
Átadták Semmelweis-napon az Óbuda La-
kosságának Egészségéért Díjat, dicséret-
ben részesítettek egészségügyi dolgozókat.

A strandok és a szabad vizek a vakáció
alatt nemcsak a kikapcsolódás helyszínei;
veszélyeket is rejt az önfeledt fürdõzés. 

Jó muzsika, finom bor - ezt kínálja szeptem-
ber közepéig csütörtökönként a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. 21

Kockás abrosz, kadarka…

XIX. évfolyam 14. szám                Megjelenik kéthetente              2013. július 15.

5
Kitüntetett gyógyítók

12
Odafigyeléssel a biztonságos fürdõzésért

Demjén régi és új slágerei a Fõ téren

CSOBBANJ RÁ! A „Mozdulj rá! 2×3” elnevezésû sportesemény-sorozat következõ rendezvényei: július
28-án 8-tól 19 óráig nyugdíjas sportnap színpadi mûsorokkal a Csillaghegyi Strandon, augusztus 4-én 9-
tõl 19 óráig családi sportnap változatos programokkal a Pünkösdfürdõi Strandon az önkormányzat ren-
dezésében. Védnök: Tóth Tamás kétszeres ezüstérmes paralimpiai úszó. PROGRAMOK A 24. ÉS A 26. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
augusztus 5-én, hétfõn
jelenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvasha-
tók a www.obuda.hu
honlapon.

Programajánló a 14-16. oldalon

A tavalyi nagy sikerû koncert után ismét a zsúfolásig megtelt Fõ téren lépett fel a hazai könnyûzenei élet nagyja, számtalan zenei elismerés bir-
tokosa, a Kossuth-díjas Demjén Ferenc. Zenekarával az Óbudai Nyár rendezvény-sorozatában, az Óbudai Búcsú kétnapos programja zárásaként,
június 30-án nemcsak régi nagy slágereket adott elõ a közönségnek, hanem új lemezérõl is hallhattak dalokat

A képviselõ-testület
június 27-ei ülésén

többek közt települési
értéktár létrehozásáról,
együttmûködési megál-
lapodásokról és káreny-

hítést segítõ intézkedé-
sekrõl is döntöttek. El-
fogadták a kerület Helyi
Esélyegyenlõségi Prog-
ramját.

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

A z egykor messze
földön híres Óbu-

dai Búcsú, a „Kirschen
Kiritog” (cseresznyés
búcsú) mintegy 250-300
éves múltra tekint visz-

sza. Eredetileg a Szent
Péter és Pál Fõplébánia-
templom védõszentjei-
nek búcsúja volt a fõplé-
bánia-templom körül.

BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON

Óbudai Búcsú Kárenyhítés árvíz után

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbudai Búcsú

Az Óbudai Nyár rendez-
vény-sorozatában június
29-én és 30-án ismét nagy
sikerrel rendezték a ha-
gyományos, kétnapos Óbu-
da Búcsút a Fõ téren.

A búcsú elsõ napja
mindig a nemzeti-

ségi nap, ekkor mutat-
koznak be Óbuda-Bé-
kásmegyer német nem-
zetiségi óvodásai és is-
kolásai. Idén fellépett a
Kastély óvoda német
nemzetiségi csoportja, az
Elsõ Óbudai Általános
Iskola/Erste Altofener
Grundschule, a Med-
gyessy Ferenc Általános
Iskola német nemzetisé-
gi tanulói, a Bárczi Géza
Általános Iskola Tekla
tánccsoportja. 

Ezen a napon tartják a
nemzetiségi kórustalál-
kozót, melynek mindig a
„Braunhaxler” Dalkör a
házigazdája. A találko-
zón részt vett a Krot-
tendorf Egyesület Hollós
Lajos Kórusa, a Balo Li-
pót Szlovák Kulturális
Egyesület Énekkara, a
Deutschklub Pilisboros-
jenõ Weindorf Egyesület,

a Szigetszentmártoni Né-
met Ifjúsági Tánccso-
port, a „Braunhaxler”
Dalkör, az Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató Intéz-
mény Harrer Idõsek
Klubja Kórusa, a Pilis-
szántói Szlovák Pávakör
Nemzetiségi Kulturális
Egyesület Kórusa és a
Budakalászi Lustige
Schwaben. Zwickli Mi-

hály sramlizenekara
táncra csábított, majd a
„Ki tud többet Óbudá-
ról?” kérdéseinek helyes
megválaszolása volt a be-
lépõ a sörivó versenyre. 

Végül a népszerû
operettgála zárta az elsõ
napot. Közkedvelt meló-
diák hangzottak el Henk
Marika, Káli Mariann,
Morvay Pálma, Tauner

Tibor, Tálas Ernõ, a svéd
operaház tenoristája,
Gerdesits Ferenc, a Ma-
gyar Állami Operaház
szólistája, Csák József, a
Magyar Állami Opera-
ház szólistája elõadásá-
ban. Zongorán kísért He-
gedûs Valér.

Az Óbudai Búcsú má-
sodik napja szentmisével
kezdõdött a Szent Péter és
Pál Fõplébánia-templom-
ban. A Városháza elõtt az
Alma Együttes, a Molnár
Dixieland Band, Malek
Andrea és Papa Fleigh lé-
pett fel. Latin varázzsal
Szûcs Antal Gábor (gitár)
és Gál Péter (hegedû) állt
színpadra. 

A búcsú mindkét nap-
ján népmûvészeti kira-
kodóvásár, gyermek-
programok, kézmûves
foglalkozások, kézmû-
ves bemutatók, játékos
vetélkedõk, finom éte-
lek, jéghideg italok vár-
ták a vendégeket.

• A Német Kisebbségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület 1995-ben
elevenítette fel sok éves kényszerû szünet után a Flórián téren az elsõ alkalom-
mal még háromnapos, majd a következõ évektõl kezdve a Fõ téren az immár
kétnapos nagyrendezvényt. Évrõl évre nagyon sok látogatót vonz a minden év
júniusának utolsó teljes hétvégéjén tartott Óbudai Búcsú, melyet néhány éve az
Óbudai Nyár rendezvény-sorozatában tartanak.

Kórustalálkozó, operettgála, ünnepi szentmise 

Tarlós István fõpolgármester adta át dr. Khirer Vilmos pápai prelátusnak, az egyházi bíró-
ság helynökének a Budapest díszpolgára címet a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom-
ban. A kitüntetett áldozatos egyház- és közösségépítõ tevékenységéért, szilárd erkölcsi
magatartásáért, példamutató életútjáért részesült az elismerésben. (Összesen tizenöten
kapták meg a Budapest díszpolgára címet, melyet a díjazottak június 19-én, a szabadság
napja alkalmából tartott ünnepi közgyûlésen vettek át a fõpolgármestertõl.)

Budapest díszpolgára cím átadása 

Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ, az oktatási és sport bi-
zottság elnöke nyitotta meg az Óbudai Búcsú kétnapos programját

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Országgyûlési 
képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármes-
ter és országgyûlési kép-
viselõ (4. számú egyéni
választókerület) elõzetes
bejelentkezés alapján tart-
ja fogadóóráját.További in-
formációért hívja a polgár-
mesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3.
számú egyéni választó-
kerület) országgyûlési és
önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csü-
törtökén 16-tól 18 óráig
tart fogadóórát a Kaszás-
dûlõ utca 7. szám alatti
Fidesz-irodában. Idõ-
pont-egyeztetés miatt a
fogadóórára elõzetesen
be kell jelentkezni a 367-
8791-es telefonszámon.

Felújították a Harang ut-
cai Idõsek Klubja étkezõ-
jét, konyháját, mosodáját
és szociális helyiségeit. A
17 millió forintos beruhá-
zást Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata finanszí-
rozta. A korszerûsített in-
tézményt Bús Balázs pol-
gármester adta át. Az
eseményen részt vett Ke-
lemen Viktória alpolgár-
mester.

A 28 éve átadott
nyugdíjasházban

mûködése óta ilyen
nagy beruházás még
nem történt. A munkála-
tok eredményeként az
említett helyiségek új
burkolatot kaptak, ki-
cserélték a bútorokat, új

hõlégkeveréses sütõvel
mûködõ tûzhelyet állí-
tottak be és mosogató-
gépet is beépítettek. A
függönyök és a növé-
nyek is megújultak és az
aulát is kifestették.
Ezekkel a változásokkal
az intézmény már meg-
felel a mai kor elvárása-
inak, és kulturált, em-
berhez méltó környezet-
ben várja az idõseket. 

A házban jelenleg 28
nyugdíjas lakik, étkezni
további 64 ember jár be,
míg a klubba több mint
nyolcvanan látogatnak
el rendszeresen. 

Mint Müller István-
nétól, az Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató Intéz-
mény vezetõjétõl meg-
tudtuk: a tervek szerint
egyébként a Gázgyári
Lakótelepen nyílna leg-
közelebb nappali ellátást
nyújtó nyugdíjasklub.
Azért éppen ezen a he-
lyen, mert a 800 ott la-
kónak ma már több mint
70 százaléka nyugdíjas.
Hely is lenne rá: a régóta
nem mûködõ étterem és
a mellette álló szintén
zárva tartó húsbolt épü-
lete a megfelelõ átalakí-
tással alkalmassá tehetõ
erre a feladatra. Mivel
azonban a lakótelep a
Fõvárosi Önkormányzat
tulajdonában áll, egyez-
tetni kell az épület funk-
cióváltásáról. Ha sikerül
megállapodnia a két ön-
kormányzatnak, akár
még az idén megnyílhat
a kerület új nyugdíjas-
klubja. domi

Korszerûsítették a Harang utcai Idõsek Klubját

A felújított idõsklub átadásakor ünnepelték az egyik klubtag, Buglos János 90. szüle-
tésnapját, akit Bús Balázs polgármester köszöntött

Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata (1033 Budapest, Fõ tér 3.) pályáza-
tot hirdet a testület által alapított Szent Margit Ren-
delõintézet Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság, mint egyszemélyi önkormányzati tulajdonlá-
sú Kft. (1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.) ügyve-
zetõ munkakörének betöltésére.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; bün-
tetlen elõélet; orvostudományi vagy egyéb egyetemi
szintû végzettség; egészségügyi (szak)menedzseri
szakképesítéssel, vagy egészségügyi menedzs-
ment szakirányú továbbképzési szakon szerzett ké-
pesítés; legalább ötéves vezetõi gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: az egész-
ségügyi igazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat;
közigazgatásban szerzett gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szak-
mai önéletrajzot; végzettséget igazoló diploma má-
solatát; érvényes erkölcsi bizonyítványt; az intéz-
mény mûködtetésére vonatkozó vezetõi koncepciót,
szakmai elképzelést; a pályázónak a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezelésérõl

szóló hozzájáruló nyilatkozatot; nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma közölhetõ
harmadik személlyel; bérezési igényt.
Az intézményvezetõ feladata: szakmai és gazdasá-
gi szempontokat figyelembe véve a Kft. vezetése.
Bérezés és juttatások: megegyezés szerint.
A pályázat feltételeként megjelölt egészségügyi
(szak)menedzseri szakképesítés vagy egészség-
ügyi menedzsment szakirányú továbbképzési sza-
kon szerzett képesítés alól felmentés adható, ha a
pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a ké-
pesítésének - a megbízás adásától számított - öt
éven belül történõ megszerzését.
Az állás a pályázat elbírálását követõen 2013. no-
vember 1. napjától tölthetõ be. Az ügyvezetõi meg-
bízás öt év, mely határozott idõre szól.
A pályázatot a kormányzati személyügyi központ
honlapján történõ megjelenéstõl számított 15. napig
lehet benyújtani a polgármesteri hivatal munkaügyi
osztályvezetõjénél (1033 Budapest, Fõ tér 3.). Ér-
deklõdni lehet ugyanitt (437-8605).
A pályázat elbírálásának határideje: a beadás határ-
idejét követõ képviselõ-testületi ülés.

Pályázat ügyvezetõi munkakörre 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Települési értéktár lét-
rehozása mellett dön-

töttek a képviselõk. A ma-
gyar nemzeti értékekrõl és
a hungarikumokról szóló
törvény szabályozza ezek
körének meghatározását,
azok felkutatását, doku-
mentálását, rendszerezését
és népszerûsítését. A nem-
zeti értékek azonosítása,
rendszerezése és védelme
egy többszörösen össze-
tett, vertikálisan felfutó
rendszerben történik. Az
elsõ lépcsõfokot a telepü-
lési önkormányzatok ad-
ják. A második lépcsõfo-
kot a megyei önkormány-
zatok jelentik. A Hunga-
rikum Bizottság a hozzá
küldött listákat a Magyar
Értéktárban összesíti és
rendszerezi. Külön jogsza-
bály alapján választja ki a
Magyar Értéktárból azokat
az értékeket, melyeket
hungarikummá minõsít, és
ennek megfelelõen a
Hungarikumok Gyûjtemé-
nyébe kerülnek. Az érték-
tárakban a nemzeti érté-
kekkel kapcsolatosan nyil-
ván kell tartani minden
olyan adatot, jellemzõt,
amely megfelel az értékek
azonosításának, minõségi
sajátosságai, jellemzõi,
története, eredményei, ál-
lapota rögzítésének. Az ér-
téktárak a következõ szak-
területenkénti kategóriára
bontják a rendszert: agrár-
és élelmiszergazdaság,
egészség és életmód, épí-
tett környezet, ipari és mû-
szaki megoldások, kulturá-
lis örökség, sport, termé-
szeti környezet,  turizmus
és vendéglátás. A nemzeti
értékek adatait, leírását, va-
lamint az azokra vonatko-
zó dokumentumokat a
nyilvánosság számára hoz-
záférhetõvé kell tenni. Az
egyes értéktárakban fellel-
hetõ nemzeti értékek meg-
ismerésérõl szintén gon-
doskodni kell.

Sportegyesületek
támogatása

Az utánpótlás-nevelõ
klubként mûködõ Atléti-
kai Sportegyesület Ró-
mai-fürdõ (ASR) koráb-
ban a Keve utcai iskolá-
ban, majd együttmûködési
szerzõdés keretében a Kül-
ker SC bázisán, az elmúlt
hat évben pedig a Gázmû-

vek MTE sporttelepén te-
vékenykedett. Miután a
Gázmûvek MTE sport-
egyesület támogatását
(GMTE), s így a kerület-
ben mûködõ labdarúgó-
szakosztályét is megszün-
tette a Fõgáz Zrt., a GMTE
június 30-ai hatállyal átad-
ta labdarúgó-szakosztályát
az ASR számára. Az ön-
kormányzat most együtt-
mûködési megállapodást
kötött az Atlétikai Sport-
egyesület Római-fürdõvel,
többlet feladataihoz pedig
pénzbeli támogatást szava-
zott meg a sportegyesület-
nek. Ugyancsak hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a Csil-
laghegyi Munkás Torna
Egylet kiegészítõ támoga-
tásban részesüljön, mivel
idén nem tudtak a TAO-
pályázat lehetõségével élni
az idõközben meg-
növekedett feladataik ellá-
tása miatt.

Vietnami 
kapcsolat 

Szándéknyilatkozat alá-
írásáról döntött a testület
Hanoi-Son Tay város és
Óbuda-Békásmegyer part-
neri együttmûködésérõl.
2011 szeptemberében 8 ta-
gú vietnami delegáció ér-
kezett Budapestre, a két or-
szág között régóta fennálló
baráti kapcsolat elmélyíté-
séért. Ezt követõen 2012-
ben újra hazánkba látogat-
tak, nagy érdeklõdést mu-
tatva az oktatás, a kultúra
és a turizmus iránt.  A kap-
csolat kialakításában nagy
szerepe van az Óbudán
mûködõ Zsigmond Király
Fõiskolának, amely már
évek óta szoros kapcsolat-
ban áll a Hanoiban mûkö-
dõ, a ‘70-es években még
magyar támogatással ala-
pított, ma már egyetemi
szintû Vietnami-Magyar
Ipari Egyetemmel. Idén az
együttmûködés lehetõsé-
geit tárgyalták tovább a két
város képviselõi. A Hanoi-
Son Tay város népi bizott-
sága elnökének meghívá-
sára Vietnamba  látogató
óbudai delegáció tagjai
emlékeztetõben rögzítet-
ték, hogy szorosabban kí-
vánnak együttmûködni a

kultúra és mûvelõdés, az
oktatás, a gazdaság, a tu-
rizmus, az üzleti és a vál-
lalkozói szféra képviselõi,
valamint egyéb kölcsönö-
sen alkalmasnak tartott te-
rületeken.

Esélyegyenlõségi 
program

A települési önkor-
mányzatok ötévente helyi
esélyegyenlõségi progra-
mot dolgoznak ki, amelyet
kétévente felülvizsgálnak,
az egyenlõ bánásmódról
és az esélyegyenlõség elõ-
mozdításáról szóló, ide
vonatkozó törvény értel-
mében. A képviselõ-testü-
let elfogadta Óbuda-Bé-
kásmegyer Helyi Esély-
egyenlõségi Programját,

ezzel megnyitva az utat
ahhoz, hogy július 1-jét
követõen az államháztar-
tás alrendszereibõl, az eu-
rópai uniós forrásokból, il-
letve a nemzetközi megál-
lapodás alapján finanszí-
rozott egyéb programok-
ból származó, egyedi dön-
tés alapján nyújtott, pályá-
zati úton odaítélt támoga-
tásban részesülhessen.

Köszönet az
árvízi védekezésért

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata köszöne-
tét fejezte ki a dunai árvíz
idején segítõ önkéntesek,
hivatásos- és civil szerve-
zeteknek és gazdasági
társaságoknak, melyek
felajánlásaikkal, valamint

embert próbáló munkájuk-
kal támogatták a védeke-
zést, akik idejüket áldozták
a kerület és ország lakosai-
nak, értékeinek megvédése
érdekében. A testület egy-
hangúlag fogadta el az ár-
vízi beszámolót, mely tar-
talmazza többek közt a
megelõzõ, a védekezés és
az árvíz levonulása utáni
idõszak intézkedéseit, a ta-
pasztalatokat, a jövõre vo-
natkozó javaslatokat és az
önkormányzat kárenyhí-
tést segítõ intézkedéseit. 

Árvízkárosultaknak
segítenek 

Döntöttek a szociális
igazgatásról és egyes szo-
ciális ellátásokról szóló
rendelet módosításáról,

melynek értelmében a
2006. évhez hasonlóan a
dunai árhullám okozta
károk enyhítésére idén is
rendelkezésre állna átme-
neti gyorssegély azoknak a
károsultaknak, akik az ár-
víz miatt kiköltözésre
kényszerültek. Döntés szü-
letett arról is, hogy az ár-
vízkárosultak részére az
adók tekintetében nyújtha-
tó önkormányzati segítség
során a jegyzõnek lehetõ-
sége nyílik fizetési könnyí-
tést (pótlékmentes részlet-
fizetést és fizetési halasz-
tást) engedélyezni.

Pályázattal 
Békásmegyerért

A Fõvárosi Önkor-
mányzat városrehabilitá-

ciós pályázatot írt ki,
melyben kerületi önkor-
mányzatok nyújthatnak
be projektjavaslatokat,
közterületek komplex
megújítására, valamint
közösségi célú városreha-
bilitációs programokra. A
fõépítészi iroda, a város-
üzemeltetési iroda és a
pályázat-elõkészítõ és ko-
ordinációs iroda elkészí-
tette a Heltai Jenõ tértõl
északra fekvõ lakóterület
rehabilitációját célzó pro-
jektet. A terület Békásme-
gyer két fontos kereske-
delmi egysége között hú-
zódik. Ezt a hosszirányú
tengelyt két oldalról két
különbözõ méretû és
funkciójú épület határol-
ja. A nyugati oldal épüle-

teit egy parkoló és a
Szentendrei út mentén
fekvõ töltés szegélyezi. A
keleti oldalon négyemele-
tes épületek állnak. A te-
rület jelenleg úgynevezett
átcsapásokkal szabdalt
nagy zöldfelületbõl és a
nyugati oldalhoz tartozó
sétányból áll, ehhez kap-
csolódó kevésbé kihasz-
nált terekkel. A terület át-
alakításának célja, hogy a
Heltai Jenõ teret és kör-
nyezetét a mai kor elvárá-
sainak megfelelõen ren-
dezett, infrastrukturálisan
és városképileg is a III.
kerületiek igényeihez iga-
zítva és kényelmét szol-
gálva alakítsák ki. A pá-
lyázat benyújtásának ha-
tárideje július 31.

Kárenyhítés árvíz után

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Dr. Badacsonyi Szabolcs, a
Szent Margit Kórház fõ-
igazgatója személyesen fe-
jezte ki köszönetét a kép-
viselõ-testület június 27-ei
ülésén mindazért, amit a
városrész vezetõi, képvise-
lõi az intézmény önálló mû-
ködéséért tettek.

Mint az köztudott, ja-
nuár 1-jétõl ismét

önállóan mûködik a Szent
Margit Kórház. Az intéz-
ményt vezetõ dr. Badacso-
nyi Szabolcs korábban 12
évig kerületi önkormány-
zati képviselõ volt. A testü-
leti ülés elõtt úgy fogalma-
zott, ahhoz, hogy a 116 éve
fennálló gyógyító intéz-
mény az elmúlt évtized vi-
haraiban megmaradhatott,
a szakdolgozók és az óbu-
dai polgárok mellett a ke-
rületi képviselõ-testület ki-
állására is szükség volt. 

Bús Balázs polgármes-
ternek és Menczer Erzsé-
bet országgyûlési és ön-
kormányzati képviselõnek
külön köszönetét fejezte ki
azért, hogy minden fóru-
mot kihasználtak arra,
hogy a Szent Margit Kór-

ház ügyét képviseljék. A
Szent Margit Rendelõinté-
zet munkatársairól szólva
elmondta, mindig is part-
nerként lehetett számítani
rájuk, és a háziorvosokkal
közösen most már újult
erõvel dolgozhatnak a la-
kosság egészségének meg-
õrzéséért, visszaszerzésé-
ért. A kórházigazgató dr.
Pintér Endre professzor-
nak, Óbuda díszpolgárá-
nak is köszönetet mondott
támogatásáért.

Felajánlotta, hogy a kép-
viselõk elõtt minden évben
beszámol az elvégzett
munkáról. Végezetül arra
kérte a testület tagjait, hogy
kitûzött céljaik megvalósí-
tásában, amint eddig, úgy a
jövõben is támogassák az
intézményt.

A köszönetnyilvánítás
jeleként dr. Pintér Endré-
nek emléklapot, Menczer
Erzsébetnek és Bús Ba-
lázsnak az emléklap mellé
egy-egy emlékplakettet
adott át. Az évente adomá-
nyozható elismeréseket
azok kapják, akik a legtöb-
bet tettek a gyógyító intéz-
ményért.

Köszönet a Margit Kórház
melletti kiállásért

M eggyógyítani csak
azt lehet, aki maga

is meg akar gyógyulni -
idézte Papp Lajos szívse-
bész gondolatát a Sem-
melweis-nap alkalmából
rendezett ünnepségen
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere.
- Az akarat szerepe rend-
kívül fontos a gyógyulás-
ban éppen úgy, mint az
élet más területén. Töb-
bek közt ennek köszön-
hetõ az is, hogy a kerület
visszakapta a Szent Mar-
git Kórházat, amelyért
hat évig küzdött, és a Vé-
dõnõi Szolgálat új tanács-
adója is ilyen akaratból
született. Ezek, illetve a
Szent Margit Rendelõin-
tézet mind, mind növeli a
kerület vonzerejét és ja-
vítja az itt lakók közérze-
tét - jelentette ki a polgár-
mester a Békásmegyeri
Közösségi Házban június
28-án tartott eseményen,
melyen átadta az Óbuda
Lakosságának Egészsé-
géért Díjat. 

Az anyák megmentõ-
jeként emlegetett Sem-
melweis Ignácról szólva
dr. Thomka György, a
Szent Margit Rendelõ-
intézet ügyvezetõ-igaz-
gatója úgy nyilatkozott:
a sikere abban állt, hogy
volt ereje szembeszállni
a hagyományokkal és a
rossz beidegzõdésekkel.
A gyógyítás azóta már
külön iparággá, az
„egészségiparrá” vált és
hatalmas pénzeket moz-
gat. Csakhogy a gyógyí-
tás továbbra is két em-
ber kapcsolata: a beteg
és az orvos közösen vív-
ja meg a küzdelmet a

beteg egészségéért.
Ezért az orvosnak part-
nerként kell a betegéhez
fordulnia. A betegnek
pedig akkor lesz bizal-
ma az orvosában, ha
nyugodt, felkészült és
elégedett gyógyítót lát

benne - fogalmazott az
igazgató.

- Ha a védõnõk jól vég-
zik a munkájukat, akkor
az orvosoknak semmi
dolguk nem lesz - foglalta
össze tevékenységük lé-
nyegét Schadek-Bíró Éva,
Óbuda-Békásmegyer Vé-
dõnõi Szolgálatának in-
tézményvezetõje. A védõ-
nõk segítik a családokat
az egészség megalapozá-
sában. Az elhivatottság és
a szakmaszeretet a két
legfontosabb elv, ami ve-
zérli õket munkájuk so-
rán. 

Az ünnepségen elis-
meréseket adtak át
azoknak a dolgozóknak,
akik több éves, eseten-
ként évtizedes munká-
jukkal kiérdemelték. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Kép-

viselõ-testülete Óbuda
Lakosságának Egészsé-
géért Díjat adományo-
zott Szente Zsuzsának,
a Szent Margit Rendelõ-
intézet ápolási igazgató-
jának több évtizedes, az
egészségügyi ellátásban

kiemelkedõ szakérte-
lemmel végzett gyógyí-
tó munkájának elisme-
réseként. 

Polgármesteri dicséret-
ben részesült Hernádi
Jánosné asszisztens, dr.
Kis Beatrice fogszakor-
vos, Galicza Istvánné vé-
dõnõ, dr. László Klára, a
Szent Margit Rendelõin-
tézet fül-orr-gégészetének
területvezetõ fõorvosa.

A Szent Margit Ren-
delõintézet vezetõsége
igazgatói dicséretben ré-
szesítette Nagy András-
nét, a rendelõintézet Tü-
dõgondozójának vezetõ
asszisztensét. 

Óbuda-Békásmegyer
Védõnõi Szolgálatának
vezetõje intézményveze-
tõi dicsérettel ismerte el
Tébesz Marianna védõ-
nõi munkáját. Domi 

Szente Zsuzsa, a Szent Margit Rendelõintézet ápolási
igazgatója Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjban
részesült

Elismerések a Semmelweis-napon

Kitüntetett gyógyítók 

Újraválasztott iskolaigazgatók
Január 1-jétõl állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények. A közneve-
lésrõl szóló törvény értelmében azonban a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában lévõ intézmények vezetõjének megbízásával kapcso-
latban ki kell kérni a mûködtetõ önkormányzat véleményét.
Július 31-ével a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, az Elsõ Óbudai Német
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és az Óbudai Harrer Pál Általános Is-
kola igazgatójának lejár a megbízása. A meghirdetett vezetõi álláshelyre minden
intézmény esetében egy, a korábbi intézményvezetõ által benyújtott pályázat ér-
kezett. A Veres Péter Gimnáziumban Papp György, az Elsõ Óbudai Német Nem-
zetiségi Általános Iskolában Fetterné Szõnyi Éva, az Óbudai Harrer Pál Általá-
nos Iskolában pedig Balogh Éva pályázatát támogatta az önkormányzat.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_14.qxd  2013.07.11.  12:49  Page 5



2013/14. szám6
Beruházás – Közlekedés

Nyolc új Mercedes Citaro
alacsonypadlós busz köz-
lekedik Óbudán július 1-
jétõl. A 143-as és a 243-as
járat útvonala módosul jú-
lius 15-tõl.

AFõvárosi Önkor-
mányzat és a Buda-

pesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) 2013 máju-
sától folyamatosan 150
új, alacsonypadlós Mer-
cedes Citaro buszt állított
forgalomba Budapesten.
Száz autóbusz már júniu-
sig az utakra került, júli-
usban pedig újabb 50
Citaro jelenik meg a to-
vábbi vonalakon, így
összesen 150 akadály-
mentes, légkondicionált,
korszerû busz szolgálja
az utasok kényelmét.

Nyolc új Mercedes
busz Óbudán

A III. kerületben is
közlekednek új jármû-
vek júliustól. A végleges
jármûelosztás szerint a
34-106-os buszok kö-
zött 6, a 11-111-es jára-
ton a meglévõ 4 mellett
2 új állt üzembe.

Az új Citaro buszok-
kal megnövekszik az

alacsonypadlós buszok
száma. Július 1-jétõl a
már használatban lévõ és
az új buszokkal is szá-
molva az alábbi járatok
vonalán közlekednek az
új buszok:

A 9-es járat viszonyla-
tában 1; a 34-106-osnál
1, a 65-165-ösön 1, a
86-oson 1, a 160-260-
ason 1, a 237-esen 1 ala-
csonypadlós jármûvel
növekedett az akadály-
mentes buszok száma.

A III. kerületben köz-
lekedõ 20 autóbuszvo-

nalból az új Citaro bu-
szok forgalomba állítá-
sával már 17 vonalon
járnak részlegesen ala-
csonypadlós járatok.

Útvonal-módosítás 
A BKK tájékoztatása

szerint a 143-as és 243-
as járatok útvonalát a la-
kosság zavartalan közle-
kedése érdekében kis-
mértékben módosítják
július 15-tõl. A buszok
az Ezüsthegyi út-Dózsa
György utca-Kõbánya ut-

ca útvonalon közleked-
nek a Pince köz felé. Bé-
kásmegyeren a Hõsök te-
rén a 143-as és 243-as
buszok a 186-os busz je-
lenlegi megállóhelyén
állnak meg és a további-
akban a szervizutat (az
Ezüsthegy utca folytatá-
sát) nem használják. A
változás elõnye, hogy
csökken a szervizút mel-
letti házak környezeti ter-
helése, illetve az új meg-
állóhely által javul a tér-
ség tömegközlekedése.

Új buszok, útvonalváltozás

Nyári menetrend a tömegközlekedésben 
Elkezdõdött a nyári szünet, a megváltozott utazási igényekhez igazodva a bu-
dapesti tömegközlekedési járatok menetrendje is módosult.
Életbe léptették az iskolaszüneti közlekedési rendet: néhány tömegközlekedési
járat - elsõsorban hétköznapi csúcsidõszakokban - némileg ritkábban közleke-
dik. A nyári menetrendekrõl a BKK honlapjának menetrendi aloldalán
(www.bkk.hu), valamint az érintett járatok útvonalain a menetrendi hirdetmé-
nyeken olvashatják az iskolaszüneti idõszakra érvényes menetrendet.
A turisztikai célpontokhoz közlekedõ (Margitsziget, Vár) járatok a megnövekvõ
kirándulóforgalomra tekintettel hétköznap a megszokottnál sûrûbben indulnak.
Azok az utasok, akik a közoktatásban a 2012-2013-as tanévben érvényes ta-
nulói jogviszonnyal; illetve a felsõoktatásban a 2012-2013-as tanév II. félévében
nappali tagozatos képzésen érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek, ér-
vényes diákigazolványuk birtokában 2013. október 31-éig jogosultak igénybe
venni a kedvezményes Budapest-bérletet. A 2013-2014-es tanév 2013. szep-
tember 2-án kezdõdik.

Mint arról már hírt adtunk, felújítják a Budapest-Eszter-
gom vasútvonalat. Ennek során megújul a Dunán átívelõ
északi összekötõ vasúti híd is, ezért jelenleg nem járha-
tó. A munkák befejeztével 80-100 km/óra sebességgel
haladhatnak át rajta a vonatok

MEGÚJULT UTAK. A Hatvany Lajos utcát és a Budakalász utcát (képünkön) felújították.
A Hatvany Lajos utca Pünkösdfürdõ utca és Juhász Gyula utca közötti szakaszán, a Bu-
dakalász utcának pedig a Bálint György utca és Hadrianus utca közötti szakaszán a
teljes útfelületet újra szõnyegezték az elmúlt hetekben

Megtekinthetõ Kerületi Szabályozási Terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is értesíti az érintetteket, hogy 2013.
július 18-ig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.), és
ügyfélfogadási idõben, a hivatal épületében, a fõépítészi és várostervezési irodán
(Hídfõ utca 18.) a Budapest, III. ker. Bethlen utca - Kert sor - 65527 hrsz. alatti
ingatlan - 65535/2 hrsz. alatti közterület által határolt területre készülõ Kerületi
Szabályozási Terv megtekinthetõ. Bús Balázs

polgármester

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Az oldalt összeállította Klug Miklós 
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A szociálisan rászoruló - rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ - gyermekek számára az
önkormányzat már nyolcadik éve
szervezi meg a nyári étkezést a
szünidõ teljes idõtartamára, a júni-
us 17-tõl augusztus 30-ig terjedõ
idõszakra. Idén sincs ez másként.

Az emberi erõforrások mi-
niszterének 30/2013. (IV.

30.) EMMI rendelete a szociális
nyári gyermekétkeztetésrõl min-
den évben lehetõséget nyújt támo-
gatás igénylésére. Ennek egyik
feltétele, hogy június 17-tõl au-
gusztus 30-ig terjedõ meghatáro-
zott idõszakban legalább 44, leg-
feljebb 54 munkanapon keresztül
a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ kisko-
rú gyermekek számára ingyene-
sen vagy kedvezményesen napi
egyszeri meleg étkeztetést bizto-
sítson a pályázó önkormányzat. A
másik feltétel, hogy az ételt az
alapanyag megvásárlására fordí-
tott összeg legalább 30 százaléká-
nak megfelelõ értékben termelõ
által megtermelt, vagy elõállított
alapanyagokból kell biztosítani. 

Ebben az évben Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata a rende-
let idevonatkozó pontja értelmé-
ben a településen élõ rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ gyermekek 25 százalé-
ka után igényelhet önerõ nélkül
támogatást. Ez a kerület esetében
400 személyt jelent, akik után leg-
feljebb 9 millió 504 ezer forintra
jogosult az önkormányzat.

A támogatás pontos összegét a
miniszter a beérkezõ igények, a
rendelkezésre álló forrás, vala-

mint a települések helyzetének,
teljesítõképességének és vállalá-
sainak figyelembevételével hatá-
rozza meg. A támogatás egy gyer-
mekre jutó napi összege legfel-
jebb 440 forint lehet.

A 2013. május 16-án benyújtott
pályázat alapján az állam 8,5 mil-
lió forinttal támogatja a kerületi
gyermekek nyári étkeztetését. Ez
az összeg az általános iskolások
étkezési díját 100 százalékos mér-
tékben támogatja, míg a 14 év fe-
lettiek esetében 50 százalékos
hozzájárulást jelent. Az önkor-
mányzat nekik, azaz a 14 éven
felüli (9. osztálytól) rászorult
gyermekeknek nyújtott támo-
gatást is kiegészíti a saját rende-
lete 2/1999. (I. 29.) alapján 45, il-
letve 50 százalékos önrésszel.

Az önkormányzat az elmúlt hét
évhez hasonlóan, kétféle módon,
négy helyszínen biztosítja a szoci-
ális nyári gyermekétkeztetést júni-
us 17-tõl augusztus 30-ig a 7-18
év közötti gyermekek számára. A

korábbi évekhez hasonló feltéte-
lekrõl és a részletekrõl minden
érintett család elõzetesen levélben
kapott tájékoztatást.

A Kiserdei és Laborc utcai
nyári napközis táborokban
meleg, kétfogásos ebéden kívül
reggelit és uzsonnát is kapnak a
gyermekek. 

A 14 éven felüli rászorultak
esetében a táborokban az állami
étkezési támogatást 45 százalék-
kal egészíti ki, vagyis az étkezést
95 százalékos kedvezménnyel
biztosítja az önkormányzat. A
szülõknek csupán a fennmaradó
5 százalékot kell megtéríteniük.
Július 1-jétõl augusztus 16-ig 7-7
turnusban szakképzett pedagógu-
sok felügyelete mellett, naponta
8-tól 16 óráig fogadják a gyerme-
keket. A fiatalok a játékon kívül
részt vehetnek különbözõ kéz-
mûves foglalkozásokon, sport-
rendezvényeken és jó idõ esetén
strandolhatnak. A szakképzett
pedagógusok odafigyelnek az is-
meretek gyarapítására, ezért elõ-
adókat hívnak meg, kiránduláso-

kat szerveznek (csillagvizs-
gáló, állatkert stb.)

Két iskola ebédlõjében
június 17-tõl augusztus 30-
ig kínálnak a szociálisan
rászoruló gyermekeknek
kétfogásos meleg ebédet.
Itt választhatnak, hogy hely-
ben fogyasztják el az ebédet,
vagy elviszik. Az önkor-
mányzat oktatási osztályával
történt elõzetes egyeztetés
alapján a nyári szünetben a
Pais Dezsõ Általános Isko-
lában és a Kerék Általános
Iskola és Gimnáziumban
fogyaszthatják el helyben az
ebédet a gyerekek, naponta

12-tõl 14 óráig. Az iskolákban az
állami támogatást 100 százalékra
egészíti ki az önkormányzat, így a
két intézményben teljesen ingye-
nesen ebédelhetnek a 14 éven fe-
lüli tanulók is. Az elõzetes becslé-
sek szerint ez összesen további
egymillió forint önkormányzati
hozzájárulást jelent. 

Az eddigi tapasztalatok alapján
a szülõk és a gyermekek is szíve-
sen fogadják a lehetõséget és vár-
hatóan idén a tavalyi 14 ezernél is
több adag ételt osztanak ki az is-
kolákban, illetve a táborokban.

A nyári étkezéssel kapcsolatos
információk a szociális szolgálta-
tó fõosztályon kérhetõk (437-
8612, 437-8546). Az augusztusi
kérelmek leadásának határideje:
július 19. 12 óra.

A szociális szolgáltató fõosz-
tály kéri az ebédet igénylõket,
hogy lehetõség szerint minden
nap fogyasszák el helyben, vagy
vigyék el az ételt, mert a megren-
delt, de el nem fogyasztott adago-
kat is ki kell fizetnie az önkor-
mányzatnak. d.

Szélesítik a befelé, majd a kifelé vezetõ sávot a Szentendrei úti vasúti
átjárónál. Mint arról már hírt adtunk, az átjárót lebontották, ezzel le-
hetõség nyílt arra, hogy nagyobb áteresztõképességû sávokat alakít-
sanak ki, gyorsítva ezzel a város felé irányuló forgalmat Úthibákat javítottak ki a Körte utcában 

Ingyenes és kedvezményes nyári étkeztetés

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Sziget Fesztivál interjú

Közeledik a Sziget Feszti-
vál, kulturális kavalkádjá-
val, turistacsalogató ese-
ményeivel. Gerendai Ká-
rolyt, a Sziget Szervezõiro-
da ügyvezetõ-igazgatóját
alábbiakban nem a progra-
mokról (lapunk elõzõ szá-
mában ezekrõl részletesen
írtunk), sokkal inkább az
árvíz utáni helyreállítási
munkálatokról, a közleke-
désrõl és a lakosok jó köz-
érzete érdekében tett intéz-
kedésekrõl kérdeztük. 

- Úgy hallottam, kifogá-
solta, hogy az árvízi tudó-
sításokban kevés szó esett
a Hajógyári-szigetrõl.

- Valóban, alig említet-
ték az egyik legveszélyez-
tetettebb fõvárosi területet,
míg a Margitszigetet ko-
moly erõket felvonultatva,
a sajtó által szinte élõben
közvetítve védték meg,
addig a Hajógyári-szige-
ten a saját költségünkre
100 fizetett munkaerõvel
illetve körülbelül 200 ön-
kéntessel sikerült roham-
munkában elvégezni az
embert próbáló feladatot. 

Néhány éve szervezõ-
irodánk finanszírozta a
sziget közterületeit védõ
gát magasítását, azonban a
mostani rekordméretû ár-
víz jelentõsen meghaladta
a megemelt védmû szint-
jét is. A védekezés során
mintegy 4 kilométer hosz-
szan, átlagosan 80 centi-
méterrel megemeltettük a
gátakat, belsõ védmûveket
építtettünk, több mint 12
ezer köbméter agyagot és
2 ezer 500 köbméter ho-
mokot, valamint többtíz-
ezer homokzsákot felhasz-
nálva. Az elmúlt évek ár-
vizei után több hónapig
tartott a helyreállítás, ezért
egy hónappal a fesztivál-
helyszín felépítése elõtt

nem maradt más lehetõ-
ségünk, minthogy rövid
idõn belül min-
den erõnket a
sziget védelmére
összpontosítsuk
és mentsük, ami
menthetõ. 

Nem csupán
saját érdekeinket
helyeztük ezzel
elõtérbe. Igye-
keztünk biztosítani azt,
hogy Budapest egyik leg-
nagyobb közparkja hossz-
abb kihagyás és kellemet-
lenség nélkül nyújthasson
teret a sportolni, pihenni
vágyó környékbelieknek.
Most, hogy levonult az ár,
elmondhatjuk, sikerrel
jártunk, megóvtuk a terü-
letet a nagyobb környeze-
ti katasztrófától. A régi gát
rossz állapota miatt ugyan
több helyen átszivárgott a
víz a védmû alatt, az így
kialakuló kistavak vizét az
elmúlt napokban sikerült
kiszivattyúzni és elkezd-
hettük a víz alá került te-
rületek kertészeti helyre-
állítási munkáit is. Így
már remélhetõleg semmi
nem áll az útjába, a 2012-
ben Európa legjobbjának
választott Sziget Fesztivál
megrendezésének.

„Szigetelt” Sziget 
- Mire számíthatnak a

lakosok a zajterhelést il-
letõen?

- Ugyanúgy mint koráb-
ban, továbbra is komoly
hangsúlyt fordítunk arra,
hogy minél kevesebb zaj-
terhelést okozzon a ren-
dezvény a környéken la-
kóknak. Akorábbi gyakor-
lat szerint a szabadtéri
színpadokon 23 órakor be-
fejezzük a koncerteket,
majd hangszigetelt sátrak-
ban folytatjuk a programo-
kat. Természetesen az éj-

szaka mûködõ helyszínek
hangszint-beállításához

idén is tartunk
hangpróbát. Te-
hát a rendezvény
idején végig vé-
geztetünk hang-
méréseket a Du-
na mindkét olda-
lán. A korábbi
években már be-
vált, ezért idén is

alkalmazzuk azokat a zaj-
limitáló technikai eszkö-
zöket, melyek a hangbe-
rendezésekre kötve, em-
beri közremûködés nélkül,

automatikusan lehalkítják
a hangot, ha valaki meg-
próbálná túllépni a megen-
gedett tartományba beállí-
tott hangerõt. Ezeket min-
den jelentõs, éjszaka is
mûködõ programhelyszí-
nen és hangosabb vendég-
látó-egységnél felszerel-
tetjük. A korábbi évek ta-
pasztalatai alapján bevál-
totta a hozzá fûzött remé-
nyeket az új fejlesztésû
anyagból készült zajszi-
getelõ fal, mely a koráb-
binál nagyobb hatásfok-

kal képes a zajokat tompí-
tani. Mindemellett a prog-
ramsátrak némelyikében
akusztikai terelõelemeket
szerelünk fel, melyek tom-
pítják a sátrakból kiáramló
erõsebb hanghatásokat.

Közlekedés 
a Szigetre 

- A megnövekedett for-
galom enyhítésére törek-
szünk. A BKV-val kötött
szerzõdésünk értelmében
a fesztiválozók igényeire
szabott menetrenddel, já-
ratsûrûséggel indít busz-

járatokat és HÉV-szerel-
vényeket a közlekedési
vállalat. Másrészt me-
netrendszerû külön-bu-
szokat indítunk a Sziget-
re és vissza a város több
forgalmas csomópontját
érintve. Az elmúlt évek-
ben sikeressé vált hajójá-
ratokat idén is üzemeltet-
jük. 

Együttmûködve az
önkormányzattal
- Milyen a kapcsolatuk

a helyhatósággal? 

- Szerencsére évek óta
nagyon harmonikus és tá-
mogató a kapcsolatunk
Bús Balázs polgármester-
rel és az önkormányzattal,
nem beszélve arról, hogy
a lakosság is egyre pozití-
vabban viszonyul a ren-
dezvényhez. Bízom ben-
ne, hogy ez azért is van,
mert tudják, látják, érzik,
mindent megtettünk a jó
kapcsolat kialakulásáért.
Továbbra is igyekszünk
ezt a békés viszonyt fenn-
tartani. Ami fennakadást
okozhat az az, hogy a kör-
nyékbeli gyárterületeken
kialakított fizetõ parkolók
befogadóképessége vé-
ges. Ezért arra kérjük a
látogatókat, hogy semmi-
képpen se gépkocsival kö-
zelítsék meg a rendez-
vényt, mivel szinte sehol
sem tudnak parkolni. A
szabálytalanul parkolók-
kal szemben, megbeszé-
léseink szerint a helyi
közterület-felügyelet és a
rendõrség fokozottan lép
majd fel. 

Intézkedések 
a rendért 

- Mit tudnak tenni a
környéken élõk jobb köz-
érzetéért?

- Idén is, a lakók kéré-
sének eleget téve, az ön-
kormányzattal közösen
lezárjuk a sziget bejárata
körüli kis utcákat a ren-
dezvény gépkocsiforgal-
ma elõl, és ide kizárólag
az itt lakók hajthatnak
majd be az önkormány-
zattól beszerzett engedély
birtokában. A köztiszta-
sági vállalattól a rendez-
vény teljes idejére folya-
matos, fokozott közterü-
leti takarítást rendeltünk a
környezõ külsõ területek-
re is. A III. kerületi Rend-
õrkapitánysággal és a he-
lyi polgárõrséggel együtt-
mûködésben több ponton
is forgalomirányítással,
állandó járõrszolgálattal,
a közterületek rendjét
óvó biztonságiõrökkel
igyekszünk ügyelni a
közlekedésre és a közbiz-
tonságra. Sz. Cs.

Árvíz után a Hajógyári-szigeten • Zajterhelés • Közlekedés • A közterületek rendjéért 

„Mindent elkövetünk, hogy ne zavarjuk a lakosokat”

Közérdekû bejelentések 
- Amennyiben 23 óra után is, bárhol azt tapasztalják,
hogy zavaróan hangosak lennénk, kérjük jelezzék a
06-1-920-0676-os zöldszámon, hogy azonnal intéz-
kedhessünk. Ha bármi egyéb zavaró hatást tapasz-
talnak, kérjük, észrevételeikkel szintén forduljanak
bátran a kollégáinkhoz a fenti telefonszámon, vagy a
lakossagibejelentes@sziget.hu e-mail címen.

A tavalyi, jubileumi 20. Sziget Fesztiválra közel 380 ezren
voltak kíváncsiak, és a kezdetektõl számított hatmilli-
omodik látogató is megérkezett a Hajógyári-szigetre 
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Hatodik alkalommal ren-
dezték Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
szervezésében a Civil és
Nemzetiségi Napot. Az idei
helyszín a Csobánka téri
Békásmegyeri Közösségi
Ház és környéke volt, egy-
bekötve a nemzetközi gyer-
meknapi rendezvénnyel. Az
esemény egyik fõ célja,
hogy a kerületben élõ nem-
zetiségek bemutathassák
hagyományõrzõ tevékeny-
ségüket, kultúrájukat. 

A kerthelyiségben so-
rakoztak a sátrak,

amelyek a fõzõversenyre
benevezettek számára
biztosították a színteret.
Az idei versenyen is sike-
rült a résztvevõknek „jól

megfõzni” a magukét. Fi-
nomabbnál finomabb il-
latok csalogatták a sok ér-
deklõdõt és kíváncsisko-
dót. Óbuda-Békásmegyer

Román Önkormányzata
puliszkát - vegyes to-
kánnyal - kínált a vendé-
geknek. Desszertként pe-
dig a hagyományos kür-

tõskalács szolgált. Több
mint hetven adagot szol-
gáltak fel, sokan a „szép,
sárga, kockára felvágott
süteménybõl” kértek, ami
maga a puliszka volt. 

A zsûritagokat is meg-
lepte fõztünk, amit vé-
gül „A legautentikusabb
étel”-díjjal illettek. Miu-
tán jókat falatoztunk a
bográcsköltemények-
bõl, a színpad felé veze-
tett utunk, ahol betekin-
tést kaptunk a köztünk
élõ nemzetiségek kultú-
rájából.

Román színekben a
nagykárolyi „Ceatara”
szólóénekesei és néptán-
cosai léptek fel nagy si-
kerrel, amihez nagyban
hozzájárult a legfiatalabb,

7 esztendõs Pasca Medea
fellépése.  A népi együt-
tes bükkaljai román tán-
cokat, énekeket adott elõ
Szatmár és Máramaros
megyék vidékérõl.

Szeretném megkö-
szönni fellépésüket, vala-
mint munkatársaim köz-
remûködését. Köszönetet
mondok Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
nak a lankadatlan odafi-
gyelésért a körülöttük élõ
nemzetiségekre, akiket
arra buzdítanak, hogy
bátran merjék megvallani
identitásukat és annak
ápolására minden feltételt
biztosítanak.

Lázár István elnök, 
Óbuda-Békásmegyer

Román Önkormányzata

Díjazott puliszka 

Hagyományõrzõk a Civil és Nemzetiségi Napon

Adrian Pasca, Nagykároly önkormányzatának kulturális
vezetõje román nyelû könyvadományt ad át Óbuda-Bé-
kásmegyer Román Önkormányzata elnökének

Óbuda-Békásmegyer Gö-
rög Önkormányzata június
15-én kirándulást szerve-
zett Szentendre görög em-
lékei nyomában. 

Az itteni görög közös-
ség kapcsolatot tar-

tott a Duna mentén lévõ
városok görög kereskedõi-
vel (pl. Komárom, Vác,
Pest), ennek fontos emléke
a szentendrei Örömhírvé-
tel-templom oldalbejárata
melletti görög feliratos sír-
emlék: a felirat szerint a
makedóniai Hüpészkhiász
városából származó görög
Tolojanni Demeter 1759.
április 24-én itt hunyt el 48
éves korában (õ váci görög
kereskedõ volt). E templo-
mot Görög-templomnak is
hívták régen: a környéken
élõ görögök ennek az egy-
házközségnek tagjai vol-
tak, és a templom felépíté-
sében is részt vettek (a
mellette lévõ Görög utca
neve is erre utal). Kiemel-

kedõ fontosságú, hogy a
görögországi Szerviában
született görög Dionüszi-
osz Papajannuszisz (1750-
1828) az Áthosz-hegyi
Vatopedíu-monostorban
volt szerzetes, majd budai
ortodox püspök lett. Püs-
pökségének ideje alatt szá-
mos magyarországi görög

közösség épített templo-
mot, nevéhez fûzõdik a
görög pedagógiai akadé-
mia létrehozásának terve
is. 1828-ban Szentendrén
hunyt el. A szentendrei
szerb székesegyházban te-
mették el, de görög fölira-
tos síremlékét a pesti Petõ-
fi téri görög templom falá-

ba helyezték el (ezzel is ki-
fejezték görög voltát). 

A régi magyarországi
görög kereskedõk tevé-
kenysége kapcsán fontos
kiemelni, hogy kereskedõ-
házaikon és pecsétjeiken a
horgony, a kereszt és a 4%-
os jelkép együttesen való
feltüntetése a görög szer-
tartású hitõrzés és a tisztes-
séges kereskedelem össze-
tett jelképe. 

A komáromi görög
Dumtsa-család egyik ága
Szentendrén telepedett le.
A Dumtsa-család XVIII-
XIX. századi görög fölira-
tos síremlékei a komáromi
görögkeleti templom jobb
oldalánál ma is emlékez-
tetnek e család görög ere-
detére. E család okán érde-
mes megemlíteni, hogy
Kossuth Lajos barátja volt
Dumtsa Demeter, aki
Pest-Budán élt. A görög

származású földbirtokos
Dumtsa Jenõt (Pest 1838-
1917 Szentendre) 1871-
tõl Szentendre fõbírájává
választották, majd 1872-
ben lett a rendezett taná-
csú város elsõ polgár-
mestere. 1903-ig töltötte
be Dumtsa Jenõ e tisztsé-
gét. 1897-ben megkapta
a Ferenc József rend lo-
vagkeresztjét. A neveze-
tes polgármester emlékét
õrzi a Szentendrén talál-
ható Dumtsa Jenõ utca.  

Apesti görög Agorasztó
Tivadar (1870-1945) köz-
igazgatási szakemberként
díszpolgára volt 50 köz-
ségnek, és így Szentend-
rének is: személyét azért
fontos megemlíteni, mert
Pest megye alispánja és a
felsõház örökös tagja volt,
valamint a pesti Petõfi téri
görög egyház fõgondno-
kaként tevékenykedett év-
tizedeken át.

Dr. Diószegi György
Antal

Óbudai görögök Szentendrén

Óbudai görögök egy szentendrei ház kapuja elõtt, mely-
nek zárókövén a görög kereskedõjelvény látható
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Szünidõ

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat - látva, hogy a la-
kótelepi gyermekeknek
nincs megfelelõ játszóhe-
lyük -, 1998-ban „Játszva
megelõzni” címmel széles
rétegeket érintõ programot
indított Óbudán. Olyan ját-
szótereket, játszóházakat
alakítottak ki, ahol szak-
emberek várják ingyenes
foglalkozásokkal, klubok-
kal a környék családjait, a
céltalanul csavargó kiska-
maszokat.

Afolyamatos nyitva
tartás érdekében a

játszótereken 100 négy-
zetméteres játszóházakat
is épített a Máltai Szere-
tetszolgálat, amelyekben
rossz idõben is biztonsá-
gosan tölthetik el idejüket
a gyerekek. Az épületben
játékok várják a kicsiket
és a nagyobbakat, de ter-
mészetesen mosdókat,
pelenkázó-helyiséget, te-
lefont és elsõsegély-fel-

szerelést is telepítettek
ide. Sõt a Silvanus sétá-
nyon lévõ játszótéren
mozgássérültek számára
is kialakítottak mellékhe-
lyiséget. A biztonságos
használat érdekében a já-
tékszereket korcsopor-
tonként elkülönítve he-

lyezték el. Az esztétikus
kialakításon és a bizton-
ságos mûködtetésen túl
minden betérõ gyermek
számára érték- és nor-
materemtõ programokat
szerveznek a játszótéren.

Szociálpedagógusok
gyerekeknek és felnõt-

teknek egyéni, csopor-
tos, valamint közösség-

teremtõ elfoglaltságo-
kat szerveznek, miköz-
ben bizalmas, közvetlen
kapcsolatot építenek ki
velük. 

A Máltai Játszótereket
fõleg a kismamák, az
óvodások és a kisiskolá-
sok látogatják, de nagy-
számban töltik itt idejü-
ket kis- és nagykamaszok
is. A környékbeli iskolák-
ból és óvodákból is rend-
szeresen kiviszik a kicsi-
ket ide. A nyári szünet
idején a programok külö-
nösen fontosak a csellen-
gõ gyerekek számára, hi-
szen ilyenkor az intézmé-
nyek többsége bezár,
ezért ebben az idõszak-
ban a legnagyobb a gye-
rekzsivaj a játszótereken. 

• A kerületben a következõ helyeken találhatók Máltai Játszóterek: Gyûrû utcai
játszótér, telefon: 06-30-680-9987, 06-30-680-9987; Zemplén Gyõzõ utcai
játszótér, telefon: 06-30-680-9986, 06-30-680-9986; Kerék utcai játszótér, te-
lefon: 06-30-680-9983, 06-30-680-9983; Huszti úti játszótér, telefon: 06-30-
680-9985, 06-30-680-9985; Lajos utcai játszótér, telefon: 06-30-680-9984, 06-
30-680-9984; Silvanus játszótér, telefon: 06-30-680-9988, 06-30-680-9988;
Solymár utcai játszótér, telefon: 06-30-680-9989, 06-30-680-9989.

Máltai Játszóterek: tündérkertek a városrészben 

Nyári játszócsoport Csillaghegyen
A Szamóca Gyermekházban Csillaghegyen nyáron minden
csütörtökön 17-tõl 19 óráig játszócsoportba várják a gyereke-
ket, ahol a kötetlen játék mellett beszélgetnek, tornáznak, éne-
kelnek, kézmûveskednek és fõznek is a kicsik. A szervezõk 0-
tól 7 éves korig várják a gyerekeket. A program térítési díja 500
forint alkalmanként. Jelentkezni elõre kell minden alkalommal.
(Cím: Mátyás király út 47., telefon: 06-30-592-0814.)

Zenés bábjátékkal, vásári bábelõadással várták július elsõ szombatján a
kicsiket az Óbudai Múzeumban. Délelõtt bábokat is készíthettek a gyer-
mekek, délután Farkasházi Réka és zenekara koncertjét élvezhették kö-
zös énekléssel, daltanulással, tánccal és játékkal

A hónap végéig szerdánként 9 órától kézmûves foglalkozásokkal
várják a gyermekeket az Óbudai Kulturális Központban. A program-
ból: július 17-én textilfestés (sálak, kendõk); július 24-én bõrözés
(tárgyak készítése); július 31-én origami 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Simonyi Zsigmond Kár-
pát-medencei Helyesírási
Versenyt a Magyar Nyelv-
tudományi Társaság szer-
vezi az ELTE Magyar Nyelv-
tudományi és Finnugor In-
tézetének szakmai támo-
gatásával évente az 5-8.
évfolyamos diákoknak.

Averseny célja: anya-
nyelvünk ápolása, a

nyelvhasználat iránt érzett
felelõsségtudat és az
anyanyelv szeretetének az
erõsítése. A versenyen a
diákok helyesírási készsé-
gét mérik fel. A 2012/13-
as tanévben is az elsõ for-
dulót kerületi szinten a
Pedagógiai Szolgáltató
Intézet szervezte, ahonnét
a minden évfolyam leg-
eredményesebb tanulója
továbbjutott a fõvárosi

döntõbe. Az idei tanévben
kerületünket képviselte:
5. évfolyamon Berta Zsó-

fia; 7. évfolyamon Vadler
Júlia; 8. évfolyamon Ke-
resztes Ádám Endre, az

Elsõ Óbudai Általános Is-
kola tanulói (felkészítõ ta-
náruk: Dénes Tünde); 6.

évfolyamon Szabó Viktó-
ria, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanulója
(felkészítõ tanár: Farkas-
völgyi Judit).

Az utóbbi évek során
kerületünket képviselõ
tanulók összesített ver-
senyben háromszor egy-
másután elnyerték a leg-
eredményesebb kerület
címet, így véglegesen a
III. kerületnél marad a
fõvárosi vándordíj. 

A kerületi 4 elsõ helye-
zett közül, minden évben 3
diák Dénes Tünde magyar
szakos tanárnõ tanítványai
voltak, akik az Elsõ Óbu-
dai Általános Iskola tanu-
lói. A legeredményesebb
iskola kapja meg a leg-
eredményesebb kerületi
vándordíjat, és ez az Elsõ
Óbudai Általános Iskola.

Helyesírási verseny 

Végleg Óbudán marad a vándordíj 

Tiszteletbeli doktoravatás 
Az Óbudai Egyetemen kiemelkedõ esemény volt a
nemzetközi tudományos élet két meghatározó alakjá-
nak, Dr. Keith W Hipel és Dr. Hamido Fujita professzo-
rok díszdoktorrá avatása július 1-jén. Az egyetem Sze-
nátusának kibõvített ülését Prof. Dr. Réger Mihály tu-
dományos rektorhelyettes vezette, a díszdoktori címe-
ket Prof. Dr. Rudas Imre rektor és Prof. Dr. Fodor Já-
nos rektorhelyettes, a Doktori Tanács elnöke adta át.

Pál Szilveszter, az
Aelia Sabina Alapfo-

kú Mûvészetoktatási In-
tézmény növendéke elsõ
helyezést ért el szólóban
II. korcsoportban a VIII.
Nemzetközi Gitárfeszti-
válon, amelyet június 22-
e és 29-e között rendeztek
Balatonfüreden. Kamara
kategóriában duóban Ka-
tó Lindával is elsõ helyen
végeztek. Ezzel kivívták,
hogy a jövõ évi fesztivá-
lon is felléphetnek. Ter-
mészetesen díjak és aján-

déktárgyak is jártak a ki-
váló teljesítményért. •
Idén már nem ez volt az
elsõ sikere a fiataloknak:
az áprilisban Szigetszent-
miklóson tartott III. Re-
gionális Gitárversenyen
Szilveszter „kiemelt
arany” minõsítést, Lin-
da pedig „arany” minõ-
sítést kapott. De duóban
is arattak, hiszen „ki-
emelt arany” minõsítés-
sel zárták a versenyt.
Felkészítõjük: Szücsi
Balázs tanár. 

Aranyos gitárosok

Igen komoly összeget, ne-
vezetesen 103 millió forin-
tot nyert az Óbudai Nagy
László Általános Iskola a
TÁMOP-3.1.4. innovációs
pályázaton. A támogatást
két év alatt kell elköltenie
az intézménynek.

A hogy Szilágyiné
Debreczeni Mária

igazgatótól megtudtuk,
a pénz meghatározott te-
rületekre fordítható. Sze-
repel ebben a tanárok
120 órás továbbképzése,
amelyre ingen széles
körben kerülhet sor, hi-
szen az iskola két épüle-
tében - a Zápor utcaiban
és a Váradi utcaiban -
különbözõ képzés fo-
lyik. Az egyikben a sajá-
tos nevelési igényû gye-
rekeket képzik, a másik-
ban pedig tehetséggon-

dozásban és két tannyel-
vû képzésben részesül-
nek a gyerekek. Az isko-
lába összesen 610 gye-
rek jár. Számukra lehe-
tõség nyílik különbözõ
táborokban való részvé-
telre - jutalomként! -, il-
letve az eddigieknél szí-
nesebb sportolási lehe-
tõségek megteremtésére
is. Az ehhez szükséges
eszközök beszerzését is
szolgálja a támogatás.
De ezenkívül könyve-
ket, digitális táblát,
szemléltetõ eszközöket
is vásárolnak az elnyert
összegbõl. 

- Méltó helyre kerül a
pályázati pénz, hiszen a
Nagy László Általános

Iskola már a támogatás
nélkül is innovatív okta-
tást, nevelést valósított
meg. Ebben az intéz-
ményben rendkívüli szak-
értelemmel, szeretettel,
hozzáértéssel nevelik a
sokszor nem szokványos
adottságokkal rendelke-
zõ kicsiket - jelentette ki
Tamás Ilona tankerületi
igazgató a projektnyitó
rendezvényen. 

A fõvárosban egyéb-
ként mindössze két is-
kola nyert TÁMOP-
pályázatot, ezért külö-
nösen értékes ez az ösz-
szeg, amelybõl minõsé-
gi elõrelépést lehet meg-
valósítani az intézmény
falain belül. d.

Takarító felvétele 
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ takarítót keres. A
munkavégzés helye: 1035 Budapest, Váradi utca 9-11. Az állás teljes munka-
idõs, határozott idejû, 2013. december 31-ig. Munkakezdés: 18 órakor. Pályáza-
ti feltételek: 8 általános; magyar állampolgárság; büntetlen elõélet; foglalkozás
egészségügyi alkalmasság. A pályázat részeként benyújtandó: önéletrajz; isko-
lai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata. A pályázat benyújtásának mód-
ja: postai úton, az 1035 Budapest, Váradi utca 9-11. címre, vagy személyesen.
Beadási határidõ: 2013. július 20.

Innováció a Nagy László iskolában

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

A fürdõzés esetleges ve-
szélyeire hívta fel a figyel-
met az Országos Mentõ-
szolgálat, a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság és
a Magyar Fürdõszövetség
a Római Strandon tartott
sajtótájékoztatón és be-
mutatón július 2-án. 

O láh László, a BRFK
bûnmegelõzési osz-

tályának vezetõje arra
hívta fel a figyelmet,
hogy a fürdõzõk sem au-
tójukat, se törülközõjüket
ne tekintsék széfnek, ne
abba rejtsék értékeiket,
hanem vegyék igénybe
az értékmegõrzõket. A
rendõrök a nyári idõ-

szakban kiemelten fi-
gyelnek a strandok par-
kolóinak biztonságára. 

Gyõrfi Pál, az OMSZ
szóvivõje arra figyel-
meztette a hallgatósá-
got, hogy felhevült test-

tel ne ugorjon vízbe sen-
ki. Mindemellett fontos
felmérni, hogy mekkora
a vízmélység. A bánya-
tavak különösen veszé-
lyesek az egyenetlen
part és vízmélység mi-

att. A víz hirtelen hõ-
mérsékleti eltérései is
veszélyforrásnak tekint-
hetõk. 

A bányatavakkal el-
lentétben a strandokon
szakképzett életmentõk
dolgoznak, ügyelnek a
fürdõzõk biztonságára.
Ugyanakkor bárki segít-
het. Ha a pulzus nem ki-
tapintható, el kell kez-
deni az újraélesztést. Ha
„csak” eszméletlen a sé-
rült, stabil oldalfekvés-
be kell helyezni. Egy
esetleges újraélesztésnél
a mellkas benyomásával
és levegõ szájon át tör-
ténõ befújásával, a men-
tõk kiérkezéséig. 

A sajtótájékoztatón
szó esett arról is, hogy
nemcsak a napsugárzás
káros, hanem a megfele-
lõ mennyiségû folyadék
bevitelének hiánya, a
hõségben az alkohol fo-
gyasztása. Sz. Cs.

Odafigyeléssel a biztonságos fürdõzésért

A július 2-ai reggeli csúcsforgalomban egy Békásmegyer felõl az Árpád híd felé tartó
motoros az álló kocsisor elõzése közben feltehetõen beleakadt egy teherautó pótko-
csijába. Ezt követõen továbbhaladva nekiütközött a belsõ forgalmi sávban lévõ autó
jobb hátsó ajtajának. A balesetet követõen a motorost a mentõk kórházba szállították
kivizsgálásra. A Szentendrei út két sávját a helyszíni szemle, illetve az anyagtörmelé-
kek, olajfolt feltakarítása idejére órákra lezárták 

Hatalmas dugó motoros baleset miatt

H. Ferenc a Szalézi
Rendház különtermébe a
nyitott ajtón keresztül be-
ment május 1-jén, ahon-
nan ellopott egy pénztár-
cát, benne különféle ok-
mányokkal és készpénz-
zel. A III. kerületi Rend-
õrkapitányság bûnügyi
osztálya eljárást folytat a
tettes ellen. A nyomozás
során eddig még további
négy hasonló jellegû
bûncselekményt sikerült
a gyanúsítottra rábizo-
nyítani. A fénykép alap-
ján további sértettek, il-
letve szemtanúk jelentke-

zését várják a III. kerüle-
ti Rendõrkapitányság
munkatársai a 430-4700-
as telefonszám 43-147-es
mellékén.  

Besurranó rendõrkézen

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Abiztosítók tételes és
részletes kárfelméré-

se elõtt elõzetes, nagy vo-
nalakban összeállított, a
legfõbb károkra koncent-
rált összesítést készítettek
a vízparton található sport-
létesítmények vezetõi. A
számok megdöbbentõek.
„Csak” a mostani árvíz
után több milliós károkról
számoltak be. Ez sokak
számára ebben a formában
nem sokat jelent, azonban
ha a sportegyesületek be-
vételeit, támogatását vesz-
szük alapul, mindjárt el-
gondolkodtatóbb a hely-
zet. És ez minden egyes
árhullám után megközelí-
tõ mértékû. Pár évente a
nulláról kell újrakezdeni-
ük. ANánási út Duna felõ-
li oldalán lévõ római-parti
ingatlanokat rendszeresen

70-160, legutóbb 190 cen-
timéter magasan borította
el az ár. 

Az árvíz elõtti mentési
munkálatok, a bérlõk, a
hajók és minden menthe-
tõ érték biztonságba he-
lyezéséért külön „száraz-
földi” ingatlant kell bérel-
niük az egyesületeknek.
A helyreállításkor hatal-
mas összegekbe kerül
többek közt a fertõtlení-
tés, a takarító- és szárító-
gépek beszerzése, a te-
reprendezés, a szennyvíz
és az összegyûlt szemét,
iszap elszállíttatása, a
menthetetlen berendezé-
sek, bútorok, ajtók és ab-
lakok cseréje – hogy csak
néhányat említsünk. Az
ár, majd az elmaradhatat-
lan fertõtlenítés maradan-
dó károsodást okozott a

vakolatokban, burkola-
tokban, a kerti utakban és
a növényzetben. Több
száz önkéntes szabadide-
jét áldozta a munkálatok-
nál segítésre. Egyes
sportegyesületek stégje
szó szerint darabokra tört.
Nem beszélve arról, hogy
elmaradtak a vízi túrák,
és más programok, az ok-
tatások, a nyári táborok
egy része és a hajók köl-
csönzése is. 

Ez történt többek közt
a Béke, a Hattyú, a Bí-
bic, a Csillag, a Római-

fürdõ SE üdülõtelep és
csónakháznál, a Multi
Szabadidõ-, Diák- és
Környezetvédõ SE-nél,
a Külker Evezõs Klub
Óbudánál, a Tropical-, a
Nánási 91.-nél, valamint
a Délibáb üdülõtelepnél,
a Lidó-sportcentrum lé-
tesítményeinél, a KSH-
üdülõtelepnél, a Római
Teniszakadémia és Sport-
centrumnál, és érintõle-
gesen a Kajak-Kenu
Alapítvány által üze-
meltetett BKV sport-
centrumnál.

Az önkormányzat több
helyütt jelentõs összeg-
gel támogatta az árvízi
védekezést és a helyreál-
lítást. A képviselõ-testü-
let egyhangúlag fogadta
el az árvízi beszámolót,
mely tartalmazza többek
közt a megelõzõ, a véde-
kezés és az árvíz levonu-
lása utáni idõszak intéz-
kedéseit, a tapasztalato-
kat, a jövõre vonatkozó
javaslatokat és az önkor-
mányzat kárenyhítést se-
gítõ intézkedéseit.

Szeberényi

Árvíz után több milliós károk a sportegyesületeknél
A mobilgát megépítését nemcsak a „nagyvállalkozók”
szorgalmazzák - írta elõzõ, 13. lapszámunkban, július 1-
jén megjelent olvasói levelében Horváth Péter, a Multi
Szabadidõ-, Diák- és Környezetvédõ Egyesület ügyveze-
tõje. Mondhatnánk az „õslakosok” és a többi sportegye-
sület nevében is. Az árvíz az utóbbi évtizedekben történ-
tekhez képest is a legnagyobb mértékû károkat hagyta
maga mögött. Csak az egyesületeknél több milliós téte-
lekrõl beszélhetünk. Az önkormányzat állásfoglalása
szerint a sportcélú és a rekreációs területeket kívánja
megõrizni, fejleszteni a városrész vezetése a Római-par-
ton. Ez megfelelõ védelem nélkül lassan ellehetetlenül. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl
szóló, 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekez-
dése kimondja:„A földhasználó köteles az adott
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû
virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamatosan fenntartani.” A jú-
nius 30-ai idõpont a törvény értelmében a leg-
végsõ idõpont, ameddig meg kell akadályozni a
parlagfû virágbimbója kialakulását.
A jegyzõ június 30-át követõen, a parlagfû vi-
rágbimbó kialakulásától függetlenül köteles ha-
tósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal
szemben, akik elmulasztották a parlagfû elleni
védekezést. A hatósági intézkedéshez (közér-
dekû védekezés végrehajtása, bírság kiszabá-
sa) nem szükséges a sérelem - egészségká-
rosodás - bekövetkezése, e körben elégséges
a védekezési kötelezettség elmulasztásának
június 30-a után történõ megállapítása.
A helyszíni ellenõrzésrõl az ügyfelet nem
kell értesíteni. A helyszínen felvett jegyzõ-
könyv alapján a jegyzõ minden esetben el-
rendeli a közérdekû védekezést és ez a
jegyzõkönyv szolgál alapjául a növényvédel-
mi bírság kiszabásához.

A növényvédelmi bírságot a Növény- és Ta-
lajvédelmi Igazgatóság szabja ki. A növény-
védelmi bírság alapja a parlagfûvel fertõzött
terület nagysága. A bírság mértéke belterü-
leten igen magas: 15.000 forinttól 5.000.000
forintig terjed.
Az azonnali védekezés elrendeléséhez a
hatósági ellenõrzés keretében végzett
helyszíni ellenõrzés és az annak eredmé-
nyét rögzítõ közhiteles jegyzõkönyv szük-
séges.

A parlagfûvel fertõzött lehet mezõgazdasági
kultúrnövénnyel borított terület (Óbudán szõ-
lõ, gyümölcs, korábbi kaszálók), nem mezõ-
gazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési
területek), vagy nem mûvelt, elhanyagolt vala-
mikori szõlõk, hétvégi kertek, zártkerti ingatla-
nok, valamint a vonalas létesítmények (utak,
vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítõ
tulajdonos/földhasználó a - bírságon túl - vele
szemben elrendelt közérdekû védekezéssel -
elrendeléssel és végrehajtással - kapcsolato-
san felmerülõ költség megtérítésére is kötele-
zett.A költség köztartozásnak minõsül.A köz-
érdekû védekezés elrendelése után minden
esetben növényvédelmi bírság kiszabására
kerül sor, az Élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggõ bírságok kiszámításának módjá-
ról és mértékérõl szóló, 194/2008. (VII. 31.)
Kormányrendelet alapján.
Ezúton tájékoztatjuk Óbuda-Békásmegyer la-
kosságát, hogy a türelmi idõ lejárt, ezért a
kerület közigazgatási területén is megkezdõ-
dik a parlagfû elleni védekezési kötelezettség
teljesítésének ellenõrzése.
Kérjük, mindenki tegyen eleget az ezzel kap-
csolatos törvényi kötelezettségének! 

III. kerületi Polgármesteri Hivatal

Lejárt a türelmi idõ, ellenõrzik a parlagfûirtást 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

A Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola 1 fõ fizika és
kémia szakos állásra hirdet pályázatot.
Beadási határidõ: 2013. augusztus 1. Pályá-
zatleírás: a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ 03 Tankerület Medgyessy Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató és Általá-
nos Iskola, Ferenc Medgyessy Deutsche
Nationalitatengrundschule, OM azonosító:
034839, a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet fizika és kémia tanár mun-
kakör betöltésére. A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozatlan idejû közal-
kalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jelle-
ge: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye:
1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 2-4.
A munkakörbe tartozó feladatok: fizika és
kémia tantárgy oktatása. Egyéb pedagógus
munkakörhöz kapcsolódó a munkaköri le-
írásban rögzített feladatok ellátása. Illetmény
és juttatások: az illetmény megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992.
évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: fizika
és kémia szakos tanári vég-
zettség, más szakkal is le-
hetséges. A pályázatnak
tartalmaznia kell: szakmai
önéletrajz; képesítést iga-
zoló oklevél másolata; er-
kölcsi bizonyítvány. A fog-
lalkoztatás kezdete: 2013.
augusztus 26. A pályázat
benyújtásával kapcsolato-
san további információt
Götz Szalai Dóra nyújt a
06-1-388-4399-es telefon-
számon. A pályázat be-
nyújtásának módja: postai
úton vagy e-mailben, Med-
gyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató és Ál-
talános Iskola, Ferenc Medgyessy Deutsche
Nationalitatengrundschule (1039 Budapest,
Medgyessy Ferenc utca 2-4.); e-mail:
medgyessy-a@kszki.obuda.hu címre, az is-
kola igazgatójának. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2013. augusztus 1.

* * *
A Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola 2 fõ német
nemzetiségi tanítói állásra hirdet pályázatot.
Beadási határidõ: 2013. augusztus 1. Pá-
lyázatleírás: a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ 03 Tankerület Medgyessy
Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató és
Általános Iskola, Ferenc Medgyessy
Deutsche Nationalitatengrundschule, OM
azonosító: 034839, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A § alapján pályázatot hirdet 2 fõ
német nemzetiségi tanítói munkakör (alsó
tagozaton) betöltésére. A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony. Foglalkozta-
tás jellege: teljes munkaidõ. A munkavég-
zés helye: 1039 Budapest, Medgyessy Fe-
renc utca 2-4. A munkakörbe tartozó fel-
adatok: nemzetiségi nyelvoktatói és egyéb

nevelõi munkakör. Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítása a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXI-
II. törvény rendelkezései az irányadók. Pá-
lyázati feltételek: német nemzetiségi tanítói
felsõfokú végzettség. A pályázatnak tartal-
maznia kell: szakmai önéletrajz; képesítést
igazoló oklevél másolata; erkölcsi bizo-
nyítvány. A foglalkoztatás kezdete: 2013.
augusztus 26. A pályázat benyújtásával
kapcsolatosan további információt Götz
Szalai Dóra nyújt a 06-1-388-4399-es tele-
fonszámon. A pályázat benyújtásának mód-
ja: postai úton vagy e-mailben, Medgyessy
Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató és
Általános Iskola, Ferenc Medgyessy
Deutsche Nationalitatengrundschule (1039
Budapest, Medgyessy Ferenc utca 2-4.); e-
mail: medgyessy-a@kszki.obuda.hu címre,

az iskola igazgatójának. Pályázat benyújtá-
sának határideje: 2013. augusztus 1.

* * *
A Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola, 2 fõ tanítói
állásra hirdet pályázatot. 
Beadási határidõ: 2013. augusztus 1. Pá-
lyázatleírás: a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ 03 Tankerület
Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató és Általános Iskola, Ferenc
Medgyessy Deutsche Nationalitatengrund-
schule, OM azonosító: 034839, a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló, 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot
hirdet 2 fõ tanítói munkakör (alsó tagoza-
ton) betöltésére. A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés
helye: 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc
utca 2-4. A munkakörbe tartozó feladatok:
tanítói feladatok ellátása. Illetmény és jut-
tatások: az illetmény megállapítása a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. Pályázati feltételek: tanítói felsõfo-

kú végzettség. Elõny: technika, matemati-
ka vagy testnevelés mûveltségterület.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai
önéletrajz; képesítést igazoló oklevél máso-
lata; erkölcsi bizonyítvány. A foglalkoztatás
kezdete: 2013. augusztus 26. A pályázat be-
nyújtásával kapcsolatosan további informá-
ciót Götz Szalai Dóra nyújt a 06-1-388-
4399-es telefonszámon. A pályázat benyújtá-
sának módja: postai úton vagy e-mailben,
Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató és Általános Iskola, Ferenc
Medgyessy Deutsche Nationalitatengrund-
schule (1039 Budapest, Medgyessy Ferenc
utca 2-4.); e-mail: medgyessy-a@kszki.
obuda.hu címre, az iskola igazgatójának. Pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2013. au-
gusztus 1.

* * *
A Medgyessy Ferenc Né-
met Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola, 2
fõ pedagógiai asszisztens
állásra hirdet pályázatot. 
Beadási határidõ: 2013.
augusztus 1. Pályázatle-
írás: a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ 03
Tankerület Medgyessy Fe-
renc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató és Általános
Iskola, Ferenc Medgyessy
Deutsche Nationalitaten-
grundschule, OM azonosí-
tó: 034839, a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló,
1992. évi XXXIII. törvény
20/A § alapján pályázatot
hirdet 2 fõ pedagógiai asz-
szisztens munkakör (alsó

tagozaton) betöltésére. A közalkalmazotti
jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés he-
lye: 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca
2-4. A munkakörbe tartozó feladatok: peda-
gógiai asszisztens munkakör. Illetmény és
juttatások: az illetmény megállapítása a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: pedagógiai asszisztens
végzettség. A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai önéletrajz; képesítést igazoló okle-
vél másolata; erkölcsi bizonyítvány. A foglal-
koztatás kezdete: 2013. augusztus 26. A pá-
lyázat benyújtásával kapcsolatosan további
információt Götz Szalai Dóra nyújt a 06-1-
388-4399-es telefonszámon. A pályázat be-
nyújtásának módja: postai úton vagy e-mail-
ben, Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató és Általános Iskola, Ferenc
Medgyessy Deutsche Nationalitatengrund-
schule (1039 Budapest, Medgyessy Ferenc
utca 2-4.); e-mail: medgyessy-a@kszki.
obuda.hu címre, az iskola igazgatójának. Pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2013. au-
gusztus 1.

Állások a Medgyessyben
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Továbbra is Harsányi Mária 
a Társaskör vezetõje

Az önkormányzat a fenntartásában mûködõ Óbudai
Társaskör  intézményvezetõi állására a képviselõ-tes-
tület határozata alapján pályázatot írt ki. A Társaskör
közalkalmazottai és a pályázatot elbíráló szakmai bi-
zottság támogatása mellett újból Harsányi Máriát bíz-
ták meg az intézmény vezetõi feladatainak ellátásával.

Kockás abrosz, kadarka...
Júliustól csütörtökönként 18-tól 22 óráig várják a kultúrá-
ra, a jó muzsikára és a finom borra szomjas látogatókat
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba.
A belépõjegy 1200 forint, ez tartalmaz:egy múzeumi be-
lépõt, mellyel az adott estén nyitva tartó kiállítás tárlatve-
zetéssel tekinthetõ meg; egy italt; egy kis harapnivalót. A
zenérõl a múzeum, a jó hangulatról a vendégek gondos-
kodnak. A belépõjeggyel október 31-ig egy alkalommal
visszatérhet az intézménybe. Idõpontok: július 18., 25.;
augusztus 1., 8., 15., 22., 29.; szeptember 5., 12. (Cím:
Korona tér 1., volt Dugovics Titusz tér).

Az Elzárt Kert

Wegroszta Gyula: Hortus Conclusus (Elzárt Kert)
címû gyûjteményes kiállítása július 28-ig látható a
Krúdy-udvarban. Az alkotások a mûvész lelkének
kertjébõl nõnek ki, a kézmûves õsök alkotta tárgyak
és eszközök átlényegülésével nyernek mûvészi
megfogalmazást. Minden kép egy külön kis vitrin,
melyen keresztül a múltunkba révedve magunkat
és jövõnket szeretnénk látni és láttatni. (Helyszín:
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Krúdy-
udvara. Cím: Korona tér 1., volt Dugovics Titusz tér.)

Babák és mamák Aquincumba
Az Aquincumi Múzeum vidám piknikre hívja a kis-
gyermekes anyukákat és babáikat július 22-én. A
programon résztvevõket a múzeum szakemberei el-
kalauzolják egy római lakóházba, a kicsik játszhat-
nak a mitológiai játszótéren, Selmeci Noémi (ének-
zene) tanárnõ pedig „Római zenebölcsi” címmel ze-
nés foglalkozást tart a gyerekeknek. A szervezõk
azt kérik, hogy az érdeklõdõk elõzetesen regisztrál-
janak telefonon (430-1081) vagy e-mailben (aquin-
cum@aquincum.hu).

A kereskedelem-történet két évszázada
„A jó kalmár a világ jótevõje; - Két évszázad a magyar
kereskedelem történetébõl” címmel mintegy tíz év szü-
net után ismét megnyílt az új, állandó kereskedelem-
történeti kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeumban. A tárlat a téma hazai históriájának
két évszázadát mutatja be. (Cím: Korona tér 1., volt
Dugovics Titusz tér. Nyitva: hétfõ kivételével minden
nap 10-tõl 18 óráig. Belépõjegy: 800 forint/teljes árú;
400 forint/diák és nyugdíjas; 1500 forint/család.) 

Megszépült a Csúcs-
hegyi Szeplõtelen

Szûz Mária kápolna, és
ebbõl az alkalomból ün-
nepélyesen újraavatták
július elsõ szombatján.
A felszentelést Erdõ Pé-

ter bíboros, az Eszter-
gom-Budapesti Fõegy-
házmegye érseke, Ma-
gyarország prímása vé-
gezte. - Az épület már
régen rászolgált arra,
hogy kicseréljék a tetõt,

az esõcsatornát és hogy
újrafessék a falait. A
többmillió forintos beru-
házást az egyházmegye
és a hívek finanszírozták
- tudtuk meg Tavas
Gellért plébánostól.

Felújították a csúcshegyi kápolnát

A z árvíz miatt a Fló-
rián térre (azaz a

Vörösvári út - Szõlõ ut-
ca - Kiscelli út által ha-
tárolt parkba) költözött
az eredetileg a Hajógyá-
ri-szigetre tervezett Gye-
rek Sziget. Magyaror-
szág legnépszerûbb, leg-
nagyobb családi esemé-
nye számtalan program-
mal várta júniusban
négy hétvégén a zenés-
táncos-mesés-tanulós-
felfedezõs élményekre
vágyó kicsiket és na-
gyokat. Fellépett többek
közt Halász Judit, a Ka-
láka Együttes, Palya

Bea, Gryllus Vilmos,
Bognár Szilvia, Rutkai

Bori, a Hébe Hóba Ban-
da és Szalóki Ági.  d.

Gyerek Sziget a Flóriánon 
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� TV javítás helyszínen is garanciával, in-
gyenes kiszállás, (LCD, LED TV-t és moni-
tort vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását, il-
lesztését, szigetelését, zárak cseréjét vállalom,
igényesen és becsületesen már 18 éve! Garan-
ciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos. www.ajtoablakdoktor.hu
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Tévéjavítás, digitális átállás, Mindig TV
dekóder beüzemelés azonnal helyszínen, ga-
ranciával! 06(20)471-8871
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p. 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
szobafestés, gipszkartonozás, parkettás-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! A legki-
sebb munkát 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
� 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
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Falfú-
rás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu
� Óbudán élõ, 28 éves lány, ápolási tapasz-
talattal, eltartási szerzõdést kötne idõs hölgy-
gyel-úrral. Tel.: 06(20)389-4417, Balázs Haj-
nalka
� Lakásfelújítás, szobafestés mázolás, tapé-
tázás. Üres lakásokra árkedvezmény, garanci-
ával. Tel.: 787-1332, 06(20)986-3129
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,

festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� 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
� Akció! Mûanyag ablak, ajtó, redõny, ro-
varháló, napellenzõ mindenkinek elérhetõ
áron. Tel.: 06(70)242-0464, 06(20)381-4553
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637, befokkt@
gmail.com www.befokkt.hu
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(30)272-3909
� 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
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� 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
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Társasházkezelés - valódi érdekképviselet, A
tulajdonosközösség tájékoztatása negyedévenként
a pénzügyi helyzetrõl. Zápor u. Tel.:. 240-4209;
06(30)462-2830. simon.dubecz@t-online.hu

� Fogsorok, hidak készítése, javítása soron
kívül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgás-
korlátozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi
ügyelet! Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Bu-
dapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon:
06(30)222-3016

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Szénanátha kezelése fülakupunktúrával.
Tartós tünetmentesség. III. Vörösvári út 29.
II/5. Bejelentkezés: 06(20)481-4646. Dr. Bor
Márta, www.bormarta.hu
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.bkwsu.org/hungary
� 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
� Allergológiai és gyermek-tüdõgyógyásza-
ti magánrendelés III. Vörösvári út 29. II/5.
Bejelentkezés: 06(30)992-2151. Dr. Kaszó
Beáta, www.allergiadoktor.com
� Az Egészség „Mesterkulcsai”. www.az-
ongyogyitas-muveszete.shp.hu
� Dr. Eric Pearl féle fizikai közérzetjavító
kezelések. www.ongyogyitolap.shp.hu/.../
kapcsolatteremtõ gyógyítás
� Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)560-4507

� Matematikatanítás, pótvizsgára, érettsé-
gire, felvételire való felkészítés nagy gyakor-
lattal, referenciákkal. www.mennifoga-
matek.hu Tel.: 06(20)910-7517
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� 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
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Olasz és spanyol nyelvoktatás diplomás,
külföldi nyelvtapasztalattal rendelkezõ tanár-
nõnél Csillaghegyen. Tel.: 06(20)368-3335
�Matematika, angol, német, fizika pótvizs-
gára, nyelvvizsgára felkészítek. Házhoz me-
gyek. Tel.: 06(20)973-6467

� Egri belvárosi másfél szobás, gázfûtéses
lakásom budapestire cserélem vagy eladom
6,7 millió forintért. www.egrilakas.freewb.hu,
20/527-9569
� Békásmegyer hegy felõli oldalán, az Õszi-
ke u.-ban, eladó egy 36 nm-es, felújított, elsõ
emeleti, erkélyes lakás. Érdeklõdni:
06(30)203-4722
� Békásmegyeri, felújított házban, önkor-
mányzati, 3 szobás lakásomat kisebbre cseré-
lem. Tel.: 06(20)347-7542
� Tulajdonostól eladó Óbudán a Polgár ut-
cában, Fõ térre nézõ panorámás, három szo-
bás, tehermentes, VIII. emeleti lakás. Irányár:
10,5 MFt. Érdeklõdni: 06(30)743-5837
�Kiadó lakás a Rómain, 2 szoba, 51 nm, 10.
em. szép kilátás, tiszta, rendes ház, csendes
környék. Tel.: 06(30)701-0351
� Pilisszentlászlón, Szentendrétõl 8 km, jó
közlekedéssel eladó egy igényesen felújított
parasztház. 450 nm telek, 50 nm ház, ameri-
kai konyha, szoba, fürdõszoba, kandalló, 20
fõ, szabadtéri sütõ-fõzõ hely. Irányár: 11,5
MFt. Tel.: 06(30)952-1972
� Pomázon 2,5 szobás lakóparki lakás, ko-
csibeállóval, tárolóval eladó. Tel.: 06(20)804-
7714

� Kiadó irodának, üzletnek, rendelõnek is
alkalmas földszinti, 67 nm-es helyiség, frek-
ventált helyen, a Duna-part közelében találha-
tó. Jelenleg fogászati rendelõként üzemel.
Érd: 06(30)211-5119

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Bizományi Kereskedés Óbudán. Baba-
mama-gyerek ruha, játék, felszerelés adásvé-
tele. www.boroka.biz 1032 Bp., Váradi u. 24.
Tel.: 06(30)951-7372

Elad-vesz

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

Magánrendelés

� EuroCenter fölött csendes tevékeny-
ségre, mûteremnek vagy raktározás céljára
100 nm-es helyiség kiadó. Tel.: 06(30)393-
4881

��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

� Stresszoldás kineziológiai módszerrel a
Harrer Pál u. 16-ban. Tel.: 06(30)283-
3132. Júliusban 20% kedvezmény

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

�Pi-víz és Bio bolt Óbudán! Immunrend-
szer-erõsítõ, méregtelenítõ, gyógyulást se-
gítõ Pi-víz (40 Ft/l); csökkentett-, deutéri-
ummentes víz, gyógyhatású készítmények,
kedvezõ áron! Szentendrei út 13.

� 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.so-terapia.hu

Egészség

� „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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� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-4154
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ,
legmagasabb áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, órákat, porcelánokat,
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebeket,
teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díj-
talan! Üzletünk: II. Fõ u. 67. 06-1-364-7534,
06(30)382-7020

� 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

� Cégünk III. kerületi telephelyére autósze-
relõ karbantartót keres. Szükséges: C kategó-
riás jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzban, bérigény-
nyel. E-mail cím: a.toth@bekaskft.hu
�Duna House III. kerületi csapatába ingatlan-
értékesítõ kollégát keresünk. Tel.: 06(30)619-
5653, e-mail: jablonszky.bea@dh.hu
� Nagy gyakorlattal és fogadói körrel ren-
delkezõ terminálszerelõk elhelyezkednének.
Tel.: 06(70)325-6993

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Idõs úr mellé, házi gondozásra, a Flórán

tér közelében élõ, egyedülálló nyugdíjas höl-
gyet keresünk. Tel.: 06(30)258-6032

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

� Miért maradna egyedül? Mi megtaláljuk
Társát. Budai Társközvetítõ Óbudán. Tel.:
06(30)555-8444

� Flórián áruház mellett, a Kórház utcában
forgalmas üzlet kiadó, bérlet átadó.  Tel.:
06(70)371-5578

Üzlet
Társkeresõ

Egyéb

� Gyermekfelügyeletet vállal fiatalos,
energikus, türelmes, megbízható nyugdíjas
óvónõ Óbudán. (Különórákra vitelt is vál-
lalom.) Tel.: 06(30)393-4881

Állás

Számítógép

Régiség

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

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - impress.hirdet@gmail.com; Tel.: 267-0524, 267-0525

Pályázat dr. Örlõs Endre életének feldolgozására 
Az Óbudai Múzeum Közalapítvány pályázatot ír ki dr. Örlõs Endre, a
Szent Margit Kórház egykori igazgató-sebész fõorvosa, Óbuda díszpolgá-
ra életének és hagyatékának feldolgozására.
Pályázhatnak azok a tudományos kutatásban jártas szakemberek, vagy
ez irányú képzésben részesülõ egyetemi hallgatók, akik vállalják, hogy:
1. Feltárják és kutatásra alkalmas állapotba hozzák az Örlõs hagyaték
közintézményekben és magánszemélyeknél található dokumentumait.
2. Javaslatot tesznek a hagyaték kiállításokon történõ bemutatásának
módjára.
3. Elõkészítik az anyagot egy esetleges kiadványban (kismonográfia, em-
lékalbum stb.) történõ bemutatásra.
4. A kuratórium a munkálatokhoz maximum 50.000 forint költségtérítési
összeget különít el, ami kizárólag a kutatás dologi feltételeinek biztosítá-
sára szolgál, a felmerült költségeket a kuratórium címére kiállított szám-
lák ellenében térítik meg.
A pályázatot 2013. október 1-jéig kell benyújtani az Óbudai Múzeum
Közalapítvány címére (1033 Budapest, Fõ tér 1.), az elnöknek, dr. Pintér
Endrének címzett motivációs levél formájában.
A pályázathoz csatolni kell az elõzetes kutatási tervet, a pályázó szakmai
önéletrajzát és az esetlegesen referenciaként használható munkák jegy-
zékét.
A pályázók közül a nyertes személyt/személyeket a közalapítvány kurató-
riuma az Óbudai Múzeum szakértõinek segítségével november 1-jéig vá-
lasztja ki. Számára/számukra 300.000 forint ösztöndíjat folyósít, amelyet
- szerzõdés alapján - két részletben fizet ki.
Az érdeklõdõk további információért a közalapítvány elnökéhez fordulhat-
nak: a keresztes.krisztina@obudaimuzeum.hu e-mail címen.

Az Óbudai Múzeum Közalapítvány Kuratóriuma
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Tartsuk tisztán a földet!
Rejtvényünkben W. T. Cahill amerikai politi-
kus mondását olvashatja. Megfejtés a vízszintes
2., a függõleges 1. és a vízszintes 48. sorokban.
VÍZSZINTES: 2. A mondás eleje (zárt betûk: Ö.
M. O. K.). 12. … Jürgens, német popénekes. 14.
Megérzéssel kapcsolatos. 16. Régebbi hangszer. 18.
Elvadult mulatozás. 19. Thaiföldi, szenegáli és ma-
gyar autók jele. 20. Bizonyos helyen élnek. 22. Stron-
cium és lantán vegyjele. 23. Török méltóság volt. 24.
Névelõs gyereknevelde. 25. Névelõ. 26. Visszafordult
több! 27. Nagyon boldog. 30. Beszélj. 31. Egyszerû
gép. 33. Elékerüljön. 35. Olasz és uruguayi autók jele.
36. Kitisztít. 38. Lovak vontatják. 40. Norvég város.
42. Diplomáciai Testület. 43. Levegõbe. 45. Párosan
átüzen! 46. Vissza van írva! 48. A mondás vége. 49.
Fordított elemi részecske. 51. Gépjármûi. 53. Eredeti
német város. 54. Elézavarok. 57. Gazdasági társulás.
FÜGGÕLEGES: 1. A mondás második része
(zárt betûk: H. D. R. L. N.). 2. Mindent megkós-
tol 3. Kiejtett mássalhangzó. 4. Bolgár, román és
kambodzsai autók jele. 5. Réz betûi keverve. 6.
Nyugodttá teszem. 7. Átmásol. 8. Végek nélküli ir-
kalap! 9. Belsõ tünemény! 10. Napszak. 11. Föld-
be veri. 13. Cameron …, amerikai sztár. 15. Blúz,
ing része lehet. 17. Meg van fordulva! 21. Buenos
…, Dél-amerikai fõváros. 25. Nagy ellenõrzõ cé-
günk. 26. B. Z. E. 28. Rege közepe! 29. Áthidaló.
30. Magánszám. 32. Bentrõl mondott kifelé. 33.
Molibdén és nitrogén. 34. Némán ûzet! 37. Rögtön
mellette. 39. Ez is döntetlen. 41. Kemény ásvány. 43a. Lángolj. 44.
Egyik patakunk. 47. Majdnem rúgsz! 48. Németül itt. 50. Amely
személy. 52. O. T. Á. 55. Spanyol és norvég autók jele. 56. Knock
out. Ipacs László

A július 1-jén megjelent, 
„Célpont” címû rejtvényünk megfejtése: 
„Örömhírvétel templom; Rab Ráby háza; 

Boromissza emlékszoba.”

Pár hete már nem kell Soly-
márra utazniuk a különle-
ges, édes finomságra vá-
gyóknak, ha a Zazzi Cuk-
rászda színes, különleges
süteményeire éheznek.
Ezentúl csak a Kolosy tértõl
pár percnyire lévõ, Bécsi
úti üzletig kell menniük. Ér-
demes felfedezniük a vá-
rosrészben élõknek is!

AZazzi nyolc éve bû-
völi el az édes-

szájúakat. Acukrászok vé-
leménye alapján a lényeg
abban rejlik, hogy milyen
kombinációban jelennek
meg a különbözõ édes sü-
teményekben a változatos
„felhangok”. Kicsit több
csokihab, domináns eper-
krém, sok tejszín, pont a
megfelelõ arányban. Kell,
hogy legyen valami, ami-
tõl Zazzi süteménnyé sül,
a Zazzi süti, melynek
nemcsak ára magasabb ki-
csit az átlagosnál, hanem a
minõsége is. Népszerûsé-
ge titka lehet a kompozíci-
ók különlegessége, a tej-
szín (és csak indokolt eset-
ben a vaj) használata. Egy-
re fontosabb részletekre is

koncentrálnak, így elõre
ízesített pasztákkal egyál-
talán nem dolgoznak az
üzlet melletti mûhelyben
szorgoskodó profi cukrá-
szok. 

A „belbecs” mellett a
látvány, a színvilág sem

elhanyagolható. Az egyik
legnépszerûbb finomság
a rózsaszín, fényes külse-
jû Mambó szelet. Ez
azért meglepõ, mert még
az édesszájúak is tartanak
egy kicsit attól, hogy a
sütemény édesebb lesz a

vártnál. További érde-
kessége, hogy kaktusz-
hab is van benne. Aho-
gyan mentás-csokis, áfo-
nyás-túrós, vagy mogyo-
rós-karamellás szeletekre
is nyugodtan lehet vállal-
kozni, nem kell attól tarta-

ni, megbánjuk, hogy a lát-
vány javára döntöttünk. 

A Zazzi macaronok
idén az ötödik helyet sze-
rezték meg a közönség-
szavazatok alapján az ap-
ró desszertnek szentelt
napon. Érdemes kóstol-
gatni: a ritkaságnak szá-
mító pipacsostól az egy-
szerûbb falatkákig sokfé-
le ízben kapható. 

A cukrászdába egyre
többen azért is betérnek,
hogy a másnap reggeli
croissant-t beszerezzék,
de jóval többen érkeznek
azért, hogy biztosra men-
ve tortát rendeljenek, hi-
szen azok ízeit sütemény
formájában is meg lehet
kóstolni. (A Zazzi Cuk-
rászda címe: Bécsi út 57-
61. Telefonszám: 240-
0688. Nyitva tartás: 10-
tõl 18 óráig.) 

A cukrászda ajánlója
alapján finomította: 

Szeberényi Csilla

Solymárról Óbudára költözött a Zazzi Cukrászda

Különleges kompozíciók 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_14.qxd  2013.07.11.  12:49  Page 27



2013/14. szám28
Sport

A hagyományos római-parti WTA
Torna Ramada Hotelbeli sajtótájé-
koztatóján Márky Jenõ verseny-
igazgató örömmel jelentette be,
hogy az árvíz okozta nehézségek
ellenére is megrendezik a Hun-
garian Grand Prix Tornát. 

A július 8-tól 14-ig tartott
versenyen erõs mezõny

találkozott. A kiemelés sor-
rendje: 1. Safarova Lucia
(ranglista helyezése 30); 2.
Cornet Alize (31); 3. Halep
Simona (32); 4. Beck Annika
(54); 5. Larsson Johanna (62);

6. Scheepers Chanelle (67). A
magyarok közül Babos Tímea
(99) és a szabadkártyával fõ-
táblára jutó Jani Réka (333),
Bukta Ágnes (435), Lukács
Vanda (721) trió bizonyíthatta
felkészültségét. 

A Római Teniszakadémia
minden eddigi alkalommal
nagyszerû tornát rendezett, ide
szívesen jönnek a versenyzõk,
akik izgalmas és színvonalas
játékkal szórakoztatják a te-
niszt kedvelõ közönséget. 

Kép és szöveg: 
Lovas

Tenisz Hungarian Grand Prix
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A Vasas Óbuda Röplabda-
szakosztály utánpótlás
csapatai a 2012-2013. évi
bajnoki idényben bebizo-
nyították, hogy a felnõtt
csapat szilárd alapokra
épül. 

A közvetlen utánpót-
lást biztosító ifjúsá-

gi együttes veretlenül
nyerte meg az Országos
Ifjúsági Kupát, melynek
húzóemberei a nagyok
között már bemutatkozó
Cicic Milicia, Ludmán
Réka, Stefanik Orsolya
és Szabó Adrien voltak.
Kõnig Gábor csapata
ízelítõt adott a korszerû
röplabdából, játéktudá-
sával, lelkesedésével ki-
emelkedett a mezõnybõl. 

A juniorok ugyancsak
nagy fölénnyel szerezték

meg az aranyérmet, a
döntõ során mindössze

egy szettet veszítettek. A
serdülõk még erre a tel-

jesítményre is rátettek
egy lapáttal, õk szett-
veszteség nélkül lettek
az ország legjobbjai. A
gyerek korosztályban a
Békéscsaba vitte el a pál-
mát, a Vasasnak ezüst-
érem jutott. Az országos
vetélkedõben a mini és a
szuper mini csapat zárta
a sort, mindkét együttes
a Folyondár utcában
szerzett bronzérmet. 

A nagy Vasas Óbuda
család összteljesítménye
lenyûgözõ: a felnõtt csa-
patot is beleszámítva öt
elsõ, egy második és két
harmadik hely. Soha ne
legyen rosszabb idénye
az egyesületnek!

Kép és szöveg: 
L. A.

Reményteljes utánpótlás a röplabdázóknál

A Budapesten rendezett
19. Orvos vb-n Óbuda is
szerepet kapott. Tizen-
hat ország válogatott
csapata több helyszínen
- többek közt a Kerület
pályán - játszotta a selej-
tezõ mérkõzéseket. Itt
tartották a magyar csa-
pat ukránok elleni talál-
kozóját is. 

A házigazdák felújí-
tott, jó talajú pá-

lyával és magyaros ven-
dégszeretettel fogadták

minden alkalommal az
itt játszó csapatokat. A
kétszeres (2006, 2012)
világbajnok magyar or-
vos válogatott ezen a
vb-n nem tudott élni a
hazai pálya elõnyével,
most csak ötvenszázalé-
kos teljesítményre volt
képes. Összteljesítmé-
nyük: három gyõzelem
(Litvánia, USA, Auszt-
ria), ugyanennyi vereség
(Ukrajna, Spanyolor-
szág, Brazília). A gyen-
gébben sikerült csoport-

mérkõzéseknek köszön-
hetõen a végén csak a
7.-8. helyért küzdhettek
Ausztria ellen. Itt már
valós tudásukat nyújtot-
ták, a 4:2-es gyõzelem
némi szépségtapasz a
várakozás alatti szerep-
lésre. 

A 19. Orvos Labdarú-
gó-világbajnokság vég-
eredménye: 1. Németor-
szág, 2. Csehország, 3.
Nagy-Britannia.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

A Kerület pályán is játszottak

Orvosok Labdarúgó-világbajnoksága

A fehér mezes magyar válogatott hiába vezetett 1:0-ra az ukránok ellen, a végén 2:1-
re kikaptak

Hetedik alkalommal ren-
dezi a „Pilisi 8 Bucka” el-
nevezésû futóversenyét
július 21-én az Óbudai Fu-
tókör, Szabadidõ- és Ver-
senysport Egyesület. 

Aterepfutás kedvelõi
természetes környe-

zetben, a Pilis-hegységben
futhatják le a 42 kilométe-
res távot a Terep Ultra Ku-
pa elsõ idei versenyének
keretében. Aprogram a jú-
lius 27-ei Budapest Terep

Kupa felkészülési verse-
nye. Afutók a csillaghegyi
Külker SC sporttelepérõl
(Márton utca 25.) indul-
nak és ide is térnek vissza
a Pilis-hegység, a Róka-
hegy és a Kevélyek érinté-
sével. Akinek a 42 kilo-
méteres táv túl hosszú, ne-
vezhet 25, illetve 13 kilo-
méteres futásra is. (Az ér-
deklõdõk részleteket az
egyesület honlapján talál-
hatnak: www.obudaifu-
tokorse.hu) (d.)

Futóverseny a Pilisben

Focisták toborzója 
A Gázmûvek MTE 81 éves hagyományait továbbvivõ
ASR Gázgyár labdarúgó-csapata toborzót hirdet NB II-
es utánpótlás csapatába 1993-as, 1994-es, 1995-ös és
1996-os születésû fiúknak július 18-án és 19-én 18 óra-
kor az ASR Gázgyár Sporttelepen (Sújtás utca 2-4., az
aquincumi romok mögött). Érdeklõdni lehet Knoll Sándor
edzõnél a 06-30-214-9858-as telefonszámon. Valamint
folyamatosan várják a 2001-ben, vagy késõbb született
fiúkat és lányokat gyermekcsapataikba.Érdeklõdni lehet
Borbély Lászlónál a 06-30-536-8988-as telefonszámon.

Kajak-kenu - vidám vízi élet gyermekeknek
A „Legyen a betû jó barát”Alapítvány Védõszárny Sport-
köre az idén is meghirdeti a gyermekeknek, fiataloknak
szóló kajakozás, kenuzás oktatását, vízitúrázó szinten.
Az oktatásokat szombat délelõttönként 10 órától tartják.
Jelentkezni napközben a 317-7329-es, esti órákban a
240-2627-es telefonszámon lehet. A programokon való
részvétel ingyenes. Az alapítvány vízitelepe a Kossuth
Lajos üdülõpart 19-es szám alatt található. (Bõvebb in-
formáció található a szervezet honlapján: eszkimoka-
kajaksuli.info; illetve a Védõszárny Sportkör Eszki-Móka
Kajak/facebok.com oldalon.)
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• Dr. Tósoky Balázs ügyvéd júliusban és augusztusban szünetel-
teti a jogsegélyt, mely szeptemberben folytatódik. * Dr. Gáthy
Zsuzsanna ügyvéd és dr. Kõvári Béla ügyvéd augusztusban szü-
netelteti a jogsegélyt.
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.

Ingyenes tanácsadások

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

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos
országgyûlési képviselõ fogadó-
órát tart. Az érdeklõdõk a +36-20-
770-6593-as telefonszámon vagy
a lajos.olah@parlament.hu e-mail
címen jelentkezhetnek idõpont-
egyeztetés céljából. A következõ
fogadóóra témája: rosszabbul
élünk, mint 3 éve. A témához kap-
csolódó megjegyzéseit, észrevé-
teleit megküldheti a fenti elérhetõ-
ségek valamelyikére.

ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET! A Magyar Vörös-
kereszt Budapest Fõvárosi Szervezete júliusban a következõ idõ-
pontokban és helyszíneken szervez véradást. Július 23-án 15-tõl
19 óráig: a Szent Margit Rendelõintézetben (Vörösvári út). * Július
26-án 10-tõl 13 óráig: az IMMO 1 Ingatlanirodában, majd 14-tõl 18
óráig az Óbudai Auchan áruház parkolójában, a vérvételi kamion-
ban. Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte
be a 60. életévét (rendszeres véradóknál 65. életév) és úgy érzi,
hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Sze-
mélyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Ismét Bús Balázs a III. kerületi Fidesz élén
Ellenszavazat nélkül választotta újra elnöknek Bús Balázst, Óbu-
da-Békásmegyer polgármesterét a Fidesz III. kerületi szervezete
a június 13-án tartott tisztújító közgyûlésén.
A Fidesz III. kerületi szervezetének alelnökei: Menczer Erzsébet
országgyûlési és önkormányzati képviselõ; Désiné Németh Éva
önkormányzati képviselõ; Laukonidesz Lilla önkormányzati képvi-
selõ; Puskás Péter alpolgármester; Török Ferenc önkormányzati
képviselõ; Csapó-Harold Gábor önkormányzati képviselõ.

ASISZA Kommunikációs In-
tézet Politikusképzõ Iskolá-

jában átadták az okleveleket. A
tanulmányaikat befejezett hallga-
tók Varga Mihály nemzetgazda-
sági minisztertõl és Szabó Kriszti-
nától, a Politikusképzõ Iskola ve-
zetõjétõl vehették át okleveleiket.

Az ünnepséget az Óbudai Kultu-
rális Központban tartották. Avég-
zett hallgatók a jövõben közéleti
feladatokkal szeretnének foglal-
kozni, megszerzett tudásukat
szakmai tapasztalattal akarják bõ-
víteni. A Politikusképzõ Iskola
októberben folytatja képzéseit.

Tanévzáró a Politikusképzõben 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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

Segítség a vállalkozóknak!
Vissza nem térõ alkalom!

Most 2,5%-os hitellel, akár 5 éves futamidõvel vásárolhat új

és használt autót, haszongépjármûvet! 

Feltétel, hogy augusztus 31-ig üzembe helyezzük!

A pontos részletekért keressen minket: Toyota Sakura, 

1033 Budapest, Szõlõkert utca 1. Tel.: 36-20-539-6587,

info@sakura.hu 

Citroën Wendom Buda: 1037 Budapest, Bécsi út 178. 

Tel.: 06-30-970-4423, info@citroenwendom.hu 

Citroën Wendom Pest: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 22. 

Tel.: 36-1-216-7100
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Hahota
- Ha valami nagyon hü-
lye pofát látok, mindig
rám jön a nevetés.
- És ez nem zavar bo-
rotválkozás közben?

* * *
Két virág beszélget:
- Szeretsz?
- Szeretlek!
- Akkor hívjuk a mé-
hecskét!?!

* * *
- Apu, mit jelent a dísz-
doktori titulus?
- Nos, kisfiam, pontosan
ugyan azt, mint amikor
anyukád úgy mutat be,
mint a ház urát.

* * *
Nagydarab, kövér em-
ber megy az áruházi ru-
haüzletbe:
- Tudna mutatni nekem
valamit, amibe belefé-
rek? - kérdi az eladót.
- A folyosó végén van a
teherlift, abba talán...

* * *
Öreg paraszt kint szán-
togat a mezõn. Egy-
szercsak az égen meg-
jelenik egy sárkányre-
pülõs. Az öreg felnéz és
rettentõen megijed. Be-
kiabál a házba:
- Asszony, hozd a pus-
kát, saskeselyût látok!
A feleség kisiet a pus-
kával. Az öreg hossza-
san céloz... majd lõ!
- Na? Eltaláltad? - kérdi
az asszony.
- Hát... hmmmm... nem
tudom, de az embert
már elengedte!

* * *
- Hölgyem, szereti ön a
természetet?
- Igen.
- Pedig de csúnyán el-
bánt önnel.

A City Art Mûhely máso-
dik alkalommal rendezett
nyílt napot és pikniket jú-
nius 14-én a Kék Pont Ala-
pítvány Lukács György ut-
cai helyisége melletti zöld-
területen. 

A mûhely nem más,
mint egy olyan „lá-

zadásmûvészeti klub”,
ahol a békásmegyeri fia-
talok átélhetik a kreatív
és közös alkotás örömét.
A drogfogyasztás alter-
natívájaként létrehozott
foglalkozásokkal a lakó-

telepen élõ hátrányos
helyzetû fiatalok érvé-

nyesülési esélyeit kíván-
ják növelni. A progra-
mot a TÁMOP-5.2.5/B-
10/1-2010-0045 pro-
jektben valósítják meg,

az Európai Társfinanszí-
rozási Alap és Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata támogatásá-
val. A nyílt napon beszá-
molók hangzottak el a
kreatív mûhely és írás, a
városi bringatúrák, a
street art, a gerillakerté-
szet, a pénteki foci és
egyéb szakkörök elmúlt
évi sikereirõl, és ismer-
tették a nyári szünidõ
idejére tervezett ingye-
nes programokat. Az
eseményen részt vett az
Irie Maffia koncertze-
nekar is, melynek tagja-
ival beszélgethettek a fi-
atalok. domi

Nyílt nap és piknik a Kék Pontnál

A júniusi rekordszintû dunai árvíz után visszatért az élet
a Római-partra: sorra nyitnak ki az éttermek, büfék. Ki-
cserélték a homokot a játszótéren, hogy a gyermekek
biztonságban játszhassanak

Átalakítják a Fõ téri könyvtárat
A Szabó Ervin Könyvtár vezetése értesíti olvasó-
it, hogy megújul a Fõ téri könyvtár. A Fõ tér 2.
szám alatti könyvtárat július 1-tõl végérvényesen
bezárták, mely a Fõ tér 5. szám alatti könyvtárba
olvad majd be. A Fõ tér 5. szám alatti könyvtár
felújítási munkálatai elõreláthatóan augusztus 5-
tõl novemberig tartanak. Ez idõ alatt - az olvasó-
jegyek érvényességének lejáratáig - a következõ
könyvtárakat használhatják: Dagály utcai könyv-
tár (XIII. Dagály utca 9.), Török utcai könyvtár (II.
Török utca 7-9.).

FOTÓ: KOVÁTS GÁBOR

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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