
Felújították az idén 50. születésnapját ünnep-
lõ Macis ovit: színes homlokzattal, megszé-
pült külsõvel várják a gyermekeket. 

Ingyenes képzés az 50+-os korosztály szá-
mára a Zsigmond Király Fõiskolán szep-
tember 20-tól csütörtökönként 14 órától.

A 17 éves Bóta Botond mûugrásban elért
eredményei alapján a remények szerint
ott lehet a 2016-os brazíliai olimpián. 28

Folytassa Botond!
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Színes a Macis ovi
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Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája

EGÉSZSÉGNAP SZEPTEMBER 8-ÁN. Az „Óbudaiak Egészségéért Közösen“ jelmondat szellemében 
rendeznek egészségnapot szeptember 8-án 9 órától a Vörösvári úti szakrendelõben.    RÉSZLETEK A 8. OLDALON

Véget ért a Sziget Feszti-
vál augusztus 13-án. A ju-
bileumi, 20. rendezvényen
a kezdetektõl számított
hatmilliomodik látogató is
megérkezett a Hajógyári-
szigetre augusztus 10-én. 

Idén nem dõlt meg a
résztvevõk száma, 379

ezren voltak kíváncsiak a
zenei fesztiválra. Ez némi-
leg elmaradt a tavalyitól,
de a jelenlegi gazdasági
helyzetben nagyjából erre
számítottak a rendezõk. 

Pozitívan számoltak be
tapasztalataikról a Szige-

tet minden évben ellenõr-
zõ hatóságok: összességé-
ben sokat javult a helyzet
az elõzõ évekhez képest.

Örökös bérletet ajándé-
koztak a hatmilliomodik
látogatónak, de mivel két
barátnõ együtt érkezett
jegyet váltani, a Sziget
fõszervezõje mindkettõ-
jüket megajándékozta. A
lányok Veszprémbõl jöt-
tek, tavaly voltak itt elõ-
ször, és annyira megtet-
szett nekik a fesztivál,
hogy eldöntötték, mindig
ellátogatnak Óbudára. 

KÉPRIPORT A 2-3. OLDALON

Idén sem lesz olcsó a tanévkezdés
A családoknak idén is több tízezer forintos költséget jelent a tanévkezdés, annak el-
lenére, hogy a tankönyvek ára jellemzõen nem változott az elõzõ évhez képest. Az új
tanévet csaknem 1,3 millió diák kezdi meg. Legfontosabb változásként életbe lép a
köznevelési törvény legtöbb rendelkezése. A nemzeti tanévnyitót szeptember 2-án
Pécsett, a ciszterci rend Nagy Lajos Gimnáziumában tartják. HÍRÖSSZEFOGLALÓ A 7. OLDALON

A Kobuci kertben tar-
tott sajtótájékozta-

tón a szervezõk bejelen-
tették, hogy 2012-ben a
Magyar Dal fõvárosa
Szombathely lesz. A
szeptemberi 9-ei ese-
mény mellett azonban
igazi csemege volt, hogy
idén ismét Magyar Dal

Napjával nyitott a Sziget
Fesztivál. Presser Gá-
bor, a Magyar Dal Napja
kezdeményezés elindító-
ja elmondta, hogy a mu-
zsikosok, a szerzõk és a
közönség szimpátiájá-
nak köszönhetõen szer-
vezhetik meg idén ötö-
dik alkalommal a ren-

dezvénysorozatot, mely-
hez két óbudai helyszín
is csatlakozik.

BÕVEBBEN A 13. OLDALON

A bungee jumping már megszokott eleme volt a rendezvénynek, emellett számos szó-
rakoztató elemmel bõvült a kínálat: a Vidámparkban találhatónál tíz méterrel maga-
sabb, egyedi kivilágítású óriáskerékkel és egyedi kialakítású hintákkal 

Sziget Fesztivál: túl a hatmilliomodik látogatón

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
szeptember 10-én, hét-
fõn jelenik meg. Újságunk
korábbi számai is olvas-
hatók a www. obuda.hu
honlapon.

Magyar Dal Napja

WELOVEBUDAPEST.COM

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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20. Sziget Fesztivál

A fesztiválra több mint 50 országból érkeztek vendégek a Hajógyári-szigetre. Évek óta
a hollandok jönnek legnagyobb számban, több mint tízezren. Emellett több ezer fran-
cia, német, olasz és angol „szigetelõ“ volt kíváncsi a kulturális eseményre

Idén az eddiginél is nagyobb hangsúlyt fektettek a szervezõk a fesztivál dekorációjá-
ra, látványára. Speciális térvilágítások, installációk, valamint a helyszínek külsõ és
belsõ dekorációi is megújultak. Emellett számos mûvészi kivitelezésû látványosság-
gal, mint például hatalmas fatojásokkal, raklapokból készült szobrokkal kiegészült
Colosseummal nyûgözték le a látogatókat 

Látványban is megújulva 

CSÍK-ZENE: A KÜLFÖLDIEKNEK IS TETSZETT. Vadonatúj
feldolgozásain alapuló Daloskönyvével lépett fel a Csík
zenekar augusztus 6-án a Sziget Fesztivál Nagyszínpa-
dán. A magyar beat- és rocktörténelem olyan legendái-
val adták elõ feldolgozásaikat mások mellett, mint Szö-
rényi Levente, Bródy János, Presser Gábor, Földes Lász-
ló, Kovács Kati

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

SZIGET.HU
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Ákos és zenekara, illetve a szervezõk által bõ harmincezresre saccolt tömeg lélegzet-
elállító bulit varázsolt a 20. Sziget Fesztiválra augusztus 7-én, a nulladik napon 

Az Elsõ Emelet is fellépett a koncertfolyamban. A Nagy-
színpadon 11 órás mûsorral mintegy 80 elõadó 150 nép-
szerû magyar dalt játszott, több mint negyven év „termé-
sébõl“ a Magyar Dal Napján, augusztus 5-én

A fõvárost propagáló infor-
mációs pult, fotókiállítás és
interaktív játék mellett idén
elõször retro autós kertmozi-
val is várták a látogatókat a
20. Sziget Fesztiválon. 

AFõvárosi Önkor-
mányzat szervezésé-

ben kiállított retro autós
kertmozi nagy népszerû-
ségnek örvendett már a -1.
napon. Az ötletet a Sziget
20. születésnapja adta, így
a két évtizeddel ezelõtt
használatos, mostanra bon-
tóból beszerzett két Tra-
bant, Wartburg és „kispol-
szki“, valamint Skoda típu-
sú autókba be is lehetett ül-
ni, és napi három alkalom-

mal filmet nézni, többek
közt a „Budapest Retro“ cí-
mû filmet. A vállalkozóbb

kedvûek az autókra üzene-
teket is írhattak Budapest-
rõl, vagy a Szigettel kap-
csolatos élményeikrõl. A
Budapest Standon a retro
hangulathoz kötõdõ „Ab-
lak a múltra“ címû fotóki-
állításon Kerényi Zoltán
képeit tekinthették meg az
érdeklõdõk. Az érintõkép-
ernyõs plazma tv-n buda-
pesti városképek között vá-
logathattak a vendégek.

Az interaktív, úgyneve-
zett Greenbox játék segít-
ségével a külföldiek játé-
kosan ismerkedhettek Bu-
dapest nevezetességeivel.
A turisztikai információs
ponton legnépszerûbbek a
várostérképek és a helyi
látványosságokkal kap-
csolatos információs füze-
tek voltak. 

Retro autós kertmozi 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁNFOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

SZIGET.HU

SZIGET.HU

Egy nap csak 
a magyar dalé volt
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Önkormányzat – Testvérváros

Tisztelt 
Óbudai Polgár!

Örömmel értesítjük,
hogy az Óbuda Város-
kártya elfogadó helyek
száma folyamatosan nö-
vekszik, így az „Elfoga-
dóhely-matricával“ el-
látott üzletekben vásár-
lásai és a szolgáltatások
igénybevétele után egy-
re több helyen tud pon-
tokat gyûjteni. 

Az összegyûjtött pon-
tokat értékes ajándéktár-
gyakra, hasznos eszkö-
zökre válthatja be a ha-
marosan megjelenõ
ajándék katalógusunk-
ból. A kedvezményes
ajánlatok révén így
pénztárca-kímélõ meg-
oldásokhoz juthat. A
pontfelíró partnereink-

rõl és a katalógus meg-
jelenésérõl folyamato-
san érdeklõdjön a
www.obudakartya.hu
weboldalunkon.

Keresse a matricával
ellátott pontgyûjtõ he-
lyeket!

Ha ön is szeretne ré-
szesülni az Óbuda Vá-
roskártya nyújtotta elõ-
nyökbõl, de még nem
rendelkezik kártyával,
kérjük, keresse fel ügy-
félszolgálatunkat, ahol
még ingyenesen tudjuk
biztosítani belépését. 

(Ügyfélszolgálati Iroda:
1036 Budapest, Bécsi út
63. I/5-6. Telefonszám:
+36(21)382-9383. E-mail
cím: info@obudakartya.
hu. Nyitva tartás: hétfõ-
péntek 9-tõl 17 óráig.)

Pontgyûjtés Városkártyával

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.

J úlius végén Kelemen
Viktória alpolgármes-

ter vezetésével delegáció
utazott Varsó Bemowo
kerületébe. A testvérvá-
rosi meghívásra érkezett
küldöttség tagjai a varsói

felkelés 68. évfordulója
alkalmából tartott meg-
emlékezésen megkoszo-
rúzták a honi hadsereg
háborús emlékmûvét. 

Ezt követõen a Ber-
nard Adameczki repülõ

ezredesrõl elnevezett új
körforgalmi csomópont
átadási ünnepségen vet-
tek részt. A megemléke-
zésen Jaroslaw Dabrow-
ski, Bemowo polgármes-
tere mondott beszédet.

Óbudai delegáció Varsó-Bemowóban 

Atáborozók megismer-
kedtek a helyi mûvé-

szettörténeti, mûvészeti és
néprajzi alkotásokkal,
majd ízelítõt kaptak az er-
délyi kultúrából: egy hely-
béli tanítónõtõl székely
népdalokat és néptáncot ta-
nultak. Kézmûves foglal-
kozáson maguk is készítet-
tek helyi motívumokkal
díszített hûtõmágneseket. 

Apottyandi erdei túrán a
gazdag növényvilággal is-
merkedtek az óbudai tanu-
lók. A kisebb pocsolyák-
ban kipróbálhatták magu-
kat az ebihal- és unkavadá-
szatban, erdei szamócát
csemegézhettek.

Az erdei iskolában töl-
tött napokat autóbuszos ki-
rándulások sora színesítet-
te. Felkeresték erdélyi
származású írónk, Tamási
Áron síremlékét Farkas-
lakán, majd játszottak a

tiszta levegõjû parajdi só-
bányában. Korondon meg-
csodálták az erdélyi nép-
mûvészet gyönyörû alko-
tásait, a színes cserépedé-
nyeket, a hímzett textíliá-
kat, a faragott és vesszõbõl,
szalmából font használati
és dísztárgyakat. Megte-
kintették Brassó történelmi
városrészét, ellátogattak a
Fekete-templomba, mely a
gótika legkeletebbre fekvõ
jelentõs alkotása. Madé-
falván megkoszorúzták a
székely vértanúk emlék-
mûvét. Csíkszeredán a
Mikó vár legújabb állandó
kiállítását láthatták: a vár
két fontos „közéleti“ fóru-
mát, az ivóvíz-kutat és a
konyha életét fikciós doku-
mentumfilmekkel keltet-
ték életre a szervezõk az
eredeti helyszínen bemu-
tatva az egykori várbeli
élet mindennapjait. A tábo-

rozók csónakáztak a Gyil-
kos-tavon, sétáltak a Bé-
kás-szoros égbenyúló szik-
lafalai között. Felkeresték
Magyarország Trianon
elõtti határát, a Rákóczi vár
romjairól gyönyörködtek a
lenyûgözõ szépségû gyi-
mesi tájban. Szekeres túrán
vettek részt a Csíki-hava-
sokban csörgedezõ pata-
kok, erdõ borította hegyol-
dalak és virágzó havasi ré-
tek között.

A pottyandi tábortól kö-
zös sasliksütéssel és tábor-
tûzzel búcsúztak, közben
jelenetekkel, énekléssel
szórakoztatták egymást. 

Vereses diákok erdélyi erdei iskolában 
A Veres Péter Gimnázium diákjai júliusban közel két he-
tes jutalomtáborban vettek részt Erdélyben, Csíkszereda
testvérváros szervezésében, a csíki hegyek ölelésében
fekvõ pottyandi erdei iskolában. A táborba érkezõk
könyveket ajándékoztak a csíkszeredai Márton Áron
Gimnáziumnak. A III. kerületi önkormányzat oktatási és
kulturális fõosztálya, a Veres Péter Gimnázium és a tá-
borba utazó gyermekek szülei szívügyüknek tekintették,
hogy a testvérvárosi iskolát támogassák. 
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Óbudán hat múzeum és öt
galéria mûködik, melyekrõl
kisméretû, könnyen forgat-
ható, térképpel kiegészített
tájékoztatófüzetbõl tudhat-
nak meg többet a „szigetla-
kók“ - ismertette a sajtó
képviselõinek népes táborá-
val Népessy Noémi, az Óbu-
dai Múzeum igazgatója az
augusztus 6-ai Szigetbejárá-
son. Gyulai Ivánné, az Óbu-
dai Platán Könyvtár igazga-
tója a szigeti, szabadtéri
könyvszekrény kihelyezésé-
rõl, használatáról beszélt. 

Idén elõször az Óbudai
Múzeum is „kitelepült“

a Hajógyári-szigetre. Ez
természetesen csak rész-
ben igaz ebben a formá-
ban, hiszen a múzeumok,
galériák gyûjteményeit
„Szigeten kívüli“ szerve-
zett túrák során tekinthet-
ték meg a fesztiválra láto-
gatók, idegennyelvû túra-
vezetéssel is. A történelmi
sétán ellátogathattak az
Aquincumi, az Óbudai, a
Vasarely, a Kassák, a Ke-

reskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumba, de vá-

lasztásuk szerint láthatták a
Varga Imre Gyûjteményt,

a Fõ teret és az Óbudai
Társaskört, vagy a Gruber
Béla szabadtéri kiállítást is.

Könyvmegálló 
a Szigeten 

A fesztivál másik új-
donsága a kerület két
pontján nagy sikerrel mû-
ködõ Könyvmegállók
után a harmadik, a Szige-
ten kihelyezett könyv-
szekrény volt. A nagymé-
retû, szabadtéri könyv-
szekrénybõl bárki szaba-
don kivehette a neki tetszõ
kötetet, azzal a feltétellel
vagy kéréssel, hogy olva-
sás után tegyék helyükre
azokat. A Könyvszekrény
használatában volt némi
eltérés a kerületben lévõ
két másikhoz képest, hi-
szen itt a mûködtetõk fel-
készültek arra, hogy nem
mindenki érkezik könyv-
vel a fesztiválra, így eset-
leg nem tud betenni mási-
kat az elvitt kötet helyére.
A könyvtár munkatársai
300 könyvvel töltötték fel
a szekrényt, részben ma-

gyar, illetve angol, német,
olasz, spanyol, francia és
lengyel mûvekkel. A ki-
kölcsönözhetõ alkotások
zöme kurrens szépiroda-
lom volt, de szép számmal
akadtak klasszikus ma-
gyar szerzõk mûveinek
fordításai is. A polcok
nem maradtak üresek a
nagy érdeklõdés ellenére
sem, mert az állományt
naponta száz-száz új kö-
tettel töltötték fel. A
könyvszekrény attól is kü-
lönleges és mondhatni
Európában egyedülálló,
hogy éjszakai használatát
környezetbarát megoldás-
sal érték el. A megvilágí-
táshoz az energiaszükség-
letet napelemek biztosítot-
ták, a fényt kis-fogyasztá-
sú LED-füzérek adták.
Borús órákban és napo-
kon is mûködött a rend-
szer, mivel a szekrénybe
olyan akkumulátort épí-
tettek be, amely három
teljes napra elegendõ ára-
mot képes tárolni. 

Sz. Cs. 

Népszerû óbudai standok a Sziget Fesztiválon 

Vidd! Olvasd! Hozd vissza! - röviden ez a szabály volt ol-
vasható a könyvszekrényen, több nyelven

Hosszas elõkészületek után,
ezekben a hetekben már
nagyban folynak a Flórián
szoborcsoport újraállítási
munkálatai. Az alapozást kö-
vetõen a mûemlék összeépí-
tését végzik, várhatóan az
õsszel elkészülhetnek a
helyreállítással.

AFogadalmi oltár
vagy más néven Fló-

rián szoborcsoport helyre-
állításának terve több mint
tíz évre nyúlik vissza. A
restaurálás 2002-ben, a
„Braunhaxler“ Német Ha-
gyományápoló Közhasz-
nú Egyesület kezdemé-
nyezésére kezdõdött el,
önkormányzati támoga-
tással. A késõbbiekben ki-
sebb-nagyobb intenzitás-
sal folytak a munkálatok.
A szoborcsoportot nem le-
hetett eredeti helyén felál-
lítani, mivel jelenleg ott
villamosmegálló és több-
sávos út van. Új helyszín-
ként, a fõváros vezetésével
való egyetértésben a Flóri-
án tér dél-keleti parkos ré-

szét, a Kiscelli posta és a
református templom olda-
lánál lévõ területet jelölték
ki. Az eredeti elképzelések
szerint idén májusban
megtörténhetett volna az
átadás. A munkálatok
megkezdésekor azonban a
régészek római kori fal-
maradványokra bukkan-
tak. A régészeti feltárás és
a váratlanul szükségessé
vált közmûvezeték-áthe-

lyezés átmenetileg feltar-
tóztatta a munkát. A Kul-
turális Örökségvédelmi
Hivatal szakemberei úgy
döntöttek, hogy a falma-
radványokat a föld felszí-
ne alatt hagyva óvják meg. 

Jelenleg a felszíni
munkák zajlanak, koc-
kakövekkel borítják a te-
ret. A szobor felállításá-
val annak közvetlen kör-
nyezete is megújul, egy

késõbbi ütemben pedig a
teljes park felújítása is
megvalósul. Mindezek
miatt a felavatás új idõ-
pontja szeptember má-
sodik felére módosult. 

Az eredetileg 4,5 méter
magas szoborcsoport fõ-
alakjai Szent Flórián,
Néri Szent Fülöp és
Borromei Károly, milánói
püspök. Utóbbi egy milá-
nói pestisjárvány idején

tett sokat a betegekért,
Szent Flórián a tûztõl,
Szent Fülöp a földrengés-
tõl védte meg az embere-
ket hitük szerint. 

A szoborcsoport alkotó-
ja Bebó Károly (1712 kö-
rül - 1779), a Zichy-család
udvari szobrászának alko-
tását Zichy Miklós gróf és
felesége, Berényi Erzsébet
rendelte meg a mûvésztõl.
A szobrok akkoriban még
különálló kompozíciók
voltak, majd a XIX. szá-
zad elején a mai Vörösvári
és Szentendrei út, Tavasz
utca, Pacsirtamezõ utca ál-
tal határolt területen egy-
más mellé helyezték azo-
kat. A II. világháborút kö-
vetõen lebontották, és a
Budapesti Történeti Mú-
zeum raktárában helyez-
ték el a mûveket. 

A helyi önkormányzat
vezetése a múzeumtól
haszonkölcsönbe vette a
mûalkotást 2003-ban, és
a „Braunhaxler“ Egyesü-
lettel együttmûködve
megszervezte a szobor-
csoport restaurálását és
újraállítását. 

Õszre elkészülhet a Flórián szoborcsoport 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2012_16.qxd  2012.08.16.  11:40  Page 5



2012/16. szám6
Beruházás – Közlekedés

Aszfaltszõnyegezés a Záhony utcában Újrafestették az ostorlámpákat a Szentendrei út mentén

A Meggyfa utcai Óvoda (a
Meseerdõ-Sz ivár vány
Óvoda intézménye) meg-
újult a nyáron. Az új neve-
lési évben immár színes
homlokzattal, megszépült
külsõvel várják a gyerme-
keket.

M int ismeretes, jú-
nius 1-jén ünne-

pelte fennállásának öt-
venedik évfordulóját az
óvoda. A családokkal és
a munkatársakkal együtt
ünneplõ Bús Balázs pol-
gármester beszédében
jelentette be a változást:

- Kerületünkben több
mint harminc óvoda
mûködik. Közülük a
Meggyfa utcai az egyik
legrégebbi intézményünk.
Nemrég egy meglepõen
kedves hangvételû leve-

let kaptam az egyik ér-
dekelt szülõtõl. Mint az
anyuka írja, vidékrõl
költöztek fel, nem sok-
kal késõbb a megszületõ
gyermeküknek kerestek
óvodát. Nem is gondolt
akkor még arra, hogy e
külsõre nem túl meg-
nyerõ épület mit is rejt
magában. A közelben
lakó anyukák bíztatták,
nézze meg belülrõl is. A
látottak gyökeresen vál-

toztatták meg a benne
kialakult képet. Õ java-
solta nekem, hogy az
évforduló jó alkalom le-
het arra, hogy a belsõ ér-
tékekhez hozzáigazítsuk
az épület külsõ megjele-
nését. A dolgok jelenle-
gi állása szerint erre lesz
is mód.

Nyáron igényes mun-
kával két hét alatt elké-
szült a felújítás, mely rá-
nézésre is „gyermekba-
ráttá“ változtatta a több-
nyire Macis oviként em-
legetett óvodát, kicsik
és nagyok örömére. 

Színes a Macis ovi

Ilyen volt, ilyen lett 

BKV pénztárak: 
hosszabb nyitva tartás 

Tovább tartanak nyitva augusztus 1-jétõl a forgal-
mas helyeken lévõ BKV pénztárak. Térségünkben a
Margit hídi, a Szentlélek téri (Árpád híd) és a bé-
kásmegyeri HÉV-állomáson minden nap 6-tól - az
eddigi 20 óra helyett - 21.30 óráig válthatják meg
jegyüket, bérletüket az utasok. A kisebb forgalmú
megállókban a rövidebb ideig üzemelõ pénztárak
közül is többnek 45 perccel meghosszabbították a
nyitva tartását.
A jegyautomatákat is kicserélik. Elõször a legelavul-
tabbakat szerelik le, a meglévõk üzemképességét a
korábbinál gyakrabban, 1-3 naponta ellenõrzik.
A metróállomásokon lévõ pénztárak mûködése szü-
netmentes lesz, vagyis a pénztárosok étkezési szüne-
tei miatt nem fognak bezárni a vásárlók elõtt. K. I.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Hírösszefoglaló: Az oktatá-
si államtitkárság tájékoz-
tatása szerint szeptem-
bertõl a közoktatásban 1
millió 295 ezer 800 diák ve-
szi hátára az iskolatáskát.
Általános iskolában 748
ezer, gimnáziumban 191
ezer 800, szakközépiskolá-
ban 227 ezer 600, szakis-
kolában 128 ezer 400 tanu-
ló kezdi meg a tanévet.

Tankönyvárak
A tankönyvek ára jel-

lemzõen nem változik a
tavalyi évvel összevetve.
A tankönyvek legmaga-
sabb árát szabályozó mi-
niszteri rendelet ugyanis
nem engedi meg, hogy a
tankönyvkiadók a tavaly
kihirdetett árkorlátot -
amely nem változott - át-
lépjék. Ennek megfelelõ-
en az 1. évfolyamos tanu-
lók tankönyvcsomagjának
átlagára 6 ezer 500 forint,
a másodikosoké 7 ezer
400 forint, a harmadikoso-
ké 7 ezer 100 forint, a ne-
gyedikeseké 6 ezer 400 fo-
rint körül alakulhat. Felsõ
tagozaton az 5. évfolya-
mon a tankönyvekért átla-
gosan 6 ezer 500, hatodik-
ban 7 ezer 300, hetedikben
11 ezer 100, nyolcadikban
10 ezer 800 forintot kell
várhatóan fizetni. (Az
interneten olvastunk olyan
iskoláról, ahol az utóbbi
összeg dupláját kérik a 8.
osztályos tankönyvcsoma-
gért. Egy másik iskolai
honlapon a 9. osztályos
tankönyvcsomag 33 ezer,
a 10., 11., 12. osztályosé
pedig átlagban 15-17 ezer
forintba kerül.) 

Papír-írószer
árak

A kínálat óriási, de a
gyerekek elsõsorban a di-
vatos rajzfilm és mesefi-
gurás eszközöket keresik.
A szülõk viszont inkább a
termék árát és használha-
tóságát nézik. Egy fõváro-
si papírkereskedésben ösz-
szeállított adatok szerint a
legolcsóbb iskolatáska 12
ezer, a legdrágább 32 ezer
990 forintba kerül. A na-

gyobb forgalmú üzletek-
ben kapható 5-6 ezer forint
körüli összegért is, vélhe-
tõen gyengébb minõségû

táska. Nem feltétlenül, de
valószínûleg az olcsóbb
tanszerek kevésbé tartó-
sak, azonban az átlagfize-
tésbõl élõk, többgyerme-
kes családok nemigen vá-
logathatnak. Kisméretû
tolltartó kapható 700 és 3
ezer 800 forintért, felsze-
relve a legolcsóbb 2 ezer
690, a legdrágább 5 ezer
990 forint. Golyóstoll van
50, de 2 ezer forintért is,
míg körzõbõl a legolcsóbb
470, a legdrágább - kész-
letben - 3 ezer 200 forint.
Hatdarabos filctollkészlet
nagyjából 280 forinttól
430 forintig vásárolható,
míg a 12 darabos szí-
nesceruza készlet ára 430
és 3 ezer 900 forint között
mozog. A 12 darabos víz-
festék ára 600 forinttól 3
ezer 960 forintig, az
ugyancsak 12 darabos
zsírkrétáé 280 forinttól 1

ezer 300 forintig terjed. A
hatdarabos színes tempera
ára 1 ezer 300, míg az
ecsetkészleté 290 forint.

Egyszerû füzetet lehet
kapni 69, spirálfüzetet 370
forintért, de mondhatni,
ebben is határ a csillagos
ég. A színes, divatos, ke-
ményborításúak akár több
ezer forintba is kerülhet-
nek. Ahúszdarabos iskolai

rajzlap 230, az írólap 150
forintba kerül. A tornazsák
ára átlagban 1 ezer 660 fo-
rinttól 3 ezer 116 forintig
terjed. Mindezek alapján
például egy elsõ osztályos
kisdiák iskolába indítása
nagyjából 20-30 ezer fo-
rintba kerül. 

És akkor még nem
számoltunk a gyerekek
kinõtt ünneplõ ruhájával,
cipõjével, tornaruhájá-
val, tornacipõjével, õszi
hosszúnadrágjával, puló-
verével, kabátjával,
egyéb viseletével…

Az iskolakezdési
támogatásról

Idén az iskolakezdési
támogatás feltételeiben
nincs változás. A támoga-
tás 2012. évi szabályai
szerint a munkáltató ked-
vezõ adózású béren kívüli

juttatással járulhat hozzá
a munkavállaló gyermek-
neveléssel, azon belül az
iskolakezdéssel kapcsola-
tos terheihez. A juttatás
gyermekenként a mini-
málbér 30 százalékáig ter-
jedhet. Az iskolakezdési
támogatás tankönyv, tan-
eszköz vagy ruházat for-
májában adható, ideértve
az utalvány juttatását is, il-
letve azt, ha a magánsze-
mély e termékeket a mun-
káltató nevére szóló
számlával vásárolja meg,
és a számlával utólagosan
számol el. Iskolakezdési
támogatás az idei szabá-
lyok szerint az iskolakez-
dés napját megelõzõ és azt
követõ hatvan napon belül
adható.

A kormány 5 milliárd
649,9 millió forintot biz-
tosít az ingyenes tan-
könyvellátásra, a jogsza-
bályban meghatározott
kedvezmény egy gyerekre
esõ összege 12 ezer forint.

Átalakuló 
jogszabályok
A legfontosabb jogsza-

bályi változás, hogy ha-
tályba lép a nemzeti köz-
nevelésrõl szóló törvény
legtöbb rendelkezése, ami
maga után vonja a teljes
közoktatási jogszabályi
környezet átalakítását. A
nyáron folyamatosan ké-
szültek a nemzeti közne-
velésrõl szóló törvény
végrehajtását segítõ ren-
deletek. Várhatóan õsszel
minden olyan jogszabály
megjelenik, amely irány-
tûként szolgál a változá-
sokhoz. Hatályba lép to-
vábbá az idén elfogadott
kormányrendelet az érett-
ségi vizsgaszabályzat mó-
dosításáról. 

Az oktatási államtitkár-
ság közölte azt is: a Ma-
gyar Államkincstár 2012.
június 30-ai adatai alapján
az iskoláztatási támogatás
felfüggesztése 7 ezer 085
gyereket, míg a szünetel-
tetése 6 ezer 279 gyereket
érintett a mulasztott órák
törvényben meghatározott
túllépése miatt. Sz. Cs. 

Több tízezer forintra is rúghatnak a kiadások

Idén sem lesz olcsó a tanévkezdés

A tanév rendje, szünetek 
A szeptember 3-án induló tanévben a tanítási napok
száma száznyolcvankét nap. A nappali oktatás munka-
rendje szerint mûködõ középiskolában és szakiskolá-
ban a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. Az
õszi szünet október 29-tõl november 4-ig tart, a téli
szünet december 24-tõl 2013. január 2-ig, míg a tava-
szi szünet 2013. március 28-tól április 2-ig. A tanítási
szünetek idõtartamának meghatározásakor minden
esetben a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény által el-
rendelt minimálisan hat egybefüggõ naptári nap biztosí-
tott. Az utolsó tanítási nap 2013. június 14-e, péntek.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

ASzent Margit Ren-
delõintézet Vörös-

vári úti járóbeteg-szak-
rendelõjében (Vörösvári
út 88-96.) szeptember 8-
án 9-tõl 15 óráig rende-
zik az egészségnapot, az
„Óbudaiak Egészségéért
Közösen“ jelmondattal. 

Ingyenes szûrések: vér-
cukormérés, vérnyomás-
és pulzusmérés, In-Body
testösszetétel-mérés,
BMI, táplálkozási tanács-
adás, CO-, COPD mérés.
Ingyenes szûrõvizsgála-
tok: bõrgyógyászati szû-
rés, látóélesség vizsgálat,
urológiai szûrés (nem
csak férfiaknak!), fel-
sõlégúti rákszûrés, csont-
sûrûség vizsgálat, kis-
gyermekek mozgásfejlõ-

désének szûrése (Huple
programmal). Az egész-
ségnapon az intézet szak-
orvosai és szakdolgozói
szûrõvizsgálatokat vé-
geznek, kezelésre, recept-
írásra nincs lehetõség. 

A nap folyamán szak-
mai elõadások várják az
érdeklõdõket egészséges
életmóddal, egészségmeg-
õrzéssel kapcsolatos té-
mákban. 11 órától: Ho-
gyan õrizzük meg bõrünk
egészségét a mindenna-
pokban? Elõadó: dr. Suhaj-
da Kornélia bõrgyógyász
fõorvos. * 12 órától: Ho-
lisztikus egészségszemlé-
let. Elõadó: dr. Bódy Gá-
bor urológus fõorvos. 

(További információ:
www.obudairendelok.hu)

Egészségnap
szeptember 8-án

E z a rendelés csak a
Vörösvári úti szak-

rendelõben érhe-
tõ el, ott beosz-
tás szerint dél-
elõtt és délután
is. A betegek há-
ziorvosi beutaló-
val kerülnek a
gasztroenteroló-
giára. Az elõ-
jegyzés a rende-
lésen és nem a betegirá-
nyítóban történik. A vára-
kozási idõ általában há-
rom hét, de sürgõs esetek-
ben 2-3 napon belül or-
voshoz kerülhetnek a pá-
ciensek. Aki tehát hóna-
pok óta tartó puffadásra,
nem múló hányingerre
panaszkodik, illetve roha-
mosan fogy, az alighanem
ezen a rendelésen köt ki. 

Mivel a daganatos be-
tegségek között a 2-3. he-
lyen áll a vastagbélrák,
célszerû lenne bevezetni a

rendszeres szûrést, különö-
sen a legveszélyeztetettebb

korosztályban, az
50-70 évesek kö-
zött - állítja Bélai
fõorvos. Szeren-
csére ma már
rendelkezésre
állnak azok a
mûszerek, ame-
lyekkel idejében
kimutatható a

vastagbélben keletkezett
polyp, amelybõl idõvel ki-
alakulhat a daganat. Így ha
korán felfedezik a polypot,
és még kicsi, akkor a szak-
rendelõben is le tudják
operálni, ha nagyobb, ak-
kor kórházba irányítják a
beteget. Egy tükrözés akár
8-10 évre is megnyugtat-
hatja a pácienseket, hiszen
legalább ennyi idõ szüksé-
ges ahhoz, hogy egy polyp
kifejlõdjön a szervezetben.
Az egészségügyi kor-
mányzat 2008-ban kezde-

ményezett kisérleti szûrõ-
vizsgálati programot, de
nem lett folytatása. Akkor
önkéntes alapon 2600 óbu-
dai lakos vehetett részt a
szûrésen. Végül alig több
mint ezren kapcsolódtak
be, akiknek 7 százalékánál
találtak valamilyen beavat-
kozást igénylõ elváltozást.
Szerencsére daganatot sen-
kinél sem fedeztek fel,
csak késõbbi veszélyt rejtõ
polypot. Afõorvos hangsú-
lyozta, hogy ennél a beteg-
ségnél is igaz: a megelõzés
sokkal olcsóbb, mint a már
kialakult betegség kezelé-
se. Ezért minden ember jól
felfogott érdeke, hogy a le-
hetõségére álló szûréseken
részt vegyen.

Ezen a szakrendelésen
vizsgálhatják a tejcukor- és
lisztérzékeny betegeket is.
A lisztérzékenység valódi
allergia, amely diétával,
speciális étrenddel tünet-
mentessé tehetõ. Ameny-
nyiben viszont elhanyagol-
ják, daganatok, bõrbeteg-
ségek kialakulásához ve-
zethet. A tejcukor érzé-
kenység emésztési zavar,
egy enzim hiányából adó-
dik. Hasmenés, puffadás,
bélgörcsök jelzik a problé-
ma kialakulását. A csecse-
mõkor elmúltával a tejcu-
koremésztõ képesség min-
denkinél csökken, csak ép-
pen egyénileg változó
mértékben. Akinél erõseb-
ben, azoknál alakul ki a tej-
cukor érzékenység. Azokat
az ételeket, amelyekben a
tej savanyodott formában
fordul elõ - sajt, túró, kefir,
joghurt, aludttej -, ehetik az
érzékenyek. A tejet, tejfölt,
vajat, tejszínt és minden
ezekbõl készült ételt, italt
viszont nem tudja feldol-
gozni a szervezetük, ezért
kerülniük kell. Amegfelelõ
diéta betartásával azonban
ezek az emberek is normá-
lis életet élhetnek - hangsú-
lyozta dr. Bélai Ferenc fõ-
orvos.

Domi Zsuzsa

Gasztroenterológia

Rendszeres szûrésre lenne szükség
A gasztroenterológia a hasi, gyomor-, bélrendszeri pana-
szok vizsgálatával és kezelésével foglalkozik. Szükség
esetén gyomortükrözést, valamint vastagbéltükrözést is
végzünk. A gyomor-, bél endoscopos vizsgálatok során a
gyomorsavval összefüggõ betegségeket (fekély, erosio
stb.) a vastagbél endoscopos vizsgálatai során gyulladá-
sos, vagy daganatos betegségek, polypok fedezhetõk
fel - tudtuk meg dr. Bélai Ferenctõl, a Szent Margit Ren-
delõintézet területvezetõ fõorvosától.

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerveze-
te augusztus végén a következõ idõpontban és hely-
színen szervez véradást. Augusztus 29-én 11-tõl 19
óráig: a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.). Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de
még nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres vér-
adóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi iga-
zolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Gyermek szemészeti rendelés
Dr. Hatos Emília gyermekszemész szakorvos min-
den kedden 15-tõl 19 óráig rendel a Vörösvári úti
szakrendelõben. Kérjük a szülõket, hogy a gyerme-
keket lehetõség szerint hozzá vigyék. A gyermek
szemészeti rendelésre elõjegyzés szükséges!
Gyulladásos és sérült gyermekeket természetesen
továbbra is lehet a felnõtt szemészeti szakrendelés-
re vinni.

Elõjegyzés telefonon és e-mail-ben
Felhívjuk pácienseink figyelmét, hogy a Vörösvári úti
szakrendelõ elõjegyzési rendszere a 388-7760-as,
illetve a 388-8384-es telefonszámokon továbbra is
hétköznap 8-tól 20 óráig mûködik. A Csobánka té-
ri rendelõ elõjegyzési rendszere pedig 9-tõl 15 órá-
ig hívható a 454-7506-os telefonszámon. Kérjük
önöket, hogy a délutáni órákat is vegyék igénybe,
ezzel is mérsékelve központunk leterheltségét. 2012
januárjától lehetõség van e-mail-es elõjegyzésre is
az elojegyzes@obudairendelok.hu címen.
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A z Óbudai Wellness és Di-
áksport Egyesület 11 éve

foglalkozik az egészséges élet-
re való neveléssel, amatõr és
versenysportolók képzésével

aerobik sportágban. Fõ tevé-
kenységük az egészséges élet-
mód, a tömeg- és versenyspor-
tok népszerûsítése, céljuk,
hogy minden korosztály bevo-

násával, minél szélesebb kör-
ben eljussanak a közönséghez. 

A egyesület és a támogatás-
sal megvalósult programsoro-
zat szakmai vezetõje az olimpi-
kon Sinkó Andrea, aki diplo-
más ritmikus gimnasztika
szakedzõ, okleveles aerobik
edzõ, sportmanager, 2000-ben
alapította gyerek fitness iskolá-
ját, jelenleg a Magyar Ritmikus
Gimnasztika Szövetség elnök-
ségi tagja, az Európai Torna-
szövetség Aerobik Technikai
Bizottságának  és a Magyar
Olimpiai Bizottságnak is tagja.

2012. február 18-a és június 24-
e között három nagy rendezvényt,
úgynevezett óbudai családi élet-
mód és sport hétvégét tartottak
különbözõ helyszíneken, melye-
ken a résztvevõk számára elérhe-
tõek voltak - természetesen szak-
emberek bevonásával - az egész-
séges életmóddal kapcsolatos ta-
nácsadások, sportfoglalkozások,
bemutatók, testzsír százalék- és
antioxidáns mérések, valamint ál-
talános állapotfelmérések. A ren-
dezvényeknek nagy sikere volt, a
közel ezer résztvevõ mindenféle
korosztályból érkezett az óvodás-
tól a nyugdíjasig.

A támogatott projekt másik
eleme a 2011 novembere és
2012 augusztusa között, szom-
batonként megtartott egészség-
napok voltak, melyeken külön-
bözõ foglalkozásokkal, méré-
sekkel, egészséges életmóddal
kapcsolatos tanácsadással vár-
ták az érdeklõdõket. 

Az egészségre nevelõ prog-
ramokkal az egyesület célja
volt, hogy megszerettesse a
család minden korosztályával a
mozgást, már gyermekkorban
felismerjék, az életük részévé
váljon a rendszeres sportolás és
az egészséges életmód.

(A pályázat 2011. 11. 01.-
2012. 08. 15. közötti idõszak-
ban, az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával va-
lósult meg.)

A ugusztus 7-én ünnepelte
századik születésnapját

Kiss László. A nyugalmazott
vegyészmérnök 1958 óta él
Óbudán. Feleségével nyolc
gyermeket nevelt fel, tizenhá-
rom unokával és egy dédunoká-
val büszkélkedhet. Hosszú ak-
tív élete során volt osztályveze-

tõ és gyárigazgató is. Egészségi
állapota mindössze az utóbbi
években kezdett romlani, de
hangulata és étvágya szeren-
csére még mindig remek. 

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata nevében Kelemen
Viktória alpolgármester kö-
szöntötte a nevezetes napon.

Gratulálunk a százévesnek

Az Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület egészségre nevelõ prog-
ramsorozata valósult meg Sinkó Andrea vezetésével a városrészben. A
projekt összköltségvetése 7 millió 491 ezer 110 forint volt, melynek
megvalósításához az Új Széchenyi Terv „Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program“-jában nyerték el a támogatást. 

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Meggyfa utcai helyszínén au-
gusztus 9-én különleges programmal várták a gyerekeket a „Szünidõ az
unokákkal“ címû rendezvénysorozat keretében. Szatai Miklós nagy-
mester vezetésével sárkányt készíthettek, majd az udvaron szabadon
reptethették is mindannyiuk örömére

Szünidõ az unokákkal

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Családi életmód és sport hétvégék, egészségnapok uniós forrásból
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA

A z elõzõ évekhez ha-
sonlóan, augusztus

7-tõl más nemzetek rend-
õrei is jelen voltak a Szi-
get Fesztiválon. A német,
brit, holland rendõrök sa-

ját országuk állampolgá-
rainak álltak rendelkezé-
sére, segítették õket a fel-
merülõ kérdések gyors
intézésében. Jelenlétük-
kel az együttmûködési

akcióban a nagy számú
külföldi látogatókkal való
kommunikációban nyúj-
tottak jelentõs segítséget,
és kivették részüket a
bûnmegelõzésben.

Három nemzet rendõrei 
segítettek a magyaroknak

A Budapesti Rendõr-fõ-
kapitányság és a III. ke-
rületi Rendõrkapitányság
munkatársai minden
helyzetre felkészülve fo-
gadták a 20. fesztivál lá-
togatóit. 

A Hajógyári-szigeten
mûködtetett õrsön

állandó rendõri jelenlé-
tet biztosítottak, emel-
lett civil ruhás nyomo-
zók segítették a bûn-
megelõzést, készenlét-
ben álltak a Dunai Vízi-
rendészeti Rendõrkapi-
tányság munkatársai is.
A külföldi fiatalok biz-
tonságos szórakozását
különbözõ országokból
érkezett rendõrök is se-
gítették. 

A Budapesti Rendõr-
fõkapitányság szakem-
bereinek célja a résztve-
võk védelme, a bûn-

megelõzés, valamint a
fesztivál környéke köz-
biztonságának biztosítá-
sa volt. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan idén is
fokozott figyelmet
szenteltek a közlekedési
torlódások kiküszöbölé-
sének, valamint a hazai
és külföldi vendégek
bûnmegelõzési tájékoz-
tatásának. 

Az elmúlt években a
látogatók egyértelmûen
pozitívan értékelték a
magyar rendõrség Szi-
get Fesztiválon végzett
munkáját. A rendõrök
együttmûködtek a Szi-
get biztonsági szolgála-
tával a jogsértések meg-
elõzése érdekében, ezért
az elõzõ évhez hasonló-
an már a beléptetésnél
szigorú ruha- és cso-
magátvizsgálásra lehe-
tett számítani. 

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület továbbra is várja a nagyobb közbiz-
tonságra vágyó kerületi lakosokat tagjai közé. Szerdánként 15-tõl 19 óráig
ügyeletet tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti irodájukban, ahol az ér-
deklõdõk megismerkedhetnek a polgárõri szolgálat követelményeivel, az ügye-
letes polgárõrök fogadják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-áldozatvédel-
mi tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat.
Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-621-6088-as telefonszámon és a pol-
garor.obuda@gmail.com elektronikus címen. Az egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.

Biztonságban a Szigetlakók Tizenegy dílert fogtak el egy éjszaka alatt
Három külföldi állampolgárral szemben intézkedtek a rendõrök a Szigeten au-
gusztus 10-én éjjel, mert az igazoltatások során kábítószergyanús anyagokat
találtak náluk. Egy nappal késõbb újabb hét embert állítottak elõ, mert a ruhá-
zat- és csomagátvizsgálások alkalmával náluk is különbözõ kábítószerekre lel-
tek. Egy nigériai férfit is letartóztattak, egy másik külföldit pedig a jogszerû in-
tézkedéssel szembeni ellenszegülés miatt állítottak elõ.

Sátorból lopott 
A 35 éves férfi egy fesztiválozó sátrából ellopott egy táskát a benne lévõ iratok-
kal, mobiltelefonnal és 83 ezer 500 forint készpénzzel augusztus 6-án, a hajna-
li órákban. A biztonsági szolgálatnak feltûnt, hogy férfi két sátor között ül, köz-
ben zavartan kutat egy övtáskában. Amikor megszólították, eldobta a táskát és
futásnak eredt. A biztonsági személyzet emberei a férfi után eredtek, akit pár
perccel késõbb elkaptak, majd a rendõrökhöz kísértek. A járõrök a tettest elõ-
állították, az eltulajdonított értékek egy része megkerült.

Az elmúlt idõszakban a betö-
réses lopások érintették a
legtöbb körzetet a kerület-
ben, melyek döntõ többsége
lakás, családi ház, illetve üz-
let sérelmére történt. 

Mivel a területet és a
bûncselekmények

számát viszonyítva Csil-
laghegy mondható az
egyik legfertõzöttebbnek,
ezért a III. kerületi Rend-
õrkapitányság az elkövet-
kezõ idõszakban fokozot-
tabb ellenõrzést, a lakos-

ság szubjektív biztonság-
érzetének javítása érdeké-
ben visszatérõ rendõri je-
lenlétet biztosít. Látvá-
nyos, demonstratív akció-
ról van szó társszerveze-
tek bevonásával, melyek
a bûnügyileg és közterü-
leti jogsértések szempont-
jából frekventált területe-
ket érintik. A kerületi ka-
pitányságon kívül bevon-
ják az ellenõrzésbe a ke-
rületi közterület-felügye-
letet és a kerületi polgárõr
szervezetet. 

Fokozott ellenõrzés Csillaghegyen

M int arról lapunkban
„Biciklisek kontra

gyalogosok a Római-parti
sétányon“ címmel megje-
lent cikkünkben írtunk, ál-
landó és visszatérõ gond a
Római-parton a biciklisek
és gyalogosok egymás

melletti közlekedése. Az
önkormányzat a probléma
kezelése érdekében, a
KRESZ szabályainak be-
tartására figyelemfelhívó
táblák kihelyezésével
igyekszik kezelni a hely-
zetet a közeljövõben.

Táblákkal segítenék 
a közlekedést a Római-parton
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- Honnan származik
az alapítvány ötlete?

- Dr. Varga Józseftõl,
akinek az állatorvosi
rendelõje kertjébe rend-
szeresen dobtak be "fe-
leslegessé" vált kutyá-
kat, macskákat. Ezeket
természetesen ellátta, de
nem volt lehetõsége arra,
hogy a rendelõ területén
el is helyezze. Ezért
olyan állatbarátokat ke-
resett, akik legalább át-
meneti idõre befogadják
a kis elesetteket. Idõköz-
ben egyre többen csatla-
koztak hozzá, így ma
már 15-20 ideiglenes be-
fogadónk van, akiknél
egy-két kutya, cica, ma-
dár vagy éppen teknõs
átmeneti otthonra lel,
amíg a végleges gazdáját
megtaláljuk.

- Mindenkit sikerül
örökbe adni?

- Szerencsére, eddig
még mindenkit sikerült
elhelyezni - én is befo-
gadtam egy cicát, Citro-
mot, akit a 10-es útról
hozott be hozzánk egy
jó szándékú ember.

- És hogyan jött az ok-
tatóprogram gondolata?

- Örök igazság, hogy
a szemléletformálást
minél fiatalabb korban
kell kezdeni, hogy való-
ban sikeres legyen.
Ezért gondoltuk, hogy a
gyerekeken keresztül
próbálunk meg változást
elõidézni a hazai állat-
tartás terén. Minél ki-
sebbek, annál fogéko-
nyabbak a jóra, a szépre,
a természetesre. Tõlük
még nem idegen semmi,
ami az állatokkal és a
növényekkel kapcsola-
tos. Eleve a jó szokáso-
kat kell kialakítani ben-
nük, mert a rossz be-
idegzõdéseket csiszol-
gatni sokkal nehezebb.
Az elmúlt hat évben
több mint 90 ezer 3-18
éves fiatalnak tartottunk
elõadást a kolléganõm-
mel óvodákban, általá-
nos és középiskolákban.
De nyári táborokba is
hívnak már, és részt vet-
tünk az Óbuda Napján, a
Civil Napon és gyerek-
napi rendezvényeken is.
A legtöbb elõadást itt, a
III. kerületben „éltük
át“, de megfordultunk
már az V., a XIII. kerü-

letben és Budapest kör-
nyéki településeken is.
Szerencsére ma már
nem nekünk kell meg-
keresnünk az intézmé-
nyeket, hogy szívesen
töltenénk náluk egy-egy
napot, hanem õk kérnek
fel minket. Csak az el-
múlt tanévben 14 ezer
gyereket ismertettünk
meg a felelõs állattartás
szabályaival.

- Hogyan zajlik egy
ilyen állatvédõ nap?

- Nagyon izgalmas!
Általában viszünk egy-
két kutyát, vagy cicát,
esetleg vadászgörényt,
illetve tengeri malacot,
ennek kapcsán beszélge-
tünk a kicsikkel és a na-
gyobbakkal többek kö-

zött arról, hogyan kell
bánni az állatokkal, mit
igényelnek, milyen
szükségleteik vannak,
mikor kell állatorvoshoz
vinni õket, kinek milyen
állatot célszerû tartani.
És nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogyan lehet
kivédeni az állat-, fõként
a kutyatámadásokat.
Megbeszéljük azt is, ho-
gyan lehet megelõzni az
állatoknál a túlszaporo-
dást, ezzel megfékezni a
kóbor állatok számának
növekedését. De szó
esik a téli madárgondo-
zásról és a háziállatok,
sõt a vadállatok gondo-
zásáról is. A nagyobbak-
nál pedig elõkerül a
nagyüzemi állattartás, il-
letve az állatkínzás kér-
désköre, ezzel összefüg-
gésben az állatvédelmi
törvénnyel is megismer-

tetjük õket. Az intézmé-
nyi kereteken túllépve
tervezzük, hogy szom-
bat délelõttönként fog-
lalkoztató programokat
szervezünk az irodánk-
ban gyerekeknek és
szeptember 15-én mi is
bekapcsolódunk a Civi-
lek Éjszakája esemé-
nyeibe.

(Óbuda-Békásmegyer
Ö n k o r m á n y z a t á v a l
megállapodási szerzõ-
dése van az alapítvány-
nak, melynek értelmé-
ben a közterületen ta-
lált, illetve veszélyes ál-
latokat a szervezet mun-
katársai befogják és biz-
tonságba helyezik. Az
alapítvány oktatási tevé-
kenységét is jelentõs
mértékben támogatja az
önkormányzat. www.
elveszettallatok.hu)

Domi 

Állatokról gyerekeknek
Sok állatvédõ szervezet mûködik hazánkban. A legtöb-
ben menhelyet tartanak fent a kóbor állatok védelme ér-
dekében. De hogy minél kevesebb állat kerüljön utcára
vagy menhelyre, arról viszonylag kevesen gondoskod-
nak. Az egyik ilyen szervezet az óbudai központú Elve-
szett Állatok Gyógyító, Ellátók, Elhelyezõ Alapítvány. A
szervezet munkatársai azon túl, hogy gondoskodnak a
gazdátlan állatokról, külön oktatóprogramot dolgoztak
ki a gyerekek fejlesztése céljából. A programról az ala-
pítvány oktatásért felelõs munkatársával, dr. Kutsch
Zoltánné Juhász Mártával beszélgettünk.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

A kánikulát kísérõ, követõ félelmetes viharok a növényeket sem kímélték: ezt a fát a
Huszti úton törte derékba az óriási erejû szél

A textil sem szemét
A textilhulladékok szelektív gyûjtése általában nem
megoldott, mivel ezen anyagok újrafeldolgozása
hazánkban még nem terjedt el. A két legnagyobb
hazai feldolgozó a Temaforg és a Tesa Kft. Ezek a
cégek a felvásárolt hulladékból fonalat és ipari vat-
tát állítanak elõ. Ha még használható ruháktól, ágy-
nemûtõl szeretnénk megszabadítani otthonunkat,
szívesen fogadják azt a rászorulók, illetve több kari-
tatív szervezetnek is fel lehet ajánlani. A nagyobb
áruházak parkolójában található konténerben is
elhelyezhetõk a számunkra már használhatatlan
ruhadarabok. De örömmel átveszik a jó nedvszívó
képességû textíliákat a kisebb-nagyobb üzemek,
mûhelyek, ahol géprongynak remekül tudják
hasznosítani.
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Pályázat – Felhívás

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 ada-
tait, a vételárat, a fizetés módját és idejét, va-
lamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati fel-
hívásban 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 le-
vélben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy

a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõ-
en tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illet-
ve, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési díjat
kell fizetnie a 23/1995. (XII. 28.) Ör. 9/A paragra-
fusában 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

Parlagfû elleni védekezés
Mindannyiunk közös érdeke a parlagfû és más, allergiát okozó
gyomnövény elterjedésének visszaszorításában való részvétel.
A gyomnövények pollenszórásának megakadályozása közös
ügyünk. Ezúton kérjük önöket a tulajdonukat képezõ ingatlan és
az ingatlan elõtti zöldsáv rendszeres kaszálására.
A parlagfû és más allergiát okozó gyomnövények elleni véde-
kezés során nagyon fontos, hogy azt a virágzás elõtt végez-
zük el, ellenkezõ esetben a pollentermelést nem tudjuk meg-
gátolni.
A mechanikai úton történõ védekezés kis területen gyomlálással,
gyökérrel együtt való kihúzással történhet. Nagyobb területen
rendszeres kaszálással védekezhetünk, vegetációs idõszak-
ban idõjárástól függõen legalább havonta egyszer úgy, hogy
1-3 centiméteres tarló maradjon.
Felhívjuk figyelmüket a Budapest Fõváros Közgyûlésének a Fõ-

város köztisztaságáról szóló, 48/1994. (VIII. 1.) önkormányzati
rendelet 3. § (1) bekezdésére, mely kimondja, hogy az ingatlan tu-
lajdonosa (kezelõje, használója) kötelessége gondoskodni az in-
gatlan és az ingatlan elõtti járda, továbbá a járda és a kocsiút
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület (zöldsáv) gondozásá-
ról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítésérõl.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi
XLVI. törvény elõírása szerint minden év június 30-ai dátum a
szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetõségének határnapja,
ezt követõen a védekezés elmulasztóival szemben közérdekû vé-
dekezés rendelhetõ el, növényvédelmi bírság kiszabása mellett.
Kérjük, hogy mielõbb végezzék el a kezelésük vagy tulajdonuk alá
esõ területen a parlagfû-mentesítést!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
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Idén 65. éve, hogy
Mindszenty József bí-

boros, hercegprímás meg-
hirdette a Boldogasszony
Évét és a Városmajorból
százezer férfi zarándokot
vezetett Máriaremetére.
Az évforduló tiszteletére
szeptember 15-én jubile-
umi engesztelõ gyalogos
zarándoklatot szerveznek.
(Gyülekezés: 7 órától a
XII. Csaba utca 5. szám
alatt. Indulás: 8 órakor.)

A gyalogos zarándoklatot
Bíró László családrefe-
rens püspök, Süllei László
érseki általános helynök
és Lambert Zoltán kano-
nok plébános vezeti. Erdõ
Péter bíboros 12 órakor
Máriaremetén tart szent-
misét. 

A jubileumi engeszte-
lõ gyalogos zarándoklat
fõ célja: közös ima a
magyar családokért, ha-
zánkért.

Zarándoklat 
Városmajorból Máriaremetére

Szabó Edit, a Magyar
Dal Napja ügyvezetõje

kiemelte, örül, hogy idén a
rendezvény visszatért a
Szigetre, hiszen ha Geren-
dai Károlyék 2008-ban
nem karolják fel az ötletet,
akkor talán el sem indulha-
tott volna a mozgalom. 

Szombathely 
a Magyar Dal fõvárosa

Idén rendkívül szoros
„verseny“ eredményekép-
pen Szombathely szerezte

meg a kitüntetõ címet. A
gyõztes pályázat szerint a
vasi megyeszékhelyen a
magyar zene méltatása
mellett a szöveg fontossá-
gára kívánják felhívni a fi-
gyelmet a szervezõk.
Szombathely kétnapos
programfolyammal ké-
szül a rendezvényre. A
színes kínálatban helyet
kaptak a Szombathelyrõl
induló, de már országosan
ismert zenekarok is. A
rendezvényt Presser Gá-

bor, a Magyar Dal Napja
alapítója nyitja meg, aki
mindvégig a városban
marad, és este színpadra
áll a Csík zenekarral is.

Vidéki helyszínek
A hagyományoknak

megfelelõen idén is szá-
mos vidéki helyszín ad
otthont szeptember 9-én
a muzsikusoknak és a kö-
zönségnek: többek között
Egerben, Hévízen, Salgó-
tarjánban, Boldogon is

lesznek koncertek. Új
szereplõ viszont a nyugati
határ közelében található
Zsira. A Rimanóczy-
kastélyban mûködõ Fo-
gyatékosok Otthona elsõ
ízben rendezi meg a Ma-
gyar Dal Napját. A prog-
ram nyitott, az otthon la-
kói mellett a szervezõk
szívesen látnak minden
érdeklõdõt. 

Budapesti helyszínek
A fõvárosban a Bem

Rockparton rocktörténeti
múltidézésre hívnak a
szervezõk, a negyven éve
rendezett tabáni május 1-
jei koncertre emlékeznek.
Az Angyalföldi Gyer-

mek- és Ifjúsági Házban
a legkisebbeket várják,
este a RaM Colosseum
udvarán Bródy János lép
közönség elé. Minden ér-
deklõdõ talál majd ízlésé-
nek megfelelõ programot
például a Keleti Blokk-
ban, a Vígszínházban, az
Óbudai Társaskörben,
a Kobuci kertben, a
Népligetben, az A38 Ha-
jón, az R33 Stúdióban
vagy a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Egyetemen.
Végül, de nem utolsó sor-
ban 2012-ben is zötyög a
Dallamos Villamos a
Körúton.

(Részletes program:
www.magyardalnapja.hu)

A muzsikusok és a közönség élteti a Magyar Dal Napját

ÉVZÁRÓ TÁRLAT. A Színkör mûvészeti csoport évzáró kiállí-
tása augusztus 31-ig látható az Óbudai Platán Könyvtárban.
Az alkotók: Baulin Krisztina, Futár Ágnes, Holczer Sára (di-
ák), H. Varga Ágnes, Komenda József, Molnár Ilona, Virá-
gos Hilda. (Cím: Arató Emil tér 1. www.platankonyvtar.hu) 

KORONÁS FÕK A KISKORONÁBAN címmel látható kiállítás Nagyné Terjéki Zsuzsanna
üvegképeibõl az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskorona utcai Galériájában.
(Megtekinthetõ augusztus 31-ig, hétköznap 8-tól 16 óráig. Cím: Kiskorona utca 3.)

BÚCSÚMISE. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler“ Egyesü-
let mindenkit vár a Külsõ-Bécsi úton, a sorompónál, az egykori orosz laktanyával
szemben lévõ Filoxéra kápolna búcsúmiséjére szeptember 2-án 16 órakor.

A HORDÓ, MINT MÛTÁRGY címmel nyílt vándorkiállítás a Magyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeumban. A program a múzeum, a Budapesti Román Kulturális Intézet
és a Savoya Borház közös rendezése. (Cím: Korona tér 1., volt Dugovics tér.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

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

obuda_2012_16.qxd  2012.08.16.  11:41  Page 18



2012/16. szám Pályázat
19

Beruházók, cégek figyelmébe!
Irodaháznak, vagy lakóépület céljára is kialakítható ingatlan eladó! 
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Pályázat

Ingatlanfejlesztõk figyelem!
Hosszú idõ óta elõször, lakópark építésére alkalmas önkormányzati telek eladó!
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg.
A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot ten-
ni, melynek tartalmaznia kell a pályázó adata-
it, a vételárat, a fizetés módját és idejét, va-
lamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank
Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és

a pályázatokat zárt borítékban 2012. augusztus
27-én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.). 
A pályázati ajánlat benyújtása formanyomtat-
ványon történik, mely személyesen átvehetõ a
fenti címen vagy letölthetõ a www.obuda.hu
honlapról.
A pályázat bontása 2012. augusztus 27-én 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám
alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos
helyiségében történik. A pályázaton résztvevõ-
ket levélben vagy telefonon értesítjük a pályá-
zat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja
jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû li-

citet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítsa. A
vevõ(k)nek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie
a 23/1995.(XII. 28.) Ör. 9/A paragrafusában
meghatározottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni, ill. a helyiségek megtekintésé-
hez idõpont-egyeztethetõ a vagyongazdálko-
dási osztályon a 437-8639-es, 437-8899-es
vagy a 437-8679-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újság-
ban, felkerült a www.obuda.hu honlapra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály
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� TV és monitor szerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar
J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás ingyenes. Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401. Nagy István
� 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 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás.) Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Tévéjavítás azonnal helyszínen! (Orion,
Videoton, Grundig, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Samsung). Tel.: 06(20)471-8871
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor.
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� 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
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� Riasztó szerelés, kamerarendszer telepítés
hétvégén is. Ingyenes felmérés! www.hazri-
aszto.hu. Tel.: 06(20)338-5882
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06(30)294-9670
� Regisztrált Gáz -Víz - Fûtésszerelõ mester
várja szíves megrendelését. Tel.: 06(30)343-
3390, 314-1111

� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Villanyszerelés, javítások, bõvítések, fel-
újítások, új munkák, tetõelszívók és villany-
tûzhelyek javítása. Tel.: 06(30)970-6257
� Asztalos, ajtók, ablakok javítása, illeszté-
se, szigetelése, zárak cseréje garanciával.
Komoróczy Zoltán. Tel.: 06(20)318-5079;
06(20)211-5719
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� 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
� 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
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� 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
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� 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 
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� Lakásfelújítást vállalok referenciával, ga-
ranciával! Tel.: 06(30)361-2228
� Lépcsõház takarítását, kertgondozást,
permetezést vállalok vidéken is. Tel.:
06(30)682-4431
� Kõmûves munkát, burkolást, vakolást,
külsõ hõszigetelést, térkövezést vállalok. Ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(20)234-0811
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(30)272-3909
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Barbi ebhelye, ahol ebének van helye.
Panzió, napközi, kutyasétáltatás, problémák
kezelése. Böhm Barbara, tel.: 06(30)680-
8710
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás télen is
� Kõmûves munkákat vállalok A-tól Z-ig,
azon belül hideg-meleg burkolás, lakásfelújí-
tás, térkövezés stb. Tel.: 06(70)524-7070
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538

�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

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� 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 beteg-
ségek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgá-
lat
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Allergia magánrendelés, III. ker.
Vörösvári út 29. Szénanátha, ekcéma, csalán-
kiütés, ételallergia kivizsgálása, kezelése.
Tel.: 06(20)481-4646; www.allergia.bormar-
ta.hu

� 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
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Orosz és angol nyelvoktatás Óbudán, több
évtizedes tapasztalattal. Tel.: 06(20)958-5544
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� 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 a Rómain. Diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Korrepetálás, nyelvvizsgákra,
szakmai nyelvvizsgákra felkészítés is. Tel.:
06(30)461-0855

� Kaszásdûlõn a Huszti úti garázssoron, ga-
rázs eladó. Irányár: 2,5 MFt. Érdeklõdni:
06(30)984-0866
� Mátyáshegyen, csendes zsákutcában, két-
lakásos családi ház, 200 négyszögöles kerttel,
tulajdonostól eladó. Tel.: 06(70)454-6127
� Garázs eladó Pók utcai lakótelepen,
Nánási úton, víz van. Tel.: 06(20)772-6819
� Szentendrén a Berkenye utcában, szép
környezetben patakparti 900 nm-es telek, kõ-
házzal eladó. Érdeklõdni: 387-1647

� Aranyhegyen 120 nöl kert faházzal, víz-
zel, villannyal, panorámával 11 MFt eladó.
Tel.: 06(20)486-7269

� Garázs kiadó Óbudán a III. ker. San
Marco utcában (a Selmeci utcához közel).
Tel.: 06(70)708-5355; vagy 250-4742
� Garázs kiadó a Rozália utcában. Tel.:
06(20)433-2531

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
�Zártszelvények kedvezõ áron! Kiemelt aján-
latunk 40×40×2 bruttó 3.173 Ft/száltól! Érdek-
lõdni: Tímár Vasker. Kft. Pilisvörösvár, Szent L.
u. 6. Tel.: 26/363-900, www.timarvasker.hu
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Hajdu Eszter vásárol készpénzért bútoro-
kat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, por-
celánokat, szobrokat, csillárt, hangszert, ki-
tüntetést, könyveket, bizsukat, ezüstöt, csip-
két, hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.:
06(30)308-9148
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk, VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-4154
� 40. házassági évfordulóra Mednyánszky
László, Scheiber Hugó festményt vásárolnék.
Tel.: (30)303-6940

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331

� Ingatlanirodánk a III. kerületben helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Várha-
tó jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor port-
fóliót biztosítunk. Jelentkezés: csic@csic.hu
� Iskolabüfébe reggel félötös munkakezdés-
sel, nemdohányzó, fiatal kolléganõt felveszek
rész- vagy teljes munkaidõre. E-mail:
fodor.gabor@citromail.hu
� Óbudai szépségszalonba középkorú fod-
rászt, vállalkozóival, váltótársnak keresek.
Érdeklõdni: kozmetikus Zsuzsinál. Tel.:
06(70)364-8922; www.levendulaszalon.hu

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

� Miért maradna egyedül? Budai Társköz-
vetítõ a III., XII. kerületben: 06(30)555-8444
� Személyiségközpontú, megbízható, igé-
nyes társkeresõ a XII. kerületben. R. Zsuzsan-
na 06-30-602-0094

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

� 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

� „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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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

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat köz-
igazgatási területén megnõtt a jogtalanul tá-
rolt gépjármûvek száma. A "letárolt" autók
célpontot nyújthatnak az autófeltörést elkö-
vetõknek, illetve rongálóknak is.  
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
30/2010. (VI. 4.) Fõv. Kgy. rendelet 49. §
(1) bekezdése alapján: 
„Az üzemképtelen jármûvek közterület-
használati hozzájárulás nélkül közterületen
- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem
tárolhatók. A gépjármû üzemben tartója az
üzemképtelenné vált jármûvet saját költsé-
gén köteles haladéktalanul eltávolítani a
közterületrõl. 

(2) Üzemképtelen gépjármûvet közterület-
használati hozzájárulás nélkül csak mellék-
útvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tá-
rolni. 
(3) A közterület-használati hozzájárulást a
gépjármû üzemben tartója a tárolás helye
szerint illetékes önkormányzattól kérheti. 
(4) A közterület-használati hozzájárulás fõ-
útvonalra és tömegközlekedés által járt út-
vonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra
csak határozott idõre - legfeljebb 90 napra -
a Fõvárosi Közgyûlés vonatkozó rendeletei
szerint, díj ellenében adható ki.“
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartási

rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 29.
§-a alapján „közterület a tulajdonos szemé-
lyétõl, illetve a tulajdonformától függetle-
nül minden olyan közhasználatra szolgáló
terület, amely mindenki számára korlátozás
nélkül vagy azonos feltételek mellett igény-
be vehetõ, ideértve a közterületnek közút-
ként szolgáló és a magánterületnek a köz-
forgalom elõl el nem zárt részét is.“
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Képviselõ-testületének az önkormányzat
tulajdonában lévõ közterületek használatá-
ról és rendjérõl szóló, 30/2004. (VII.1.) ren-
deletének 15. § kimondja, hogy 
„Üzem- és/vagy forgalomképtelen jár-
mû:
- az a jármû, amely mûszaki állapota miatt
üzemképtelen;
- az a jármû, amely egyedi azonosító jellel
(rendszám) nem rendelkezik;
- az a jármû, amely nem rendelkezik érvé-
nyes okmányokkal:

a) tulajdonos nevére írt érvényes forgalmi
engedély;
b) érvényes mûszaki vizsga;
c) érvényes zöldkártya;
d) teljesítményadó befizetése.“
Minden gépjármû tulajdonos vagy üzem-
bentartó ellenõrizze a gépjármûve forgalmi
engedélyének érvényességét, illetve az au-
tó mûszaki állapotát.
Elõször a gépjármûre piros felszólító matri-
cát helyezünk fel, majd levélben keressük
meg a tulajdonost/üzembentartót.
Amennyiben a két felszólítást követõen is
közterületen található a gépjármû, és nincs
érvényes forgalmi engedélye vagy tovább-
ra is forgalomképtelen állapotú, abban az
esetben hatósági elszállításra kerül.  
Kérjük a gépjármû tulajdonosokat,
hogy üzemképtelennek minõsülõ gép-
jármûve közterületen való tárolását mi-
elõbb szüntesse meg. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Gépjármûvek közterületi tárolása

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

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházók figyelmébe ajánljuk!
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ, 

Saroglya utcáról nyíló építési telek értékesítésére, az alábbiakban részletezettek szerint
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Pályázat

KEDVEZMÉNYES ÁRON, NÍVÓS KÖRNYEZETBEN LÉVÕ ÉPíTÉSI TELEK ELADÓ!

obuda_2012_16.qxd  2012.08.16.  11:41  Page 26



2012/16. szám Szabadidõ
27

I dén elõször rendezték a leg-
rangosabb delfin korosztá-

lyú gyerekeknek (9-10 évesek)

az Országos Úszó Bajnoksá-
got. Az óbudai gyerekek össze-
sen öt számban szereztek kor-

osztályos országos bajnoki cí-
met. 

Köhalmi Kornél országos baj-
noki címet harcolt ki 4×50 méte-
res gyorsváltóban és 4×50 méte-
res vegyes váltóban. Körtvé-
lyessy Kata országos bajnoki cí-
met szerzett 100 méter pillangó
úszásban, 4×50 méteres gyors-

váltóban és 4×50 méteres ve-
gyes váltóban. Radean Kiara
4×50 méteres vegyes váltóban,
Szignárovics Dorina pedig a
4×50 méteres gyorsváltóban lett
országos bajnok. 

Az úszópalánták a Jövõ SC
Veolia versenyzõi. Edzõik Perjá-
mosi Katalin és Virth Balázs. 

Tiltott gyümölcs
Rejtvényünkben George Byron angol költõ megjegyzését olvas-
hatja. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 16. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. A fõsor elsõ része (zárt betûk: A. V. T. Á.). 14.
Az egyik német várost. 15. Nevezetes pesti telep volt. 16. Francia est.
17. Valójában kaviár. 19. Vonal, sor. 20. Párizsi repülõtérrel kapcso-
latos. 22. P-vel az elején jordániai romváros. 24. Majdnem nemzet!
25. Konyhakerti növény. 26. Szitáló. 29. Svéd, kubai és osztrák au-
tók jele. 30. Jegyzed. 32. Koszol. 34. Járóhely. 36. Szervezetünkben
közvetít. 38. Svéd, holland és norvég autók. 39. Néma nõm! 40. Bib-
liai tengeri szörny. 43. Bokrok, angolul. 45. Orosz Irén. 46. E helyen
lévõt. 48. Némán zárat! 50. Egyik napunk. 52. EOMA. 53. Három
fõs zenekar. 55. Riadó. 57. Borász egyik eszköze. 59. Ritka nõi név.
61. Egyik Jókai hõs, Tallérosy … 63. Hajtogatós mûvészet. 
FÜGGÕLEGES: 2. Henry …, brit szobrászmûvész volt. 3. Nyugodt,
bensõséges jelenet. 4. … Árpád, nagy színházi ember volt. 5. Személyes
névmás. 6. Kis Aranka. 7. Evéssel kapcsolatos. 8. Névelõs mágia. 9. Mál-
tai és spanyol autók jele. 10. Össze-vissza kel. 11. Germánium és indium.
12. Egyik idegen Ernõ. 13. Algériai helység. 16. A fõsor második része
(zárt betûk: M. E. C.). 18. RTTS. 21. Ilyen alkalmazott is van. 23. Név-
elõs zalai helység. 27. Ritka nõi név. 28. Lezúdult. 31. R. I. I. 33. Brit vég.
35. Puli mondhatja. 37. Akadályozna. 41. Mégeldurvultabb. 42. Verne
egyik kapitánya. 44. Vad. 47. Iskolai funkció. 49. Afölddel egyenlõvé. 51.
DRUE. 54. Ly-jel a végén fertõzés. 56. Melír egynemûi. 58. Porond ré-
sze! 60. Megkevert Ani. 62. Véd. 64. Európai nép. Ipacs László
Az augusztus 6-án megjelent, „Diéta“ címû rejtvényünk helyes meg-
fejtése: „Kiegyensúlyozott étrend? Egy süti a jobb és egy a bal kézben“.

Aranyesõ az Elsõ Delfin 
Országos Úszó Bajnokságon
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Ó buda egyik re-
ményteljes sporto-

lója a tizenhét éves Bóta
Botond. A londoni olim-
pia mûugró versenyeit
még nélküle rendezték,
de reményei szerint
2016-ban Rio de Janei-
róban ott lehet a nagy já-
tékokon. Szorgalma to-
vábbra is példamutató és
eredmény görbéje is fel-
felé ível, így nem csak
álom a Rioban esedékes
Bóta-kvóta megszerzése.
Az ifjúsági válogatott

mûugró 2012. évi
eredményei 

1. PSV Kupa Eind-
hoven. „A“ kategória 1
méter: 5. hely; 3 méter:
4. hely; felnõtt kategória
3 méter: 9. hely. 2.
Amszterdam Kupa. „A“
kategória 1 méter: 1.
hely; 3. méter: 1. hely;
felnõtt kategória 1 mé-
ter: 2. hely. 3. Ifjúsági
E u r ó p a - b a j n o k s á g
Graz. 1 méter: 19. hely;
3 méter: 28. hely. 4. Fel-
nõtt Európa-bajnokság

Eindhoven. 1 méter: 24.
hely. 5. A hazai verse-
nyeken korosztályában
verhetetlen, a felnõttek
között egyre kisebb a le-
maradása. Bizonyíté-
kok: ifjúsági országos
bajnokságon két arany-

érem, felnõtt országos
bajnokságon két ezüst-
érem volt a „termés“. 

Mi mást kívánhatnánk
a tehetséges sportoló-
nak, mint: „Folytassa
Botond!“

L. A. 

Mûugrás

Folytassa Botond!

116 kilométer két keréken
Az Óbudai Futókör, Szabadidõ- és Versenysport
Egyesület Túrakerékpár Szakosztálya biciklis telje-
sítménytúrát rendez szeptember 1-jén. Az ese-
ménnyel az amatõr túrakerékpározást kívánják
népszerûsíteni, illetve a Dunakanyar természeti,
történelmi és kulturális értékeire szeretnék irányíta-
ni a figyelmet.
A rajt és a cél egyaránt Budakalászon, a Lupa csár-
dánál lesz. Gyülekezés 7. 15 órától, indulás 8 órakor.
A táv oda-vissza 116 kilométer, kerékpárúton. A szo-
bi révkikötõnél fordulnak a túra résztvevõi. Ez a hely-
szín egyúttal ellenõrzõ- és frissítõállomás is egyben.
(Kerékpáros sisak viselése ajánlott. Nevezési díj:
1300 forint. A túrán csak elõnevezés alapján lehet
részt venni. A jelentkezéseket augusztus 24-ig vár-
ják. Nevezési lehetõségek: az Óbudai Futókör SE
honlapján; www.obudaifutokorse.hu, bankszámlára
befizetett nevezési díjjal, illetve személyesen lehet
Niederleitner Tamásnál a 06-30-407-9344-es tele-
fonszámon. További kapcsolat: Rácz Ferenc /06-20-
962-3915/, racz.ferenc@kabelnet.hu) 
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Eredményes idényt zárt az
ország legnépesebb után-
pótlás-nevelõ egyesülete.
Az Óbudai Kaszások SE
létszámban már felülmúl-
ta az élvonalbeli klubo-
kat, a 2011-2012 évi baj-
noki szezonban kiderült,
minõségi mutatókban is
felveszi velük a versenyt.
Ezt támasztja alá az a
tény, hogy három csapa-
tuk is bejutott az országos
döntõ mezõnyébe.

U12
Az elmúlt évben ez a

gárda nagy igyekezete el-
lenére sem tudta kiharcol-
ni az országos döntõbe
kerülést. Amikor a csapat
megkezdte az alapozást,
az egyesület tudatosította
a játékosokban és a szü-
lõkben, hogy csak egy cél
vezérelhet mindenkit: a
döntõbe jutás. Zaklatott
volt az indulás, sérülések
és betegségek nehezítet-
ték a felkészülést. A foly-
tatásban már érzõdött,
hogy reális lehet a célki-
tûzés. Sorra jöttek a gyõ-
zelmek, a Vasas és a Szol-
nok elleni siker hatásos
doppingnak minõsült. A
végén simán bejutottak a
döntõbe, ahol a harmadik
helyért vívott mérkõzésen
81:69-re kikaptak a Sze-

gedtõl. Az egyesület mél-
tán büszke a játékosaira,
akik elhitték, hogy a ke-
mény munka meghozza
majd az eredményt. Meg-
tapasztalhatták a döntõ
légkörét, nagy csatákban
edzõdhettek. Dicséret illet
mindenkit, hiszen 98 csa-
pat versengésében végez-
tek a 4. helyen úgy, hogy
egy évvel korábban az 50.
hely környékén zárták az
évet. A jövõben új edzõk
és új játékosok érkeznek,
ez a tehetséges gárda le-

het a szakosztály zászlós
hajója.

Serdülõ I.
Hevér Ferenc tanítvá-

nyai igen gazdag progra-
mot bonyolítottak le a
bajnoki év során. Menet
közben adódtak nehézsé-
gek, az edzéseken való
részvétel és a hozzáállás
nem volt mindig kifogás-
talan, ám ennek ellenére
jöttek az eredmények. Ki-
tûnõ helytállás a Kárpátia
Kupában (elsõ hely a ha-

zai rendezvényen, ezüst-
érem Eperjesen), az or-
szágos döntõben való
részvétel kiharcolása,
majd ott az 5. hely meg-
szerzése. Acsapat Bajával
szemben gyengén játszott
ugyan, de a MAFC és a
Szolnok ellen már hozta
igazi tudását. 

Hevér Ferenc összegzé-
se: - A játékosok az egész
bajnoki idényben hasznos
tapasztalatokkal, nemzet-
közi rutinnal gazdagod-
tak. Az OB döntõben egy
megingástól eltekintve
végig egyenletesen magas
szinten játszottak, az 5.
helyezés reálisan tükrözi
erõnket. Ha a csapat töb-
bet akar elérni, ha a játé-
kosok magasabb szintre
szeretnék fejleszteni ké-
pességeiket, sokkal töb-
bet, sokkal alázatosabban
kell edzeniük. Ez nem a
tudásuk felsõ határa, van
még tartalék a fiúkban. 

Kaszás Minik (U11)
A Sopronban rendezett

Kenguru Kupa Országos
döntõjének tizennégyes
mezõnyébe a Magyar Ko-
sárlabdázók Országos
Szövetségétõl kapott sza-
bad kártyával jutottak be a
Minik (a Budapest Baj-
nokságban elért 3. helye-
zést értékelték). Az addig

az edzésmunkája miatt so-
kat bírált csapat várakozás
felett teljesített, két gyõze-
lemmel és három vereség-
gel zárta a döntõt. Egyet-
len találkozón sem ját-
szottak alárendelt szere-
pet, a 11. helyért vívott
mérkõzésen imponáló fö-
lénnyel gyõzték le a
MAFC csapatát. 

A döntõben a csapatot
irányító Hevér Ferenc
edzõ nem látta reményte-
lennek a fiatalok helyze-
tét: - Úgy érzem, a muta-
tott játék után nincs okunk
szégyenkezni. A legjobb
4-5 csapattal szemben van
némi lemaradásunk, de ez
behozható. Tudásunk
alapján a 7-9. hely reáli-
sabb lett volna, de kár az
elszalasztott lehetõség mi-
att siránkozni. Az egész
éves edzéslátogatási mu-
tatónk és az edzésmun-
kánk erre az eredményre
jogosít minket. Összessé-
gében jónak értékelem a
szereplést, különösen ér-
tékes a késõbbi gyõztes
Fehérvári Ugrómókusok
elleni szoros eredmény.  

Dr. Neszmélyi Emil
utánpótlásvezetõ értékelé-
se: - Utánpótlásunk az öt
versenykorosztályból már
háromban is az ország él-
vonalába tartozik, közü-
lük az egyiket a Kárpát-
medence legjobbjai között
emlegetik. Mellettük vi-
szont további 21 csapa-
tunk van, melyeknél a leg-
fontosabb, hogy a tanulás
mellett sportolási lehetõ-
séget biztosítsunk az óbu-
dai gyerekeknek. A rend-
szeres sportolás ugyanis
tartást ad és távol tartja
õket társadalmunk negatív
hatásaitól. Ennél fogva
ezek a csapataink ugyan-
ilyen fontosak számunkra.
A jövõben minden kor-
csoport eredményében ja-
vulás várható, ezért a hét-
tõl a tizennégy évesekig
minden csapatunkba vár-
juk új játékosok jelentke-
zését. A gyerekek nálunk
jó helyen vannak.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Kosárlabda

Három Kaszás csapat az országos döntõben

Nagy sikerrel bonyolították le augusztus 11-én és 12-én a legnagyobb magyar tenisz-
eseményt, a Tennis Finals-t a Folyondár utcai Vasas Sport és Tánc Centrumban. Két
napon át 20 pályán, 400 teniszezõ, profik és amatõrök, gyerekek és felnõttek mérték
össze erejüket

A sok Kaszás (fehér mezben) kosár egyike a Kárpátia kupán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A
pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank
Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és

a pályázatokat zárt borítékban 2012. augusztus
27-én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.). 

A pályázati ajánlat benyújtása formanyomtatvá-
nyon történik, mely személyesen átvehetõ a fenti
címen vagy letölthetõ a www.obuda.hu honlapról.

A pályázat bontása 2012. 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 vevõ(k)nek szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.(XII. 28.)
Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágo-
sítást lehet kérni, illetve a lakások megtekinté-
séhez idõpont-egyeztethetõ a vagyongazdál-
kodási osztályon a 437-8639-es, 437-8899-es
vagy a 437-8679-es telefonszámokon. 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerült a www.obuda.hu honlapra, va-
lamint a következõ internetes hirdetési fórumok-
ra: 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 üres lakás értékesítésére

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.

Fogadóóra szünet 
Bulla György (Fidesz-KDNP), Puskás
Péter (Fidesz-KDNP), Havadi Elza
(Fidesz-KDNP), dr. Pappné dr. Nagy
Judit (Fidesz-KDNP) augusztusban
nem tart fogadóórát.

Ez a verseny jó ráhan-
golás volt két úszónak

az I. Országos Delfinbaj-
nokságra. Az országos baj-

nokságot július 14-én
és15-én rendezték Kecske-
méten. Börcsök Dániel
100 méter mellen a dobo-

gó harmadik fokára állha-
tott fel fantasztikus idõt
úszva. Könczöl Zsuzsanna
korosztályában a 2. helyen
végzett. 

Az országos ranglistán
elért eredmények 2012-

ben: Börcsök Dániel 50
méter mellen 2. hely; 100
méter mellen 3. hely. *
Könczöl Zsuzsi 50 méter
mellen 1. hely; 100 méter
mellen 2. hely. * Beták An-
na 100 méter mellen 3.
hely; 50 méter mellen 4.

hely. * Könczöl János 50
méter mellen 3. hely.

A Római Sport Egyesü-
letet Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, valamint
az Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft. tá-
mogatja.

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából
dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ kedd-
jén (legközelebb szeptember 4-én) 17-tõl 19 órá-
ig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király
útja 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy
Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütör-
tökén (legközelebb szeptember 20-án)16-tól 19
óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Beje-
lentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es
választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1.
alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szer-
vezete a Váradi utca 17. szám alatti irodájában csü-
törtöki fogadóóráját augusztusban szünetelteti.
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között te-
lefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes
tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap
3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Éremesõ a Szent István Kupán 
Sikeresen zárta a nyári szezont a Római SE. Húsz aranyérmet,
kilenc ezüstérmet és tíz bronzérmet szereztek a Római Sport
Egyesület fiatal úszói a XXXII. Szent István Kupán Esztergom-
ban július 9-én, ahol 10 sportolóval vettek részt. Ezzel, 13
egyesület közül a III. helyen végeztek a pontverseny alapján.
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@ecom.hu
Nyomás: Théma Nyomda Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 55.

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

III. kerületben, Kiscsikós közben, 

3 szintes iroda és ipari ingatlanban 

sütõüzem kialakítására alkalmas épületrész, 

tulajdonostól kedvezményes áron kiadó!

Irányár: 4 EUR/m2/hó-tól 

(1200 Ft + áfa/m2/hó-tól)
(+36-1)-878-2700; (+36-30)-240-7000
www.in-management.hu

Pedagógus állás
Informatika szakos tanárt keres a Keve-
Kiserdei Általános Iskola (Bp., 1031
Keve utca 41). Bérezés a közalkalma-
zotti bértábla szerint. Jelentkezni lehet
fényképes önéletrajzzal, a végzettséget
igazoló diploma másolatával.A jelentke-
zéseket a következõ e-mailre kérik:
mariaandras@kalasznet.hu vagy a
banhegyi.ferenc@kszki.obuda.hu
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HAHOTA
Egy férfi figyelmeztetõ
táblát aggat a kertkapu-
ra: „Vigyázat, törpepa-
pagáj!“
Egy járókelõ csodálkoz-
va olvassa a feliratot:
- A törpepapagáj nem is
veszélyes!
Mire a háztulajdonos a
kertbõl:
- Általában nem. De ez
fütyül a kutyáknak.

* * *
Londoni élményeit me-
séli a skót a barátainak:
- Ezek az angolok mind
õrültek. Képzeljétek, haj-
nali háromkor beront
egy angol a szállodai
szobámba, üvöltözik és
csapkod a papucsával...
- Szörnyû! És te mit
szóltál?
- Én semmit. Nyugodtan
fújtam tovább a dudámat.

* * *
A farkas kopog a kisma-
lacok háza ajtaján, és
így szól:
- Nyissátok ki az ajtót
malackáim, az anyátok
vagyok és hoztam nek-
tek friss tejet!
Mire a malackák:
- Hazudsz farkas! Mi az
anyut sörért küldtük!

* * *
A nyuszika bemegy a
festékboltba. Azt kérdi
az eladótól:
- Ecet van?
Erre a medve:
-Nyuszika, ez itt festék-
bolt, nem árulunk ece-
tet.
Nyuszika:
- Akkor mondom más-
képp. Pamac van?

* * *
- Mondja meg õszintén,
hány féldecit iszik meg
naponta?
- Legalább ötöt.
- Maga szerencsétlen.
Nem fél attól, hogy
tönkremegy?
- Nem, doktor úr. Majd-
nem mindig más fizet.

* * *
- Hé, szomszéd, disznót
vágunk, aztán elkélne
egy kis segítség.
- Mi kéne, kés?
- Nem, disznó.

Életmentés BKV-hajóról
Egy menetrend szerint közlekedõ BKV-hajóról mentettek ki augusztus 14-
én a Dunából egy fuldoklót. Mikor a Lágymányos kapitánya meglátta a fér-
fit az Árpád híd közelében a vízben, azonnal odakormányozta a hajót és
kötelet dobott felé. Az öngyilkos-jelölt, aki mint késõbb kiderült önszántá-
ból ugrott le a hídról, szerencsére idõközben észhez tért és belekapasz-
kodott a kötélbe. A férfit a hajóra húzták, majd a legközelebbi kikötõben, a
Népfürdõ utcánál partra tették, ahol a mentõk már várták. Komolyabb sé-
rüléseket nem szenvedett, de megfigyelésre kórházba szállították.

A Kiscelli Múzeumban júli-
us 19-én rendezték a Divat
Éjszakáját a Street Fashion
Múzeum címû kiállításhoz
kapcsolódóan. A program-
ban exkluzív tárlatvezeté-
sen, személyre szabott stí-
lustanácsadáson és Nico-
las N. Jovanovic, a Cine-
citta egykori nemzetközi
sminkmesterének bemuta-
tóján vehettek részt azok
az érdeklõdõk, akik a 44
aukcióra bocsátott ruhára
licitáltak.

A Designer Aukción
több mint 200 ember

licitált a magyar tervezõk
és stylistok egyedi ruhada-
rabjaira és kiegészítõire, il-
letve a FashionDays fel-
ajánlásának köszönhetõen
a legnagyobb nemzetközi
divatházak kreációira.
Minden darab ezer forin-
tos kikiáltási árról indult.
A legnagyobb érdeklõdés
a Je Suis Belle nyári ruhá-

ját, a Mono Fashion által
felajánlott különleges
Nubu maxiruhát, Anh
Tuan és az Artista táskáit,
valamint Calvin Klein tû-
sarkú cipõjét és kabátját
övezte. Az árverésbõl ösz-

szesen 200 ezer forint
folyt be, melyet textilgyûj-
teménye bõvítésére fordít
a múzeum.

Szintén nagy érdeklõ-
dés kísérte a Cinecitta egy-
kori sminkmesterének,
Nicolas N. Jovanovicnak a
bemutatóját, aki
egykor Catherine
Deneuve és Monica
Belucci arcán „dol-
gozott“. Néhány
make-up trükköt a
közönség soraiból

kiválasztott hölgyeken is
bemutatott. Az est folya-
mán a hg.hu stylistjai segí-
tettek a látogatóknak ab-
ban, hogy megtalálják sa-
ját stílusukat, a leginkább
hozzájuk illõ fazonokat és
színeket. D. Zs.

A Divat Éjszakája egyedi ruhadarabok aukciójával

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

Toborzó nõi focira
A III. kerületi TVE nõi felnõtt és utánpótlás labdarúgó-csa-
pata várja focizni szeretõ lányok, hölgyek jelentkezését.
Az edzések füves és mûfüves pályákon folynak. Hely-
szín: III. Kalap utca 1. Érdeklõdni lehet Pintér Patriknál a
06-70-866-7817-es (felnõtt), Lajos Noéminál a 06-30-
434-6402-es (nõi utánpótlás, 10-14 évig) számon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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