
Csillaghegyen, az Országzászlónál tart meg-
emlékezést június 4-én az önkormányzat, a
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.

Az önkormányzat 2008-ban indította el az
Iskolabüfé programot. A diákok egészség-
gel kapcsolatos vetélkedõn vettek részt.

A „Mozdulj rá! 2×3” sportesemény-so-
rozat következõ része: június 16-án csa-
ládi sportnap a Csillaghegyi Strandon.25

Csobbanj rá! a Csillaghegyi Strandon
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Nemzeti Összetartozás Napja

8
Lezárult az idei Iskolabüfé program

Programajánló a 13-17. oldalon

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányza ta

újabb, külsejében és tar-
talmában is megújult sza-
badtéri KönyvMegállót
létesített, ezúttal gyerme-

keknek. A könyvszek-
rényt az aquincumi
Silvánus sétányon talál-
ható játszótéren avatták
május 26-án, gyermekna-
pon. RÉSZLETEK A 2.OLDALON

Óriási érdeklõdés mellett tartották az idõsek sportnapját az Óbudai Kaszások csarnokában. Az eseményen több mint
230 klubtag vett részt. Újdonság volt, hogy a 78 év felettiek külön csapatokban vetélkedtek. A rendezvény díszven-
dége a kétszeres olimpiai bajnok párbajtõrvívó, Nagy Tímea volt                                                TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Új panelpályázat
A 2012-ben meghirde-
tett panelpályázat sike-
rét látva az önkormány-
zat a 2013-as évben is
kiírta az épületek kor-
szerûsítéséhez kapcso-
lódó pályázatát. A rész-
letes kiírás, a pályázati
dokumentáció megta-
lálható a www.ovzrt.hu
oldalon, illetve az ön-
kormányzat honlapján.

FELHÍVÁS A 26. OLDALON

Idõsek sportnapja

Négy új fitnesz park épül

T izenharmadik alkalommal rendezi a
kerület az Óbudai Nyár program

kavalkádot. Három hónap alatt 11 helyszí-
nen, 70 eseményre várják a rendezõk az
érdeklõdõket. A legtöbb helyen ingyene-
sen élvezhetik a koncerteket, kiállításokat

és más programokat. Az idei eseményso-
rozat kerek három hónapig tart: már június
1-jén elkezdõdik és egészen augusztus 31-
ig válogathatnak a városrész, illetve a
fõváros lakosai az elõadások és egyéb
események közt. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A 3. OLDALON

Macskák a Zichy udvarban Itt az elsõ gyermek KönyvMegálló!

Megjelenésünk. Lapunk következõ száma
június 17-én, hétfõn jelenik meg. Újságunk korábbi
számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

D on Bosco üvegko-
porsójának másola-

ta (benne ereklyeként a
szent jobb keze) 2014-ig
bejárja az egész világot.
Világ körüli útja során
Óbudára érkezett. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS A 12. OLDALON

Don Bosco
a világ körül

Ételosztás 
a Flórián téren 
A Krisna-hívõk „Ételt az
Életért” programja a
Flórián téren is meleg
étellel és élelmiszercso-
maggal fogadta a rászo-
ruló családokat május
18-án, a közelgõ gyer-
meknap alkalmából.

BÕVEBBEN A 9. OLDALON
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- De nem a Danubia
Zenekarral tölti mosta-
nában napjai nagy ré-
szét, hanem a Magyar
Állami Operaház meg-
bízott fõzeneigazgatói
teendõit látja el immár
két éve, illetve számos
egyéb meghívásnak is
eleget tesz itthon és kül-
földön egyaránt. Med-
dig lehet ezt bírni?

- Igencsak szelektálni
kell a felkérések között.
Szerencsére elég sok
van ezekbõl, úgyhogy
alaposan végig kell gon-
dolnom, melyiket foga-
dom el és melyiket uta-
sítom vissza, sajnálattal.

- És az Operaházban
meddig lesz még megbí-
zott fõzeneigazgató?

- Már csak június 30-
ig, mivel július 1-jétõl
kinevezett fõzeneigaz-
gatóvá válok!

- Akkor tehát nem lesz
több ideje, mint eddig…
Pedig a Danubia idén
ünnepli alapításának
huszadik évfordulóját.
Milyen ünnepi évadra
készülnek?

- Idén is az immár fel-
újított Zeneakadémián
koncertezünk. Õsszel
négyszer találkozhat ve-
lünk ott a közönség. De
mi adjuk az Óbudai
Nyár nyitókoncertjét is.

- Hol próbál a zene-
kar? 

- Pillanatnyilag az I.
kerületben, de hamaro-
san az a próbahelyünk is
megszûnik.

- Azt hittem, Óbudán
van a székhelyük!

- Sajnos már nem. Az
Óbudai Társaskört évek-
kel ezelõtt kinõttük, úgy-
hogy el kellett költöz-
nünk. Azóta nincs állan-

dó helyünk, pedig na-
gyon szeretnénk! Jelen-
leg közel 50 tagú a zene-
kar, tehát nagy helyre van
szükségünk. Ráadásul
olyanra, ahol az évek so-
rán összegyûjtött hang-
szereket is biztonságban
tudjuk tárolni.

- Többek közt nyert
nemzetközi karmester-

versenyt itthon és kül-
földön, számos nagydíjat
és különdíjat is magáé-
nak tudhat, és még Juni-
or Príma-díjas is volt.
Ezek után az Óbuda Kul-
túrájáért-díj mit jelent az
elismerései sorában?

- A díjak, elismerések
mindig egyfajta „köszö-
nömöt” jelentenek. Pilla-

natnyi visszajelzések ar-
ról, hogy jó úton haladok.
Ám tovább kell menni,
hiszen az élet is megy to-
vább. Mivel nagyon sze-
retem Óbudát, rendkívül
fontosnak tartom, hogy itt
is elismerik a munkámat.
Úgyhogy az összes díjam
között ez különösen be-
csesnek számít! Sajnos
személyesen nem vehet-
tem át, mivel éppen Né-
metországban voltam,
ezért édesanyámat kértem
meg, hogy képviseljen
engem az ünnepségen.
Ennek szimbolikus jelen-
tõsége volt, hiszen zene-
tanárként gyerekkorom
óta õ egyengette a zenei
pályafutásomat itt Óbu-
dán, így ez a díj egyben az
õ szakmai elismerése is. 

- Jön a nyár, a sza-
badságok ideje. Önnek
hogy telik majd?

- Az Operaház társula-
tával három hétre Japán-
ba utazom, majd egy hét-
re Kínába, július végén
pedig a Margitszigeti
Szabadtéri Színpadon a
Pillangókisasszonyt ve-
zénylem. Talán augusz-
tusban lesz némi szabad-
idõm. Domi Zsuzsa

Óbuda Kultúrájáért-díj: Héja Domonkos

Óbudáról az Operába a „zene hullámhosszán”
A kerület kulturális életében betöltött kiemelkedõ kultúraköz-
vetítõ tevékenysége elismeréseként idén Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Héja Domonkosnak, az Óbudai Danubia
Zenekar alapítójának ítélte oda az Óbuda Kultúrájáért-díjat. A
zenész kis megszakítással egész életét Óbudán töltötte, így
gyakori utazásaiból is ide tér vissza családjához: édesanyjá-
hoz, édesapjához, feleségéhez és két kisgyermekéhez. Mos-
tanában kevesebb idõt tölthet szeretteivel, hiszen megsoka-
sodott teendõi erre szûkös lehetõségeket adnak számára.

A kerület több pontján léte-
sített KönyvMegállók után
egy külsejében, tartalmában
is megújult könyves szek-
rényt adtak át gyermekna-
pon, az önkormányzat, a
KultúrMontázs Egyesület, az
Óbudai Platán Könyvtár és a
Máltai Szeretetszolgálat
együttmûködésében. 

Agyermekeknek szó-
ló „meseszekrény”

sokak véleménye szerint
egyedülálló a világon. Öt-
letgazdája Merkó Ágnes,
a KultúrMontázs Civil
Egyesület vezetõje. A kez-
deményezést örömmel
vette pártfogásába Bús Ba-
lázs polgármester, vala-
mint a játszóteret mûköd-
tetõ Máltai Szeretetszolgá-
lat nevében Morva Emília
régióvezetõ. Akönyvszek-

rényt Gallai Máté grafikus
tervezte, a korábbiakhoz
képest számos újítással. A
gyermek KönyvMegállót
Varró Dániel író, költõ fo-
gadta örökbe, aki, akár-
csak a rendezvényen, a ké-
sõbbiekben is felolvas
majd mûveibõl a játszótér
népes kis seregének, illet-
ve figyelemmel kíséri a
könyvszekrény „sorsát”. 

A gyerekszemeket von-
zó, színes szekrénybõl igé-
nyes olvasnivalók, mese-
könyvek és verses kötetek
közül válogathatnak a ki-
sebbek és nagyobbacskák,
szüleikkel. A KönyvMeg-
állót ezúttal gyerekek tölt-
hették fel a Gyulai Ivánné
vezette Platán Könyvtár
és lakosok felajánlásából
összegyûlt színvonalas kö-
tetekkel. 

A könyvszekrény hasz-
nálatának feltétele, hogy a
kiválasztott könyv helyére
egy másik kötetet kell be-
tenni. A kezdeményezés

mottója, a Hozza, vigye,
olvassa! ötletgazdái ebben
az esetben célként azt
emelték ki,  közösen kell
tenni azért, hogy a gyer-

mekek ne csak együtt
játsszanak, hanem az olva-
sás, a könyvekkel kötött
barátság élménye is össze-
kösse õket. Sz. Cs. 

Kuriózum az elsõ gyermek KönyvMegálló
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Ha beköszönt a jó idõ, akkor
megkezdõdik az Óbudai
Nyár. Méghozzá idén hosz-
szabb lesz, mint valaha: jú-
nius 1-tõl augusztus 31-ig
szakadatlanul tart, számos
jobbnál jobb programmal
várva a közönséget. Többek
között a „Macskák” címû
musicalt is elhozzák a Ma-
dách Színházból - számoltak
be a szervezõk a május 22-
ei sajtótájékoztatón.

Tizenharmadik alka-
lommal rendezi meg

a kerület a nyári prog-
ramkavalkádot. Három
hónap alatt 11 helyszínen
nem kevesebb, mint 70
eseményre várják a ren-
dezõk az érdeklõdõket. A
legtöbb helyen ingyene-
sen élvezhetik a koncer-
teket, kiállításokat és
egyéb programokat. 

- Közösséget építünk,
és ennek legjobb módja a
kultúra, azok a progra-
mok, amelyeken közvet-
lenül is találkozhatnak
egymással az emberek -
mondta Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere, aki örömmel tá-
jékoztatott arról is, hogy
évrõl évre egyre gazda-
gabb kínálattal várják a
vendégeket. Idén újra a
helyszínek közt szerepel
az Aquincumi Múzeum,
ahol Arisztophanész: A
nõuralom címû darabját
láthatja a közönség. Apol-
gármester arra bíztatta a
kerületi és a kerületen kí-
vül lakókat is, hogy bátran
látogassanak el az Óbudai
Nyár rendezvényeire,
mert remek kikapcsoló-
dásban lesz részük.

Száguldó Orfeum 
A rendezõk nevében

Lõrincz Edina, az Óbudai
Kulturális Központ ügy-
vezetõ igazgatója néhány
kiemelkedõ eseményre
hívta fel a figyelmet. Töb-
bek közt Blues Fesztiválra
július 10-tõl 12-ig a Zichy
udvarban, ahol egyébként
Hobo és Bandája is kon-
certezik. A közönség nagy
örömére a Madách Szín-
házból sikerült a „Macs-
kák” címû musicalt is ide-
hozni, így július 20-án ezt
is láthatják az érdeklõdõk.
Egy másik színdarabot is
elõadnak itt: a „Lulu” cí-

mû zenés bûnügyi komé-
diát a Száguldó Orfeum
mutatja be. A családi és
gyerekprogramoknak a
Kobuci kert, illetve az Ha-
jógyári-sziget ad otthont,
amit a nyárra Gyerek-szi-
getre keresztelnek át. 

Az Óbudai Társaskör is
újdonsággal várja a nézõ-
ket. Harsányi Mária igaz-
gató arról számolt be,
hogy „A szív hídjai” címû
nagy sikerû regény, illetve
film után sikerült a színpa-
di adaptáció játszási jogát
megszerezni, így Meryl
Streep és Clint Eastwood
után Udvaros Dorottya és
László Zsolt tolmácsolá-
sában élvezhetjük a törté-
netet a Társaskör kertjé-
ben, hét alkalommal.
Edith Piaf halálának 50.
évfordulójára emlékezve
Vári Éva önálló estjét tû-
zik mûsorra július 10-én
este. Egy másik 50. évfor-
dulót is megünnepelnek: a
Liszt Ferenc Kamaraze-
nekar fennállásának fél
évszázadáról három kon-
certtel emlékeznek meg.

Szindbád Óbudán 
Krúdy Gyula halálának

80., születésének 135. év-
fordulója tiszteletére a
Krúdy-év részeként a Fel-
olvasószínház a kertben
sorozat is e regényes élet-
nek, és párhuzamos hõsé-

nek: Szindbádnak szegõ-
dik nyomába. A sorozatot
írta, szerkesztette: Fráter
Zoltán, rendezte: Székely
Kriszta. „Krúdy Gyula éj-
szakái” címmel bemutató
készül, melyen közremû-
ködnek a Budapest Bár
zenészei, július 11-én. To-

vábbi három estet a koráb-
bi évek sikeres összeállítá-
sai közül választottak:
„Vendég a Nyugat asztalá-
nál”, „A Krúdy-recept -
Hogyan kell élni?” - és
„Szindbád Óbudán” cím-
mel, melyeken a Kék Du-
na Koncert-Szalonzenekar

játszik, július 18-án, július
25-én és augusztus 1-jén.

A Krúdy-év az Óbudai
Nyár programjait is áthat-
ja. Az Óbudai Múzeum
irodalmi sétával tiszteleg
az író emléke elõtt, de még
fõzõversenyt is rendez,
amelynek a legendás mar-
hapörkölt lesz a „fõszerep-
lõje” - számolt be Népessy
Noémi, a múzeum szak-
mai igazgatója. Egy másik
évforduló is helyet kapott
a programban: a szaléziak
magyarországi letelepedé-
sének századik évforduló-
ja alkalmából idõszaki ki-
állítást rendeznek. 

Online rádió 
És még egy újdonság:

Pro1. néven rádió kezdi
meg zene- és progamaján-
ló sugárzását online mó-
don. Az adót fiatal felnõt-
teknek szánják - ismertet-
te Csillag János producer. 

(Elérhetõségek: www.
obudai tarsaskor.hu,
www.jegymester.hu)

d. zs.

Óbudai Nyár 2013

Macskák a Zichy udvarban

Könyvbemutató
Czigány György és Simon Erika tartott könyvbemutatót május 28-án a Rátkai Márton
Klubban. Vendégük Csukás István volt. Bemutatták Czigány György: Zsoltár Vers és
vers-háttér, illetve Révfalu álom; Simon Erika: Csukás Istvánról szóló, Csak a derû órá-
it számolom, valamint És mégis megszólal a pálca, Medveczky Ádámról szóló kötetét.

Út menti üzenetek
A Don Bosco Akadémia keretében Szlávik József alkotásaiból nyílik kiállítás „Út
menti üzenetek” címmel az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában. (A
képek június 14-ig láthatók, hétköznap 9-tõl 16 óráig. Cím: San Marco utca 81.)

Papp János, Csillag János, Népessy Noémi, Harsányi Mária, Lõrincz Edina, Bús Balázs
és Kurucz Éva a Társaskör kertjében tartott sajtótájékoztatón

Idén is lesznek ingyenes hangversenyek a Fõ téren, mely minden alkalommal
zsúfolásig megtelik a zenekedvelõ közönséggel

FOTÓ:K ANTAL ISTVÁN
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A Folyondár utcai sport-
csarnokban mûködõ Vasas-
Óbuda nõi röplabda-szak-
osztály nemzetközi szinten
is kimagasló munkájának
irányításáért, az óbudai
sportélet alakításában
végzett tevékenysége elis-
meréseként Fördõs László
„Pro Óbuda”-díjat kapott
az önkormányzattól. Az ün-
nepelttel az elmúlt huszon-
öt év történéseirõl, a jelen-
rõl és a jövõ terveirõl be-
szélgettünk.

- Az eddig kapott ki-
tüntetései közül hova
helyezi a „Pro-Óbuda”-
díjat?

- Gondolkodás nélkül
azt felelem, hogy talán ezt
tartom a legértékesebb-
nek. Hogy miért? Mert at-
tól a kerülettõl kaptam,
ahol már harminchét éve
lakom családommal, me-
lyet a fõváros legélhetõbb
kerületei közé sorolok,
ahol még él és virágzik a
lokálpatriotizmus. Szere-

tek itt élni és dolgozni. Az
külön öröm és egyben
szerencse is számomra,
hogy mindezt alkotó lég-
körben, egy mindig több-
re, jobbra törekvõ közös-
séggel együtt tehetem.

Élete és szerelme
a röplabda

- Meglepte a kitünte-
tés?

- Õszintén bevallom,
gondoltam erre a lehetõ-
ségre. A „Pro Óbuda”-díj-
jal tulajdonképpen az el-
múlt huszonöt év munká-
ját ismerte el az önkor-

mányzat vezetõ testülete.
Nem titok, életem és sze-
relmem a röplabda. Imá-
dom a sportot, a sportoló-
kat és tisztelem az eredmé-
nyességben fontos szere-
pet játszó szülõket. A Va-
sas-Óbuda röplabda-szak-
osztályában példamutató
munka folyik, elõre meg-
tervezett állomásokon át
haladunk elõre, nagy utat
tettünk meg, amíg kétsze-
res országos bajnoknak és
kétszeres kupagyõztesnek
vallhatjuk magunkat. Az
utóbbi két évben mindent
megnyertünk, nem csak
felnõtt csapatunk, hanem
utánpótlásunk is legjobb
az országban. 

- Kis túlzással szinte
mindenkit ismer Óbu-
dán, kapcsolatai révén
viszonylag könnyen
nyílnak az ajtók, ha a
szakosztály érdekében
támogatásért kilincsel.

- Ha jól számoltam,
összesen tizenhét szpon-
zort tudtam megnyerni

támogatónak az elmúlt
évek során. A legnagyobb
sikert azonban Bús Ba-
lázs polgármester „leiga-
zolásával” értem el. Vele
megerõsödött a vezetõ-
ség, stabillá vált a klub
anyagi háttere. Õ a szak-
osztály elnöke, én tiszte-
letbeli elnökként segítem
munkáját. Jól tudunk
együtt dolgozni, hamaro-
san ismét asztalhoz
ülünk, hogy egyeztes-
sünk a jövõ feladatairól.

Nemzetközi hírnév
Óbudának

- Miben léphet elõre
még az ország legered-
ményesebb nõi röplab-
da-szakosztálya?

- Nem ülhetünk soká-
ig babérjainkon. Erõs a
konkurencia, ha meg
akarjuk õrizni hosszú tá-
von az elsõségünket, to-
vább kell haladni a kije-
lölt úton. Ez az út túl-
megy az országhatáro-
kon, nemzetközi szinten

is szeretnénk megmutat-
ni magunkat. Két éve
már ízlelgetjük a jóval
elõrébb tartó külföldi
röplabdát, de további
erõfelmérõ tornákra,
bajnoki részvételre len-
ne szükség ahhoz, hogy
a lányok nemzetközi ru-
tint szerezzenek és já-
téktudásban felnõjenek
az erõs csapatokhoz.
Azt tervezzük, azért
munkálkodunk, hogy
néhány éven belül a Va-
sas-Óbuda ne csak itthon
legyen reklámhordozó,
hanem külföldön is meg-
ismerjék a nevét. Ennek
érdekében szeretnénk
egy-két légióssal meg-
erõsíteni a tehetséges fia-
talokból álló csapatot.
Ha ez sikerül, „oroszlán-
barlang” lehet majd a
Folyondár utcai csarnok,
ahová szurkolni, lehetõ-
leg gyõztes mérkõzése-
ket nézni jár majd a ke-
rület sportszeretõ közön-
sége. Lovas Albert

„Pro Óbuda”-díj: Fördõs László

Elismerés sportirányító munkáért 

Az idõsek a következõ ver-
senyszámokban mérhették
össze tudásukat a május
16-ai eseményen: egész-
ségügyi totó, tekézés, cél-
ba rúgás, labdaadogatás,
tollasütõn egyensúlyozás,
labdapattogtatás.

B ús Balázs polgár-
mester gratulált az

idõseknek és elmondta,
az önkormányzat igyek-
szik a fejlesztések,
programkínálatok által
az idõseket segíteni ab-
ban, hogy megõrizhes-
sék aktivitásukat, egész-
ségüket. A szabadtéri
fitnesz parkok, az idõ-
sek klubjainak sport  és
szellemi vetélkedõi is
mind ezt a célt szolgál-
ják. Idén négy új sza-
badtéri edzõpark létesül
(a 2400 beérkezett la-
kossági véleményt köve-
tõen a 11 helyszín közül

4-et jelölt ki az önkor-
mányzat. A témáról
„Megvan a négy fitnesz
park helyszíne” címmel
lapunk május 8-ai, 9.
számának 29. oldalán
olvashattak bõvebben -
a szerk.), továbbá   júli-
usban a Csillaghegyi
Strandon  idén elõször
Óbudai Nyugdíjas Sport
Napot, augusztusban
pedig a Pünkösdfürdõi

Strandon rendez sport-
napot az önkormányzat.

A polgármester, Kele-
men Viktória alpolgár-
mester és Nagy Tímea
olimpikon adta át a díja-
kat a helyezetteknek.
Gratuláltak a legidõsebb
nõi versenyzõnek, a 100
esztendõs Kassai Lász-
lónénak és a legidõsebb
férfi játékosnak, a 91
éves Nagy Mihálynak.

A nyugdíjas kategória
gyõztese a Szérûskert 3-
as csapata, II. a Hatvany
7-es csapata, a III. pedig
a Víziorgona 3-as csapa-
ta. A Senior kategória I.

helyezettje a Kiskorona
SVolterõ csapata volt, II.
a Hatvany 1-es csapata,
III. a Harang 1-es csapat
lett. Különdíjat kapott a
Derûs Alkony csapata.

Idõsek sportnapja

Négy új fitnesz park épül

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Civil szervezetek bemutatói-
val és a nemzetiségi csopor-
tok elõadásaival találkozhat-
tak az érdeklõdõk az önkor-
mányzat által szervezett VI.
Civil és Nemzetiségi Napon a
Békásmegyeri Közösségi
Házban május 26-án. 

Amájus végi gyermek-
napon találkozott

egymással közel félszáz ci-
vil szervezet és kilenc
nemzetiségi önkormány-
zat, illetve az érdeklõdõ la-
kosok. Az eseményen Bús
Balázs polgármester be-
szédében elégedettségét
fejezte ki a helyi civilek és

a városvezetés kapcsolatá-
ról. Úgy fogalmazott, part-
neri együttmûködésük
akadálytalan.  A civilség
lényegérõl azt mondta, az
nem pusztán egy formális
szervezethez tartozást je-
lent, több annál: egyfajta
lelki állapot, mely jobbító
tettekre sarkall. 

Példaként említette má-
sok mellett a fiatalok
számra létrehozott Ganz
Ifjúsági Mûhely egykori
vezetõjét, Balázs Lajost,
akinek nevére idén keresz-
telték át a három évvel ez-
elõtt alapított Óbudai Civil
Díjat. Mint ismeretes, a

képviselõ-testület tartóz-
kodás és ellenszavazat nél-
kül a 25 éve alapított Óbu-
da Hegyvidékiek Egyesü-
letének ítélte oda idén az
elismerést, melyet Felcsuti
László, a szervezet elnöke
vett át értékõrzõ, hagyo-
mányápoló és kultúraköz-
vetítõi tevékenységükért. 

Az egész napos, ingye-
nes programsorozatot a
Turay Ida Színház gyer-
mekelõadása, „A hattyúk
tava” címû mesejáték in-
dította, majd a civil szer-
vezetek és nemzetiségiek
színpadi bemutatói követ-
ték, késõbbiekben a fõzõ-
verseny „eredményét”
kóstolhatták az érdeklõ-
dõk. A gyerekeket sport,
arcfestés, trambulin és
mászófal várta, miközben
szüleik a Szent Margit

Rendelõintézet munkatár-
sainak közremûködésével

egészségügyi szûrésen ve-
hettek részt. Sz.

„A civilség jobbító tettekre sarkall”

A hegyvidékieké a Balázs Lajos Óbudai Civil Díj

Bús Balázs polgármester Kelemen Viktória alpolgármester társaságában adta át a Ba-
lázs Lajos Óbudai Civil Díjat Felcsuti Lászlónak, az Óbuda Hegyvidékiek Egyesület el-
nökének. A rendezvény mûsorvezetõje Csûrös Csilla, a Kossuth Rádió munkatársa volt

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: CZÖNDÖR ISTVÁN
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A 93 éves Lehmann Imre
pékmester a mai napig jó-
val a nap elõtt kel, felveszi
fehér köpenyét, és beül
óbudai üzlete pénztárgépe
mögé. Több mint fél évszá-
zada. A boltba többnyire
kenyérért érkeznek a ve-
võk, de emellett hírhedten
sok bölcsességgel gazda-
godva távoznak. A Lehmann
Sütödében még mindig
olyan békebeli pékárut vá-
sárolhatunk, amilyet nyolc-
van-száz évvel ezelõtt illett
egy magát valamire tartó
péknek készítenie. 

Lehmann bácsi sütö-
déje kicsiny családi

vállalkozás, melynek tu-
lajdonosa 1920-ban szü-
letett, abban az évben,
amikor édesapja megala-
pította saját önálló péksé-
gét a Kiskorona utcában.
Õ sem vágyott másra,
csak hogy vihesse tovább
a mesterséget, ezért ha-
marosan megszerezte a
mestervizsgát. 

- Amikor nyakunkon
volt a világháború, bizo-
nyos voltam abban,
hogy a liszt, a kenyér
menti majd meg az éle-
tünket. A végsõkig kitar-
tottunk, és akit csak tud-
tunk, elláttunk. A frontot
nagy nehezen megúsz-
tam, aztán  élelmezõ ka-
tona lettem, majd egy
raktárban vészeltem át a
háborút. Ekkoriban fo-
gadtam meg, hogy halá-
lomig kitartok a mester-
ségem mellett. A politi-
kát világéletemben ke-
rültem, ennek ellenére
kétszer is falhoz állítot-
tak. Egyszer a németek,
majd az oroszok. 

Sokáig ötven-hatvan
mázsa kenyeret sütöttünk
naponta. A világégés után
sem álltunk le. A fát Ka-
maraerdõrõl hoztuk lovas
kocsin. A világháború
után a Lajos utcában nyi-
tottunk új pékséget, ame-
lyet hamarosan államosí-
tottak. 

***
A fiatal Lehmann Imre

nem fogadta el, hogy a

tõle elvett pékségben le-
gyen alkalmazott. Új éle-
tet kezdett és az akkor
még Óbuda határának
számító Aranyhegyen ál-
lattenyésztõ gazdálkodó
lett. 1955-ben már olyan
öt és fél mázsás disznókat
tenyésztett, amelyeket
joggal nevezhetett be az
országos mezõgazdasági
kiállításra. A neve már
bekerült a katalógusba,
de az utolsó pillanatban
mégis megtiltották a sze-
replését, mert a szocializ-
mus ellenségének, a meg-
rögzött magánzónak ott
nem lehetett helye. Ekkor
másba fogott és növény-
termesztésre váltott.
Amint elkezdõdött a
„maszekvilág” a hetve-
nes években, rögtön vál-
lalkozásba kezdett és szó-
dás lett. De emellett leg-
alább tíz szakmát sajátí-
tott el és mûvelt is. Volt õ
növény- és állattenyészõ,
ásványõrlõ, agyagmíves.
Fõ beszállítója volt Ko-
vács Margit keramikus-
mûvésznek.

Pékségek nyitását
1982-ben tették lehetõvé.
Addig a szocializmus
nagy ellenségeit, a magá-
nyos, éjjel-nappal dolgo-
zó, csak a vevõiknek élõ
pékeket nem engedték ér-
vényesülni. Az aranyhe-
gyi telken fiával és még
egy segítõvel együtt fel-
építették az üzemet és a
boltot, amely 1986-ban
nyílt meg. S míg régen
50-60 mázsa lisztet hasz-
náltak fel, ma jó, ha egy,
másfél mázsát. Óbudáról
eltûntek a gyárak és ve-
lük a kenyéren élõ nehéz
fizikai munkát végzõ

munkások, akik megbe-
csülték a jó kenyeret.
Megjelentek azok a cé-
gek, késõbb a „hiper-,
szuper”-marketek, me-
lyek nem egy méter vas-
tag téglakemencével dol-
goznak, hanem egy milli-
méter falvastagságú le-
mez-kemencékkel, tö-
megtermeléssel, gyors-
élesztéssel. Megritkultak
a szakemberek, a minõ-
ségre való törekvés he-
lyett a gazdaságosság, az
alacsony ár vált fõ céllá. 

A család, amely négy-
szer is képes volt váltani,
nem volt hajlandó ebbe az
irányba menni.  Számukra
a vevõk elégedettsége, és a
minõség, amelyet csak a
hagyományos mesterség
fenntartásával lehet bizto-
sítani, lényegesebb volt
mindennél. Imre bácsi a
legfontosabbnak azt tartja,
hogy egy pék igyekezzen
mindig jobb és még annál
is jobb kenyeret, kalácsot,
finomárut készíteni. Ez
fontosabb az anyagi siker-
nél, a nyugodt, kényelmes
életnél. Tevékenységüket
inkább sörfõzéssel bõví-
tették ki. Az abból szárma-
zó pluszbevétel segíti élet-
ben tartani a pékséget, a
ma már korszerûtlennek
és energiafalónak tartott
kemencét. Mostanra már
csak a család, a 93 éves
Lehmann bácsi, felesége,
a 91 éves Erzsi néni, fiuk
Imre, és lányuk, Mária
dolgozik a pékségben és a
boltban. Lehmann bácsi
soha életében nem volt be-
teg, és mindössze egyszer
voltak pár napot szabadsá-
gon Erzsi nénivel. A mai
napig hajnalban kelnek és
hattól hatig dolgoznak. A
bolt a nyolcvanas évek
hangulatát idézi, ebben a
sütödében megállt az idõ.
Nem kínálnak sokféle ter-
méket, de a pékáruk mind
õsi recept alapján készül-
nek. A„Léman” több mint
egyszerû bolt. Még min-
dig találkozóhely. Imre bá-
csi neve és a Lehmann-ke-
nyér fogalommá vált. Az
egyik utolsó biztos pont a

környéken, ahol térfogat-
növelõ helyett a pékmester
a szívét-lelkét süti bele a
tésztába, a túrós batyuba,
a kalácsba és mindenbe,
ami a kemencéjébõl a pol-
cokra kerül. A Lehmann-
kenyereket büszkeségébe,
a patinás, 125 éves Wer-
ner&Pfleiderer, gyártmá-
nyú gõzkemencébe teszik.
A kenyér belül omlóssá
válik, kívül aranylóan ro-
pogósra sül. A lisztet hat-
van éve ugyanattól a be-
szállítótól szerzik be, a
tápiógyörei malomból. A
búza magyar. Lehmann
Imre hite pedig megrendít-
hetetlen. A kenyér szent.

***
- Hogyan vélekedik a

ma oly népszerû, egész-
ségesnek mondott ke-
nyerekrõl?

- Lehet, hogy valaki
szereti, de véleményem
szerint a magyar fehér
kenyér utánozhatatlan. Ki
enne egy jó pörköltet,
ízesebb ételt barna vagy
magos kenyérrel? Eddig
nem volt egészségtelen
az évszázados recept sze-
rint készült kenyér? Aki
nem kilószámra falja a
pékárut és rendszeresen
mozog, annak biztosan
nem okoz egészségügyi

problémát a fehérkenyér.
Legalábbis én így vélem,
és biztos, hogy ezzel nem
vagyok egyedül. Elgon-
dolkodtató, hogy kinek
állhat érdekében ilyesmit
állítani.

Alapvetés, hogy a meg-
õrölt búzát legalább 2 hó-
napig pihentetni kell. A
tészta kovásszal készül, és
hosszú órákat áll. A pék-
áruk egyesével kerülnek a
sütõlapátra. A jó minõség,
a tisztesség, a szaktudás és
a szakma szeretete a jó ke-
nyér titka.

- Mi jutott elõször
eszébe, mikor megtudta,
hogy „Pro-Óbuda”-dí-
jat vehet át?

- Nagyon meghatód-
tam. Én még soha sem-
milyen díjat nem kaptam.
Idézõjelben szólva csak a
vevõk ismerték el eddig a
munkámat. A „Pro Óbu-
da”-díj azt bizonyítja
számomra, hogy még ér-
tékelik a munkámat, és a
városrészben él még a lo-
kálpatriotizmus. Ez az el-
ismerés nagyban hozzá-
járul ahhoz, hogy legyen
még erõm. Hogy ne
vesszen kárba mindaz,
amit életem értelmének
tartok.

Szeberényi Csilla

„Pro Óbuda”-díj: Lehmann Imre

A legendás hírû aranyhegyi pékmester

Tovább tart nyitva az okmányiroda
A Harrer Pál utca 9-11. és a Medgyessy Ferenc ut-
ca 4. szám alatti okmányirodák ügyfélfogadási ideje
június 1-jétõl keddi, szerdai és csütörtöki napokon
1-1 órával meghosszabbodik. Nyitva tartás: hétfõn
10-tõl 18, kedden, szerdán, csütörtökön 8-tól 15,
pénteken 8-tól 12 óráig.

E-mail címünk változott
Az Óbuda Újság e-mail címe megváltozott.
Új e-mail cím: obudaujsag@gmail.hu; obudauj-
sag@gmail.com 

Megtekinthetõ Kerületi Szabályozási Terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érin-
tetteket, hogy június 21-ig a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfél-
fogadási idõben, a hivatal épületében, a fõépítészi és
várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.)
a Budapest, III. ker. Árpád fejedelem útja-Árpád híd-
Duna folyam-Szépvölgyi út által határolt területre
készülõ Kerületi Szabályozási Terv megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester
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Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ
(4.számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóóráját. További információért 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.

Az egykori óbudai
téglagyárnál emlé-

keztek a II. világháború
idején elhurcolt áldoza-
tokra május 23-án. Köves
Slomó vezetõ rabbi, az
Egységes Magyarországi

Izraelita Hitközség veze-
tõje arra figyelmeztetett,
hogy soha nem maradha-
tunk közömbösek, érvé-
nyesítenünk kell az ok
nélküli szeretetet, az elfo-
gadás értékét az ok nélkü-

li gyûlölettel szemben.
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
úgy fogalmazott: Ma-
gyarországon van szán-
dék és erõ is a múlttal va-
ló szembenézésre. 

Az elhurcolt áldozatokra emlékeztek

Az eredeti tervek szerint 2013. április 1-jétõl lépett vol-
na életbe a fizetõ parkolási rendszer a Szépvölgyi út–Bé-
csi út–Bogdáni út által határolt területen. A fizetõparkolás
rendszerének bevezetését különösen indokolja a kerület
egyes részein  kialakult kaotikus parkolási gyakorlat. Ál-
talános jelenség, hogy a közlekedési csomópontokhoz kö-
zeli területeket  az agglomerációból érkezõk P+R parko-
lóként használják, amivel gyakran a kerületieket akadá-
lyozzák lakhelyükhöz közeli parkolásban.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló,
CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jétõl hatályos változa-
ta felülírta az áprilisi bevezetés tervét. A törvény szerint a
fõvárosi tulajdonban lévõ közterületeken található parko-
lóhelyek üzemeltetése a Fõvárosi Önkormányzattól átke-
rült a kerületi önkormányzatok hatáskörébe, ugyanakkor
a fõvárosi tulajdonban lévõ közterületeken lévõ parkoló-
helyeken keletkezõ bevétel a Fõvárosi Önkormányzatot
illeti meg, amely ellentételezéseként a fõváros üzemelte-
tési díjat fizet a kerületnek. Tekintettel arra, hogy kialakí-
tott fizetõ parkolóhelyekkel Óbuda még nem rendelkezik,
egyeztetések váltak szükségessé a fõvárossal a kialakítás
költségeit illetõen. Ezen  tárgyalások elhúzódása miatt a
parkolójegy kiadó automatákra vonatkozó közbeszerzési
eljárást nem lehetett korábban kiírni, így a bevezetés dá-
tumát sem lehetett elõre megtervezni.

Idõközben a megállapodások elõkészítése olyan stádi-
umba került, hogy elindulhatott az eljárás, így elõre látha-
tóan a 2014. január 1-jei dátum tartható.

Mindazonáltal az önkormányzat a parkolási rendszer
kiépítéséhez szükséges forgalomtechnikai tervet már ja-
nuárban elkészítette, a burkolatjavítások, a szegélyek ki-
építése, a burkolati jelek felfestése, a közlekedési és tájé-
koztató táblák kihelyezése pedig június közepén megkez-
dõdhet.

Továbbá a várakozási övezet kapcsán felmerült gyakor-
lati tapasztalatok ismeretében, a várakozási övezet igény-
bevételének egyszerûsítése és a kedvezmények pontosítá-
sa érdekében a 2013. május 30-ai testületi ülésen módosí-
tották a korábbi rendeletet. 

A változtatások érintik a lakossági kedvezményeket, a
zónán kívüli kedvezményeket, a gyermek-kedvezmények
területi hatályát, a költségtérítést, a formanyomtatványok
egyszerûsítését és egyéb technikai jellegû pontosításokat.

(Az Óbuda Újság következõ számában részletes tájé-
koztatást olvashatnak a zónákról és az igénybe vehetõ
kedvezményekrõl.)

A rendelet teljes tartalma megtalálható a www.
obuda.hu honlapon a „Rendeletek” menüpont alatt.

További tájékoztatás a http://obuda.hu/obudai-parko-
lasi-kft/ oldalon, illetve személyesen vagy telefonon az
Óbudai Parkolási Kft. ügyfélszolgálatán kérhetõ. Cím:
Mozaik utca 7., földszint. Tel.: +36-1-453-2618. E-mail:
ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu. Nyitva tartás: hétfõ
8-18 óra, kedd-csütörtök 8-16.30 óra. Péntek: nincs ügy-
félfogadás.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
tájékoztatja a lakosságot, hogy 

a parkolási rendszer bevezetésének
tervezett idõpontja 

2014. január 1-jére módosul
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Egészségügy

Az önkormányzat 2008-
ban indította el az Iskola-
büfé programot a diákok
egészségesebb táplálko-
zása érdekében. A korsze-
rû, egészséges étkezés
szerepeltetése az intéz-
ményekben, a korai elhí-
zás elleni harc hatékony
lépése lehet.

A z egészséggel kap-
csolatos vetélkedõ

a Laborc utcai Barátság
Park Szabadidõ Cent-

rumban zajlott 10 iskola,
5 tagú csapatai között.  A
6. és 7. osztályos tanulók
körében meghirdetett
verseny a záróakkordja
annak a programnak,
amely során  az iskola-
egészségügyi szolgálat
munkatársai  évente két
alkalommal ellenõrzi a
büfék kínálatát. A végle-
ges sorrend minden év-
ben az Iskolabüfé mun-
kacsoport tagjainak érté-
kelése alapján alakul ki.

A programot 5 évvel
ezelõtt indította el az
önkormányzat azzal a
céllal, hogy a kínálatot a
versengés által megre-
formálja, és minél in-
kább  egészséges termé-
kek kerüljenek az isko-
labüfék polcaira. Az Év
Iskolabüféje 2013. ván-
dorkupát a Krúdy Gyula
Általános Iskola büfése,
Dudás Illésné vehette át
Bús Balázs polgármes-
tertõl (képünkön).

Az iskolák közötti
versenyre jelentkezõ
csapatokat elõzetesen
iskolai foglalkozások
keretében Óbuda-Bé-
kásmegyer Védõnõi
Szolgálata iskolavédõ-
nõi és a fõállású iskola-

orvosok közösen készí-
tették fel.  A végsõ meg-
mérettetés napján 10 ál-
lomáson kellett a csapa-
toknak helytállni.

A kérdéseket a szerve-
zõk az egészséges élet-

mód és táplálkozás téma-
körébõl állították össze.

Az összesített ered-
mények alapján az I. he-
lyezettnek járó díjat a
Fodros Általános Iskola
diákjai nyerték el.

Lezárult az idei Iskolabüfé program

A Rák Ellen, az Em-
berért, a Holna-

pért! Társadalmi Alapít-
vány alapvetõ célkitûzé-
se immár 28 éve a daga-
natos megbetegedés és a
halálozás csökkentése, a
betegek életminõségé-
nek, gyógyulási esélyei-
nek javítása. Prevenciós
munkájuk egyik legfon-
tosabb részét a gyerekek
és az ifjúság körében
végzik. Ennek jegyében
rendezték május 18-án a
Krúdy Házban a pün-
kösdváró fesztivált,
amelyen táplálkozási,
mozgási, pszichológiai
tanácsadással várták az
érdeklõdõket. A prog-

ramban a gyerekeknek
gyerkõckonyha, kézmû-

ves foglalkozás és „Ke-
zünkben a jövõ” címmel

plakátkészítõ pályázat is
szerepelt.

Reformkonyhával a daganatos betegségek ellen Mammográfiás
szûrés

A korai felismerés eszkö-
ze a mammográfiás szû-
rõvizsgálat. A III. kerület-
ben lakó 45-65 éves nõk,
akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt 2 év,
névre szóló meghívót kap-
nak, amin szerepel, hogy
mikor várják õket a Szent
János Kórházban (XII. Di-
ós árok 1., tel.: 458-4509)
vizsgálatra. Vegyen részt
Ön is a térítésmentes
mammográfiás szûrõvizs-
gálaton! (Információ: Bu-
dapest Fõváros Kormány-
hivatala Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szer-
ve, tel.: 465-3823.) A lehe-
tõség adott! Éljenek vele!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A közelgõ gyermeknap alkal-
mából május 18-án ünnepi
kavalkád várta a Flórián tér
közelében a kikapcsolódni
vágyókat és mindazokat,
akik kíváncsiak a Krisna-hí-
võk életmódjára és India
kultúrájára. A Krisna-hívõk
„Ételt az Életért” programja
itt is meleg étellel és élelmi-
szercsomaggal fogadta a rá-
szoruló családokat.

Zene, hölgyek díszíté-
se, ékszerezése, szent

szimbólumok, édességek,
illatok, színvilág - tradicio-
nális elemek a mesés ke-
letrõl. Így lehetne össze-
foglalni mindazt, amit a
Krisna-tudatú hívõk és az
önkormányzat szervezésé-
ben megrendezett családi
nap kínált. A program ap-
ropóját a küszöbön álló
gyermeknap adta.

A Krisna-hívõk jelenlé-
te a kerületben nem újdon-
ság, hiszen az „Ételt az
Életért” program kereté-
ben hetente 5 napon át biz-

tosítanak meleg ételt közel
600 óbudai lakosnak. A
családi napon a megszo-
kott meleg étel mellett, fe-
jenként egy-egy gazdagon

megrakott élelmiszercso-
maggal is kedveskedtek.
Az ételek kiszolgálásában
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere,

illetve a helyi családsegítõ
intézet munkatársai is sze-
mélyesen segédkeztek.

Mivel a naponta ellátott
háztartások zömében
gyermekek is nevelked-
nek, ez a nap elsõsorban
nekik kedvezett. A prog-
ram részeként a gyerme-
kek beülhettek egy valódi
tûzoltó autóba, egy lufibo-
hóctól pedig kérhettek
bármilyen állatfigurát.

Az alkotó sátorban kü-
lönféle kézmûves mester-

ségeket próbálhattak ki:
nemezelhettek, fûzhettek
gyöngyöt, lehetett színez-
ni, festeni. Egy bûvész
meghökkentõ trükkökkel
kápráztatta el kis közönsé-
gét. Az indiai hangszere-
ken tradicionális dallamo-
kat játszó együttes mellett
szintén indiai motívumo-
kat használó arcfestõk dí-
szítették a gyermekek ar-
cát. A mesesátor szervezõi
interaktív játékokkal vár-
ták a csemetéket.

Arendezvényt a szerve-
zõk mellett több mint 40
civil önkéntes segítette. A
programhoz csatlakozott
az Összefogás Óbudáért
Egyesület is, amely már-
ciustól beindította a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban a rászoruló gyer-
mekek reggeliztetését, az-
zal a céllal, hogy egyetlen
gyermek se menjen isko-
lába üres gyomorral. Az
egyesület ezen a napon
különféle meglepetések-
kel készült. Mûveltségi
teszt, készségfejlesztõ já-
tékok és sok csokoládé
várta kicsiket és nagyokat
a sátrukban. D

Óbudai családi nap a Krisna-hívõkkel

Ételosztás a Flórián téren

Könyv- és divatbemutató a Kiskorona utcában 
Hampel Katalin neves szalonjából érkeznek a cso-
dálatos ruhaköltemények a divatbemutatóra, ame-
lyek magyar viseleteink motívumait ötvözik a mai di-
vattal. A Váci utcai szalon tulajdonosa újra divatba
hozta az elegáns, zsinóros, a magyar hagyományo-
kat követõ nemzeti viseletet, amely egyre népsze-
rûbb a klasszikus értékekhez ragaszkodó emberek
körében.
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézményben mu-
tatják be a Kairosz Kiadó „Magyarnak lenni” soroza-
tában megjelent „Divatban az érték” címû kötetet. A
népszerû sorozatban ez alkalommal Hampel Kata-
lin vall életérõl és munkásságáról Fazekas Valéria
újságírónak. A könyvet Schmittné Makray Katalin
olimpiai ezüstérmes tornász ajánlja az olvasók fi-
gyelmébe.
Hampel Katalin zenés divatbemutatóján közismert
hölgyek mutatják be a modelleket. A mûsorban köz-
remûködik Sáfár Mónika színmûvésznõ.
Helyszín: Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény, Kiskorona utca 3. Idõpont: június 13-án
16 óra.

FOTÓ: 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. 

A balesetet szenvedett
vitorlázórepülõ má-

jus 20-án csapódott föld-
höz a Hármashatár-he-
gyen. A felszállását azért
kellett megszakítani, mert
a csörlõkötél alatt éppen

egy kiránduló ember járt,
ezért el akarták kerülni az
esetleges sérülését. A Gó-
bé típusú vitorlázó repü-
lõgép a felszállást köve-
tõen azért zuhant vissza,
mert a nagy sebességgel

sodródó vontatókötél hir-
telen megállt, és a gép
még alacsonyan volt a le-
vegõben. A hátsó ülésen
ülõ oktató súlyosan, nö-
vendéke pedig könnyeb-
ben sérült meg.

Földhöz csapódott egy vitorlázórepülõ

A BRFK Fõvárosi
Baleset-megelõ-

zési Bizottsága május
elején tartotta a buda-
pesti polgárõrök közle-
kedésbiztonsági verse-
nyét, melyen a polgárõr
egyesületek 2 fõs csa-
patokkal képviseltették
magukat. A versenyzõk
több területen hasonlí-
tották össze tudásukat:

KRESZ-tesztet és pol-
gárõr szakmai tesztet
töltöttek ki, illetve a
vezetéstechnikai pá-
lyán is helyt kellett áll-
niuk.

A Budapest III. Kerü-
leti Polgárõr Egyesület
csapata - Szücs János el-
nök és Gyarmati Ferenc
járõrvezetõ képviseleté-
ben - ahogyan tavaly is,

megszerezték a csapa-
tok versenyében az elsõ
helyet, ezzel biztosítot-
ták továbbjutásukat az
országos versenyre, me-
lyet õsszel rendeznek.

Az egyéni versenyben
immár második alka-
lommal Gyarmati Fe-
renc a III., Szücs János
pedig az I. helyezettnek
járó díjat vehette át.

Ismét gyõztek a III. kerületi polgárõrök

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület továbbra is
várja a nagyobb közbiztonságra vágyó kerületi lakoso-
kat tagjai közé. Szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyele-
tet tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti irodá-
jukban, ahol az érdeklõdõk megismerkedhetnek a pol-
gárõri szolgálat követelményeivel, az ügyeletes pol-
gárõrök fogadják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõ-
zési-áldozatvédelmi tanácsokkal látják el a hozzájuk
fordulókat.
Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-621-6088-as
telefonszámon és a polgaror.obuda@gmail.com
elektronikus címen. Az egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Bicikli tolvajokat kaptak el a rend-
õrök nemrégiben. Atettesek az Am-

fiteátrum utca egyik társasházának táro-
lóját felfeszítették, majd onnan
két kerékpárt elloptak május 19-
én. Az egyik ellopott járgány tu-
lajdonosa lakásának ablakából
észrevette, hogy ismeretlenek az
õ biciklijét tolják, ezért értesítette
a rendõrséget és a tolvajok után
ment, majd az egyik tolvajt a jár-
õrök kiérkezéséig feltartóztatta.
A tettes társát a III. kerületi
Rendõrkapitányság járõrei - a
kapott személyleírás alapján - rö-

vid idõn belül a Szentendrei út és a Pók
utca keresztezõdésénél fogták el. Így
mindkét kerékpár visszakerült a tulajdo-
nosokhoz. A rendõrök kezdeményezték
a tettesek elõzetes letartóztatását.

Más tolta a kerékpárt 

A Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság és a III. kerületi
közterület-felügyelõk vízi
járõrei május közepén, a
Római-partnál egy vízbe
borult kajakosra lettek fi-
gyelmesek. A baleset az
Aquamarina szállodahajó-
nál történt. A 16 Celsius-
fokos, fa uszadékkal kö-
rülvett dunai partszaka-
szon vízbe esett nõ csak a
gyors közbeavatkozásnak
köszönhetõen nem sérült
meg.

A baleset okaira nem
tért ki a rendõrségi

hír, de tudvalevõ, hogy
az adott folyószakaszon
már több hasonló eset
történt. A Római-part-
Rozgonyi Piroska utca
találkozásánál lévõ ki-
kötõ a BKV Zrt. által
üzemeltetett, nagyhajók
fogadására alkalmas
közforgalmú kikötõhely,
amelyhez csatlakozik
az Aquamarina szálloda-
hajó.

Bús Balázs polgár-
mester már több ízben
figyelmeztetett arra,
hogy az evezõsök csak
az állóhajót kikerülve
tudnak továbbhaladni,
ami oda vezethet, hogy
az evezõs akaratán kívül
a fõsodrásba kerül,
melybõl még a gyakor-
lottabbaknak is bravúr

visszaevezni a part kö-
zelébe. További veszély-
forrást jelent a sportolók
számára a hajó testénél
feltorlódó, esetenként
több tonnás uszadék fa,
mely egy-egy nagyobb
hullámot követõen vá-
ratlanul elszabadulva,
magával sodorhatja a
szabályosan közlekedõ
evezõsöket.

A polgármester  a
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatalnál
és a fõvárosnál is szor-
galmazta, hogy szüntes-
sék meg a római-parti
életveszélyes állapotot,
éppen azt, amely miatt
ez a baleset is bekövet-
kezett. A hatóságok ré-
szérõl sajnálatos módon
érdemi intézkedés ez
idáig nem történt, ezért,
illetve az utóbbi évek
során tapasztalt balese-
tek megelõzése végett,
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata a rend-
õrséggel együttmûköd-
ve vízirendõr-közterü-
let-felügyelõ járõrszol-
gálatot indított a Duna
III. kerületi szakaszán.
Ezzel sikerült visszaszo-
rítani a közlekedési mo-
rált semmibevevõ, a bé-
kés evezõsöket veszély-
be sodró embertársaink
felelõtlen magatartását.

Kajakos borult a Dunába
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Az Európai Klímaszövet-
ség  programjához kap-
csolódóan, a Magyaror-
szági Éghajlatvédelmi
Szövetség KlímaSztár
2013 díjjal ismerte el
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának a kör-
nyezeti fenntarthatóság
érdekében kifejtett, és
ezáltal az éghajlat vé-
delmét is szolgáló tevé-
kenységét.

A díj odaítélésénél az
utóbbi idõszak

energiatakarékos épület
felújításait - a „Falu-
ház” projekt, a Kerék

utcai iskola, az Arató ut-
cai bölcsõde és a Lakta-
nya utcai Tüdõgondozó
- értékelték kiemelkedõ-
nek a bírálók.    

A díj átadását a törté-
nelmi, és természeti ér-
tékét tekintve világörök-
ségnek számító Pannon-
halmi Fõapátság Szent
Jakab Zarándokházában
tartották. A díjat Puskás
Péter alpolgármester
vette át dr. Várszegi
Asztrik fõapáttól és
Lajtmann Csabától, a
Magyarországi Éghaj-
latvédelmi Szövetség el-
nökétõl.

KlímaSztár 2013 díjat nyert Óbuda

Jobb adni, mint kapni! Ez-
zel a címmel indították el
országos akciójukat a
Fidelitas önkéntesei. 

Elsõ megmozdulásuk-
ra Békásmegyeren

került sor, ahol a Budaka-
lász utcai játszóteret újí-
tották fel: lefestették a pa-
dokat, a hintákat, a mászó-
kát, összeszedték a sze-
metet és felásták a homo-
kozót május 25-én dél-
után. Az önkéntesek kö-
zött jelen volt Menczer
Erzsébet országgyûlési és
önkormányzati képviselõ,
Ágh Péter, a Fidelitas el-
nöke, Vincze Ágnes, a
Fidelitas országos alelnö-
ke és Stollmayer Ákos, az
óbudai Fidelitas elnöke. A
szervezet várja a további
ötleteket arra nézve, hova
mehetnek önkéntesei ha-
sonló jótéteményért. d.

Játszóteret újítottak fel

A kéménytisztítás ütemterve
utcáról utcára

Június: Máramaros utca, Királylaki út, Erdõalja ut-
ca, Nyereg utca által határolt terület.
Július: Királylaki út, Máramaros utca, Kiscelli utca,
Bécsi út, Testvérhegyi út, Jablonka utca, Erdõalja út
által határolt terület.
Augusztus: Kalászi út, Római-part, Mátyás király
út, Szentendrei út által határolt terület.
Szeptember: Testvérhegyi út, Jablonka utca, Erdõ-
alja köz, Bécsi út által határolt terület.
Október: Római-part, Pünkösdfürdõ utca, Szent-
endrei út, Mátyás király út által határolt terület; köz-
ponti kémények ellenõrzése.
November: Ezüsthegyi út, Ország út, Dózsa
György út által határolt terület.
December: egyedi kémények tisztítása (szilárd fû-
tés); Szépvölgyi út, Árpád fejdelem útja, Vörösvári
út, Bogdáni út által határolt terület.

Ingyenes elektromos és elektronikai hulladékbegyûjtést
szervezett az önkormányzat a múlt hónapban több alka-
lommal, több helyszínen; például a Heltai Jenõ téren a
Csobánka téri parkolóban, Csillaghegyen és a Római téren

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Bosco Szent János (1815-
1888) kétszázadik szüle-
tésnapjára készülõdve a
szalézi rendfõnök, Pascual
Chávez Villanueva kezde-
ményezésére Don Bosco
üvegkoporsójának máso-
lata (benne ereklyeként a
szent jobb keze) 2014-ig
bejárja az egész világot.
Világ körüli útja során ha-
zánkba is ellátogatott.

D on Bosco Szalézi
Társasága megala-

pításának 150. jubileu-
mi évét 2009-ben ünne-
pelték a szaléziak,
2015-ben pedig születé-
sének kétszázadik év-
fordulójáról fognak
megemlékezni. Az erek-
lye zarándoklata 2009-
ben kezdõdött, és 2014
januárjában fejezõdik
be. Ez idõ alatt öt konti-
nens mintegy 130 orszá-
gában fordul meg. 

Tizenöt 
magyarországi

állomás
Bosco Szent János

ereklyéje 2013. május
17-tõl 26-ig volt Ma-
gyarországon. A szlovén-
magyar határ átlépése
után Szombathelyen kö-
szöntötték elõször, majd
Gyõrbe, Veszprémbe,
Székesfehérvárra, Pécs-
re, Péliföldszentkereszt-
re, Nyergesújfalura, Do-
rogra, Budapestre, Balas-
sagyarmatra, Szolnokra,

Egerbe, Kazincbarcikára,
Nagymarosra, Mogyo-
ródra vitték. Útja során
ellátogatott a Nagymaro-
si Ifjúsági Találkozóra is.
Az egyik legmeghatóbb
állomása pedig a veszp-
rémi börtön volt, ahová a
börtönparancsnok, Né-
meth Éva kérésére hoz-
ták el. Itt mintegy félszáz
fogvatartott várta május
18-án. A bentlakók 18
ezer magyarországi fog-
vatartott nevében rótták
le tiszteletüket az ereklye
elõtt. Ábrahám Béla tar-
tományfõnök maga is
meghatódottan szólt a
bentlakókhoz, hiszen an-
nak idején Don Bosco is
látogatta a börtönöket.
Felismerte, hogy a bör-

tönbe került fiatalok nem
kaptak segítséget senki-
tõl, ezért tértek rossz út-
ra. Õ mindig adott még
egy esélyt mindenkinek,
mindig tudott remélni és
bízni.

A Szent István-
bazilikából
Óbudára

Május 21-én 15 óra-
kor gördült be az erek-
lyét szállító teherautó a
Szent István-bazilika
elõtti térre, ahol Snell
György plébános, cím-
zetes apát lelkes fiatalok
csoportjával várta. Hat
órára zsúfolásig megtelt
a bazilika, amikor Erdõ
Péter bíboros, prímás,
Esztergom-budapesti ér-

sek mutatott be ünnepi
szentmisét Bosco Szent
János tiszteletére az
ereklyéje jelenlétében.
A fõpásztor, aki a sza-
lézi centenárium fõvéd-
nöke arról beszélt, hogy
Don Bosco nem csupán
rövid nevelõ hatást gya-
korolt a fiatalokra, ha-
nem gondja volt arra is,
hogy az életben megta-
lálják a helyüket. A sze-
mélyes emberi szeretet
megnyilvánulására is
szükségünk van ahhoz,
hogy igazán ki tudjunk
bontakozni és olyan em-
berek legyünk, akik
majd ezt a szeretetet
másoknak is tovább tud-
juk adni. Mint mondta,
Bosco Szent János külö-
nös szeretettel fordult a
kallódó gyerekek és fia-
talok felé annak érdeké-

ben, hogy eljuttassa
hozzájuk Krisztust. 

Este fáklyás körmenet-
tel vonultak át a résztve-
võk - köztük Bús Balázs
polgármester - az óbudai
Segítõ Szûz Mária-ká-
polnába, a Bécsi út 175.
alatt található szalézi tar-
tományfõnökséghez,
ahol 22 órakor fogadták
az ereklyét. Az ereklye-
tartó nyitott platójú, kivi-
lágított teherautóval ér-
kezett Óbudára. A menet-
ben zömmel fiatalok vet-
tek részt, vidékrõl is so-
kan jöttek, hogy elkísér-
jék Don Boscót az óbu-
dai szaléziakhoz, ahol
Tran Si Nghi Ferenc plé-
bános atya stílusosan a
focipályára vitette az
ereklyét, hiszen ez is egy
nagyon fontos helyszíne
a szalézi nevelésnek. A
köszöntõ szavak után tû-
zijáték következett, majd
bevonultak a templomba
és bensõséges virrasztás
vette kezdetét az ereklye
mellett.

A másnapot már hat
órakor ünnepi szentmisé-
vel köszöntötték, ame-
lyet a tartományfõnök
mutatott be. Utána min-
denki leróhatta tiszteletét
az ereklye elõtt, a hívek
folyamatosan érkeztek,
hogy láthassák a rendala-
pítót. A délelõtt folyamán
az óbudai Szent Péter és
Pál Szalézi Általános Is-
kola diákjai látogatták
meg Don Boscót. Az
ereklye délben hagyta el
Óbudát. mizsu

Bosco Szent János világ körüli útja

A rendalapító ereklyéje Magyarországon 

A szaléziak Magyarországon
A szaléziak ma a katolikus egyház egyik legnépe-
sebb szerzetesrendje. Magyarországon 1913-ban
telepedtek le. Az akkori prímás a Komárom-Eszter-
gom megyében található Péliföldszentkereszt za-
rándokhelyet jelölte ki számukra. 1929-ben a ma-
gyar vizitatória önálló tartománnyá alakult Szent Ist-
ván király védnöksége alatt, és minden nehézség
ellenére rohamosan fejlõdött. Az államosításkor 16
rendházukban több mint 200 magyar szalézi szer-
zetes mûködött. Ma a magyar szerzetesek mellett
indiai, vietnami és lengyel misszionáriusok is dol-
goznak. Jelenleg 35 szalézi szerzetes van Magyar-
országon 8 szalézi rendházban. A tartomány köz-
pontja Óbudán található, a tartományfõnök a 2012-
ben kinevezett Ábrahám Béla.

Bús Balázs polgármester is részt vett a Don Bosco-ereklyét kísérõ menetben 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

Mókuskerék az ovinak

A Szülõfórum.hu portál áprilisban a Hónap Ovijának
a Meseerdõ Óvoda Meggyfa utcai telephelyét nyilvá-
nította. Ez nyereménnyel is járt, mégpedig egy mó-
kuskerékkel, amelynek értéke 140 ezer forint. Az
ajándékot a Mátrapark Kft. ajánlotta fel

Kortárs képzõmûvészeti kiállítás
A Medgyessy Ferenc Általános Iskolában nyílik júni-
us 3-án 17 órakor egy kortárs képzõmûvészeti kiállí-
tás. Fõvédnök: Bús Balázs polgármester. Közremû-
ködik: Kiss Gy. László, Liszt Ferenc-díjas klarinét- és
tárogatómûvész. A kiállító mûvészek: Blastik Ferenc,
Gábor István, Horváth László Xavér, Király Imre, Ko-
vács Attila, Kõfaragó József, Külüs László Ákos, M.
Gémes Katalin, Markolt György, Mihály Gábor,
Pajger Lilla, Pál Dániel, Petrás Mária, Szalontai Ta-
más, Szentgyörgyi József, Szõcs Erika, Takács Klá-
ra, Tenk László, Turcsán Miklós, Zombori Anna. (A ki-
állítás június 7-ig hétköznapokon tanulócsoportok-
nak 9-tõl 12 óráig, a nagyközönségnek 16-tól 19 órá-
ig tekinthetõ meg. Cím: Medgyessy Ferenc utca 2-4.)

Világbajnok tésztahíd
Az Óbudai Egyetem két mérnök hallgatója új világ-
csúcsot állított fel a tésztahídépítõ-világbajnoksá-
gon. Építményük 570 kilogramm terhelést bírt el. A
versenyen nyolc ország egyetemistái indultak.

Nemzedéki találkozó
Az Óbudai Gimnázium (volt Martos Flóra Gimnázi-
um, Szent Lujza Intézet, Cselka Intézet) nemzedéki
találkozóra várja június 7-én 16 órától volt tanárait,
tanítványait.

Számítógépes tanfolyam idõseknek 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a júni-
us 18-án induló, „Ismerkedés a számítógéppel és az
internettel; Idõsebbek is elkezdhetik” elnevezésû tan-
folyamára. (Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-
221-4938-as telefonszámon.)

A sajátos nevelési igényû,
különös tekintettel a disz-
lexiás gyermekek nevelé-
sével, oktatásával kapcso-
latos továbbképzésre ér-
keztek kerületünkbe a szé-
kelyföldi pedagógusok.

Tamás Ilona, a Kle-
belsberg Intézmény-

fenntartó Központ III. ke-
rületi tankerületének
igazgatója  fogadta és kö-
szöntötte a Magyar Peda-
gógiai Társaság Diszlexi-
ás Gyermekek Fejleszté-
séért Szakosztálya és az
Öveges József Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
szervezésében a Románi-
ai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (RMPSZ)
Székelyföldi Oktatási
Központja által meghí-
vott kollégákat. Az
RMPSZ képviseletében
Pölnicz Ilona vezette a
pedagógusokat.

Továbbképzésük témá-
ja: „A sajátos nevelési
igényû gyermekekkel va-
ló foglalkozás probléma-
köre, különös tekintettel
a diszlexiára” címet vi-
selte.

A 44 fõbõl álló csoport
Budapest több nevelési-

oktatási és felsõoktatási
intézményét látogatta
meg, tanítási kompeten-
ciájának megfelelõ cso-
portokban.

Az óbudai kis vendég-
csoport tagjai Kovászna,
Hargita megyébõl, Csík-
szeredából, Brassóból ér-
keztek, és képzésüknek
Szilágyiné Debreczeni
Mária igazgató, az Óbu-
dai Nagy László Általá-
nos Iskolában biztosította
a helyet. Az intézmény a
kerületben elsõk között
nyitotta meg kapuit az in-
tegráltan nevelõdõ disz-
lexiás és SNI gyermekek
számára.

Molnár Sándor testne-
velõ, gyógytestnevelõ,
néptánc oktató tartott be-
mutatót az alsó tagozatos

gyermekek körében: „A
néptánc gyógyító ereje a
diszlexia prevencióban és
reedukációban” címmel.
Ezután Faragó Ferenc
gyógypedagógus, aki a
Szellõ EGYMI utazó
szakszolgálat munkakö-
zösség vezetõje tartotta
meg elõadását: „Az autiz-
mus spektrumzavar jelei
és kezelési módjai peda-
gógiai eszközökkel” cím-
mel. Nánásiné Lein-
watter Ágnes szenzomo-
toros fejlesztési program-
jából épülhettek a vendé-
gek. Végül Molnár Sán-
dorné, Faragó Ferenc és
Faragóné Bircsák Márta
osztották szét ajándékba
a résztvevõknek sajátké-
szítésû szakanyagaikat,
fejlesztõ füzeteiket. 

Székelyföldi pedagógusok Óbudán

Az Óbudai Népzenei
Iskola és az Aelia

Sabina Mûvészeti Iskola
Kincsõ Néptáncegyüttese
évzáró családi napra hív
mindenkit június 7-én 16-
tól 21 óráig a Kobuci
Kertbe (Zichy-kastély, Fõ
tér). A program rossz idõ
esetén 17 órától a békás-
megyeri Medgyessy Fe-
renc Általános Iskolában
lesz (Medgyessy Ferenc
utca 2-4.) A két iskola nö-
vendékeinek mûsora után
táncház várja az érdeklõ-
dõket. Támogatók: Óbu-

da-Békásmegyer Önkor-
mányzata, „A Népzeneok-
tatásért” Alapítvány, Ko-
buci Kert. (Elõzetes infor-
máció az Óbudai Népze-

nei Iskolától kérhetõ. Cím:
Nagyszombat utca 27.
Tel.: 388-6381. www. nep-
zeneiskola.hu A rendez-
vény ingyenes.)

Évzáró a Kobuci Kertben

Gyulakutai diákok vendégségben a Kerékben
Gyulakuta egy székelyföldi kis falu, ahol tavaly májusban jártak a Kerék Általá-

nos Iskola és Gimnázium hetedikes diákjai. Egy emlékezetes délutánt és estét

töltöttek a faluházban. Viszonzásul hívták meg az ottani diákokat néhány napra

Budapestre. Lenyûgözte õket a Parlament, a Lánchíd, a Budai vár, élvezték az

Állatkertet és a visegrádi kirándulást, de legemlékezetesebb számukra a Cso-

dák Palotájában töltött délelõtt marad. Jó volt kipróbálni az eszközöket, kísérle-

tezgetni, még azoknak is, akik eddig nem tanultak fizikát vagy kémiát. Néhány

hét múlva újra találkoznak a gyulakutaiakkal, hiszen egy hétre újra Erdélybe

utaznak a hetedikesek.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szent György-napi sokadalom
Idén már 18. alkalommal rendezte az Óbudai
Waldorf Iskola a Szent György-napi sokadalom és
kézmûves vásárt a Fõ téren. Többek között volt me-
seház, vásári misztériumjáték, Magonc koncert,
bábelõadás és természetesen népmûvészeti és
iparmûvészeti vásár a hagyományos mesterségek
bemutatójával.

Biztosítók székházai

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze-
um legújabb idõszaki kiállítása a biztosítók buda-
pesti székházait mutatja be. A kiállítás június 23-ig
látható, hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig.
(Cím: Korona tér 1., volt Dugovics Titusz tér.)

Megemlékezés a reformátusoknál 
Az Óbudai Református Templomban tartanak meg-
emlékezést június 4-én 18 órakor a Nemzeti Össze-
tartozás Napján. Az érdeklõdõk Fábián Gyula új-
ságíró, publicista elõadását hallhatják, majd Tóth
Imre, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem orgo-
naszakos végzõs hallgatója ad hangversenyt Liszt
Ferenc mûveibõl. (Cím: Kálvin köz 4.),

Szerzõi est
A Krúdy Kör legközelebbi rendezvényét június 13-
án tartják, melyen Vitál Mária szerzõi estje lesz,
Tárkány Imre beszélget az ünnepelttel, közremûkö-
dik: Tálas Ernõ, a Svéd Királyi Opera tenorja. Házi-
gazda: Kanizsa József és Király Lajos.

Ikonok és barlangrajzok
Nógrádi Kiss Magdolna grafikusmûvész fenti címû ki-
állítását június 22-ig láthatják a Vécsey János Leány-
kollégium Art Galériájában. (Nyitva tartás: hétközna-
ponként 10-tõl 18 óráig. Cím: Szél utca 11-13.)

A Kiskorona Galériában tekinthették meg az érdeklõ-
dõk Barlai László önálló kiállítását. A tárlattal egy idõ-
ben mutatták be a festõmûvész „Rajzolásról, festésrõl”
címû könyvét is

A Kéhli vendéglõben
a Krúdy Kör által

rendezett Krúdy emlék-
esten Antal István fotós
átvehette Király Lajos
elnöktõl a Krúdy bronz
emlékérmet, melyet Gol-
doványi Zoltán könyv-
tárvezetõ is megkapott.
Krúdy-emlékplakett ki-
tüntetést kapott a 80 esz-
tendõs Szabados István
festõmûvész, aki az es-

ten a Krúdy Körnek ado-
mányozta „Vörös posta-
kocsi” címû festményét.
Díszoklevelet kapott
Quasar Berta fiatal köl-
tõ. Kanizsa József titkár-
tól M. Jankó János tag-
sági igazolványt, Litér
Mária és Földesdy Gab-
riella pártoló tagsági
igazolványt vehetett át.
Az esten a 90 éves Bíró
András írót, költõt, szer-

kesztõt köszöntötték. Bí-
ró András méltatta a 30
éve alakult Krúdy Gyula
Irodalmi Kört, annak se-
gítõit és a jelenlegi veze-
tõket. Keres Emil Kos-
suth-díjas, érdemes és
kiváló mûvész Krúdy
Gyula mûveibõl adott
elõ részleteket. Tálas
Ernõ, a Stockholmi
Svéd Királyi Opera te-
norja zárta a mûsort.

Elismerések a Krúdy emlékesten

A Magyar Kereske-
delmi és Vendég-

látóipari Múzeum új ki-
állítása, „A Pajtás és
pajtásai”; „A magyar
fényképezõgépek törté-
nete a gyártóktól a hasz-
nálókig” címû idõszaki
tárlat a magyar fényké-
pezõgép tervezés, gyár-
tás és értékesítés 1950-
1966 közé esõ, úgyne-
vezett ipari korával fog-
lalkozik. A legnagyobb
példányszámban elõállí-
tott magyar fényképezõ-
gép, a Pajtás mellett ki-
állítják többek közt az
Utitárs, a Fotobox, a
Momikon és a Mometta
gépeket. Az egykori
osztálykirándulások,
családi események, fo-

tószakkörök állandó
résztvevõit, amatõr fotó-
sok hajdani kedvenceit
még soha nem láthatta
ilyen nagy számban a
közönség, az ifjabb ge-
neráció pedig átélheti az

otthoni, fürdõszobai elõ-
hívás élményét. (Megte-
kinthetõ június 16-ig,
hétfõ kivételével napon-
ta 10-tõl 18 óráig. Cím:
Korona tér 1., volt Du-
govics Titusz tér.) 

Magyar fényképezõgépek ipari kora 

Számos érdekes prog-
rammal várja az érdeklõ-
dõket idén is a Múzeu-
mok Éjszakája rendez-

vénysorozat. 

A Magyar Kereske-
delmi és Vendég-

látóipari Múzeum júni-
us 22-én már kora dél-
után, 14 órától számít a
gyermekekre, nekik kí-
nál édességkészítést,
amelyet a „Pici maci

kuckója” elnevezésû in-
teraktív mese és bûvész-
elõadás követ, Játsszunk
együtt! címmel. Kilin Il-
dikó elõadómûvész és
Mollini bûvész szóra-
koztatja majd a kicsiket
és a nagyobbakat, jó idõ
esetén az árnyas udva-
ron, ahová az apróságok
elhozhatják kedvenc
macijukat is. 

Késõbb a felnõtteknek
szóló programok követ-
keznek, lesz filmvetítés,
drámabemutató és tárlat-
vezetés, ahol a többi kö-
zött Krúdy Gyula buda-
pesti életének színterei-
vel, vagy két évszázad
magyar kereskedelmé-
nek történetével ismer-
kedhetnek meg a látoga-
tók. (Cím: Korona tér 1.)

Játsszunk együtt!

A hagyományokhoz híven
idén is megtartják az
Óhegy Napokat a Táborhe-
gyi Népházban, június 14-
én, 15-én és 16-án. 

K iállításokkal, népvi-
seleti- és táncbemu-

tatókkal várják az érdek-
lõdõket június 14-én
17.30 órakor. A rendez-

vénysorozat második
napján, június 15-én 18
órától „A helység kalapá-
csa” az Egyesület Felol-
vasó Színháza elõadását
tekintheti meg a közön-
ség, majd 20 órai kezdet-
tel „Rózsa Sándor ked-
venc lakomája” címmel
tartandó vacsorára, ezt
követõen táncházba invi-

tálják nem csak a „hegy-
lakókat”. Június 16-án
fõzõ- és sütiversenyt ren-
deznek. Kóstolgatni 13
órától lehet. (További in-
formációk Benyóné dr.
Mojzsis Dóra szervezõ-
nél, a 06-30-333-2902-es
telefonszámon. A Tábor-
hegyi Népház címe:
Toronya utca 33.) 

Óhegy Napok: betyárok, csikósok, pásztorok

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� 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 vállalkozásl
� 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
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� 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.: 370-49-32
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmónikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601

� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Fal-
fúrás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Hívjon bizalommal! Ingyenes ki-
szállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Tetõ és terasz szigetelés 10-15 év garanci-
ával, 24 éves vállalkozás. VIA-Épszakker Kft.
1022 Bp., Törökvész út 16/b. Tel.: 326-5312
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
�Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, parket-
talerakás, parkettacsiszolás, parkettajavítás, csem-
pézés, kõmûves, asztalos, villanyszerelés, vízsze-
relés, garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-
3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusí-
tása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-
1389
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423
� Társasházkezelés - valódi érdekképviselet, A
tulajdonosközösség tájékoztatása negyedévenként
a pénzügyi helyzetrõl. Zápor u. Tel.: 240-4209,
06(30)462-2830; simon.dubecz@ t-online.hu
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi

árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(30)272-3909
� 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
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés,
favágás, gyepesítés, bozótirtás, terepgondo-
zás, kerítés építése, javítása, térkövezés, beto-
nozás, homlokzat szigetelése, garanciával –
reális áron! Tel.: 06(70)547-2584; 781-4021;
06(70)391-8976
� 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
� Villanyszerelés, hálózatok, biztosítótáb-
lák felújítása, tetõelszívók, villanytûzhelyek
javítása, átvezetékezés, egyéb munkák. Tel.:
06(30)970-6257; 242-7238
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon, ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� 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

� Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorláto-
zottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet! Fo-
gászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-3016

�A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.bkwsu.org/hungary
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559, www.
callantorna.hu

� 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
� Allergológiai és gyermek-tüdõgyógyá-
szati magánrendelés III. Vörösvári út 29. II/5.
Bejelentkezés: 06(30)992-2151. Dr. Kaszó
Beáta, www.allergiadoktor.com

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Zongoratanítás Óbudán a Tímár utcában.
Minden korosztálynak, nyáron is! Tel.:
06(70)236-3055
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu

� Csillaghegyi kertes ház eladó! 355 nm tel-
ken 54 nm lakás, melléképülettel, ásott kút, ren-
dezett kert. Ár: 22 MFt. Tel.: 06(20)512-7469
� III. Testvérhegyen újszerû, külsõ medencés,
belsõ kétszintes, panorámás, mediterrán jellegû,
ikerház-fél eladó. Tel.: 06(30)222-3159
� Óbudán, cseréptetõs ház 4. emeletén, más-

fél szobás, étkezõs, 48 nm-es, összkomfortos la-
kás, 15 nm-es garázzsal, 14,5 millió forintért el-
adó! Tel.: 06(30)501-0932. Közvetítõk kizárva
� Békásmegyeren 200 négyszögöl zártkert,
kis házzal, családi házas környéken, tulajdo-
nostól eladó. Tel.: 06(30)358-1883
� Eladó Kaszásdûlõn 75 nm-es, 1+3 félszo-
bás, 4. emeleti, 2 éve felújított, öko-program-
ban korszerûsített panellakás, tulajdonostól.
Irányár: 15.500.000 Ft. Tel.: 06(20)313-6038
� III. Csillaghegyen, pár éves házban, 2
szobás, napfényes, földszint kertkapcsolatos
lakás, 17 nm terasszal, garázshellyel, tároló-
val 19,9 millióért eladó. Tel.: 06(30)439-6233
� Kiadó lakás a Rómain, 2 szoba, 51 nm, 10.
em. szép kilátás, tiszta, rendes ház, csendes
környék. Tel.: 06(30)701-0351

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Vasrács, hegesztett zártprofil, zárral, kul-
csokkal eladó. Méret: 198,5x85x4 cm. Ára:
15.000 Ft. Tel.: 06(30)964-5331
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-4154
� 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 www.louisgaleria.hu
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

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

� 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
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel.:
06(20)310-8476
� Duna House III. kerületi csapatába ingatlan-
értékesítõ kollégát keresünk. Tel.: 06(30)619-
5653, e-mail: jablonszky.bea@dh.hu
� Társasházkezelést vállalok. Érdeklõdni a
06(30)307-7951-es telefonszámon lehet
� A 4M Dance Company tánctanárokat ke-
res, képez több mûfajban. Pedagógusok, óvó-
nõk, tánctudással rendelkezõ fiatalok jelent-
kezését várjuk. Tel.: 06(30)598-3168

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

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

Kiadó

Ingatlan

Oktatás

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

� Gabriel Medical Stúdióban szakrende-
lések: urológiai: dr. Bódy Gábor. Bõr-
gyógyászat: dr. Takács Endre. Nõgyógyá-
szat: dr. Csabay László, dr. Margitai Györ-
gyi. Bejelentkezés: 06(30)560-4507. Cím:
1039 Pozsonyi u. 32.

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Számítógépes anya-
jegyszûrés. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� 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

� Allergiás? Asztmás? Gyakran beteg?
Van megoldás! Indiso sóterápia, egészség-
ügyi fizioterápia, ÁNTSZ engedéllyel,
szakorvosi háttérrel. Szent Margit Rende-
lõintézet III. Csobánka tér 6 II/10. Tel.:
+36(30)516-1437, www.indiso.eu

Egészség

� Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellen-
zõ szerelése legolcsóbban! Javítást is válla-
lok! Tel.: 06-70-341-94-89

� „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.
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kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(30)481-7821

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

�� Plasztikai sebészeti magánrendelés:
Kedd 14-17 óra, III. ker. Bécsi út 217. dr.
Nagy Lajos fõorvos. Bejelentkezés:
30/663-2730, lnagydr@gmail.com. Web:
www.nagyplasztika.hu

Magánrendelés
Társkeresõ

Június 17-én nyit az óbudai strand
Az Óbudai Sport Kft. nyáron strandot üzemeltet és nyitási akcióval
várja az elsõ két hétben vendégeit. A felnõtt belépõ ára 990 forint,
gyerek (14 év alatti) belépõ ára 490 forint. Hatéves kor alatt a belépés
díjtalan. Az akció június 17-tõl 30-ig érvényes. Nyitás: június 17-én.
Nyitva tartás az elsõ két hétben: hétköznapokon 10-tõl 20 óráig, hét-
végén 9-tõl 19 óráig. Június 17-tõl, minden héten hétfõtõl péntekig 17-
tõl 18 óráig gyerek úszótanfolyam indul a Laborc utcai óbudai és a Pün-
kösdfürdõi Strandon. Jelentkezni Gyepes Lajosnál a 06-30-293-7302-
es és Gyepes Ádámnál a 06-30-284-6823-as telefonszámon lehet.
Ha a nyári kánikulában egy hûsítõ csobbanásra vágysz, gyere és
próbáld ki a csendes parkban található kis és nagy medencénket
júniustól egészen augusztus végéig! Mérsékelt árainknak kö-
szönhetõen szolgáltatásunk mindenki számára elérhetõ.
A júliusi nyitva tartás: hétköznapokon 16-tól 20 óráig, hétvégén 9-
tõl 19 óráig tart. Belépõ árak hétfõtõl péntekig: felnõtt 800 forint,
gyerekjegy 600 forint. Szombaton és vasárnap a felnõtt 1300, a
gyerek 900 forint. (Bejárat a Laborc utca 2. szám felõl.)

Tenisz és strand
A kombinált alkalmi tenisz és strandbelépõ 3 ezer forintba kerül 2
fõ részére. Az akció értelmében ketten együtt jogosultak 1 óra te-
niszpálya használatra és nyitva tartási idõben a strand igénybe-
vételére, egyszeri belépéssel.
(További információ: Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.Telefon-
szám: 388-9770, e-mail: titkarsag@obudasport.hu Cím: Laborc utca 2.)

Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit Kft.

obuda_2013_11.qxd  2013.05.30.  13:43  Page 23



2013/11. szám24
Pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2013. június 17-
én 16 óráig lehet benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltéte-
lek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a
helyiségben folytatni kívánt tevékenység pon-
tos megnevezését, vállalkozói igazolványt, il-
letve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell
becsatolni. A külön engedélyhez kötött tevé-
kenység végzésére való jogosultságát a pályá-
zat mellékleteként benyújtott vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia. 
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírás-
ban meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti
önkormányzati adóhatósággal szemben adó-
vagy adók módjára behajtandó köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett; 
• az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, il-
letve közüzemi díjhátraléka van; 
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem
vagy a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben
- a bérbeadó felmondása következtében szûnt
meg; 
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt meg-
szerzési díj önkormányzat felé történõ megfize-
tését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+esetleges közmûáta-
lánynak) megfelelõ összegû óvadék megfizeté-

sét a bérbeadó részére (a nyertes által befizetett
bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését. 
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell az alábbi idõtartamú határozott idejû
bérleti szerzõdés megkötését:
• 1 év raktár céljára történõ bérbeadás esetén; 
• 3 év minden egyéb funkcióra történõ bérbe-
adás esetén; 
• 5 év, ha a bérlõ tulajdonosi hozzájárulást
igénylõ, értéknövelõ beruházást hajt végre az
ingatlanon és erre a bérleti szerzõdésben köte-
lezettséget vállalt.
A 1037 Budapest, Szõlõkert utca 6. szám alatti
ingatlanban lévõ raktár- és irodaterületek bér-
bevétele kapcsán a pályázónak az alábbiakat is
vállalnia kell:
• a raktáraknál a bérelni kívánt alapterület függ-
vényében közmûátalány (víz, csatorna, távhõ)
is fizetendõ, melynek összege: 70 Ft/m2/hó. Az
irodánál közmûátalány (víz, csatorna, távhõ) is
fizetendõ, melynek összege: 75.000 Ft/hó;
• a bérlõ kötelezettsége elektromos almérõt fel-
szerelni, az áramfogyasztás díját a bérbeadónak
közvetlenül megfizetni;
• a bérleti szerzõdésben ki kell kötni, hogy a
bérleti jogviszonyt az önkormányzat bármikor,
indoklás nélkül 30 napos határidõvel jogosult
felmondani;
• a bérleti szerzõdésben ki kell kötni, hogy a bér-
lõ köteles az általa bérelt raktárrész saját költsé-
gén történõ leválasztására. A bérleti jogviszony
bármilyen okból történõ megszûnése esetén bér-
lõ köteles a bérelt épületrészt ingóságaitól ki-
ürítve, tisztán, rendeltetésszerû használatra al-
kalmas, eredeti állapotban bérbeadó részére -
megbízott útján - jegyzõkönyv és leltár felvéte-
le mellett visszaadni, a leválasztást biztosító
szerkezet egyidejû, saját költségén történõ el-
bontása mellett. A bérlõ köteles a bérleti jogvi-
szony idõtartama alatt esetlegesen bekövetkezõ

beázások megszüntetését célzó tetõjavítást saját
költségén elvégezni valamint a bérlemény terü-
letén (amennyiben szükséges) az elektromos há-
lózatot kiépíteni illetve kijavítani. Az esetleges
beázásokkal illetve a jelzett munkálatokkal kap-
csolatosan bérlõ a bérbeadóval szemben semmi-
lyen jogcímen nem támaszthat követelést.
• figyelembe kell venni, hogy a csarnok fogadó-
szerkezetének teherbírása 1.200 kg/m2.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli. A pályázat értékelésénél a meg-
ajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázat benyújtásának határidejéig a
bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik.
A bánatpénzt az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
pénztárában (1033 Budapest, Szentlélek tér 7.,
félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A
bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az
eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a
nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt
visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi
feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályáza-
tokat az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. 2013. július
15-ig elbírálja és annak eredményérõl a pályá-
zókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenn-
tartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel
a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyez-
tethetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Buda-
pest, Szentlélek tér 7., fszt. 10., telefon: 430-
3468), félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig. A
pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

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

A meghirdetett ingatla-
nokra a nemzeti vagyonról
szóló, 2011. évi CXCVI
törvény értelmében a Ma-
gyar Államot minden más
jogosultat megelõzõ, vala-
mint az egyes állami tulaj-
donban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló,
1991. évi XXXIII. törvény
értelmében a Fõvárosi Ön-
kormányzatot elõvásárlá-
si jog illeti meg.

Az ajánlatnak tartalmaz-
nia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó nyilatko-
zatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek
elfogadására. A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tartani. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az ön-
kormányzat letéti számlájára. (Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001.) A pályázati biztosíték befizetését iga-
zoló bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban
2013. június 17-én (hétfõn) 12 óráig lehet be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesíté-
si 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. június 17-én 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./20. szám
alatt, az értékesítési osztály hivatalos helyiségé-
ben történik. A pályázaton résztvevõket levél-
ben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet
tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek szer-

zõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.
(XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározot-
tak szerint. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni az értékesítési osztályon, a
437-8646-os és a 437-8639-es telefonszám-
okon. 

A pályázati 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

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata 2012-ben pályázatot
írt ki iparosított technológiával
épült lakóépületek energiameg-
takarítást eredményezõ felújítá-
sának, korszerûsítésének támo-
gatására. A támogatás az ener-
giamegtakarítást eredményezõ
beruházásokhoz felvett állami
kamattámogatott hitelek tör-
lesztõrészleteihez nyújtható.
Ennek értelmében, azon panel-
épületek pályázhatnak, melyek
lakóközössége a ház korszerûsí-
tését részben önerõbõl, részben
államilag támogatott finanszíro-
zással valósítaná meg. Az eddigi
tapasztalatok alapján a már kor-
szerûsített épületek fûtési célú
energiafelhasználása 30-50 szá-
zalékkal csökkent. Az energia-megtakarí-
tást célzó felújítás hiteltörlesztéséhez az
önkormányzat 60 hónapon keresztül 1500
forint/lakás, támogatást nyújt. Figyelembe
véve, hogy a fûtésszámlák mérséklõdése a
felújítás után azonnal jelentkezik, a fenn-
maradó rész megfizetése még vállalható
költséget jelent a tulajdonosoknak.
A tavalyi pályázaton nyertes társasházak
közül, a lakóközösségek döntésének meg-
felelõen az alábbi épületeken kezdõdtek
meg a munkálatok: a Madzsar József utca
5. 165 lakásos 15 emeletes épületnél; a
Szindbád utca 2. 165 lakásos 15 emeletes
épületnél; a Margitliget utca 3. 165 lakásos

15 emeletes épületnél; a Margitliget utca 2.
165 lakásos 15 emeletes épület.
A beruházásokról június elejétõl folyamato-
san tájékozódhatnak a www.ovzrt.hu olda-
lon. Jelenleg több társasházban is folyik a la-
kók teljes körû tájékoztatása, továbbá az írá-
sos szavazások elõkészítése. A felújítás ma-
gában foglalja a teljes homlokzat illetve a
legalsó lakószint alatti és a legfölsõ lakószint
fölötti födémek hõszigetelését, a közös nyí-
lászárok cseréjét, valamint - ahol még nem
történt meg -, ott a fûtési rendszer szabályoz-
hatóvá és mérhetõvé történõ átalakítását. A
lakások nyílászáróit minden esetben a tulaj-
donosok döntésének megfelelõen cserélik ki.

Az így felújított otthonok
energiatakarékosabbá, kom-
fortosabbá válnak, az ingat-
lanpiaci versenyképességük
megnõ a nem felújított hason-
ló típusú ingatlanokkal szem-
ben, és mindemellett esztéti-
kailag is kedvezõbb képet mu-
tatnak.

A programban való 
részvétel alapfeltételei:

• A pályázattal érintett munká-
latok megfelelnek a felhívás-
ban, valamint a pályázati adat-
lapban, illetve a rendeletben
foglaltaknak.
• Közös képviselõ vagy inté-
zõbizottság nyilatkozata a pá-
lyázaton való részvételrõl.

• A lakóközösség a benyújtott pályázatot
utólag nem módosíthatja.
• Önkormányzati mûszaki ellenõrrel fel-
ügyeli a beruházást
• Kizárólag ÉMI minõsített vállalkozást
(ÉMV) fogad el az önkormányzat a kivite-
lezõnek.
(A pályázat pontos feltételei, dokumentu-
mai megtalálhatók a www.ovzrt.hu olda-
lon, illetve az önkormányzat honlapján:
http://obuda.hu/palyazatok/palyazat-az-
iparositott-technologiaval-epult-lakoepu-
letek-energia-megtakaritast-eredmenyezo-
felujitasanak-korszerusitesenek-tamo-
gatasara)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Tapasztalatok és lehetõségek – új panelpályázat
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Júniusi kiruccanás
Rejtvényünkben három közeli, kellemes kirán-
dulóhely nevét olvashatja. Megfejtés a vízszintes
8. és 38. valamint a függõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Somogy megyei víz. 8. Az elsõ be-
küldendõ sor (zárt betûk: H. V. Y.). 13. Erõs ellen-
szenv. 14. Liba egynemûi. 16. Iskolai kellék. 17. …
Annamária, színésznõnk. 18. Névelõs létezés. 20. Át-
karol. 21. Oxigén és urán vegyjele. 22. Bíró mondhat-
ja. 24. Rög betûi keverve. 25. Kicsinyítõ képzõ. 27.
Újságot. 29. Forma. 31. E. Y. 32. Anyagiakkal támoga-
tói. 35. Víz tesz vele ilyet. 37. Angol nap. 38. A máso-
dik beküldendõ sor. 40. Tíz angolul. 41. Kártyák. 43.
Velencében úszik, névelõvel. 45. Olasz és thaiföldi au-
tók jele. 46. Az a másik. 48. YNDO. 49. Néma tag! 50.
Tévút része! 52. Sóvárgót. 54. Görög betû. 56. Régi
súly, névelõvel. 58. Névelõs konyhakerti növény. 59.
Délszláv hely. 61. Dísznövény. 63. Annyi, mint. 64.
Végek nélküli építési hulladék. 65. Színésznõnk, Éva. 
FÜGGÕLEGES: 1. A harmadik beküldendõ sor
(zárt betûk: A. A. K.). 2. Matek része! 3. Szemmel ér-
zékelõ. 4. Ez lehet a jelmez. 5. Megkevert Eta! 6. Az
asztácium vegyjele. 7. Spanyolos felkiáltás. 9. Egyik
felmenõ. 10. V. Ö. Ö. 11. Daráló. 12. Színész tette. 15.
Több királyunknak is neve volt. 18. Régen írta fordít-
va. 19. Távbeszélõ készüléket. 22. Mezõgazdasági
szerszám. 23. Izgalmas történés. 26. Kényelmes sem-
mittevés névelõvel 28. Vajon jegyezném? 30. Némán
kel! 33. Nút betûi keverve. 34. Fohász. 36. Gyõri csa-
pat. 39. Névelõs matematikai fogalom. 42. A gallium vegyjele. 44. Né-
pi hangszer. 47. Cathrine … Jones, filmcsillag. 51. Járunk rajta. 53.
Dömsöd része!. 55. Oxigén és tellur-e? 57. … Carrere, keleti szárma-
zású színésznõ. 59. Krumpli darab! 60. O. L. R. 62. Az argon vegyje-
le. 64. Fordított hõ! Ipacs László

A május 21-én megjelent, 
„Pünkösdre” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Vérzõ begóniák a kertben: 
Most kellene megváltó szülessen.”

Az Óbudai Telefonközpont alapításának 85. évfordulóját ünnepli idén. En-
nek tiszteletére a Távközlés Világnapján kiállítás nyílt a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban, mely az elmúlt 85 év készülékeinek történetét mutatta be.
Számos érdekességgel, korabeli újságcikkekkel várták az érdeklõdõket

Telefonok a múltból

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Sport

Nem mindennapi sportesemény szín-
helye volt május 19-én és 20-án a
Kerék Gimnázium és Általános Iskola
tornaterme, a Magyar Vívó Szövet-
ség, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és az Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft. támogatásá-
val. A Kolczonay István vezetésével
mûködõ Óbudai Fless SE itt rendezte
a 2013. évi Országos Junior és
Kadett Vívó Csapatbajnokságot.

Averseny két fontos célt szol-
gált a III. kerület számára:

egyrészt tisztelgés volt a Fless ví-
vóiskola elhunyt megalapítója,
Kolczonay Ernõ emléke elõtt, aki
május végén ünnepelte volna 60.
születésnapját, másrészt sugallnia
kellett, hogy a jövõben a kerület
még hangsúlyosabban jelenjen
meg a hazai vívósportban. Az ösz-
szefogás jól sikerült bajnokságot
eredményezett. A 180 kadett és a

18 és 20 év közötti junior korosz-
tályos vívók két napon át küzdöt-
tek a csapatbajnoki címért. Az
erõs utánpótlás bázissal rendelke-

zõ  Fless SE most igen fiatal, szin-
te gyerek csapattal állt ki. ABaklai
András, Csiliga Károly, Keskeny
György összeállítású trió a rangos
mezõnyben tizedik helyen vég-
zett, ám teljesítményük, az idõ-
sebb versenyzõk elleni helytállá-
suk dicséretet érdemel. 

Kolczonay István hasznosnak
vélte, hogy elvállalták a verseny
lebonyolítását. - Úgy érzem, nem
vallottunk szégyent a bajnokság

rendezésével. A ke-
rületi összefogást a
Vívó Szövetség is
nagyra értékelte, ez-
zel mintegy elismer-
te a III. kerületben
folyó színvonalas
sportéletet és a kö-
zös ügyekhez való
pozitív hozzáállást.
A pástokon sok te-
hetséges fiatal adott
ízelítõt tudásából,
közülük néhányan
hamarosan a válo-
gatott közelébe ke-
rülhetnek. A ver-
senyt több olimpiai
bajnok és helyezett
is meglátogatta.

Fenyvesi Csaba, Imre Géza és
Szalai Gyöngyi a példaképekre
jellemzõ közvetlenséggel beszél-
getett a fiatalokkal és hasznos ta-
nácsokkal látták el õket. Köszö-
nöm, hogy a versenyen megemlé-
kezhettünk Ernõ bátyámról, aki
nagyon sokat tett a Fless SE és
ezen keresztül az egyetemes ma-
gyar vívás ügyéért - tette hozzá
Kolczonay István.

Lovas A.

Országos vívóbajnokság a Kerékben

A III. ker. TVE nyári sporttábort hirdet június 17-e
és július 12-e között 4 héten át, 7-14 éves fiúk és lá-
nyok részére a Kalap utcai sporttelepén.

A tábor heti turnusokban, hétfõtõl péntekig, 7.30 órától 17
óráig tart, szakképzett atlétikai és labdarúgó edzõk felügyele-
tével.
A tábor díja: hetente 16.000 Ft.
Az ár az alábbiakat tartalmazza:
• mindennap atlétikai és labdarúgó foglalkozások
• naponta 3×étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
• heti 2×uszoda
• heti 1×teniszoktatás
• folyamatosan: tollaslabda, strandfoci, strandröplabda, aszta-
litenisz, csocsó
(Jelentkezés: Hoffman Teréz 06-70-7718-872 
és Márton Zoltán 06-70-8667-800.)

Nyári sporttábor

A Masters Sportegyesületben ak-
robatikus rock’n roll-t tanítanak
kezdõtõl a versenyzõ szintig a
Csillaghegyi és a Bárczi Általános
Iskolában. Az országos bajnoksá-
gon az egyesület két csapatának
tagjai nemrégiben átvehették a
Magyar Tánccsoport Szakszövet-
ség ezüst és bronz minõsítésû
sportolója érmet tavalyi eredmé-
nyeik alapján. 

A Smarties és a Little
Dancers csoport a 2012-

es év összes területi és orszá-
gos versenyén dobogón állt,
idén kategóriát váltottak és ki-
magasló teljesítménnyel, a ná-
luk 4-5 évvel idõsebb junior
versenyzõk közt rögtön az él-
mezõnybe táncolták magukat.
Ezzel kivívták az indulás jogát
az országos és a magyar baj-
nokságon is. Ez rendkívüli tel-
jesítmény, a legtöbb csapat a
magasabb korcsoportba váltás
után 1-2 évvel jut el hasonló
szintre, szerencsés esetben.
Edzõjük, Szeder Zsófia a for-
mációs kategória világbajnoka
volt 2007-ben. sz

Csapatok
Little Dancers kisformáció 2011, 2012, a Magyar Táncsport Szak-
szövetség bronz minõsítésû sportolója cím: Deák Dorka, Dobay Dó-
ra Anna, Fatér Petra, Mészáros Kata, Boros Tímea, László Luca.
Smarties nagyformáció 2012, a Magyar Táncsport Szakszövetség ezüst
minõsítésû sportolója cím: Deák Dorka, Dobay Dóra Anna, Fatér Petra,
Mészáros Kata, Boros Tímea, László Luca, Varga Viktória, Horváth Vik-
tória, Simon Barbara, Juhász Dorka, Nagy Enikõ, Nagy Patrícia.

Óbudai tánccsoportok a dobogón
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Háromnapi reménykedés
után nem keresték tovább
Erõss Zsoltot és Kiss Pé-
tert a Himalája csúcsán
május 20-át követõen. 

A hegymászók há-
rom éjszakát töl-

töttek 8 ezer méter fe-
lett, a halálzónában, sá-
tor, hálózsák, élelem és
víz nélkül, miközben ott
egyet sem szabadott
volna. Ezzel szomorú,
de méltó módon távo-
zott az élõk sorából a
Hópárduc, Erõss Zsolt,
a legsikeresebb magyar
alpinista. A Kancsen-
dzönga számára vete-
ránként 10., a magyar
hegymászás 12. nyolc-
ezer méteres csúcsa
volt. S bár szeretteinek,
barátainak nem vigasz,
teljesítményével - to-
vábbá, hogy utolsó két

csúcsát már lábprotézis-
sel mászta meg -, Erõss
bekerült a nemzetközi
élmezõnybe is. A ma-
gyar hegymászás legna-
gyobb alakja tûnt el ez-

zel. (Erõss Zsolt lett vol-
na az óbudai „Mozdulj
rá! 2×3” õszi teljesít-
ménytúra program-nép-
szerûsítõ személyisége.)

Sz. Cs. 

A Hópárduc nem tért vissza a halálzónából 

Erõss Zsolt utolsó útja

A Baráti Bõrlabda Egyesü-
let minden évben három
nagy tornát rendez, me-
lyen 650 fõvárosi óvodás-
korú labdarúgó palánta
vesz részt. 

A z egyik torna szín-
helyéül május 12-

én a Kerület mûfüves
pályája szolgált. A csa-
ládi ünnepként nevezett
sportnapon 49 csoport -
köztük 14 óbudai - mér-
kõzött. A kis lurkók
nagy kedvvel játszottak,
még a kijelölt játéktéren
kívül is kergették a lab-

dát. Ügyes ovisok fut-
kostak a fehér mezben
játszó Vihar utcai óvoda
csapatában is, Lelkes
Péter edzõnek nem kel-
lett külön lelkesíteni a
25 fõs tanfolyami keret-
bõl kiválasztott leg-
ügyesebbeket. 

A gólokat nem szá-
molták, nem hirdettek
gyõztest, ezeknek a tor-
náknak az a célja, hogy
a gyerekek játék köz-
ben szokják meg a mér-
kõzések izgalmas lég-
körét.

Lovas

Ovis focisták a mûfüvön

VÍZI ÉVADNYITÓ HALÁSZLÉVEL. Hatalmas bogrács halászlével, szabad sportnappal és
jó hangulattal fogadta az érdeklõdõket Horváth „Indián” Pál, az Óbudai Sportegyesü-
let elnöke a Rozgonyi Piroska utcai vízitelepen tartott évadnyitó rendezvényen 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Kerékpároztál már éjsza-
ka? Nem? Akkor itt az al-
kalom! Ha rutinos éjszakai
kerékpározó vagy, akkor
pedig a jó társaság kedvé-
ért gyere el! 

A z Óbudai Futókör
S. E. június 22-én,

második alkalommal
rendezi meg éjszakai ke-
rékpáros teljesítménytú-
ráját Békásmegyer és
Szentendre között. 

Rajt: Királyok útja
272., a Pünkösdfürdõi
Strand bejárata elõl 21
órakor. Gyülekezés:
20.30 órától. Nevezési
díj nincs! Útvonal: oda-
vissza a Duna-partján
vezetõ kerékpáros úton,
ahol gépkocsi forgalom-
mal nem találkozunk.
Forduló: a szentendrei
Postás strandnál (a
Casino mögötti füves te-
rületnél). Táv: oda-visz-
sza körülbelül 23 kilo-
méter. A szentendrei for-
dulónál zenés tábortûz
várja a résztvevõket,

ahol mindenki megsüt-
heti a maga által hozott
szalonnát, kolbászt.

A túrán mindenki saját
felelõsségére vehet
részt. Elsõ és hátsó lám-
pa használata kötelezõ,
ezt a rendezõk ellenõrzik
is, és akinek nincs, azt
nem engedik részt venni
a túrán. 18 évnél fiata-
labb indulók csak õket
kísérõ felnõttel vehetnek
részt az eseményen!

(Jelentkezni elõzetesen
Rácz Ferencnél, az Óbu-
dai Futókör, Szabadidõ-
és Versenysport Egyesü-
let alelnökénél lehet a
+36-20-962-3915-ös te-
lefonszámon, illetve e-
mail-ben racz.ferenc@
kabelnet.hu). d.

Kerékpárok Éjszakája

Az Összefogás Óbudá-
ért Egyesület június

15-én, gyalogtúrát szervez.
Találkozás: 10 órakor Hû-
vösvölgyben, a 61-es villa-
mos végállomásánál. Út-
vonal: Hármashatár-hegyi
repülõtér-Vadaskerti em-
lékmû-Árpád-kilátó-Fe-
nyõgyöngye vendéglõ. A
táv: 8 kilométer, szintkü-
lönbség 350 méter. Atúra a
vendéglõnél zárul, ahon-
nan a 65-ös autóbusszal a

Kolosy tér felé indulnak
haza a résztvevõk. (Jelent-
kezni a 06-30-200-3115-ös
telefonszámon, vagy az
info@osszefogasobudaert.
hu e-mail címen lehet.)

Gyalogtúra 

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky
Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb június
4-én)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 júni-
us 20-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály minisz-
ter, a Fidesz 4-es választókerületi elnökének megbízásából dr.
Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap má-
sodik csütörtökén (legközelebb június 13-án) 18-tól 20 óráig az
Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szük-
séges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában,
a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén (legközelebb június 20-án) ingyenes jogi tanácsadás-
sal egészül ki.

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kár-
pát Dániel (Jobbik Magyar-
országért Mozgalom) or-
szággyûlési képviselõ foga-
dóóráját minden hónap elsõ
péntekén 16 órától tartja a
Kabar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában, illetve külön
idõpont egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel
@jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos or-
szággyûlési képviselõ fogadóórát tart.
Az érdeklõdõk a +36-20-770-6593-as
telefonszámon vagy a lajos.olah@ par-
lament.hu e-mail címen jelentkezhetnek
idõpont-egyeztetés céljából. A követke-
zõ fogadóóra témája: Harmadik kerületi
szórakozóhelyek, Hajógyári-sziget hely-
zete. A témához kapcsolódó megjegy-
zéseit, észrevételeit megküldheti a fenti
elérhetõségek valamelyikére.

Tizenegy székelyföldi termelõ 76
termékét ismerhették meg a magyar
vásárlók az ország 19 áruházában.

Feldman Zsolt, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium (VM)

agrárgazdaságért felelõs helyet-
tes államtitkára az óbudai
Auchan Áruházban május 15-én,
az esemény megnyitóján hang-
súlyozta, hogy a tárca a rendel-
kezésére álló eszközökkel segíti

a határon túli magyar gazdálko-
dókat. A minisztérium ösztönzi,
hogy a határon túli magyar ter-
melõk árui jussanak el magyar-
országi üzletekbe, piacokra. A
megnyitón az önkormányzatot
Theisz Bálint alpolgármester
képviselte, aki elmondta, õszin-
tén bízik a kezdeményezés sike-
rében és, hogy általa egyre több
óbudai lakos ismeri és kedveli
meg a székelyföldi ízeket. 

Székely hetek az Auchanban

TRIANON MEGEMLÉKEZÉS. A Jobbik Magyarországért Mozga-
lom III. kerületi szervezete meghívja önt a Csillaghegyi Országzász-
lóhoz június 7-én 17 órára. Beszédet mond Sneider Tamás, a Job-
bik országos alelnöke és Zsiga-Kárpát Dániel országgyûlési képvi-
selõ. (Bõvebb információ: +36-30-377-1857, obuda.jobbik.hu) 
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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. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

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

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

Kiadó a Suzuki Római autószalon felett
található 130 nm-es tetõtéri lakás. Az ingat-
lan frekventált helyen található a Csillag Be-
vásárlóközpont szomszédságában, a Szent-
endrei út mellett. A BKV közlekedés rendkí-
vül kedvezõ (csillaghegyi HÉV, buszjárat).
A bérleti díj 100.000 Ft +áfa+rezsi/hó. * Ki-
adó még diák számára egy szoba+fürdõ,
közös konyha. Bérleti díj 30.000 Ft/hó.
Érd.: 06(20)977-0484, roszkopf.melinda@
suzukibarta.hu

Gyerek Sziget a Hajógyárin
A Gyerek Sziget ebben az évben sem hagyja cserben rajongóit,
hûséges látogatóit: a Hajógyári-sziget gyerekparadicsoma júni-
usban pazar élményekkel vár kicsiket és nagyokat. (A részletes
program a www.gyereksziget.hu oldalon található. )
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Hahota
Egy apa panaszkodik a
barátjának:
- Nem tudom, mihez
kezdjek a fiammal. Tel-
jesen megbízhatatlan!
- Mi sem egyszerûbb -
feleli a barát. - Szerezz
neki egy állást a meteo-
rológiai intézetnél!

* * *
Idõsebb úr vásárol a
balatoni kolbászsütõ-
nél. Miután elmegy, a
tulaj felesége kifakad.
- Hová jutunk így? Te
képes voltál ennek az
embernek pontosan
mérni a kolbászt?
- Ne haragudj, ennyivel
tartoztam neki. Õ volt
az osztályfõnököm a
gimnáziumban, és ha
nem rúgat ki, most egy-
szerû mérnökként ten-
getném az életemet.

* * *
A tanító néni így szól a
gyerekekhez:
- Ki tud említeni egy
igazi hõst? Aki jól felel,
az kap egy csokit.
Karcsika jelentkezik:
- Én tudok egyet! Hu-
nyadi János.
- Nagyon ügyes vagy!
Gyere ide, megkapod a
csokit!
A gyerek kimegy, elve-
szi a jutalmat, vissza-
megy a helyére, majd
kiveszi a padból Bat-
man fényképét.
- Ne haragudj, de az üz-
let az üzlet!

* * *
A tiszt sorba állítja a ka-
tonákat:
- Akinél van kés, az lép-
jen ki!
Az egyikük kilép, és je-
lenti, hogy neki van kése.
- Jól van, fiam, ma este
kimenõt kap, plusz dup-
la zsoldot.
Másnap a tiszt újból
sorba állítja az újonco-
kat.
- Akinél van kés, az lép-
jen ki!
Erre mindenki kilép.
- Jól van, fiaim, akkor
ma mindenki megy a
konyhára krumplit pu-
colni! 

Budapest és Esztergom között pályafelújítást végeztet a MÁV-Start Zrt. A Szentendrei út feletti aquincumi vasúti felül-
járó szerkezetét lebontották, helyére új kerül. Az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják a munkálatok befejezéséig

Felújítják az aquincumi vasúti felüljárót

A Nemzetközi Gyermeknapon az Óbu-
dai Kulturális Központban Weöres
Sándorral ünnepeltek a kicsik. Az írót -
aki idén lenne százéves - megidézte
megzenésített verseivel Sebõ Ferenc
és együttese. Történelmi játszóház és
számos egyéb érdekesség is várta a
gyerekeket május 26-án.

Gyermeknap az ÓKK-ban
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