoportban ma-
ximum 20 gyermeket tud-
nak foglalkoztatni. 

A részvételhez szüksé-
ges felszerelés: fürdõruha,
póló, papucs, nyári sapka,
uzsonna és innivaló. A

részvételhez elõzetes be-
jelentkezés szükséges. A
vízi programokon minden
gyermek köteles mentõ-
mellényt viselni, amit a
sportkör biztosít számuk-
ra, mivel ez vízi-rendésze-
ti elõírás. 

(A Védõszárny Sportkör
címe: Kossuth Lajos üdü-
lõpart 19. A vízibázis
megközelíthetõ a 34-es
autóbusszal, leszállás a
Szent János utcánál. Tele-
fonszám: 240-2627; +36-
30-572-2311. További in-
formációk a Védõszárny
Sportkör Eszki-Móka Ka-
jak/facebook.com illetve a
www.eszkimoka-kajak-
suli.info honlapon) Sz. Cs.

Kajak-kenu oktatás, kézmûvesség, ügyességi játékok

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

A tábori programot
ezúttal is sok köz-

ponti sportprogram szí-

nesíti (strandröplabda,
strandkézilabda, foci,
úszás, vívás, kosárlabda,
judo, aerobic, akrobati-
kus torna stb.), így a
több száz fõs gyerektá-
bor izgalmasabbnak
ígérkezik, mint valaha.
A táborban elsõsorban

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

A tábor augusztus 17-
ig tart, hétköznapokon
8-tól 16 óráig, három-
szori étkezés biztosítá-
sával.

Sportkavalkád 

A sóstói nyári tábor-
ba 7 héten keresz-

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

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

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

A tábor június 18-án
indult és augusztus 5-ig
várják a vendégeket.

Vakáció a Balatonnál

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

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 in-
gyenes. 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 ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06-30-294-9670
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-0601

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� 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
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Teljes körû lakásfelújítás (ingyenes ár-
ajánlat), 2 év garancia. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel.:06(20)961-6466
� Redõny és rovarháló közvetlenül a gyár-
tótól. Más árnyékolástechnikai termékek is.
Gyors és pontos munkavégzés. Tel.:
06(70)615-4638
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Telf.: 06(30)272-3909
� Ablak, ajtó, redõny, szúnyogháló, bontás-
tól a beépítésig korrekt árakon. Tel.:
06(70)325-2883
� 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
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft.
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� 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
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

�Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlá-
tozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Kata-
lin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisz-
tina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-3016

� Fogsorjavítás megvárható! 4.900 Ft. Tel.:
250-5482

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora
Gyula ortopéd-traumatológus fõorvos magán-
rendelése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000 Ft), a békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Bé-
kási lakóparkba, ahol egész héten, szombaton
is kezelünk. Bejelentkezés. Tel.: 06(70)271-
9867
� Dr. 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
� Allergia magánrendelés, III. ker.
Vörösvári út 29. Szénanátha, ekcéma, csalán-
kiütés, ételallergia kivizsgálása, kezelése.
Tel.: 06(20)481-4646, www.allergia.bormar-
ta.hu
� 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

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918, Ny.01006404
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikusan, korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga,  nagy tapasztalat, háznál! Tel.:
06(20)439-6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� 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
� 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
� Matematikatanítás, pótvizsgára, érettsé-
gire, felvételire való felkészítés akár otthoná-
ban. www.mennifogamatek.hu Tel.:
06(20)910-7517
� Pótvizsgára felkészítés általános, középis-
kolásoknak. Diplomaírás. Nagy gyakorlattal.
Házhoz megyek! Tel.: 06(70)595-1948
� Svéd anyanyelvû, 18 éves, fõiskolás lány
svédoktatást vállal, kezdõtõl felsõszintig.
Tel.: 06(30)517-5514
� Matematika, angol, fizika, német pótvizs-

gára, nyelvvizsgára felkészítek.  Házhoz me-
gyek. Tel.: 06(20)973-6467

� Rómain, kertes társasházban, másfél szo-
bás lakás, garázzsal, tulajdonostól eladó. Tel.:
06(30)678-0753
� Garázs eladó Pók utcai lakótelepen,
Nánási úton, víz van. Tel.: 06(20)772-6819
� Aranyhegyen 120 nöl kert faházzal, víz-
zel, villannyal, panorámával 11 MFt eladó.
Tel.: 06(20)486-7269
� Ingatlaniroda keres eladó lakást, házat
készpénzfizetéssel ügyfelek számára. Tel.:
06(20)326-8619
� Vásárolnék 2-3 szobás öröklakást magán-
személytõl Budán, készpénzfizetéssel. Tel.:
06(30)594-9160
� Csúcshegyen (Flóriántól 20 percre) 400
négyszögöles kertet, 30 nm-es faházzal bérbe
adok jelképes összegért. Alkalmas zöldség,
gyümölcs, virág termesztésére. Esetleg el is
adom. Tel.: 06(30)942-8833

� Budapest, III. Kiscsikós köz utcában, iro-
dák/raktárak már 90 m2-tõl, tulajdonostól ol-
csón kiadók! (+36-30)240-7000

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
�Kedvezõ áron kínálunk BETONACÉL 8 mm
159 Ft+áfa/kg-tól, 10-25 mm 151 Ft+áfa/kg-tól.
Tímár Vasker Kft. Pilisvörösvár Szent L. u. 6.
Tel.: 26/363-900, www.timarvasker.hu
� Arany és ezüst felvásárlás. Arany = 6000 Ft-
tól 10 000 Ft-ig. Ezüst = 80 Ft-tól 120 Ft-ig.
06(20)590-5284, V. ker. Kígyó utca 4-6. fszt. 1.
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-4154
�Diplomatalakás berendezéséhez antik bú-
tort, kvalitásos festményt keresek megvételre.
Tel.: +36(30)303-6940
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-30-
308-9148
�Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

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

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

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

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

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra ki-
adók parkolóhelyek a Belváros VI. ker. Király
utca 30-32. társasház (Király Udvar) mélyga-
rázsában, havi 31.250 forintért. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

Ingatlan

Oktatás

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

�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

� 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

� „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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� III. kerületi munkavégzésre ingatlanköz-

vetítõket keresünk. Családias légkörû irodába,

kedvezõ juttatási csomaggal, extra kereseti le-

hetõséggel. Fényképes önéletrajzát city-

form@cityform.hu címre várjuk

�Otthon Centrum III. kerületi Sunpalace irodá-

jába kezdõ támogatással, ingatlan tanácsadót ke-

res! Tel.: 06(70)454-5215; kertesz.andrea@oc.hu

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alkalom-

mal illetve nagytakarítást is. Tel.: 06(20)310-8476

� Személyiségközpontú, megbízható, igé-

nyes társkeresõ a XII. kerületben. R. Zsu-

zsanna 06-30-602-0094

� 58/164 diplomás, igényes hölgy Rózsa-

dombról gáláns úr ismeretségét keresi. Tel.:

325-5242 este

� Miért maradna egyedül? Budai Társköz-

vetítõ a III., XII. kerületben: 06(30)555-8444

Társkeresõ

Egyéb

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 felár:
+ 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

Több mint százéves melegrekordok
dõltek meg a fõvárosban július elsõ
felében, amikor az elsõ héten hõség-
riadót rendeltek el.  A hõmérséklet
már a hajnali órákban megközelítette
a 25 Celsius-fokot. A gyermek- és
idõsellátásban rendkívüli intézkedé-
seket vezettek be.  A köztereken köz-
lekedõknek úgynevezett párakapu-
kat állíttatott az önkormányzat a ke-
rület forgalmas csomópontjain. 

Akánikulában a helyi önkor-
mányzat nemcsak dolgozóit

látja el ásványvízzel, hanem az
ügyfeleknek is lehetõséget bizto-
sít a folyadékpótlásra. A Családi
Tanácsadóban ballonos ásványvi-
zet helyeztek ki, a Szociális Szol-
gáltató Intézmény fogadótereiben
a vízen kívül teát és limonádét kí-
nálnak. Fokozottan figyelnek az
idõsotthonok lakóinak és az idõs-
klubok látogatóinak folyadékpót-
lására. Ahol erre lehetõség van,
klímaberendezéssel felszerelt ter-
mekben tartják a foglalkozásokat.
Ahol nincs klíma, sötétítéssel,
ventilátorral hûtik a helyiségeket.
Az idõs ellátottakat csak reggel
vagy délután négy óra után kísé-
rik ki az épületekbõl. Orvosi vizs-
gálatokra, illetve hivatalos ügyei-

ket intézni klímás gépkocsival
szállítják õket.

Az óvodákban, bölcsõdékben
korábban sem vitték 11 és 16 óra
között a napra a gyerekeket. Ahõ-
ségriadó idején fokozott figyel-
met fordítanak arra, hogy a kicsik
gyakran igyanak, a szabadba reg-
gel és árnyékban is csak naptejjel
bekenve menjenek. A legtöbb he-
lyen kerti zuhanyokkal, meden-
cékkel biztosítják a gyerekek hû-
sölését. A kerület bölcsõdéiben
kötelezõ a napvédõ sapka és a
kendõ. Fejfedõ nélkül nem viszik
ki a kicsiket és nem sokkal 10 óra
után beviszik õket a termekbe, il-
letve óránként kínálják folyadék-

kal az ivásról gyakran elfeledkezõ
legkisebbeket. 

A hivatalos ügyeiket intézõknek
a Harrer Pál utcai okmányirodában
és az ügyfélszolgálaton is biztosí-
tottak a légkondicionált helyiségek.
Klímás irodákban fogadják az ügy-
feleket a polgármesteri hivatal fõ-
épületében, a városüzemeltetési
osztály Laktanya utcai épületében
is. A békásmegyeri okmányirodá-
ban azonban egyelõre nélkülözni-
ük kell a légkondicionálót. Az
ÁNTSZ a hõségben - mely au-
gusztusban is beköszönthet - arra
kéri az intézmények, középületek
kezelõit, hogy a klimatizált helyisé-
geket nyissák meg a lakosság elõtt.

Óvintézkedésekkel kísért forró július

Máltai játszótér az Árpád fejedelem útján
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A Római Sport Egyesületnek (RSE)
újabb sikereket hozott három meg-
mérettetés a közelmúltban. A diák-
olimpia országos döntõjében Hódme-
zõvásárhelyen, majd Székesfehérvá-
ron és a müncheni nemzetközi Head
Trophyn kiemelkedõ helyezéseket ér-
tek el a fiatal sportolók.

Adiákolimpia országos döntõ-
jében 4×50 méteren, gyors

nõi váltóban Beták Anna aranyér-
met (Hódmezõvásárhely), Dani
Veronika bronzérmet (Székesfe-
hérvár) szerzett. 

A Római Sport Egyesület idén
is képviseltette magát a müncheni

Head Trophyn, melyen 12 ország
92 egyesülete, 973 versenyzõvel
vett részt. Az RSE két arany- és két
bronzéremmel tért haza. Kiemel-
kedõen szerepelt Börcsök Dániel,
aki kétszer ért el I. helyezést, és az
országos ranglistán három szám-
ban is a III. helyre került. A verse-
nyen Beták Anna és Könczöl Já-
nos egyaránt bronzérmet nyert tel-
jesítményével. Az egyesület két
vezetõje, Gyepes Lajos és fia,
Gyepes Ádám büszkék tanítványa-
ikra, hiszen - mint fogalmaznak -,
egy ilyen rangos versenyrõl nagy
öröm érmekkel hazatérni Óbuda
dicsõségére. Sz. Cs. 

Ismét dobogón az RSE úszói 
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Beruházók figyelmébe ajánljuk!
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Lelkes Péter szerzõi estjét
tartották a közelmúltban a
Krúdy Gyula Irodalmi Kör-
ben a Kéhli Vendéglõ Krúdy
Szalonjában.

Lelkes Péter író, új-
ságíró és bárzongo-

rista is egyben. Ez utób-
bi minõségében bejárta a
világot és számos élmé-
nyét örökítette meg írá-
saiban. Óbudai kötõdése

nagyon erõs, jelenleg is
itt él és alkot. Köteteinek
- Az igazak tovább él-
nek; Óbuda Díszpolgá-
rai - megjelenését támo-
gatta Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata. 

Legújabb kötete az
idei Ünnepi Könyvhétre

jelent meg „Régi idõk
sajtója“ címmel az
Underground Kiadó és
Terjesztõ Kft. gondozá-
sában. Ebben a könyv-
ben mintegy száznegy-
ven régi írását gyûjtötte
egybe, cikkeket, tudósí-
tásokat. 

Régi idõk sajtója

Kanizsa József, a Krúdy Kör titkára bemutatja Lelkes Pé-
ter: Óbuda Díszpolgárai címû kötetét

Fotó: Krischer Nelly

A sok éves hagyományhoz
híven 2012-ben is mûvelt-
ségi vetélkedõt rendezett
az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény, mely
minden évben valamely je-
les magyar személynek ál-
lít emléket. 

A z idei esztendõ szá-
mos jubileuma kö-

zül választva Örkény Ist-
ván születésének 100.
évfordulóját jelölték
meg a szervezõk téma-
ként. A több hónapos fel-
készülési idõ alatt az in-
tézmény nyolc idõsek
klubjában és a Derûs Al-
kony Gondozóházban
kerületünk közel száz
nyugdíjas polgára ismer-
kedett Örkény életmûvé-
vel. Minden versenyzõ
alaposan felkészült az
író életrajzából, az „Egy-
percesek“ mellett ki-
emelten foglalkoztak a
„Tóték“ valamint a
„Macskajáték“ címû
mûvekkel. A klubfoglal-
kozásokon tartott cso-
portos tanulás mellett a
megfilmesített színmû-
vek levetítése, és a híres
Mácsai elõadás hang-
oskönyv változata is ma-
radandó élményt jelen-
tett. Örkény áprilisi szü-
letésnapja alkalmából,
az Óbudai Társaskörben
szervezett nagyszerû

„Egyperces évszázad“
címû elõadásra is elmen-
tek a csapattagok, érdek-
lõdõk. A klubtagok má-
jusban ellátogattak a Pe-
tõfi Irodalmi Múzeum-
ba, ahol a „Mi mennyi?“
centenáriumi emlékkiál-
lítás rendezõje tartott ta-
nulságos tárlatvezetést. 

Az elõdöntõt április
végén tartották, a döntõt
június 7-én a Kiskorona
utcai Idõsek Klubjának
rendezvénytermében.
Müller Istvánné intéz-
ményvezetõ elmondta,
hogy az elõdöntõn mind
a 16 benevezett csapat
maximális pontszámot
ért el és az alapos felké-
szülésnek köszönhetõen
mind bejutott a döntõbe.
A klubtagokból álló füg-
getlen zsûri mellett Ta-
más Ilona, az oktatási és
kulturális fõosztály veze-
tõje, Kökény Júlia, a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Ház nyugalmazott igaz-
gatója és a díszvendég,
Örkény Angéla, a neves
író lánya értékelte a ver-
senyzõk megoldásait. Az
önkormányzat részérõl
Kelemen Viktória alpol-
gármester és dr. Gallóné
Nagy Judit fõosztályve-
zetõ jelent meg az ese-
ményen. Az okleveleket,
díjakat Bús Balázs pol-
gármester adta át.

Mûveltségi vetélkedõ

Örkény István emlékére

A BTM Aquincumi Múzeuma
és az Osztrák Régészeti In-
tézet fenti címmel végez kö-
zös geofizikai kutatást az
aquincumi polgárváros te-
rületén.

Akét intézmény tudo-
mányos együttmû-

ködésének egyik állomá-
saként tavaly végezték el
a római kori város eddig
nagyrészt ismeretlen te-
rületeinek talajradaros és
elektromágneses felmé-
rését. A munka célja az
volt, hogy a kutatók az
eddig feltáratlan terüle-

tekrõl is információkat
szerezzenek. Különösen
fontos ez a város nyugati
részén, ahol csak kevés
feltárás folyt, így nem is-
mert az utcák, házak he-
lye, tehát a város e részé-
nek alaprajza.

A munka úgynevezett
geofizikai módszerrel tör-
tént, azaz mûszerekkel a
talaj rétegeinek és a benne
rejlõ elfedett régészeti ob-
jektumoknak (falak, ár-
kok) elektromos és mág-
neses eltéréseit mérték.
Az ezekbõl kimutatható
anomáliák alapján a szak-

emberek meg tudták álla-
pítani, hol húzódtak az ut-
cák, milyen volt az épüle-
tek alaprajza. A város ed-
dig ismeretlen és feltárat-
lan részein így sikerült
többhelyiséges házakat,
utcákat is kimutatni.

A közel 10 hektárt érin-
tõ, óriási munka elõzetes
eredményeit a szakembe-
rek az Aquincumi Múze-
umban ismertették, a tel-
jes kiértékelés és feldol-
gozás azonban még több
idõt vesz igénybe, ezen
jelenleg is dolgoznak a ré-
gészek. 

„Én elmentem a vásárba...“ címmel az egykori piacok
hangulatát felidézõ idõszaki kiállítás látható november
18-ig a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze-
umban. (Cím: Korona tér 1.) 

Aquincum ismeretlen házai és utcái

Mascagni: Messa di Gloria címû mûvét adta elõ a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom-
ban az Albert Schweitzer Kórus és Zenekar Kenessey László vezényletével. A szólót Szabóki
Tünde, Kállay Gábor és Cser Péter énekelte. Közremûködött a Vox Clara Kamarakórus 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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KEDVEZMÉNYES ÁRON, NÍVÓS KÖRNYEZETBEN LÉVÕ ÉPíTÉSI TELEK ELADÓ!
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Természet
Rejtvényünkben Dél-Magyarország természetvédelmével kap-
csolatban talál neveket. Megfejtés a vízszintes 1., 7., 26., 41.,
58., valamint a függõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Közismert növény. 7. Atermészetvédelmi terület ne-
ve (zárt betûk: D. V. E. K.). 13. Katonai fizetség. 14. Elzáródik. 15. Vers-
mûfaj. 16. Ú. T. Z. 17. Egyfajta jog. 19. Egyenes, sima, angolul. 20. Brit
út. 22. Óraadó része! 23. Tõle lefelé. 24. Hegycsúcsok. 26. Kedves nö-
vény. 18. Kiejtett mássalhangzó. 29. Cordon …, étel. 20. Nagy London-
ban. 31. Zambiai, görög és egy fél zairei autó jele. 33. Egyfajta csipszek.
35. A. A. S. 36. … Zsuzsa, filozófus. 37. GGGGGGGGG. 38. I. G. K. 39.
AA. 40. Ebház. 41. Szintén védett növény. 44. Indítja. 46. Kastély. 47.
Névelõs tagadás. 48. Cassiopé része! 49. Megszégyenít. 51. Idõnként. 53.
Oxigén és nátrium vegyjele. 54. Török méltóság volt. 55. Vajon étkeznél?
Falusiasan. 56. Sok fából áll. 58. Még egy védett növény. 
FÜGGÕLEGES: 1. Kevesen ismerik ezt a növényt (zárt betûk: S. D.
O. Ó.). 2. Állatbiztató eszköz. 3. Afrikai állam. 4. Némán kel! 5. Ma-
gasztos versfajta. 6. Madridi múzeum fordítva. 7. Bakonyaljai víz. 8. Kb.
tudniillik. 9. Norvég, uruguay-i, olasz autók jele. 10. Rangjelzõ. 11. Ré-
gen írja. 12. Káderben van! 18. Háziállat. 19. Letartóztatásféle. 21. Bün-
tetõintézet volt. 23. A. Y. 25. Császári és királyi rövidítése volt. 27. Tó-
ga egynemûi. 28. Fizikai mértékegység. 32. Kecsesen a zenében. 34.
Mely helyen. 35. Ötölné. 36. Lassító szerkezet. 38. Izomkötõ szövet. 42.
Õsi sumer város. 43. Gye-vel az elején srácok. 45. Szervadó. 46. Áhítás.
47a. Mozi egyik fele. 50. Levegõ. 51. Kongóban van! 52. Néma rõfös!
55. Elán egynemûi. 57. Osztrák, belga autók jele. Ipacs László

A július 9-én megjelent, „Budapest éjszaka“
címû rejtvényünk megfejtése: 

„Holnap majd újra jövök, érkezem, 
most a hajnal vad szagát érezem“. Lassan megszokjuk, hogy ha eljön az

Év Fagylaltja Verseny, akkor a békás-
megyeri Sík Cukrászda elhoz egy dí-
jat. Tavaly a fõdíjat nyerte a diós mé-
zes körte fagyival - ehhez Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere
levélben gratulált -, idén pedig a Ma-
gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövet-
ség különdíját vitte haza a szabolcsi
almatorta fantázianevû fagyijával.

N egyven cukrász nyolc-
van fagyija közül bizo-

nyult a különdíjra érdemesnek
Sík Richárd cukrászmester leg-
újabb fagylaltkölteménye. A ver-
senyt június 4-én Soltvadkerten
rendezte a Magyar Cukrászok Or-
szágos Ipartestülete. 

A Békásmegyer központjá-
ban található cukrászda
egyébként már messze
földön híres: a környezõ
településekrõl Pilisvö-
rösvárról, Szentendrérõl,
Pomázról, Budakalász-
ról, Ürömrõl és a Duna
másik oldaláról, Újpest-
rõl is ellátogatnak ide az
ínyencek, hogy megkós-
tolják a mojito, a grape-
fruit, a sárkánygyü-
mölcs, a homoktövis, a
bodzavirág vagy a bécsi
mandula fagyit - hogy
csak néhányat említsünk
az állandóan kapható 16
féle közül. 

És aki betér a cukrász-
dába, nem marad érzéket-
len a pultban sorakozó

parfétorták és sütemények iránt
sem. A kiváló minõségû termé-
szetes alapanyagokból készülõ
különlegességek között találhatók
diabetikus sütik is, sõt a fagyik
közül is válogathatnak a beteg-
séggel együtt élõ, de az édessé-
gekrõl lemondani nem akaró -
vagy nem tudó - vendégek. 

A mester minden évben maga
is megsüti Az Év Tortáját. Né-
hány éve azt találta ki, hogy au-
gusztus 20-án az elõzõ évek ösz-
szes tortáját is elkészíti - idén sem
lesz ez másként!

A cukrászmester és felesége,
Tünde elárulta: már fogalmazó-
dik bennük a jövõ évi versenyre
benevezendõ fagyi. 

Domi Zsuzsa

Békásmegyeri siker

Különdíj a szabolcsi almatortáért

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Kiállítás a Csillagvárban
Lunczer Anikó, Németh András és Rab-Kováts Éva festõmûvészek
képeibõl nyílt kiállítás a Csillagvár Bevásárlóközpontban. Az alkotá-
sok megvásárolhatók a helyszínen. (Cím: Rákóczi utca 36.)
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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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Egy év kihagyás után újra
hazánkba, a Nyirádi Motor-
Sport Centrumba látoga-
tott a ralikrossz Európa-
bajnokság elitmezõnye -
köztük az amerikai szuper-
sztár Tanner Foust is -, így
az óbudai illetõségû
Bánkuti MotorSport csapat
ismét a sportág abszolút
legjobbjai ellen mérhette
össze tudását a verseny-
pályán. 

Atechnikai nehézsé-
gek ellenére a sok-

szoros magyar bajnok
Bánkuti Gábor újból
megmutatta a külföldi
nagymenõknek, hogy mi-
lyen az igazi magyar vir-
tus, emellett a csapatta-
gok sportemberi nagysá-
ga is ismételten bebizo-
nyosodott. A szombati

motor meghibásodás után
Gábor vezetésével a csa-
pat végigszerelte az éj-
szakát, hogy Gábor va-
sárnap rajthoz tudjon áll-
ni az aznapi két futamon,
amit a pilóta emlékezetes
versenyzéssel hálált meg
másnap. 

Többek közt a korábbi
Európa-bajnok Kalny-val
vívott körökön át látvá-
nyos csatát, amit a hely-
színre kilátogató mintegy
hétezer magyar szurkoló
õrjöngõ vastapssal foga-
dott a lelátókon. A kiugró
eredmény lehetõsége
ugyan a motorcserével

egy idõben elszállt
(nyolchelyes büntetés jár
minden cseréért), ám a
Bánkuti MotorSport így

is jelesre vizsgázott sport-
emberi nagyságból azzal,
hogy a folytatás mellett
döntött hazai Eb-futa-

mán, hiszen
ilyen kaliberû
versenyt ha-
zánkban egy
évben csak
egyszer tarta-
nak. Bánkuti a
gyengécske tar-
talékmotorral -
a pályán elért
eredménye sze-
rint - ilyen kö-
rülmények kö-
zött is a Su-
per1600-os ma-

gyar csapat második leg-
sikeresebb versenyzõje
lett. 

(WWW.BANKUTIMOTORSPORT.HU)

Házhoz jöttek a sztárok

Bánkuti a magyar Eb-futamon

Ozsvár András olimpiai
bronzérmes judos és mester-
edzõ „nagy dobása“ volt uni-
ós gyõztes pályázata, amely
„ippont“ ért a III. kerületi
oktatási intézményeiben ta-
nulók számára.

A„nagy dobást“ már
elõkészítette a Tímár

utcai Általános Iskolában
az általam 1989-ben - ha-
zánkban elsõként - megírt
majd 1991-ben már bein-
dított alternatív küzdõ-
sportos (judo) testnevelési
tanterv törzsanyagként va-
ló bevezetése 2005-ben.
Az új tantervet a Testneve-
lési Egyetem és az Orszá-
gos Pedagógiai Intézet is
alkalmasnak minõsítette
az iskolai rendszerben va-
ló beindítására, amennyi-
ben a személyi és tárgyi
(tartalmi) feltételek adot-
tak. Ezeket ekkor már
Ozsvár András és az általa
létrehozott Óbudai Judo
Club biztosította.

Az eredmények egyér-
telmûen igazolták, hogy
az új tanterv jelentõs neve-
lési és személyiségfejlesz-
tõ hatással bír. Ezt az ered-
ményt igazolta a Nagy
László Általános Iskolá-
ban is bevezetett judo
törzsanyagú testnevelési
tanterv. Jelentõs javulást

mutattak a mért közisme-
reti tárgyak esetében is a
judo alapú testnevelési
osztályoknál a hagyomá-
nyos tantervû osztályokkal
szemben. Az új tantervi
anyag megírásakor is az
volt nálam a fõ szempont,
hogy nevelési eszközként
a küzdõsportok gyakorlá-
sával jobban lehet formál-
ni a fiatalok egyéniségét,
jellemét. Anagyobb figye-
lem és koncentráció az is-
meretek befogadására is jó
hatással lehet a tanulóknál,
önmagukhoz viszonyítva.

A tudatos fegyelem és
az egymásra utaltság alap-
vetõ a küzdõsportoknál.
Ennek megfelelõen egy-
más tisztelete és a teljesít-
mények elismerése termé-
szetes számukra, úgy mint
egymás segítése is.

Ezen tapasztalatok alap-
ján Ozsvár András, amikor
az interneten felfedezte az
unió által kiírt (TÁMOP-
3.2.11/10-1/KMR-2010-
0010 számú) pályázatot,
gondolt egy nagyot. A
sportágával elkötelezett
szakember - akiben óriási
kreativitás és fantázia la-
kozik - meglátta benne a
nagy lehetõséget és meg-
pályázta a kiírást. Tökéle-
tes volt a megérzése, cse-
lekedett - és gyõzött! Óriá-

si eredménynek tartom,
hogy az unió illetékes bi-
zottsága jónak és megva-
lósíthatónak ítélte a pályá-
zatot, melynek megvalósí-
tásához komoly anyagi tá-
mogatást biztosított. 

Amíg nem vonultam
nyugdíjba, minden évben
meghívást kaptam a peda-
gógus börzére, ahol meg-
vásárolhatták a küzdõ-
sportos tantervemet (több
mint 120 tantervet vásá-
roltak meg tõlem). Problé-
ma esetén visszajelzést
kértem - nem kaptam. 

Az Óbudai Judo Club
erejét mutatja, hogy egye-
dül képes a 14 iskolában
és 12 óvodában is biztosí-
tani a tárgyi feltételt (tata-
mit) és a személyi feltéte-
leket - ez egyedüli hazánk-
ban! Magasan képzett test-
nevelõtanárok, szakedzõk
a 26 oktatási intézményt
lefedik. Mint e program
szakfelügyelõje kijelent-
hetem: kiválóan végzik azt
a munkát, amelyet elvárok
én is tõlük, közel 20 évig
voltam Tanárképzõ Fõis-
kola és a Testnevelési
Egyetem vezetõ tanára. 

Fõ célunk a kollégákkal,
hogy a gyermekekkel és a
szülõkkel megismertessük
a küzdõsport - ezen belül a
judo - személyiségformáló

erejét. Munkánk termé-
szetes velejárója, hogy sok
tehetséges fiatalt fedez-
zünk fel, és tisztességes
embereket neveljünk ke-
rületünknek. Az eltelt 8
hónap bizonyítja, hogy a
küzdõsportos-judo alapú
testnevelésnek helye van
az iskolai oktatásban. Po-
zitív vélemények és ta-
pasztalatok jelzik ezt a
kollégák, valamint a tanu-
lók részérõl egyaránt. 

Jó érzéssel tölt el, hogy
a nevelést is segítõ tevé-

kenységemet Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata is értékelte és Óbuda
Napján elismerésben ré-
szesültem. „Óbuda spor-
tolója emléklapot“ vehet-
tem át Bús Balázs polgár-
mestertõl.

Nagyon köszönöm és a
továbbiakban is mindent
megteszek a kerület jó hír-
nevének erõsítéséért.

Dorogi László
testnevelõtanár,

a program 
szakfelügyelõje 

A személyiségformáló judo 

Korszerûsített testnevelés uniós támogatással
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FOGADÓÓRA.Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom) országgyûlési képviselõ
fogadóóráját minden hónap elsõ péntekén 16 órá-
tól tartja a Kabar utca 11. szám alatti Jobbik irodá-
ban, illetve külön idõpont-egyeztetésére is mód
van a z.karpat.daniel@ jobbik.hu drótpostacímen.

Tanulmányút 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler“ Egyesület tanulmányutat szer-
vez augusztus 11-én a Tolnai Német Nemze-
tiségi Napra. (Jelentkezés Neubrandt Olginál
a 06-30-221-4938-as telefonszámon.)

Fogadóóra szünet 
Bulla György (Fidesz-KDNP), Puskás
Péter (Fidesz-KDNP), Havadi Elza (Fi-
desz-KDNP) júliusban és augusztusban
nem tart fogadóórát. * Dr. Pappné dr.
Nagy Judit (Fidesz-KDNP) augusztus-
ban nem tart fogadóórát. * Kelemen Vik-
tória (Fidesz-KDNP) legközelebb au-
gusztus 13-án tart fogadóórát.

Hétrõl hétre izgalmas
programokra invi-

tálnak kicsiket és nagyo-
kat, kedd délelõttönként a
Kiskorona utcai Idõsek
Klubjába (Kiskorona utca
3.), csütörtök délelõttön-
ként pedig a Meggyfa ut-
cai Idõsek Klubjába
(Meggyfa utca 33.).

A nyitóhéten, július
17-én például Mar-
sovszky Gyula népi ipar-
mûvész, a Szentendrei
Skanzen munkatársa, a
Kenderkóc népi kézmû-
ves bolt vezetõje tartott
bemutatót a gyerekek-
nek népi játékokról. Ezt
követõen lehetõség nyílt
a tárgyak kipróbálására,
sõt egy kis kézmû-

veskedés során saját da-
rabok készítésére is. 

Az augusztus végéig
tartó ingyenes programso-
rozatban többek közt a kö-
vetkezõ események közül
válogathatnak az érdeklõ-
dõk: bábszínház, találkozó
és beszélgetés egy mese-
íróval, drámajáték Bene-
dek Elek nyomán, érde-
kes elõadások játéktörté-
netrõl, meseterápiáról,
mesenyomda, képregény
és papírsárkány készítés,
kézmûves foglalkozások. 

(A rendezvények részle-
tes leírása megtalálható a
www.obuda.hu honlapon.
További információ a Kis-
korona és Meggyfa klu-
bokban kérhetõ.)

A Gruber Béla festõmûvész
alkotásaiból nyílt rendha-
gyó köztéri kiállítást Bús
Balázs polgármester nyi-
totta meg július 13-án a
Kórház utca Fõ térhez kö-
zelesõ szakaszán. 

A z óbudai Fõ tér
mellett, a Kórház

utca immáron másod-
szor ad otthont kamara-
kiállításnak. Tenk László
mûvei után a látogatók
Gruber Béla alkotásai-
val ismerkedhetnek meg
a kerületben. A rendkí-
vül fiatalon elhunyt fes-
tõmûvész munkásságá-
nak egy „szelete“ tekint-
hetõ meg az önkor-
mányzat, a Gruber csa-

lád és az Óbudai Múze-
um összefogása nyo-
mán. 

Bús Balázs polgár-
mester, Népessy Noémi,
a múzeum igazgatója és
a mûvész családtagjai
jelenlétében Feledy Ba-
lázs mûvészeti szakíró
méltatta Gruber Béla
(1936-1963) festõ, gra-
fikus alkotói életpályá-
ját, aki a budapesti Kép-
zõmûvészeti Fõiskolán
Bernáth Aurél tanítvá-
nya volt. Tanulmányai
befejezése elõtt elhunyt.
Hagyatéka közel ezer
alkotásból áll.

A mester hátrahagyott
munkái, közgyûjtemé-
nyek és galériák féltve

õrzött kincsei. Bár rövid
élete során itt élt Óbu-
dán, mégis alig van fest-
mény, rajz óbudai tulaj-
donban. Részben ez adja
a kiállítás helyi jelentõ-
ségét. A rendhagyó köz-
téri tárlaton a képek di-
gitálisan felnagyított
másolatai láthatók. Leg-
jelentõsebb és legmonu-
mentálisabb munkája a
„Festõmûterem“ címû,
egyben diplomamunká-
ja is volt. A tizenhárom
kiállított kép között ez is
látható. A képeket Tenk
László és a Gruber csa-
lád közösen válogatta, a
magyarázó szövegek
angol nyelven is olvas-
hatók.

Köztéri képzõmûvészet Az Óbudai Szociális Szolgáltató
Intézmény programajánlója 

Szünidõ az unokákkal 

A hazai világzenei elõadók legnagyobbjai adtak
nagyszabású koncertet a II. Nufolk Fesztiválon

június 27-tõl 30-ig az óbudai
Kobuci Kertben. 

Budapest elsõszámú folk fesz-
tiválján fellépet többek mellett a
Besh o droM, a Balkan Fanatik,
a Napra, a Kerekes Band, a
Maszkura és a Tücsökraj, vala-
mint Ferenczi György és a Rac-
kajam.    

Etno-rock, csángó boogie, mold-
vai drum’n’bass, folk’n’roll, elek-
tro-etno, tüzes kárpát-medencei és
balkáni dallamok, betyáros virtus,
árnyas fák. Ezt kínálta látogatói-
nak a fõváros egyik leghangulato-
sabb szabadtéri szórakozóhelye,
az óbudai Zichy-kastély udvarán
mûködõ Kobuci Kert. A II. Nufolk
Fesztiválon a világzene rajongói
négy napon át 12 koncertet hall-
hattak olyan elõadóktól, akik mes-
teri módon ötvözik a népzenét és a
hagyományokat a XXI. század
lendületével.

• 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 a Békás-

megyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tartott in-

gyenes jogsegélye augusztusban szünetel.

• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete

a Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtöki foga-

dóóráját júliusban és augusztusban szünetelteti.

• 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

Világzenei allstars fesztivál

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
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A Bp., III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálko-
dási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

A lakbér, a víz és szemétáta-
lány díjai önkormányzati ren-
delet, illetve a Fõvárosi Köz-
gyûlés közüzemi díjakkal kap-
csolatos ármegállapításai alap-
ján módosulhatnak. Apályázat
benyújtásának feltételei Óbu-
da-Békásmegyer Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatalá-
nak Ügyfélszolgálati Irodájá-
ban (Bp., III. Harrer Pál utca
2.), továbbá az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. központjában
(Bp., III. Szentlélek tér 7. fsz.)
megtekinthetõk. A pályázatra
történõ jelentkezéshez nyom-
tatványok 2012. július 23-tól
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Polgármesteri Hiva-
talának Ügyfélszolgálati Iro-
dájában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2012. augusztus 3-
án 12 óra. 
Helye: a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálati irodája. 
A pályázat eredményét 2012.
szeptember 3-án függesztik ki
a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodájában és az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
központjában.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, 
helyreállításra szoruló lakások költség-elven való bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, beköltözhetõ állapotú lakások 
szociális-elven való bérbeadására

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fõvá-
rosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján mó-
dosulhatnak. A pályázat benyújtásának feltételei Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp.,
III. Harrer Pál utca 2.), továbbá az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. központjában
(Bp., III. Szentlélek tér 7. fsz.) megtekinthetõk. A pályázatra történõ jelentke-
zéshez nyomtatványok 2012. július 23-tól Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 3-án 12 óra.
Helye: a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája. 
A pályázat eredménye 2012. szeptember 3-án függesztik ki a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájában és az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. központ-
jában. Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

A Bp., III. kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Egészség-
ügyi, Szociális és La-
kásgazdálkodási Bizott-
sága a tulajdonában lé-
võ alábbi lakások bér-
beadására hirdet pályá-
zatot.

KARBANTARTÓT KERESNEK. Az Ágoston Mûvészeti Óvoda
(1032 Budapest, Ágoston utca 2/A) pályázatot hirdet 1 fõ 8 órás
kertész-karbantartói állásra. Alkalmazási feltételek: minimum
szakmunkás végzettség; büntetlen elõélet; egészségügyi alkal-
masság. A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3-tól tölthe-
tõ be. A pályázatok benyújtásának határideje: augusztus 16. A
pályázatok elbírálásának határideje: augusztus 25. A pályázatok
benyújtásának módja: postai úton. Tartalma: fényképes önélet-
rajz, iskolai bizonyítvány másolat, elérhetõség megjelölésével.
TAKARÍTÓI ÁLLÁS. Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédel-
mi Központ takarítót keres. A munkavégzés helye: Kelta utca 5. A mun-
kakörrel járó lényeges feladatok: az intézmény helyiségeinek, berende-
zési tárgyainak és egyéb eszközeinek takarítása, tisztán tartása. A jog-
viszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.A fog-
lalkoztatás jellege: részmunkaidõ, heti 20 óra. Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló“, 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A benyújtandó iratok: szak-
mai önéletrajz, az iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata. A fel-
tételek: 8 általános, munkaköri orvosi alkalmasság. Jelentkezési határ-
idõ: 2012. július 27. A pályázat benyújtható postai úton vagy személye-
sen, Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Bu-
dapest, Váradi utca 9-11. (Az állással kapcsolatban érdeklõdni lehet a
250-1964-es telefonszámon.)
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HAHOTA
Két elõadó beszélget:
- Nagyon zavar, amikor
elõadásom közben lá-
tom, hogy az emberek
minduntalan az órájukat
nézegetik.
- Az még semmi. Sokkal
bosszantóbb, amikor az
órájukat a fülükhöz eme-
lik, és rázzák, hogy nem
állt-e meg… 

* * *
- Ellopták a pénztárcá-
mat! - kesereg a futóbaj-
nok.
- Talán nem érted utol a
tolvajt? - kérdezi hitetlen-
kedve a barátja.
- Dehogynem, kis ideig
fölényesen vezettem is,
csak amikor visszanéz-
tem, a tolvaj már nem
volt sehol!

* * *
- Hát te meg hogy tudtál
ilyen gyorsan megtanulni
angolul?
- Panelházban lakom, és
a szomszédom angol-
tanár…

* * *
- Mama, hol voltál te,
amikor én születtem? -
kérdezi Pistike.
- A kórházban.
- És a papa?
- A hivatalban.
- Hát senki nem volt itt-
hon, amikor megérkez-
tem?

* * *
- Mennyibe kerül önöknél
a legolcsóbb szoba egy
éjszakára? - kérdezi a tu-
rista.
- Kétezer forintba.
- Nekem csak ezeröt-
száz forintom van. Fel
tudna ébreszteni ötszáz
forinttal korábban?

* * *
- Megállapodtam a fér-
jemmel, ha veszekedni
kezdünk, kiküldjük a gye-
rekeket a kertbe.
- Most már tudom, miért
van olyan jó színük a
gyerekeknek. Egész nap
kinn vannak a szabad le-
vegõn …

A szûnni nem akaró meleg miatt az
önkormányzat a Fõ téren és a
Csobánka téren hûsítõ párát szóró
kapukat állíttatott július 6-án. 

A nagy kánikulában a kapuk
alatt áthaladók szervezetének

enyhülést hozott a hûsítõ vízper-
met. A párakapuk mûködésének lé-
nyege, hogy a vízpermetet, illetve a
vízködöt alkotó cseppek mérete a
szokásos vízcseppeknél jóval ki-
sebb, így lényegesen hatásosabban
csökkentik a hõérzetet is. Az önkor-
mányzat nem akart késlekedni a ka-
puk üzembe helyezésével, ezért
még a dekorálás elõtt kihelyezték
azokat. Huzamosabb ideig az Or-

szágos Meteorológiai Szolgálat na-
rancssárga figyelmeztetése volt ér-
vényben, ami azt jelenti, a napi kö-
zéphõmérséklet mindenütt 25 fok
fölött volt, és még éjszaka sem
ment ez alá. A szervezet hõszabá-
lyozó-képességét az életkor, a test-
súly, a fizikai erõnlét, az egészségi
állapot, a táplálkozás és gyógyszer-
szedés is befolyásolja. Ezért fontos,
hogy alkalmazkodjunk a meleg,
forró napokhoz. A hõérzet csökken-
tésében segítik az emberi szerveze-
tet a párakapuk. A további kapuk
tervek szerint a Pethe Ferenc téren,

a Flórián tér és a
békásmegyeri
piac környékén
védenek majd a
hõgutától. 

Párakapuk hõség ellen

AMagyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete július végén a következõ idõpontban és hely-

színen szervez véradást. Július 27-én 14-tõl 18 óráig:
az Auchan Óbuda Áruháznál, a vérvételi kamionban
(Szentendrei út 115.). * Júliusban minden csütörtö-
kön 11-tõl 18 óráig a Magyar Vöröskereszt székházá-
ban (V. Arany Já-
nos utca 31.)

Ha ön egészsé-
ges, elmúlt már
18 éves, de még
nem töltötte be a
60. életévét (rend-
szeres véradóknál
65. életév) és úgy
érzi, hogy segíte-
ni tud a rászoruló
betegeken, jöjjön
el a véradásra!
Személyi igazol-
vány (lakcímkár-
tya) és taj-kártya
szükséges. 

Az északi összekötõ híd köves részénél a Dunából Kóczé
Artúr egy 56 kilós harcsát június 29-én (képünkön), más-
nap egy 18 kilós harcsát fogott ki. A nagy zsákmányt
szétosztotta a Gázgyári lakótelep lakói között

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

Adj vért és ments meg három életet!
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