
A fizetõ parkolóhelyek kialakítása második
ütemben folytatódik, ezért ideiglenes forga-
lomkorlátozások lesznek a kerület szívében. 

A gondosan elõkészített ágyásokba paprikát,
paradicsomot, uborkát, retket, répát ültettek
Békásmegyeren, a július 27-ei ültetõnapon. 

28 év után távozott Óbuda Fõplébániájának
élérõl dr. Khirer Vilmos fõplébános, aki nem-
régiben Budapest díszpolgára lett.19

„A Jóisten a tenyerén hordoz”

XIX. évfolyam 15. szám             Megjelenik kéthetente             2013. augusztus 5.

7
Forgalomkorlátozások Belsõ-Óbudán

11
Ültetõnap a békási városi kertben

K ét mozgáskorláto-
zott lakó érdeké-

ben lépcsõliftet építet-
tek be egy óbudai pa-
nelházba. A több mint

négymillió forintos be-
ruházást példás össze-
fogással sikerült meg-
valósítani. 

RÉSZLETEK A 9. OLDALON

Egyetlen elõadás erejéig sikerült Óbudára hozni a Madách Színház Macskák címû nagy sikerû eladását. A színházban 30 éve folyamatosan játszott mu-
sicalt a Zichy udvarban mutatták be július 20-án az Óbudai Nyár programsorozatában. Eddig még soha nem vitték a kõszínház falain kívül. A T. S. Eliot
angol költõ versciklusára Andrew Lloyd Webber által komponált darabot 1400 alkalommal játszották eddig, s több mint másfél millióan látták

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata öt új Életmentõ
Pontot alakított ki kü-
lönbözõ közintézmé-
nyekben, továbbá egy

hordozható defibrillá-
torral látta el Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-
felügyeletének egyik
járõrautóját. 

BÕVEBBEN AZ 5. OLDALON

Macskák elõször a Zichy udvarban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Programajánló a 14-15. oldalon

Többek közt a gyer-
mekétkeztetés több-

letköltségének átvállalásá-
ról, az árvíz utáni helyreál-

lítás pályázat útján történõ
elõsegítésérõl és önkor-
mányzati támogatásáról, a
Kiscelli Kálvária felújítá-

sának következõ ütemérõl
tárgyalt a képviselõ-testü-
let a július 25-ei rendkívüli
ülésen. TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Az önkormányzat átvállalja a gyermekétkeztetés többletköltségét

Pályázat az árvízi károk enyhítéséért

Lépcsõlift a panelban

Öt új Életmentõ Pont

Sportnap nyugdíjasoknak
A Csobbanj rá! rendezvénysorozat legutóbbi ál-
lomása a Csillaghegyi Strandon volt július 28-án,
ahová a nyugdíjasokat várták a szervezõk. A
testedzések között egyéb szórakozásra is lehe-
tõség nyílt: retró slágereket és operett válogatást
hallgathattak a résztvevõk. BESZÁMOLÓ A 20. OLDALON
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Óbudai Nyár képriport

BENKÓ DIXIELAND BAND. A ma már hungaricumnak számító Benkó Dixieland Band állandó
szereplõje az Óbudai Nyárnak. Idén július 26-án lépett fel az együttes a Fõ téren. A tradici-
onális jazzt játszó zenekar 1957-es megalakulása óta több mint tízezer koncertet adott.
Munkásságukat itthon és külföldön is számos kitüntetéssel díjazta a közönség és a szakma

LULU – ZENÉS BÛNÜGYI KOMÉDIA. A Száguldó Orfeum vit-
te színre André-Fényes-Szenes: Lulu címû zenés bûnügyi
komédiáját, melyet július 27-én mutattak be a Zichy-
kastély udvarán. A kétrészes darab könnyed nyáresti
szórakozást kínált mindazoknak, akik szeretnek nevetni
és régi slágereket hallgatni. Mindezekre olyan színé-
szek kínáltak garanciát, mint Koltai Róbert - aki rendez-
te is a darabot -, Ivancsics Ilona, Kertész Péter, Végh
Judit, Szirtes Balázs, Király Adrián és Bodrogi Attila

A nemzetközi hírû fuvolamûvész visszatérõ vendége az Óbudai Nyár kulturális program-
sorozatnak. A Fõ téren július 19-én lépett fel „Szerelmes mesék” címû elõadásával. A
francia szerzõk mûveibõl összeállított elõadás premierje volt ez a nagy sikerû est, me-
lyet zenekarával és a Talamba Ütõegyüttessel adott 

A risztophanész: A
nõuralom címû vér-

bõ, szókimondó komédi-
áját játszották júliusban
hat alkalommal az
Aquincumi Múzeum
romkertjének hangulatos
teátrumában. A történet
szerint az athéni nõk
csellel megszerzik a ha-

talmat a város vezetõitõl
és új törvényeket vezet-
nek be. Az új rend termé-
szetesen számos abszurd
helyzetet eredményezett,
amely viszont remek szí-
nészi alakításokat kínált a
színészeknek. A darabot
Papp János rendezésé-
ben láthatta a közönség. 

Nõuralom AquincumbanHorgas Eszter premierje

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Héttagú delegáció érkezett
Vietnamból, hogy tagjai
együttmûködési szándék-
nyilatkozatot írjanak alá
Óbuda-Békásmegyer veze-
tõivel. A két település kö-
zötti együttmûködés elsõ-
sorban az oktatás, a kultú-
ra, a gazdaság és a turiszti-
ka területét érinti.

Bús Balázs polgár-
mester a tanácste-

remben fogadta a vietna-
mi Hanoi-Son Tay város
delegációját. A látogatást
két korábbi  találkozó
elõzte meg. Két évvel ez-
elõtt a két ország között
régóta fennálló kapcso-
latelmélyítés volt a cél.
Tavaly szintén Óbudára
érkezett egy delegáció. A
vietnami küldöttség az
együttmûködés lehetsé-
ges területei közül érdek-
lõdést mutatott az okta-
tás, a kultúra és a turiz-
mus  iránt. Az oktatás te-
rén megemlítendõ, hogy
az Óbudán mûködõ Zsig-
mond Király Fõiskola
már évek óta szoros kap-
csolatban áll a Hanoiban
mûködõ - a ‘70-es évek-
ben még magyar támoga-
tással alapított, ma már
egyetemi szintû -
Vietnami-Magyar Ipari
Egyetemmel.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának dele-
gációja a Hanoi-Son Tay
város népi bizottsága el-
nökének meghívására
idén június 1-jétõl 5-ig
látogatást tett Vietnam-
ban, Son Tay városban. A
látogatás során az óbudai
delegáció általános isme-

reteket szerzett Son Tay
városáról és a vietnami
kultúráról. A két telepü-
lés vezetõi egyetértettek
abban, hogy a jövõbeni
partneri kapcsolatot elsõ-
sorban három területre, a
kultúra, az oktatás és a
turizmus területére kon-
centrálva kívánják fej-
leszteni. Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
vezetõi ezúttal a lehetõ-
ségeket továbbgondolva,
az együttmûködési terü-

leteket  pontosítva,  szán-
déknyilatkozatot készí-
tett elõ. Bús Balázs pol-
gármester Dang Vu Nhat
Thangot, a Hanoi-Son
Tay város népi bizottsága
elnökének és kíséretének
örömét fejezte ki, hogy a
két város képviselõi hat
hét után újra találkoznak,
és a két település közötti
partneri együttmûködés
írásbeli szándéknyilatko-
zatát aláírásukkal szente-
sítik.

- A Hanoi-i találkozás
alkalmával mindkét fél
képet kapott a másik vá-
rosáról, így kirajzolódtak
a földrajzi, kulturális, tör-
ténelmi sajátosságaik ha-
sonlóságai és az együtt-
mûködés területei. Bí-
zunk benne, hogy a két
város intézményeinek
együttmûködésében és a
két ország közötti kap-
csolatban is összekötõ
szerepünk lesz - mondta
a vietnami népi bizottsá-

gi elnök, majd hozzátet-
te: - Son Tay városának
ez lesz az elsõ hivatalos
külföldi kapcsolata,
melynek várakozással
nézünk elébe, és javasol-
juk, hogy  egy év után
összegezzük a tapaszta-
latokat - tette hozzá.

- Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának je-
lenleg hat testvérvárosi
kapcsolata van, ami azt is
jelenti, hogy elegendõ ta-
pasztalata van ezen a te-
rületen - mondta dr. Botz
László, a Vietnami-Ma-
gyar Baráti Társaság el-
nöke. Elismerésének
adott hangot, hogy Óbu-
da vezetõi a társaság
munkáját elismerve és
folytatva, segítettek tetõ
alá hozni az együttmûkö-
dést. 

Kultúra, oktatás, turizmus

Együttmûködési szándéknyilatkozat 
Hanoi-Son Tay városával

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.

Szavazókörök közzététele
Tisztelt Választópolgárok! A választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. tör-
vény (Ve.)77.§(1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi választási iroda vezetõje
a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhe-
lyiségek címét határozattal állapítja meg. A Ve.80.§-ában meghatározottak szerint
a helyi választási iroda vezetõje a helyben szokásos módon - tizenöt napra - köz-
zéteszi a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát. A ha-
tározat 2013. július 30-án Budapest Fõváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal hir-
detõtábláján (1033 Bp., Fõ tér 3.), valamint az önkormányzat honlapján
(www.obuda.hu) közzétételre került.
A Ve.234.§(1) bekezdése szerint a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgála-
táról szóló határozat ellen a közzététel idõtartama alatt nyújtható be fellebbe-
zés a helyi választási iroda vezetõjéhez (1033 Bp., Fõ tér 3.).

Kiss Anita
Budapest Fõváros 03. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetõje

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
augusztus 19-én, hétfõn
jelenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvasha-
tók a www.obuda.hu
honlapon.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

ÓBUDAI PROMENÁD
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Tudósítás az ülésterembõl – Felhívás

A közétkeztetés színvona-
la emelkedett, ugyanak-
kor a térítési díja nem - így
foglalható össze röviden
annak a döntésnek a lé-
nyege, melyet a rendkívüli
képviselõ-testületi ülésen
fogadtak el a képviselõk. 

A vonatkozó törvény
szerint a gyermek-

étkeztetés intézményi té-
rítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyag-
költségének egy ellátott-
ra jutó napi összege. Eb-
bõl az következik, hogy
a jobb minõségû alap-
anyagokból készülõ éte-
lek - melynek szüksé-
gességérõl már koráb-
ban döntés született - az
óbudai gyermekétkezte-
tés díját 20 százalékkal
növelték volna. Az ön-
kormányzat állásfogla-
lást kért az Emberi Erõ-
források Minisztériumá-
tól, hogy sérti-e a tör-
vényt, ha átvállalja a
szülõktõl a díjtétel-nö-
vekményt. Miután a
szaktárca zöld utat adott
a könnyítések alkalma-
zásának, augusztus 1-jé-
tõl a szülõk terheinek
csökkentése érdekében,
a közoktatási intézmé-
nyekben tervezett 20
százalékos intézményi
térítési díj emelkedésé-
nek költségét a helyha-
tóság teljes egészében
átvállalta.

Árvíz után
helyreállítás
Miután a júniusi árvíz

komoly károkat okozott
az önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanokban is, a
helyhatóság az ezzel kap-
csolatos vis maior támo-
gatás elnyerése érdekében
július 19-én benyújtotta
pályázatát a Magyar Ál-
lamkincstár és a Kor-
mányhivatal illetékes
szerveihez. A pályázat
elfogadásának feltétele
azoknak az önkormányza-
ti határozatoknak az elfo-
gadása, melyek leírják a
támogatási igény forrás-
összetételét, illetve ponto-
san meghatározzák a kár-
eseménnyel érintett ingat-

lanokat. A károk helyreál-
lításának tervezett össz-
költsége több mint 135
millió forint, melynek fe-
dezetét az önkormányzat
részben tudja biztosítani.

Támogatott
Kálvária

Idén átadták a Kiscelli
Kálvária felújításának
elsõ ütemében elkészült
- a német ajkú lakosság
által 1815-ben felállított
- 14 stációból álló ke-
resztutat. A Kiscelli Mú-
zeum elõl induló ke-
resztút végén található
az ötalakos Golgota
Szoborcsoport, melynek
rekonstruálását a Kálvá-
ria felújításának második

ütemében végzik. Az
Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesülete tervei szerint
2014 húsvétjára befeje-
zõdhetne a munka. 

Az egyesület elnöke a
szoborcsoport felújítási
költségeihez az önkor-

mányzat hozzájárulását
kérte. Az egyesület a
TenkArt Alapítvánnyal
közösen jótékonysági
koncertet és exkluzív
elõadóestet szervez. A
programokhoz kapcsoló-
dóan a TenkArt Alapít-
vány „Mûvészek a Gol-
gotáért” címû program-
jában 12 elismert mû-
vész a témához kötõdõ
alkotást bocsát rendelke-
zésre. Az egyesület
2014. évi naptárt ad ki,
melynek témája Óbuda
mûemlékei, ezen belül a
Kálvária felújítása. Az
eladásokból befolyó
pénz lehetõvé tenné a pá-
lyázatokon való részvé-
telt, mely siker esetén
megduplázhatná a több
milliós nagyságrendû
összeget. A rekonstrukci-
óhoz szükséges és még
ezeken felül is hiányzó
forrás biztosítását meg-
szavazta a testület az
egyesület részére. 

Az önkormányzat átvállalja a gyermekétkeztetés többletköltségét

Pályázat az árvízi károk enyhítéséért 

Pályázat dr. Örlõs Endre 
életének feldolgozására 

Az Óbudai Múzeum Közalapítvány pályázatot ír ki dr.
Örlõs Endre, a Szent Margit Kórház egykori igazgató-se-
bész fõorvosa, Óbuda díszpolgára életének és hagyaté-
kának feldolgozására.
Pályázhatnak azok a tudományos kutatásban jártas szak-
emberek, vagy ez irányú képzésben részesülõ egyetemi
hallgatók, akik vállalják, hogy:
1. Feltárják és kutatásra alkalmas állapotba hozzák az
Örlõs hagyaték közintézményekben és magánszemélyek-
nél található dokumentumait.
2. Javaslatot tesznek a hagyaték kiállításokon történõ be-
mutatásának módjára.
3. Elõkészítik az anyagot egy esetleges kiadványban (kis-
monográfia, emlékalbum stb.) történõ bemutatásra.
4. A kuratórium a munkálatokhoz maximum 50.000 forint
költségtérítési összeget különít el, ami kizárólag a kutatás
dologi feltételeinek biztosítására szolgál, a felmerült költ-
ségeket a kuratórium címére kiállított számlák ellenében
térítik meg.
A pályázatot 2013. október 1-jéig kell benyújtani az Óbu-
dai 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 referenci-
aként használható munkák jegyzékét.
A pályázók közül a nyertes személyt/személyeket a köz-
alapítvány kuratóriuma az Óbudai Múzeum szakértõinek
segítségével november 1-jéig választja ki. Számára/szá-
mukra 300.000 forint ösztöndíjat folyósít, amelyet - szer-
zõdés alapján - két részletben fizet ki.
Az érdeklõdõk további információért a közalapítvány elnö-
kéhez fordulhatnak: a keresztes.krisztina@obu-
daimuzeum.hu e-mail címen.

Az Óbudai Múzeum Közalapítvány Kuratóriuma
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Egészségügyi Mi-
nisztérium 2011-ben

meghirdetett pályázatán -
mely a hirtelen szívhalál
bekövetkezése esetén az
újraélesztéshez használt
félautomata defibrillátor
kihelyezését és a laikus
életmentõk képzését céloz-
ta - Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata sikerrel
pályázott, így három új ké-
szüléket nyert. Ezt a kez-
deményezést továbbgon-
dolva öt új Életmentõ Pon-
tot létesített a kerületben,
valamint még februárban -
a budapesti kerületek kö-
zött egyedülálló módon - a
kerületi rendõrség térfi-
gyelõ járõrautóját is felsze-
relte egy hordozható ké-
szülékkel, hogy szükség
esetén kéznél legyen a se-
gítség a mentõk kiérkezé-
séig - mondta Bús Balázs
polgármester a július 19-ei
átadáskor. 

- A defibrillátorok hasz-
nálata azért kiemelkedõ je-
lentõségû, mert Magyaror-
szágon évente több mint
20 ezer ember hal meg hir-
telen szívmegállás követ-
keztében. Ez napi 70 esetet
jelent, vagyis 20 percen-
ként veszíti el életét egy
ember. A mentõszolgálat
tapasztalatai szerint az ez
okból bekövetkezõ halálo-
zások nagy hányada meg-
elõzhetõ lenne, ha idõben
megkezdõdne az újra-
élesztés - közölte Györfi
Pál, az Országos Mentõ-
szolgálat kommunikációs
igazgatója. 

A III. kerületi rendõrök
járõrözés alkalmával több-
ször tapasztalták, hogy
egy balesethez elsõként a
járõrautó ért oda, vagy az
utcán kellett segíteni a
rendõröknek egy magate-
hetetlenül fekvõ emberen.
Ilyen esetekben, vagyis a
kórházon kívül bekövet-
kezõ hirtelen szívhalál
esetén az újraélesztés lehe-
tõsége annak a kezében
van, aki jelen van a tragé-
dia bekövetkezésekor.
Rajta múlik, hogy meg
tudja-e menteni a szeren-
csétlenül járt ember életét
vagy sem. Az Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-fel-
ügyelet járõreinek hasonló
tapasztalatai miatt döntött
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere az újabb hor-
dozható berendezés be-
szerzésérõl és munkába ál-
lításáról. 

Dr. Böjtös Zoltán, Óbu-
da-Békásmegyer Közterü-
let- felügyelet igazgatója
több mentési akciójukról
számolt be. Hirtelen szív-
megállással ugyan eddig
még nem találkoztak, de
sok bajba jutott embernek
segítettek már az utcákon.

- A Kiskorona utcai Idõ-
sek Klubjában és a Szérûs-
kert Nyugdíjasházban kü-
lönösen jó helyen vannak
a berendezések, mert a
klubokba járó több száz
óbudai nyugdíjas is na-
gyobb biztonságban érez-
heti így magát - közölte
Müller Istvánné, az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató

Intézmény vezetõje az át-
adás alkalmával. 

Használata 
egyszerû

Bár a CA100 B típusú,
harmadik generációs
defibrillátor használata lai-
kusok számára is egysze-
rû, fontos, hogy a segítség
szakszerû legyen. Éppen
ezért az Életmentõ Ponto-
kon és a járõrautóban is új-
raélesztési tanfolyamot
végzettek teljesítenek szol-
gálatot. A háromórás tan-
folyamon a kijelölt 30 sze-
mély gyakorlati képzés so-

rán sajátította el a szüksé-
ges ismereteket. Nagy
hangsúlyt kapott többek
közt a defibrillátorral törté-
nõ újraélesztés magabiztos
elsajátítása, a szívmasz-
százs, más néven a mellka-
si kompresszió helyes
technikájának alkalmazá-
sa, a klinikai halál fogal-
ma, leggyakoribb okainak
ismerete, az átjárható lég-
utak biztosítása eszköz
nélkül, és a mesterséges lé-
legeztetés.

Az Életmentõ Pontok,
a hordozható berendezé-

sek és az újraélesztési
tanfolyamok szükséges-
ségét bizonyítja az idén
márciusban bekövetke-
zett szerencsés kimene-
telû eset. Az akkor egy
hete „kiképzett”, aznap
egyébként szolgálaton
kívüli III. kerületi rendõr
megmentette egy ember
életét a buszmegállóban.
Az eszméletét vesztett
férfin szívmasszázst al-
kalmazott, amellyel élet-
ben tartotta a mentõk ki-
érkezéséig. 

d. zs.

Öt új Életmentõ Pont
Az Életmentõ Pontok a következõ intézményekben
találhatók: Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény
(Kiskorona utca 3.) * Szérûskert Nyugdíjasház (Szé-
rûskert utca 39.) * Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ (Kelta utca 5.) * III. kerü-
leti Polgármesteri Hivatal (Fõ tér 3.) * Aquincum Ál-
talános Iskola (Arató Emil tér 1.) * Óbudai Kulturális
Központ (San Marco utca 81.) * Óbudai Kulturális
Központ Békásmegyeri Közösségi Háza (Csobánka
tér 5.) * Okmányiroda (Harrer Pál utca 9-11.)

Sokakat az tart vissza a
testmozgástól, a könnyû
edzéstõl, hogy nem tudják
megfizetni a fitneszter-
mek árait. Nos, jó hírünk
van számukra: a szabadté-
ri fitneszparkok ingyene-
sek és már nyolc helyen
találhatók a kerületben.
Úgyhogy nincs több kifo-
gás, mehetnek edzeni!

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata

Magyarországon az el-
sõk között létesített ilyen
parkokat a lakótelepe-
ken, kifejezetten a kör-
nyéken élõk egészségé-
nek megõrzése érdeké-
ben. A parkok általában
110 négyzetméteres terü-
leten helyezkednek el és
hét különbözõ fitnesz-
géppel látták el õket. A
biztonság érdekében

ütéscsillapító burkolattal
fedték be. Ez legtöbb he-
lyen gumitégla, de van
mûfüves és gyöngykavi-
csos is. A gépek haszná-
latát útmutató segíti, így
könnyen megtanulható,
hogy melyik gépen mi-
lyen technikával és me-
lyik izomcsoportot lehet
megmozgatni.

A kerületben található
fitneszparkok: Harrer
Pál utca; Huszti út és
Boglya utca találkozá-
sa; Csobánka tér; Arató
Emil tér; Gladiátor ut-
ca; Bécsi út 226. (Hold
udvar); Laborc utca 2.
(Óbudai Szabadidõ-
park); Heltai tér. 

- d. -

Fitneszparkok felnõtteknek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Fõvárosi Önkormányzat
közútkezelõje nyár elején
felújíttatta a kerület egyik
forgalmas közútját, a 65-
ös busz vonalának elhasz-
nálódott útszakaszát. A
Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) közleménye
szerint a cél a rendkívül
rossz állapotú utak mie-
lõbbi felújítása. Ennek ré-
szeként tették rendbe a
Szépvölgyi út mintegy ti-
zenkétezer négyzetméter
felületû burkolatát. 

A fõvárosban számos
olyan útszakasz

van, mely kívül esik a
különféle nagyberuházá-

sok hatókörén, és emiatt
hosszú évek, évtizedek
óta nem nyílt lehetõség a
felújítására. A hiányossá-
gok pótlását a BKK júni-

us közepén fejezte be a
Szépvölgyi út Virág Be-
nedek utca és Hármasha-
tár-hegy közötti szaka-
szán. A forgalmas turisz-

tikai célpontnak számító
Hármashatár-hegyre ve-
zetõ útszakaszt nemcsak
a helyben lakók, hanem
a kirándulni vágyók, a
barlangászok is használ-
ják. 

A több mint egy hóna-
pos munka során a szak-
emberek felmarták a régi
burkolatot, és a forgalom
lehetõ legkisebb mértékû
zavarása mellett az 1310
méter hosszú útszaka-
szon összesen 8 ezer 242
négyzetméternyi útbur-
kolatot építettek. Az új
útfelület 4 centiméter
vastag aszfalt kopóréte-
get kapott. A szegélykö-

veket 420 méter hosszú-
ságú szakaszon kellett
felújítani. A munkák so-
rán szintbe hozták a
csatorna-fedlapokat és
megújultak a csapadék-
elvezetõ víznyelõk is. Az
útfelület javításán túl fel-
újították a buszmegálló-
kat, a buszfordulókat, a
parkolókat és az út men-
ti zöldfelületeket is. Az
útfelújításból nemcsak a
gépkocsival vagy kerék-
párral járók, hanem a tö-
megközlekedést válasz-
tók is profitálhatnak: a
65-ös busz vonalán
gyorsabb, kényelmesebb
lett az utazás. 

Megújult a Szépvölgyi út egy szakasza

A Vörösvári úton - a városrész több pontjához hasonlóan - korszerûsítik a régi parko-
lót az önkormányzat megbízásából 

A polgármesteri hiva-
tal aszfaltozási mun-

kálatokat rendelt meg a
Fehéregyházi út (Bécsi
út-Hunor utca között) és
Hunor utca szakaszon. A
munkálatok elvégzésével
a Penta Kft.-t bízták meg.
Az utcát az aszfaltozás
idejére lezárják. Ezúton is
kérik az autótulajdonoso-
kat, hogy az alábbi idõ-
pontokban ne parkolja-

nak a kivitelezéssel érin-
tett területen, ezzel is se-
gítve a munkák mielõbbi
befejezését!

A júliusi munkálato-
kat követõ munkavégzés
ütemterve: augusztus 1-
tõl augusztus 9-ig a Kör-
te utcai csomópont és
környékén; augusztus 5-
tõl augusztus 9-ig a Hé-
vízi út és a Körte utca
közötti szakaszon. 

Útlezárás aszfaltozás miatt

Nyáron különösen sok
munkát ad a növények,
parkok gondozása a meg-
bízott kezelõnek a fõváros
egyik legnagyobb és leg-
zöldebb kerületében, Óbu-
da-Békásmegyeren. 

A III. kerület a fõvá-
ros egyik legna-

gyobb és legzöldebb vá-
rosrésze, melyben a
zöldterületek folyama-
tos fenntartása különö-
sen költséges és munka-
igényes feladat. A tulaj-
donában vagy kezelésé-
ben lévõ területen az ön-
kormányzat szerzõdött
parkfenntartóval végez-
teti a kertészeti munká-

kat. A parkfenntartónak
a III. kerületben közel 4
millió 500 ezer négyzet-
méter zöldterületet kell -
esetenként akár havonta
-  lekaszálnia, gondozá-
sába tartozik továbbá
mintegy  45 ezer fa, va-
lamint több tízezer
négyzetméternyi  cserje,
bokor. 

Az útépítéssel ellen-
tétben a parkfenntartás
folyamatos munkavég-
zést igényel, hiszen a
növények folyamatosan
nõnek. Nem elég egy-
szer elvégezni  a felada-
tot ahhoz, hogy  megol-
dottnak tekinthessük
azt. Esõs idõben a szo-

kottnál is gyorsabban
fejlõdnek a növények,
így gondozást is többet
igényelnek, visszavá-
gást, kaszálást is gyak-
rabban kell végezni. Mi-
vel a növények élõlé-
nyek, el is pusztulnak,
így ami néhány hónapja
még szép, élõ fa volt,
holnapra kiszáradhat,
akár veszélyt jelenthet,
és ez esetben kivágásá-
ról kell gondoskodni. A
növényállomány meny-
nyisége miatt a fenntar-
tó természetesen nem
tud minden fát havi
rendszerességgel ellen-
õrizni. Ezért nagy segít-
ség számára, illetve az

önkormányzatnak, ha
jelzi, aki balesetveszé-
lyes vagy gondozásra
szoruló növényt lát a ke-
rületben.

A zöldterületek gon-
dozását a tulajdonvi-
szonyok is befolyásol-
ják. Sok olyan parkfelü-
let vagy fasor található
Óbuda-Békásmegyeren,

mely nem a kerület tu-
lajdona,  így fenntartása
sem helyi feladat. Ter-
mészetesen az ezekre
vonatkozó bejelentése-
ket az önkormányzat to-
vábbítja az illetékesnek,
és lehetõségeihez mér-
ten igyekszik minden
problémát a leghama-
rabb megoldani. 

Sok munkát ad a legzöldebb kerület 

Az oldalpárt összeállította Klug Miklós
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FALUHÁZ

Folytatódik az ideiglenes for-
galomkorlátozás a fizetõ par-
kolóhelyek kialakítása miatt
a kerületben. A második
ütem szeptemberig tart.

Augusztus 5-én éjféltõl
augusztus 7-én 24

óráig tilos megállni a San
Marco utca mindkét olda-
lán, valamint a Nagyszom-
bat utca mindkét oldalán. *
Augusztus 7-én éjféltõl au-
gusztus 9-én 24 óráig tilos
parkolni a Zápor utca teljes
szakaszán, a Doberdó utca
teljes szakaszán. * Au-
gusztus 8-án éjféltõl au-
gusztus 10-én 24 óráig a
Szõlõ utca mindkét olda-
lán a Selmeci utca és a
Törzs utca között. * Au-
gusztus 12-én éjféltõl au-

gusztus 14-én 24 óráig a
Kiskorona utca mindkét
oldalán,  a Kálvin közben,
a Tél utca mindkét oldalán,
az Óbudai utca mindkét ol-
dalán. * Augusztus 14-én
éjféltõl augusztus 16-án 24
óráig pedig  a Lajos utca
mindkét oldalán, a Textil-
gyár utca mindkét oldalán,
a Serfõzõ utca mindkét ol-

dalán és a Tímár utca
mindkét oldalán.

Augusztus 15-én éjféltõl
augusztus 17-én 24 óráig
tilos megállni  a Viador ut-
ca mindkét oldalán, a Dé-
vai Bíró Mátyás téren, a
Kiscelli utca, Perc utca,
Dugovics Titusz téren. *
Augusztus 19-én éjféltõl
augusztus 22-én 24 óráig a

Lajos utca mindkét olda-
lán, a Szõlõ köz mindkét
oldalán. * Augusztus 22-
én éjféltõl 24-én 24 óráig a
Tanuló utca mindkét olda-
lán, a Pacsirtamezõ utca
mindkét oldalán, a Fényes
Adolf utca mindkét olda-
lán. * Augusztus 26-án éj-
féltõl augusztus 28-án 24
óráig pedig a Kecske utca
mindkét oldalán, a Sere-
gély utca mindkét oldalán
és a Szépvölgyi út 1.-7.
szám között, valamint a
14. számmal szemben.

Augusztus 28-án éjféltõl
augusztus 30-án 24 óráig
tilos megállni a Pacsirta-
mezõ utca mindkét olda-
lán, az Árpád fejedelem út-
ja mindkét oldalán. * Au-
gusztus 29-én éjféltõl au-

gusztus 31-én 24 óráig a
Végvár utca mindkét olda-
lán, az Evezõ utca mindkét
oldalán, a Dereglye utca
mindkét oldalán.

Szeptember 2-án éjféltõl
szeptember 4-én 24 óráig
szintén tilos megállni az
Uszály utca mindkét olda-
lán, a Lajos utca mindkét
oldalán, a Galagonya utca
mindkét oldalán, és a Bé-
csi út mindkét oldalán a
Szépvölgyi út és a Nagy-
szombat utca között.

A Budapesti Rendõr-fõ-
kapitányság és az Óbudai
Közterület-felügyelet kéri
a jármûvezetõket és az üze-
meltetõket, hogy a megvál-
tozott forgalmi rend sze-
rint, fokozott figyelemmel
közlekedjenek! 

Fizetõ parkolóhelyek kialakítása II. ütem

Figyelem! Forgalomkorlátozások Belsõ-Óbudán 

A városszerkezet fo-
lyamatos változá-

sához, a rekreációs öve-
zetek, lakóparkok és iro-
daépületek alakulásához
a tömegközlekedésnek is
alkalmazkodnia kell. A
Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) a kerü-
letben lakók tömegköz-
lekedési feltételeinek ja-
vítása, illetve a járatok
menetrendjének megbíz-
hatósága érdekében át-
alakítja a 234-es és a
134-es autóbuszok köz-
lekedési rendjét. Ehhez
az érintett lakosság vé-
leményét is figyelembe
kívánja venni. 

A tervezett útvonal- és
menetrend változtatás
egyik pontja szerint a
nyári hétvégéken újra

érinti majd a Hajógyári-
szigetet egy busz. A 134-
es és a 234-es busz útvo-
nalai módosulnak: május
1-je és szeptember 30-a
között hétvégenként a
Nyugati pályaudvarról
induló 234-es járat új,
226-os jelzéssel nem Bé-
kásmegyer felé, hanem a
Hajógyári-szigetre köz-

lekedik, a 134-es busz
pedig hétvégén és ünnep-
napokon is jár a Békás-
megyer, Újmegyeri tér-
Szentlélek tér útvonalon.

A részletek megte-
kinthetõk a BKK web-
oldalán a Tömegközle-
kedés menüpontban el-
érhetõ Társadalmi
egyeztetés rovatban. A
BKK munkatársai az
ügyfelek véleményét,
javaslatait pedig az
egyeztetes@bkk.hu e-
mail címre várják.

(d.)

Figyelembe veszik a lakosok véleményét

Újra busszal a Hajógyári-szigetre

Megtekinthetõ szabályozási terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érin-
tetteket, hogy augusztus 5-tõl szeptember 3-ig a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hiva-
tal épületében, a fõépítészi és várostervezési irodán
(Hídfõ utca 18.) a Budapest, III. ker. Keled utca-Du-
na folyam-Jégtörõ utca és Gázgyár utca (19333/2
hrsz.-ú közterület) által határolt területre készülõ
Kerületi Szabályozási Terv megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata idén az Óbuda La-
kosságának Egészségéért
Díjat Szente Zsuzsának, a
Szent Margit Rendelõintézet
ápolási igazgatójának ítélte
oda. Az elismerést már he-
tedszer adták át a Semmel-
weis-nap alkalmával, azon-
ban most elõször kapta
szakdolgozó.

- Eddig csak orvosok
részesültek a kitüntetés-
ben. Hogyan értékeli,
hogy most szakdolgozó-
ként önnek ítélte oda a
képviselõ-testület?

- Nagyon megtisztelõ!
A díj átvételekor is el-
mondtam: a kitüntetés
ugyanúgy szól nekem,
mint minden munkatár-
samnak. Az elismerés
egyben az egész ápolói
szakma megbecsülése is. 

A rendelõbe belépve
elõször a szakdolgozókkal
találkoznak a betegek. Az
általunk közvetített barát-
ságos hangulat, segítõ-
készség, kedvesség jelen-
tõsen hozzájárulhat a
gyógyuláshoz. Szerepünk
elismertsége nõtt ezzel a
díjazással. Kiválóan kép-
zett szakdolgozóink igazi
partnerként dolgoznak
együtt az orvosokkal, szá-
mos szakterületen pedig
teljesen önállóan látják el
a betegeket. 

- Az elismerés indoklá-
sában az szerepel, hogy
több évtizedes alap- és
szakellátásban végzett
kiemelkedõ munkája el-
ismeréseként érdemelte
ki. Hogyan vezetett az út
idáig?

- Kisnõvérként kezdtem
és az elsõ munkával töltött
évemet leszámítva mindig
itt dolgoztam Óbudán.
Késõbb a munka mellett
fõiskolai és egyetemi dip-
lomát szereztem: egész-
ségügyi menedzser, hu-
mán menedzsment szak-
értõ és természetesen inté-
zetvezetõ végzettségem is

van. Részt vettem a
Csobánka téri rendelõinté-
zet kialakításában 1986-
ban, akkor a sebészet fõ-
nõvéreként dolgoztam.
Lendületes fiatal csapattal
kezdtük meg a munkát,
nagy tervekkel. Itt lettem
intézetvezetõ fõnõvér-he-
lyettes. 2003-ban kértek
fel ápolási igazgatónak az
önállóvá vált, önkormány-
zati tulajdonba került
szakrendelõ intézetben, a
Szent Margit Kórháztól
történt leválást követõen.
Ez volt pályám során a
legnagyobb váltás, mivel
el kellett szakadnom a
közvetlen betegellátástól.
Nehéz volt meglépnem,
még akkor is, ha tudtam,
hogy valójában ebben a
pozícióban még többet te-
hetek a betegekért.

- Mi az ápolási igazgató
feladata, illetve helye a
rendelõintézeten belül?

- A menedzsment tagja
vagyok, az ügyvezetõ
igazgatóval, az orvos igaz-
gatóval, a gazdasági igaz-
gatóval együtt alkotjuk a
rendelõintézet vezetését.
Többek között feladatom
a szakdolgozók tevékeny-
ségének felügyelete, mun-
kájuk összehangolása, a
képzések, továbbképzé-
sek megszervezése, az in-
tézet higiénés rendjének
folyamatos ellenõrzése, a
betegirányítók munkájá-
nak felügyelete. Az ápo-
lással összefüggõ szakmai
fejlesztések is jelentõs fel-
adatokat rónak rám. Az in-
tézetünkben munkát vég-

zõ közel kétszáz szakdol-
gozó irányítása kevés lazí-
tást enged. A mindennap-
okban a munkaidõmnek
csak kezdete van, a vége
az beláthatatlan…

- Egy ilyen szép elisme-
rés után mit lehet még el-
érni a pályán? Milyen vá-
gyai vannak még?

- A mai felfogás szerint
ötévente munkahelyet
kell váltani ahhoz, hogy
az ember elõrejusson a
pályáján. Nekem ez itt
házon belül sikerült, hi-
szen amikor úgy éreztem,
hogy váltanom kell, az
élet mindig felkínált egy
újabb lehetõséget. A min-
dennapokban az ad erõt,
hogy olyanokkal dolgoz-
hatok, akikkel évtizedek
óta együtt próbálunk fo-
lyamatosan javítani a be-
tegek helyzetén, hol jobb,
hol nehezebb körülmé-
nyek között. Tudom,
hogy mindenben számít-
hatok a kollégáimra. Bi-
zalmi légkörben dolgo-
zom, s ez mindennél fon-
tosabb. Nem is kívánok
mást, csak hogy ezek a
feltételek mindig adottak
legyenek mindannyiunk
számára!

Domi Zsuzsa

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj

Az egész szakmának szól az elismerés

Özv. Tokai Lászlónét, Csillaghegy legidõsebb lakóját 101. születésnapja alkalmából
családja köszöntötte otthonában július 20-án

Prof. Dr. Rudas Imre
rektor fõvédnöksé-

gével a már hagyomá-
nyosnak mondható
egészség- és sportnapot
ismét nagy érdeklõdés
mellett tartották. A ren-
dezvényen megjelentek
egészségügyi szûrõvizs-
gálatokon vehettek részt,
így vércukor- és kolesz-
terinszint, testzsír- és
haskörfogat-mérésen,
szív és érrendszeri beteg-
ségek megelõzése kap-
csán, tájékoztatást kap-
hattak az alkohol, a drog,
a gyógyszer, a játékszen-
vedély biológiai és pszi-

chológiai hatásairól. Kü-
lönbözõ tanácsadásokkal
is várták az érdeklõdõket,
például a dohányzásról
való leszokás, a szájhi-
giéné, a melldaganatok
korai felismerése, a mell
önvizsgálata kapcsán.
Mindezek mellett élelmi-
szer bemutatók és kósto-
lók színesítették a prog-
ramot.

Dr. Csepeli Zsuzsan-
na, az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit
Kft. ügyvezetõ-igazga-
tója a kerület szabadidõ-
sport fejlesztési tervét is-
mertette az eseményen. 

A Magyar Vöröskereszt és
az Immo1 Franchise háló-
zat sikeresen zárta elsõ
közös véradó napját. Mi-
vel egy véradó három em-
ber életét mentheti meg a
szlogen szerint, ez alka-
lommal 90 embert mentet-
tek meg, hiszen 30-an ad-
tak vért. 

A hogy Maksay Eme-
se, a vöröskereszt

koordinátora elmondta,
a véradás akkor érinti
meg igazán az embere-
ket, amikor a saját csa-
ládjukban, közvetlen
környezetükben azonna-
li segítségre van szük-
ség. Hogy a vér, illetve
az abból készült anya-

gok mindig rendelkezés-
re álljanak, folyamato-
san kell véradó napokat
szerveznie a Vöröske-
resztnek. Ezért is fontos,
hogy más szervezetek,
cégek is felvállalják a
kezdeményezést. Az
Immo1 közremûködésé-
vel szervezett véradás
egyértelmûen eredmé-
nyes volt, hiszen a mun-
katársak közül elég so-
kan vettek részt. A válla-
lat értékesítõi és vezetõi
között akadt olyan, aki
most ült elõször a vér-
adó székben, de olyan is
volt, aki 53. alkalommal
segített ismeretlen em-
bertársain. 

d.

Egészség- és sportnap
az Óbudai Egyetemen

Közös véradás

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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- Óbuda a gondoskodó
város szlogenünk éppen
azt hivatott kifejezni,
hogy kiemelten törõdünk
a kerületi lakosok életmi-
nõségével és számos in-
tézkedésünk ennek javítá-
sát célozza. Az önkor-
mányzat nemrég elnyerte
az Idõsbarát Önkormány-
zat címet, közintézménye-
inket akadálymentesítet-
tük, és az Esélyegyenlõsé-
gi Koncepciónkban is
nagy hangsúlyt fektettünk
a mozgáskorlátozottak ér-
dekét szolgáló fejleszté-
sekre, programokra.
Mindezek mellett öröm
látni, hogy egy nemes cél
érdekében a lakók egysé-
ges erõvel valósítanak
meg hátrányos helyzetben
lévõ embertársaikat szol-
gáló beruházást. Igazi bi-
zonyítéka ez annak, hogy
itt Óbudán közösséget
építünk, és hogy paneles
környezetben is lehet ösz-
szefogást kialakítani -
mondta Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere annak a lépcsõ-
liftnek az ünnepélyes át-
adásán, amelyet a Hévízi
út 17. szám alatti három-
emeletes panelházban épí-
tettek ki két ott lakó sza-
bad mozgásának meg-
könnyítése érdekében.

Az összefogás azért
példaértékû, mert három

szervezet - a társasház, az
önkormányzat és az OTP
Bank - hozzájárulásával
valósult meg. A beruházás
költsége bruttó 4,2 millió
forint volt, amelyhez az
érintett két lakó és a tár-
sasházi közösség 2, Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata 1, míg az OTP
Bank 1,2 millió forinttal
járult hozzá.

- A ház közössége szá-
mára egyértelmûvé vált,

hogy mozgáskorlátozott
lakótársaik életét min-
denképpen könnyebbé
kell tenniük. Ennyivel
ugyanis nemcsak az érin-
tetteknek, de saját ma-
guknak is tartoznak -
mondta Bujdosó Géza, a
ház közös képviselõje. 

A társasház ezért pályá-
zatot nyújtott be az OTP
Bankhoz, amelyen 1,2
millió forintot nyert. Mi-
vel ez még nem lett volna

elég a lépcsõlift megépí-
téséhez, az önkormány-
zattól kértek segítséget.
Ezzel a további egymillió
forinttal, illetve a társas-
ház és az érintett lakók ál-
tal felajánlott kétmillió fo-
rinttal viszont már meg
lehetett bízni a Polizo
Kft.-t, hogy építse be az
angol gyártmányú beren-
dezést. A lift négy perc
alatt teszi meg a három
emeletet - akár le-, akár
felfelé. Hívni, illetve kül-
deni is lehet, úgyhogy
könnyen kezelhetõ.
Kulccsal mûködik, s ter-
mészetesen csak azok fér-
hetnek hozzá, akik hasz-
nálják. Tûzrendészeti
szempontból meg kellett
még oldani a hõ- és füst-
elvezetést is, nevezetesen
a legfelsõ szinten az abla-

kokat nyithatóvá, ráadá-
sul távolról is mûködtet-
hetõvé kellett alakítani. S
mivel a házba egyetlen
lépcsõn keresztül lehet
bejutni, még egy rámpát
is építettek a lakók a ke-
rekesszék mozgásának
megkönnyítésére. A kö-
zös képviselõ hangsú-
lyozta, hogy a beruházás
miatt nem kellett meg-
emelni a közös költséget,
e nélkül is ki lehetett gaz-
dálkodni. 

- Az OTP Bank évente
hirdeti meg a Társasházi
Pályázatot különféle ka-
tegóriákban. Az Életmi-
nõség-javítás kategóriá-
ban elsõ díjat nyert Héví-
zi úti lakóközösség visz-
sza nem térítendõ támo-
gatást kapott - mondta
Román Tibor, a bank fõ-
osztályvezetõje. Domi

Lépcsõlift az akadálymentes
közlekedésért a panelban

A lakásfenntartási költségek 
csökkentéséhez nyújtható támogatások

Önkormányzatunk jelentõs hangsúlyt helyez a lakhatás megõrzé-
sére, a felhalmozott közüzemi hátralékok kezelésére, megelõzésé-
re, illetve csökkentésére. Erre tekintettel a szociális törvényben
szabályozott kötelezõ feladatokon túl (normatív lakásfenntartási
támogatás) számos saját forrásból finanszírozott támogatást veze-
tett be.
Helyi rendeletek határozzák meg az alábbi támogatások feltétel-
rendszerét, folyósításának szabályait.
Ilyen támogatások:
• lakbércsökkentési támogatás (önkormányzati lakás bérlõje ré-
szére megállapítható támogatás, mely során pénzmozgás nem tör-
ténik, hanem a jogosultság megállapítása esetén az önkormány-
zati lakás jogosult bérlõje rendeletben meghatározott mértékû,
csökkentett összegû lakbért fizet.)
• lakhatási támogatás (igénybe vehetõ az elõrefizetõs áram- vagy
gázfogyasztást mérõ készülékkel rendelkezõ családok - illetve la-
kásfenntartási támogatásra nem jogosult egyedül élõk -  részére
meghatározott jövedelmi feltételek esetén.)
• adósságcsökkentési támogatás (közüzemi szolgáltatók felé fel-

halmozott adósságok csökkentéséhez, rendezéséhez nyújtott támo-
gatás.)
• havi rendszerességgel folyósított átmeneti segély (közüzemi
szolgáltató felé fennálló tartozás kiegyenlítése érdekében, a szol-
gáltatóval megkötött szerzõdés alapján a részletfizetéshez nyújtott
havi rendszeres támogatás.)
• magasabb összegû átmeneti segély (kérhetõ elsõsorban az adós-
ságcsökkentési támogatáshoz szükséges önrész összegéhez.) 
A felsorolt támogatásokat minden esetben természetbeni formá-
ban állapítják meg, azaz a szolgáltató felé történik az utalás, és a
szolgáltató a következõ havi számlában írja jóvá a támogatás ösz-
szegét, ezzel csökkentve a jogosult által fizetendõ összeget.
Az adósságcsökkentési támogatás és a havi rendszerességgel fo-
lyósított átmeneti segély az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központtal (Bp., III. Váradi utca 9-11., vagy Kelta ut-
ca 5.) történõ elõzetes együttmûködést követõen, míg a többi tá-
mogatás  közvetlenül a polgármesteri hivatal szociális szolgáltató
fõosztályán igényelhetõ személyesen (ügyfélszolgálati iroda -
Bp., III. Fõ tér 2.) vagy postai úton (1300 Bp., Pf. 102.)
Részletes tájékoztatás a következõ telefonszámokon kérhetõ:
437-8543, 437-8544, 437-8669. 

Mesekönyv- és játékgyûjtés
Az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület mese-
könyveket és játékokat
gyûjt rászoruló gyerme-
keknek minden szom-
bat délelõtt a Vörösvári
út és a Váradi utca ke-
resztezõdésében.
Az eddigi adományokat
hálás szívvel köszönik,
és várnak minden
nagylelkû adományozót
szombat délelõttönként
8-tól 11 óráig a Vörös-
vári úti piacon!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Oktatás

A Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intéz-
mény (KSZKI) oktatási csoportja június 20-án
tartotta tanévzáróját, mely jó lehetõséget biz-
tosított az értékelésre, összegzésre, a követ-
kezõ tanév elõkészítésére. 

A mi konkrét és mérhetõ: az ECDL-
vizsgaközpontok éves konferenciá-

ján, országos szinten negyedik helyen vég-
zett Óbuda az újonnan regisztrált vizsgá-
zók számának tekintetében. Ez közel négy-
száz új vizsgakártya kiadását jelenti és
igen nagy eredmény, hiszen több jelentõs,
nagyvárosi, megyei érdekeltségû vizsga-
központot elõzött meg a III. kerület.

A siker egyértelmûen a már negyedik éve
mûködõ diák ECDL-programnak köszön-
hetõ, melyrõl részletes beszámoló olvasha-
tó volt az Óbuda Újság korábbi számaiban.
Ebben a tanévben újabb iskolák (Dr. Béres,
Pais, Zipernowsky) csatlakoztak, a régiek
többségében újabb tanulói csoportokat re-
gisztráltak. Továbbra is azt tapasztalják,
hogy a tanulók szívesen jönnek vizsgázni, a
szülõk pedig örömmel veszik, hogy gyer-
mekeik az önkormányzat támogatásának
köszönhetõen nagyon kedvezõ áron juthat-
nak nemzetközileg is elismert, számítástech-
nikai ismeretek meglétét tanúsító bizonyít-
ványhoz. Bizonyára tovább növelte az ér-
deklõdést az „e-írástudásért” Alapítvány-
nyal ismételten kötött megállapodás, mely-
nek keretében az alapítvány ebben a tanév-
ben is a központban vizsgázó diákokat tá-
mogatta oly módon, hogy a 26 legjobb
eredményt elért tanulónak (alábbi táblá-
zat) megtérítette a 4 modulvizsga árát, 6

ezer forintot, ami a nyári szünet elõtt bizo-
nyára jól jött az érintetteknek. 

Összegezve: a 2012/13-as tanévben több
mint 200, zömmel 8. osztályosos tanuló
szerezte meg az ECDL Start bizonyítványt.

Köszönet illeti a felkészítõ tanárok,
Vogyeraczkiné Kovács Andrea Tünde
(Aquincum), dr. Kántor Tiborné (Bárczi),
Bálint Orsolya, Paulikné Blaha Judit
(Csillaghegyi), Oláh Noémi (Elsõ Óbudai),
Kárpátiné Sajtós Ilona Katalin (Fodros),
Lévay Ildikó (Harrer), Kóródy Albert (II.
Rákóczi), Kondorné Kovács Irén, Könyve-
si Tiborné (Kerék), Bodnár József

(Krúdy), Nacsa Brigitta
(Dr. Béres), Jeney-Till
Melinda (Medgyessy),
Somogyi Endre (Pais),
Petri Csilla (Óbudai
Nagy László), Benczur
Tibor (Zipernowsky)
munkáját. Köszönet az is-
kolák vezetõinek, akik le-
hetõvé teszik, hogy tanu-
lóik megfelelõ módon és
körülmények között sajá-
títhassák el a sikeres vizs-
gákhoz szükséges isme-
reteket.

A jónevû Városligeti
Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvû Általános Is-
kola tanulói Tevan Ildikó
tanárnõ felkészítésével
ebben a tanévben az óbu-
dai vizsgaközpontban

szerezték, illetve szerzik meg ECDL képe-
sítésüket.

Az évértékelõbõl nem maradhatnak ki a
felnõtt hallgatók sem. A kerületi intézmé-
nyekbõl sok pedagógus és nem pedagógus
kezdte meg ECDL tanulmányait, többen
már megszerezték az ECDL Start, ECDL
Képszerkesztés, illetve Weblapszerkesztés
bizonyítványukat.

Ebben a tanévben is több rövidebb és
alacsonyabb költségû alaptanfolyamot is
szerveztek elsõsorban az idõsebb korosz-
tály számára, melyek népszerûsége újab-
bak indítására ösztönözi a KSZKI oktatási
csoportját.

Szeptembertõl továbbra is kiemelt fel-
adatuknak tekintik a diák ECDL-program
folytatását. Remélik, hogy ehhez az elõzõ
évekhez hasonlóan számíthatnak az önkor-
mányzat támogatására, és az „e-írástudá-
sért” Alapítvánnyal való eddigi együttmû-
ködés meghosszabbításával nem csak er-
kölcsileg, de anyagilag is motiválhatják
vizsgázó tanulóikat.

Az ECDL Start bizonyítvánnyal rendel-
kezõ tanulók részére további három mo-
dulból - képszerkesztés, táblázatkezelés,
weblapszerkesztés - délutános elõkészítõ
tanfolyamokat terveznek indítani a követ-
kezõ tanévben is.

A jövõben sem feledkeznek meg a tanul-
ni vágyó felnõttekrõl, ECDL bizonyítvány
megszerzésére felkészítõ, illetve „csak” a
számítógéppel való munkát megkedveltetõ
tanfolyamokat szeptembertõl folyamato-
san hirdetik meg.

Név Intézmény
1. Lantos Gábor Medgyessy
2. Berndt Ádám Óbudai Gimn.
3. Hegedûs Tamás Bárczi
4. Szeg Zsófia Bárczi
5. Zabó Enikõ Sára II. Rákóczi
6. Veszelyi Bence Csillaghegyi
7. Legéndi Ádám Óbudai Nagy László
8. Szalontay Csaba Márk Óbudai Nagy László
9. Vranyecz Emese Kerék
10. Bori István I. Óbudai
11. Farkas Szabolcs Fodros
12. Török Dóra Dominika Krúdy
13. Németh Máté Harrer
14. Karácsony Lilla Óbudai Gimn.
15. Pfister Ervin Óbudai Gimn.
16. Aranyosi Réka Bárczi
17. Jónás Emese Bárczi
18. Kiss János Óbudai Gimn.
19. Nagy Viktor Zsombor II. Rákóczi
20. Ötvös Bálint Óbudai Gimn.
21. Horváth Virginia Kitti Bárczi
22. Vranyecz Kata Kerék
23. Fentõs Klaudia Evelin Óbudai Nagy László
24. Rácz Barbara Óbudai Gimn.
25. Németh Soma Dániel Óbudai Nagy László
26. Szilágyi Balázs Medgyessy

Tanévzáró az ECDL-vizsgaközpontban

Önkormányzati támogatással számítástechnikai bizonyítvány

Óvodapedagógusok felvétele
Két fõ óvodapedagógust keres 2013. augusztus 26-tól a Vackor Óvoda
(1036 Árpád fejedelem útja 60.). Önéletrajzokat a arpad-o@
kszki.obuda.hu és a weber.attilane@kszki.obuda.hu e-mail címekre
várják. (További felvilágosítás dr. Wéber Attiláné intézményvezetõtõl a
06-20-370-5376-os telefonszámon kérhetõ.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_15.qxd  2013.08.05.  10:05  Page 10



2013/15. szám Zöldoldal
11

CSOBÁNKA TÉR

Fordulóponthoz ért a Bé-
kásmegyeren kialakított
városi kert. Ahogy arról
már korábban beszámol-
tunk, Óbudán is sikerül
megvalósítani egy olyan
városi kertet, amely a lakó-
telepi kertészkedni szeretõ
embereknek szolgáltat jó
alkalmat a növények, virá-
gok termesztésére, s nem
titkolt szándékkal a közös-
ségépítésre is. 

Amunkálatok reme-
kül haladnak, ennek

köszönhetõen július 27-

én ültetõ napot tartottak,
vagyis a néhány hét alatt
gondosan elõkészített
ágyásokba végre elhe-
lyezték azokat az elõne-
velt palántákat, amelye-
ket ezentúl szorgosan lo-
csol, gondoz az a 27 sze-
rencsés család, akik ide-
jében jelentkeztek a fel-
adatra. A hét négyzetmé-
teres ágyásokba paprikát,
paradicsomot, uborkát,
retket, répát ültettek. Ki-
alakítottak egy külön fû-
szerkertet is. De nemcsak
az ágyásokat ültették be,

hanem az egész területet:
a kerítés mentén 30 féle
örökzöld cserje, bokor
kapott helyet. A bokrok
között õsszel füvesíte-
nek. 

Rosta Gábor, a Városi
Kertek Egyesület vezetõ-
je szerint - aki Kispesten
már két ilyen kert kiala-
kításában vett részt - a

Juhász Gyula utca és a
Királyok útja találkozá-
sánál épített terület a leg-
jobban tervezett és kivi-
telezett a sorban, s a leg-
jobb adottságokkal ren-
delkezik: a házak nem
túlzottan szorítják be, így
a napsütéses órák száma
is elég magas. Továbbá a
vízellátást is megoldot-

ták: nem a hálózatról lo-
csolnak, hanem saját ku-
tat fúrtak. A karos kút
nemcsak hasznos, de
szép színfoltja is a kert-
nek. Az ágyások közötti
részt fehér murvával
szórták fel, amely kifeje-
zetten rendezetté és esz-
tétikailag is gyönyörûvé
varázsolja a kertet. domi

Ültetõnap a békási városi kertben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Az élelmiszerláncról és hatósá-
gi felügyeletérõl szóló, 2008.
évi XLVI. törvény. 17. § (4) be-
kezdése kimondja: „A földhasz-
náló köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a par-
lagfû virágbimbójának kialaku-
lását megakadályozni, és ezt
követõen ezt az állapotot a ve-
getációs idõszak végéig folya-
matosan fenntartani.” A június
30-ai idõpont a törvény értel-
mében a legvégsõ idõpont,
ameddig meg kell akadályozni
a parlagfû virágbimbója kiala-
kulását.
A jegyzõ június 30-át követõen,
a parlagfû virágbimbó kialaku-
lásától függetlenül köteles ha-
tósági eljárást kezdeni azon
földhasználókkal szemben,
akik elmulasztották a parlagfû
elleni védekezést. A hatósági

intézkedéshez (közérdekû vé-
dekezés végrehajtása, bírság
kiszabása) nem szükséges a
sérelem - egészségkárosodás
- bekövetkezése, e körben
elégséges a védekezési köte-
lezettség elmulasztásának júni-
us 30-a után történõ megállapí-
tása.
A helyszíni ellenõrzésrõl az
ügyfelet nem kell értesíteni. A
helyszínen felvett jegyzõkönyv
alapján a jegyzõ minden eset-
ben elrendeli a közérdekû vé-
dekezést és ez a jegyzõkönyv
szolgál alapjául a növényvédel-
mi bírság kiszabásához.
A növényvédelmi bírságot a
Növény- és Talajvédelmi Igaz-
gatóság szabja ki. A növényvé-
delmi bírság alapja a parlagfû-
vel fertõzött terület nagysága.
A bírság mértéke belterületen

igen magas: 15.000 forinttól
5.000.000 forintig terjed.
Az azonnali védekezés elren-
deléséhez a hatósági ellenõr-
zés keretében végzett helyszíni
ellenõrzés és az annak ered-
ményét rögzítõ közhiteles jegy-
zõkönyv szükséges.
A parlagfûvel fertõzött lehet me-
zõgazdasági kultúrnövénnyel
borított terület (Óbudán szõlõ,
gyümölcs, korábbi kaszálók),
nem mezõgazdasági terület (el-
hanyagolt telkek, építési terüle-
tek), vagy nem mûvelt, elhanya-
golt valamikori szõlõk, hétvégi
kertek, zártkerti ingatlanok, va-
lamint a vonalas létesítmények
(utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét
nem teljesítõ tulajdonos/föld-
használó a - bírságon túl - vele
szemben elrendelt közérdekû

védekezéssel - elrendeléssel és
végrehajtással - kapcsolatosan
felmerülõ költség megtérítésére
is kötelezett. A költség köztarto-
zásnak minõsül. A közérdekû
védekezés elrendelése után
minden esetben növényvédelmi
bírság kiszabására kerül sor, az
Élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggõ bírságok kiszámítá-
sának módjáról és mértékérõl
szóló, 194/2008. (VII. 31.) Kor-
mányrendelet alapján.
Ezúton tájékoztatjuk Óbuda-
Békásmegyer lakosságát, hogy
a türelmi idõ lejárt, ezért a ke-
rület közigazgatási területén is
megkezdõdik a parlagfû elleni
védekezési kötelezettség telje-
sítésének ellenõrzése.
Kérjük, mindenki tegyen eleget
az ezzel kapcsolatos törvényi
kötelezettségének! 

III. kerületi 
Polgármesteri Hivatal

Lejárt a türelmi idõ, ellenõrzik a parlagfûirtást 
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Kultúra – Helytörténet

Tortalapátok a múzeumban
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeum Krúdy-udvarában „Tortalapátok” címmel
nyílt új kiállítás augusztus 1-jén. Vojtek Éva a
kezdetektõl napjainkig gyûjtötte össze a háztar-
tásokban használatos szebbnél szebb darabo-
kat. Ahogy azt a kiállításon sétálgatva megtud-
hatjuk: a lapátok akkor terjedtek el az ebédlõk-
ben, amikor elkezdték a cukrászok házhoz szál-
lítani a dísztortákat. Ez nálunk a Monarchia ide-
jére tehetõ: a szakemberek 1832-re, a Sacher
torta megjelenéséhez kötik. A felsorakozatott da-
rabok között találunk barokkos cizelláltságút,
szecessziós motívumokkal díszítettet, illetve az
art deco jegyeit tükrözõt. (A kiállítás szeptember
15-ig tekinthetõ meg. Cím: Korona tér 1., a volt
Dugovics Titusz tér)

Átalakítják a Fõ téri könyvtárat
A Szabó Ervin Könyvtár vezetése értesíti az ol-
vasókat, hogy megújul a Fõ téri könyvtár. A Fõ
tér 2. szám alatti könyvtárat július 1-tõl végérvé-
nyesen bezárták, mely a Fõ tér 5. szám alatti
könyvtárba olvad majd be. A Fõ tér 5. szám alat-
ti könyvtár felújítási munkálatai elõreláthatóan
augusztus 5-tõl novemberig tartanak. Ez idõ
alatt - az olvasójegyek érvényességének lejára-
táig - a következõ könyvtárakat használhatják:
Dagály utcai könyvtár (XIII. Dagály utca 9.), Tö-
rök utcai könyvtár (II. Török utca 7-9.).

A kereskedelem-történet két évszázada 

„A jó kalmár a világ jótevõje; - Két évszázad a
magyar kereskedelem történetébõl” címmel
mintegy tíz év szünet után ismét megnyílt az új,
állandó kereskedelem-történeti kiállítás a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipar Múzeum-
ban. A tárlat a téma hazai históriájának két év-
századát mutatja be. (Cím: Korona tér 1., volt
Dugovics Titusz tér. Nyitva: hétfõ kivételével min-
den nap 10-tõl 18 óráig. Belépõjegy: 800 fo-
rint/teljes árú; 400 forint/diák és nyugdíjas; 1500
forint/család.) 

KORONA TÉR

Egyedülálló római kori vilá-
gítóeszköz egyik felére buk-
kantak az Aquincumi Múze-
um régészei. A legmoder-
nebb digitális technológiá-
val sikerült rekonstruálni. A
tenyérnyi tárgy egy színházi
komikus maszkot ábrázoló,
két darabból összeilleszthe-
tõ bronzmécses egyik fele.
Hasonló mindössze néhány
példány ismert az egész Ró-
mai Birodalom területérõl,
Pannóniából pedig ez az el-
sõ ilyen darab.

Atervek szerint szep-
temberre készül el a

fõváros elsõ baseball-pá-
lyája Óbudán, a Keled ut-
cában. A sportpálya építé-
sét megelõzõen gondos ré-
gészeti kutatások folytak
ezen az Aquincum római
kori polgárvárosától köz-
vetlenül keletre fekvõ terü-
leten. A geofizikai vizsgá-
latokat követõen - amelyek
során láthatóvá váltak a je-
lenleg is földben rejtõzõ
épületek -, a pálya feltölté-
se elõtt fémkeresõ mûszer-
rel vizsgálták át a felszínt.

A kutatásnak
köszönhetõen
több száz ókori
lelet - érem, ru-
hadísz, bútoral-
katrész, kulcs,
mezõgazdasági
szerszám - ke-
rült az Aquin-
cumi Múzeum
gyûjteményé-
be. A régészek
ekkor bukkan-
tak a mécsesre
egy nagy föld-
be süllyesztett kerámia-
edény alján.

A lelet egy nagyon ritka
olajmécses típusba, a két
darabból álló, összeilleszt-
hetõ, díszített példányok
közé tartozik. A tárgy két
szimmetrikus, a hosszten-
gelye mentén összeilleszt-
hetõ, önállóan is funkcio-
náló darabból állt. Az
aquincumi edény alján egy
ilyen tárgy jobb fele ma-
radt meg. A felsõ rész egy
színházi maszkot ábrázol,
az olajbeöntõ nyílást a száj
sarkában alakították ki. Az
állnál található égõnyílásba

rakták egykor a kanócot. A
szemöldöknél egy füg-
gesztõ részt alakítottak ki,
amelybe egy kis bronzlán-
cot fûztek. A hajhoz levél
alakú fogantyút forrasztot-
tak. A mécses belsõ oldala
egyenes kialakítású, a hát-
só részénél egy horony ta-
lálható, ezzel illeszthették
össze a tárgyat a szimmet-
rikusan kialakított párjával.

A mécsest a tervek sze-
rint a nagyközönség is
megcsodálhatja majd élõ-
ben 2014-ben, az Aquin-
cumi Múzeum kiállítá-
sán. d. zs.

Római kori bronzmécses

SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETÕ BONSAIOK. A hazai bonsai kultúra 30 éves évfordulója al-
kalmából kiállítást rendezett az Óbudai Bonsai Egyesület az Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézményben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A képviselõ-testület egy-
hangúlag szavazott bizal-
mat Harsányi Máriának,
hogy irányítása alatt mû-
ködjön tovább az Óbudai
Társaskör. Azon kevesek
közé tartozik, aki elmond-
hatja: az intézmény mun-
katársai is abszolút támo-
gatják munkáját. 

- Óbudán több mint
harminc éve dolgozik a
kultúra területén. Mit
tart küldetésének megbí-
zatása kezdetétõl?

- Azt éreztem már ti-
zenévesen, hogy a mû-
vészetek közelében kell
lennem, ha máshogyan
nem, akkor segítve a
mûvészeket, közvetíteni
a mûvészetet az embe-
rek felé. Oltári szeren-
csém volt, hogy a nép-
mûvelés-matematika
szak elvégzése után nem
sokkal Óbudára kerül-
tem (ez 1982 áprilisában
volt) a Zichy-kastélyban
mûködõ Óbudai Klub-
házba, ahol azt csinál-
hattam, amire készül-
tem, amire vágytam.

- Mi valósult meg ed-
digi terveibõl? 

- Az elmúlt öt év,
amelyben már én vezet-
tem az általam is oly sze-
retett házat, nem volt kön-
nyû. Komoly kihívások-

nak kellett megfelelnem,
hogy csak kettõt említsek:
a nagy hírû intézmény to-
vábbi színvonalas mû-
ködtetése, és a 2008-as
gazdasági válság okozta
helyzetek kezelése. Szó-

val voltak álmatlan éjsza-
káim. A legfontosabb,
ami megvalósult, hogy az
Óbudai Társaskör, amely
október 1-jén lesz 25
éves, népszerûségébõl és
szakmai elismertségébõl
nem veszített.

És e mögött nem kis
teljesítmény áll. Ez kö-
szönhetõ a mûvészek-
nek, akik megkeresnek
ötleteikkel vagy éppen
remek partnerek az én
ötleteim megvalósításá-
hoz, annak a csapatnak,
akik velem dolgoznak
az Óbudai Társaskör-
ben, valamint a közön-
ségünknek csupa nagy-
betûvel. Minden jegy
megvásárlásával az
Óbudai Társaskörben
folyó mûvészeti munkát
segítik, nélkülük nem
értük volna el ezeket az
eredményeket.

- Terveznek változást
a rendezvények kiala-
kult szerkezetében, a
programokban?

- Ahogy igazgatói pá-
lyázatomban is írtam, az
Óbudai Társaskört egy

részrõl nem kell kitalálni,
de más részrõl folyamato-
san ki kell találni. Így min-
den, amit irányításom alatt
megõriztünk, létrehoztunk
2008 óta, az állandó to-
vábbgondolást igényel.
Folyamatosan finomra
kell hangolni a tevékeny-
ségünket. Tehát a kérdésé-
re válaszolva állandó vál-
tozásban vagyunk.

- Milyen a kapcsola-
tuk a fenntartó helyi ön-
kormányzattal? 

- Az Óbudai Társaskör
a létét köszönheti Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának, hiszen az
önkormányzat a fenntar-
tónk. Támogatásával le-
hetõvé teszi, hogy az
épület mûemlékhez mél-
tó módon nézzen ki, és
hogy a ház készen álljon
a mûködésre. Mûködtet-
ni viszont nekem és
munkatársaimnak kell.
Eddig úgy alakult, hogy
mindig volt egy csapat,
amelyik nem hibázott.
És reményeim szerint ez
a jövõben is így lesz.

Szeberényi Csilla

Továbbra is Harsányi Mária a Társaskör igazgatója

A kulturális élet fellegvára Óbudán

Fenti címmel jelentette meg
új antológiai kötetét a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör az író szü-
letésének 135., halálának
80. évfordulója alkalmából. 

AKrúdy Gyula Irodal-
mi Kör vezetése ter-

vei közt szerepelt egy kü-
lönleges antológia kiadá-
sa, melyben az író fõként
óbudai vonatkozású írásai-
ból válogathatnak, emel-
lett emlékezõ írásokkal
járhatják végig azt író éle-
tének fõbb állomásait. A
31 éve Óbudán mûködõ
irodalmi kör tagjai nagy
örömmel nyugtázták,
hogy Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a
2013-as évet Krúdy-em-
lékévnek nyilvánította.
Nincsenek egyedül véle-
ményükkel, mely szerint
Óbuda a kultúra bõkezû
mecénása. 

A szerzõk kötetük elõ-
szavában köszönetüket fe-
jezték ki Bús Balázs pol-
gármesternek, hogy felka-
rolta az antológia megje-
lentetését. A városrész ve-
zetése ezzel is bizonyítot-

ta, hogy nem feledkezik
meg Óbuda egykori híres
lakójáról, a nagy íróról, aki
annyi mûvében köszönte
meg, hogy életének utolsó
éveit itt élhette meg. Ez
volt az a hely, ahol otthon-
ra talált. Egykori lakhe-
lyén, a Korona utcában
mûködik a Magyar Keres-

kedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum, ahol Krúdy
és családja budapesti bo-
lyongásait mutatják be,
„Nekem sohasem volt ott-
honom” címmel. 

Idén gazdag program-
kínálatot állíttatott össze
az önkormányzat, Krúdy
Gyula tiszteletére. A fõ-

szervezõk Krúdy-ne-
gyednek nevezték el azt a
helyet, ahol a híres író élt.
Koszorúzásokkal, emlék-
mûsorokkal, ételekkel,
fotó- és festménykiállí-
tással, valamint egy teljes
alakos Krúdy szobor állí-
tásával tisztelegnek emlé-
ke elõtt. 

Krúdytól-Krúdyról

Kockás abrosz, kadarka...
Csütörtökönként 18-tól 22 óráig várják a kultúrára, a jó muzsikára
és a finom borra szomjas látogatókat a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumba. A belépõjegy 1200 forint, ez tartal-
maz: egy múzeumi belépõt, mellyel az adott estén nyitva tartó ki-
állítás és tárlatvezetés tekinthetõ meg; egy italt; egy kis harapniva-
lót. A zenérõl (Marosi Zoltán tangóharmonikás) a múzeum, a jó
hangulatról a vendégek gondoskodnak. A belépõjeggyel október
31-ig egy alkalommal visszatérhet az intézménybe. Idõpontok: au-
gusztus 8., 15., 22., 29.; szeptember 5., 12. (Cím: Korona tér 1.,
volt Dugovics Titusz tér).

Számítógépes tanfolyam idõsebbeknek
„Ismerkedés a számítógéppel és az internettel, idõsebbek is el-
kezdhetik!” címmel indít tanfolyamot a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a „Braunhaxler Egyesület”. A soron következõ kurzus
augusztus 27-én kezdõdik. (Érdeklõdni Neubrandt Olginál lehet a
06-30-221-4938-as telefonszámon.)
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Óbuda fõplébániájának, a
Szent Péter és Pál Fõplé-
bánia-templomnak az élé-
rõl 28 év szolgálat után tá-
vozott dr. Khirer Vilmos
fõplébános, vagy ahogy
mindenki ismeri a hívõk
közül Vilmos atya. Nyug-
díjba vonulása és a Buda-
pest díszpolgára cím el-
nyerése jó alkalmat kínált
arra, hogy elbeszélges-
sünk rendkívül tartalmas
és mozgalmas életérõl. 

- Mindenekelõtt az ér-
dekel engem is, mint
mindenkit, hogy miért
vonul vissza? 

- Sajnos, az egészségi
állapotom nem engedi,
hogy tovább szolgáljak,
legalább is úgy, ahogy
52 évig tettem nap, mint
nap. A közelmúltban sú-
lyos gerincmûtéten es-
tem át, s bár szerencsére
sikeresen felgyógyul-
tam, a mindennapos
munkának már nem te-
szem ki a szervezete-
met. Végiggondoltam a
történteket és arra a kö-
vetkeztetésre jutottam,
hogy akkor kell elmen-
ni, amikor még a saját
lábamon tudom elhagy-
ni szeretett templomo-
mat. Ám, ez nem azt je-
lenti, hogy ettõl kezdve
nem csinálok semmit,
sõt! Kiköltöztem a pil-
isvörösvári Szent Erzsé-
bet Otthonba, s amikor
megtudták a helyiek,
hogy itt vagyok, azon-
nal bevontak az itteni
hitéletbe. 

- Még mindig kevés a
plébános az országban?

- Igen, sajnos. Sõt,
míg a rendszerváltás
elõtt szinte virtus volt
papnak állni, most szin-
te alig jönnek a fiatalok.
A korábbi politikai nyo-
más dacára, vagy talán
éppen azért többen je-
lentkeztek a papi szemi-
náriumba. Most sokkal
kevesebb fiatal vállalja
ezt a kötöttséget. Vala-
hogy nincs elkötelezett-
ség az ifjúságban. Ez
abból is látszik, hogy

még a családban sem
tudnak megmaradni,
ezért is olyan sok a vá-
lás manapság.

- Hosszú idõt töltött
Óbudán. Tevékenységét
1999-ben Óbuda dísz-
polgára címmel ismer-
ték el, idén pedig a Fõ-
városi Önkormányzat
Budapest díszpolgára
címmel tüntette ki áldo-
zatos egyház- és közös-
ségépítõ tevékenységé-
ért, szilárd erkölcsi ma-
gatartásáért, példamu-
tató életútjáért. Mit je-
lent mindez a mindenna-
pi életben?

- Amikor benne van
az ember, szinte észre se
veszi, csak teszi, amit
kell. Például tíz évig az
egyetemi templomban
szolgáltam, részt vettem
a papnevelésben és rek-
tor helyettesként vélet-
lenül belesodródtam a
gazdasági feladatokba
is. Késõbb ennek jó
hasznát vettem Óbudán,
a plébánia, illetve a
templom rendbe hozásá-
nál. Többen azért nem
vállalták el a Szent Péter
és Pál Fõplébánia-temp-
lom vezetését, mert
olyan viszonyok ural-
kodtak ott, hogy úgy
érezték, nem tudnak úr-
rá lenni rajta. A plébánia
szinte düledezett, alá
kellett ducolni, a temp-
lom boltívébõl kikandi-

káltak a téglák. Másfél
évig nem is tudtam be-
költözni a plébániára.
Késõbb a Péter-Pál Is-
kola alapításakor is
hasznosítani tudtam a
megszerzett ismerete-
ket. Az iskola felügye-
letét azóta átadtuk a
Szalézi Rendnek, s 17
éve sikeresen mûködik.
Egész életem során azt
éreztem, hogy a Jóisten
a tenyerén hordoz, így
sikerült minden felada-
tot megoldanom, ami
elém került. 

- Pedig amikor pappá
szentelték, 1961-ben, ak-

kor még javában dúlt a
szocializmus, tehát nem
lehetett könnyû élete.

- Bár jó néhány fekete
pontot összegyûjtöttem
az Egyházügyi Hivatal-
nál, mégsem éreztem
úgy, hogy sok konfliktu-
som lett volna a fennálló
renddel. Szobon töltöt-
tem az elsõ éveimet. Mi-
kor odakerültem, a gye-
rekek fele járt hittanra.
Mikor eljöttem, már a 80
százaléka! Igaz, kicsit
gondolkodnom kellett
azon, hogy teszem köz-
hírré, mikor van egyálta-
lán a beíratás, de ezt is
megoldottam. Mivel a
templomban csak egyet-
len egyszer lehetett kihir-
detni a beiratkozás idõ-
pontját, biciklire ültem és
a nyári napsütésben a

hosszú fekete reverendá-
ban végigkerekeztem a
falun néhányszor. Elõ-
ször azt hitték, megõrül-
tem, de aztán mindenki
rájött, hogy a beíratásra
akarom felhívni a figyel-
met. És jöttek is a gyere-
kek! Ebbõl megtanultam,
hogy érdemes nyakasnak
lenni, még akkor is, ha
fárasztó. Ugyanilyen ha-
tározottan tartottam ma-
gamat a fiatalok házassá-
gi felkészítéséhez is. Ná-
lam minden pár részt vett
a 15 alkalmas felkészítõ
tanfolyamon, ha egyházi
esküvõt szeretett volna
tartani. 

- A gyerekek és a fia-
talok iránt különösen el-
kötelezett: iskolát alapí-
tott, kórust mûködtetett,
táborokat vezetett. Min-

dig élénk közösségi élet
folyt a plébániáin. Má-
sok ennél kevesebbel is
beérték.

- A gyerekek mindig a
szívem csücskében vol-
tak. Én akkor is elvittem
õket táborozni, amikor
egyébként egyházi kere-
tekben nem lehetett. A
templom falain kívül
ugyan nem Vilmos atya
voltam, hanem Vili bá-
csinak kellett szólítani-
uk, nehogy kiderüljön,
mirõl is szól a tábor. Aki
eltévesztette, büntetés-
ként fizetett egy forin-
tot. A tábor végén pedig
közösen elfagyiztuk az
összegyûlt pénzt. 

- És azt hogy sikerült
elintéznie, hogy a temp-
lom elõtti teret is felújít-
sák?

- Egyik évben Paskai
bíboros urat kértük fel
bérmálásra. Mikor kijöt-
tünk a templomból sár-
tengeren keresztül tudtuk
csak megközelíteni a plé-
bánia épületét. Kénytelen
voltam szabadkozni az
útviszonyok miatt. Ezt
meghallotta Tarlós Ist-
ván, aki akkor a kerület
polgármestere volt és
azonnal közölte, hogy jö-
võre már lekövezett úton
közlekedhetünk a temp-
lom körül. És be is tartot-
ta a szavát. Azóta szép
parkban gyönyörködhet-
nek a hívek és minden ar-
ra járó ember.

Domi Zsuzsa 

Dr. Khirer Vilmos, pápai prelátus,
tiszteletbeli kanonok

Született Budapesten, 1938. június 9-én. Eszter-
gomban szentelték pappá 1961. június 18-án. Káp-
lán Szobon (1961-1965), Budapesten a Józsefvá-
rosban (1965-1968), Budapesten a Szentistvánvá-
rosban (1968-1969), prefektus a Központi Szeminá-
riumban (1969-1974), vicerektor ugyanott (1974-
1980), templomigazgató a budapesti Örökimádás
templomigazgatóságon (1980-1981), plébános Bu-
dapesten a Krisztinavárosban (1981), majd Eszter-
gom-Vízivárosban és óraadó tanár az esztergomi
szemináriumban (1982), plébános Budapesten a
Külsõangyalföldön (1982-1985), az Oltáriszentség
plébánián (1985), majd 1985-tõl az Óbudai Szent
Péter és Pál Fõplébánián.
Tiszteletbeli (Tb.) kanonok (1971), pápai prelátus
(1994), bírósági helynök (1995-2012).

Óbuda és Budapest díszpolgára: dr. Khirer Vilmos 

„A Jóisten a tenyerén hordoz”

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

A harmincas, még diplomával
nem rendelkezõ korosztály úgy
gondolja, kiírták a felsõoktatás-
ból az új módosítással, mely sze-
rint bölcsész- és társadalomtudo-
mányi szakokon 2013-tól kötelezõ
az emelt szintû érettségi, az új
pontrendszerrel a gazdasági sza-
kokon a régi érettségivel pedig
már nagyon nehéz labdába rúgni.

Mi a teendõ? Tegyünk le
egy emelt szintû érettsé-

git? Visszagondolva arra az idõ-
szakra, rémálom volt az az egy
hét, amikor minden nap valami-
bõl írtunk vagy szóbeliztünk egy
bizottság elõtt, hiszen ez nem
egy egyszerû felelés volt, 4 év
anyagát kellett oda vissza tudni.
Újra beülni az iskolapadba, és
tavasszal érettségizni a fiatalok-
kal, olyan feladattípusokkal,
amikkel még soha nem is talál-
koztunk? Többek szerint ez az,
amit soha nem tennének meg.
Viszont kellene a „papír”, a dip-
loma az elõléptetéshez, vagy a
munkához, vagy épp egy új
munkához. Hogyan vágjunk ne-
ki? A megoldás a FOKSZ, va-
gyis a felsõoktatási szakképzés. 

Bakonyi Lászlótól, a Zsig-
mond Király Fõiskola fõtitká-
rától kértünk útmutatót.

A normál felvételi eljárás ke-
retében még elég sok fehér folt
volt, hogy mi a FOKSZ, melyik
felsõoktatási intézményben mi
indul, és fõként, hogyan lesz a
két éves képzésbõl diploma?

Mi is a FOKSZ? Afelsõoktatá-
si intézmények által folytatott, fel-
sõfokú szakképzettséget adó két
éves (4 félév) szakképzés, mely el-
végzése azonnal alkalmazható
szaktudást is ad a hallgató kezébe
a végzettséget igazoló oklevélen
kívül. Szakképzés, mert speciáli-
san szakemberek képzése a cél,
felsõoktatási, mert hallgatói jogvi-
szony keretében történik a képzés,
nappali vagy levelezõ tagozaton,
felsõoktatási intézményben, kie-
gészülve kötelezõ nyelvoktatással.  

Miért jó? Alacsonyabb pont-
határ, kisebb költség, nem köve-
telmény az emelt szintû érettségi.
A workania.hu 2013-as felmérése
szerint még mindig a diplomás ál-
láskeresõk vannak jobb helyzet-
ben elhelyezkedést, és fizetési be-
sorolást tekintve. A releváns kü-
lönbséget tekintve a képzésbe be-

fektetett összeg diplomásként kö-
rülbelül 1,5-2 év alatt jön vissza a
kasszába.  

Diploma? Átjelentkezéssel az
alapszakra a végzést követõ to-
vábbi jelenleg egy, másfél év
alatt. Az adott felsõoktatási intéz-
mény hatásköre, hogy mennyit
számít be a FOKSZ-ból, de mini-
mum a 75 százalékot el kell is-
merni. Röviden fõiskolai képzés
emelt szintû érettségi nélkül. A
Zsigmond Király Fõiskolán pél-
dául az alapszakra történõ váltás
esetén a teljesített tantárgyakat el-
ismerjük - tudtuk meg. 

Milyen szakokra és hogyan
jelentkezhetünk? Fõiskola, illet-
ve egyetem specifikus, intézmé-
nyünk esetében emberi erõforrás
(humánpolitikai), gazdasági in-
formatikus, kommunikáció és
média, pénzügy és számvitel irá-
nyában indulhatunk. Érdemes tá-
jékozódni az oktatási intézmé-
nyek weboldalain, esetleg telefo-
non, vagy személyesen is, vagy
on-line formában.

Jelentkezni pedig a pótfelvételi
eljárás keretében lehet augusztus
12-ig, elektronikus formában a
Felvi honlapján (www.felvi.hu).

Mit tegyünk, ha nincs emelt szintû érettségink?

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gé-
pész és Biztonságtechnikai Mérnöki
Karán több éve folyik a veterán-gép-
jármû restaurátor szakmérnök és
szakember képzés. Ennek során
olyan nagy, értékes ismeretanyag
halmozódik fel az oktatók elõadásai,
a hallgatók évközi munkája, vala-
mint a szakdolgozatok készítése so-
rán, hogy ezeket évente konferenci-
án teszi közkinccsé az egyetem.

Amásodik alkalommal rende-
zett eseményen a résztvevõk

megtekinthették a hallgatói Vete-
rán- és Hobbi Jármû Szakkör által

felújított Csepel 125 motorkerék-
párt és az Shell Eco-marathonon
induló autót. A konferencia szín-
helyéül szolgáló Bánki terem elõtt
pedig Maróti József, volt hallgató
mutatta be azt a Csepel 100-as kis
motort, melynek galvanizálási
munkáit maga végezte.

Az elõadások két nagy témakör
köré csoportosultak. Az egyik a
veterán-gépjármûvek restaurálá-
sával kapcsolatos technológiai jel-
legû kérdéskör volt, a másik a jár-
mûtörténettel, a jármûmotorok
fejlõdésével, meghatározó szemé-
lyiségekkel foglalkozott. 

Veteránjármûvek gondozói
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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 ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Redõnyösmûhelybõl reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-49-32
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmónikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06(20)321-0601
� Lakásfelújítás, szobafestés mázolás, tapé-
tázás. Üres lakásokra árkedvezmény, garanci-
ával. Tel.: 787-1332, 06(20)986-3129
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Akció! Mûanyag ablak, ajtó, redõny, ro-
varháló, napellenzõ mindenkinek elérhetõ
áron. Tel.: 06(70)242-0464, 06(20)381-4553
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Hívjon bizalommal! Ingyenes ki-
szállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Fal-
fúrás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479

� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� 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
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� 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
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Tetõ- és teraszszigetelés 10-15 év garanci-
ával 24 éves vállalkozás. VIA-Épszakker Kft.
1022 Bp., Törökvész út 16/b. Tel.: 326-5312
� Társasházkezelés - valódi érdekképviselet, A
tulajdonosközösség tájékoztatása negyedévenként
a pénzügyi helyzetrõl. Zápor u. Tel.:. 240-4209;
06(30)462-2830. simon.dubecz@t-online.hu
� Óbudán élõ, 28 éves lány, ápolási tapaszta-
lattal, eltartási szerzõdést kötne idõs hölggyel-
úrral. Tel.: 06(20)389-4417, Balázs Hajnalka
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(30)272-3909
�Kárpitos! Heverõk, ágyak, garnitúrák, szé-
kek javítása, kárpitozás, valamint rugó, szivacs
és vasalás cseréje. Tel.: 06(70)410-5346
� 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
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885

� 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
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.bkwsu.org/hungary
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízü-
letkímélõ ugrálás nélküli torna, minden kor-
osztálynak. Tel.: 06(30)921-6559 www.callan-
torna.hu
� Szénanátha kezelése fülakupunktúrával.
Tartós tünetmentesség. III. Vörösvári út 29.
II/5., Bejelentkezés: 06(20)481-4646. Dr. Bor
Márta, www.bormarta.hu
� Házi fodrász! Idõseknek is nõi-férfi hajvá-
gás, megbízhatóan, otthonába megyek. Tel.:
06(30)212-4513
� Allergológiai és gyermek-tüdõgyógyásza-
ti magánrendelés III. Vörösvári út 29. II/5. Be-
jelentkezés: 06(30)992-2151. Dr. Kaszó Beáta,
www.allergiadoktor.com
� 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)350-8359
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos

� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Német-spanyol nyelvtanítást, korrepetá-
lást, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést
vállalok Aquincumnál. Tel.: 06(20)345-5734

� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Matematikatanítás, pótvizsgára, érettsé-
gire, felvételire való felkészítés nagy gyakor-
lattal, referenciákkal. www.mennifoga-
matek.hu Tel.: 06(20)910-7517
�Matematika, angol, német, fizika pótvizs-
gára, nyelvvizsgára felkészítek. Házhoz me-
gyek. Tel.: 06(20)973-6467

� Bp., II. Pesthidegkúton 691 m2, déli fek-
vésû zártkert féláron. +36(30)906-7210
� Szobafestést, konyhabútor összeállítást,
egyéb háztartási munkát vállal kedvezményes
áron korrekt fiatalember. Tel.: 06(30)257-
0760
�Olcsó nyaraló eladó, télen-nyáron lakható,
28 kilométerre Budapesttõl. Tel.: 06(20)349-
4099
� Tulajdonostól eladó a Flóriánhoz közel
(Pacsirtamezõ utcai) 38 nm-es, jó elosztású,
egyszobás lakás, egyedi fûtéssel, karbantar-
tott téglaház Irányár 7,9 millió forint. Tel.:
06(70)246-8535
� Békásmegyer hegy felõli oldalán, az Õszi-
ke u.-ban, eladó egy 36 nm-es, felújított, elsõ
emeleti, erkélyes lakás. Érdeklõdni:
06(30)203-4722
� Lakás garázzsal! Eladó Óbudán, négy-
emeletes, cseréptetõs ház 4. emeletén, másfél
szobás, étkezõs, 48 nm-es lakás, 15 nm-es ga-
rázzsal, 14,5 millió forintért eladó! Közvetí-
tés kizárva! Tel.: 06(30)501-0932.
�Kiadó lakás a Rómain, 2 szoba, 51 nm, 10.
em., szép kilátás, tiszta, rendes ház, csendes
környék. Tel.: 06(30)701-0351

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

� Arany-ezüst felvásárlás. Arany: 7200 Ft-
tól 12 000 Ft-ig, Ezüst: 180 Ft-tól 360 Ft-ig.
Üzlet: V. ker. Kígyó utca 4-6. fszt. 1. Nyitva:
10-15-ig, 06(20)590-5284
� 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

Régiség

Elad-vesz

� 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

�Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi
út 217-ben. (EuroCenternél). Gyermekbõr-
gyógyászat is. Számítógépes anyajegyszû-
rés.  Bejelentkezés: 06(20)543-3948

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

�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

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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� 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
� Óbudai általános iskola ottlakó gond-
nokot keres! Minimum 58 m2-es önkor-
mányzati cserelakás szükséges. Információ
és jelentkezés: 1/388-6220; 1/388-8903,
gazdasagi@andorilonaiskola.hu

� Állást kínálunk mûanyagipari alapanya-
gok forgalmazását végzõ cégben, Pomáz ICO
ipartelepen. (Word, Excel, számlázás, meg-

rendelések, árukiadás, vevõkapcsolatok, mû-
szaki tanácsadás). Munkakezdés: 08.26. Tel.:
06(20)970-2518
� Óbudai üvegezõmûhely keres üvegest
(asztalost betanítunk). Jogosítvány szükséges.
Tel.: 250-7246

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(30)481-7821
� Elveszett kiskutya! 10 éves yorkshire ter-
rier elveszett Óbudán! A kiskutya idõs, fé-
lénk, beteges. A megtalálónak jutalom. Tel.:
06(20)331-6290

� Személyiségközpontú, igényes társkeresõ
a XII. kerületben. Társkeresés Ausztria, Svájc
és Németország felé is. R. Zsuzsanna,
06(30)602-0094
� Barátot, társat keresek 65 körüli függet-

len, Istenhívõ, gépkocsival rendelkezõ úr sze-
mélyében. Tel.: 06(70)635-7735

� Két 19 nm-es üzlethelyiség kiadó. Érdek-
lõdni lehet hétfõtõl-csütörtökig 14-18 óra kö-

zött a 388-4726-os telefonszámon
� Flórián áruház mellett, a Kórház utcában
forgalmas üzlet kiadó, bérlet átadó.  Tel.:
06(70)371-5578
� Fõútvonalon saját tulajdonú, 30 éve üze-
melõ virágüzletemet nyugdíjazás miatt ki-
adom. Tel.: 06(20(200-9392

Üzlet

Társkeresõ

Egyéb

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

Állás

Számítógép

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

Óvodavezetõi pályázat
A Római Pagony Nonprofit Kft. - mint fenntartó - pályázatot
hirdet a Csillag Pagony Óvoda és Római Pagony Családi
Napközi óvodavezetõi munkakör betöltésére.
A jogviszony idõtartama határozatlan idejû, teljes munkaidõre szó-
ló, óvodapedagógusi munkakörben való alkalmazás és 5 évre szó-
ló vezetõi megbízás. A munkavégzés helye: 1031 Budapest, Ró-
kavár utca 25. Az óvodavezetõ munkakörébe tartozó lényeges
feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó - óvoda és
családi napközi - feladatok vezetõi irányítása, különös tekintettel a
nemzeti köznevelésrõl szóló, 2011. évi CXC törvényben, a
138/1992 (X. 8) Kormányrendeletben, a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI
rendeletben, valamint az Államháztartásról szóló törvényben és
végrehajtási rendeletében foglaltak.
Pályázati feltételek: óvodapedagógusi felsõfokú végzettség, pe-
dagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szak-
képzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, óvodape-
dagógusi munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasz-
talat, és min. 3 éves vezetõi vagy vezetõ-helyettesi gyakorlat.
Elõnyt jelent: magánóvodában szerzett tapasztalat, angol nyelv-
tudás vagy német, családi napközi tanfolyam.
Bérezés: megállapodás szerint. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2013. augusztus 26. A munkakör betölthetõ: elbírálást kö-
vetõen azonnal.
(További részletes információ a +36 20 476 5746-os telefonszá-
mon. A pályázatok benyújtásának módja: az intézményben, 1031
Budapest, Rókavár utca 25.)
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Gazdaság – Pályázat

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

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szep-
tember 1-je után büntet, amennyi-
ben a pénztárgép használatra köte-
lezett vállalkozás nem rendelkezik
új típusú pénztárgéppel, vagy an-
nak függõben lévõ megrendelését
igazoló dokumentummal - nyilat-
kozta Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter. A témában Érszegi
Gergely szakértõt kérdeztük.

- Mit jelent pontosan az új rend-
szer bevezetése?

- Amagyar kormány idén febru-
ári döntése alapján az országban
mûködõ összes pénztárgépet ösz-
szeköti az adóhivatal számítógé-
pes adatfeldolgozó rendszerével. 

- Mi a célja ezzel a kormány-
nak?

- Ennek célja a vélhetõen eltit-
kolt bevételek, fõképpen a pénz-
tárgépes adóügyi nyugta kibo-
csátás elmulasztása, vagy a vá-
sárlót megtévesztõ blokkok, ha-
misított nyugták használatának
megszüntetése és ezzel az áfa-
csalás visszaszorítása.

- Milyen módon kötik össze a
pénztárgépet a NAV-al?

- Az új típusú pénztárgépek a
már meglévõ GSM mobilhálóza-

tot használva, vezeték nélküli ösz-
szekötéssel egy többszörösen tit-
kosított csatornán keresztül kap-
csolódnak a NAV rendszeréhez.

- Mit látunk majd az új gépeken,
milyen változások lesznek?

- Az új online pénztárgépek
külsõ jegyei laikus szemmel is
észrevehetõek lesznek. Minden-
ki által jól látható világító, illetve
villogó jelzések mutatják a gép
helyes vagy éppen helytelen mû-
ködését. A gép által kiadott adó-
ügyi nyugták szövege biztonsági
elemekkel bõvül, mellyel egye-
divé és hamisíthatatlanná válik
az adóügyi nyugta.

- Mit profitálhatnak a vállalko-
zások ebbõl az egészbõl?

- Az új típusú gépek lehetõsé-
get adnak a szorosabb és objektí-
vebb belsõ elszámolásra is. Azaz
a vállalkozás tulajdonosa akár
tételesen is képes lesz napi, heti
vagy havi bontásban kimutatni a
pénztárgép által regisztrált téte-
leket, forgalmat, és ezt évekre
visszamenõleg, akár statisztikák-
ba szedve rendszerezni. Ezzel a

pénztárosok zsebre dolgozása is
megszüntethetõ. 

- Mennyibe kerül az új pénz-
tárgép?

- Jelenleg egyetlen forgalmazó
sem tud pontos árat garantálni, de
nagyságrendben 150 ezer forint
körül lesz a végfelhasználói ára a
legolcsóbb pénztárgépnek. Termé-
szetesen a bõvített tudású és ko-
molyabb kivitelû gépek árai jóval
magasabbak is lehetnek.

- Milyen módon támogatja a
kormány a pénztárgépek vásár-
lóit?

- A kormány az adóhivatal
közremûködésével 50 ezer forin-
tos támogatást ajánl az új pénz-
tárgépeket használó vállalkozá-
soknak. Ezt a támogatást már
most is igényelhetik az ügyfélka-
pun keresztül, attól függetlenül,
hogy van-e kiválasztott vagy
megrendelt gép vagy sem.

- Mire számítson az, aki nem
tesz eleget a rendelet elõírásai-
nak?

- A NAV idén szeptember 1-je
után ellenõrzi a pénztárgép hasz-

nálatra kötelezett vállalkozásokat,
és az új rendeletnek nem megfele-
lõ pénztárgépet használókat bünte-
ti. (A pénztárgép használatára
nem kötelezettek körének leírása a
NAV.gov.hu oldalon található.) 

Varga Mihály miniszter kije-
lentette, hogy az online pénztár-
géppel nem rendelkezõ, de már
függõben lévõ, hitelt érdemlõ
megrendeléssel bíró vállalkozók
nem büntethetõk. Sz. Cs. 

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

Nyaklánc-kitépés 
Kerüljék az értékeikkel

kapcsolatos feltûnést.
Figyeljék környezetüket,
hogy észrevegyék, ha va-
laki gyanúsan viselkedik,
vagy közelít. Utcán, me-
net közben ne nyissák ki
táskájukat, megállókban,
tömegközlekedési jármû-
veken figyeljenek az ott
álló személyekre. Lehe-
tõség szerint magányo-
san ne sétáljunk közterü-
leten: az utcán elkövetett
bûncse lekményeke t
rendszerint egyedül sétá-
lók sérelmére követik el. 

Trükkös lopás
Senki ne engedjen be

idegent a lakásba, aki-
nek személyazonossá-
gáról nem gyõzõdött
meg alaposan! Közüze-
mi cégektõl, hivatalos
helyrõl érkezõket ellen-
õrizzenek telefonon, va-
lóban onnan érkeztek-e.
Aki egyedül él, lehetõ-

ség szerint hívja át
szomszédját, vagy a ház
gondnokát, ha idegen
érkezik, kérjen késõbbi
idõpontot az ismeretlen
látogatótól az ügyinté-
zésre, amikorra oda tud-
ja hívni ismerõsét, roko-
nát, családtagját. Inkább
mindenki legyen gya-
nakvó az éjszakai hívá-
sokkal, melyben pénzt
kérnek. Mielõtt bármit

is tennének, hívják fel
családtagjaikat, hogy
meggyõzõdjenek a hír
valódiságáról. 

Besurranásos
lopás 

Lakásunkat a nyári me-
legben is tartsuk kulcsra
zárva, akkor is, hogyha
többen vagyunk otthon!
Ablakunkra szereltessünk
rácsot, egyéb védelmi
eszközt, mivel a szellõzte-
tés miatt nyitva hagyott
ajtó, vagy ablak - nappal
és éjszaka egyaránt - „re-
mek” csalogató a besurra-
nó tolvajok számára. 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság elérhetõsége:

Tímár utca 9/A. Telefon-
szám: 430-4700. E-mail:
3rk@budapest.police.hu 

Bûnmegelõzési tanácsok
Általános tendencia, hogy a nyári hónapokban a város-
részben is gyakoribbak a nyaklánc- és táskakitépések, a
„trükkös lopások”, illetve a besurranásos lopások. Nem
törvényszerû azonban, hogy bárki bûncselekmény áldo-
zatává váljon! - hívja fel a figyelmet Horváth Antal rend-
õr alezredes, a III. kerületi Rendõrkapitányság vezetõje.
Egy kis odafigyeléssel, egészséges gyanakvással sok
bûncselekmény megelõzhetõ. Alábbiakban a nyáron leg-
gyakrabban elõforduló, de kivédhetõ bûncselekmények-
re hívja fel a lakosság figyelmét a rendõrség.

S úlyos testi sértés
megalapozott gya-

núja miatt indított eljá-
rást a rendõrség a képen
látható ismeretlen tettes
ellen, aki még május 19-
én 3 óra körül, a Szent-
lélek téren a HÉV meg-
állójában szóváltást kö-
vetõen úgy megütött egy
arra járót, hogy az nyolc
napon túl gyógyuló sé-
rülést szenvedett. 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság kéri, aki a ké-
pen látható férfit felisme-
ri, jelenlegi tartózkodási
helyérõl vagy a bûncse-
lekményrõl bármilyen in-
formációval rendelkezik,
hívja a 430-4700-ás tele-
fonszámot, illetve névte-

lensége megõrzése mel-
lett tegyen bejelentést az
ingyenes 06-80-555-111-
es „Telefontanú” zöldszá-
mon (hétfõtõl csütörtökig
8-tól 16, pénteken 8-tól
13 óráig), illetve a 107-es
vagy a 112-es központi
segélyhívó telefonszámok
valamelyikén!

A III. kerületi Rend-
õrkapitányság bûn-

ügyi osztálya eljárást
folytat O. Sándor ellen,
aki ez idáig ismeretlen
társával június 24-én 23
óra körül a Lajos utcában
parkoló Suzuki Swift
jobb hátsó ablakát betör-
te, majd a beépített vé-
delmi berendezéseket
hatástalanítva megkísé-
relte azt eltulajdonítani.
A bûncselekmény befe-
jezését a lakossági beje-

lentés alapján helyszínre
érkezõ járõrök akadá-
lyozták meg, majd a tet-
test menekülés közben
elfogták.

A gyanúsítottnál tartott
házkutatáskor a bûnözõi
szlengben lopó szettként
ismeretes elektronikai
eszköz-párosításokat,
nyers indító kulcsokat,
zártörõ célszerszámokat,
több immobilisert, gép-
jármû vezérlõ-compu-
tert, illetve Suzuki gyári

autósrádió fejegysége-
ket, GPS navigációs-
rendszereket, kiszerelt
légzsákokat, valamint
több, vélhetõen bûncse-
lekménybõl származó
egyéb használati cikke-
ket, napszemüvegeket,
20 darab teniszütõt fog-
lalt le a hatóság. (A felte-
hetõen lopásból szárma-
zó lefoglalt tárgyakról
fényképek készültek, me-
lyek a BRFK honlapján
tekinthetõk meg.)

Gépkocsi tolvajra csaptak le 

Szabadságunk alatt is oldjuk meg valahogy postaládánk rend-
szeres ürítését, mert ha dugig van, azt jelzi, üres a lakás…

FOTÓ: KOVÁTS GÁBOR

Keresik a Szentlélek
téri bántalmazót

Pórul járt betörõ
B. Dávid megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy jú-
nius 15-én éjjel egy óbudai zöldség-gyümölcs üzlet
bejárati ajtajának üveges részét kõvel betörte, majd
megkísérelt bejutni azzal a szándékkal, hogy az üz-
letbõl értékeket tulajdonítson el. Cselekményében ar-
ra járó kerületi lakosok megzavarták, az elkövetõt a
helyszínen visszatartották a rendõrség kiérkezéséig.

Rongálás miatt indított
eljárást ismeretlen tet-

tesek ellen a rendõrség. Az
elkövetõk május 25-én 21
és 22.25 óra között hat par-
koló autó gumiabroncsát
szúrták ki a Pacsirtamezõ
utcában. A III. kerületi
Rendõrkapitányság mun-
katársai kérik, aki a képen
látható férfit felismeri, je-
lenlegi tartózkodási helyé-
rõl vagy a bûncselekmény

bármely részletérõl infor-
mációval rendelkezik, hív-
ja a 430-4700-ás telefon-
számot, illetve névtelensé-
ge megõrzése mellett te-
gyen bejelentést az ingye-
nes 06-80-555-111-es „Te-
lefontanú” zöldszámán
(hétfõtõl csütörtökig 8-tól
16, pénteken 8-tól 13 órá-
ig), a 107-es, vagy a 112-es
központi telefonszámok
valamelyikén! 

Hat autót rongáltak meg 
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Pályázat

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

obuda_2013_15.qxd  2013.08.05.  10:05  Page 26



2013/15. szám Szabadidõ
27

Rejtvényünkben egy fantasztikus észrevételt
olvashat. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõle-
ges 30. sorok megfejtése. 
VÍZSZINTES: 1. A beküldendõ megfejtés elsõ ré-
sze (zárt betûk: G. Á. J.). 14. Változat. 15. Kenés.
16. Volt magyar város Románia területén. 17. Nõi
név. 19. Földtörténeti kor. 20. Kisebb egység. 21. A
tõke fölötti részesedése, névelõvel. 23. Itt megfordí-
tottuk! 24. Régi orosz uralkodóval kapcsolatos. 26.
Görög betû. 27. Ritka férfinév. 29. Lágy fém. 30. Ru-
haanyag. 31. Hapsi. 33. Lenn. 35. Szerteágazók. 38.
Egyházi méltóság. 40. Nem emez. 41. Rívó. 43. Sze-
lén vegyjele. 44. Nak párja. 46. Kerget. 47. A Búsuló
juhászt formázta, Miklós. 48. Mez betûi keverve. 50.
Ilyen cigarettavégrõl szólt egykor a sláger. 53. Belül
kihátrál! 55. Vagány frizura. 57. Költõ. 58. Történet-
író, erdélyi fõnemes volt, Péter. 59. Párkapcsolat
egyik formája. 61. Nagyon konzervatív.
FÜGGÕLEGES: 1. Színészünk, István. 2. Gyümölcs. 3.
Ezzel ellentétesen is mennek a dolgok. 4. Egyik zenei
hangsor. 5. Visszaád!. 6. Állati lakhelyek. 7. Pataki Ferenc
számolási produkciója miatt lett ez. 8. A földet forgatta. 9.
Az egyik francia helységbe való. 10. Nóra egynemû betûi.
11. Ahorrorírás atyjának neve, fordítva. 12. Máltai, zambi-
ai és egyiptomi autók jele. 13. Ennek a névnapnak ludak is
fõszereplõi. 18. Válogatott focistánk volt, Imre. 21. Pali
egynemû betûi. 22. Miskolci hegy. 25. Észeknémet sziget.
28. Rizling is van ilyen. 30. A megfejtés második része
(zárt betûk: G. G. M.). 31. Az utóirat angol rövidítése. 32.
Mondj …, betörik a fejed. 34. A gazdaság fontos ága, név-
elõvel. 36. Névelõs lóbetegség. 37. Névelõ. 39. Bízik a do-
logban, régiesen. 42. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helységbe való.
45. Horgászok öröme. 47. A Jupiter egyik holdja. 49. Ilyen a falevél. 51.
Dán sziget. 52. Hölgy franciául. 54. Énekes magánszám. 56. Tor betûi
keverve, 58. Román autótípus. 60. Állóvíz. 62. Annyi, mint. Ipacs L.

A július 15-én megjelent, „Tartsuk tisztán a Földet!”
címû rejtvényünk megfejtése: 
„Többé már nem dobhatjuk el 

a hulladékot, mert nincs már olyan, hogy el.”

FELLINI RÓMAI, AHOL ÉDES A LÉT. A Római-part aranykorát idézõ, pezsgõ élettel találkozhatnak a Fellini Kultúrbisztró vendégei. A hûsítõk mel-
lett mozgókönyvtár, jazz koncertek, felolvasószínház, festõiskola és bicikliszerviz színesíti a kínálatot. „Gasztrohangulatok” címmel Krúdy elbe-
széléseket hallhat a közönség többek közt augusztus 22-én 16 órai kezdettel

Ingyenes aquafitnesz órákat tartanak napon-
ta két alkalommal szeptember 11-ig a Róma-
in, a Palatinus és a Dagály területén.

ABudapest Gyógyfürdõi és Hévizei
Zrt. több száz millió forintot fordí-

tott arra, hogy a fürdõk, strandok meg-
szépült környezetben, új szolgáltatások-
kal várják a fürdõzésre, kikapcsolódásra
vágyó vendégeket. Ennek jegyében a für-
dõkben kültéri fitnesz-gépeket helyeztet-

tek ki, a nyár második felében pedig, há-
rom strandon - a Gilda Max oktatóinak
közremûködésével - aquafitnesz szolgál-
tatást nyújtanak a vendégeknek, lehetõsé-
get biztosítva, hogy az itt eltöltött idõt
még kellemesebbé, sõt hasznossá tegyék
a legnagyobb fõvárosi fürdõkben. A Bé-
res Alexandra szakmai irányítása alatt
dolgozó oktatók naponta több alkalom-
mal hívják egy könnyû vízi „tornaórára”
- vidám dj-k közremûködésével - azokat,
akik a Római, a Palatinus és a Dagály
strandokat választják pihenésül. 

MODELLEZÉS ÉS ELEKTRONIKA. Az idén 29
éves Ganz Ifjúsági Mûhely ebben az évben is meg-
rendezi nyári táborait. Az elsõ már nagy sikerrel vé-
get ért. A foglalkozásokon készített munkákat a fia-
talok hazavihetik. Lehetõség van modellezésen
részt venni 6-12 éves kor között, illetve elektroni-
kain 12 éves kortól. A következõ nyári tábor idõ-
pontja: augusztus 5-tõl augusztus 9-ig, naponta 10-
tõl 17 óráig. Díja: 1000 forint/nap. Ez magában fog-
lalja az ebédet, a programokat és az elkészített
munkadarabot. (Érdeklõdni a helyszínen lehet
/Hímzõ utca 11./ vagy a 06(30)330-5117-es telefon-
számon Kövesdy Csaba mûhelyvezetõnél.)

Aquafitnesz a Rómain

Diagnózis 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Római Sport Egyesület 7 versenyzõ-
vel vett részt a bécsi World Sport Fesztiválon
július 4-tõl 7-ig. A WSF olimpiai hangulatú vi-
lágverseny, melyen 26 ország 1500 versenyzõ-
vel képviseltette magát a világ számtalan or-
szágából.  Az ünnepi bevonuláson, ahol az or-
szágokat bemutatták, Tengler Dániel (Római
SE) versenyzõ vitte a magyar zászlót, ami nagy
büszkeséggel töltötte el edzõit. 

Az egyesület 7 sportolója összesen 26 ér-
met szerzett a versenyen. Bíró Lili 5

arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérmet nyert. 50
méter pillangón Lili elért eredményével az
országos ranglista 4. helyére ugrott fel.
Könczöl János 4 arany-, 1 ezüst- és 3 bronz-
érmet szerzett, és az 50 méteres mellúszás-
ban elért eredményével az országos ranglista
3. helyére került. A 2003-as születésû Kiss
Lilien a 2001-es korosztályt megverve arany-
érmet szerzett 50 méteres mellúszásban.
Eredményével az országos ranglistán 5. he-
lyezést ért el. Kiváló eredményeket ért el a
csapat többi tagja is: Udvardi Kata 2 arany-,
1 ezüst-, 4 bronz-, Könczöl Zsuzsi 1 ezüst-, 2
bronz-, Tengler Dániel 1 ezüst-, 1 bronz-,
Füzi Réka 1 bronzéremmel térhetett haza. 

A végeredmény: a Római SE minden
versenyzõje érmet tudott szerezni, és õk
nyerték a legtöbb érmet a versenyen. 

Gyepes Lajos és Gyepes Ádám, az egye-
sület vezetõi köszönik a támogatást Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatának. 

Sz. Cs. 

World Sport Fesztivál Bécsben

A Római SE minden versenyzõje érmet szerzett

A „Legyen a betû jó barát” Alapítvány Védõ-
szárny Sportköre az idén is meghirdeti a gyerme-
keknek, fiataloknak szóló kajakozás, kenuzás
oktatását, vízitúrázó szinten. Akik elsajátítják a
civil szervezet által kínált ismereteket, rendsze-
resen részt vehetnek a vízitúrákon. Egyúttal arra
is lehetõségük nyílik, hogy valamelyik verseny-
szakosztályban komolyabb munkát vállaljanak. 

Amit kínálnak: evezés oktatása kajakban
és kenuban vízitúrázó szinten; a vízi köz-

lekedés szabályainak megismertetése; pihenõ
idõben különbözõ kézmûves foglalkozások.
Várják azokat a gyermekeket, fiatalokat, akik
szeretik a természetet és nem riadnak vissza
egy kis testmozgástól, akik tudnak úszni, akik
vízitúrára készülnek és még nem tudnak evez-
ni, szeretnének megismerkedni a Dunával.

Az oktatásokat szombat délelõttönként 10
órától tartják. Jelentkezni napközben a 317-
7329-es, esti órákban a 240-2627-es telefon-
számon lehet. A programokon való részvétel
ingyenes. Az alapítvány vízitelepe a Kossuth
Lajos üdülõpart 19-es szám alatt található.
(Bõvebb információ található a szervezet hon-
lapján: eszkimoka-kajaksuli.info; illetve a Vé-
dõszárny Sportkör Eszki-Móka Kajak/face-
bok.com oldalon.)

Vidám vízi élet gyermekeknek
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Valakit nagyon hiányolt a
közönség a római-parti
verseny mezõnyébõl. Szá-
vay Ágnes az utolsó öt év-
ben háromszor játszott a
döntõben, bár megjelent a
centerpályán, de ezúttal
civil ruhában, ütõ nélkül
érkezett, mégpedig azért,
hogy átvegye a WTA által
neki ítélt életmûdíjat. 

A makacs gerinc-
problémái miatt

visszavonulni kénysze-

rült kedvenc örült a 24
évesen kapott életmû díj-
nak, de közben sajgott a
lelke, hogy nélküle zaj-
lott a verseny. Az a ver-
seny, melyen négy ma-
gyar lány kapott helyet a
fõtáblán, sajnos azonban
a hajrában már egyikü-
kért sem tudott szurkolni
a hálás közönség. 

Lukács Vanda és Jani
Réka már az elsõ akadá-
lyon elbukott, Bukta Ág-
nes értékes gyõzelemmel

jutott a második forduló-
ba, de ott már esélytelen
volt a késõbbi tor-
nagyõztes Halep elleni já-
tékban (1-6, 1-6). Babos
Tímea két nehéz gyõze-
lem (Krumics 6-3, 6-7, 6-
3, illetve Torro-Flor 1-6,
6-4, 7-6) után ugyancsak
Haleppel találkozott. A
román lány, aki egy hó-
nap alatt már a harmadik
tornagyõzelmét aratta, ne-
ki sem kegyelmezett (5-7,
1-6). A döntõben: Simona

Halep-Yvonne Meussbur-
ger 6-3, 6-7, 6-1.

A párosok versenyében
még ennyi sikerélmény
sem jutott a magyarok-
nak. A Barzó Lilla-Gálfi
Dalma, Bukta Ágnes-Jani
Réka és a Babos Tímea-
Alicja Rosolska (lengyel)
kettõs nem élte túl az elsõ
fordulót, így gyorsan bú-
csúztak a versenytõl. A
döntõben a cseh Hlavac-
kova-Hradecka páros a
vártnál könnyebb gyõzel-

met aratott (6-4, 6-1) a
Bratchikova-Tatishvili
duó ellen. 

A 235 ezer dollár össz-
díjazású Hungarian
Grand Prix Tenisz Torna
a mérsékelt hazai sikerek
ellenére is jól sikerült, az
erõs mezõnynek köszön-
hetõen izgalmas mérkõ-
zéseket láthattak a né-
zõk. Persze Szávay Ági-
val a döntõben még for-
róbb lehetett volna a
hangulat. (lovas)

Tenisz Hungarian Grand Prix a Római-parton • Szávay életmûdíjas  

Simona Halep a tornagyõztes

A két döntõs: Halep és Meussburger A WTA életmûdíjjal kitüntetett Szávay Ágnes és Márky Jenõ versenyigazgató

Szeptemberben jelentõs
sportesemény helyszíne
lesz Eger. Itt rendezik a
GPC Raw & Eqvipped erõ-
emelõ világbajnokságot,
melyen a békásmegyeri
Gruber’s Gym SE a legna-
gyobb létszámú csapattal
(19 férfi és 4 nõ) képvisel-
teti magát. Gruber Vilmos
klubtulajdonos-edzõ sike-
res szereplést vár  ver-
senyzõitõl. 

Éremesõ 
kilátásban 

A vb-re való kvalifiká-
ciót több felkészülési ver-
senyen, köztük a Magyar
Országos Bajnokságon
vívták ki a csapat tagjai, jó
formájukat jelzi, hogy
minden alkalommal min-
denki érmes helyezést ért
el. A vb azonban más „ká-
véház”, Egerben nagy
csaták várhatók, a több
kontinensrõl érkezõ  erõs
emberek között kipróbált
harcosok vannak, közülük
néhányan már többszörös
világbajnokok. Persze a

mieinket sem kell félteni,
Gruber Vilmos szerint jó
felkészüléssel, koncentrált
versenyzéssel ezen a ver-
senyen is hullhat az érem-
esõ. Acsapat elszántan ké-
szül, a mindennapi edzé-
seken tonnák tucatját
mozgatják meg, mert tud-
ják, verejtékük cseppjei-
bõl születnek a jó eredmé-
nyek. - A kiktõl várható
érem az egri vb-n? - kér-
désre az edzõ magabizto-
san válaszolt: - Mindenki-
tõl!

Népszerû az 
erõemelõ mûhely

A válasz nem is megle-
põ, ha a klubban folyó, jól
megtervezett edzésmunkát
vesszük alapul. AGruber’s
Gym SE jó hírnévnek ör-
vend, legutóbb három te-
hetséges ráckevei fiatal
kérte átigazolását, hamaro-
san velük és az amatõrök
közül felkerült Spert Tün-

de-Kiss Éva duóval tovább
erõsödhet az erõemelõ
mûhely. 

A vb-re való felkészülés
jegyében zajlott a klub ál-
tal Budaõrsön rendezett
felhozó gála is.  Az önkor-
mányzat különdíjat aján-
lott fel a legeredményeseb-
ben szereplõ egyesületnek,

amit természetesen a
Gruber csapat vitt haza. 

- Van egy titkos ászunk a
vb-re - latolgatta az esélye-
ket az edzõ. - Vajna Gábor
szorgalmas munkával nem
csak utolérte súlycsoportja
ászait, hanem már a csúcs-
ra is juthat. Rajta kívül
aranyérmet nyerhet: Job-

bágy István László, Bányai
Attila, Penkó Gábor, Mák
András, Dallos Ottó, Ka-
sza László, a nõk közül
Rohrmann Katalin, Gru-
ber Anna, Spert Tünde és
Kiss Éva. De azt is el tu-
dom képzelni, hogy nem
marad le senki a dobogó-
ról. Kép és szöveg: Lovas 

Õsszel erõemelõ világbajnokság Egerben
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• Dr. Tósoky Balázs ügyvéd augusztusban szünetelteti a jogse-
gélyt, mely szeptemberben folytatódik. * Dr. Gáthy Zsuzsanna
ügyvéd és dr. Kõvári Béla ügyvéd augusztusban szünetelteti 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.
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80.
szám alatti irodájában szeptember 11-tõl 16-tõl 17 óráig fogadóórát
tart, amely minden hónap második szerdáján ingyenes jogi tanács-
adással egészül ki. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-
as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

országgyûlési képviselõ fogadóóráját

minden hónap elsõ péntekén 16 órától

tartja a Kabar utca 11. szám alatti Job-

bik irodában, illetve külön idõpont

egyeztetésére is mód van a z.kar-

pat.daniel @jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh
Lajos országgyûlési
képviselõ fogadóórát
tart. Az érdeklõdõk a
+36-20-770-6593-as te-
lefonszámon vagy a
lajos.olah@parlament.hu
e-mail címen jelentkez-
hetnek idõpont-egyez-
tetés céljából.

Óbudán készülnek a közrádió hírmûsorai 
Több hónapos elõkészítés után július 20-án szállították át a mûsza-
ki eszközöket a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épületébõl az
óbudai telephelyre. A közmédia budapesti, Kunigunda útjai gyártó-
bázisán készülnek július 22-tõl a közszolgálati rádióadók hír- és hír-
háttér mûsorai. Mostantól a Kossuth, a Petõfi, a Bartók és a Dankó
Rádió híreit, a Krónikákat, valamint a „180 Perc” és az „Ütközõ” cí-
mû mûsorokat is az óbudai gyártóbázison állítják elõ.

Idén a korábbiaknál több és szí-
nesebb programmal várták a láto-
gatókat augusztus 3-án és 4-én a
kecskeméti repülõnapra. 

A légishowban összesen 142
repülõgép és helikopter

vett részt. A légishow mellett a
látogatók megismerkedhettek a
Magyar Honvédség életével, a
most 75 éves légierõ történeté-
vel, valamint a különbözõ kato-
nai eszközökkel. A gyermekek-
nek játszóházat is berendeztek. 

A Honvédelmi Minisztérium
ingyenes belépési lehetõséget

biztosított néhány szociálisan
rászoruló családnak. A 17 je-
gyet Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter adta át a
Váradi utcai Fidesz-irodában
július 25-én. 

A Forma1 szabadedzésére is
kiosztottak 30 ajándék jegyet.
Ezeket a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítványhoz az Er-
zsébet-programban benyújtott
sikeres pályázat eredménye-
ként kapták a rászoruló gyer-
mekek. A jegyek mellé ebéd és
uzsonnacsomag is járt.

(d.)

Ajándékjegyek gyermekeknek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hahota
Egy texasi érkezik Syd-
ney-be és taxit fog magá-
nak. Arra kéri, vigye körül
a városban. Közben el-
kezd nagyképûsködni,
hogy milyen kicsi a városi
repülõtér, és hogy Texas-
ban nagyobb kifutópályák
vannak minden farmon.
Hamarosan átkelnek a ki-
kötõ feletti hídon és a te-
xasi továbbra is felvág: - A
kacsaúsztatóm nagyobb,
mint ez a kikötõ, és a
díszhidacska felette
hosszabb, mint ez a já-
tékhíd.
Hirtelen egy kenguru ug-
rik a kocsi elé, a taxiso-
fõrnek fékeznie kell, az
utas pedig erõsen ka-
paszkodik. A sofõr ekkor
nem bírja tovább, felkiált:
- Rohadt tücskök!

* * *
- Jaj, de szép ez a csiz-
ma! - mondta a Télapó,
és betette a zsákjába.

* * *
- Mondd, drágám - kérdi
a lány -, mit csináljak,
hogy a randin ne boros-
tás arccal várj engem?
- Gyere idõben...

* * *
- Az én bátyám numiz-
matikus.
- Az mi?
- Pénzeket gyûjt.
- Érdekes. Ezt régebben
koldusnak mondták.

* * *
- Jó reggelt, szomszéd!
Milyen vörös a szeme!
- Jaj, ne is mondja, egy
percet sem aludtam az
éjjel. Valami szörnyen
búgott a házban. Nem
hallotta?
- Én nem hallottam
semmit, egész éjjel por-
szívóztam.

CSILLAGHEGYI STRAND

A z egész nap folya-
mán tartó változa-

tos színpadi program
egyik kiemelkedõ része
a hagyományos esküvõi
szertartás lesz, tûzcere-
móniával egybekötve. A

menyasszonyt barátnõi
szépítik, festik, ékszere-
zik, majd lefátyolozva
érkezik a võlegény elé,
ahol leleplezik. Eredeti-
leg ekkor látja elõször
egymást a leendõ pár

ünnepi díszben. Így kez-
dõdik a ceremónia, mely
sok izgalmat és újdonsá-
got nyújt a közönségnek.

A színpadi program
másik közkedvelt része
az õsi és modern indiai
táncok, gyönyörû színes
ruhákban és bokacsen-
gettyûkkel, valamint a
tradicionális hangszere-
ken tartott zenei bemu-
tatók és a dobszóló.

A keleti kultúra el-
hagyhatatlan része, a
harcászati bemutató sem
maradhat el, ahol a kar-
dok is szerepet kapnak
majd.

A színpadi program
mellett lesz kirakodóvá-
sár, íjászat, henna- és
arcfestés, látványfõzés
kóstolóval, gyermek-

foglalkozások, és aki
kedvet érez az indiai ru-
hák felpróbálásához, azt
is megteheti.

A templomban folya-
matos körvezetést tarta-
nak, melyen a közönség
mindent megtudhat a
Krisna-hívõk életmódjá-
ról és hitbeli gyakorlatá-
ról.

A rendezvény augusz-
tus 17-én 10-tõl 17 órá-
ig tart. A látogatók kö-
tetlen módon vehetnek
részt a programokon. Az
esküvõ várhatóan 13
órakor kezdõdik.

(Részletes információ:
budapestturizmus.kris-
na.hu Érdeklõdni lehet a
+36-30-643-3113-as te-
lefonszámon, Haddad
Nóra szervezõnél.)

Krisna-búcsú Óbudán

Nyári játszócsoport Csillaghegyen
A Szamóca Gyermekházban Csillaghegyen nyáron
minden csütörtökön 17-tõl 19 óráig játszócsoportba
várják a gyerekeket, ahol a kötetlen játék mellett be-
szélgetnek, tornáznak, énekelnek, kézmûvesked-
nek és fõznek is a kicsik. A szervezõk 0-7 éves ko-
rig 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.)

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete augusztusban a következõ idõpontokban és
helyszíneken szervez véradást. Augusztus 13-án
14-tõl 17 óráig: a Szent Margit Kórházban (Bécsi
út 132.). * Augusztus 14-én 11-tõl 14 óráig: a
Globe 3. Irodaházban (Kórház utca 6-12.) * Au-
gusztus 23-án 15-tõl 19 óráig: az Óbudai Auchan
áruházban (Szentendrei út 115.) * Augusztus 28-
án 11-tõl 19 óráig: a Csobánka téri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.).
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradók-
nál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

A Krisna-hívõk budapesti központjukban folyamatos kul-
turális programokkal várják a látogatókat. A központ a
Lélek Palotája néven vált ismertté, ahol egyre színesebb
és egyre nagyobb szabású rendezvényekkel várják a ven-
dégeket. Augusztus 17-én a Krisna-völgyi búcsúhoz ha-
sonló vidám, indiai fesztivállal készülnek.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_15.qxd  2013.08.05.  10:06  Page 32


