
Aláírták a római-parti árvízvédelmi mû ter-
vezésérõl szóló szerzõdést. Favédelmi terv
is készül. Konzultálnak a lakossággal.

A mozgás áll a középpontjában az Óbudai
Kisgyermekes Családok Egészségnapjának,
melyet nyolcadik alkalommal rendeznek. 

Õszi takarítási akciót szervez október 1-
14. között az önkormányzat. Idén is be-
gyûjtik a veszélyes hulladékokat.11

Takarítsuk ki Óbudát!

XVIII. évfolyam 17. szám              Megjelenik kéthetente          2012. szeptember 10.

5
Már tervezik a római-parti gátat

9
Egészségnap kisgyermekes családoknak

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI. Különleges helyeket látogathatnak meg Óbudán is szeptember 15-én 
és 16-án, amikor kaput nyitnak csak ezen a két napon látogatható intézmények.            ÖSSZEÁLLÍTÁS A 20. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK.
Lapunk következõ szá-
ma szeptember 24-én,
hétfõn jelenik meg. Új-
ságunk korábbi számai
is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

A Gladiátor utca és Hold udvar környé-
kén élõk egy-egy szabadtéri fitnesz

parkkal gazdagodtak. Így hétre nõtt az in-
gyenes sportolási lehetõséget nyújtó par-
kok száma a III. kerületben.

BÕVEBBEN A 13. OLDALON

Tapsvihar és hatalmas éljenzés közepette érkezett a színpadra Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó a tiszteletére rendezett esten augusztus 17-én.
A városrész vezetése az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.-t, közvetlenül dr. Csepeli Zsuzsanna ügyvezetõ-igazgatót kérte fel a sportoló
„szûkebb körû“ fogadásának megszervezésére. A rajongó tömeg nagysága egyedül Danit lepte meg: a Kobuci kert zsúfolásig megtelt a városrész-
ben élõ szurkolókkal                                                                                                                                             TUDÓSÍTÁS, KÉPRIPORT A 2-3. OLDALON

Gyurtát ünnepelték a Kobuci kertben

Új fitnesz parkok HELYI ADÓK SZEPTEMBER
17-IG. A helyi adók (építmény-
adó, telekadó, magánszemé-
lyek kommunális adója), vala-
mint a gépjármûadó második
félévi befizetési határideje 2012.
szeptember 17. FELHÍVÁS A 7. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Tóth Tamás ezüstérmes
Az Óbuda Sportolója-díjas

úszó ezüstérmet nyert az S9-

es kategória döntõjében, 50

méter gyorson a londoni

paralimpián szeptember 5-én.
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Smintha csak az olim-
pián lennénk, a

hangszóróból felhangzott
Szántó Dávid, úszóbajno-
kunk kedvenc sportripor-
terének hangja, majd a ki-
vetítõn felvillantak azok a
szívet melengetõ, hidegrá-
zós pillanatok, melyekkel
Gyurta Dani beírta magát
a sporttörténelembe: a
londoni olimpián 2:07.28
perces idejével, világ-
csúccsal aranyérmet nyert
200 méteres mellúszás-
ban. Tudta, hogy csak vi-
lágrekorddal lehet olimpi-
ai bajnok, és a legnagyobb
téthelyzetben kihozta ma-
gából a maximumot, ezzel
váltva valóra a szurkolók
reményeit. És a közönség,
mintha most látná elõször
a felvételt, hatalmas ová-
cióban tört ki. 

Dani, mint több helyütt,
az esten is megemlítette,
hogy óbudai lakosként a
szívéhez nõtt a városrész.
Korábban megkapta az
Óbuda Sportolója-díjat és
a nagy megmérettetésre
való felkészüléssel egy
idõben elvállalta az Óbu-
dai Olimpia sportrendez-
vények fõvédnöki szere-
pét. Az eseményen nem
mellékesen 5 ezer részt-
vevõt sikerült „megmoz-
gatni“. 

Rendkívüli sporttelje-
sítménye mellett Dani ki-
emelkedõ emberi értékei-
re hívta fel a közönség fi-
gyelmét egyik nagy tiszte-
lõje, Bús Balázs polgár-
mester. A sportoló kitartá-
sára, szerénységére, ked-
vességére, közvetlenségé-
re és arra, hogy emberség-
bõl is példát mutatott. A
polgármester elismerése
jeléül átnyújtotta Óbuda
középkori pecsétjének
ezüstlenyomatát, egyúttal
köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akiknek tá-
mogatása nélkül nem
„születhetett“ volna újabb
aranyérem. 

Olimpiai aranyérme-
sünk csendesen, megha-
tódottan mondott köszö-
netet szüleinek, tanárai-
nak, edzõinek és végül,

de nem utolsósorban min-
den szurkolójának. 

Gyepes Lajos, a Római
Sportegyesület elnöke a
csillaghegyi polgárok kö-
szönetét tolmácsolta,
megemlékezett azokról az
olimpikonokról, akiket a
városrész adott Óbudá-
nak, majd felolvasta Szé-
kely Éva úszó olimpikon
szívhez szóló üzenetét. 

A pódiumon egymást
érték a meglepetés ven-
dégek. Többek közt
Farkasné Horváth Mira,
a Bárczi Géza Általános
Iskola címzetes igazgató-
ja, Honosi Ágnes testne-
velõtanár, Hajdu Gyula, a
Veres Péter Gimnázium
testnevelõtanára, Bartos
Ildikó, Dani egykori osz-
tályfõnöke és Számadóné
Békéssy Szilvia matema-
tikatanár. 

Dani az est végén nem
mulasztotta el, hogy ön-
magáról Tóth Tamás par-
alimpikon úszóra terelje a
közönség figyelmét - aki
eddigi teljesítményével
már kivívta azt -, londoni
szerepléséhez azonban
szintén elkelt a szurkolás.
Zárszóként pedig sporto-
lásra buzdított mindenkit,
fõként a fiatalokat: „Spor-
toljatok, mert nagyon jó ér-
zés itt állni!“ Szeberényi 

„Sportoljatok, mert nagyon jó érzés itt állni!“

Gyurtát ünnepelték a Kobuci kertben

Megtelt a Kobuci kert Dani óbudai szurkolóival

A legszebb pillanat

Óbuda középkori pecsétjének ezüst lenyomatát adta át Bús Balázs polgármester
Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszónak. (Középen Gyurta Gergely)

FOTÓK ANTAL ISTVÁN
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A ddig azonban sok
minden történt

még: elvégezte a Buda-
pesti Mûszaki Egyetem
építészmérnöki karát, s
közben teljes intenzitás-
sal hódolt kedvenc
sportjának, a vízilabdá-
nak. Így vehetett részt
az 1936-os berlini olim-
pián a magyar bajnoki
vízilabda-csapat tagja-
ként. A pólót 1939-ig
versenyszerûen ûzte. 

Elõször ösztöndíjas-
ként került ki a Harvard
Egyetemre, majd 1949-
ben kivándorolt az Ame-
rikai Egyesült Államok-
ba. Néhány év múlva
önálló építészirodát nyi-
tott San Franciscóban.

Nevéhez fûzõdik a föld-
rengésbiztos épületek
kifejlesztése. Ennek kö-
szönhetõen már nem-
csak az Amerikai Mér-
nökök Egyesülete, ha-
nem az ENSZ is bevá-
lasztotta a földrengés-
ügyi szakbizottságába. S
bár saját elmondása sze-
rint megtervezni köny-
nyebb volt a földrengés-
biztos rugós acélszerke-
zetet, mint megvalósíta-
ni - mintegy tíz évig tar-
tott, amíg elismerték an-
nak hatékonyságát! -,
ma már Kaliforniában,
Japánban és Kínában
több ezer olyan épületet
húztak fel, amely bizton-
ságot nyújt a benne la-

kóknak a természeti ka-
tasztrófák ellen. 

Tavaly megkapta a
Magyar Köztársasági
Érdemrend középke-
resztjét. Az elismert
szakember - aki a ma-
gyar kormány vendége-
ként Londonban druk-
kolta végig az olimpiát a
magyar sportolókért -
idõrõl idõre hazalátogat,

s akkor általában az Ár-
pád Gimnáziumot is fel-
keresi. Most is így tör-
tént ez, augusztus 23-án
látogatott el a régi falak
közé emlékezni, ahol
Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ, va-
lamint Gyimesi Róbert,
az iskola igazgatója kö-
szöntötte. 

Mint a legidõsebb
olimpikon elmondta, há-
lával és köszönettel gon-
dol vissza az itt töltött
évekre. A gimnázium
igazgatója emléktáblá-
val ajándékozta meg,
amelyre az intézmény-
ben végzett olimpikonok
neveit írják fel. Az elsõ
helyen Tarics Sándor ne-
ve áll. domi

A legidõsebb olimpikon az Árpádban 
Kicsi ez a világ és Óbuda a közepe. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, minthogy még a világ ma élõ legidõsebb olimpi-
ai bajnokát is idekötik a gyökerei. A szeptember 23-án
99. születésnapját ünneplõ Tarics Sándor ugyanis az Ár-
pád Gimnáziumban érettségizett 1931-ben. Saját beval-
lása szerint az itt tanultak indították el õt a siker útján
Amerikában. Amit ugyanis a gimnázium falai között ma-
gába szívott, pontosan elegendõ volt ahhoz, hogy egy
amerikai egyetemen tanítani tudjon. 

Gyepes Lajos, a Római Sportegyesület elnöke köszönti a világcsúccsal olimpiai bajnok úszót.
A képen balról jobbra Dani edzõi: Virth Balázs, Kovácshegyi Ferenc és Széles Sándor, mellet-
tük: Gyurta Gergely úszó, az olimpiai csapat tagja, Gyurta Dániel és Szántó Dávid sportriporter

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A fõváros vezetése több
évtizedes adósságot tör-
leszt azzal, hogy - a kor-
mány hathatós támogatá-
sával és a III. kerületi ön-
kormányzattal együttmû-
ködve - érdemi lépéseket
tett a római-parti árvízvé-
delmi mû megépítésével
kapcsolatban. 

A nnak ellenére, hogy
a területet az utób-

bi idõben 2-3 évente el-
öntötte az esetenként 7

métert is meghaladó ár-
hullám, a fõváros koráb-
bi vezetése nem támo-
gatta a környéken élõk
és ide látogatók, vala-
mint a kerületi önkor-
mányzat által már oly
régóta jogosan sürgetett
védmû megépítését. A
„menetrend szerint“ ér-
kezõ árhullámok elleni
védekezés pedig minden
esetben jelentõs anyagi
ráfordítást és élõmunka-
erõt igényelt.

Az augusztus 27-én
aláírt szerzõdés eredmé-
nyeképpen öt hónapon
belül a fõváros rendelke-
zésére áll majd az észak-
budai régió egyetlen
sport- és rekreációs célra
igénybe vehetõ dunai
partszakaszának folya-
matos védelmét biztosí-
tó árvízvédelmi mû ter-
ve - tudatta közlemény-
ben Tarlós István fõpol-
gármester nevében dr.
Szeneczey Balázs város-

fejlesztésért felelõs fõ-
polgármester-helyettes. 

A megállapodás részét
képezi a szükséges enge-
délyezési tervek elkészí-
tése és a szakhatósági en-
gedélyek beszerzése, va-
lamint a környezetvédel-
mi hatástanulmány ké-
szítése mellett egy szak-
értõi szintû döntés-elõké-
szítõ tanulmány elkészí-
tése is. A tanulmányban a
tervezõ az azonos véd-
képességû megoldások

közül javaslatot tesz a fõ-
város számára a leggyor-
sabb és leggazdaságo-
sabb változat kiválasztá-
sára. A közbeszerzési el-
járás során kiválasztott
tervezõnek mindemellett
favédelmi tervet is készí-
tenie kell.

A fõváros vezetése és
a tervezést végzõ cég a
tervezési folyamat során
több alkalommal is kon-
zultál majd az érintett
lakossággal.

Már tervezik a római-parti gátat

Készülõ Kerületi Szabályozási Terv 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a
kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.
A többször módosított 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló törvény 9. § (2) bekezdése alapján ezúton értesíti az érintet-
teket arról, hogy az önkormányzat az alábbi területre készít Kerületi Szabályo-
zási Tervet:
Budapest III. kerület Római-part (Pók utca-Nánási út-Királyok útja-
Pünkösdfürdõ utca-Duna folyam) által határolt terület.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kerületfejlesztési Koncepciója az
Északi Vasúti összekötõ hídtól a kerülethatárig tartó Duna-parti területet egy fej-
lesztési egységként kezeli, ahol is igazodva a fõvárosi településrendezési elõírá-
sokhoz, az üdülõövezet fenntartása mellett a rekreáció, a szabadidõ eltöltés, ide-
genforgalom, sportolás, a színvonalas vendéglátás funkciókat kívánja megerõsí-
teni. A Kerületi Szabályozási Terv készítésének célja a tervezett part menti mobil
árvízvédelmi mû helyének biztosítása, a vízisportok megtartása és egy kultúrált,
természethez közeli partszakasz fenntartása. A szabályozás várható hatása,
hogy megteremti a bevédett területeken a rekreációra, vendéglátásra, idegenfor-
galomra, sportolásra alapuló fejlesztések lehetõségét.
Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti tervvel kapcsolatban javaslatuk,
véleményük van, úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal Fõépítészi és Várostervezési Irodájához (Bp., III. Hídfõ utca
18.) 2012. október 1-jéig juttassák el.
A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az Óbu-
da Újságban megjelenõ felhívással.

Bús Balázs
polgármester

Felvételeink a Római-parton készültek a 2006-os árvízkor 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Pais Dezsõ Általános Is-
kola udvarán szeptember 4-
én adták át a régen várt ját-
szóvárat. 

Afából készült 51
négyzetméteres léte-

sítményt az iskola Tehet-
ségekért Közhasznú Ala-
pítványa finanszírozta az
adók 1 százalékából be-

folyt összegbõl. A Játszó-
tér 2006 Kft. által borovi
fenyõbõl készített több-
funkciós vár 580 ezer fo-
rintba került. Az iskola di-
ákjai mászhatnak, csúsz-
hatnak rajta. Két tornyát
láncos híd köti össze,
amelyen elõszeretettel
kelnek át a gyerekek. Az
évek óta tervezett várat az

iskolarendõr védi a külsõ
behatolóktól.

Az átadáson jelen volt
Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ, az
oktatási és sport bizott-
ság elnöke, valamint Ta-
más Ilona, az oktatási és
kulturális fõosztály ve-
zetõje. D. Zs.

A Zsigmond Király Fõiskola taná-
rai 2011 õszén indították útjára a
Nyugdíjasok Óbudai Akadémiáját
a III. kerületi önkormányzattal
együttmûködve.

Az Akadémia szeptember
20-ától immár harmadik

félévét kezdi. Minden csütörtö-
kön 14 órától várják az érdeklõ-
dõket az elõadásokra, melyeken
minden 50 év feletti érdeklõdõ
ingyen vehet részt, és ha ott lesz
a 12-bõl legalább 9-en, oklevelet
kap. Az elõadásokra elõre nem
kell jelentkezni.

Rendkívül sokféle témát ölel-
nek fel az elõadások: az idõsek
szociális helyzetétõl az inter-
netig, az idõsek munkalehetõsé-
geitõl az életkor meghosszabbítá-
sáról szóló elméletekig. Az elõ-
adók továbbra is a téma szakava-
tott professzorai, az egyórás elõ-
adások után az érdeklõdõk kötet-
len beszélgetésen vesznek részt.
Az akadémia felkért mûsorveze-
tõje az ismert televíziós újságíró,
a „Korhatártalanul“ elnevezésû
program vezetõje, Endrei Judit.

Program
2012. szeptember 20. 14 óra:

Megnyitó. Dr. Jászberényi József:
Az idõsek tanulása Magyarorszá-
gon - eredmények, lehetõségek. *
2012. szeptember 27. 14 óra:
Személy- és vagyonvédelem idõs
korban (a III. kerületi Rendõrka-
pitányság elõadója). * 2012. októ-

ber 4. 14 óra: dr. Bernek Ágnes:
Geopolitika jelenidõben. * 2012.
október 11. 14 óra: Baranyi Éva:
Szenior önkéntesség. * 2012. ok-
tóber 18. 14 óra: Rosta Gábor:
Városi kertek - városi közösségte-
remtés. * 2012. október 25. 14
óra: dr. Kassai-Farkas Ákos:
Pszichológiai és pszichiátriai
problémák idõskorban. * 2012.
november 8. 14 óra: dr. Krasznai
Magda: Az érzékelés és annak
problémái idõskorban. * 2012.
november 15. 14 óra: dr. Szalkai
Iván: Lassítható-e az idõsödés fo-
lyamata? Mit mond a keleti és a
nyugati tudomány? * 2012. no-
vember 22. 14 óra: Sulyok Ta-
más: Okostelefonok - lehetõsé-
gek, problémák. * 2012. novem-
ber 29. 14 óra: dr. Jászberényi Jó-
zsef: A társadalmi felelõsségválla-
lás programja és az idõsek. *
2012. december 6. 14 óra:
Veresné dr. Bálint Márta: Diete-
tika II. - Édességek és sós ételek
idõskorban. * 2012. december
13. 14 óra: Lukács-Márton Réka:
Az étkezési zavarok pszichológiá-
ja. Évzáró.

A program változtatásának jo-
gát fenntartják. (További infor-
mációért írjon a jaszberenyi.
jozsef@zskf.hu e-mail címre.)

12 ingyenes elõadás 50 felettieknek 

Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája

Játszóvár az iskolaudvaron Munkáltatói fórum
A Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkaügyi
Központ TÁMOP 1. 1. 4 „Munkaerõ-piaci program a
hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért a Közép-ma-
gyarországi Régióban“ elnevezésû kiemelt projekt ke-
retében munkáltatói fórumot rendez szeptember 13-
án 9.30 órától az Óbudai Kulturális Központban.

Program
9.30-10 óra: regisztráció.
10-10.20 óra: a komplex szemléletû társadalmi fel-
zárkózás, valamint a társadalmi felzárkózás és a
foglalkoztatás kapcsolata. Elõadó: Langerné Victor
Katalin helyettes államtitkár, EMMI Társadalmi Fel-
zárkózásért Felelõs Államtitkárság.
10.20-10.40 óra: tájékoztató a TÁMOP 1. 1. 4 „Mun-
kaerõ-piaci program a hátrányos helyzetûek foglal-
koztatásáért a Közép-magyarországi Régióban“ ki-
emelt program által nyújtott támogatási lehetõségek-
rõl. Elõadó: Cseppentõ László, BFKHMK TÁMOP
1.1.4 projektvezetõ.
10.40-11 óra: a Munkaügyi Központ közremûködé-
sével nyújtható támogatási lehetõségek foglalkozta-
tók és álláskeresõk számára. Elõadó: dr. Nyári Tibor
igazgató-helyettes, BFKH Munkaügyi Központ.
11-11.20 óra: Óbuda a felzárkózás útján, az Óbu-
dai Roma Nemzetiségi Nonprofit Kft. bemutatá-
sa. Elõadó: Bodrogvölgyi Sándor, az Óbudai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
11.20-12 óra: konzultáció, kérdések az államtitkár-
ság és a Munkaügyi Központ felé.
(Jelentkezni lehet a victorzs@lab.hu e-mai címen,
illetve a helyszínen. A rendezvény ingyenes. Cím:
San Marco utca 81.)FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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.

Minden évben kormányren-
delet szabályozza a politi-
kai üldözöttek - bebörtön-
zöttek, internáló táborok-
ba deportáltak, Gulágra
hurcoltak - életjáradékát.
Ezt azok igényelhették a
rendszerváltozás után,
akik 1939 márciusa és
1989. október 23-a között
szenvedtek valamilyen sé-
relmet politikai okokból. 

Az ellátás összegének
felemelését már

régóta szorgalmazta két
fideszes képviselõ, - a
nemrégiben elhunyt
Menczer Gusztáv által
személyesen is érintett -
Menczer Erzsébet és
Wittner Mária. Ennek
köszönhetõen a kárpótlá-

si életjáradék kiszámítási
alapja idén a duplájára
nõ, vagyis az eddigi
négyrõl 8 százalékra. 

Mint Menczer Erzsé-
bet országgyûlési és ön-
k o r m á n y z a t i
k é p v i s e l õ t õ l
megtudtuk, a
kormány évi 2,5
milliárd forintot
fordít kárpótlás-
ra. A tapasztala-
tok szerint éven-
te mintegy tíz
s z á z a l é k k a l
csökken a kárpótoltak
létszáma, s jelenleg 14
ezer embert érint ez a
fajta nyugdíjkiegészítés.
Ennek 50 százaléka
egyébként az özvegyek-
nek is jár. Igényelni -

mint ahogy eddig - úgy
ezután sem kell, hiszen
automatikusan jár. A
nyugdíjjal együtt hozza
a postás minden hónap-
ban. Jó hír még, hogy a

most életbe lé-
pett rendelet
visszamenõle-
ges érvényû,
tehát 2012. ja-
nuár 1-jétõl
visszamenõle-
gesen jár és
szeptember 30-
ig egy összeg-

ben kapják meg az érin-
tettek. 

A kárvallottak egyéb-
ként más jogcímen is
kapnak még juttatáso-
kat az államtól.

d. zs.

Emelt nyugdíj a politikai üldözötteknek

Az új kuratórium öt ta-
gú lett, elnökévé a

köztiszteletnek örvendõ dr.
Pintér Endre nyugalmazott
orvosprofesszort, Óbuda-
Békásmegyer díszpolgá-
rát, számos közéleti tiszt-
ség viselõjét kérte fel a tes-
tület, aki az ÓMKA meg-
alakulása óta vesz részt a
munkában, és az utolsó
ciklusban elnöke volt. Tit-
kárrá ismét Gyimesi László
írót, egykori népmûvelõt,
az Óbuda Kultúrájáért
Díj birtokosát választották
meg. Akuratórium további
három tagja szintén három
szakember, közismert sze-
mélyiség lett: Szabó Mag-
dolna, Horváth Péter és
Veres Józsefné. 

Mivel az ÓMKA Fel-
ügyelõ Bizottságának is le-
járt a mandátuma, a képvi-
selõ-testület Búzás Gyõzõ,
dr. Kádár Péter és Falta Pé-
ter személyében új ellenõr-
zõ bizottságot állított fel.

Az új kuratórium és fel-
ügyelõ bizottság augusz-
tusban tartotta elsõ ülését.
Áttekintették az elõzõ évek
eredményeit, a függõben
lévõ kérdéseket, és elhatá-
rozták, hogy a közeljövõ-
ben meghatározzák a kura-
tórium munkájának új pri-
oritásait. Ezeknek - az
Óbudai Múzeum folyama-
tos segítése mellett - illesz-
kedniük kell a kerület kul-
turális és turisztikai straté-

giájához. Már tavaly, és az
idei év elsõ felében is ebbe
az irányba fejlõdött a mun-
ka, gondoljunk a múzeum
új állandó kiállításának dí-
széül szolgáló Zichy-kas-
tély makett elkészíttetésé-
re, vagy az új életre kelõ
Textilmúzeum látványter-
vére kiírt eredményes pá-
lyázatra.

Bár az utóbbi években
szép eredményeket értek el
különféle pályázataikkal,
vagy a helytörténeti jellegû
könyvek kiadásának támo-
gatása terén, de a megvál-
tozott anyagi környezetben
ezekre a jövõben kevésbé
lesz lehetõségük, ugyanak-
kor a kerület lakóit, a hazai
és a külföldi látogatókat
szolgáló projektek támoga-
tására nagyobb figyelmet
kívánnak fordítani.

Fontos feladat, hogy új
forrásokat találjanak a mû-
ködéshez. Törekedniük
kell a pályázati lehetõsé-
gek jobb kihasználására, és
támaszkodniuk kell a helyi
vállalkozások, közössé-
gek, magánszemélyek ön-
zetlenségére is. 

Lapunkban a jövõben
rendszeresen foglalkozunk
a közalapítvány munkájá-
val, nem titkoltan abban a
reményben, hogy a város-
rész segítõkész polgárai
közül mind többen figyel-
nek majd fel támogatásra
méltó munkájukra.

Új kuratórium az Óbudai
Múzeum Közalapítványnál

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

nevében tisztelettel meg-
hívom a Szent Flórián
Szoborcsoport újbóli fel-
állítása alkalmából tar-
tandó avatóünnepségre. 

Ünnepi beszédet mond:
Tarlós István, Buda-
pest fõváros fõpolgár-
mestere. 

Az avatás idõpontja és
helyszíne: szeptember
26-án 11 órai kezdettel
Óbudán, a Flórián téren
(a Flórián tér délkeleti ol-
dala, a Flórián tér és a Ser-
fõzõ utca keresztezõdése).

Az ünnepségre szere-
tettel várom!

Bús Balázs
polgármester

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a közelmúltban jóváhagyta az Óbudai Múzeum Közalapítvány
(ÓMKA) alapítólevelének, illetve szervezeti és mûködési sza-
bályzatának módosítását. Erre azért volt szükség, hogy az ala-
pítvány jobban alkalmazkodni tudjon az új szervezeti rendhez,
a teljesen önállóvá vált Óbudai Múzeum tevékenységéhez. Az
ÓMKA kuratóriumának mandátuma is lejárt, ezért a testület új
összetételû vezetõséget nevezett ki az alapítvány élére.

Szoboravató

Helyi adók befizetése szeptember 17-ig
Tisztelt Adózóink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a helyi adók (építményadó, telekadó,
magánszemélyek kommunális adója), valamint a gépjármûadó második
félévi befizetési határideje 2012. szeptember 17.
Befizetéseiket az év eleji számlaegyenleg-értesítõhöz, illetve elõíró határozathoz
mellékelt csekken, valamint utalással az alábbi számlaszámokra teljesíthetik.
Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009.
Telekadó számlaszám: 12001008-00107221-00100000.
Kommunális adó számlaszám: 12001008-00131713-04800008.
Gépjármûadó számlaszám: 12001008-00140579-00100005.
Amennyiben további kérdésük merülne fel a III. kerületben fizetendõ adókkal
kapcsolatban, forduljanak bizalommal adóhatóságunk ügyintézõihez, akik
készséggel állnak rendelkezésükre (adóügyi osztály: Harrer Pál utca 9-11., az
Okmányiroda mellett) ügyfélfogadási idõben (hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól
16:30, csütörtökön 8-tól 13 óráig) személyesen, vagy látogassanak el az aláb-
bi linkre, melyen elérhetõek az egyes adónemekkel kapcsolatos legfontosabb
információk: http://www.obuda.hu/ugyintezes/ugyek/
Az adótitkokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a személyes
ügyintézéshez magánszemélyek esetén személyazonosításra alkalmas igazol-
vány, gazdasági társaságok esetén aláírási címpéldány, meghatalmazott útján
történõ ügyintézés esetén meghatalmazás is szükséges. Telefonon a számla-
egyenlegrõl információt nem áll módunkban kiadni.

Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály

Elektronikus levelezési
lista vállalkozóknak

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektroni-
kus levelezési listát mû-
ködtet, melyen keresztül
e-mailben értesülhetnek
az õket érintõ aktuális or-
szágos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rá-
kerülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati le-
hetõségekrõl, írjon a kö-
vetkezõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8601.
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A fizioterápia része a gyógy-
torna, valójában speciális
mozgásterápia, amely a
mozgást használja fel a gyó-
gyítás eszközeként. Célja,
hogy helyreállítsa a mozgás-
szervek megfelelõ mûködé-
sét, illetve amennyiben ez
nem lehetséges, kihozza a
legtöbbet az új helyzetbõl,
vagyis optimális mozgáshoz
segítse a sérültet - ismerteti
tevékenységük lényegét De-
ák Péterné, a Szent Margit
Rendelõintézet szakmai te-
rületvezetõ gyógytornásza.

Agyógytornának je-
lentõs szerepe van a

mozgásproblémák meg-
elõzésében, gyógyításá-
ban, illetve az esetleges
mûtéti, baleseti rehabili-
táció során. A Szent Mar-
git Rendelõintézetben a
gyógytornász részleg ko-
rábban a reumatológiai
szakrendelés keretén be-
lül mûködött, ennek meg-
felelõen csak reumás be-
tegeket látott el. Az orto-
pédiai, neurológiai és tra-
umatológiai problémák-
kal küzdõ betegeknek ke-
rületen kívüli intézmé-
nyekbe kellett menniük
ahhoz, hogy megfelelõ el-
látásban részesüljenek.
Az óbudai lakosok ké-
nyelmesebb és teljesebb

körû kiszolgálása érdeké-
ben 2006-ban - a rendelõ-
intézet átszervezése során
- önállósodott a gyógytor-
na és külön szakmai terü-
letként kezdte meg mûkö-
dését. Ehhez felújították a
tornatermeket, újabb esz-
közöket szereztek be és
további gyógytornászokat
is felvettek. Jelenleg a két
szakrendelõben - a Vö-

rösvári úton és a Cso-
bánka téren - összesen hat
gyógytornász várja a
gyógyulni szándékozó-
kat, akik szakorvosi be-
utalóval vehetik igénybe
a kezeléseket. Az önálló-
sodás olyan jól sikerült,
hogy már indulásuk évé-
ben az Év osztályává vá-
lasztották õket az intézet
dolgozói.

A gyógytornász az elsõ
találkozáskor felméri a
páciens állapotát és ennek
megfelelõen rövid és
hosszú távú kezelési ter-
vet készít. Azt is eldönti,
hogy egyéni vagy csopor-
tos kezelés az optimáli-
sabb. Az operált betegek
például szinte minden
esetben egyéni tornát igé-
nyelnek, hiszen folyama-
tos korrekcióra szorulnak.
A csoportos foglalkozá-
sok 30 percesek, az egyé-
ni terápia idõtartamát
azonban a beteg állapota
határozza meg. Egy-egy
baleset, illetve mûtét után
célszerû minél hamarabb
elkezdeni a rehabilitációt,
ezt segíti, hogy az elõ-
jegyzés a gyógytornára
mindössze 1-3 nap. 

Már jelentõs eredmé-
nyeket lehet elérni 10-14
kezeléssel, de akinek ez
nem elég, természetesen
orvosi konzultáció után
folytathatja a terápiát. 
- Minden esetben azt java-
soljuk a betegeknek, hogy
otthon rendszeresen vé-
gezzék a betanult mozdu-
latokat - figyelmeztet a
vezetõ gyógytornász.

S mivel a segédeszkö-
zök - bot, mankó, járó-

keret, különbözõ rögzí-
tõk - helyes használata
nagymértékben befolyá-
solja a gyógyulás folya-
matát, a betegeket meg-
tanítják erre is. Gyakran
elõfordul, hogy nem
megfelelõ magasságra
van beállítva a mankó,
vagy rossz kézben tartja
a botot a páciens. 

Elsõsorban felnõttek-
kel foglalkoznak, de ma
már óvodás és kisiskolás
gyerekeket is hoznak ide
a szüleik. Általában lúd-
talp kialakulása miatt ke-
resik fel a szakrendelõt,
de tartásjavító tornát is
betanítanak nekik a
gyógytornászok. 

Folyamatosan bõvülõ
tevékenységi körükben
helyet kapott a Lympho-
edema kezelése is. Ez a
betegség a nyirokrendszer
rossz mûködése követ-
keztében alakul ki, a nyi-
rokfolyadék pangását
okozza a szövetközti tér-
ben. A pangás miatt érin-
tett végtagok feszülése,
duzzanata jelzi a kór ki-
alakulását. Speciális kézi,
illetve gépi kezelésekkel
azonban jelentõsen javít-
ható a betegek állapota. 

Domi Zsuzsa

Gyógytorna felújított tornateremben

Cukorbetegek klubja 
A Margit Kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek
Klubjában szeptember 11-én 16 órától tartják a so-
ron következõ összejövetelt. Dr. Halászlaki Csaba
endrokinológus a cukorbetegeknél észlelt egyen-
súlyzavarokról, Békefi Zsuzsa (Elektra 77.) a vércu-
korméréssel kapcsolatos témákról és az újdonsá-
gokról tart elõadást. (Cím: Bécsi út 132.)

Egészséges ezüstkor
Szeptembertõl folytatódik a Szent Margit Rendelõin-
tézet és az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény
által szervezett egészségügyi ismeretterjesztõ soro-
zat. Az elsõ elõadást dr. Balogh Erika tartja „Méreg-
telenítés - érvek és ellenérvek“ címmel szeptember
12-én 15 órai kezdettel a Kiskorona utcai Idõsek
Klubja rendezvénytermében (Kiskorona utca 3.). Az
ingyenes elõadásra várják a kerület nyugdíjasait.

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete szeptemberben az alábbi idõpontokban és
helyszíneken szervez véradást.
Szeptember 12-én 12-tõl 16 óráig: a Zsigmond Ki-
rály Fõiskolán (Kelta utca 2.). * Szeptember 14-én
14-tõl 18 óráig: az Auchan Óbuda Áruháznál, a
vérvételi kamionban (Szentendrei út 115.).
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradók-
nál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Egészségügyi szûrõvizsgálatokat végeztek a Szent Margit Rendelõintézet munkatársai
a „Hékás-Békás“ egésznapos rendezvényen, szeptember 1-jén a Csobánka téren

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Gézengúz Alapítvány
több mint 530 ezer forint
értékû eszköztámogatás-
ban részesült a K&H cso-
port beszállítói partnere a
Gravoform Kft. jóvoltából,
a Gyógyvarázs program ré-
szeként. A felajánlást au-
gusztus 28-án adták át az
alapítvány békásmegyeri,
Medgyessy Ferenc utcai
központjában. 

A pályázatról
A bank Gyógyvarázs

elnevezésû országos pá-
lyázatán évente megha-
tároz egy-egy területet,
melyet egy szakértõi
zsûri segítségével vá-
lasztanak ki. Egy kiírá-
son azonban mindig vé-
ges a nyertesek száma.
A bank munkatársainak,
ügyfeleinek, illetve
partnereinek közremû-

ködésével, felajánlásai-
val azonban lehetõség
nyílik arra, hogy min-
den évben kiegészítõ
forrásokat is biztosítsa-
nak. Idén a gyermek-
kardiológiák mellett
más gyógyító intézmé-
nyek munkáját, így a
Gézengúz Alapítványét
is támogatni tudták. 

A Gézengúzról
A Gézengúz Alapítvány

1990-ben kezdte mûködé-
sét a fõvárosban. Kiemel-
ten közhasznú civil szerve-
zetként idegrendszeri sé-
rült és mozgásszervi zava-
rokkal küzdõ csecsemõk
és kisgyermekek kezelé-
sét, valamint napközbeni
ellátását biztosítja orvosi,
terápiás és gyógypedagó-
giai - összetett betegellátá-
si - rendszerében. Mind-

emellett a kicsik szüleinek
- szükség szerint - pszicho-
lógiai támogatást nyújta-
nak, tanácsadást tartanak. 

Támogatás 
táblakészítésbõl

AGravoform évek óta a
K&H csoport gyermek-
egészségügyi programja, a
Gyógyvarázs mellett áll. A
vállalat felajánlása nyo-
mán ötödik éve ingyen ké-
szít emléktáblákat a pályá-
zatok és egyéb programok
nyerteseinek. A táblák ké-
szítésének lényege, hogy a
bank által erre a célra szánt
keretébõl újabb és újabb
intézmények részesülhet-
nek támogatásban. 

Teszttel 
a fejlõdésért
A Gézengúz Alapít-

vány békásmegyeri in-
tézménye pszichológiai

mérõeszközt, több rész-
bõl álló tesztet kapott a
támogatásra szánt ösz-
szegbõl. Az elnyert mû-
szer nem szóban elhang-
zó instrukciók mentén
méri fel a gyerekek tel-
jesítményét, inkább já-
tékos módon térképezi
fel a gyermekek intelli-
genciáját és kognitív ké-
pességeit. A szellemi
fejlõdés mellett a szak-
emberek információt
kaphatnak arról, hogyan
mûködik a kicsik látás-
alapú információ-feldol-
gozása, miként értenek
meg összefüggéseket,
életkorukhoz viszonyít-
va hogyan fejlõdik fi-
gyelmük, memóriájuk. 

Sz. Cs. 

Dr. Schulteisz Judit, a Gézengúz Alapítvány orvos-igazgatója átveszi az adományt jel-
képezõ emléktáblát Vaszkó Mártától, a Gravoform Kft. ügyvezetõ-igazgatójától. Mel-
lettük (a képen jobbra): Kónya Andrea, a K&H csoport kommunikációs referense

Állásbörze szeptember 13-án
A TÁMOP 1.1.4 „Munkaerõ-piaci program a hátrá-

nyos helyzetû álláskeresõk foglalkoztatásáért a

Közép-magyarországi Régióban“ elnevezésû ki-

emelt projekt keretében, Óbuda-Békásmegyer Ön-

kormányzatának támogatásával szeptember 13-

án 9-tõl 13 óráig állásbörzét rendeznek az Óbu-

dai Kulturális Központban (San Marco utca 81.)

Állást keres? Váltani szeretne? Most végzett és

nem igazodik el a munkaerõpiacon? A rendezvé-

nyen lehetõsége nyílik közvetlenül találkozni a mun-

káltatókkal és megismerkedni szolgáltatásainkkal,

támogatásainkkal. Részvételére számítunk! Önélet-

rajzát hozza magával!

Budapest Fõváros

Kormányhivatala

Munkaügyi Központ

A gyermekek teljesítményét mérik

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat – Hirdetés

A pályázatot zárt borítékban 2012. szeptember 24-én 16
óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a megaján-
lott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen
kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevé-
kenység pontos megnevezését, vállalkozói igazolványt, il-
letve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell becsatolnia.
Akülön engedélyhez kötött tevékenység végzésére való jo-
gosultságát a pályázat mellékleteként benyújtott vállalko-
zói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia. 
Ahelyiségek esetében csak a pályázati kiírásban meghirde-
tett funkcióval lehet pályázni. Nem lehet bérbe adni a helyi-
séget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/aki-
nek: az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkor-
mányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára
behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság szá-
mára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett; • az érintett helyiség te-
kintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van; • a
helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy a pá-
lyázat benyújtását megelõzõ öt évben - a bérbeadó
felmondása következtében szûnt meg; • a helyiség-
ben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való
jogosultságát nem tudja hitelt érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell: az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési
díj önkormányzat felé történõ megfizetését (a meg-
szerzési díj a pályázó által megajánlott bérleti díj há-
rom havi összege); • 3 havi bérleti díjnak megfelelõ
összegû óvadék megfizetését a bérbeadó részére (a

nyertes által befizetett bánatpénz összegét az óvadékba be-
számítják); • szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését. 
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell az
alábbi idõtartamú határozott idejû bérleti szerzõdés megkö-
tését: 1 év raktár céljára történõ bérbeadás esetén; • 3 év
minden egyéb funkcióra történõ bérbeadás esetén; • 5 év, ha
a bérlõ tulajdonosi hozzájárulást igénylõ, értéknövelõ beru-
házást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerzõdés-
ben kötelezettséget vállalt.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az elõzõ
évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli. Apályá-
zat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a
döntés. Apályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik
a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosí-
tására a bánatpénzt befizetik. 
A bánatpénzt az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. pénztárában
(1033 Budapest, Szentlélek tér 7., félemelet) készpénzben
kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell le-
tenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a nem
nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a
pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. Az
érvényesen benyújtott pályázatokat az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELÕ Zrt. 2012. október 15-éig elbírálja,
és annak eredményérõl a pályázókat írásban értesíti. A
pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb aján-
latot tevõkkel a tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ
az ÓBUDAI VAGYONKEZELÕ Zrt. Helyiség- és
Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Szent-
lélek tér 7., fszt. 10., telefon: 430-3468), félfogadási
idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16, csütörtökön
8-tól 13 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata október 1-
14. között õszi takarítási
kampányt szervez.

M indannyiunk ügye,
hogy tiszta és

egészséges környezetben
éljünk. Tegyünk a sze-
metelés, az illegális sze-
métlerakás, környeze-
tünk szennyezése ellen!

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata foko-
zott erõfeszítéseket tesz
annak érdekében, hogy
kerületünk egyre tisz-
tább legyen. Ez azonban
csak a lakosság együtt-
mûködésével és támoga-
tásával valósulhat meg.  

Takarítsuk ki együtt
a III. kerületet és õriz-
zük meg tisztaságát!

Kérjük a III. kerületi
polgárokat, lakóközös-
ségeket, civil szerveze-
teket, intézményeket,

gazdasági társaságokat,
hogy csatlakozzanak a
takarítási kampányhoz!

Az önkormányzat hul-
ladékgyûjtõ zsákok biz-
tosításával segíti a köz-
területek takarításában
résztvevõ közösségeket. 

(Csatlakozási szándé-
kukat a zoldobuda@
obuda.hu e-mail címen,
vagy a 437-8583-as te-
lefonszámon jelezhetik.)

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Veszélyes hulladék õszi begyûjtése 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az õszi takarítási kampány keretében
elektromos és elektronikai (E+E), valamint egyéb veszélyes hulladék begyûjtést
szervez.

A hulladékbegyûjtés idõpontjai és helyszínei
Október 6. (szombat) 8-14 óra között:

• Szõlõ utcai nagy parkoló - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulladék leadása.
• Pethe Ferenc tér - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulladék leadása.
• Kiskorona utca 2-14. mögötti parkoló - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulla-
dék leadása.
• Jablonka út-Farkastorki lejtõ sarok - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulladék
leadása.
• Határ út-Pusztakúti út sarok - E+E begyûjtés.

Október 13. (szombat) 8-14 óra között:
• Heltai Jenõ tér - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulladék leadása.
• Csobánka téri rendelõ mögött - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulladék le-
adása.
• Mátyás király út-Batthyány utca sarok - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hul-
ladék leadása.
• Római tér - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulladék leadása.
A begyûjtés során az alábbi veszélyes hulladékok adhatók le: Hulladék sav, lúg,
irodatechnikai hulladék, fáradt olaj, oldószer, hígító, festék, gumiabroncs, nö-
vényvédõ szer, fénycsõ, izzó, gyógyszer, elem, akkumulátor, étolaj, veszélyes
anyaggal szennyezett göngyöleg, csomagoló anyag.
Elektromos és elektronikai hulladékként adható le minden olyan eszköz, gép,
készülék, ami elektromos árammal, akkumulátorral vagy elemmel mûködik.

Takarítsuk ki Óbudát!

Nincs az a megoldás, ami a vandáloktól védene… A természet csodája: termés és virág egyszerre a gesztenyefán

A gyommentesítés az ingatlantulajdonos kötelessége 
Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén egyre nõ az ingatlanok elõtti gyo-
mos területek száma. Sok esetben egész járdák válnak járhatatlanná, a járóla-
pokat esetenként kimozdítják az alattuk növõ gyökerek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fõváros köztisztaságáról szóló, 48/1994.
(VIII. 1.) Fõvárosi Közgyûlési rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint az ingatlan tu-
lajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan elõtti járda, továbbá a kocsiút közöt-
ti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítésérõl, hóeltakarításáról és síkosság mentesítésérõl.
Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy kezelõt, hogy az ingatlana elõtti közte-
rületet tegye rendbe, végezze el a gyommentesítést, a lehullott lomb összegyûj-
tését, és ahol van szikkasztóárok, végezze el annak kitakarítását is.
Ezzel összefüggésben tájékoztatunk mindenkit, hogy a szemétszállítási napo-
kon a szemétgyûjtõ mellé kihelyezett, FKF felirattal ellátott zsákokba összegyûj-
tött zöldhulladékot a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. elszállítja, egyéb módon
(kötegben, jelöletlen zsákokban) a magáningatlanoknál kitett zöldhulladék nem
kerül begyûjtésre, illetve elvitelre.
A szemétgyûjtõ zsákok beszerezhetõk az FKF Zrt. III. kerület, Testvérhegyi út
10/A. szám alatti telephelyén (500 méterre a Bécsi úti Tesco áruháztól).
Kérünk mindenkit, hogy segítse a kerület tisztán tartását, a minket körülvevõ la-
kókörnyezetünk gondozását, rendbetételét!      

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

E lõfordul, hogy jár-
tunkban-keltünk-

ben veszélyes környe-
zetszennyezést tapaszta-
lunk. Szívesen tennénk
ellene, de nem tudjuk,
kinek is szólhatunk. Az
alábbiakban összegyûj-
töttünk néhány telefon-
számot és e-mail címet,
ahol bejelenthetjük az il-
letékeseknek ezeket az
eseteket.

• A Vízügyi és Kör-
nyezetvédelmi Központi

Igazgatóság által mûköd-
tetett Központi Környe-
zetbiztonsági Ügyelet
(KBÜ) telefonszáma:
201-4982, vagy ingyene-
sen hívható zöldszáma:
06-80-204-240, e-mail
címe: omit@vkki.hu;
Munkaidõben a területi-
leg illetékes környezet-
védelmi, természetvédel-
mi és vízügyi felügyelõ-
ségen is várják a híváso-
kat. Zöldszám: 06-80-
401-111.

Környezetszennyezést észlel? Jelezze! 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Közlekedés

A Volán és a MÁV járatain szep-
tember 1-jétõl megszûntek az 5
kilométeres jegyek, de erre a tá-
volságra továbbra is lehet bérle-
teket vásárolni. 

A z alkalmi utasok a legrö-
videbb távú utazásért is

10 kilométeres jegyet kénytele-
nek váltani, ami jelentõs ár-
emelkedéssel jár. Így például a
Flórián tér és a Bécsi úti vasúti
átjáró között a volán elõvárosi
járatain az eddigi 160 forint he-
lyett 250 forintot kell fizetni, és

ugyanilyen mértékben drágul-
nak a kedvezményes jegyek is.
A BKV járataira rendszeresített
környéki vonaljegyek, amelyek
a meglévõ Budapest-bérlethez
érvényesek az agglomeráció-
ban, szintén 10 kilométeres díj-
szabásúak lesznek, várhatóan
november elejétõl - közölték
lapunk kérdésére a Budapesti
Közlekedési Központnál. Ezzel
a 218-as és a 943-as autóbu-
szok városhatáron kívüli sza-
kaszain is jelentõsen drágul az
utazás. K. I. 

Az általános és középiskolákban
szeptember 3-án elkezdõdött a
tanítás. A Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) járatai a tanítási
idõszakban érvényes menetrend
szerint közlekednek.

Fontos felhívni arra a figyel-
met, hogy több járat esetében

eltér egymástól a hétfõtõl csütör-
tökig és a pénteken érvényes me-
netrend, ezért kérik az utasokat,
hogy utazásuk elõtt tájékozódja-
nak a járatok indulási idejérõl. Az
õszi szünet október 28-ától no-

vember 4-éig, a téli december
22-étõl 2013. január 2-áig, míg a
második félévben a tavaszi szü-
net 2013. március 28-ától április
2-áig tart. Ebben az idõszakban a
járatok az iskolaszüneti menet-
rend szerint közlekednek. Az ün-
nepek környékén érvényes köz-
lekedési rendrõl a Budapesti
Közlekedési Központ a késõbbi-
ekben részletes tájékoztatást ad.

(A járatok pontos menetrend-
jérõl a www.bkk.hu oldalon és a
megállóhelyi hirdetményekbõl
tájékozódhatnak az utasok.)

Drágult az utazás az elõvárosi buszokon Elkezdõdött a tanítás, változott a menetrend

Az éppen kapaszkodó IK-
260-as típus korábbi példá-
nyai 1972-ben kerültek a
BKV állományába. Mint
nem a legfrekventáltabb
vonal, persze nem itt mu-
tatkoztak be az akkor forra-
dalmian új buszok, de né-
hány évvel késõbb már er-
refelé is szorgalmasan vit-
ték utasaikat a meglehetõ-
sen meredek, kanyargós,
szûk hegyi utakon. 

Korábban ennél ki-
sebb jármûvek köz-

lekedtek errefelé. Az elsõ
buszt még a BSZKRt in-
dította el 1949. szeptem-
ber 19-én a Vörösvári út-
tól a Jablonka útig 37-es
jelzéssel, melynek felsõ
végállomása és a Jablon-
ka úti megállóhelyei az-
óta sem változtak. Fordu-
lót már akkor sem tudtak
kiépíteni, mert az út
mindkét oldala parcelláz-
va volt, de arra is gondol-
hattak, hogy hamarosan
úgyis meg kell hoszszab-
bítani a járatot, minek
pénzt költeni egy komo-

lyabb végállomás építé-
sére. 

Nos, a végállomás az-
óta is maradt, korábban
tolatással, ma ügyes-ba-
jos fordulással indulnak
innen vissza a buszok. Az
1949-es menetrend sze-
rint a Vörösvári úttól
5.50-tõl 22.10 óráig, a
Jablonka úttól 10 perccel
késõbb indult az elsõ és
utolsó autóbusz, a menet-
sûrûség 20-60 perc között
változott. Nemsokára a
Flórián tér közelébe he-
lyezték át az alsó végállo-
mást, majd 1953-tól a
Miklós utcába, csak évti-
zedek múlva csatlakoz-
tatták a szentendrei HÉV-
hez. Az 1955-ös menet-
rendben már 5-tõl 23.12
óráig tartott az üzemidõ,
a teljes vonal 3,9 kilomé-
ter hosszú volt, 24-35
percenként közlekedett
az egyetlen autóbusz. 

Lényeges változás állt
be 1956 tavaszára, mert
megindult 37/E jelzéssel
az Erdõalja úti járat is,
igaz a Körtvélyes utca
után a korabeli beépítet-
len állapotból adódóan
már a mai helyén lévõ
végállomás következett.
Elõször itt csak fõleg
hétvégi és idõszakos
forgalomra számítottak,
de csakhamar teljes
üzemidejûre kellett át-
szervezni ezt a járatot is,
és sorra épült meg a töb-
bi, ma is meglévõ meg-
álló. Nem sokkal ké-
sõbb az eredeti törzsvo-
nalat megkülönböztet-
ték 37/J jelzéssel, és ki-
alakult a mai megálló-
hely-kiosztás, de arra se
kellett sokat várni, hogy
az Erdõalja úti vonal le-
gyen a sûrûbb, az in-
kább kihasznált vi-
szonylat. Újabb járatott indítot-

tak el 1964-ben 37/M
jelzéssel, mely a Miklós
utcától a mai Mára-
marosi úti fordulóig
közlekedett és megállói
a ma is meglévõk lettek.
Az E és az M vonalat
1974-ben összevonták,
1977-ig 37/E-M jelzés-
sel közlekedett a mai
137-es. Ekkor számoz-
ták át Budapesten az
összes elágazó vonalat a
százon felüli tartomány-
ban, így a meglévõ 37/J-
bõl megint 37-es lett és
létrejött a másik két já-
ratból a 137-es. Például
1985-ben sokkal sûrûb-
ben járt a 137-es busz, a

csúcsidei 9 perc után
napközben és hétvégén
is 11-12 perc volt a me-
netsûrûség. 

Elmondható, hogy
1964-re kialakult a tér-
ség mai buszhálózata,
csupán az üzemidõben
történt némi hosszabbo-
dás és néhány éve meg-
jelent a 937-es éjszakai
járat, budapesti viszony-
latban egyedi megoldás-
sal. A BKV járatok újbó-
li átszámozásakor, mely-
nek lényege, hogy min-
den villamos, troli és
busz külön jelzéssel köz-
lekedjen, a 37-est 237-
esre kellett átváltoztatni.  

Kertész István

A 37-es buszok története

Ügyes-bajos fordulás a Jablonka úton

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Felfestették a Nagyszombat utcai Amfiteátrum melletti bicikliút jelzéseit 

Ma már nem hangzik új-
donságként, hogy az
egészség megõrzése nem
csak az egyén, hanem
adott esetben a település,
város feladata, felelõssé-
ge is. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata en-
nek szellemében nagy
gondot fordít arra, hogy
szabadidõs és sport prog-
ramokat szervezzen az
óbudaiaknak. 

E zek a programok
nagyon népszerûek,

azonban idõhöz kötöt-
tek. A szabadtéri fitnesz
parkok ezzel szemben
korlátlan és kötetlen
sportolási lehetõséget

biztosítanak, mindemel-
lett közösségi terekként
is mûködnek, ahol bará-
ti társaságok alakulnak
ki a sport által. 

A gépeket minden kor-
osztály biztonsággal
használhatja. Mint ahogy
a képen látható, gyerme-
kek is kipróbálják az esz-
közöket, de ne feledjék
elolvasni a tájékoztató

táblákat. Méretüket és
funkciójukat tekintve
ezeket a gépeket 16 éven
felülieknek fejlesztették
ki. A gyermekeknek a ját-
szóterek nyújthatnak ko-
ruknak megfelelõ élmé-
nyeket, melyek többnyire
a fitnesz parkok szom-
szédságában találhatók.

A tájékoztató táblákon
a helyes használaton kí-
vül bemutatnak egy
„edzéstervet“, melynek
javaslatait követve vé-
gighaladhatunk a park
eszközein. Ezt a temati-
kát betartva a sportolni
vágyók biztosak lehet-
nek abban, hogy egy
edzéssorozat befejezésé-
vel minden testrészük
átmozgatása, edzése
megtörtént. A szabadtér-
re kihelyezett fitnesz gé-
pekkel friss levegõn
edzhetik magukat az
idõsebbek is. 

A Gladiátor utcában
gyöngykavics-burkolat,
a Hold udvarban gumi-
burkolat véd az esetle-
ges sérülésektõl.

Óbudán hét helyen sportolhatnak ingyenesen

Új szabadtéri fitnesz parkok 

A Kolosy tér és környékének felújítása, részleges átépí-
tése június elején kezdõdött. Az Óbudai Promenád bur-
kolási munkáit is végzik jelenleg a szakemberek 

Elkészültek a járda aszfaltozásával a Mátyás király út Batthyány utca-Szentendrei út
közötti szakaszán 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Oktatás

A Nyugdíjasok Óbudai Akadémiájának õsszel immár a harmadik félévét
elindító Zsigmond Király Fõiskola az 50 év felettiek számára alacsony
tandíjas tanfolyamokat is hirdet: a kezdõ internettõl az angol nyelvig, a
német nyelvtõl a családfakutatásig, a filmtörténettõl a lakberendezésig -
összesen 60 témában. 
A tanfolyamok 2012 szeptemberének második felében kezdõdnek. A tel-
jes lista a következõ címen érhetõ el: http://www.zskf.hu/nyugdijasok/
Minden egyes tanfolyam díja 9900 forint/fõ (ez már tartalmazza az áfát
is). A tanfolyamok látogatásának másik lehetõsége a Senior Kártya ki-

váltása, melynek ára 14.000 forint/fõ (ez már tartalmazza az áfát is). A
Senior Kártya tulajdonosa korlátlanul igénybe veheti a nyugdíjas tanfo-
lyamokat 2012/2013 I. félévében. A kártya névre szóló, másra nem ru-
házható át. 
A tanfolyamokról bõvebbet a jaszberenyi.jozsef@zskf.hu e-mail címen,
illetve személyesen a fõiskolán. (Kelta utca 2.)

Alacsony tandíjas tanfolyamok 
az 50+-osoknak a Zsigmond Király Fõiskolán
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Kitüntetett egyetemi oktatók 
• Az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi docense,
dr. Legeza László szakcsoportvezetõ, a mechani-
ka tantárgy tárgyfelelõs oktatója több évtizedes ki-
emelkedõ oktatói, oktatásszervezési, közéleti, vala-
mint a magyarság kultúrájának tolmácsolásában el-
kötelezett alkotó tevékenysége elismeréséül au-
gusztus 20-a alkalmából Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetésben részesült.
• Az államalapításhoz kapcsolódó ünnepségsorozat
részeként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitün-
tetést kapta Bitó János, az Óbudai Egyetem Intelli-
gens Mérnöki Rendszerek Intézete professzor emeri-
tusa, az MTA doktora a kisüléses fényforrások hatás-
fokának javításában elért kutatási eredményeiért, a
nemzetközileg elismert diagnosztikai módszerekért, a
hazai plazmadiagnosztikai, valamint az optikai vé-
konyréteg-kutatás megalapozásáért, a robotvezérlé-
sek kutatás-fejlesztési programjának kidolgozásáért.

In Memoriam Bánki Donát
„Bánki Donát emlékezete 1859-1922“ címmel rende-
zett az Óbudai Egyetem szimpóziumot és könyvbe-
mutatót (a 90 éve elhunyt tudósra emlékezve az
egyetem kiadásában megjelent Dr. Gáti Józsefnek,
az intézmény kancellárjának „Bánki Donát; A mérnök
géniusz“ címû könyve, mely betekintést ad Bánki ko-
rába, az akkori gazdasági környezetbe és az egykori
egyetemi körülményekbe) a világhírû mérnök nevét
viselõ Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon.

Nyári Egyetem határon túli
magyarok részvételével

Immár 23. alkalommal rendezték idén az Óbudai
Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán a
határon túli magyar villamos- és gépészmérnök, infor-
matikus hallgatók számára szervezett Nyári Egyete-
met. A képzés fõ célja, hogy a határainkon túl élõ, ma-
gyar anyanyelvû hallgatók az anyaországban képez-
hessék tovább magukat, megismerkedve a pontos
magyar szakkifejezésekkel és szakirodalommal.

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4,
6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re matemati-
kából, magyarból. Lehetõség van 3 vagy 4 fõs kis-
csoportos oktatásra minden délután és szombat
délelõtt. Személyre szabott bekapcsolódási lehetõ-
ség október közepéig. Korrepetálás, féljegyek javí-
tása fizika-matematika-kémia és magyar-történe-
lem szakos tanároknál középiskolásoknak is. Idõ-
pontfoglalás a jelentkezés sorrendjében. Tel.:
06(20)946-2027. Thalész-Kör

Óvodapedagógus felvétele
Az Ágoston Mûvészeti Óvoda (1032 Budapest,
Ágoston utca 2/A.) pályázatot hirdet határozott idejû
óvodapedagógus állásra, 1 fõ részére. Alkalmazási
feltételek: óvodapedagógusi fõiskolai végzettség; 5
év feletti szakmai tapasztalat; büntetlen elõélet; ma-
gyar állampolgárság. Elõnyt jelentõ tapasztalat:
hangszertudás, mûvészi ágak iránti érdeklõdés. A
munkakör legkorábban 2012. szeptember 17-tõl tölt-
hetõ be. A pályázatok benyújtásának határideje:
2012. szeptember 14. A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a fenti címre. Tartalma: fénykép-
pel ellátott önéletrajz; óvodapedagógusi bizonyít-
vány másolata, elérhetõség megjelölésével.

Az óbudai Polaris Csillagvizsgáló szakkö-
rösei két bronzérmet és egy negyedik he-
lyezést értek el a Rio de Janeiróban meg-
tartott Nemzetközi Csillagászati és Aszt-
rofizikai Diákolimpián. 

Az eseménynek ezúttal Rio de Janeiro
adott otthont, ahová 34 ország küld-

te el legjobbjait, köztük, immár másodszor
hazánk is jelen volt. A nemzetközi sereg-
szemlét megelõzõ országos Kulin György
Országos Csillagászati Vetélkedõn kivá-
lasztott legjobbak képviselték Magyaror-
szágot. A csapat összetétele: Bécsy Bence,
Bókon András, Dálya Gergely, Galgóczi
Gábor, Granát Roland. Acsapat vezetõi, a
verseny fordulóit a diákok számára elõké-
szítõ háttérmunkások: dr. Hegedüs Tibor, a
BKM Csillagvizsgáló Intézet igazgatója
és Udvardi Imre, a kulini örökséget gon-
dozó Könyves Kálmán Gimnázium mate-
matika-fizika tanára. A két felnõtt kísérõ a
feladatok magyarításán kívül azok szak-
mai megvitatásán, esetleges korrigálásán

munkálkodó IOAA munkabizottságban is
aktívan részt vettek. Az olimpia szokás-
rendszerének megfelelõen, a magyar diá-
kok valamennyi feladatmegoldásának hi-
teles másolatát is megkapták késõbb, és a
nemzetközi pontozóbizottságot ellenõri-
zendõ, maguk is végigpontozták, és az is-
mertté vált hivatalos pontoktól történõ je-
lentõsebb eltéréseknél kiharcolhattak kor-
rekciókat. 

Amagyar küldöttség két bronzéremmel
(Bécsy Bence és Dálya Gergely) és egy
negyedik helyezéssel (Galgóczi Gábor)
tért haza. Bókon András és Granát Roland
is kiválóan dolgozott, azonban az erõs
nemzetközi mezõnyben nem sikerült a dí-
jazáshoz szükséges ponthatárt elérniük. A
csapatversenyben Magyarország a 14. he-
lyen végzett.

A legjobban szereplõ diákok (Bécsy
Bence, Dálya Gergely és Galgóczi Gábor)
a Polaris szakkör tagjai, a szakkörvezetõ
Horvai Ferenc, aki éveken keresztül fog-
lalkozott a fiatalok képzésével. 

Óbudai siker Rioban, 
a Csillagászati Diákolimpián

A magyar küldöttség: Udvardi Imre, Granát Roland, Bókon András, Dálya Gergely,
Galgóczi Gábor, Bécsy Bence, dr. Hegedüs Tibor 

Tanévkezdés elõtt tankönyvosztás és tanszervásár a Medgyessy Ferenc Általános Is-
kolában. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által fenntartott általános iskolákban
1069, míg III. kerületi egyéb fenntartású vagy alapítványi általános iskolákban 145 el-
sõ osztályos kezdte meg tanulmányait szeptember 3-án

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kulturális Örökség Napjai

Több olyan intézményben is fogadnak látoga-
tókat a Kulturális Örökség Napjain, szeptem-
ber 15-én és 16-án, melyet az év többi napján
zárva tartanak a nagyközönség elõtt. 

MAVIR Zrt. központja 
és vezénylõterem szimulátora 

AMAVIR ZRt. gondoskodik a magyar villa-
mosenergia-rendszer megbízható, hatékony és
biztonságos irányításáról. Bemutatják a magyar
villamosenergia-rendszer szívét, a diszpécserek
szimulátor helyiségét, ahol az üzemzavar elhá-
rítását és az éles helyzeteket gyakorolják. A lá-
togatók megismerkedhetnek a rendszerirányí-
tás és a diszpécserszolgálat feladataival, eszkö-
zeivel és történelmével. Elõadás a hálózati ma-
dárvédelmi tevékenységrõl, gyerekeknek mû-
fészek készítés és túzok találkozó. Az irodaépü-
let óránként induló csoportokban látogatható,
személyi igazolvány kötelezõ. Információs
anyag angol nyelven is elérhetõ. Szeptember
15-én 10-tõl 17, szeptember 16-án 10-tõl 17
óráig várják az érdeklõdõket. (Bõvebb informá-
ció: www.mavir.hu Cím: Anikó utca 4.)

Óbudai Evangélikus 
Egyházközség temploma 

A mûemléktemplom 1935-ben Fridrich
Loránt tervei alapján épült. Ékessége a fehér
márványoltár fölé magasodó 6 mázsás tölgy-
fakereszt. A templom - az 1939-ben épített ér-
tékes orgonájával együtt - 1944-ben kiégett.
Két év elteltével tudták használhatóvá tenni,
de felújítása csak 1996-ban fejezõdött be.
2005-ben a háborúban elpusztult színes üveg-
ablakok helyére a templombelsõvel harmoni-
záló újakat készíttetett a gyülekezet. Az Isten-
tisztelet szeptember 16-án 10 órakor kezdõ-
dik. Szeptember 15-én 9-tõl 19, szeptember
16-án 10-tõl 14 óráig várják az érdeklõdõket.
(Bõvebb információ: obuda.lutheran.hu Cím:
Dévai Bíró Mátyás tér 1.) 

Országos Atomenergia Hivatal 
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)

Nukleárisbaleset-elhárítási Központja, a
CERTAcsak a Kulturális Örökség Napjai alkal-
mából látogatható. Nukleáris veszélyhelyzet
esetén a CERTA-ban történik a nukleáris létesít-
mény helyzetének értékelése, a környezeti ra-
diológiai helyzet és a várható következmények
elõrejelzése, illetve az OAH Balesetelhárítási
Szervezete javaslatot tesz a döntéshozó szerve-
zeteknek a lakosság védelmét célzó intézkedé-
sekre. ACERTAközpontban rendelkezésre álló

informatikai rendszer segíti e feladat elvégzését.
A CERTA központ szeptember 15-én 14, 15 és
16 órakor kísérõvel induló csoportokban láto-
gatható. Acsoportok vetített elõadást hallgatnak
meg az OAH tevékenységérõl, majd a CERTA-
ban egy szimulált nukleáris balesetet követve is-
merkednek meg a központ tevékenységével. A
folyosókon poszterkiállítás tekinthetõ meg az
OAH tevékenységérõl és a radioaktív hulladé-
kok kezelésérõl. Idõtartama: kb. 1,5 óra. Csak
az elsõ napon, szeptember 15-én 14-tõl 16 órá-
ig várják az érdeklõdõket. (Bõvebb információ:
www.oah.hu Cím: Fényes Adolf utca 4.)

Óbudai Múzeum 
A barokk Zichy-kastélyban található a múze-

um. Megtekinthetõ kiállítások: „Óbuda - Egy
város három arca“. Az állandó kiállítás Óbuda
történetének három jelentõs korszakát, három
egymástól markánsan elkülöníthetõ arcát eleve-
níti meg. „Óbudára nézve nagy változás ál-
lott be“ - HarrerPál és a városegyesítés kora.
A múzeum új idõszaki kiállítása Harrer Pál éle-
tén és munkásságán keresztül mutatja be a III.
kerület fejlõdését a városegyesítéstõl egészen az
1910-es évek elejéig. Szeptember 15-én 10-tõl
18 óráig, szeptember 16-án 10-tõl 18 óráig vár-
ják az érdeklõdõket. (Bõvebb információ:
www.obudaimuzeum.hu Cím: Fõ tér 1.)

Kiskocsmák séta Óbudán 
A Kiskocsmák séta után lehetõség van egy

finom vacsora elfogyasztására a Mókus Sör-
kertben (Mókus utca 1-3.). A menü: túrós
csusza magyarosan, tejföllel, pirított szalon-
nával, 1 korsó sör vagy 1 pohár (2 dl) bor
vagy 1 pohár üdítõ. A vacsorára regisztrálni
szeptember 12-ig lehet a toth.anita@obu-
daimuzeum.hu e-mail címen, vagy a 250-
1020-as telefonszámon. A vacsora ára: 990
Ft/fõ. A séta indulási ideje: szeptember 15-én
17 órakor. A séta indulási helye: az Óbudai
Múzeum Szentlélek téri bejárata elõl.

Óbudai Társaskör
ATársaskör épülete klasszicista stílusban ké-

szült 1816-1818 között a „Koronához és az
Oroszlánhoz“ címzett fogadónak és kávéház-
nak. Afelújított épületben 1988 óta mûködik az
Óbudai Társaskör. A ház mai formáját
Korompay Katalin Ybl-díjas építésznek kö-
szönhetjük. Aszeptember 15-én 14 órakor indu-
ló épületvezetés az Óbudai Társaskör mûtárgya-
it mutatja be, melyek az épület különbözõ helyi-
ségeiben találhatók. A vezetést Berhidi Mária,
az Óbudai Társaskör Galéria vezetõje tartja.

Idõtartama: 1 óra. Szeptember 15-én 10-tõl 19,
szeptember 16-án 10-tõl 19 óráig várják az ér-
deklõdõket. (Bõvebb információ: www.obu-
daitarsaskor.hu Cím: Kiskorona utca 7.) 

Ottlik Géza emlékére 
Beszélgetés és filmvetítés Ottlik Gézáról

(1912-1990). Emlékezés egy betiltott interjúra.
Vendégek: Dömölky János filmrendezõ és
Fakan Balázs dramaturg. A beszélgetést veze-
ti Kelevéz Ágnes, a Petõfi Irodalmi Múzeum
munkatársa. Ottlik Géza emlékére az est folya-
mán (16-tól 19 óráig) bridzsversenyt rendez-
nek, melynek nevezési díja 600 forint (bridzs-
bérlettel a részvétel ingyenes). A rendezvény
idõpontja: szeptember 15-én 19.30 órától az
Óbudai Társaskörben (Kiskorona utca 7.)

Aquincumi Múzeum és Régészeti Park 
Budapest Rómától északra az egyetlen

olyan európai fõváros, amely római örökségét
nagyobb összefüggõ területen tudja bemutatni,
és a múzeum gyûjteménye ma már milliós
nagyságrendû. Az Aquincumi Múzeum több
kiállító épületbõl áll, illetve az aquincumi pol-
gárváros körülbelül egyharmadát bemutató ré-
gészeti park tartozik hozzá. Szeptember 15-én
10-tõl 18, szeptember 16-án 10-tõl 18 óráig
várják az érdeklõdõket. (Bõvebb információ:
www.aquincum.hu Cím: Szentendrei út 135.)

Restaurátor bemutató elõadás
Szatmáry Nóra, az Aquincumi Múzeum

restaurátora a Festõház tornácán bemutatja,
hogyan állítják helyre az ásatások során elõ-
került kerámia edényeket a szakemberek. A
rendezvény idõpontja: szeptember 16-án 10-
tõl 13 óráig az Aquincumi Múzeum és Régé-
szeti Parkban. (Cím: Szentendrei út 135.)

A Hercules villa bemutatása 
A helyszín a Bogdáni úttól 1-2 perc sétára

található. A program ideje kb. 1 óra. A ren-
dezvény idõpontja: szeptember 15-én és 16-
án 10 és 11 órakor. (Meggyfa utca 21.)

Az Aquincumi Múzeum 
új élményelemeinek bemutatása 

A római mintára megépült és berende-
zett Festõháznak, a kicsiknek készült mito-
lógiai játszótérnek és az új kronoszkópnak
a bemutatása. A rendezvény idõpontja:
szeptember 15-én és 16-án 11 és 14 órakor
az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park-
ban. (Cím: Szentendrei út 135.)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KLUG MIKLÓS

Színes programok kulturális örökségünkbõl

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Idén 65. éve, hogy
Mindszenty József bíbo-

ros, hercegprímás meghir-
dette a Boldogasszony
Évét és a Városmajorból
százezer férfi zarándokot
vezetett Máriaremetére. Az
évforduló tiszteletére szep-
tember 15-én jubileumi
engesztelõ gyalogos zarán-
doklatot szerveznek. (Gyü-
lekezés: 7 órától a XII.
Csaba utca 5. szám alatt.
Indulás: 8 órakor.) A gya-
logos zarándoklatot Bíró
László családreferens püs-
pök, Süllei László érseki ál-
talános helynök és Lam-
bert Zoltán kanonok plébá-
nos vezeti. Erdõ Péter bí-
boros 12 órakor Máriare-
metén tart szentmisét. 

Folyami régészet
Az Aquincumi Múzeumban szeptember 2-án a fo-
lyami régészet speciális módszereirõl, illetve a leg-
újabb felfedezésekrõl tartott elõadást dr. Tóth János
Attila régész, az Argonauta Kutatócsoport tagja. A
csapat a hazai vizek, fõként a Duna elsüllyedt régé-
szeti kincseit kutatja, az utóbbi két évben jelentõs
felfedezéseket tett. Többek között megtalált egy el-
süllyedt római erõdítést és több különleges építésû
középkori hajó roncsait.

Nimfaünnep Aquincumban
Idén is megrendezték a Nimfaünnepet az Aquincu-
mi Múzeumban. A nimfák a természet szépségét
megtestesítõ római istennõk, akiket az ókori embe-
rek tiszteltek. A múzeum évrõl évre ezt a hagyo-
mányt eleveníti fel. A szeptember 8-ai programban
a látogatók megismerkedhettek hajdani gyógyásza-
ti és szépségápolási receptekkel. Az antik mitológi-
át színészek segítségével jelenítették meg a szer-
vezõk. A gyerekeket kézmûvesek várták, akik a
pánsíp, a nemezelés, a koszorúkészítés, a fonás és
az agyagozás rejtelmeibe avatták be õket. Termé-
szetesen idén is várták a látogatókat nimfák és sza-
tírok.

Jubilál a Kláris
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör szeptember 13-án
16.30 órai kezdettel a 20 éves Kláris folyóirat estjét
rendezi a Kéhli vendéglõ Krúdy Szalonjában. Házi-
gazda: Tárkányi Imre. Az est vendége: Györgypál
Katalin, a lap alapító fõszerkesztõje. Közremûködik
Tálas Ernõ, a Svéd Királyi Opera tenorja. (Cím:
Kéhli vendéglõ, Mókus utca 22.)

Grafikai mozaikok
Kõhegyi Gyula grafikusmûvész ex libriseibõl és kis-
grafikáiból válogatott „Grafikai mozaikok“ címû kiál-
lítását szeptember 14-én 17.30 órakor Vasné Tóth
Kornélia, az OSZK tudományos munkatársa nyitja
meg a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásme-
gyeri Könyvtárában. (Megtekinthetõ október 16-ig.
Cím: Füst Milán utca 26.)

Bibliai rögtönzések
A Szakrális Mûvészetek Hetében a Meglepetés
Színház és a Kultea interaktív elõadást rendez „Bib-
liai rögtönzések, a Biblia szubjektív szemmel“ cím-
mel. A program szeptember 16-án 17 órakor kezdõ-
dik a Kulteában, a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum épületében. A játékmeste-
rek (Molnár Ildikó, Nyáry Péter, Potzner Irén,
Selmeci Tünde és Timár Béláné-Zsu) rögtönzött je-
leneteket adnak elõ a Bibliából. (Az elõadás ingye-
nes, de adományokat elfogad az önfenntartó szín-
ház. Cím: Korona tér 1., volt Dugovics tér.
www.meglepetesszinhaz.hu)

Interaktív könyv 
Óbudáról interaktív könyv jelent meg, amely Halász
Gábor, a Nyugat kritikusa „Vázlat Óbudáról“ címû,
1935-ben megjelent írása alapján készült. Az
iPadra letölthetõ könyv római emlékektõl a modern
Óbudáig kíséri az olvasót.

Programok a Jövõbarát Alapítványnál
Új programokkal nyit szeptembertõl a Jövõbarát
Alapítvány. Lesz kangoo, argentín tangó tanfolyam,
nyílt sportdélután. (Részletes információk:
www.jovobarat)

A Kiscelli Múzeumban idõ-
szaki kiállítás nyílik szep-
tember 20-án 16 órakor
„BUDA-PESTI HORIZONT,
Panorámaképek Buda-
pestrõl“ címmel, melyet
Tomsics Emõke, a Magyar
Nemzeti Múzeum fotótör-
ténésze ajánl a közönség
figyelmébe.

A mai technikai lehe-
tõségek segítségé-

vel már bármilyen szög-
ben megcsodálhatjuk a
települések panorámá-
ját, ám mintegy 150 év-
vel ezelõtt, a városfény-

képezés korai szakaszá-
ban a panorámakép el-
készítése komoly szak-
mai felkészültséget igé-
nyelt. A fotográfus a vá-
ros magasabb pontjáról,
a fényképezõgépet meg-
felelõ szögben elforgat-
va, egymás után több
felvételt készített, majd
ezeket a nagyítás után
egymás mellé illesztette,
így adva „teljes“ város-
látványt a nézõnek. 

A legtöbb, Pest-Budá-
ról és Budapestrõl ké-
szült panorámaképet a
BTM Kiscelli Múzeum

fényképgyûjteménye õr-
zi. A kiállításon bemutat-
ják az eredeti vintázs kó-
piákat, illetve számítógé-
pen is megjelenítik a fel-
vételeket és azok egyes
részleteit. A fotók egyben
várostörténeti jelentõsé-
gûek is, hiszen segítsé-
gükkel végigkövethetjük
Budapest nagyvárossá
fejlõdésének állomásait.

(Megtekinthetõ de-
cember 2-ig, hétfõ kivé-
telével naponta 10-tõl 18
óráig a BTM Kiscelli
Múzeum oratóriumában.
Cím: Kiscelli utca 108.)

Panorámaképek a fõvárosról

A zenész fõként imp-
rovizációs mûvé-

szetének és mûfajhatáro-
kat átlépõ zenei nyelvé-
nek köszönhetõen vált
ismertté itthon és a
nagyvilágban. Mûvésze-
tét a roma hagyomá-
nyok, a brazil zene és a
flamenco éppúgy inspi-
rálja, mint a klasszikus
gitár és a dzsessz. Ebbõl
a páratlanul gazdag, jó
ízléssel összeállított stí-
lus-kavalkádból kapott
ízelítõt a közönség az
Óbudai Társaskörben, az
Óbudai Nyár program-
sorozatában 

Muzsika a kertben: Snétberger Ferenc gitárestje

Zarándoklat 

A Szent Donát kápolna augusztus 27-ei búcsúján Tavas
Gellért plébános celebrált szentmisét
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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 ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor.
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06(20)321-0601
� 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)294-96-70
� Regisztrált Gáz -Víz - Fûtésszerelõ mester
várja szíves megrendelését. Tel.: 06(30)343-
3390, 314-1111

� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637,
befokkt@gmail.com www.befokkt.hu
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vál-
lal 10 év garanciával. Társasházi felújítási
munkák kivitelezését is vállaljuk. Tel.:
06(30)931-3203 Czetu Kft. Czere Zoltán.
Tel.: 405-4603
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774

� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� 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
� 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
� Redõny és rovarháló közvetlenül a gyár-
tótól. Más árnyékolástechnikai termékek is.
Gyors és pontos munkavégzés. Tel.:
06(70)615-4638
� Lépcsõház takarítását, kertgondozást,
permetezést vállalok vidéken is. Tel.:
06(30)682-4431
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� Ágak, gallyak aprítékolását, tüzifára való
fûrészelést vállalok. Hívjon bizalommal. Tel.:
06(30)456-6990
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� Lakásfelújítást vállalok referenciával, ga-
ranciával! Tel.: 06(30)361-2228
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu 
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660, Díjmentes kiszállás télen is
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Kõmûves munkát, burkolást, vakolást,
külsõ hõszigetelést, térkövezést vállalok. Ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(20)234-0811

�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

� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-

szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� 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.bormarta.hu
� Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora
Gyula ortopéd-traumatológus fõorvos magán-
rendelése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat.
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel
� 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
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Budapest,
1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Katalin. Beje-
lentkezés: 06(30)964-5436
� 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

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

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331

� Orosz és angol nyelvoktatás Óbudán, több
évtizedes tapasztalattal. Tel.: 06(20)958-5544
� Angolórák a Rómain. Diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Korrepetálás, nyelvvizsgákra,
szakmai nyelvvizsgákra felkészítés. Tel.:
06(30)461-0855
� Eredményes  angol nyelvoktatás  gyerme-
keknek, felnõtteknek, gyakorlott tanártól.
Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. Tel.:
367-0256; 06(20)442-1575
� 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
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikusan, korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga,  nagy tapasztalat, háznál! Tel.:
06(20)439-6410
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Német-angol-spanyol gyakorlati beszéd-
centrikus nyelvoktatás Óbuda, Szõlõ u. Tel.:
06(20)915-3131
� Angol, orosz oktatás a Flóriánnál minden
szinten vzg@t-online.hu Tel.: 06(20)986-6047
� Angol, olasz, orosz minden szinten, diplo-

más nyelvtanárnál, hatékonyan. Tel.:
06(30)587-8329
� Angol és francia nyelvórák tapasztalt
nyelvtanárnõnél, személyre szabott órarend-
del, akciós áron. Tel.: 06(30)595-0498
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Több évtizedes gimnáziumi és felsõoktatá-
si tanítási tapasztalattal rendelkezõ fõiskolai
tanár biológiából és földrajzból középszintû,
és emeltszintû érettségire felkészítést vállal.
Tel.: 06(20)260-7362
� Franciatanár oktatást, felkészítést, korre-
petálást vállal a Flórián térnél. Tel.:
06(70)245-8869
� Angoltanítás, nyelvvizsga elõkészítés (üz-
leti és pénzügyi is) (BME nyelvvizsgáztató) 5
év Anglia, Cambridge Proficiency Exam vizs-
ga, sok éves szakmai tapasztalat. Tel.:
06(30)232-2531

� Aranyhegyen 120 nöl kert faházzal, víz-
zel, villannyal, panorámával 11 MFt eladó.
Tel.: 06(20)486-7269
� Szentendrén a Berkenye utcában, szép
környezetben, patakparti, 900 nm-es telek,
kõházzal eladó. Érdeklõdni: 387-1647
� Gépkocsi tulajdonosok figyelem! Bécsi út
130-ban, a Margit Kórház mellett, gépkocsi
beállóhely eladó. Tel.: 06(70)325-6993,
� Kolosy térnél teremgarázs raktárnak is ki-
alakítható eladó-kiadó. Tel.: 06(20)914-4883
� Ráckevén családi ház, 120 négyszögöles
saroktelken elcserélhetõ lakásra, eladó.
Konyha, nappali, háló, fürdõ, cirkófûtés, ther-
mo nyílászárók. Képet küldök e-mailben.
Tel.: 06(30)961-3017
� Kaszásdûlõn a Huszti úti garázssoron, ga-
rázs eladó. Irányár: 2,5 MFt. Érdeklõdni:
06(30)984-0866
� Békásmegyer-ófalun 200 négyszögöl zárt-
kert, kis kõházzal, családiházas környéken tu-
lajdonostól eladó. Tel.: 06(30)358-1883
� Garázs eladó Pók utcai lakótelepen,
Nánási úton, víz van. Tel.: 06(20)772-6819

� Óbudán, a Kiscelli utcában garázs kiadó,
árban megegyezünk. 06(30)269-57-58
� Garázs kiadó Óbudán a III. ker. San
Marco utcában (a Selmeci utcához közel).
Tel.: 06(70)708-5355; vagy 250-4742
� Kiadó hosszú távra, azonnal költözhetõ,
bútorozott, 2 szobás, 48 m2, 6. emeleti, loggi-
ás lakás. 1 havi kaució szükséges. Tel.:
06(20)310-8476
� Rómain téglaépítésû, szép garázs kiadó
hosszú távra. Tel.: 388-7878
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Garázs kiadó a Rozália utcában. Tel.:
06(20)433-2531
� Békásmegyer Ófaluban 1 szobás, galéri-
ás, kis garzon 1-2 fõnek kiadó. Családi ház-
ban, különórás, terasszal. 45 eFt/hó+rezsi.
Tel.: 06(30)996-0183

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Hegesztett hálók széles választékban,
4×4×150×150×2150×5000 már 2706
Ft/db+Áfa-tól! Tímár Vasker. Kft. Pilisvörös-
vár, Szent L. u. 6. Tel.: 26/363-900, www.
timarvasker.hu

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

�Német anyanyelvû nyelvtanár tanít kez-
dõtõl a haladó szintig. Tel.: 06(20)384-
9020

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyar-
tanárok korrepetálnak általános- és közép-
iskolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után. Középiskolai elõkészítõk max. 2-3
fõs kiscsoportban. Thalész-Kör, www.obu-
damatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

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

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

Egészség

� 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

obuda_2012_17.qxd  2012.09.06.  12:51  Page 22



2012/17. szám Hirdetés – Felhívás
23

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (180 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 

Ingyenes felmérés és felszerelés !
SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax: 242-7157 Mobil: 06 (20) 926-3422 
Nyitva H-P.: 10-18, Sz.: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu www.alakastextil.fw.hu

Hirdetési méretek Árak
(oldal) (mm) fekete-fehér
1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft
Az árak az áfát (27%) nem tartalmazzák.
Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25%. Negatív: + 20%. Elhelyezési felár:
+ 20%. Tervezési díj: + 10%.
Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10
szóig 3800 Ft + áfa/alkalom. (Egy hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött
(legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 
impress.hirdet@gmail.com; Tel.: 430-1250, 267-0525

� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUMUNKNAK
készpénzért vásárolok könyveket, könyvtára-
kat, képeket, képeslapokat. 19 éve az óbudai
közönség szolgálatában. Tel.: 388-7332

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-
4154
� 40. házassági évfordulóra Mednyánszky
László, Scheiber Hugó festményt vásárolnék
30/3036940
� Westart Home Gallery keres festmény-
bútor-szobor egyéb mûtárgyakat-dísz és lakbe-
rendezési tárgyakat, gyûjtemény-régiség-hagy-
aték vásárlása. Hívjon bizalommal. Tel.:
06(30)359-3967. E-mail: zje1122@gmail.com
� Eszter Vásárol! Bútorokat, festményeket,
dísztárgyakat, órákat, könyveket, bizsukat,
hagyatékot. 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
� Arany-ezüst felvásárlás. Arany: 6000 Ft-
tól 10000 Ft-ig, Ezüst: 80 Ft-tól 120 Ft-ig Üz-

let: V. ker Kígyó utca 4-6. fszt. 1., Nyitva: 10-
15-ig, 06(20)590-5284

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

� Ingatlanirodánk a III. kerületben helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Várha-
tó jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor port-
fóliót biztosítunk. Jelentkezés: csic@csic.hu
�Óbudai szépségszalonba fodrászt, vállalko-
zóival, váltótársnak keresek. Érdeklõdni: koz-
metikus Zsuzsinál. Tel.: 06(70)364-8922;
www.levendulaszalon.hu
� Bõrdíszmûves bedolgozókat keresek mû-
bõr táskák varrására Budapesten és környé-
kén. Tel.: 06(30)384-0315
� Kereskedelemmel foglalkozó középválla-
lat önálló, pontos, megbízható, mérlegképes
könyvelõt keres szentendrei munkahelyre. Je-
lentkezni jövedelemigény megjelölésével:
wellmed@wellmed.hu
� Eladó kétszemélyes rézágy éjjeli szekré-
nyekkel, ára 25.000 Ft. Tel.: 06(20)393-3031

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom! Nem vagyok kereskedõ!
Tel.: 06-20/956-4084
� 2 éve nyugdíjazott, munkájára igényes be-
járónõ családoknál takarítást, házvezetést,
gépkocsival ügyintézést vállal. Tel.:
06(70)316-1530
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(30)481-7821
� Iskolabusz, óvodásoknak is! 24+4 fõs,

biztonsági övvel ellátott, klímás. Tel.:
06(20)924-3883, E-mail: gyuszili1@t-
online.hu
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� Diplomás, 58 éves, csinos, reprezentatív
hölgy hozzáillõ úr ismeretségét Rózsadomb-
ról keresi. Tel.. 32-55-242
� Személyiségközpontú, megbízható, igé-

nyes társkeresõ a XII. kerületben. R. Zsuzsan-
na: 06(30)602-0094
� Miért maradna egyedül? Budai Társköz-
vetítõ a III., XII. kerületben: 06(30)555-8444
� Baráti vagy élettársi kapcsolatba lépnék,
egymás segítése céljából, elvált 65 éves asz-
szony. Tel.: 388-9619

� Elcserélném Maruti (600 köbcentis, júni-
usban vizsgáztatva) kocsimat Suzuki 1000-re.
Tel.: 06(30)493-3067

Autó
Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

� Készpénzért vásárolunk! Aranyat,
ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket,
órákat. Arany: 6800 Ft-10 000 Ft, Ezüst:
150-300 Ft, VII. Wesselényi u. 19, Tel.:
317-99-38, XIII. Hollán E. u 4. Tel.: 350-
4308, II., Margit krt. 51-53. Tel.: 316-
3651. Tekintse meg interneten a Loui’s
Galériát!

Régiség

� Arany-ezüst felvásárlás! Világpiaci
áron! Arany: 6600-13800 Ft/g, ezüst: 130-
540 Ft/g. XI. Fehérvári út 21/a. Tel.: 786-
8224

A Budapest III. Kerületi
Polgárõr Egyesület to-

vábbra is várja a nagyobb köz-
biztonságra vágyó kerületi la-
kosokat tagjai közé. Szerdán-
ként 15-tõl 19 óráig ügyeletet
tartanak a Kaszásdûlõ utca 7.
szám alatti irodájukban, ahol
az érdeklõdõk megismerked-
hetnek a polgárõri szolgálat kö-
vetelményeivel, az ügyeletes

polgárõrök fogadják a bejelen-
téseket, illetve bûnmegelõzési-
áldozatvédelmi tanácsokkal
látják el a hozzájuk fordulókat. 

Kapcsolattartási lehetõségek:
a +36-30-621-6088-as telefon-
számon és a polgaror.obuda@
gmail.com elektronikus címen.
Az egyesület honlapja a www.
polgarorobuda.hu címen ér-
hetõ el.

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

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 

A VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ
KEZELÉS AZ

ÉRSZ ÛKÜLET

ELLEN

II. Árpád fejedelem u. 35.

Tel.: 220-4641, 20/349-4277

ÕSZI AKCIÓ!
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Pályázati felhívás Saroglya utcai építési telkek értékesítésére I. ütem
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M. Szabó Imre neve isme-
rõsen csenghet azoknak,
akik szeretik a dokumen-
tumfilmeket. Õ ugyanis
ilyen, dokumentum- és
portréfilmekkel írta be
magát a magyar filmtörté-
netbe az elmúlt évtizedek-
ben. Az egyszemélyes in-
tézménnyel, aki írja, ren-
dezi és saját maga forgat-
ja  kamerájával filmjeit,
mocsárosdûlõi otthoná-
ban beszélgettünk.

- Munkássága elismeré-
seként idén március 15-én
a Magyar Érdemrend
ezüstkeresztjével tüntették
ki. A kitüntetés átadásakor
Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes indoklá-
sában elhangzott, hogy
nemcsak több évtizedes új-
ságírói munkásságával és
emlékezetes dokumentum-
filmjeivel, hanem a nemze-
tért végzett állhatatos
munkájával és közéleti sze-
repvállalásával is kiérde-
melte ezt az elismerést. Mi-
lyen közéleti szerepválla-
lásra utalt?

- Mindenekelõtt az Ok-
tóber 23-a Bizottságban
végzett tevékenységemre,
mely szervezet elnökeként
valóban sokat tettem az él-
hetõ polgári demokrácia
megvalósulásáért. Többek
között dokumentáltuk a
2006 októberi brutális
rendõrterrort, s az utána
zajló bírósági tárgyaláso-
kat is. Persze nem a rend-
szerváltás után kezdõdött
közéleti tevékenységem.
Mindig fontosnak tartot-
tam, hogy hitelesen tájé-
koztassam az embereket -
itthon és külföldön egy-
aránt - a hazai politikai

helyzetrõl. Ezért 1988-tól
rendszeresen írtam több
USÁ-ban és Kanadában
megjelenõ magyar lapnak
és hét évig a Zenit TV-n
keresztül tudósítottam az
embereket a valóságról a
„Magyarok Világa“ címû
heti egyórás mûsoromban.
A magyar értelmiség szí-

ne-java vendégem volt,
szívesen jöttek hozzám.

- Hogyan indult a pályá-
ja? Rögtön a filmezéssel
kezdte?

- Nem, a Magyar Rádió-
ban kezdtem kisebb ripor-
tok készítésével. Azután
újságoknak írtam és a cik-
keimhez saját magam ké-
szítettem a fotókat is. Nem
szerettem, ha ki vagyok
szolgáltatva másoknak,
ezért választottam ezt a
megoldást. Késõbb pedig
ebbõl nõtt ki a filmezés, a
kamera.

- Jól kinõtte magát, hi-
szen az utóbbi évtizedek-
ben ezzel szerzett hírnevet.
Az MTV-n, a Duna TV-n és
a Hír TV-n voltak és vár-

hatóan lesznek is még lát-
hatók a filmjei. Melyekre
emlékszik a legszíveseb-
ben?

- Talán a legemlékezete-
sebb sorozatom az Ameri-
kai magyar életsorsok volt,
amelyet a Duna TV, a
„Temerini fiúk“ címû, öt-
ször egyórás megrendítõ

dokumentumfilmemet pe-
dig az Echo Televízió su-
gározta. Ezekben a filmek-
ben 70 emigránssal beszél-
gettem az életútjáról.
Olyan személyeket sike-
rült megszólaltatnom, mint
például Szeleczky Zita
vagy Szörényi Éva szín-
mûvészek, vagy Szathmá-
ry Lajos „gasztronómus“,
aki többek között részt vett
a NASA élelmezési prog-
ramjában, vagyis õ találta
ki, mit egyenek az ûrhajós-
ok a világûrben töltött hó-
napok alatt. De az egyik
legemlékezetesebb beszél-
getésem Pacepa tábornok-
kal folyt. Õ a román
Securitate fõnöke volt, míg
nem 1975-ben átállt az

amerikaiakhoz. Hát, mit
mondjak, nem volt egysze-
rû elérnem, mert annyira
védték õt… Természete-
sen még engem is lenyo-
moztak, mielõtt engedélyt
kaptam a találkozásra.
Münchenben láttam meg a
„Vörös horizontok“ címû
leleplezõ könyvét, és ak-
kor döntöttem el, hogy
megkeresem ezt az em-
bert. Sok kalandban és
megpróbáltatásban volt ré-
szem életem során. S olyan
sok csodálatos emberrel is-
merkedhettem meg! Volt
úgy, hogy 36 napos ameri-
kai tartózkodásom alatt
több mint 50 filmet forgat-
tam Ramm László opera-
tõrrel 1993-ban. Eleinte
nem egyedül dolgoztam,
de amikor kicsi volt a költ-
ségvetés, akkor egyedül is
megoldottam a feladatot.
Munkásságom döntõ része
így zajlott… Az MTV-nél
még mindig 75 filmem
van dobozban és tízezer
percnyi anyagom vágatla-
nul fekszik saját stúdióm-
ban. Úgyhogy van még
dolgom…

- És ne felejtsük el, hogy
Teller Ede professzort is
szóra bírta.

- Úgy van. Az utolsó
interjúját nekem volt
szerencsém elkészíteni.
Kérdezte is: Kinek készül
ez? Mondtam: Az utó-
kornak, professzor úr! Õ
végtelenül elkötelezett
volt a polgári értékek
iránt. Ezt mindig hangsú-
lyozta, amikor beszélget-
tünk. Rendszeresen tájé-

koztattam õt a hazai törté-
nésekrõl, hetente 2-3 e-
mailt is írtam, hogy kép-
ben legyen a magyaror-
szági viszonyokat illetõen. 

- Nehezen tudom el-
képzelni, hogy ezentúl
csak a filmek vágásával
tölti majd idejét. Mire
készül most?

- Engem a munka éltet.
Új vesét kaptam 12 évvel
ezelõtt, azóta átestem
több stroke-on is, de min-
dig talpra álltam. Most új-
ra Kanadába készülök! A
Barankovics Alapítvány
kért fel arra, hogy Baran-
kovics István politikustár-
sairól készítsek filmet. S
mivel az egyikük jó bará-
tom - Mézes Miklós - ki-
lencvenkét esztendõsen
Kanadában él, oda kell
mennem. A születésnapi
ünnepi vacsorára is hiva-
talos vagyok. Ha elké-
szül, a Duna TV-n vetítik
majd. 

- S bár egész életében
sokat utazott, két filmezés
között Óbudán pihente ki
magát. Törzsgyökeres
óbudai?

- Sajnos nem, csak
1984-ben költöztünk ide a
feleségemmel és a fiam-
mal. Elõször Békásme-
gyeren kaptunk lakást,
majd Kaszásdûlõn, végül
pedig Mocsárosdûlõn kö-
töttünk ki. De ez az utolsó
állomás. Ma már azért
egyre több idõt töltök itt-
hon. Jó néhány õszinte
óbudai barátot is szerez-
tem a környéken. 

Domi Zsuzsa

Kitüntették a dokumentumfilmest

Mira Halmosi Mária Szentendrén élt festõmûvész emlékkiállítását láthat-
ták a Symbol Art Galériában az Óbudai Nyár rendezvénysorozatában 

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban látható
Barrique Art: A hordó, mint mûtárgy címmel idõszaki kiállítás. Gerincét
22 hordóinstalláció adja. (Cím: Korona tér 1., volt Dugovics tér)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Ha valakinek halláspanasza
van, mielõbb jöjjön el hoz-
zánk, ugyanis minél koráb-
ban kezeljük a fennálló
problémát, annál nagyobb
az esélye annak, hogy sike-
rül megoldani azt - mondta
el lapunknak Dr. Ferenczi
Zsuzsa fül-orr-gégész és
fülzúgás specialista, a Bé-
csi út 52. szám alatt talál-
ható Amplifon Hallásköz-
pont audiológus fõorvosa.
A kiváló szakembert a hal-
lásproblémák és a fülzúgás
kezelésének lehetõségeirõl
kérdeztük.

Idén lesz 10 éve, hogy az
Amplifon Hallásköz-

pont - az alapításkor még
Viton Hallókészülék néven
- megkezdte mûködését a
III. kerületben. Mi válto-
zott a 10 év alatt?

- 10 év hosszú idõ, elég
csak a 10 évvel ezelõtti
mobiltelefonokat és a mai-
akat összehasonlítani. Ha-
sonló fejlõdésen mentek
keresztül a különbözõ hal-
lás-rehabilitációs eszkö-
zök, így a hallókészülékek
is. De hasonló változások
történtek az Amplifon Hal-
lásközpontban is. 2010-
ben a Római térrõl a Bécsi
út 52. szám alá költöztünk,
ahol egy jóval tágasabb, jól
felszerelt, gyönyörû köz-
pontot alakítottunk ki.

- Dr. Szalai Lászlóval
régóta kutatják a fülzúgás
(tinnitus) kezelésének kü-

lönbözõ lehetõségeit, szá-
mos könyvet is publikáltak
a témában. Kiknél jelent-
kezhetnek az ilyen típusú
panaszok?

- A tinnitus elsõsorban
az aktív korosztályt érinti.
Befolyásolja a mindennapi
életüket, a munkavégzési,
koncentráló, tanulási ké-
pességeiket. A fülzúgás ki-
alakulásának nagyon sok
oka lehet, azonban ezek
csak a vizsgálatok során
derülnek ki, így természe-
tesen csak ezek után fo-
gunk tudni pontos képet
kapni a probléma okáról. A
kezelésre többféle terápia
létezik, fontos azonban
megjegyezni, hogy a kivá-
lasztott terápia minden
esetben egyénre szabott.

- Melyik korosztályt
érintik elsõsorban a hal-
lásproblémák?

- Egy bizonyos kor
után, nagyjából 45 év kö-
rül, a hallásban egy fizio-
lógiai hanyatlás kezdõdik.
Ezért alapvetõen mind-
annyian hallásromlásra
vagyunk ítélve, de a pana-
szok jelentkezése és mér-
téke sok mindentõl függ,
például, hogy elkerültük-e
a hangos zajokat, dohá-
nyoztunk-e, milyen az ér-
rendszerünk, rendben
van-e a vérnyomásunk,
volt-e fejsérülésünk, stb.
Mindazonáltal 70 éves
korban a hallás soha nem
lesz olyan, mint 20 éve-
sen, és valószínûleg
elõbb-utóbb az idõsek

nagy százalékának szük-
sége lesz hallókészülékre.

- Ha valaki nem hall jól,
feltétlenül hallókészüléket
kell-e viselnie, vagy van
más megoldás is? 

- Ez attól függ, hogy mi-
lyen típusú a hallásveszte-
sége. Azonban a nagyot-
hallás több mint 80%-ának
esete idegi eredetû, fõként
a belsõ fülben lévõ károso-
dások miatt. Ezekben az
esetekben a megoldás a
hallókészülékek különbö-
zõ formáinak használatá-

ból áll, a nagyothallás
szintjétõl és egyéb ténye-
zõktõl függõen.

- A héten indul egy or-
szágos kampányuk. Mivel
várják az érdeklõdõket?

- Az ingyenes hallás-
vizsgálat mellett ingyenes
hallókészülék próbahordá-
si lehetõséget is biztosí-
tunk. Ez azt jelenti, hogy
azok, akiknek a vizsgálat
során hallókészülékkel ke-
zelhetõ problémát állapí-
tunk meg, a saját otthoni

környezetükben, több na-
pon keresztül is ki tudják
próbálni a készülékek ha-
tását.

- Mit kell tennie a III. ke-
rületi lakosoknak, ha részt
szeretnének venni egy hal-
lásvizsgálaton, vagy ha ki
akarják próbálni a halló-
készülékeket?

- A várakozás elkerülése
végett kérem, hogy egyez-
tessenek idõpontot munka-
társainkkal a 439-1897-es
telefonszámon. Várunk
mindenkit szeretettel!

Halláspanaszok: a gyors beavatkozás segíthet

Az Amplifon-t Charles Holland angol mérnök alapí-
totta 1950-ben. A milánói központtal rendelkezõ
multinacionális cégcsoport mára a világ vezetõ hal-
lókészülék forgalmazójává vált: a nemzetközi háló-
zatot 3300 hallásközpont, 2200 egészségügyi in-
tézmény, és 1600 forgalmazó partner alkotja 5 kon-
tinens 19 országában.
Az Amplifon hazánkban 1992-ben - még Viton Kft.
néven - az elsõk között kezdte meg tevékenységét.
Jelenleg az Amplifon hallásspecialistái 26 hazai vá-
rosban, 38 Amplifon Hallásközpontban dolgoznak a
hallásproblémák megelõzéséért, valamint a hallás-
rehabilitációért.
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Becsengettek
Rejtvényünkben két óbudai oktatási intézmény nevét ol-
vashatja. Megfejtés a vízszintes 2. és a függõleges 1. sorok-
ban.
VÍZSZINTES: 2. Az elsõ beküldendõ sor (zárt betûk: M. S. Y.).
14. … dum anima est, spes est (…amíg a beteg lélegzik, van re-
mény. Cicero). 15. Kedvelt virág. 16. Átölt, fordítva. 17. Kén és itt-
rium vegyjele. 18. Fás terület. 19. Idegen kockázat. 20. Idegen kö-
szöntés. 23. Togo fõvárosa. 24. Spanyol, norvég és svéd autók jele.
26. Biztat. 28. Ipari növény. 29. R. Y. 30. Páraszerû képzõdmény.
32. Finom sütemény. 34. Gödény. 37. Messzemutató. 39. Élenjáró
helyezése. 41. Ázsiai szarvasmarhaféle. 42. Földet forgat. 43. Látá-
sa egynemû betûi. 45. Osztrák város. 47. Adriai sziget. 48. Nagy
iparváros volt. 50. Névelõs balti fõváros. 52. … Ono, Lennon öz-
vegye. 53. Nagy biztosítótársaság. 55. Spanyol és német autók je-
le. 56. Matematikai mûveletet végez ékezet nélkül. 58. Túlzásba
vitt. 60. A nagy semmi. 61. Kálium és ittrium vegyjele.
FÜGGÕLEGES: 1. A második beküldendõ megfejtés (zárt be-
tûk: H. Á. A. S.). 2. Baranyai helység. 3. Kutyabiztatás. 4. Astronci-
um, vanádium és kálium vegyjele. 5. Amerigo …, magyar származá-
sú olasz képzõmûvész volt. 6. Látásmód nagy része. 7. Görög betû. 8.
XX. századi irodalmi lap volt. 9. Libahang. 10. Némán karol! 11. C-
vel az elején nõi név. 12. Szeszély. 13. Hullok-e? 17. Falitartó fordít-
va. 21. Osztrák és norvég autók jele. 22. Közlekedõ hely. 25. Pest me-
gyei helység. 27. Ékezet nélkül: tapolcai barlangunk. 30. K. I. L. 31.
Európai állam. 33. Némán inalok! 35. Lenézve beszél hozzá. 36. Gyõ-
zelemre biztatja. 38. Fûszernövény. 40. Nõi név. 44. Összegyûlik. 46. Zúgó
egynemû betûi. 47. Egyfajta rokonok. 49. A diszprózium és a cink vegyje-
le. 51. Névelõs csatornánk. 52. Belül nyavajás! 54. D. O. O. 57. Némán zá-
rol! 59. TeleSport. 60. Inka közepe. Ipacs László

Az augusztus 21-én megjelent, 
„Tiltott gyümölcs“ címû rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Amióta Éva megette az almát, sok múlik az ember vacsoráján“.

C supán ízelítõül: a
gyerekek örömére

a színpadon kisállat-pa-

rádét; idomított indiai
futókacsákat, chivavá-
kat, makákó majmok

látványos produkcióját
tekinthetik meg. A
Picard család tagjai Ma-
gyarország egyik leghí-
resebb cirkuszi dinaszti-
ájának tagjai. A mûsor-
ban Picard Vilmos, a
Magyar Köztársaság
Aranykeresztjével ki-
tüntetett artistamûvész,
a Római Cirkuszfeszti-
vál díjazottja, a világ
legkisebb idomított ku-
tyáival lép porondra,
míg Picard Attila és csa-
ládja a Massy Cirkusz-
fesztivál nyertes pro-
dukciójával, idomított
majmokkal szórakoztat-
ja a látogatókat. Vincze
Tünde a Magyar Légtor-
nász Egyesület elnöke
(a Brüsszeli Cirkusz-
fesztivál díjazottja), a
Rolling Picárd nevû,
egykerekû bicikli-pro-
dukcióval ejti ámulatba
a nézõket. 

Az utazócirkusz sátrát
Óbudán, a Szentendrei
úti Baumax elõtti téren
találják az érdeklõdõk.
Az elõadások szerdán,
csütörtökön és pénteken

18 órakor, vasárnap
11 és 15 órakor
kezdõdnek. Szer-
dán minden belé-
põjegy kedvezmé-
nyes áron - a páholy
kivételével - 1.500
forintba kerül. A
többi napon az
Óbuda Újságban
megjelenõ kupon
felmutatói 2 fel-
nõttjegy vásárlása
esetén a harmadik
belépõt ingyen kap-
ják. (Bõvebb infor-
máció: www.exit-
cirkusz.hu; 06-30-
693-4632.)

Sz. Cs.

Hagyja magát elvarázsolni!

Exit Cirkusz - kijárat a mindennapokból A„Legyen a betû jó ba-
rát“ Alapítvány Vé-

dõszárny Sportköre idén
„Szünidõ plussz“ címmel
tart ingyenes kajak-kenu
oktatást iskolás gyerme-
keknek október 15-ig,
szombat délelõttönként. 

A programban egyebek
mellett evezés-oktatás,
kézmûves foglalkozások,
ügyességi feladatok sze-
repelnek. Biztonsági ok-
ból egy csoportban maxi-
mum 20 gyermeket tud-
nak foglalkoztatni. 

A részvételhez szüksé-
ges felszerelés: fürdõruha,
póló, papucs, nyári sapka,
uzsonna és innivaló. A
részvételhez elõzetes be-
jelentkezés szükséges. A
vízi programokon minden
gyermek köteles mentõ-
mellényt viselni, amit a
sportkör biztosít számuk-
ra, mivel ez vízirendésze-
ti elõírás. 

(A Védõszárny Sportkör
címe: Kossuth Lajos üdü-
lõpart 19. Tel.: 240-2627;
+36-30-572-2311.)

Kajak-kenu oktatás a Rómain 

New York, Párizs, London után az Exit Cirkusz mûvészei né-
hány napig, szeptember 19-tõl 23-ig Óbudán kápráztatják
el a közönséget. Magyarország legmodernebb utazócirku-
sza egy varázslatos világba repíti mindazokat, akik egy kis
idõre szeretnének kilépni a szürke hétköznapokból.

obuda_2012_17.qxd  2012.09.06.  12:51  Page 27



2012/17. szám28
Sport

obuda_2012_17.qxd  2012.09.06.  12:51  Page 28



2012/17. szám Sport
29

Jöttek, láttak, gyõztek. A
III. kerületi TVE U12 lab-
darúgó-csapata szép si-
kerrel tért haza az olaszor-
szági Copo’ Orlandó nem-
zetközi tornáról. 

Anégy korosztály
számára rendezett

eseményen olasz, ukrán,

angol, román csapatok
vettek részt, hazánkat a
TVE fiataljai képviselték.
Nem is akárhogyan! Serli
Sándor ifjú legénykéi
korcsoportjukban veretle-
nül végeztek az élen, a
döntõben 4:2-re gyõztek
a Messina ellen. A csapat
remek játékával, és az ifi

döntõ szünetében tartott
edzés-bemutatóval nagy
közönségsikert aratott és
meghívást kapott a jövõ
évi találkozóra is. 

A tornagyõzelem után
a játékosok a bajnoki
mérkõzésekre készülnek.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Nemzetközi tornát nyertek
a TVE fiatal focistái

Serli Sándor edzés után értékeli a fiúk teljesítményét 

Több mint 100 futó állt kü-
lönbözõ távokon rajtvo-
nalhoz a II. Pyron Folyó-
parti Futópartin, a Római-
part pünkösdfürdõi szaka-
szán. A legfiatalabb alig
múlt 3 éves, míg a legidõ-
sebb már az igen tapasz-
talt és rengeteg futócipõt
elkoptatott seniorokhoz
tartozott.

A bemelegítésrõl a
csillaghegyi Team-

Fitness csapata gondos-
kodott. Ezután megkez-
dõdtek a rajtok egymás
után. A meghívott ven-
dég, Schirilla György
sorban durrogtatta a
rajtpisztolyt és mindhá-
rom induló csapathoz
volt egy-egy kedves,

bíztató szava. A 600
méteres távon induló

gyerekeknek a Pyron
Kft. jóvoltából a szep-
temberi tanévkezdéshez
kapcsolódóan ajándékot
osztottak ki. Nagy sike-
re volt a Nike Magyar-
ország „cipõtesztes bu-
szának“. Itt mindenki
futhatott az általa kivá-

lasztott futócipõben. A
programsorozat végén a
Team-Fitness zumba
fitnesz bemutatója kö-
vetkezett, majd kisor-
soltak egy 10 alkalmas
fitnesz bérletet a hosszú
távon induló verseny-
zõk között. 

Eredmények
I. helyezett 3000 méteren: Borovics Laura. 10 ezer
400 méteren: Szabó Nóra.
I. helyezett 3000 méteren: Bíró Richárd. 10 ezer 400
méteren: Pósa József Attila. 600 méteren I. Kovács
Ákos; II. Borka Annamária; III. Rácz Enikõ.

Folyóparti futóparti Pünkösdfürdõn Õszi kerékpáros
teljesítménytúra
A Békásmegyeri „Vándor“
Kerékpáros Klub idén is
megtartja a Keviczky Jó-
zsef kerékpáros teljesít-
ménytúrát szeptember 16-
án 8 órai kezdettel, a
McDonald’s Pünkösdfür-
dõ éttermétõl indulva. A
rajt és a cél egyaránt az
Ipartelep utca 1. lesz. A
résztvevõk 35, 70 és 120
kilométeres táv közül vá-
laszthatnak. Nevezés: 8-
tól 9.30 óráig. Indulás:8.30
és 10 óra között, több cso-
portban. (Nevezési díj táv-
tól függõen: 400, 500, 800
forint. További információ:
www.bvkk.hu; 06-20-922-
1991.) 

Judo a Bárcziban
Judo 4-tõl 13 éves korig
szeptember 14-tõl a bé-
kásmegyeri Bárczi Géza
Általános Iskolában. Okta-
tó: dr. Németh Endre.
(Cím: Bárczi Géza utca 2.
Jelentkezés a helyszínen,
vagy a 06-20-932-6075-
ös telefonszámon.)

Mindig sok és minõségi futó-
val vonultak fel az óbudaiak
a NIKE félmaratonin, mely
most is izgalomban tartja a
futótársadalmat: a versenyt
szeptember 9-én rendezik a
Városligetben. Idén is ott
lesz az indulók közt Darázs
Angelika, aki a nyáron a Hor-
tobágyon lefutott félmara-
tonnal melegített be. 

- Valóban így volt, ha
csak arra a pusztító 35 Cel-
sius-fokos melegre gondo-
lok, akkor még most is me-
legem lesz. Eléggé megvi-
selte a szervezetemet. 

- Miben rejlik a titka a
NIKE félmaratonnak, mi-
tõl más mint annyi más
utcai verseny?

- Engem nagy mérték-
ben „doppingol“, hogy a
verseny nemzetközi, ren-
geteg a külföldi, új arcok,

új ismerõsök, új barátsá-
gok. Az új ingerek hatásá-
ra az adrenalin is köny-
nyebben szökik felfelé, a
szervezés is nagyon körül-
tekintõ és gondoskodó,
sok a szurkoló. Nagyon
jól esik, hogy néven szólí-
tanak az emberek és így
lelkesítenek. Ebben a han-
gulatban azt hiszem képes
leszek 1,5 óra alatt célba
érni, a korosztályomban
pedig dobogóra állni. 

- Mennyiben számít a
futóknak a szurkolói se-
gítség és buzdítás? 

- Átvesszük annak a
hangulatát, ahogy a szur-
kolók beleélik magukat a
szerepükbe. Nem is be-
szélve a külföldi drukke-
rekrõl, akiktõl van mit ta-
nulnunk, minden megtett
métert gyõzelemként ér-
tékelnek. 

FOCI FIÚKNAK, LÁNYOKNAK. Az ASR-Gázmûvek
MTE minden olyan 2001-2007 között született, fociz-
ni szeretõ fiút és lányt vár, akik mozgással, játékkal
kívánják eltölteni szabadidejüket. A csapatoknak he-
ti két edzésük van: szerdán és pénteken 16-tól 17.30
óráig. A tagdíj: 3.500 Ft/hó. Jelentkezni lehet telefo-
non Ferenczi György (06-70-579-6082) és Széll Sán-
dor (06-20-474-2017) edzõknél, vagy edzések alatt a
pályán. (Cím: Sujtás utca 1-3.)

Óbudaiak a félmaratonin 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából
dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ kedd-
jén (legközelebb október 2-án) 17-tõl 19 óráig a
Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út
13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtö-
kén (legközelebb szeptember 20-án) 16-tól 19
óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Cso-
bánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentke-
zés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es vá-
lasztókerületének 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-
törtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát tart,
amely minden hónap harmadik csütörtökén ingye-
nes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének
megbízásából Búzás Antal Gyõzõ minden hónap
elsõ csütörtökén (legközelebb október 4-én) 16-
tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanács-
adást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus
utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17
óráig a 368-9464-es telefonszámon.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között
telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingye-
nes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a
hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-
8639.

Ingyenes tanácsadások

Elhunyt Ujj Zoltán
Kerékpáros baleset következtében augusztus 26-án életét
vesztette Ujj Zoltán, akit a III. kerületben elsõsorban a
Zöldgömb Sport Klub alapítójaként és elnökeként, vala-
mint az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének elnöke-
ként ismertek. Elkötelezett természetvédõ, a közösségért
felelõsséget vállaló lelkes sportember volt, nevéhez fûzõ-
dött számos kerületi sportesemény szervezése.
Az 1956-ban született kiváló sportember egész életét a
sport, a szabadidõ értelmes és aktív eltöltésének szerete-
te hatotta át. Versenyrendezõként, versenybíróként sok nagyszabású eseményt
szervezett, irányított. A magyar ultrafutásért végzett önzetlen munkája példaér-
tékû volt. Ujj Zoltánt Óbudán elsõsorban a Zöldgömb Sport Klub alapítójaként
ismerték. Az egyesület fennállása alatt több száz sporteseményt rendezett az
ország különbözõ tájain.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával együttmûködve részt vállalt a kerület
szabadidõsport-rendezvényeinek szervezésében. Az Óbudai Sportnap része-
ként futóversenyt, az Olimpiai ötpróbán futószámot, gyalogtúrát és kerékpártú-
rát tartottak. Felmérõ versenysorozatuk részeként nyolc távon szerveztek futó-
versenyt a kerületieknek.
Népszerû programjaik többek közt: a római-parti trapp-parti futógála, a Bejgli-
futás, a Civil Római-futás, a Pünkösdfürdõi Kerékpártúra, valamint az Óbudai
Körtúra és Határtúra. Az általa vezetett sport klub elkötelezett képviselõje a kör-
nyezetvédelemnek, szorosan együttmûködik az önkormányzattal és más kerü-
leti civil szervezetekkel.
Ujj Zoltán halála súlyos veszteség az egyesület tagjainak, és az õt ismerõ em-
bereknek.

A Békásmegyer-ófalui Szent József Plébániához tartozó
Iskola utcai keresztet ismeretlen tettesek augusztus 24-
én megrongálták. A rendõrség keresi az elkövetõket. A
kereszten lévõ Jézust tavaly egyszer már ellopták 

Megrongálták 
az Iskola utcai keresztet

A több százezer látogató
ellenére a tavalyi évhez
képest több mint 25 száza-
lékkal esett vissza a beje-
lentett bûncselekmények
száma az idei Sziget Fesz-
tiválon. 

A Budapesti Rendõr-
fõkapitányság mun-

katársai a nap 24 órájában
a látogatók rendelkezésére
álltak a kihelyezett rend-

õrõrsön. Az egyen- és
civilruhás rendõrökön kí-
vül Hollandia, Nagy Bri-
tannia, valamint Németor-
szág 2-2 rendõrrel képvi-
selte országát a Szigeten. 

A fesztivál zárónapjá-
nak reggeléig 224 bûn-
cselekményrõl érkezett
bejelentés. A tavalyi év-
hez hasonlóan most sem
történt gépkocsilopás
vagy - feltörés a környé-

ken. A zseblopások és a
sátorból lopások száma
is csökkent, 80-80 eset-
ben jeleztek ilyen esetet.

A fesztivál ideje alatt
23 látogatót állítottak elõ
kábítószerrel visszaélés
megalapozott gyanúja mi-
att, míg 18 esetben volt
szükség személyes sza-
badságot korlátozó intéz-
kedésre egyéb bûncselek-
mények elkövetése miatt.

Tovább javult a közbiztonság a Szigeten 

A z eddig a XI. kerü-
leti Bartók Béla

úton mûködõ Integrált
Kormányzati Ügyfél-
szolgálat - Kormányab-
lak - a III. kerületi
Váradi Sándor utca 15.
szám alá (a Vörösvári
úti járóbeteg-szakrende-
lõ közvetlen közelébe)
költözött. Itt is változat-
lan idõpontban, hétköz-
nap 8-tól 20 óráig vár-
ják a helyi és környékbe-
li lakosokat. 

A Kormányablakok-
ban jelenleg 61 különbö-
zõ ügyet lehet indítani,
de bármilyen hatósági
ügyben általános tájé-
koztatást tudnak nyújtani
az ügyintézéssel kapcso-
latosan, illetve a szüksé-
ges nyomtatványok ki-

töltésében. A 61 féle ügy
közül néhány a teljesség
igénye nélkül: ügyfélka-
pu nyitására, elektroni-
kus kapcsolattartással
összefüggõ felvilágosí-
tás, tájékoztatás; család-
támogatási ellátások
(anyasági támogatás,
családi pótlék, gyes,
gyed, tgyás, stb. igénylé-
se); utazási költségtéríté-
sek igénylése egészség-
biztosítási ellátáshoz;
nyugdíjügyekkel kap-
csolatos tájékoztatás,
kérelmek, változás-beje-
lentések átvétele; taj-
kártya igénylése; Euró-
pai Egészségbiztosítási
Kártya igénylése; adó-
igazolvány igénylése;
egyszerûsített honosítási
eljárás megindítása;

egyéni vállalkozással
kapcsolatos ügyintézés;
fogyasztóvédelmi pana-
szok átvétele, stb.

(Az intézhetõ ügyek
teljes listája és a kapcso-
lódó ismertetõk megta-
lálhatók a www.kor-
manyablak.gov. hu olda-
lon. A siket ügyfelek szá-
mára jelnyelvi tolmács
segíti az ügyintézést.)

Kormányablak a Váradi utcában

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kár-
pát Dániel (Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom) ország-
gyûlési képviselõ fogadóórá-
ját minden hónap elsõ pénte-
kén 16 órától tartja a Kabar ut-
ca 11. szám alatti Jobbik iro-
dában, illetve külön idõpont
egyeztetésére is mód van a
z.karpat.daniel@jobbik.hu
drótpostacímen.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2012_17.qxd  2012.09.06.  12:51  Page 30



2012/17. szám Hirdetés
31

ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
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Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

Lángos • Kávézó • Biobolt • Gyros büfé
• Hamburger • Édesség • Fûszeres 

• Szépségszalon• Használtruha üzlet 

Kisállat eledel és felszerelés • Zöldséges 
• Cipõjavító • Baromfi és felvágott 

• Cukrászda • Tejtermék • Sajt szaküzlet

Delikát

Hentes

Fornetti

Pékség

Büfé

Virág

Nyitási akciók!
A m a d o r a  Ü z l e t h á z
NN yy ii tt áá ss  22 00 11 22 ..  00 99 ..  11 44 ..
III. Békásmegyer, Őszike u. 1.

Letölthető kupon: 
www.in-construction.hu/amadora

Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítványa 2011. évi egy-
szerûsített éves beszámolójának mérlegadatai az alábbiak.
Összes közhasznú bevétel: 2.001.000 Ft.
Összes közhasznú kiadás: 2.019.000 Ft.
Mérleg fõösszeg: 1.086.000 Ft.
Az alapítvány összes bevételét az alapítótól, a III. kerületi Önkor-
mányzattól kapta, melyet a „Jó tanuló, jó sportoló“ gyerekek tá-
mogatására fordított. Dr. Török Ottó

Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítvány
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HAHOTA
Ez állítólag egy megtör-
tént eset, és fel is je-
gyezték az amerikai ha-
ditengerészet egyik rá-
diózási naplójában:
- Azonnal térjen ki
észak felé 15 fokkal.
- Javaslom, hogy ön tér-
jen ki dél felé 15 fok-
kal...
- Megismétlem, térjen ki
észak felé 15 fokkal,
máskülönben összeüt-
közünk.
- Én nem tudok kitérni,
térjen ki ön 15 fokkal....
- Én az amerikai hadi-
tengerészet tisztje, az
amerikai flotta egyik ha-
jójának kapitánya va-
gyok. Utoljára mondom
térjen ki.
- Én pedig, szolgálatos
a világítótoronyban...

* * *
Egyszer a szomszéd át-
jött hozzám:
- Te figyelj csak, ki akarjuk
tapétázni a nappalit, és
körülbelül ugyanakkora
lehet, mint a tiétek. Hány
tekercs tapétát vettél te
annak idején?
- 14-et.
- Okés, köszi! - azzal
hazament.
1 hét után ismét átjött
hozzám:
- Figyelj már, hát vettem
én is 14 tekercs tapétát,
de 4 megmaradt! 
- Nekem is...

* * *
Az alkoholistának nincs
se tegnapja, se holnap-
ja, se MÁJA!

* * *
A rendõr megállítja a
skótot. - Hé bátyám, mit
visz azon a szekéren? 
A skót odahajol a rend-
õr füléhez, és belesúg-
ja: - Szénát.
- És miért sugdolózik? 
- Hogy a lovak ne kérje-
nek!

* * *
Két csöves csavargó
beszélget.
- Tudod, volt idõ, amikor
saját kocsim volt.
- Hogyne - tudom,
anyád tologatott benne!

A Csobánka téren az egész
napos Hékás-Békás elne-
vezésû rendezvénnyel zá-
rult szeptember 1-jén az
Óbudai Nyár kulturális
programsorozat. 

R ég elfeledett játé-
kokkal, kézmûves

foglalkozásokkal várta a
gyerekeket szüleikkel
együtt a Kenderkóc Ha-
gyományõrzõ Kézmû-
ves Egyesület játszóhá-
zába, ezzel egyidejûleg
mese- és bábelõadások-
kal szórakoztatta a ki-
csiket és a nagyobbacs-
kákat a Népmesék Vilá-
ga Kulturális Egyesület.
Nagy sikere volt az Al-
ma Együttes koncertjé-

nek. Délután különleges
táncok tarkították a mû-
sort, majd a ‘70-es, ‘80-

as évek rockzenéjébõl
szemezgetett a Faces
Együttes. Az idei sztár-

fellépõ, Nagy Feró és a
Beatrice koncertjével
zárult a nap.

Véget ért az Óbudai Nyár

A Beatrice Békásmegyeren

Immár hatéves hagyomány, hogy tortát
választ az ország augusztus 20-a tiszte-
letére. Idén az ország tortája a Szabol-
csi almás máktorta, Pintér Zsolt veszp-
rémi cukrászmester alkotása lett. 

Atorta természetesen most is jel-
lemzõen magyar alapanyagok-

ból, tartósítószer és mesterséges
anyag felhasználása nélkül készült.
A Szabolcsi almás máktortát köny-
nyed, tejszínes ízvilágú, vastag mák-
és almaréteg jellemzi, amelyet fahéj
és vanília is gazdagít. Abékásmegye-
ri Sík Cukrászdában természetesen
ezt is elkészítették, sõt az eddigi ösz-
szes országtortát felvonultatták az
ünnep alkalmából. Így a vásárlók is-
mét megízlelhették a Madártej tortát,
a Szatmári szilvatortát, a Pándi
meggytortát, a Szilvagombóc tortát

és a Kecskeméti barackos köles-
tortát. 

Az idei verseny érdekessége volt,
hogy egy úgynevezett cukormentes
torta is született, az Almatorta egres-
sel. Ezt Zila László cukrászmester
alkotta meg. A sütemény különle-
gességét az adja, hogy nem tartal-
maz hozzáadott cukrot, így diabéte-
szesek is nyugodtan fogyaszthatják.
Teljes kiõrlésû lisztbõl készül, füge-
cukor, sztívia (természetes édesítõ-
szer) és nyírfacukor hozzáadásával.
Ennek, valamint a karamellizált vaj-
nak és a tojássárgájának köszönheti
semmihez sem hasonlítható telt ízét.
Szeletenként 309 kilokalóriát és 25,6
gramm szénhidrátot tartalmaz.

A Sík Cukrászdában megrende-
lésre bármikor elkészítik bármelyik
országtortát. D. Zs. 

Az ország tortái

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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