
A III. kerületben élõknek indul állásbarát
tréning április 11-én a sikeres munka-
hely keresés érdekében. 

Az óbudai oktatási képet színesíti a
szeptemberben induló kínai tanszak a
Kõrösiben, melyet átvettek a Baptisták.

A lakosság véleményét kérik arról, hogy
hol épüljön fel idén a négy új szabadtéri
fitnesz park a városrészben.24

Hová épüljenek az új fitnesz parkok?

XIX. évfolyam 7. szám                Megjelenik kéthetente              2013. március 29.

8
Állásbarát tréning

19
Kínaiul a Kõrösiben

Lapzártakor érkezett: A világ elsõ
egészalakos köztéri Puskás-szobrát avat-
ták március 28-án kora este az Óbudai
Promenádon, a Bécsi út-Dereglye utca
keresztezõdésében. Az ünnepségen részt
vett Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, Simicskó István sportért és ifjú-
ságért felelõs államtitkár, Szeneczey Ba-
lázs városfejlesztésért felelõs fõpolgár-
mester-helyettes, Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármestere, Menczer
Erzsébet országgyûlési és önkormány-
zati képviselõ, Vizi E. Szilveszter, az
MLSZ elnökségi tagja, Szepesi György
rádióriporter. Az esemény díszvendége
Puskás Ferencné volt. A rendezvényt
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
és az Óbuda Újlak Közösségi Egyesület
szervezte. (Tudósítás következõ szá-
munkban.)   

Puskás-szobor az Óbudai Promenádon

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A tavalyi nagy sikerû Óbu-
dai Olimpiát követõen
idén is sport programsoro-
zatot rendez az önkor-
mányzat az Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit
Kft. szervezésében és le-
bonyolításában azzal a
céllal, hogy a legnépsze-
rûbb tömegsportokkal a
lehetõ legtöbb embert
megmozgassa. A sportso-
rozat hat állomásból áll -
ezért is kapta az ingyenes
esemény a „Mozdulj rá!
2×3” címet. A rendezvény
fõvédnöke Tóth Tamás,
kétszeres ezüstérmes para-
limpikon úszó. 

Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer pol-

gármestere az eseményt
beharangozó március 18-
ai, a Spider Falmászó
Klubban tartott sajtótájé-
koztatón elmondta: há-
rom éve a közösségépítés
köré szervezi programjait
az önkormányzat. Ennek
legjobb módja pedig a
sport, amelyet kiemelten
támogat a kerület. Szeret-
nének minél több kerületi
lakost bevonni a rendez-
vényekbe. A sport ráadá-
sul nemcsak közösség-
építõ tevékenység, de az
egészségmegõrzésben is
rendkívül fontos szerepe
van - hangsúlyozta a pol-
gármester. Idén mintegy
100 millió forintot fordít
az önkormányzat a kerü-
letben mûködõ sportszer-
vezetek támogatására. Az
elmúlt három évben
nyolc kültéri fitneszpark
épült, idén pedig további
néggyel gazdagodik
Óbuda. Ezenkívül meg-
kezdõdik egy multifunk-
cionális jégcsarnok építé-
se, amelyben uszoda is
helyet kap. Várhatóan jö-
võre már korcsolyázhat-
nak és úszhatnak benne a
kerület lakói. A „Moz-
gásban a város” szlogen-
re utalva a polgármester
végezetül megjegyezte:
bízik benne, hogy a vá-
roslakók is mozgásba
jönnek ennyi lehetõség
láttán.

- Amit Óbuda tesz, az
példaértékû - méltatta a
kezdeményezést Simics-
kó István sportért és ifjú-
ságért felelõs államtitkár.
- A magyar társadalom
tagjainak mindössze 8
százaléka végez heti
rendszerességgel valami-
lyen testedzést. A sport-
kormányzat ezért azon

munkálkodik, hogy nö-
velje ezt az arányt. Az
óbudai rendezvények ép-
pen ezt a célt szolgálják.
A kormány pedig azon
dolgozik, hogy a „Múze-
umok éjszakája” elneve-

zésû, igen népszerû ese-
mény mintájára megnyit-
ja a sportcsarnokokat is
az emberek elõtt, hogy
ezzel is mozgásra buzdít-
sa õket. 

A hat állomás 
A „Mozdulj rá! 2×3”

programsorozat részle-
teit dr. Csepeli Zsuzsan-

na, az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit
Kft. ügyvezetõ igazga-
tója ismertette. 

Az elsõ eseményt, az
Óbudai Futófesztivált
április 7-én rendezik a

Hajógyár i -sz igeten.
Félmaratonra (21 kilo-
méter), 7, illetve 3,5 ki-
lométeres távra nevez-
hetnek be az érdeklõdõk
- ki-ki erõnléte szerint.
A regisztráció már meg-
kezdõdött: eddig 1200
személy jelezte részvé-
telét valamelyik távon. 

A kerékpáros napot

május 12-én tartják. A
Tour de Óbuda nem tit-
kolt célja az, hogy minél
több embert szoktasson
rá a kerékpáros közleke-
désre. Azok se maradja-
nak otthon, akiknek nincs

biciklijük, mert akár köl-
csönözhetnek is erre az
alkalomra egyet. A ver-
seny a Fõ térrõl indul. 

A Teljesítménytúra
szeptember 28-án lesz.
A budai hegyekben 12,
illetve 25 kilométeres
távolságokat barangol-
hatnak be a kirándulók.
A programsorozat má-
sodik felére vizes kör-
nyezetben kerül sor. 

A Csillaghegyi Strand
ad otthont a „Csobbanj
rá!” címmel június 16-
án megrendezendõ csa-
ládi szabadidõs, sportos
kikapcsolódásnak, illet-
ve a július 28-án sorra
kerülõ idõsebbeket meg-
mozgató programnak,
ahol jógázhatnak, tor-
názhatnak és természe-
tesen remekül szórakoz-
hatnak a szép korúak. A
harmadik vizes sport-
napnak a Pünkösdfürdõi
Strand ad otthont au-
gusztus 4-én. Erre is fõ-
ként a gyerekeket, illet-
ve a családokat várják

Mozdulj rá! 2×3

Hat állomásos sportsorozat indul

Simicskó István, Bús Balázs, dr. Csepeli Zsuzsanna, Tóth Tamás, Gyurta Dániel, Erõss Zsolt, Horváth Piroska és dr.
Thomka György a „Mozdulj rá! 2×3” elnevezésû sportrendezvény-sorozat sajtótájékoztatóján, melyen a hat sportnap
eseményeit ismertették részletesen az érdeklõdõkkel 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON
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obuda_2013_07.qxd  2013.03.28.  9:25  Page 2



2013/7. szám Önkormányzat – Sport
3

különféle bemutatókkal
és programokkal. 

Verseny 
az iskoláknak 
Minden korosztályt

örömmel fogadnak a
rendezvényeken. Tavaly
több mint ötezren vettek
részt az Óbudai Olimpi-
án. A szervezõk azt remé-
lik, idén túlszárnyalják
ezt a számot. Ebben az
évben is ingyenesek a
programok és különféle
nyereményekkel motivál-
ják részvételre a családo-
kat és az egyéneket. Sõt,
az iskoláknak külön ver-
senyt hirdetnek: ismét
100 ezer forint értékû
sportszert ajánlanak fel a
rendezõk annak az intéz-
ménynek, amelyik a leg-
több tanulóját küldi a
programsorozatra.

- A mozgás egyenes út
az egészség felé - hangsú-
lyozta Tóth Tamás para-
limpikon, az esemény fõ-
védnöke, aki boldogan
vállalta a felkérést, hiszen
rendkívül fontosnak tartja
a sport népszerûsítését. S
mivel ingyenes az összes

program, a családoknak
kiváló lehetõséget kínál
az együttlétre. Ezt emelte
ki az Óbudai Olimpia ta-
valyi fõvédnöke, Gyurta
Dániel olimpiai bajnok
úszó is, aki a vizes prog-
ramokon mindenképpen
szeretne részt venni -
amennyiben az edzõtábo-
rai ezt lehetõvé teszik. 

Erõss Zsolt hegymászó
is méltatta az eseményso-
rozatot. Õ a családjával
vesz részt a teljesítmény-
túrán. Mint mondta: a
gyerekek mindig a szülõk
példáját követik, ezért na-
gyon fontos a szülõk te-
vékeny magatartása a
család életében és sza-
badidõs programjaiban. 

Ingyenes 
szûrések 

De nemcsak mozog-
hatnak a gyerekek, a fel-
nõttek és az idõsek a hat
egésznapos rendezvé-
nyen, hanem akár in-
gyenes szûréseken is
megvizsgáltathatják ma-
gukat a Szent Margit
Rendelõintézet munka-
társai jóvoltából. - Sok-
kal olcsóbb megelõzni a

betegségeket, mint gyó-
gyítani - jelentette ki dr.
Thomka György, az inté-
zet ügyvezetõ igazgató-
ja. A megelõzésnek pe-
dig remek módja a test-
edzés - ezért örül az
ilyen rendezvényeknek.
De nemcsak gyógyító-
ként, hanem résztvevõ-
ként is jelen lesznek az
orvosok és az asszisz-
tensek. A tavalyihoz ha-
sonlóan idén is csapat-

ban neveznek be a futó-
versenyre.

Adománygyûjtés 
A „Mozdulj rá! 2×3”

rendezvénysorozaton a
Jövõbarát Alapítvány-
nak gyûjtenek adomá-
nyokat a rendezõk. Az
alapítvány húsz éve mû-
ködik, és egyre sikere-
sebben karolja fel a bé-
kásmegyeri lakótelepen
kallódó fiatalokat - is-

mertette Horváth Piros-
ka elnök. Náluk edzett
többek közt Pálos Péter,
aranyérmes paralim-
pikon asztaliteniszezõ is.
Az alapítvány eddig két
Guiness-rekordot állított
fel, a 24 és a 36 órán át
tartó pingpongozásban.
Szeptemberben pedig a
harmadik rekord felállí-
tására készülnek - jelen-
tette be Horváth Piroska.

Domi Zsuzsa

FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL

Tóth Tamás az idei, Gyurta Dániel a tavalyi sportesemény-sorozat fõvédnöke

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Családháló Díjjal a
gyermekvállalá-

sért, gyermeknevelésért,
a gyermekek egészségé-
ért felelõsen tevékenyke-
dõ szakembereket, intéz-
ményeket tünteti ki a
Családháló közössége.
Idén az Óbudai Egyesí-

tett Bölcsõde is jelölést
kapott a megtisztelõ díj-
ra. S bár végül magát a
díjat ugyan nem ez az in-
tézmény érdemelte ki, de
az itt folyó szeretetteljes
és szakmailag kimagasló
munkát emléklappal is-
merték el. Az átadási ün-

nepséget március 23-án
tartották a Múzeum utcai
Károlyi-Csekonics Rezi-
dencián. Az eseményen
köszöntõt mondott Nav-
racsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes, közigaz-
gatási és igazságügyi mi-
niszter. d.

Elismerés a bölcsõdének

Az Idõsügyi Tanács leg-
utóbbi ülésén, március
21-én két napirendi pontot
tárgyalt: a Nyugdíjasok
Óbudai Akadémiája ta-
pasztalatait, illetve az ak-
tuális közigazgatási válto-
zásokat. 

D r. Jászberényi Jó-
zsef, a Zsigmond

Király Fõiskola Kom-
munikáció- és Mûvelõ-
déstudományi Intézeté-
nek igazgatója elmond-
ta, a ZsKF idõsképzési
programján garantált a

szakmai hitel és a magas
színvonal, az elõadók
képzett szakemberek,
gyakran doktori és aka-
démiai fokozattal bírók,
területük specialistái.
Köztük volt például Vizi
E. Szilveszter akadémi-
kus is. A program leg-
idõsebb hallgatója 85
éves, az átlagéletkor pe-
dig 67 év. A Nyugdíja-
sok Akadémiája hallga-
tóinak jelenleg mindösz-
sze 25 százaléka férfi.

Hosszú távon Budapes-
ten az idõsképzés köz-
pontjává lesz a ZsKF,
ami a generációk közöt-
ti együttmûködés, a tár-
sadalmi felelõsségválla-
lás szempontjából is
fontos - jelentette ki.

Dr. Gallóné Nagy Ju-
dit, a szociális szolgálta-
tó fõosztály vezetõje a
jogszabályi változások-
ról, valamint a pénzbeli
és természetbeni önkor-
mányzati támogatások-
ról tájékoztatta az érde-
kelteket. Felhívta a fi-

gyelmet arra, hogy a
méltányossági köz-
gyógyellátás ügyintézé-
se lassúbb lett, ezért ér-
demes a lejárat elõtt idõ-
ben indítani az eljárást.
Arról is tájékoztatott,
hogy a közlekedési tá-
mogatás megszûnt.
Ugyanakkor a korosz-
tály által legkeresettebb
átmeneti segély igénylé-
sének szabályai nem
változtak.

D. Zs.

Az idõsképzés központja lesz 
a Zsigmond Király Fõiskola 

Az Összefogás Óbudáért
Egyesület önkéntesei már-
cius 18-tól várják azokat a
gyermekeket, akik reggeli
és tízórai nélkül indulnak
iskolába.

Atérítésmentes regge-
liztetés tanítási napo-

kon 6-tól 8 óráig történik a
Békásmegyeri Közösségi
Házban, ahol nemcsak fi-
nom reggelivel, forró ka-
kaóval, de jó szóval és sok

szeretettel várnak minden
gyermeket.

Az egyesület célja, hogy
egyetlen tanulónak se kell-
jen korgó gyomorral beül-
ni az iskolapadba.

Az Összefogás Óbudá-
ért Egyesület adományok-
ból tartja fenn a programot.
Köszönettel várnak min-
den nagylelkû adományt
az OTP Bank 11703006-
20077301 számlaszámra a
„reggeliztetés” szó feltün-

tetésével, illetve a szemé-
lyi jövedelemadó 1 szá-
zalékának felajánlását, a
18151400-1-41 adószám
megjelölésével. (Informá-
ció: +36-30-200-3115.)

Újabb helyszínnel bõvült a rászoruló
gyermekek reggeliztetése

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Katyni Áldozatok Emléknapja
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Lengyel

Nemzetiségi Önkormányzat nevében tisztelettel

meghívjuk a Katyni Áldozatok Emléknapja alkalmá-

ból rendezett koszorúzással egybekötött ünnepi

megemlékezésre.

A megemlékezés idõpontja és helyszíne: április

13-án 11 órai kezdettel a Katyni mártírok parkjában

található emlékmûnél.

Ünnepi beszédet mond: Andrzej Krzysztof Kunert, a

Lengyel Harc és Mártíromság Emlékét Õrzõ Tanács

minisztere és Hende Csaba honvédelmi miniszter.

Wesolowski Korinna, Bús Balázs

a Lengyel Nemzetiségi                   polgármester

Önkormányzat elnöke
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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 választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart foga-
dóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodá-
ban. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzete-
sen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Nieslaw Sikorski, Bemowo
korábbi polgármestere és
Nyíri Csaba, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
tának volt alpolgármeste-
re, polgármester-helyette-
se kapta idén a Bem Jó-
zsef-díjat a magyar-len-
gyel testvérvárosi kapcso-
latok ápolása terén vég-
zett munkájáért. 

A magyar- lengyel
testvérvárosi kap-

csolatok létrejötte, a két
testvérváros kulturális
és oktatási területen va-
ló együttmûködése, va-
lamint a közös történel-
mi hagyományok ápolá-
sa érdekében kifejtett te-
vékenysége elismerése-
ként, minden évben egy
lengyel és egy magyar
kitüntetett veheti át a
közös alapítású Bem Jó-
zsef-díjat. Idén Nieslaw
Sikorski, Bemowo ko-
rábbi polgármestere és
Nyíri Csaba, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatának volt alpolgár-
mestere, polgármester-

helyettese kapta az elis-
merést, melyet az óbu-
dai delegáció bemowoi
látogatása során, a helyi
kulturális központban
adtak át március 14-én.
Az ünnepségen beszédet
mondott Bemowo pol-

gármestere, a Lengyel-
országba delegált ma-
gyar nagykövet és Bús
Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere. 

Nyíri Csaba 1998-tól
2002-ig alpolgármester-
ként, polgármester-he-
lyettesként, majd a
2002-2006 közötti cik-
lusban a polgármester
kabinetfõnökeként szív-
ügyének tekintette a len-
gyel-magyar kerületi
kapcsolat létrejöttét, a
kiépített partneri kap-
csolat tartalommal való
megtöltését. Ma is, mint

Leányfalu polgármeste-
re, elkötelezett a ma-
gyar-lengyel barátság
ügye iránt. Tevékenysé-
gével hozzájárult a kul-
turális és oktatási kap-
csolatok elmélyítéséhez,
alpolgármesterségének
idején épült ki a ma-
gyar-lengyel diákok
csereüdülésének rend-
szere, a két hivatal szak-
embereinek rendszeres
tapasztalatcseréje.

A magyar nemzeti ün-
nep tiszteletére Bemo-
wóban felavatták Petõfi
Sándor szobrát, melyet

Bemowo polgármestere
és dr. Gyurcsík Iván
rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövet leple-
zett le. Az eseményen
Lezsák Sándor, a Ma-
gyar Országgyûlés alel-
nöke mondott ünnepi
beszédet. Bús Balázs
koszorút helyezett el a
szobornál.

A magyar delegáció és
lengyel vendéglátóik el-
látogattak Podkowa Les-
nába is, ahol a Szent Kris-
tóf templomban megko-
szorúzták az ‘56-os em-
léktáblát, majd a tisztelet
és megemlékezés virága-
it, koszorúit helyezték el
magyar katonák sírjánál a
temetõben. 

A Lengyel-Magyar
Barátság Parkjában fel-
keresték a II. világhábo-
rúban elesett lengyel és
magyar katonák emlé-
kére a lakosság által
1963-ban állíttatott em-
lékmûvet. Az emlékhe-
lyen Bús Balázs, Nyíri
Csaba és Engelmayer
Ákos korábbi varsói
nagykövet koszorúzott.

Óbudai delegáció Varsó-Bemowóban

Bem József-díjasok

Megjelenésünk 
Lapunk következõ szá-
ma április 15-én, hét-
fõn jelenik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is
olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Óbudán is megemlékeztek a nemzeti ünneprõl március 15-én. A kerületbe látogatott Var-
ga Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki részt vett a Csillaghegyi Polgári Kör által szer-
vezett eseményen. A rendezvény a Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánián misével kezdõ-
dött, majd a Zsámboki-emlékkeresztnél, a Zsámboki Pál téren gyülekeztek a résztvevõk.
Itt közös imádság, Kossuth-nóták, a Himnusz és a Székely Himnusz eléneklése után el-
helyezték koszorúikat, majd gyertyagyújtással hajtottak fõt a hõsök elõtt 

Megemlékezés a Zsámboki-emlékkeresztnél

Nyíri Csaba és Nieslaw Sikorski
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Megtekinthetõ Kerületi Szabályozási Tervek 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az
érintetteket, hogy április 5-ig a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca
2.), és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületé-
ben, a fõépítészi és várostervezési irodán (Hídfõ
utca 18.)
• a Budapest, III. ker. Bécsi út-Pomázi út-
Törökkõ utca-Csillaghegyi út-Bojtár utca által
határolt területre, valamint 
• a Budapest, III. ker. Árpád fejedelem útja-Ár-
pád híd-Duna folyam-Szépvölgyi út által hatá-
rolt területre
készülõ Kerületi Szabályozási Tervek megtekinthe-
tõk.

Bús Balázs
polgármester

A II. kerületben tartott la-
kossági fórumot március
elején a Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK), melyen
a fonódó villamosvonalakkal
kapcsolatos elképzeléseket
ismertették. 

Vitézy Dávid, a BKK
vezérigazgatója tájé-

koztatójában kifejtette: úgy
valósulhat meg az észak-
és a dél-budai villamosok
vonalának összekötése,

hogy sem a közúti kapaci-
tás, sem a parkolóhelyek
száma nem csökken. A
mai 17-es villamosok he-
lyett új vonalakat vezetnek
majd Óbudára, a jelenlegi
61-es, 19-es és 41-es villa-
mosok járnak majd az ös-
szekapcsolt vonalon. Ajár-
mûvek alacsonypadlósak
és halkabbak lesznek. A
projektet a Széll Kálmán
téren kezdik, és várhatóan
2015-re készül el. 

Tervek a fonódó villamosvonalakról 

Idén május 1-jétõl önálló
hajójegy cseréli fel a hely-
színen váltott vonaljegyet a
menetrenddel közlekedõ
dunai hajójáratokon (D11,
D12, D13). 

Amunkanapokon je-
lenleg is érvényes

egyéb jegyek és bérletek
változatlan feltételekkel jo-
gosítanak utazásra a hajójá-
ratokon, azonban a helyszí-
nen váltott vonaljegyek he-
lyett  május 1-tõl önálló ha-
jójegyet és annak gyerme-
kek által használható válto-
zatát vezeti be a Budapesti
Közlekedési Központ. Az
önálló hajójegy 750 forin-
tos, annak kedvezményes
formája (a 15 évesnél fiata-
labb gyermekek részére)
pedig 550 forintos áron ke-
rül a kínálatba.

Május 1-jétõl tehát
munkanapokon a Buda-
pest-bérletek, a 24 órás, 24
órás csoportos és 72 órás

Budapest-jegyek, vala-
mint a Budapest-hetijegy,
továbbá a kerékpárbérlet, a
kedvezményes csoportos
tanulójegy, a rendezvény-
hez kapcsolódó jegyek és
a kombijegy változatlanul
érvényesek a D11-es és a
D12-es hajójáratokon.

Munkanapokon a D11-
es és D12 járatokon a fenti
jegy- és bérlettípusokkal
nem rendelkezõ, díjmen-
tes utazásra nem jogosult
utasok számára, hétvégén
pedig a D13-as viszonyla-
ton minden, díjmentes uta-
zásra nem jogosult utas
számára a 750 forintos ha-
jójeggyel, vagy 15. élet-
évüket be nem töltött gyer-
mekek számára az 550 fo-
rintos kedvezményes hajó-
jeggyel vehetõk igénybe a
járatok. Aközforgalmú he-
lyi közlekedésben díjmen-
tesen utazó utasok min-
dennap díjmentesen utaz-
hatnak a hajójáratokon.

Gyermekeknek kedvezményesen

Önálló jegy a dunai hajójáratokon

ELÉRHETÕ A HÉV-RÕL AZ UTOLSÓ BUSZ. A 137-es autóbuszok vonalán az utolsó járat
23.10 helyett 23.20 órakor indul a Szentlélek tér H végállomásról, hogy a Batthyány
térrõl 23.08 órakor induló H5-ös HÉV-vel utazók is elérjék az utolsó 137-es buszt

A Budapesti Közlekedési
Központ hajójáratai márci-
us 15-tõl ismét gyakrab-
ban közlekednek. Újra jár
a D12-es, ezáltal a D11-es
vagy a D12-es hajók vala-
melyikére munkanapokon
30 percenként szállhatnak
fel az utasok a járatok kö-
zös szakaszán. Hétvégé-
ken ismét igénybe vehe-
tõk a D13-as hajók. 

T avaly nyáron nagy
sikert aratott az uta-

sok körében a menet-
rendszerû hajójáratok el-
indítása. Március köze-
pétõl ismét gyakrabban
közlekednek a hajók. Új-
ra jár a Kopaszi-gát (Rá-
kóczi híd) és a Római-
fürdõ között a D12-es, a
reggeli és a délutáni
csúcsidõszakban 60 per-

cenként. Ezáltal csúcs-
idõben a továbbra is 60
percenként közlekedõ
D11-es vagy a D12-es
hajók valamelyikére 30
percenként felszállhatnak
az utasok a közös szaka-
szukon. Hétvégenként
pedig ismét járnak a
Kopaszi-gát (Rákóczi
híd) és a Rómaifürdõ

között 60 percenként in-
duló D13-as hajók. A ha-
jójáratok újra megállnak
a Haller utca kikötõnél,
továbbá kikötnek a Szent
Gellért tér (Szabadság-
híd) hajóállomáson is.

Tavaszi menetrend a hajókon

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Mint arról többször hírt
adtunk, új szolgáltatáso-
kat biztosító bölcsõde
épül a Hunyadi utcában. A
projekt tervek szerint jövõ
júniusban zárul, már most
pontosan lehet tudni, mi-
vel nyújt többet majd az új
intézmény.

T öbb férõhelyet, új
szolgál ta tásokat

biztosító bölcsõde épül
a Hunyadi utcában,
mely alkalmas lesz a sa-
játos nevelési igényû és
több hátrányos helyzetû
gyermek fogadására is.
A projekt tervek szerint
2014 júniusában zárul.
Csillaghegy térségében
hosszú évek óta az Ál-
mos utcai bölcsõde az
egyetlen intézmény,
amely napközbeni ellá-
tást nyújt a gyes-rõl
munkába visszatérõ szü-
lõk gyermekeinek. Szá-
mos panasz és folyama-
tos igények fogalma-
zódtak meg a szülõk ré-
szérõl a férõhelyek elég-
telenségével, az épület
adottságával és mûszaki
állapotával kapcsolato-
san is. Az önkormányzat
megvizsgálta ezeket a
panaszokat, melynek
eredményeképp megál-
lapította, hogy az Óbu-
dai Egyesített Bölcsõ-
dék Álmos utcai telep-
helye alkalmatlan böl-
csõdei feladatok ellátá-
sára. A bölcsõde felújí-
tása, és az elõírások sze-
rinti átalakítása kivite-
lezhetetlen, az azonnali
bezárása pedig további
problémákat szülne. Eb-
ben a térségben ugyanis
más bölcsõde jelenleg
nem mûködik, a meg-

szûnõ férõhelyek pótlá-
sára csak Békásmegye-
ren nyílna lehetõség.
Mindemellett problémát
jelent az Óbudai Egyesí-
tett Bölcsõdéknél fenn-
álló kapacitáshiány is. A
kerületben jelentkezõ
igény évek óta jóval
meghaladja a bölcsõdei
kapacitást, annak elle-
nére, hogy az önkor-

mányzat folyamatosan
próbál új férõhelyeket
kialakítani. Jelenleg 103
bölcsõdés korú gyermek
van várólistán.

Mindezek indokolják
azt a 2011. évi képvise-
lõ-testületi döntést,
amely már egy új intéz-
mény létrehozásáról
szólt, melyet Csillaghe-
gyen, a Hunyadi utca-
Akácfa utca-Fodros utca

által határolt területen
valósítanak meg. 

A projekt 2012 júliusá-
ban kezdõdhetett. Ko-
rábban azért nem indul-
hatott el, mert az önkor-
mányzat költségvetése
nem tette lehetõvé, hogy
önerõbõl nekifogjon egy
ekkora beruházásnak,
így megpróbált külsõ
forrásokat bevonni. Ta-

valy nyáron az önkor-
mányzat sikeresen pá-
lyázott a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség a
„Szociális alapszolgál-
tatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastruk-
turális fejlesztése” címû
pályázatán, melyen a 447
millió forint összköltsé-
gû projekthez közel 150
millió forintot nyert.

Aprojekt célja, hogy az
Álmos utcában meglévõ,
bölcsõdei funkciók ellá-
tására alkalmatlan épület
kiváltásával egy, a mai
kor követelményeinek, a
vonatkozó jogszabályok-
nak és a helyi szükséglet-
nek megfelelõ új bölcsõ-
dei telephely létesüljön.
Az idõtálló esztétikum
biztosítása érdekében a
tervezési feladatokat a
Makovecz Imre nevével
fémjelzett építész stúdió
végezte. Az új bölcsõdé-
ben 52 gyermek számára
biztosítanak ellátást,
szemben az Álmos utcai
intézmény 38 férõhelyé-
vel, ahol az épület állapo-
ta miatt csak 35 gyermek
nevelése folyik. Új szol-
gáltatásként lehetõség
nyílik sajátos nevelési
igényû gyermekek foga-
dására, kiknek gondozá-
sában állandó jelleggel
gyógypedagógus is részt
vesz, segítve a gondozók
munkáját. Ezen kívül ját-
szócsoport és sószoba is
segíti a gyermekek egész-
séges testi és szellemi fej-
lõdését, valamint az igé-
nyekhez igazodva rugal-
mas nyitva tartási idõvel
kedvez a gyermekeknek
és szüleiknek.

Bölcsõde épül Csillaghegyen Makovecz-stílusban

Az oldalpárt összeállította Klug Miklós
Határidõre befejezõdött a Zápor utcai fûtõmû épületeinek bontása. S ahogy ez a tervekben
szerepelt, a területet is rendezték, az épületek helyét murvával, zúzott kõvel felszórták

Rendezték a terepet az egykori fûtõmûnél

A HÉV-pótló buszokon 
is szállítható bicikli 

A HÉV-vonalakon tartott vágányzárakkor forgalom-
ba álló pótlóbuszokon is lehetõség van március 24-
tõl kerékpárok szállítására. Eddig a HÉV-en megen-
gedett kerékpárszállítás lehetõsége autóbuszos
pótlás esetén nem volt megoldott. A Budapesti Köz-
lekedési Központ ezért kezdeményezte a szüksé-
ges hatósági elõírások és szabályzatok módosítá-
sát, melynek eredményeként már a HÉV-pótló bu-
szokon is lehet kerékpárt szállítani.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Állásbarát tréning
Tisztelt Álláskeresõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy III. kerületi lakosoknak
állásbarát tréninget indítunk április 11-én az Óbu-
dai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pontban.
Témakörök: felkészülés a munkaerõ-piac új kihívá-
saira; az önismeret erõsítése; érdekérvényesítés;
életpálya tervezés; aktuális információk a munka-
erõ-piacról (önéletrajz, motivációs levél, munkajog).
Idõpont: minden héten csütörtökön 16-tól 17.30
óráig. Az elsõ foglalkozás  április 11-én lesz. Hely-
szín: Váradi Sándor utca 9-11.
(További információ munkanapokon 9-tõl 18 óráig Ru-
dik Sándortól és Király Beátától kérhetõ a 250-1964-
es vagy a 06-20-590-2425-ös telefonszámokon.)

Az Óbudai Családi Tanács-
adó 2013-ban folytatja
nagy sikerû, „Családi kin-
csestár Óbudán” címû
gyermek- és családköz-
pontú projektjét. Térítés-
mentes programjaikra vár-
ják az óbudai gyermeke-
ket,  szülõket és családo-
kat.

A z Új Magyarország
Fejlesztési Terv-

ben szervezett projekt
legfõbb célja a hátrá-
nyokkal küszködõ gyer-
mekek és családjaik in-
tegrációs esélyeinek nö-
velése. Olyan új progra-
mokat indítanak 2013-
ban, melyek mérséklik a
gyermekek hátrányait,
csökkentik magatartási-
és teljesítményzavarai-
kat, valamint választ kí-
nálnak családjuk foglal-
koztatási, társadalmi in-
tegrációs, családi, élet-
viteli problémáira.

A világnapok rendez-
vénysorozatot III. kerü-
letben élõ családoknak,
szülõknek indították el a
TÁMOP 5.2.5 kereté-

ben. A programsorozat
17 alkalomból áll, amit
világnapok köré csopor-
tosítottak, úgy kialakít-
va, hogy minél több kul-
turális látványossággal
megismertessék az ér-

deklõdõket. 2011 októ-
bere óta többek közt
meglátogatták a Bazili-
kát, a Terror Házát, a
Dreher Sörgyárat, de
voltak Hûvösvölgyben
és szentendrei hajóki-
ránduláson is.

A világnapok prog-
ram a végéhez közele-
dik, hátra van még há-
rom kirándulás.

• A Sziklakórházat láto-
gatják meg április 26-án.
A Vöröskereszt világnap-
ja (május 8.) alkalmat ad
arra, hogy köszönetet
mondjanak azoknak, akik
e tiszteletreméltó szerve-
zet tagjai, önkéntesei. 

• A Csodák Palotájá-
ba látogatnak el május
17-én, ahol mindenki
megtalálja azokat az új
és régi játékokat, amit

szeretnének újdonság-
ként, vagy régi kedves
emlékként kipróbálni. 

• Akét évet lezáró prog-
ram utolsó állomása a
Margitsziget június 7-én,
ahol pikniket tartanak. 

A csoporttagoknak
állják a kirándulások
költségeit. Gyermekes
családok esetén gyer-
mekfelügyeletet biztosí-
tanak a kirándulások

alatt Kelta utcai telep-
helyükön (ehhez elõze-
tes egyeztetés szüksé-
ges), így a kisgyerme-
kes szülõk is el tudnak
jönni a programokra.

(A projektrõl bõvebb
információ Nagy Kriszti-
na programvezetõtõl kér-
hetõ a 06-20-564-3018-
as telefonszámon, vagy a
cstan.info@kszki.obuda.
hu e-mail címen.)

Folytatódik a világnapok rendezvénysorozat

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete
áprilisban a következõ idõpontokban és helyszíneken
szervez véradást. Április 5-én 10-tõl 13 óráig: HírTv
(Szentendrei út 89-93.), majd 14.30-tól 18 óráig az
Óbudai Auchan áruház parkolójában. * Április 11-én
10-tõl 16 óráig: az Óbudai Egyetemen (Bécsi út 96/b.),
április 16-án 15.30-tól 18.30 óráig a Dr.Szent-Györgyi
Albert Általános Iskolában (Szérûskert utca 40.).
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.
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Az „Óbudaiak Egészségé-
ért Közösen” címmel idén
is megrendezte az egész-
ségnapot a Szent Margit
Rendelõintézet. 

A Vörösvári úti szak-
rendelõben márci-

us 23-án ingyenes szû-
rõvizsgálatokra várták
az érdeklõdõket. Több
mint ötszázan vettek
részt a szûréseken. Még
mindig a nõk voltak töb-
ben (69 százalék). A

résztvevõk háromne-
gyede 50 évnél idõsebb
volt. A többiek 60 éves-
nél idõsebbek voltak, de
10 évesnél fiatalabb és
90 évesnél idõsebb is ér-
deklõdött. 

A legtöbb ember az
anyajegyszûrésre volt

kíváncsi, de a tüdõkapa-
citás, a látóélesség és a
csontsûrûség vizsgálatra
is sorba kellett állni. A
szájüregi, illetve uroló-
giai szûrés és a hallás-
vizsgálat is sokakat ér-
dekelt. Egy látogató ál-
talában három szûrõ-

vizsgálaton vett részt. A
megvizsgáltaknak több
mint a felét visszaren-
delték az orvosok a
szakrendelésre. 

A külsõ partnerek által
szervezett vizsgálatokra
további 68 személy jött
el. Ilyen volt például a
Gézengúz Alapítvány ál-
tal végzett, kisgyerme-
kek mozgásfejlõdési
problémáit feltáró játé-
kos vizsgálat, vagy a
számítógépes mozgás-
szervi diagnosztika.

- Örömteli, hogy a
Szent Margit Rendelõin-
tézet által szervezett
egészségnapokra évrõl
évre egyre nagyobb az ér-
deklõdés. Ez jól mutatja,
hogy az óbudaiak fontos-
nak érzik egészségük
megõrzését. A statisztikai
adatokból látható, hogy a
férfiak közül is mind töb-
ben jönnek el a szûrõ-

vizsgálatokra, és a meg-
jelentek átlagéletkora is
csökken - mondta az ese-
mény kapcsán dr. Thom-
ka György, a Szent Mar-

git Rendelõintézet ügy-
vezetõ igazgatója. Az
eseményt támogatta
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata. d. zs.

Egészségnap ingyenes
szûrõvizsgálatokkal 

A polgármesteri hivatalban a Magyar Vöröskereszt Bu-
dapest Fõvárosi Szervezete március 19-én véradást tar-
tott. Az önkormányzati dolgozók közül 31-en adták vérü-
ket azért, hogy ezzel megmentsék másik három ember
életét. Bús Balázs polgármester elsõként adott vért a hi-
vatal dolgozói közül

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

Szücs János, a III. Kerületi
Polgárõrség vezetõje  össze-

gezte a szervezet által az elmúlt
egy évben végzett tevékenysé-
gét, majd dr. Hegedûs György, a
Budapesti és Agglomerációs
Polgárõr Szervezetek Szövetsé-
gének (BPSZ) elnök-helyettese
átadta az elismeréseket.

- A III. kerület kiemelkedõen
támogatja a polgárõr szervezetet,

anyagilag és erkölcsileg egy-
aránt, ami dicséretre méltó -
ezekkel a szavakkal adta át azt a
díszoklevelet Bús Balázs polgár-
mesternek, amely a polgárõrség
érdekében kifejtett önzetlen se-
gítségnyújtás elismeréseképpen
adható. Ugyanilyen díszoklevelet
vehetett át Puskás Péter alpol-
gármester és Murányi László, az
Óbudai Közbiztonsági Nonprofit
Kft. ügyvezetõje.

Oklevelet és emléktárgyat  ka-
pott az egyesület támogatása érde-
kében kifejtett, illetve az együtt-
mûködésért végzett munkájáért
Szira Károly és Ján Zoltán rend-
õrfõhadnagy. Elnökségi oklevelet
nyújtottak át Varga Norbert Zol-
tán polgárõrnek a „Minden élet
számít”-program kidolgozásáért,
az idõsotthonokban végzett áldo-
zatvédelmi elõadások megszerve-
zéséért és lebonyolításáért.

Polgárõr elismerés az önzetlen segítségért
Éves beszámoló taggyûlését tar-
totta a III. Kerületi Polgárõr
Egyesület a polgármesteri hivatal
tanácstermében március 19-én.
Az eseményen a Budapesti és
Agglomerációs Polgárõr Szerve-
zetek Szövetségének  elnöksége
díszoklevelet adott át Bús Balázs
polgármesternek, Puskás Péter
alpolgármesternek és Murányi
Lászlónak, az Óbudai Közbizton-
sági Kft. ügyvezetõjének.

Akik nem kímélik
Óbuda mûemlékeit.

Kerületünk gazdag római
mûemlékekben. Aquin-
cum nevû római település
és katonai tábor volt a

mai Óbuda helyén. Her-
kules görög mitológiai
hõs, aki elnyerte a halha-
tatlanságot. A Hercules-
villa római kori lakóépü-
let maradványa. A Buda-

pesti Történeti Múzeum
kiállítóhelye, a Meggyfa
utca 19-21. szám alatt ta-
lálható. Elkezdték kitörni
az ablakokat. Meg kelle-
ne állítani az elkövetõket! 

Állítsuk meg a vandálokat!

Egy óbudai buszmegállóban
szolgálaton kívüli rendõr
mentett életet március 21-
én. Az eszméletét vesztett
férfin szívmasszázst alkal-
mazó rendõr csak egy héttel
korábban sajátította el az
életmentõ technikát.

AIII. kerületi Rendõr-
kapitányság egyik

rendõre hazafelé tartott
délután, amikor meglátta,
hogy összeesik egy férfi a
Pacsirtamezõ utca és a Tí-
már utca keresztezõdésé-
ben lévõ buszmegállóban.
Azonnal segítségére sie-
tett. Az eset elõtt egy hét-
tel sajátította el az élet-
mentés alapjait, a rendõr-
kapitányság több munka-
társával együtt, az Orszá-

gos Mentõszolgálat szak-
emberei segítségével. A
rendõr a tanultak alapján
szívmasszázst alkalmazott
a válságos állapotban lévõ
férfin, akinek már nem
volt légzése. Megvizsgál-
ta a beteg légzését, hívatta
a mentõket a járókelõkkel
és azonnal megkezdte az
újraélesztést. Ezzel a men-
tõk kiérkezéséig biztosí-
totta a férfi keringését. A
mentõegység - köztük épp
az egyik képzést tartó
szakember - ezt követõen
sikeresen „sokkolta” a be-
teget, akit már stabil álla-
potban szállítottak kór-
házba. Az 1955-ös szüle-
tésû férfi állapota azóta is
stabil. A segítségére sietõ
rendõr késõbb elmondta:

ha nem vett volna részt a
képzésen, nem mert volna
beavatkozni.

A képzést annak kap-
csán indították Óbudán,
hogy februárban defib-
rillátorral szerelték fel a
kerület egyik térfigyelõ
járõrautóját. Mint arról
beszámoltunk, a fõvá-
rosban egyedülálló kez-
deményezésként, a helyi
önkormányzat megbízá-
sából a közbiztonsági
kft. közel 700 ezer forint
értékben vásárolt félau-
tomata újraélesztõ be-
rendezést, hogy szükség
esetén kéznél legyen az
azonnali segítségnyúj-
táshoz.

Összeállította
Szeberényi Csilla

Ismét kábellopás
A H5-ös, szentendrei HÉV-vonalán, Békásme-
gyer és Budakalász állomások között ismeretlen
tettesek eltulajdonítottak 120 méter úgynevezett
betáplálási kábelt. A lopás a vonatforgalomban
fennakadást nem okozott, az anyagi kár mintegy
1,1 millió forint.

Rendõr élesztett újra egy férfit 
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Összeállította Domi Zsuzsa

Fogadj örökbe egy zöldterületet! 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - a kerület Környezetvédelmi Alapjának
terhére - zöldfelület örökbefogadására lehetõséget adó pályázatot hirdet a fen-
ti címmel a kerületben mûködõ civil szervezetek részére.
A támogatható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag
a civil szervezet mûködési területén, közterületen fekvõ zöldfelületek rendbeté-
telére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növény-
gondozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére),
parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbetett terület folyamatos gon-
dozására, takarítására fordítható.
Az elnyerhetõ támogatás maximális összege: 200.000 forint.
A támogatás feltétele: 30 százalék önrész biztosítása, amely lehet az elvég-
zendõ munka értéke is.
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthetõ a www.obuda.hu internetes
oldalon, vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest,
Fõ tér 4.).
A pályázatról további információt nyújt: Locskainé Radnai Írisz civil referens a
437-8921-es telefonszámon, vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.
A beadás határideje: 2013. április 5. (péntek) 12 óra.

Pályázat civil szervezeteknek

A Magyar Rovartani Társa-
ság 2011 óta jelöli ki az év
rovarát. A hétpettyes kati-
ca és az imádkozósáska
után, idén a választás a ci-
romlepkére (Gonepteryx
rhamni) esett.

Ha a növények között
a hóvirágot vagy a

téltemetõt tekintjük a ta-
vasz hírnökének, akkor a
rovarok körében a cit-
romlepke tölti be ezt a
szerepet. A hó még alig
olvadt el, amikor a lomb-
talan erdõszéleken, tisztá-
sokon már ott csapong a
korán ébredõ, áttelelt lep-
ke. A citromlepkével sok-
felé találkozhatunk, noha
igazi élõhelyei azok a te-
rületek, ahol hernyójának
tápnövényei, a bengefa-
jok is megtalálhatók. 

A citromlepkék kora
tavasszal párosodnak. A
zöld színû hernyók nagy-
jából egy hónapig táplál-
koznak, majd finom se-
lyemszállal egy levélhez
vagy szárhoz rögzítik
magukat, és bebábozód-

nak. Kétheti bábállapot
után pedig - nagyjából jú-
nius végén - kikelnek az
új nemzedék lepkéi, és
ezeket szeptember végéig
láthatjuk a virágok körül,
bár a legforróbb hetekre
eltûnnek, hogy sziklaha-
sadékokban, faodvakban,
pincékben hûsöljenek.
Õsszel ismét megjelen-
nek, majd telelõhelyükre
vonulnak. Sok más lepke
is telel imágó alakban, de
általában zártabb helyen;
a citromlepke azonban
megelégszik a borostyán
vagy a szeder télen is
zöld, összeboruló levél-
sátrával, mi több, néha
csak a bokrok ágaira ka-
paszkodik. Testfolyadéka
úgy hûl le, hogy szövetei
fagypont alatt sem káro-
sodnak. Tavasszal azután
ismét láthatjuk a lepké-
ket, bár csak rövid ideig,
mert párzás és peterakás
után elpusztulnak. A ha-
zai nappali lepkék között
a leghosszabb életû, lep-
keként akár a 10 hónapos
kort is megéri. 

A citromlepke az év rovara

A fûszerek gyakorlatilag
gyógynövények, így hatá-
suk egészségünk változá-
sában is lemérhetõ. Télen,
a megfázásos idõszakban
nyugodtan vegyük igénybe
a konyhaszekrényben ta-
lálható fûszereket, illetve
az azokból készült olaja-
kat, hogy távol tartsuk a
vírusokat magunktól és
szeretteinktõl.

A rozmaring baktéri-
um- és vírusölõ ha-

tású. Legegyszerûbben
úgy alkalmazhatjuk,
hogy a szobai párologta-
tóba cseppentünk néhá-
nyat az olajából.

A fahéj számos süte-
ménynek kellemes aro-
mát kölcsönöz. De vírus-
ölõ képessége még inha-
lálásra is alkalmassá teszi.

A felmelegített, gõzölgõ
vízbe legalább tíz csepp
illóolajat érdemes csö-
pögtetni, majd klasszikus
módon fölé hajolni, töröl-
közõt borítani a fejre és
negyed órán át beszívni a
kellemes illatot, hogy jól
átjárja a légutakat. 

A kakukkfûbõl remek
köhögéscsillapító teát
fõzhetünk. Egy csésze
teához egy púpozott kis-
kanál kakukkfüvet hasz-
náljunk. Néhány percig
áztassuk a leveleket a
forró vízben, majd kor-
tyonként igyuk meg.
Némi mézzel megéde-
síthetjük, mert a méz is
csillapítja a köhögést.

A kömény a hurutokat
szakítja fel és szünteti
meg. Szintén teának fel-
dolgozva a leghatáso-

sabb. Érdemes porított
formában használni,
mert akkor jön ki igazán
az aromája. Az eljárás
egyszerû: forrázzuk le
egy csésze vízzel, majd
tíz percnyi pihentetés
után szûrjük át. Makacs
hurutoknál akár napi há-
rom-öt csészével is elfo-
gyaszthatunk. Mézzel
ízesítve még finomabb. 

A fokhagyma nyersen
baktérium-, gomba- és
vírusölõ tulajdonságok-
kal bír. Egy fokhagymás
pirítósnál jobb fogást
keresve sem találhat-
nánk, ha gyógyulni sze-
retnénk.

A citromfûbõl készült
illóolaj párologtatva fer-
tõtleníti a szoba levegõ-
jét, kitisztítja a léguta-
kat, és csillapítja a meg-
fázás tüneteit. Inhalálás-
ra is kiváló. 

Meghozták a házon belüli szelektív hulladékgyûjtõket a Reménység utcai társasházba

Gyógyulj teázva!
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Ünnep a Bárcziban
Az 1848-as márciusi ifjakat megidézve, forradalmi
hangvételû iskolai mûsoron vettek rész a Bárczi
Géza Általános Iskola diákjai és tanárai március 14-
én. Az ünnepi hangulathoz az irodalmi mûsor mel-
lett a közel 80 tagúra kiegészült énekkar részvétele
is hozzájárult. Ezt a fiatalos hangulatot március 13-
án elvitték az iskolához közeli nyugdíjasházba, ahol
az idõsek és gyermekek közösen emlékeztek az
1848-as forradalomra.

Életre kelt népzene bölcsõdékben

Mondókákat, népdalokat hallgathatnak, tanulhat-
nak és a hangszerekkel ismerkedhetnek a gyerekek
az „Élõ népzene a bölcsõdében” elnevezésû prog-
ram-sorozatban. A rendezvények „A virágzáshoz
fontos a korai vetés” címet is kaphatnák, hiszen a
népzene hallgatásával pozitívan befolyásolják a kis-
gyermekek anyanyelvi fejlõdését, és a beszéd indu-
lását. Életre kelt a népzene a Solymár, a Víziorgona
és a Szérûs bölcsõdék játszócsoportjaiban

Nyílt napok óvodákban
A Hétpettyes és a Szín-Kör-Játék tagóvodában nyílt
napokra várják a szülõket és gyermekeiket. A
Harrer Pál utcai óvodában elõször csak a szülõket
invitálják április 9-én és 11-én 9-tõl 10 óráig. Gyere-
kekkel együtt április 16-án 10-tõl 11.30 óráig nyer-
hetnek bepillantást az óvodai életbe. A Törzs utcai
óvodában csak szülõknek április 8-án 9-tõl 10 óráig
adnak felvilágosítást. Gyerekeikkel együtt április 15-
én 10-tõl 11.30 óráig várják az érdeklõdõket. A
Solymár utcai óvodában a szülõknek április 9-én 9-
tõl 10 óráig mutatják be az intézményt. Gyerekkel
együtt április 17-én 10-tõl 11.30 óráig vehetnek
részt a nyílt napon.

Számítógépes tanfolyam
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület április 9-én induló, „Ismer-
kedés a számítógéppel és az internettel; Idõsebbek
is elkezdhetik!” címû tanfolyamára még két szabad
hely van. (Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-
221-4938-as telefonszámon.)

Középiskolai és érettségi 
elõkészítés, korrepetálás

Szaktanárokkal, a Vörösvári úton! Lehetõségek:
ötödikes és hetedikes tanulók felkészítése a követ-
kezõ tanév központi, középiskolai felvételijére.
Érettségi elõkészítõ közép- és emeltszinten, min-
den tantárgyból. Bukásmegelõzés, féljegyek javítá-
sa, korrepetálás. Matek-fizika-kémia-magyar korre-
petálás, tehetséggondozás minden délután és
szombat délelõtt max. 2-3 fõs kiscsoportban, vá-
lasztható idõpontban. (Tel.: 06(20)946-2027,
www.obudamatek.hu)   Thalész-Kör

AHarrer Pál Általános
Iskola a selmecbá-

nyai Jozef Horáka Általá-
nos Iskolával közösen
nyert pályázatot a Világ-

örökség Városok Szerve-
zete Loyality Reward
Programban, melyet dr.
Kiss Katalin építész készí-
tett elõ. A pályázat célja a

világörökség megismerése
és a két különbözõ világ-
örökségi város fiataljai
közti kommunikáció fej-
lesztése. Az elsõ találkozót
február 21-én tartották Sel-
mecbányán. Az esemé-
nyen az óbudai iskola né-
hány diákja is részt vett.
Odaérkezésükkor a pol-
gármester asszony fogadta
õket. A csoport városnézõ
séta után meglátogatta a
helyi iskolát, ahol az intéz-
mény igazgatója aláírta a
két iskola közti szerzõdést.
A selmecbányai diákok
április 23-án viszonozzák
a látogatást Óbudán.

Selmecbányán a Harreros diákok

Felismerve a természettu-
dományos képzés fontossá-
gát, az Óbudai Egyetem
Neumann János Informati-
kai Kara alkalmazott mate-
matikus mesterszakot hir-
det nappali és esti szakokra
a 2013 szeptemberében in-
duló tanévben.

Afelvételi jelentkezés
során feltétel nélkül

elfogadott a matematika
alapképzési szakos diplo-
ma. A természettudomány,
a mûszaki, az informatika
képzési területek vala-

mennyi alapképzési sza-
kán, a gazdaságtudomá-
nyok képzési terület köz-
gazdasági képzési ágának
gazdaságelemzés alapkép-
zési szakán végzett hallga-
tók akkor nyerhettek fel-
vételt a matematikus mes-
terképzési szakra, ha a li-
neáris algebra, analízis,
geometria, halmazelmélet,
kombinatorika, matemati-
kai logika, operációkuta-
tás, számelmélet, valószí-
nûségszámítás témákban
legalább 65 kreditet telje-
sítettek és megfeleltek az

intézményi szakmai felvé-
teli vizsgán.

A matematika BSc-vel
nem rendelkezõknek leg-
feljebb 20 kredit értékben
az „Elméleti alapozás”
sávba tartozó tárgyakat is
teljesíteniük kell. Apontos
követelményeket a koráb-
bi tanulmányok figyelem-
bevételével az egyetem
Alkalmazott Matematikai
Intézete határozza meg. A
mesterszakra felvételt
nyert hallgatók a mûszaki
matematika szakirányt vá-
laszthatják.

Alkalmazott matematikus mesterszak

Paisos diákok sikerei versenyeken
Az idei kerületi tanulmányi és sportversenyeken kiválóan szerepeltek a Pais Dezsõ
Általános Iskola tanulói. Pázmándi Evelin a Magyar Kultúra Napján rendezett vers-
mondó versenyen I. helyezést ért el. Takács Péter a Simonyi Zsigmond kerületi he-
lyesírási verseny II., a matematikaverseny III. helyezettje lett. Csordás Alex dzsúdó
sportágban I., a Sakk Diákolimpián III., Mesterházy Réka I. helyezést ért el. Az is-
kola ötödikes és hatodik osztályos csapata II. helyezett lett a Karádi Károly Termé-
szettudományi Versenyen. Takács Kinga a Herman Ottó Biológia Versenyen,
Medveczky Attila a kémia versenyen szerzett III. helyet. A kerületi rajzversenyen Be-
nedek Zsófia II. lett, a fõvárosi versenyen VII. helyezést ért el. (A már hagyományos
Pais Cerative angol nyelvi versenyt április 8-án rendezik az intézményben.)
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Szeptembertõl már kínaiul
is tanulhatnak a diákok a
Kõrösi Csoma Sándor Két
Tanítási Nyelvû Gimnázium
és Szakközépiskolában -
jelentették be március 21-
én az intézményben tartott
sajtótájékoztatón. Az or-
szágban egyedülálló okta-
tási programot az ELTE
Konfuciusz Intézettel közö-
sen dolgozta ki a Baptista
Szeretetszolgálat, amely -
mint ismeretes - átvette az
iskolát. 

Az idén szeptember-
ben kezdõdõ ötéves

képzésben résztvevõ fia-
talok felsõfokú kínai
nyelvtudást szerezhet-
nek, amellyel a nemzet-
közi munkaerõpiacon is
versenyképes tudásra te-
hetnek szert. A képzés
azért öt éves, mert az el-
sõ évfolyamban - ez a
nulladik év - a kínai
nyelv megalapozása zaj-

lik heti 18 órában. Ezt
követõen az elsõ évtõl
már három tantárgyat -
egyetemes történelem,
földrajz, matematika - kí-
naiul tanulnak, heti hat
órában pedig kínait.
Plusz heti két órában a
kínai civilizációval is-
merkedhetnek meg. A ti-
zedik évfolyamon már
középfokú szintre jutnak
kínaiból, a képzés végén

pedig emeltszintû érett-
ségit tehetnek a nyelvbõl,
s ha két kínai nyelven ta-
nult tárgyból legalább
középszintûre érettségiz-
nek, akkor felsõfokú
nyelvvizsgához jutnak. 

A szakmai programot
az intézmény fenntartója
és az iskola az ELTE
Konfuciusz Intézet támo-
gatásával alakította ki.
Az anyanyelvi tanárok is
az intézeten keresztül ke-
rülnek a gimnáziumba. -
Az intézet 2006-ban ala-
kult azzal a céllal, hogy a
kínai nyelvet és kultúrát
megismertesse és nép-
szerûsítse Magyarorszá-
gon - ismertette dr. Ha-
mar Imre, igazgató. - A
középiskolás diákoknak
egy kifejezetten magya-
rok számára kifejlesztett,
négy kötetbõl álló tan-
könyvsorozat készült. A
kötetek a különbözõ
szintû nyelvvizsgákhoz
szükséges tananyagot
tartalmazzák. Tapasztala-

taink alapján állíthatom:
a kínai ugyanúgy megta-
nulható, mint bármely
más idegen nyelv. Ami
további vonzerõt jelent-
het a fiataloknak, illetve
szüleiknek, hogy aki itt-
hon megtanulja a nyel-
vet, bátran jelentkezhet
valamelyik magas szín-
vonalú kínai egyetemre
továbbtanulni - ingyen!

A Kõrösinek jelentõs
tapasztalatai vannak már
a kéttannyelvû oktatás te-
rületén: 1974-ben itt in-
dult meg az ilyen képzés
elsõként az országban.
Egészen a ‘80-as évekig
kizárólag ebben az isko-
lában tanulhattak idegen
nyelven - angolul, néme-
tül vagy oroszul - bizo-
nyos tantárgyakat a fiata-
lok. Szeptembertõl ez a
sor bõvül a kínaival. - S
bár a továbbtanulási je-
lentkezés elsõ fordulójá-
ról lemaradtunk, a pót-
felvételin még bátran le-
het jelentkezni hozzánk -

hívta fel a figyelmet Ha-
vasi Mariann, a gimnázi-
um igazgatója. - Terveink
szerint egy 16 tanulóból
álló csoportot indítunk
szeptembertõl, de ha so-
kan jelentkeznek, akár
több osztály is indulhat -
nyugtatta meg az érdek-
lõdõket. 

- Az oktatási programot
úgy tervezzük megvaló-
sítani, hogy a kínai-ma-
gyar kéttannyelvû osztá-

lyok az öt év során leg-
alább egyszer, hosszabb
idõre eljussanak Kínába.
Meggyõzõdésem, hogy a
kínai kéttannyelvû osztá-
lyokból kikerülõ diákok
hamar megtalálják helyü-
ket a világban, és hozzá-
segítik Magyarországot
is ahhoz, hogy Kínával
gyümölcsözõ kapcsola-
tok alakuljanak ki -
mondta Szenczy Sándor, a
Baptista Szeretetszolgálat
elnöke. 

A kínai nyelv ismereté-
nek fontosságára hívta
fel a figyelmet Qu Lei, a
Kínai-Magyar Szövetség
alelnöke, aki évek óta
Magyarországon él és
dolgozik. - Azért tanul-
tam meg magyarul, hogy
tízmillió emberrel szót
értsek és így érvényesül-
ni tudjak. Kínában 1,3
milliárd ember él. Nem
tehetik meg a magyarok,
hogy ne értsenek szót ve-
lük! - hangsúlyozta, utal-
va Kína egyre nagyobb

gazdasági és politikai
szerepére a Földön. 

A tájékoztatón részt
vett Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mestere is, aki elmondta,
hogy a kerület térítés-
mentesen adta át a gim-
náziumot a Baptista Sze-
retetszolgálatnak. Az
óbudai oktatási képet szí-
nesíti a most meghirde-
tett kínai tanszak.

Domi Zsuzsa

Búcsúzunk Erzsi óvó nénitõl 
Gráczol Sándorné óvónõ, a
gázgyári kolónia Erzsi nénije
életének 91. évében vissza-
adta lelkét Teremtõjének
március 7-én.
Óvónõ diplomáját 1941-ben
kapta meg és a háború befe-
jezését követõen, 1946-ban
a gázgyári lakótelep vezetõ
óvónõje lett. Elsõ és egyet-
len munkahelyén 37 évig
gyakorolta hivatását, nemzedékeket nevelve és ké-
szítve fel az iskolára, az életre. Növendékeit meg-
számlálni sem lehet, elsõ kis óvódásai ma már
nagymamák, nagypapák.
Életünkben meghatározó a szülõi ház gondoskodó
szeretete, ebbõl az elsõ, az óvodai közösségbe tör-
ténõ beilleszkedést kivételes személyisége, empa-
tikus magatartása nagyon sokban segítette.
A gázgyári kolónia kis közössége különleges helyet
foglal el a kerület életében. Egymást segítve, egy-
másra figyelve, osztozva az örömökben, bajokban
életük egy fontos szakaszában volt fogódzó Erzsi
óvó néni szeretetteljes személyisége a közösségbe
történõ beilleszkedésben.
Fél évszázadot élt boldog házasságban férjével,
Sándor bácsival, és nevelték három gyermeküket,
Erzsit, Ágit és Zsuzsit, akikbõl a teniszsport kiváló-
ságai lettek. Erzsi néni pedagógiai munkáját 90.
születésnapján rubin diplomával ismerték el.
Hamvasztás utáni búcsúztatását április 12-én 9.45
órakor tartják az Óbudai Temetõ ravatalozójában.
Emlékezõ szeretetünk kísérje utolsó útjára, Isten
Önnel drága Erzsi néni!

Az egykori kisóvodások 
és a gázgyári kolónia lakói 

A diákok elõtt egy teljesen 
új világ nyílik meg, 

nem csak nyelvi és kulturális, 
de munkaerõpiaci szempontból is. 

Dr. Hamar Imre, Havasi Mariann, Bús Balázs, Szenczy
Sándor és Qu Lei a sajtótájékoztatón

Kínaiul a Kõrösiben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pentimento
Tuzson-Berczeli Péter festõmûvész „Pentimento” cí-
mû retrospektív tárlatát tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk április 7-ig a Magyar Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban. (A kiállítás hétfõ kivételével
mindennap 10-tõl 18 óráig látogatható. Cím: Korona
tér 1., a volt Dugovics Titusz tér.)

A mester és tanítványai

A Békásmegyeri Közösségi Házban Szipál Már-
ton és tanítványai fotóiból rendeztek kiállítást.
Szipál Márton a XX. század egyik legszínesebb
mûvészegyénisége, legendás fotómûvész, aki
leghíresebb képeit hollywoodi sztárokról, az
elenganciáról és a szépségrõl készítette. A kiál-
lításon két tanítványa, Börzsey B. Bálint és Fe-
kete Éva képeit is láthatták az érdeklõdõk 

„Életmûvem, akvarellel”
L. Grubits Gizella festõmûvész kamara-kiállítását április
10-én 17.30 órakor nyitják meg a Csillaghegyi Közössé-
gi Házban. A tárlaton „életmûvem akvarellel” mottóval
keresztmetszetet láthatnak az óbudai festõmûvész,
mesteri kolorista munkásságából. A megnyitón Rák Bé-
la zenész és Gyimesi László költõ mûködik közre.Az ezt
követõ irodalmi beszélgetés vendége Kántás Balázs iro-
dalomtörténész, költõ, kritikus. (A tárlat ingyenes, megte-
kinthetõ április 24-ig. Cím: Mátyás király út 11-15.)

Kis magyar filmtörténet
Nagyszabású standfotó-kiállítás nyílt az Országos
Széchényi Könyvtár VI. emeleti Ars Librorum kiállí-
tóterében a Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény
gazdag anyagából. A „Filmgyári capriccio” címû tár-
lat április 30-ig látható.

Bibliai kérdések 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Bibliai kérdé-
sek” címmel folytatódik a bibliai elõadás-sorozat. Az
érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Názáret-
bõl származhat-e valami jó?”; „Felismerhetõ volt-e Is-
ten Fia?” címmel április 2-án; „Az én útjaim nem igaz-
ságosak-e?”; „Mikor igaz a mi utunk?” címmel április 9-
én hallhatnak elõadást. Elõadók: Kecskeméti János,
Filep György. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõjegy: 150
forint. Cím: San Marco utca 81.)

Megvalósult és megvalósulatlan álmok
Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban. A május 5-ig látogatható
tárlat válogatást nyújt Erdély István, Gönczi Gebhardt
Tibor, Haranghy Jenõ, Repcze János, Rottler István és
Tuszkay Márton reklámterveibõl. (A kiállítás hétfõ kivé-
telével naponta 10-tõl 18 óráig tekinthetõ meg. Cím:
Korona tér 1., volt Dugovics Titusz tér.)

Szigethy Anna képzõmû-
vész fotósorozatokat, ins-
tallációkat és rövid videó-
kat bemutató kiállításá-
nak kiindulási pontja a nõi
portré : négy atipikus fel-
vétel készült nõkrõl a mû-
vész élethelyein, Buda-
pesten és Berlinben. 

Akiállított munkák-
ban meghatározó a

városi élettér, ami megad-
ja azt a történelmi, szocio-
lógiai keretet, ami tovább
árnyalja a bemutatott ala-
kok szemé-
lyérõl alko-
tott képet.
A szereplõ-
ket nagy-
ban befo-
l y á s o l j a
környeze-
tük: ekörül
f o r o g
mindegyik
mû, miköz-
ben egy-
szerûen be-
szélnek az
életükrõl a
kettévágott
Berlinben
(Gudrun), megmutatják
intim közegüket (Sophie
Müller arcképe) vagy me-
sélnek Budapestre költö-
zésükrõl, arról, hogyan
fogadta be õket a város,
milyen képeket kapcsol-
nak kedvenc helyeikhez
(Edit képei). 

A tárlatnak a Kiscelli
Múzeum Oratóriumában
rendezett részében látható
többek között a „Nõk, pon-
gyolák” (2013) címû, 25
felöltöztetett szabóbabából
álló névadó installációja:
egy vidám nõi hadsereg,
egy tömegben a mozdulat-
lan babák a nejlonruhák-
kal, ahol csak a riasztó mû-
anyag szövet az azonos.
Az installációhoz tartozik
egy azonos címû videó is,
a „Kertes házak utcája” cí-
mû, 1962-ben készült ma-

gyar film néhány részleté-
vel. A „Városkép, egy-
szerre” (2013) címû fotó-
sorozat darabjai kollázsok:
jellegzetes kelet-európai
városjelenetek fekete-fe-
hérben, amelyek komor
hangulatába a korszakra
annyira jellemzõ színes

nejlonpongyolák durván
beavatkoznak - kiegészítik
azt, felmutatván, hogy a
kettõ egyszerre létezett.

Akiállítás a múzeum ál-
landó, a fõváros újkori tör-
ténetét bemutató kiállítá-
sában folytatódik, ahol a
képzõmûvész finom inter-
venciókkal élt, egy-egy
míves tárgyat mai fotóra
vagy digitális képkereten
bemutatott videóra cserélt
ki. Nem provokatívan rob-
bantja szét a kiállítást, ha-
nem kiegészíti azt, hozzá-

téve a mai verziót az akko-
ri mindennapokhoz. Négy
munka látható a történeti
kiállításban, összefüggés-
ben az Oratóriumban épí-
tett installációkkal. A
Gudrun - egy berlini tán-
cosnõ története (2012)
munkából egy portré sze-
repel, ami a polgárok arc-
képcsarnokában jelenik
meg. A fõvárosi fürdõket
bemutató részben látható
egy videó a víz tematikájá-
hoz kapcsolódóan, „Kisfiú
a plázson” (2004-2005)
címmel, majd az empire
vitrinbe a porcelántár-
gyak közé helyezett
„Vizespalackok” (2001)
címû fotósorozat. Záró
momentumként a buda-
pesti parkok festményei
közé egy, az óbudai ját-
szótérrõl szóló videó ke-
rült „Urban moments/
Óbuda - gyerekkori emlé-
kek” (2004) címmel.

(Megtekinthetõ április
7-ig, keddtõl vasárnapig
10-tõl 18 óráig. Cím:
Kiscelli utca 108.)

Fotósorozatok, installációk, rövid videók

Nõk, portrék, pongyolák

A2013-as esztendõ
Krúdy Gyula éve,

május 12-e halálának 80.,
október 21-e születésének
135. évfordulója. A közis-
mert magyar író életének
utolsó éveit Óbudán élte
és itt halt meg. A múlt év-
ben megalakulásának 30.
évét ünneplõ Krúdy Gyu-
la Irodalmi Kör kötelessé-
gének érzi, hogy elõsegít-
se Óbuda-Békásmegyer
ifjú és felnõtt lakosainak e
jelentõs évfordulóban va-
ló részvételét, az író életé-
nek, valamint a Kör tevé-
kenységének megismeré-

sét. E célok megvalósítása
érdekében a Kör felajánl-
ja, hogy szívesen segíti és
közremûködik a kerület-
ben lévõ oktatási intézmé-
nyek, civil szervezetek és
nyugdíjas klubok megem-
lékezéseinek, irodalmi
estjeinek vagy író-olvasó
találkozóinak megszerve-
zésében. 

(Egyeztetni Király La-
jossal, a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör elnökével a
704-5893-as telefonszá-
mon, valamint a kiralyla-
jos47@hotmail.hu e-mail
címen tudnak.)

Segít a szervezésben 
a Krúdy Gyula Irodalmi Kör 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Balog Zoltán, az embe-
ri erõforrások minisz-

tere nemzeti ünnepünk al-
kalmából, a köztársasági
elnök megbízásából már-
cius 14-én Magyar Köztár-
saság Érdemkereszt Arany
fokozata (polgári tagozat)
kitüntetést adta át Faragó-
né Bircsák Márta gyógy-
pedagógusnak, a Buda-
pest III. kerületi Óvoda,
Általános Iskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
(EGYMI) igazgatójának.

Faragóné Bircsák
Márta az elmúlt évtized

oktatáspolitikai változásai-
ra érzékenyen reagált, in-
novatív elképzeléseivel,
kreatív képességeinek ka-
matoztatásával a növekvõ
elvárásokhoz igazította az
EGYMI feladatrendszerét,
és az intézményt nemcsak
a III. kerület, de a fõváros
egyik legsikeresebb neve-
lési-oktatási intézményévé
tette. Mindig képes volt az
aktuális helyzetekre, prob-
lémákra azonnal reagálni
és határozottan dönteni.
Gondolkodását a holiszti-
kus szemlélet hatja át, segí-
tette és vigyázta a gyerme-
kek és a nevelõtestület lel-
ki, fizikai, szellemi szintû
kiteljesedését, fejlõdését.

Munkájának eredmé-
nyeként az intézmény el-
nyerte az Ökoiskola és az
Erõszakmentes, Egészség-
tudatos Iskola címet, meg-
szervezte a kerületi utazó-
szakember hálózatot, kü-
lönleges terápiákat vezetett
be (állatasszisztált terápia,
szenzoros delfin- és hang-
terápia, gyógyeuritmia, ze-
neterápia), az intézményt
az ELTE BGGYK bázis
gyakorlóhelyévé alakítot-
ta, mozgásfejlesztõ torna-
termet különített el, sóka-
bint hozott létre, folyama-
tosan részt vett pályázato-
kon és pályázati konzorci-

umokban, megszervezte és
mûködtette a Holisztikus
Akadémiát, nyílt napokat
és tanfolyamokat szerve-
zett gyógypedagógusok,
pedagógusok, óvodapeda-
gógusok részére, megala-
pította az intézményen be-
lüli szakmai munka elis-
merését szolgáló Élet Virá-
ga-díjat. Neki köszönhetõ,
hogy Családbarát Munka-
hely alakult ki az intéz-
ményben. Szakmai elõ-
adásokat tartott a sérült
emberek elfogadására
(„érzékenyítés”), támogat-
ta a nevelõtestületi tagok
publikációit. Õ maga is fo-
lyamatosan publikált, az
intézményben tv- és rádió-
felvételeknek adott helyet,
amelyek a sérült gyerme-
kek fejlesztési lehetõségeit
mutatták be.  Mindezek
mellett pedig ellátta az is-
kolát támogató alapítvány
(Óbuda Fogyatékos Gyer-
mekeiért Alapítvány) elnö-
ki teendõit. 

Örömteli nyugdíjas éve-
ket kívánunk.

* * *
Szintén a Magyar Köz-

társaság Érdemkereszt
Arany fokozata (polgári ta-
gozat) kitüntetést kapta dr.
Wéber Attiláné, a III. ke-

rületi Vackor Óvoda és
Mókus Óvoda intézmény-
vezetõje. Pedagógiai tevé-
kenységét 1977-ben kezd-
te óvodapedagógusként a
BM Istenhegyi úti óvodá-
jában, ahol 1993-ig dolgo-
zott. Közben 1989-1993
között egy alternatív peda-
gógiai kísérletben vett
részt, Porkolábné dr. Ba-
logh Katalin és Knollné
dr. Pereszlényi Éva veze-
tésével. A Játék-Mozgás-
Kommunikáció elnevezé-
sû pedagógiai program az

addigi gyakorlattól teljesen
eltérõ szellemiségû, kor-
szerû pedagógiai program-
tervezet volt, amelynek
gyakorlati megvalósítását
dolgozták ki. 1994-ben
megjelent a JMK mód-
szertani útmutató, mely-
nek több fejezetét írta. Éle-
tének ez az idõszaka szak-
mailag mozgalmas volt:
sok tanulás, kihívások, kí-
sérletezés, módszertani újí-
tások, próbálkozások,
szakmai viták jellemezték,
és a megújulás, szabad
gondolkodás, az addig
megszerzett tudás, és ta-
pasztalatok kreatív fel-
használásának lehetõségét
adta. Az Árpád fejedelem
útjai óvoda vezetõjévé vá-
lasztották 1993-ban. A
rendkívül jól képzett, meg-
újulásra kész csapattal egy
merõben új szemléletû
gyakorlatot dolgozott ki a
JMK alternatív pedagógiai
program szellemében. En-
nek gyakorlatából azóta is
pedagógiai és óvoda be-
mutatókat tartanak, szak-
mai közösségek, óvodape-
dagógusok és tanulók szá-
mára. 

Szakvizsgát szerzett
2000-ben a BME Társada-
lomtudományi Tanszék
Közoktatás Vezetõ szakán,
2003-tól az ország minden
részébõl érkezõ hallgatók
számára gyakorlatot vezet
az intézményben: vezetõi
szerep, professzionális in-

tézményvezetés, mene-
dzselés elmélete és gya-
korlata, vezetéselmélet,
szervezetfejlesztés, inno-
váció és gazdálkodás té-
makörökben. 2003-ban az
óvoda alapításának 40. év-
fordulóján az óvoda a Vac-
kor nevet vette fel. Dr.
Wéber Attiláné 2010-tõl
látja el a Vackor Óvoda-
Mókus Tagóvoda vezetõi
feladatait. 

* * *
Ifj. Szabó László úszó

szakedzõ március 15-e al-
kalmából az Erkel Szín-
házban a Magyar Köztár-
saság Érdemkereszt Bronz
fokozatát (polgári tagozat)
vehette át Balog Zoltán
minisztertõl és Simicskó
István sportért felelõs ál-
lamtitkártól. 

Az indoklás szerint a
szakember sikeres úszó-
edzõi tevékenységét, az
utánpótlás-nevelésben, il-
letve a diáksportban elért
nemzetközi eredményeit
ismerték el a kitüntetéssel. 

Ifj. Szabó László 2007-
tõl a Kelta Vendéglátó
Szakközépiskola és Szak-
iskola bölcsésztanára,
2012-tõl a szakközépisko-
la tagozat-vezetõje. Koráb-
ban pedagógusként a köz-
oktatásban eltöltött évei
alatt tanítványa volt Hos-
nyánszki Norbert vízilab-
dázó olimpiai bajnok, Ber-
ki Krisztián tornász olim-
piai bajnok, valamint Al-
Ghaui Hesna Közel-Kelet
szakértõ, újságíró-riporter.
1998-2011 között a Buda-
pesti Vasutas SC Úszó-
szakosztályának vezetõ-
edzõjeként, majd szakosz-
tály-igazgatójaként dolgo-
zott. Keze alól került ki
többek között Zubcsek Dé-
nes ifi Eb-érmes, Dajka
Ádám ifi Eb-érmes, Tompa
Orsolya ifi Európa-bajnok,
olimpikon és õ volt a neve-
lõedzõje Gyurta Dániel
olimpiai, világ- és Európa-
bajnok úszónknak is. 

Pályáját 1991-ben a
világhírû Budapest Spar-
tacus úszómûhelyében
kezdte, ahol a Kiss László
mesteredzõ által vezetett
teamben coach assistant-
ként két olimpiai ciklus-
ban együtt dolgozott
Egerszegi Krisztina öt-
szörös olimpiai bajnok-
kal, Güttler Károly olim-
piai ezüstérmessel, vala-
mint Kovács Ágnes Euró-
pa-, világ- és olimpiai
bajnok versenyzõkkel.

Pedagógusok kitüntetése

Az Óbudai Pedagógiai Napokat március 11-tõl 27-ig rendezték, „Érdemben az erkölcsi
nevelésrõl” címmel. A program idején a kerületi rajzversenyek díjnyertes alkotásaiból
tekinthettek meg válogatást a résztvevõk a Pedagógiai Szolgáltató Intézetben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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� TV javítás helyszínen is garanciával, in-
gyenes kiszállás, (LCD, LED TV-t és moni-
tort vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401
� 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 
� Fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását, il-
lesztését, szigetelését, zárak cseréjét vállalom,
igényesen és becsületesen már 18 éve! Garan-
ciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos. www.ajtoablakdoktor.hu
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� 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
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Redõnyösmûhelybõl reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmónikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Falfú-
rás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mo-
sógépek, mosogatógépek bekötése! Teljes
vízhálózat felújítása! Vízmérõk szerelése,
cseréje ügyintézéssel! Nonstop! Tel.:
06(30)954-9554, www.vizoraguru.hu

� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Ereszcsa-
torna tisztítás. Télen is. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás télen is
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Hívjon bizalommal! Ingyenes ki-
szállás! 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
� 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
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon, ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Tetõ és terasz szigetelés 10-15 év garanci-
ával, 24 éves vállalkozás. VIA-Épszakker Kft.
1022 Bp., Törökvész út 16/b. Tel.: 326-5312
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft. Czere Zoltán. Tel.: 405-4603
� Fakivágás, visszavágás, áglevágás szak-
szerûen, felelõsségvállalással, tuják, bokrok,
sövények visszavágása, telektisztítás, zöld-
hulladék elszállítás. Tel.: 06(30)933-5627
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Társasházkezelés - valódi érdekképviselet. A
tulajdonosközösség tájékoztatása negyedévenként
a pénzügyi helyzetrõl. Zápor u. Tel.: 240-4209;
06(30)462-2830. simon.dubecz@t-online.hu
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés. Kazettás álmennyezet építése, egye-
di mennyezetek, tetõtér beépítése, hõszigete-
lés, családi házak generál kivitelezése. Tel.:
06(30)511-8661
� Kertápolás, kertépítés szakszerûen, ker-
tésztechnikustól 17 év szakmai tapasztalattal.
Móricz Gábor: 06(30)495-9862
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(30)272-3909

� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
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
� Gázkészülékek gyors javítása. Fégszerviz.
Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgálat. Ta-
mási József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362

� 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

�Lézerterápia, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csont-
ritkulás, csípõ- és térdkopás kezelése, fejfá-
jásellátás, lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizs-
gálatok. Tel.: 368-6349; 06(20)968-6886
�Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora Gyu-
la ortopéd-traumatológus fõorvos magánren-
delése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat
�Gyógypedikûr! Benõtt köröm, tyúkszem,
bõrkeményedés kezelése. 18 év gyakorlat! Új
szolgáltatás: talpmasszázs! III. Veder u. 4.
(Szél u. és Vihar u. között). Bejelentkezés:
06(30)307-5818
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel
�A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
�Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
�Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559, www.
callantorna.hu
�A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.bkwsu.org/hungary
�Fogyjon fülakupunktúrával. Orvosi álla-
potfelmérés. Személyre szabott program. III.
ker. Vörösvári út 29. II/5. Bejelentkezés:
06(20)481-4646

�Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti te-

matika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a saját
lakásán is (a kerületben). Tel.: 06(30)964-5331
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Tapasztalt német nyelvtanár TELC vizs-
gafelkészítést és korrepetálást vállal. Tel.:
06(20)213-2071
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angolórák a Rómain. Diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Korrepetálás, nyelvvizsgákra,
szakmai nyelvvizsgákra felkészítés. Tel.:
06(30)461-0855

� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakásokat kere-
sünk érdeklõdõinknek. Ingyenes tanácsadás.
Korrektség. Tel.: 06(70)521-0342
� Eladó Óbudán, Hévízi úton egy 53 nm-es,
felújított, 2 szobás téglalakás, tulajdonostól.
I.ár: 14,7 MFt. Tel.: 06(70)341-3020
� Budakalászon, Gerinc utcában örökpano-
rámás építési telek (1075 nm) eladó, ikerház
építésére is alkalmas. Tel.: 06(30)222-1986
� Rómaifürdõ-Csillaghegy találkozásánál
1130 nm telken 2 önálló házból az egyik, 280
nm nettó területû 119 MFt-ért eladó. Újszerû,
kiemelkedõ minõségû. Tel.: 06(20)981-7455
� Óbudán, Bogdáni úton téglaház 3. emele-
tén egyszobás, 35 nm-es, gázkonvektoros la-
kás eladó. Jó állapotú, üres, azonnal beköltöz-
hetõ. Irányár: 8.500.000 Ft. Tel.: 368-6066,
06(30)559-3863
� Ingatlanközvetítõ iroda nyílt! Békásme-
gyeren a Madzsar J. u. 1.-ben. Tel.:
06(30)480-9584; 06(20)399-6416

� Kolosy üzletházban 27 +8 m2 együtt vagy
külön kiadó. Tel.: 06(20)942-6883
� Óbudán csendes tevékenységre, vagy rak-
tár céljára 120 nm-es helyiség kiadó. Tel.:
06(30)393-4881
� Garázs a Tímár utcában kiadó, hosszú
idõtávra is. Tel.: 06(20)941-8889

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 20 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332

� Készpénzért vásárolunk! Aranyat, ezüs-
töt, Herendit, festményeket, órákat. Arany:
7200-12000 Ft. Ezüst: 180-360 Ft. II. Margit
krt. 51-53. Tel.: 316-3651. Tekintse meg az
interneten a www.louisgaleria.hu
� Arany, ezüst felvásárlás. Arany: 6000-
10000 Ft-ig, ezüst: 120-800 Ft-ig. Üzlet: V.
ker. Kígyó u. 4-6. fszt. 1. Nyitva 10-15-ig.
Tel.: 06(20)590-5284
� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-4154

Régiség

Elad-vesz

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

� Garázshelyek kiadók: Hosszútávra 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

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi út
217-ben (EuroCenternél). Gyermek-felnõtt
bõrgyógyászat. Bõrkinövések, szemölcsök el-
távolítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása belgyógyász szakorvos vezetésé-
vel. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.:
220-4641; 06(20)349-4277

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

�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

Egészség

� Villanyszerelõ gyorsszolgálat! Hibael-
hárítás, villanybojler javítás, EPH, érintés-
védelemi vizsgálat. Tel.: 06(20)976-0005

� „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

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

obuda_2013_07.qxd  2013.03.28.  9:25  Page 22



2013/7. szám hirdetés
23

� Hajdu Eszter vásárol bútorokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, csil-
lárt, hangszert, könyveket, bizsukat, csipkét, ki-
tüntetést, ezüstöt, kerámiát, szõrmét, hagyaté-
kot. Díjtalan kiszállással! Tel.: 06(30)308-9148

� Becsületes üzlet akkor jó, ha mind a két fél
elégedett! Felvásárlunk bútorokat, festmé-
nyeket, szõnyegeket, porcelánokat, régi pén-
zeket, ezüstöket, valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 786-8224, 06(70)453-0062
�Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számlaképes rendszergazda vállalja szá-
mítógépe karbantartását, javítását, telepítését.
Nagy Gábor. Tel.: 06(30)213-8232
� Laptop, PC, monitor javítás, szerelés! Szá-
mítástechnika Szerviz. www.medcomp.hu,
tel.: 06-1-242-0412

� Ingatlanértékesítõket keresünk budapes-
ti irodánkba. Az elsõ 2 hónapban fix jövede-
lem, adminisztrációt és telefont biztosítunk.
Helyismeret és számítógépes alapismeret
szükséges. Jelentkezés: csic@csic.hu
� Német egészségmegõrzõ cég üzletkötõ
munkatársakat keres. Vállalkozói nem kell!
E-mail: smiklos@indamail.hu
� Gyermekfelügyeletet vállal nyugdíjas
óvónõ Óbudán. Tel.: 06(30)393-4881
� Kozmetikus váltótársat keresek vállalko-
zóival. III. ker. Flórián térnél lévõ üzletbe.
Tel.: 06(30)282-1633
� Könyvelõnek, szakképzettség, számítógé-
pes gyakorlat, számlaképesség mellett mun-

kát biztosítok! Iroda a III. kerületben. E-mail:
emailnet@t-online.hu
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel:
06(20)310-8476

� Megbízható, nyugdíjas nõ vállal háztar-
tásba való besegítést, takarítást, vásárlást,
gyermekfelügyeletet, idõegyeztetés alapján,
alkalmanként is. Tel.: 388-9619
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Nyugdíjas házaspár takarítói és kertész
munkát vállal Óbudán, Solymáron és környé-
kén. Tel.: 06(70)227-0441
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai
elõkészítés. Tel.: 06(30)481-7821

� Személyiségközpontú, igényes társkeresõ
a XII. kerületben. Társkeresés Ausztria és Né-
metország felé is. R. Zsuzsanna, 06(30)602-
0094

� III. ker. Attila utcában, 70 nm-es, utcai
bejáratú, 2 helyiségbõl álló, üzletnek vagy
irodának alkalmas, felújított ingatlan bérbe-
adó. Érdeklõdni a 06(20)946-6876-os tele-
fonszámon lehet

� Megbízható középkorú házaspár megis-
merkedne és kölcsönös szimpátia esetén el-
tartási szerzõdést kötne idõs, egyedülálló
hölggyel vagy úrral. Hívjon bizalommal. Tel.:
06(30)525-2984

Eltartás

Üzlet

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

� Aranybánya! Felvásárlás! Arany:
6600-14700 Ft/g, ezüst: 160-470 Ft/g. XI.
ker. Fehérvári út 21/a. Tel.: 786-8224
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Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
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Civil szervezetek

Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel
azonban nagymértékben segíti a kerületben mûködõ civil szervezetek
munkáját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásme-
gyeren Önökért dolgozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szer-
vezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!

NE LEGYEN MIND1!

A z Összefogás Óbudáért
Egyesület április 20-án

tavaszköszöntõ gyalogtúrát
szervez. Találkozás: 10 órakor
a 137-es autóbusz Erdõalja úti
megállójában. A táv körülbelül
7 kilométer, a szintkülönbség
150 méter. A túra a Fenyõ-
gyöngye Vendéglõnél zárul,
ahonnan a 65-ös autóbusszal a
Kolosy tér felé történik a ha-
zaérkezés. (A túrára jelent-
kezni lehet a +36-30-200-
3115-ös telefonszámon, vagy

az info@osszefogasobudaert.hu
e-mail címen.) 

Tavaszköszöntõ gyalogtúra 

1 % 1 % 1 %
• A Mókus óvodában mûködõ Mókuskaland Egyesület köszöni
a 2011-es támogatásokat. A befolyt pénzösszegbõl fejlesztõ játé-
kokat, nagyméretû sólámpákat vettek minden csoportnak; felújí-
tott tornatermük eszközkészletét bõvítették (kéziszerek, egyéb
tornaeszközök); az óvodai vízszûrõket cserélték ki. (Adószám:
18097735-1-41.)
• A Hittel Békásmegyerért Alapítvány Kuratóriuma köszöni a
2011. évi személyi jövedelemadóból felajánlott egy százalékokat.
A befolyt összeget a Mustármag Keresztény Óvoda Általános Is-
kola és Gimnázium iskolai rendezvényeire, az oktatás színvona-
lasabbá tételére, tanulmányi kirándulások támogatására, sport-
rendezvényeken való részvételre, a diákok jutalmazására fordí-
tották. A felajánlásokat továbbra is köszönettel várják. (Adószám:
18082793-1-41.)

obuda_2013_07.qxd  2013.03.28.  9:25  Page 26



2013/7. szám Szabadidõ
27

Tavasz-április-Arany
Rejtvényünkben Arany János: Balzsamcseppek
címû versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 7. és
a függõleges 43. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Hûtlen. 7. Az idézet elsõ sora (zárt
betûk: Z. E. V.). 14. Szerep Wagner: Az istenek alkonya
címû mûvében. 15. Steven …, amerikai akciófilm hõs.
16. Kor betûi keverve. 17. Olasz, osztrák, kambodzsai és
luxemburgi autók jele. 19. Lepuffant. 20. Dzsungelbeli
kígyó neve. 21. Abba az irányba. 22. Hangos fekete ma-
dár. 24. Szegecs. 25. Fordított fekhelyet. 27. Egyik fajta
erünk. 29. A tantál vegyjele. 30. … Stewart, brit popéne-
kes. 31. Madárfajta. 33. A Föld egyik elsõ városállama.
34. Orosz repülõgéptípus betûjele. 36. Nitrogénoxid és
ittrium vegyjele. 37. Visszaír régi betûírással. 38. Két
amper. 39. Kolostor. 42. Hullj. 43. Kutya. 45. Oxigén-
kedvelõ baktériumcsoport fordítva. 46. Szánj rá. 49.
Moszkvai nagyáruház. 51. Rend. 52. Nadrágot tart. 53.
Gyógyszerfajta régies változata. 54. Lerakat része! 56.
Téli sportszám névelõvel. 57. Vadas tartalmazza! 58.
Csökken az ereje. 60. A Jupiter egyik holdja.
FÜGGÕLEGES: 1. Festõnk volt a XX. században,
István. 2. Keskeny utca. 3. Levegõvel kapcsolatos
elõtag. 4. Némán lóg! 5. Mesebeli madár fordítottja.
6. E hegy környékén is járt Noé. 7. Nagyon megke-
vert Kína! 8. Megkevert éle! 9. Zambiai és német au-
tók jele. 10. Az alumínium vegyjele. 11. Konyhaker-
ti növény. 12. Helyeslés. 13. Madárketrec. 18.
Richard …, magyar származású amerikai színész. 21.
A. Y. 22. Tréfás tabletta. 23. Marhagyomor része for-
dítva. 26. Francia színész szignója. 27. Nõi név névelõvel. 28. …
Mail, légiposta. 30. Karel Capek egyik regénye. 32. Idegen belé-
pés. 34. Bal betûi keverve. 35. Brit Jancsi fordítva. 38. Háztartási
réztárgy tisztítója névelõvel. 40. Csavar. 41. Fess. 42. Egon egy-
nemû betûi. 43. Az idézet másik fele (zárt betûk: É. L. D.). 44.
Egyik ázsiai szél. 47. Észak-afrikai állam. 48. Disc-jockey. 50.
Angol Mária. 52. S. B. L. B. 55. Egyesült Arab Köztársaság for-

dítottja! 56. Ama keverve. 57. Névelõs gyökér. 59. Német és svéd
autók jele. 60. Szénmonoxid vegyjele. 61. Sós Zoltán szignója.

Ipacs László
A március 18-án megjelent, 

„Petõfi Sándor: 15-dik március, 1848”
címû rejtvényünk megfejtése: 

„Vedd föl azt s örök tábládra vésd föl ezt a nagy napot!”.

Április utolsó vasárnapján
(április 28-án) folytatódik
az alkotónapok program-
sorozat, „Zúgja az erdõ,
susogja a szellõ” címmel. 

A résztvevõk felfe-
dezhetik, hogy a fa

motívuma milyen sok
mindent jelent a  külön-
féle mûalkotásokon. A
foglalkozáson lehet
majd zenére festeni, sõt
gipszes géz technikával
saját tájképek is készít-
hetõk. Mozgó szobrokat

alkothatnak május 26-
án a látogatók, ezen kí-
vül megfejthetik Varga
Imre kevésbé egyértel-
mû mûveinek titkait is. 

Aki szeretne egy iz-
galmas idõutazást Óbu-
dán, július elsõ két heté-

ben részt vehet az „Akár
hiszed, akár nem” címû
nyári táborban. Janikov-
szky Éva elbeszélése
alapján a táborozók ösz-
szeállítanak egy bábjá-
tékot, amihez a díszle-
tektõl kezdve a bábokig
mindent õk maguk ké-
szítenek el. A résztve-
võk a tábor öt napján el-
látogatnak majd az
Aquincumi, az Óbudai
és a Kiscelli Múzeumba
is. A programokat elsõ-
sorban a 7-14 éves kor-
osztálynak ajánlják.
Elõzetes regisztráció

szükséges az alábbi e-
mail címen. 

Ha szeretnének értesí-
tést kapni a programok-
ról, jelentkezzenek a Var-
ga Ház levelezõlistájára:
vialkotonapok@mail.
btm.hu Az alkotóna-
pok programja 10-tõl
13 óráig tart. Részvé-
teli díj: 800 forint. Kí-
sérõjegy: 400 forint.
(Amennyiben a kísérõ
is ott kíván maradni.)
Helyszín: BTM Buda-
pest Galéria-Varga Imre
Kiállítóház, Laktanya
utca 7.

Tavaszi alkotónapok és nyári tábor a Varga Házban

Cirkusz a Szigeten
Új színfolttal gazdagodik a nyári Sziget Fesztivál: he-
lyet kapnak a produkciók között cirkuszi mutatványok
is. A Cirque du Sziget nevet viselõ színpadon késõ es-
te tekintheti majd meg a közönség a fiatal magyar ar-
tisták mûsorát. A rendezõk a helyszínre az 1890-es
évek vándorcirkuszainak hangulatát varázsolják. Az
artisták délután interaktív programmal várják az érdek-
lõdõket, míg kora esténként a végzõs artistanövendé-
kek produkcióját tekinthetik meg a szigetlakók. d.
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Nem tartoznak Óbuda ismert
sportegyesületei közé. Ti-
zenegy éves fennállásuk
alatt speciális tevékenysé-
get folytatnak: tömegsport
szinten „kínálják” a moz-
gást, a szabadidõ hasznos
eltöltésében nyújtanak se-
gítséget a kerület lakosai-
nak. A Csillaghegyi Moz-
gás és Szabadidõ (CSMSZ)
Sportegyesület gazdag
programjával egyre haté-
konyabbá válik, évek múl-
tán kinõheti magát a „kis
egyesület” kategóriából.

A2002-ben alapított
klub Kelen Balázs

elnök vezetésével kezdte
szárnypróbálgatásait.
Még bizonytalan volt,
hogyan válik be a labda-
rúgásra és teniszre épített
elképzelése, van-e jövõje
az élsport árnyékában
meghúzódó, igazi értéke
alatt kezelt tömegsport-
nak. Bizonytalannak tûnt,
be tudja-e vonni a diáko-

kat, tud-e vonzó progra-
mot kínálni a felnõttek-
nek. Hamarosan kiderült,
az út járható, érdemes
idõt és energiát áldozni az
ötlet megvalósítására.

Telt ház 
a sátorban

Atenisszel kezdõdött. A
Pais Dezsõ Általános Is-

kola udvarán felújították a
salakos pályát, melyen
egyre több gyerek tanulta
meg a sportág alapjait. A
tanfolyamok sikere a fel-
nõttek bevonásával vált
teljessé, rövid idõ alatt
hatvan fõre emelkedett a
szakosztály létszáma. Ke-
len Balázs értette a mód-
ját, hogyan lehet ébren

tartani a teni-
szezõk lelke-
sedését. Ha-
vonta verse-
nyeket rende-
zett, az ered-
mények alap-
ján felállított
r a n g l i s t á n
m i n d e n k i
nyomon kö-
vethette fejlõ-
dését. Télen
sem állt le a
„teniszgyár”,
nem volt
uborkaszezon
a hideg hóna-

pokban. A
Külker pályán felállított
Graboplan sátorban két
pályán edzhettek, játsz-
hattak a teniszezõk. A sá-
torban délutánonként
szinte nem is volt üresjá-
rat, hiszen itt edzettek a
CSMSZ közben megala-
kult labdarúgó-szakosztá-
lyának tagjai, mellettük itt
tartották téli felkészülésü-
ket a Kerület, az ASR, a
Külker, a Budakalász és a
Mészöly Focisuli labdarú-
gó csapatai is. Az edzések
mellett heti rendszeres-
séggel tornákat rendeztek,
melyeken különbözõ kor-
osztályokban mérték ösz-
sze tudásukat a csapatok.

Mûfû 
Münchenbõl 
A Béres József Általá-

nos Iskolában 2007-ben
indították el a labdarúgó
iskolát. A6-13 éves gyere-
kek foglalkozásait két
edzõ vezette, rövid idõ
alatt 80 fõre nõtt a szak-
osztály létszáma. A fûcso-
mókkal tarkított poros pá-
lyát 2012-ben sikerült fel-
újítani. Egyesületi forrás-
ból és szülõi összefogás
révén a Kiserdei pálya
mûfüves borítást kapott, a
komfortosabbá vált létesít-
ményt egyre többen láto-
gatják.  Foci suli, bajnok-
ságok, családi sportnapok,
táborozás és az iskolai
testnevelési órák tartására
is igénybe vehetõ a kitûnõ
minõségû pálya, melynek
jelentõs „elõélete” van: a

Németországból vásárolt
borításon nem is olyan ré-
gen a Bayern München
utánpótlás játékosai rúgták
a labdát. 2009-ben meg-
alakult az asztalitenisz
szakág, az induláshoz az
önkormányzattól kaptak
jelentõs támogatást. 

Az ötvenfõs 6-14 éves
korosztály mellett har-
minc felnõtt pingpong ba-
rát vesz részt az edzése-
ken és a gyakori erõfelmé-
rõ versenyeken. 2012-ben
három amatõr kupa színe-
sítette a programot, me-
lyen gyermek, ifjúsági,
felnõtt és nyugdíjas kate-
góriákban osztottak érme-
ket. A sportág iránt meg-
nyilvánuló nagy érdeklõ-
dés miatt több iskolával
felvették a kapcsolatot, a
Medgyessy és a Bárczi
tornatermeiben felállított
asztalokon már pattog a
labda, de további iskolák
is hajlandóságot mutatnak
az együttmûködésre.

Napközis 
táborok 

A CSMSZ tevékenysé-
ge nem merül ki az amatõr
szinten ûzött sportágak fel-
karolásából. A fiatalok va-
kációs programjáról is
gondoskodnak, a nyári
szünetben napközis tábo-
rokat szerveznek a klub-
hoz tartozó gyerekeknek,
de külsõsök is részt vehet-
nek a több héten át tartó
foglalkozásokon. Figye-
lemre méltó a rendõrség-
gel való együttmûködésük,
ifjúságvédõ programjuk-
ban prevenciós elõadások,
a gyalogos és kerékpáros
közlekedés szabályainak
ismertetése és KRESZ ok-
tatás szerepel. 

Úgy tûnik, Kelen Ba-
lázsnak a 2002 évi indu-
lásnál felesleges volt ké-
telkedni a klub jövõje mi-
att. ACSMSZ elismerésre
méltó közhasznú tevé-
kenységet folytat és rá-
szolgál a „tömegsport
aranyfokozatú támogató-
ja” címre.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Egyesületi élet

A tömegsport aranyfokozatú támogatói

A sátorban télen sincs szünet, edzenek, tornákon vesznek részt a focisták

Anyolc tagú váloga-
tott két tagja, Körösi

Kitty és Szabó Júlia az
Óbudai WDSE verseny-
zõi. A csapatot felkészítõ
edzõk, Sinkó Andrea és
Katus Tamás már a kiju-
tást is óriási eredmény-
nek tartják, hiszen sport-
águkban ez az esemény
olimpiai szintû. A ver-
senyzõk folyamatosan

készülnek a megmérette-
tésre, és céljuk, hogy a vb
helyezésükhöz képest
elõre tudjanak lépni, és
pontszerzõ helyen végez-
zenek. Az Óbudai WDSE
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának ki-
emelt támogatottjaként
végzi felkészülését.

Világjátékok kvóta az Óbudai WDSE-nek

A 2012-es Aerobik Világ-
bajnokságon 7. helyen
végzett felnõtt step csapat
kvótát szerzett a 2013-ban
Kolumbiában megrende-
zendõ, nem olimpiai sport-
ágak világjátékára.
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Kisebb csodát vittek vég-
hez a Vasas-Óbuda röplab-
dás lányai. A bajnoki és
Magyar Kupa címet védõ
csapat a MK idei döntõjé-
ben az esélyesebbnek tar-
tott  és a hazai pálya elõ-
nyét élvezõ Gödöllõvel ta-
lálkozott. Jókay Zoltán
még csak alakulófélben
lévõ csapata biztosan me-
netelt a döntõig vezetõ
úton, valamennyi ellenfe-
lén meggyõzõ játékkal ju-
tott túl. 

AGödöllõ elleni min-
dent eldöntõ csata

túl nagy feladatnak tûnt,
de csak a mérkõzés kez-
detéig. Amit ezen a talál-
kozón mûveltek a lányok,
az maga volt a csoda. Az
elsõ két szoros játszma
(25-22, 25-22) után még

várható volt a Gödöllõ fel-
támadása, ám Óbuda
büszkeségei nem tették

meg a hazaiaknak azt a
szívességet, hogy ott hagy-
ják a kupát. A harmadik

játszmában még fokozták
az iramot és 25-18-cal fe-
jezték be a kupadöntõt. 

Jókay Zoltán vezetõ-
edzõ boldogan értékelt: -
Fiatal, még csak formá-
lódó csapatom nagy tet-
tet vitt véghez.  Nyár óta
sokat fejlõdött, a kemény
munka és a lányok szor-
galma a tizedik Magyar
Kupa gyõzelmünket
eredményezte. Mindkét
mérkõzésen jól ment a
játék, Tálas Zsuzsa és
Miklai Zsanett kiemelke-
dõt nyújtott, de az egész
csapat dicséretet érde-
mel. Ez a gyõzelem kel-
lõ motiváció lehet az
idény folytatásában.

MK döntõ: Vasas-
Óbuda-Teva Gödöllõi RC
3-0. Vasas-Óbuda: Miklai
16 pont, Vacsi 8, Stefanik
8, Szabó 9, Tálas 3,
Gubicza 2. Csere: Tóth,
Lévai, Fábián. Lovas

Röplabda Magyar Kupa

Tizedszer védte meg a címét a Vasas-Óbuda

A magyar mûugró sport je-
lenleg igen jelentõs lema-
radással kullog a sportág
élvonala után, ám a 17
éves óbudai Bóta Botond
rövid idõn belül betörhet a
legjobb versenyzõk közé. 

E ddig már több nagy
versenyen bizonyí-

totta tehetségét, leg-
utóbb a Holland Kupán
ért el figyelemreméltó
eredményt. Az erõs me-
zõnyben 1 és 3 méteren
negyedik, illetve máso-
dik helyezésével kivívta

az ifjúsági Európa-baj-
nokságon való indulás
jogát, ráadásként a fel-
nõttek között éppen
csak lemaradt a dobogó-
ról. 

Teljesítményével Csor-
ba Brigitta edzõ is elé-
gedett: - Botond már ru-
tinos Eb-indulónak szá-
mít, a mostani erõfelmé-
rõn újra bizonyította,
hogy korosztálya elitjé-
hez tartozik. Rátermett-
ségének ékes bizonyíté-
ka az is, hogy fantaszti-
kus versenyzéssel képes

volt megszerezni a ne-
gyedik helyet a felnõt-
tek hatos döntõjében.
Remek formája bizako-
dásra ad okot a konti-
nens bajnokság elõtt, hi-
szen még csak a felké-
szülés elején tartunk.
Tehetsége és a sportág
iránti alázata nagyban
csökkentheti a sokkal
jobb körülmények kö-
zött készülõ külföldi
versenyzõkkel szembeni
hátrányát. 

Kép és szöveg: 
Lovas

Mûugrás

Bóta Botond az ifi Eb-re készül

Kozma Zsuzsanna testépítõ,
fitnesz edzõ idén ötödik al-
kalommal szervezi meg ápri-
lis 19-én az ingyenes Óbudai
Fitt Családi Percek rendez-
vényét, melynek célja a
gyerekek és szüleik egész-
séges életmódra nevelése. 

A programot támo-
gatja Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormány-
zata, illetve az Óbudai
Sport és Szabadidõ Non-
profit Kft. A támogatás-
nak köszönhetõen a

2012/2013-as tanévben a
kerület 19 óvodájában
2500 gyereknek tart in-
gyenes zenés ovis tornát.
A tornaóra elején a 101
éves Kristóffy Imre bá-
csi, mint Fitt Ükapa ta-
nácsait ismétlik: minden
nap tornázzunk; tisztított
vizet igyunk; sok zöldsé-
get és gyümölcsöt
együnk; ne dohányoz-

zunk soha; minimum
kétszer mossunk fogat;
együnk magvakat; legfõ-
képpen szeressük a tes-
tünket és vigyázzunk rá! 

Az idei rendezvény
érdekessége a Fitt Anya
verseny, melyre azokat
az anyukákat várja Koz-
ma Zsuzsanna, akik he-
tente legalább három-
szor edzenek, egészsé-

gesen táplálkoznak és
így táplálják családjukat
is. Hasonló verseny si-
kerrel mûködik már
Londonban, és most ha-
zai hagyományait igyek-
szik megteremteni a
szervezõ.

A rendezvény fõvédnö-
ke Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere.
A rendezvény idõpontja
és helyszíne: április 19-
én 17.30 órakor a TVE
mûfüves pályáján (Kalap
utca 1.). D. Zs.

V. Óbudai Fitt Családi Percek

Élj fitten!

FOTÓ: VASASWOLLEY.HU
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb április 2-
án)17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király
út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd
minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb április 18-án)
16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér
5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a Fidesz 4-es
választókerületi elnökének megbízásából dr. Kõvári Béla ügyvéd in-
gyenes jogsegélyt tart minden hónap második csütörtökén (legkö-
zelebb április 11-én) 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban
(Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fi-
desz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt,
vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbízásából
Búzás Antal Gyõzõ minden hónap elsõ csütörtökén (legköze-
lebb április 4-én) 16-tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társashá-
zi tanácsadást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus ut-
ca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a 368-
9464-es telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dá-
niel (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képvise-
lõ fogadóóráját minden hónap elsõ
péntekén 16 órától tartja a Kabar
utca 11. szám alatti Jobbik irodá-
ban, illetve külön idõpont egyezte-
tésére is mód van a z.karpat.daniel
@jobbik.hu drótpostacímen.

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI tör-
vény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint
az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adá-
sáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányza-
tot elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés módját
és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt fel-
tételek elfogadására. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. (Számla-
szám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001.) Apályázati biztosí-
ték befizetését igazoló bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban 2013. ápri-

lis 15-én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési Osztályán (cím: 1033
Bp., Fõ tér 1. I./20.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ
a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy
személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2013. április 15-én 12 órakor a
Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./20. szám alatt, az értékesíté-
si osztály hivatalos helyiségében történik. Apályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pá-

lyázat eredményérõl. Apályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatte-
võkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illet-
ve, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek szer-
zõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII. 28.) Ör. 9/Aparagrafusában meg-
határozottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni az értékesítési
osztályon a 437-8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 
Apályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a www.obuda.hu és
a www.ovzrt.hu honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

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

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh La-
jos országgyûlési képviselõ
fogadóórát tart. Az érdeklõ-
dõk a +36-20-770-6593-as
telefonszámon vagy a lajos.
olah@parlament.hu e-mail
címen jelentkezhetnek idõ-
pont-egyeztetés céljából.
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

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

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

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

FORMÁLD ÁT ÉLETED 

MEDITÁCIÓVAL!

Ingyenes meditációs tanfolyam

2013. április 9-tõl május 21-ig,

keddenként 18.00-tól 20.00-ig.

Helye: SKRM 

Meditációs Központ

Budapest, III. ker. 

Raktár utca 31.

(bejárat a Berend utca felõl)

Jelentkezés: 06 70 451 89 01

Itt a tavasz!
Gyere te is közénk,és éld át 

a közeli Duna nyújtotta lehetõségeket!
Jelentkezhetsz 9-99 éves korig kajakozni, kenuzni, 

sárkányhajózni és vizitúrázni.
Képzett szakembereink minden  segítséget megadnak, 

hogy te is élvezhesd a versenyzést, 
vagy a szabadidõs sporttevékenység nyújtotta örömöket.

Sportcentrumunk keretein belül jelentkezhetsz 
még harcmûvészetre és táncra.

Harcmûvészet: Kelemen Ju Jitsu Ryu.
Tánc: Hiphop.

További információkért látogass el weboldalunkra:
www.bkvsportcenrum.hu

A Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátó Múzeum kö-

vetkezõ kiállítása: „A Pajtás és
pajtásai” avagy: „Magyar fény-
képezõgépek, gyártók, terve-
zõk, kereskedõk és felhaszná-
lók” címû idõszaki tárlat (ápri-
lis 17-tõl június 16-ig) a ma-
gyar fényképezõgép tervezés,
gyártás és értékesítés 1950-
1966 közé esõ,
úgynevezett ipari
korával foglalko-
zik. A legnagyobb
példányszámban
elõállított magyar
fényképezõgép, a
Pajtás mellett kiál-
lítják többek közt
az Utitárs, a Foto-
box, a Momikon
és a Mometta gé-

peket. Az egykori osztálykirán-
dulások, családi események, fo-
tószakkörök állandó résztvevõ-
it, amatõr fotósok hajdani ked-
venceit még soha nem láthatta
ilyen nagy számban a közönség,
az ifjabb generáció pedig átél-
heti az otthoni, fürdõszobai elõ-
hívás élményét. (Cím: Korona
tér 1., volt Dugovics Titusz tér.) 

Magyar fényképezõgépek ipari kora 
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Muskátlivásár április 27-én
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata idén elsõ al-
kalommal - hagyományteremtõ jelleggel - kedvez-
ményes muskátli vásárlási akciót szervez. Az akció
idõpontja: április 27. (szombat). Az akció pontos
részleteit, a helyszíneket és a kedvezményezett ke-
rületi lakosok körét az Óbuda Újság következõ szá-
mában tesszük közzé.

Tél a március végi tavaszban

Hahota
- Hogy lehet megdup-
lázni egy Trabant árát?
- Teletankoljuk

* * *
- Engem a múltam köte-
lez.
- Mire?
- Arra, hogy letagadjam.

* * *
- Miért karikás az ördög
szeme?
- Mert az ördög soha-
sem alszik.

* * *
- Hogy állítja meg a
nindzsa a teherautót?
- Rálép a fékre.

* * *
- Hogyan neveznéd azt
a lovat, amelyiknek le-
vágták a lábát?
- Hasonló.

* * *
- Mi van az idegbeteg ló
lábán?
- Pszichopata.

* * *
- Mi lesz a kígyó és a ken-
guru keresztezésébõl?
- Ugrókötél.

* * *
- Mennyi az ember átla-
gos alvásigénye?
- Csak még öt perc...

* * *
- Mi kell a sörösládák ci-
peléséhez?
- Rekeszizom.

* * *
- Te is bölcsész vagy?
- Áááá, nem, csak el-
bambultam...

* * *
- Mit kell adni a hasme-
néses vízilónak?
- UTAT!

* * *
- Milyen mértékegységgel
mérik a malac hosszát?
- Rõfben.

* * *
- Hogy öltöznek az esz-
kimók?
- Nagyon gyorsan!

* * *
- Miért nem játszik a
tûzoltózenekar beto-
non? 
- Mert olyan hangszer
nincs...

* * *
- Mi a rovarok edzõter-
me?
- Légykondicionáló.

A z Óbudai Rehabili-
tációs és Foglal-

koztatási Központ nap-
pali ellátását igénybeve-
võ fiataljai húsvéti gála-
mûsort adnak április 11-
én 10 órai kezdettel az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban (San Marco
utca 81.).

Rendezvényünkre min-
denkit szeretettel vá-
runk, akik szeretik a
verseket, dalokat, tánco-
kat, humoros elõadáso-
kat. Mûsorunkban sze-
repelni fog az újonnan

megalakult vegyes kó-
rus is.

Lehetõség lesz a prog-
ram elõtt és után a fiata-
lok által készített hasz-
nálati és ajándéktárgyak
megvásárlására. A láto-
gatók egyedi, kézzel ké-
szített kerámia dísztár-
gyak, szõnyegek, fa
használati tárgyak és fa-
játékok között válogat-
hatnak.

Minden kedves érdek-
lõdõt szeretettel várunk!

Bús Balázs
polgármester

Húsvéti gálamûsor

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

NÉPEK NAPJA: ÉSZTORSZÁG. A Csillaghegyi Közösségi
Házban tartott Népek napja elnevezésû rendezvénysoro-
zat legutóbbi vendége Észtország volt. A programban
észt dallamok csendültek fel, népmesék hangzottak el,
film- és fotókiállítás nyílt. Az észt konyha nálunk kevés-
bé ismert ízeibõl is kóstolót kaptak az érdeklõdõk

obuda_2013_07.qxd  2013.03.28.  9:25  Page 32


