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A lengyel és a magyar nép történelme
összefonódott - hangzott el a Katinyi Már-
tírok Parkjában tartott megemlékezésen.

Kolosy tér, Kaszásdûlõ, Aquincum: a
termelõi piacokon minõségi hazai ter-
mékek vásárolhatók, megfizethetõ áron.

Európai parlamenti választást tartanak má-
jus 25-én Magyarországon. A pártlistákon
indulók ötéves mandátumot szereznek. 35

Uniós választás májusban

7
Katyni áldozatok emléknapja

11
Termelõi piac három helyen

A Szentendrei úton, a
Római strand és a

kemping szomszédságá-
ban, közel 2,5 hektáron te-
rül el a magaslati kötélpá-
lyákkal, és infraharc-
pályával felszerelt Római
Kalandpark. A park meg-
álmodóinak céljai: sza-

badidõs programot kínálni
minden korcsoportnak;
visszahozni a régi, városi
park hangulatát. A létesít-
ményt április 10-én nyitot-
ták meg a nagyközönség
elõtt, a szolgáltatásokat
pedig folyamatosan bõví-
tik. BÕVEBBEN A 32. OLDALON

Lapzártakor érkezett: Bé-
kásmegyer-Ófalun, a
Templom téren adja át
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata április 25-én
a Templom té-
ri parkot, mely
játszótér és pi-
henõpark. Az
új közösségi

tér lehetõséget kínál gyer-
mekeknek, fiataloknak,
idõseknek egyaránt sza-
badidejük hasznos és pi-
hentetõ eltöltésére.

Kalandorok ne kíméljenek! 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

másodszor rendezte meg
a kedvezményes mus-
kátlivásárt a városrész
hét intézményében. Több

ezer tõ muskátlit vásá-
roltak a jogosultak az

április 17-ei akción.
INFORMÁCIÓ A 8. OLDALON

Kedvezményes muskátlivásár

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma má-
jus 9-én, pénteken jelenik meg. Újságunk korábbi
számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Új közösségi park a Templom téren
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Önkormányzat – Beruházás

J ó ütemben halad
Csillaghegyen a Hu-

nyadi utcai bölcsõde
építése. Mint arról több-
ször beszámoltunk, a
630 millió forintot meg-
haladó összköltségû
projektre 2012-ben kö-
zel 150 millió forintot
nyert Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség pályázatán.
2012 szeptemberében
indult a közbeszerzési
eljárás, egy év múlva
pedig a kivitelezés.  Ter-
vek szerint õsszel meg-
nyithatja kapuit az új in-
tézmény, melyben 52
kisgyermek napközbeni
ellátását biztosítja majd
az önkormányzat. 

Megtekinthetõ szabályozási terv módosítások 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érintetteket, hogy 2014. április 25-e
és 2014. május 10-e között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer
Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben, a hivatal épületében, a fõépítészi és városter-
vezési irodán (Hídfõ utca 18.) a Budapest III. kerület Szentendrei út-Záhony utca-
Jégtörõ utca (a Mozaik utcáig)-Reményi Ede utca által határolt területre vonatko-
zó kerületi szabályozási terv módosítása;a Budapest III. kerület Kaszásdûlõ (Szent-
endrei út-volt esztergomi vasútvonal-Pomázi út-Törökkõ utca-Csillaghegyi út-
Bojtár utca-Bécsi út-Fehéregyházi út-Hunor utca-Hévízi út-Bogdáni út) kerületi
szabályozási terv módosítása megtekinthetõ. Bús Balázs

polgármester

Nagypénteken, április 18-
án a keresztútjárás után
szentelték fel a Kiscelli kál-
vária restaurált Golgota-
szoborcsoportját. Ezzel a
kálvária megújításának má-
sodik szakasza zárult le.

A14 stációból álló ke-
resztutat 2013-ban

adták át, idén húsvétra pe-
dig a Golgota-szoborcso-
port restaurálása készült el,
amit keresztútjárás utáni
megáldásával adtak át
2014 nagypéntekén.

A német ajkú lakosság
által 1815-ben felállíttatott,
majd a Német Kisebbségi
Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület
kezdeményezésére 1995-
ben felújított kálvária is-
mét szükséges rekonstruá-
lását Vízi Tihamér festõ-
mûvész, helyi lakos kezde-
ményezte.

A felújítást Bús Balázs
polgármester kezdemé-
nyezésére Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
jelentõs és azonnali anya-
gi ráfordítással támogatta.
Ez biztosította a szobor-
csoport restaurálásának
szeptemberi megkezdését.

A munkát a Fõvárosi
Önkormányzat, Tarlós
István fõpolgármester és
a Fõvárosi Közterület-

fenntartó Zrt. is támogat-
ta. A megvalósításhoz a
Nemzeti Kulturális Alap
és az Emberi Erõforrások
Minisztériuma Egyházi,
Nemzetiségi és Civil Tár-
sadalmi Kapcsolatokért
Felelõs Államtitkárság
pályázatán nyert támoga-
tás is hozzájárult. Segítet-
tek az Óbuda-Szenthá-
romság Plébánia, a Szent
Anna kápolna, a Kövi

Szûz Mária templom, a
Szalézi Rend és az újlaki
plébániatemplom hívei,
valamint számos szerve-
zet és magánszemély,
akik a jótékonysági ren-
dezvények támogatóje-
gyeinek megvételével,
vagy az e célból kiadott
helytörténeti naptár meg-
vásárlásával járultak a fel-
újításhoz.

Az ügy mellé állt a T-
Art Alapítvány rendez-
vények szervezésével és
témához illõ alkotásaik
felajánlásával. A pályá-
zati önrész elõteremtésé-
hez hozzájárult az Óbu-
dai Társaskör és az Óbu-
dai Kulturális Központ
vezetése, a Liszt Ferenc
Kamarazenekar tagjai és
a felkért elõadómûvé-
szek.

A felújításból kivette
részét az Óbuda Hegyvi-
dékiek Egyesületének

közel 30 tagja és szimpa-
tizánsa, akik térítésmen-
tesen megszervezték és
lebonyolították az anya-
gi hátteret megteremtõ
jótékonysági rendezvé-
nyeket, pályázatokat ír-
tak és kezeltek, a kivite-
lezést szervezték.

A tulajdonos képvise-
letében Tavas Gellért
plébános, valamint az õt
követõ Rajk János plé-
bános a pályázatokkal,
elszámolásokkal, szerzõ-
désekkel, átadás-átvéte-
lekkel kapcsolatos admi-
nisztrációt vállalták.

A restaurálás mûvé-
szei voltak Seres János
és Szõnyi Endre szob-
rászmûvész, Szendrõi
Ferenc Miklós, Vass Me-
linda és Szilvási Judit dí-
szítõfestõ, folyamatos
konzultációt biztosított
Szûcs Péter szobrászres-
taurátor, fõiskolai tanár.

Megújult a Kiscelli kálvária 
Golgota-szoborcsoportja

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Épül a bölcsõde Csillaghegyen 
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Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, Budapest 4-
es számú választókerület (II.
és III. kerület) megválasztott
országgyûlési képviselõje, áp-
rilis 18-án bensõséges ünnep-
ségen vette át megbízólevelét
Földváryné dr. Orosz Julian-
nától, a helyi választási bizott-
ság elnökétõl. - Azon fogok
dolgozni, hogy ez a régió sze-

rethetõbb, barátságosabb, él-
hetõbb legyen. Azok az embe-
rek, akik itt élik a mindennap-
jaikat úgy érezhessék, hogy
színvonalasabb oktatás, jobb
egészségügyi ellátás, erõsebb
közbiztonság, környezet- és
természetbarát életkörülmé-
nyek megteremtése a célom-
mondta a körzet új országgyû-
lési képviselõje.

Bús Balázs polgármester
és Tóth Roland ifjúsági
polgármester együttmûkö-
dési megállapodást írt alá
április 11-én. Ebben rögzí-
tették a kölcsönös és ha-
tékony segítségnyújtás
feltételeit az önkormány-
zat ifjúsági területen vég-
zett munkájához.

2014 februárjában
döntött a képviselõ-

testület arról, hogy Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mesterének kezdemé-
nyezésére, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Köz-
pont III. kerületi tankerü-
letével egyetértésben if-
júsági önkormányzatot
hív életre. Ennek megfe-
lelõen a diákönkormány-
zatok megválasztott kép-
viselõi kiválasztották az
Óbuda-Békásmegyer If-
júsági Önkormányzat
(ÓBIÖK) képviselõit,
jegyzõjét, alpolgármes-
terét, polgármesterét.

Az ifjúsági önkor-
mányzat munkájához az
önkormányzat biztosítja
a feltételeket, és megadja
a szükséges segítséget,
hogy minél hatékonyab-
bá tegye a kerület ifjúsá-
gi területen végzett mun-
káját. Mindezt együtt-

mûködési megállapodás-
ban rögzítették, melyet a
két polgármester, Bús
Balázs és Tóth Roland
szentesített aláírásával.

A megállapodásban
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata vállalja
többek közt, hogy az

ÓBIÖK számára jogot
biztosít arra, hogy Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata Képviselõ-tes-
tületének és bizottságai-
nak ülésein, az ifjúsággal
kapcsolatos, valamint az
ifjúságot érintõ döntések
meghozatalakor meghí-

vottként részt vegyen, az
ifjúság számára megjele-
nési felületet biztosít az
önkormányzati felülete-
ken, minden éves költ-
ségvetési rendeletében
meghatározott mérték-
ben mûködési támoga-
tást nyújt számára, meg-
felelõ elhelyezést bizto-
sít a feladatok végrehaj-
tására, szervezésére és
kapcsolatot tart velük.

Óbuda-Békásmegyer
Ifjúsági Önkormányzata a
mûködési támogatásként
átvett pénzeszközökkel
évente elszámol, éves ter-
vet készít az elvégzendõ
feladatokról, programok-
ról, diákokat érintõ kérdé-
sekrõl, együttmûködik a
polgármesteri kabinettel,
képviseli a kerületi ifjú-
ság érdekeit, segít a kerü-
let ifjúsági rendezvényei-
nek szervezésében, és
részt vesz a testvérvárosi
kapcsolatok ápolásában,
kialakításában is.

Ifjúsági önkormányzat

Aláírták az együttmûködési megállapodást

Budapest fõváros 10. számú
egyéni választókerületében az
MSZP-Együtt-DK-PM-MLP je-
löltjeként Kiss László nyert jogot
arra, hogy országgyûlési képvise-
lõ lehessen a következõ ciklus-
ban. Megbízólevelét dr. Balogh
Péter Róberttõl, a választókerület
választói bizottságának elnökétõl
vette át a polgármesteri hivatal
jegyzõi irodájában április 18-án. 

A szocialista politikus a kerület
jelentõs problémáiként a munka-
nélküliséget, a közbiztonságot

említette, de a meg nem oldott
kérdések közé sorolta az árvízvé-
delmet is. Hozzátette: szeretné, ha
ebben a ciklusban ezeken a terü-
leteken pozitív változások történ-
nének - nyilatkozta az MTI-nek.

Kiss László beszélt arról is,
hogy mintegy tíz éve tanár, ezért
az oktatással, a kultúrával is fog-
lalkozni kíván az Országgyûlés-
ben. Véleménye szerint választá-
si sikerét annak köszönheti,
hogy a kerületben élõket érdeklõ
kérdéseket válaszolta meg. 

Átvették megbízólevelüket az új országgyûlési képviselõk

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A képviselõ-testület elfogadta az óbudai Zichy kastély északi szárnyának felújítási
projektjavaslatát, és azt is, hogy új térfigyelõ kamerákra pályázik az önkormányzat.
Ezzel a városrész újabb 16 pontjára kerülhetnek kamerák. Számos együttmûködési
megállapodásról is döntöttek a képviselõk az április 10-ei ülésen. 

Megújulhat a Zichy kastély északi szárnya 

Új térfigyelõ kamerákra pályáznak 
Gratuláció az új parlamenti képviselõknek 

A képviselõ-testület április 10-ei ülésén az április 6-
ai országgyûlési képviselõ választásokon a III. kerü-
letben megválasztott jelölteknek, Kiss Lászlónak
(MSZP-Együtt-DK-PM-MLP) és Varga Mihálynak
(Fidesz-KDNP) gratulált Bús Balázs polgármester.
Köszönetét fejezte ki a leköszönõ Menczer Erzsé-
betnek (Fidesz-KDNP) a parlamentben is Óbudát
támogató négy éves munkájáért.
Kiss László országgyûlési képviselõ - miután jelez-
te, hogy az országgyûlési mandátumának átvétele
után lemond kerületi képviselõi megbízatásáról -,
azt mondta: a továbbiakban is az óbudai modell
szellemében, az önkormányzat együttmûködõ part-
nere kíván maradni.

Nyomon követhetõ vagyongyarapodás 
Több ponton változott az önkormányzat szervezeti
és mûködési szabályzata. Béres András (Párbe-
széd Magyarországért) képviselõ üdvözölte, hogy
ezentúl az önkormányzat a képviselõk aktuális va-
gyonnyilatkozatának a képviselõi mandátum lejárta
után egy évig biztosítja a nyilvánosságot. Mind-
emellett, igény szerint minden képviselõnek felüle-
tet biztosít saját vagyonnyilatkozatának nyilvános-
ságra hozatalára, hogy a vagyongyarapodás nyo-
mon követhetõ legyen. Az új szabályzat a képvise-
lõkre új bejelentési kötelezettséget ró, amennyiben
off-shore típusú szervezetben szerez részesedést,
vagy ilyen vállalkozás alkalmazottjává válik.

Tervbe vett sportcsarnoképítés
Korábban már döntés született egy kaszásdûlõi, mul-
tifunkcionális sportcsarnok felépítésérõl. Az eredeti-
leg tervezett helyszín most módosult, a kiviteli tervek
a TVE használatában álló Kalap utcai ingatlanra ké-
szülnek. Amennyiben a TFSE sikeresen pályázik
sportfejlesztési tervével (a sportcsarnokról szóló el-
képzeléssel) a Magyar Kézilabda Szövetségnél, úgy
az önkormányzat átvállalja a bekerülési költségek 30
százalékát. A kerületi tulajdonú, leendõ sportlétesít-
mény megvalósulását követõ 15 évre a Magyar Ál-
lam javára jelzálogjogot jegyeznek be.

Kiléptetõ lakások az átmeneti otthonnak
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központ Családok Átmeneti Otthona eddig össze-
sen hat, úgynevezett kiléptetõ lakást mûködtetett
támogatottjai társadalomba integrálásának része-
ként. Ezek közül az egyik életvitelszerû lakhatásra
alkalmatlanná vált, ezért ezt egy jó állapotúra cse-
rélte az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. A képviselõk
ezen túlmenõen ahhoz is hozzájárultak, hogy az in-
tézmény számára további négy lakást juttasson a
vagyonkezelõ, azaz tízre bõvülhessen a kiléptetõ
lakások száma.

Meghosszabbított vezetõi megbízás
A kerület Védõnõi Szolgálata vezetõi tisztségére ki-
írt pályázaton az intézményt eddig is irányító
Schadek-Bíró Éva nyert, és kapott mandátumot
2019. április 10-ig a képviselõ-testülettõl.

• A képviselõ-testület
megszavazta, hogy pá-
lyáz a Norvégia, Lich-
tenstein és Izland által lét-
rehozott támogatási alap,
az EGT Finanszírozási
Mechanizmusra, mely-
ben kiírják a „Kulturális
és természeti örökség
megõrzése” - „Városi
épített örökség megõrzé-
se” címû programot. 

• A testület elfogadta
az óbudai Zichy kastély
északi szárnyának fel-
újítási projektjavasla-
tát; biztosítja a fejlesz-
téshez szükséges önrészt,
legfeljebb 60 millió fo-

rint összegig a 2015. évi
költségvetésében. 

• Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata idén is
meghirdeti a kerületi civil
szervezetek számára a Fo-
gadj örökbe egy zöldterü-
letet! elnevezésû pályáza-
tot. Az errõl szóló elõter-
jesztést elfogadták a képvi-
selõk a Környezetvédelmi
Alap terhére. A pályázat
célja, hogy a kerületi civil
szervezetekhez kötõdõ ál-
lampolgárokat bevonják a
közterületek rendbetételé-
be, szépítésébe, erõsítsék
kötõdésüket a kerülethez;
javítsanak az általános

szemléletmódon. A pályá-
zaton elnyerhetõ támoga-
tás maximális összege 200
ezer forint, az összesen 2,5
millió forintos alapból.

• A városrész közbizton-
ságának javítása érdeké-
ben az önkormányzat min-
den évben jelentõs támoga-
tást nyújt a lakóközössé-
geknek, a helyi rendvédel-
mi szervezeteknek, mellyel
jó eredményeket tudtak el-
érni a lakosok biztonságér-
zetének javításában. Akép-
viselõk arról döntöttek,
hogy a legveszélyeztetet-
tebb korosztály, az idõsek
számára nyújt segítséget
egy egyszerû, de hatásos
biztonsági eszközzel, az
elektromos ajtóékkel. Ezzel
megelõzhetõ az idõseket a
lakásukban ért támadás.

Pályázatok 
a városrész fejlõdéséért

ILLUSZTRÁCIÓ
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Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

A Máltai Szeretet-
szolgálat hosszú

évek óta mûködteti Óbu-
dán a „Játszva megelõz-
ni” programban játszóte-
reit. A játszótereken kép-
zett szociális munkások,
szociális asszisztensek

dolgoznak. Mivel 2010
óta megnövekedtek a
program költségei, illet-
ve a tavaszi, nyári, kora
õszi idõszakban, amikor
a terek látogatottsága
erõsen megnõ, két újabb
szakemberre lett szük-

ség, egyszeri támogatá-
sért fordult az önkor-
mányzathoz a Szeretet-
szolgálat. A képviselõk a
játszótér-programot az
általános tartalék keret
terhére támogatásukról
biztosították.

„Fogadj örökbe egy zöldterületet!”
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - a kerület Környezetvédelmi Alap-
jának terhére - zöldfelület örökbefogadására lehetõséget adó pályázatot
hirdet a fenti címmel a kerületben mûködõ civil szervezetek részére.
Támogatható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a
civil szervezet mûködési területén, közterületen fekvõ zöldfelületek rendbetéte-
lére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygon-
dozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére), parképí-
tési feladatok elvégzésére, valamint a rendbetett terület folyamatos gondozásá-
ra, takarítására fordítható.
Az elnyerhetõ támogatás maximális összege: 200.000 forint.
A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendõ mun-
ka értéke is.
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthetõ a www.obuda.hu internetes ol-
dalon, vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest,
Fõ tér 4.).
A pályázatról további információt nyújt: Radnai Írisz civil referens a 437-8921-
es telefonszámon, vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.
A beadás határideje: 2014. május 5. (hétfõ) 12 óra.

Támogatott játszótéri program

M ódosulnak május
1-jétõl az Óbudai

Szociális Szolgáltató In-
tézmény által nyújtott
szolgáltatások díjai: úgy-
mint étkeztetés, házi se-
gítségnyújtás, jelzõrend-
szeres házi segítségnyúj-
tás, a nappali ellátás, vala-
mint az átmeneti elhelye-
zést nyújtó idõskorúak
gondozóházának intéz-

ményi térítési díja. Vál-
toztak az Óbudai Rehabi-
litációs és Foglalkoztatási
Központban a fogyatéko-
sok és pszichiátriai bete-
gek nappali ellátásáért, a
támogató szolgáltatásért,
továbbá az Óbudai Egye-
sített Bölcsõdékben a böl-
csõdei étkezésért, gondo-
zásért, játszócsoport
igénybevételéért, idõsza-

kos gyermekfelügyeletért,
szülõ-csecsemõ-kisgyer-
mek konzultációért fize-
tendõ díjak, valamint az
Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi
Központ Gyermekek Át-
meneti Otthonának téríté-
si díjai is. A fizetendõ dí-
jak több esetben igazod-
nak az ellátottak jövedel-
méhez. 

Szociális szolgáltatásokért 
fizetendõ díjak változása 

16 helyszínre új kamerák 
A képviselõk döntése értelmében a városrész indul-
ni kíván a ,,Térfigyelõ kamerarendszerek kiépítése
vagy bõvítése” címû belügyminisztériumi pályáza-
ton, melyen az önkormányzat vissza nem térítendõ
támogatást igényelhet a közbiztonság megerõsíté-
sére. Óbuda-Békásmegyer újabb 16 pontjára, a
bûnügyi statisztikai mutatók alapján, a kerületi rend-
õrkapitányság által kijelölt helyszínekre kerülhetnek
az új kamerák.

Több együttmûködési meg-
állapodás született vagy
újult meg az ülésen. 

• Az Elveszett Állatok
Gyógyító, Ellátó, Elhelye-
zõ Alapítvány az együtt-
mûködési megállapodás
alapján közremûködik az
elkóborolt állatok befogá-
sában, elhelyezésében, a
gyógyításban, valamint
gondoskodik kötelezõ vé-
dõoltásukról, szükség
szerint ivartalanításukról. 

• A Közép-Budai Ön-
kéntes Polgári Védelmi
Egyesület a megállapo-
dásban vállalja, hogy a
III. kerület területén be-
következõ katasztrófave-
szélyek, katasztrófák, ve-
szélyhelyzetek és kárese-
mények következménye-
inek felszámolásában el-
lenszolgáltatás nélkül
vesz részt, technikai be-
mutatókat tart, valamint
biztosítási feladatokat lát
el. A szélsõséges idõjárá-
si körülmények miatt be-
következõ viharkárok so-
rán az utak takarításában
és járhatóvá tételében is
segít. 

•AMacskaárvaház Ala-
pítvány az országban
egyedülálló módon, kife-
jezetten macskák menté-
sével, ivartalanításával,
örökbeadásával, a macs-
kákkal kapcsolatos szem-
léletformálással foglalko-

zik. Az elmúlt két évben a
városrészben több száz kó-
bor, veszélyeztetett vagy
éppen nem megfelelõ he-
lyen élõ árva állatot ivarta-
lanítottak, oltattak be, ad-
tak örökbe. Szeretnék elér-
ni, hogy Óbuda közterüle-
tein csak és kizárólag re-
gisztrált, oltott, ivartalaní-
tott macskák éljenek. 

• A Táncpalánták Moz-
gásmûvészeti és Sport
Egyesület célja, megszer-
vezni és szakértelemmel
vezetni az egyesülethez
járó gyermekek sportfog-
lalkozását. Feladatának
érzi a rendszeres testmoz-
gás megszerettetését már
kisgyermekkorban. Spe-
ciális testedzési lehetõsé-
get biztosít, melynek célja
a tartáshibák, deformitá-
sok kialakulásának meg-
elõzése.

• Együttmûködési meg-
állapodás szabályozza a
jövõben a nemrég meg-
alakult Óbuda-Békásme-
gyer Ifjúsági Önkormány-
zatának az önkormány-
zathoz fûzõdõ viszonyát,
lehetõségeit és kötelezett-
ségeit. A megállapodás
egyebek mellett tartal-
mazza az átadott pénz-
ügyi és infrastrukturális
források használatának
kereteit, az ifjúsági önkor-
mányzat vállalásait és az
ifjúsági polgármester jo-
gait is. 

Megállapodások a kerületért 

Elismerések Óbuda Napján
A képviselõk zárt ülésen döntöttek a díszpolgári
cím, a Pro Óbuda, az Óbuda Kultúrájáért, az Óbuda
Sportolója Díj és a Hidegkuti Nándor Emlékplakett
várományosainak személyérõl. A díjazottak  Óbuda
Napján, május 4-én vehetik át a kitüntetéseket.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Képviselõ-testülete soron
következõ ülését lapunk

nyomdába adásának nap-
ján, április 24-én 10 órá-
tól tartotta a Városháza
tanácskozótermében.

Testületi ülés

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Folytatódik a vízvezeték-csere a Bécsi úton

Felújítás miatt április kö-
zepétõl jövõ nyárig pótló-
busz jár a 17-es villamos
teljes szakaszán. 

E lõször a Fõvárosi
Vízmûvek és a Fõ-

városi Csatornázási mû-
vek közmûfelújítása,
majd a budai fonódó vil-
lamoshálózat kiépítése
miatt kell a villamoso-
kat buszokkal pótolni a
teljes szakaszon. A be-
ruházás célja, hogy a
széttagolt budai villam-
osvonalak helyett át-
szállásmentes kapcsola-
tok jöjjenek létre Észak-,
Közép- és Dél-Buda kö-
zött. A projektben a 17-
es villamos egyesül há-

rom budai járattal.
Szombatokon üzemkez-
dettõl 15 óráig a Váradi
utcai piac miatt a
pótlóbusz a Batthyány
tér felé a Váradi utcai
szakaszt kihagyja.

Változik a közúti közle-
kedés is: a Frankel Leó út
forgalmát szakaszosan a
Lukács fürdõ és az Üstö-
kös utca, az Üstökös utca
és a Vidra utca, a Komjádi
Béla utca és a Frankel Leó
utca 58. szám közötti ré-
szen a Margit körút felé
egyirányúsítják, elõrelát-
hatólag két hétre. * Vízve-
zeték-rekonstrukció miatt
az Üstökös utcán egy sá-
von halad a közúti forga-
lom.

Zajlik az 1-es villamos
szakaszának felújítása

és a vonal dél-budai
meghosszabbítása. Má-

jus elejéig a Lehet utca
és a Reitter Ferenc utca
között átépítik a vil-
lamospályát és a Jász
utcai vágánykapcsola-
tot, megújul az áramel-
látási rendszer és a fel-
sõvezeték-hálózat. 

Pótlóbusz a 17-es villamos helyett

Budai fonódó villamoshálózat 

Az 1-es villamos Szentlélek téri megállója. Fedett perontetõk épülnek a megállók fölött 

A z 1-es villamos fel-
újításához kapcso-

lódóan április 10-tõl
várhatóan május elejéig
a Vörösvári út, Bécsi út
és Flórián tér közötti ré-
szén a belsõ forgalmi
sávban aszfaltoznak. A
munkavégzés zömében
a jelenleg is lezárt mun-
katerületen zajlik, azon-
ban a Vörösvári úton az
Árpád híd irányában, a
Körte utca és Flórián tér
közötti szakaszon meg-
szûnik a buszsáv, a mun-
katerület melletti két
forgalmi sávon ugyanis
csak így tudják biztosí-

tani a haladást mind a
közösségi közlekedési,
mind a közúti jármûvek
számára. 

A munkálatok ideje
alatt, különösen a reggeli

csúcsidõszakban torlódá-
sok alakulhatnak ki a kör-
nyéken, ezért az arra köz-
lekedõk türelmét és meg-
értését kéri a Budapesti
Közlekedési Központ.

Aszfaltozás a belsõ sávban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Az áldozatok emléknapján,
az óbudai Katinyi Mártírok
Parkjában a közel huszon-
kétezer lengyel áldozatra
emlékeztek, akiket 1940-
ben hurcoltak el az akkori
Szovjetunióba, majd Sztálin
parancsára a Katynihoz kö-
zeli erdõben kivégeztek, és
tömegsírba temettek.

I sten hozta lengyel ba-
rátainkat, testvéreinket

e fájdalmas és megrázó,
de ugyanakkor egységet
és összetartozást is jelen-
tõ megemlékezésen, hi-
szen ahogy Stanislaw
Worcell, lengyel költõ
szavai is jelzik: „Ma-
gyarország és Lengyelor-
szág két örök életû tölgy,
melyek külön törzset nö-
vesztettek, de gyökereik a
föld alatt összekapcso-
lódtak és láthatatlanul
egybefonódtak” - kezdte

beszédét Tarlós István az
április 12-ei eseményen.
A fõpolgármester meg-
emlékezett a katyni vé-
rengzés áldozatairól, köz-
tük a Varsói Egyetem ma-
gyar lektoráról, Korom-
pay Emánuel százados-
ról, ki - mint hangsúlyoz-
ta - ezáltal megtestesítette
a nemcsak szavakban élõ
lengyel-magyar barátsá-

got és a kölcsönösen egy-
más felé irányuló áldo-
zatvállalást. A történelmi
visszatekintés után napja-
inkhoz érve elmondta, a
katyni erdõk csendje már
örökre rémisztõ marad,
és a hátborzongató érzést
csak fokozza az a tragé-
dia, ami 2010. április 10-
én a lengyel államfõvel
és kíséretével a helyszín
közelében történt.

- Közös múltunk törté-
nelmi tanulsága, hogy
soha, semmilyen körül-
mények között nem lehet
legitim egy olyan hata-
lom, amely szélsõséges
politikai-ideológiai néze-
tekbõl táplálkozik, érkez-
zen az akár jobbról vagy
balról. Tagadhatatlan
tény, hogy amint katyni
igazsága, úgy az ‘56-os
magyar forradalom is ha-
talmas szerepet játszott

Közép-Európa-szerte a
mai független, demokra-
tikus jogállamok létrejöt-
tében, az emlékmû pedig
tovább erõsíti a lengyel
és magyar nép közötti,
ezer éve fennálló barátsá-
got, amely minden vihart
kibírt és történelmi kö-
zösségünkre épül -
mondta. Végül Petõfi so-
raival kérte a jelenlévõ-
ket hajtsák meg fejüket
és tisztelegjenek a katyni
vérengzés sok ezer fõs
áldozata és emléke elõtt:
S ha volna ember, kit
mint Istent imádanék,
meghajlanék elõtted, tér-
dem, meghajlanék.

Andrzej Krzysztof Ku-
nert, a Lengyel Harc és
Mártíromság Emlékét Õr-
zõ Tanács minisztere a
katyni vérengzés két áldo-
zatáról, a két baráti or-
szágról, a két nemzet tör-
ténelmét összekötõ jelen-
tõs személyiségekrõl em-
lékezett meg.

A beszédek után
Konarski Felix: Katyn cí-
mû versét, majd Karol
Kozlowsksi lengyel plébá-
nos imáját hallgathatták
meg az emlékezõk.

Amécsesek meggyújtá-
sa elõtt lengyel szokás
szerint a Szilenciummal
zárult a megemlékezés.

A megemlékezés végén 18 párt és szervezet he-
lyezte el az emlékmû elõtt koszorúját, köztük:
Andrzej Krzysztof Kunert, a Lengyel Harc és Mártí-
romság Emlékét Õrzõ Tanács minisztere, Varga Mi-
hály nemzetgazdasági miniszter, Tarlós István fõ-
polgármester, Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta nevében Bús Balázs polgármester, dr. Pappné dr.
Nagy Judit, Kelemen Viktória, Theisz Bálint és Pus-
kás Péter alpolgármesterek, Kiss Anita jegyzõ és
Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati
képviselõ, Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzata nevében Wesolowski Korinna
elnök, az Ifjúsági Önkormányzat nevében Tóth Ro-
land elnök, Vajda Krisztina jegyzõ és Zobolyák Bi-
anka alpolgármester.

Közös múltunk tanulságai 
– megemlékezés a katyni áldozatokról

A bor- és szõlõkultúra
megteremtése volt a fel-
adata azoknak a Baden-
Württenbergbõl, Bajoror-
szágból majd Tirolból ér-
kezõ német telepeseknek,
akiket ingyen földdel és
adókedvezménnyel csábí-
tottak Óbudára a Zichyek. 

Atörök idõkben el-
pusztult országré-

szek benépesítésére ez
volt a legésszerûbb mód-
szer: szaktudással rendel-
kezõ, dolgozni akaró em-
bereket hívni és támogat-
ni. A XVIII. század végé-
tõl érkezõ németek idõ-
vel új arculatot adtak

Óbudának, és noha két-
száz évvel az elsõ telepe-
sek érkezése után a filo-
xéra elpusztította az
Aranyhegy, a Csúcshegy
és a Kiscelli dombok
szõlõskertjeit, hogy aztán
a helyi gazdák megélhe-
tésük érdekében az állat-
tenyésztésre álljanak át.
A kocsmákba pedig a fi-
loxérának ellenálló alföl-
di talajból származó bort
kezdjék vásárolni, Óbuda
még nagyon sokáig õriz-

te vendéglõi, kis-
kocsmái hírét.

A „Braunhaxler”
Egyesület két évti-
zedes fennállása
alatt több helytörté-
neti vonatkozású
könyvvel ajándé-
kozta már meg az
olvasókat: monog-
ráfiát és történelmi
kronológiát adtak ki
Békásmegyerrõl, az
óbudai vendéglá-
tásról, a német be-
vándorlásról, a tele-

pülés mûvészettörténeté-
rõl. Neubrandt Istvánné
tollából jelent meg a húsz-
éves évfordulóra a Braun-
haxlerek (Die Braunhax-
ler) címû kétnyelvû kötet,
amely a civil egyesület
névadóinak, az õsöknek,
a hajdani szõlõsgazdák-
nak és utódaiknak állít
emléket. A munka több
egy történeti áttekintés-
nél: a helyi svábok histó-
riáját egészen napjainkig
elbeszéli, itt azonban nem
áll meg, beszámol az
egyesület, és az azzal jó
kapcsolatot ápoló Német
Nemzetiségi Önkor-
mányzat munkájáról is. A
kötet, amelyet gazdag
képanyag egészít ki, nem
csak a német kötõdésû ol-
vasó számára kínálhat iz-
galmas szellemi kalando-
zást.

(Neubrandt Istvánné:
„Braunhaxlerek /Die
Braunhaxler/”. Braun-
haxler Egyesület, 2014.)

K. Gy. 

A németek húsz éve

Braunhaxlerek 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Egészségügy

Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda Lakos-
ságának Egészségéért Díjat. Az adományozás rendjét a képviselõ-
testület 35/2007. (V. 30.) önkormányzati rendelete szabályozza.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozható
mindazon személynek vagy közösségnek, aki a kerület lakossá-
gának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával,
akár a rehabilitáció vagy a betegség megelõzés terén kifejtett te-
vékenységével, akár az egészségügyben kifejtett szervezõ mun-
kájával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.
A díjban évente egy személy vagy csoport részesül. A díjazott
személyére bárki tehet indítványt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500.000
forint összegû pénzjutalom jár.
A díjat a Semmelweis Napon, ünnepélyes keretek között adják át
annak a személynek vagy csoportnak, akinek a képviselõ-testület
az egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság javas-
lata alapján odaítéli.
A díjat 2014. június 27-én (pénteken) adják át.
Az indítvány feltételei
1) Indítvány olyan természetes személy(ek)re és csoport(ok)-
ra/szervezet(ek)re, vagy intézmény(ek)re/ nyújtható be, aki(k)
Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásának, szolgáltatásai-
nak fejlõdéséhez, valamint Óbuda lakosai életminõségének javí-
tásához kimagasló teljesítménnyel, vagy életmûvükkel hoz-
zájárult(ak).
2) Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû, indoklással
alátámasztott ajánlást, illetve az ajánlott személy(ek) vagy cso-
port(ok) tevékenységének, eredményének rövid ismertetését.
Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt és mellékleteit a Szociális Szolgáltató Fõosztályon
(1033 Budapest, Fõ tér 2. ) dr. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ
részére kell benyújtani. A felmerülõ kérdésekre dr. Konczos Anikó
bizottsági referens ad felvilágosítást a 437-8659-es telefonszámon.
Beadási határidõ: 2014. május 9. (péntek) 12 óra.

Óbuda Lakosságának 
Egészségéért Díj adományozása

Több ezer tõ muskátli talált gon-
doskodó gazdára az április 17-ei
kedvezményes muskátlivásáron. 

A z önkormányzat másod-
szor rendezte meg az akci-

ót, most is nagy sikerrel. A jogo-
sultak a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban, az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központban, a Csillaghegyi Kö-

zösségi Házban, az Aquincum
Általános Iskolában, a Kaszás-
dûlõi Kulturális Központban
(3K), a Kerék utcai Általános Is-
kola és Gimnáziumban és az
Óbudai Kulturális Központban
vehették át a három muskátlit fe-
jenként, melyért 100 forintot
kellett fizetni. A virágok óbudai
kerteket, balkonokat, ablakokat
díszítenek. 

Kedvezményes muskátlivásár

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Puskás Péter (Fidesz-KDNP) alpolgár-
mester, a 12. számú választókerület
önkormányzati képviselõje. Az elmúlt
négy évre visszatekintve épp olyan
fontosnak tartja a békásmegyeri új
közösségi tér kialakítását, mint a
csatornázás megkezdését vagy a
közlekedési problémák orvosolását. 

B ékásmegyeren a lakótelepi
utak és járdák aszfaltfelületének mi-

nõsége folyamatosan romlik. Ezt az önkor-
mányzat természetesen javítja, de ez nem
egyenlõ a teljes körû felújítással. Ezért volt
jó alkalom a fõváros által kiírt TÉR_KÖZ
város rehabilitációs pályázat, amely kö-
zösségi terek kialakítását támogatja. Az
önkormányzatban egyetértés alakult ki az-

zal kapcsolatban, hogy békásme-
gyeri helyszínt kell kijelölnünk. A
Heltai Jenõ tér Madzsar József ut-
ca, Bálint György utca, Füst Mi-
lán utca által határolt terület egy
olyan része a kerületnek, ahol so-
kan laknak és jelentõs az átmenõ
forgalom is. A tervek szerint az
átalakításnak 2014 végére meg
kell valósulnia - mondta Puskás

Péter a Békásmegyeren kialakítandó új kö-
zösségi térrel kapcsolatban. Ez a jelen ön-
kormányzati ciklus egyik fontos beruházá-
sa, amelynek köszönhetõen egy különle-
ges hangulatú találkozási pont jön létre
szökõkutakkal, parkkal, az idõsebbeket vá-
ró nyugdíjasklubbal és számos más érde-
kességgel.

Az alpolgármester személyes képviselõi
célkitûzése volt a mostani önkormányzati
ciklus kezdetén az Ürömi út és a Dózsa
György út keresztezõdésében felmerülõ
problémák kezelése. Itt a fokozódó tempó-
ban beépülõ Üröm miatt megnövekvõ forga-
lom okoz a korábbinál nagyobb terhelést, de
roppantul nehezíti a közlekedést az is, hogy
a tízperces menetközökkel közlekedõ HÉV
miatt sokat kell az autósoknak várakozniuk.

- A kanyarodó autók külön sávot kapnak,
tehát szélesebb lesz az út. Ugyanakkor
lámpa kerül a keresztezõdésbe, így a torló-
dás csökkenthetõ lesz - avatott be Puskás
Péter hozzátéve: - Az, hogy a HÉV ne a
felszínen keresztezze az autóutat, rendkí-
vül nagy beruházást igényelne, így a kö-
zeljövõben erre nincs mód.

A kerület lakosságának kétharmada pa-
nellakásban él, ezért az alpolgármester fon-
tosnak tartja, hogy az önkormányzat részt
vállaljon ezen épületek felújításában is.

- Ez ugyan nem feladata az önkormány-
zatnak, de mivel ilyen sok helyi lakost
érint, nem mehetünk el mellette - fogalma-
zott. - Még 2009-ben újítottuk fel EU for-
rásból a Szõlõ utcai Faluházat, aminek az
volt a célja, hogy pozitív példát adjunk a
társasházaknak. Egyébként a felújításokra
személyesen is buzdítottam az ingatlantu-
lajdonosokat a közgyûlések alkalmával. A
siker nagyobb volt a vártnál, az állami
Zöld Beruházási Rendszer pályázatain 20
kerületi társasház több mint 4000 lakása
tudott megújulni az elmúlt években.

Mint az alpolgármester elmondta, a ke-
rületi önkormányzat 2012-ben saját forrás-
ból is indított panelfelújítási pályázatot,
mellyen a nyertes lakóközösségek laká-
sonként havi 1500 forint támogatásban ré-
szesültek öt éven keresztül.

- Ezzel kapcsolatban egy kicsit szkeptikus
voltam, de szerencsére tévedtem. Az elsõ
évben 1000 lakás felújítására terveztünk for-
rást a költségvetésben, és volt is ennyi je-
lentkezõ. A pályázatot 2013-ban ismét kiír-
tuk, így újabb 1000 lakás számára tudunk tá-
mogatást biztosítani. - emlékezett vissza.

A régóta húzódó problémák megoldása
között említette a Péterhegy, Aranyhegy és
Ürömhegy térségének csatornázását.

- Akorábbi fõvárosi vezetés 2004 óta hiteget-
te az önkormányzatot és a lakosságot azzal,
hogy megoldja az évtizedes problémát. Akerü-
let és a fõváros között akkor kötött szerzõdés
szerint ennek 2010-re meg kellett volna való-
sulnia. Ebben a ciklusban az új fõvárosi vezetés
megszerezte az uniós forrást, a közbeszerzések
lezárultak, a szerzõdést a kivitelezõkkel meg-
kötötték. 2015 közepéig be is fejezõdnek a
most tavasszal megkezdõdött munkálatok. A
III. kerületi önkormányzat 400 millió forint
összegben átvállalta a lakosságtól a 6 százalé-
kos önerõt, így csökkentve az érintett családok
terheit - fejtette ki az alpolgármester. (kgy)

Egyéni választókerületek képviselõi 

Nagyszabású felújítások a városrészben
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Egészségügy

2014 május elején indul
országszerte a Születés
Hete rendezvénysorozat,
melynek keretén belül
Óbudán is számos program
várja a leendõ szülõket.
Óbuda-Békásmegyer Vé-
dõnõi Szolgálata második
éve csatlakozik a prog-
ramsorozathoz, együttmû-
ködve más kerületi  intéz-
ményekkel, civil szerveze-
tekkel, szakemberekkel. 

Idén elõször az Óbudai
Kulturális Központtal

közös szervezésben május
7-én 17 órai kezdettel
Andrek Andrea pszicholó-
gus elõadását hallgathat-
ják meg az érdeklõdõk
„Nem csak gyermek
születik…; Beszélgetés a
szülõvé válásról” címmel
a Civil Házban (Kolosy
tér 2., I. emelet).

Az elõadás arra vállal-
kozik, hogy a várandós-
ság, szülés és gyermekágy
jelentõsebb lélektani vál-
tozásain keresztül bemu-
tassa a szülõk párrá való

alakulását, és az ezekkel
leggyakrabban együtt járó
nehézségek természetét.
A gyermek születése, akár
ha többedik is, minden
esetben egyfajta normatív
krízis egy pár, család éle-
tében. De vajon mit is je-
lent ez pontosan? Fel lehet
erre készülni? Mikorra
várható a kiinduló állapot
nyugalmának és harmóni-
ájának visszatérése? Hová
lesz a párom, mi vár a pár-
kapcsolatunkra miután
gyermekünk születik?

Közösen keressük a vá-
laszt a felmerülõ kérdé-
sekre Andrek Andrea
pszichológussal, aki a le-
endõ édesapáknak íródott
Apa-füzet (apafuzet.hu)
szerzõje, az Aktív Szülés
Program munkacsoport
és a Magyar Pre- és Peri-
natális Pszichológiai és
Orvostudományi Társa-
ság elnökségi tagja. 

Az elõadás második ré-
szében a haptonómia lehe-
tõségeivel ismerkedhe-
tünk meg „Kontaktusban

önmagunkkal, kontaktus-
ban magzatunkkal” cím-
mel. A haptonómia az ér-
zékelõ érintés, a kontaktus
teremtés tudománya és
mûvészete. Néhány alap-
vetõ gyakorlat eljuttathatja
a résztvevõket korábban
soha nem tapasztalt érzel-
mek átéléséig. Szeretettel
várjuk az érdeklõdõ kis-
mamákat, kispapákat,
szakembereket is a hap-
tonómia által kínált kon-
taktus élményének megta-
pasztalására, önmaguk és
mások finom jelzéseinek
érzékeny észlelésére.

Május 5-9. között az
érzelmeink mellett a tes-
tünk, a mozgás kap fõ-
szerepet a Szépvölgyi úti
Arnold Gym Sportcent-
rumban, ahol többféle, a
várandósság alatt és a
szülést követõen is vé-
gezhetõ mozgásformát
próbálhatnak ki ingyene-
sen az édesanyák. Aktív
mami várandós torna,
baba-mama torna, kan-
garoo hordozós fitness

órák mellett az óbudai
védõnõktõl és más szak-
emberektõl hallhatnak
elõadást többek között
az intimtornáról, szopta-
tásról, a hordozásról,
szülés alatti relaxációról,
valamint lerántják a lep-
let a várandósság alatti
mozgást övezõ tévhitek-
rõl, kipróbálhatják a ba-
bamasszázst, a legkiseb-
bek pedig babamuzsikát
is hallgathatnak. És ha
mindez nem lenne elég,
a szervezõk sok-sok
meglepetéssel teszik

még emlékezetesebbé a
családok számára ezt az
egyébként is kiemelkedõ
idõszakot. 

További részletekrõl tá-
jékozódhatnak a Születés
Hete hivatalos oldalán
(www.szuleteshete. hu),
valamint a szervezõ intéz-
mények oldalain: www.
obuda.hu, www.kultur-
kozpont.hu, www.obudai-
vedonok.mlap.hu, www.
aktivmami. com. Keres-
senek minket a face-
bookon is!

Védõnõi Szolgálat 

Születés Hete – Programok várandósoknak

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete
április végén a következõ idõpontokban és helyszíneken
szervez véradást. Április 29-én 10-tõl 14 óráig: a Hír Tv-
nél (Szentendrei út 89-93.). * Április 29-én 15-tõl 18 órá-
ig: a Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában (Szé-
rûskert utca 40.). * Április 30-án 10-tõl 17 óráig: az Óbu-
dai Egyetem Neumann János Informatikai Karán (Bécsi
út 96/b., a földszinti aulában). Ha ön egészséges, elmúlt
már 18 éves, de még nem töltötte be a 60.életévét (rend-
szeres véradóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni
tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Szemé-
lyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.
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A hét hat napján várja ter-
melõi piac a vásárlókat a
Kolosy téren. Az ide láto-
gatók minõségi hazai ter-
mékeket szerezhetnek be
megfizethetõ áron.

G ólyalábas kikiáltó
fogadta a vásári tö-

meget április 16-án a
Kolosy téren megnyílt
új termelõi piacon. Az
1993-ban épült vásártér
2010-ben újult meg, és
most érkezett el az idõ,
hogy a mai igényeknek
megfelelõ tartalmat is
kapjon. Az önkormány-
zat és a Budapesten több
helyen is hasonló keres-
kedelmi komplexumot
mûködtetõ Termelõi.hu
hívta ide a hazai terme-
lõket, hogy a hét hat
napján maguk árusítsák
kiváló minõségû termé-
nyeiket és termékeiket. 

- Amikor régebben el-
kísértem a piacra a fele-
ségemet, borzasztóan
idegesített, hogy sokat
kell sorban állni, mert
mindenki hosszan be-
szélget az eladóval. Az-
tán megértettem, a piac-
nak ez a lényege, és el-
kezdtem élvezni én is az
itteni vásárlást - mondta

köszöntõjében Bús Ba-
lázs polgármester hoz-
zátéve: - Amikor felújí-
tottuk ezt a piacot, bíz-
tunk benne, hogy újra
beindul itt az élet. Óbu-
da-Békásmegyer a maga
124 ezres lakosságával
különösen nagy kerület-
nek számít, két állandó
és két heti piac mûködik
benne, de már jó ideje
célunk, hogy termelõi
piacok is nyíljanak. Na-
gyon örülök, hogy ez
végre sikerült, és jel-
zem: a kerület két másik
pontján, Kaszásdûlõn és
Aquincumban is nyílik
hasonló.

A termelõi piac a mi-
nõségi, megfizethetõ
hazai termékek beszer-
zésének, ugyanakkor a
társadalmi életnek is te-
re - errõl beszélt Varga
Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter.

- Mára személytelen-
né vált a bevásárlás. A
termelõi piacok viszont
az élvezetes, élettel teli
bevásárlás élményét
hozzák vissza. Az ilyen
piacokon közvetlen a
kapcsolat vevõ és eladó
között, a vásárló tudhat-
ja, kitõl jön az áru, és az

sem mellékes, hogy
minden hazai földbõl,
hazai termelõktõl szár-
mazik - fejtette ki.

A miniszter hozzátet-
te, vissza kell térniük
azoknak az idõknek,
amikor a minõségi hazai
áru adta a közétkeztetés
alapját is. 

Gyõrffy Balázs, a
Nemzeti Agrárkamara
elnöke pedig úgy fogal-
mazott: - Korábban so-
kan voltak, akik úgy vél-
ték, a jövõben a háziasz-
szonyok nem fõznek
majd, az ételeket készen
szerezzük be. Nem így
lett, szerencsére vannak
értékeink, amelyeket
mindannyian igyek-

szünk megóvni. Az élel-
miszerkereskedelemben
azonban túl hosszú lett a
lánc a termelõ és a vevõ
között, ez bonyolulttá és

drágává tette a beszer-
zést. A termelõi piacok
ezt a problémát szûntetik
meg. Jót szerezhetünk
be, elérhetõ áron.   (kgy)

Termelõi piacok nyitva tartása
Kolosy tér: hétfõtõl péntekig 7-tõl 18 óráig, szom-
baton 7-tõl 14 óráig. Aquincum, Római tér: csütör-
tökön 14-tõl 19 óráig. Kaszásdûlõ, Pethe Ferenc
tér: pénteken 14-tõl 19 óráig.

Termelõi piacok Óbudán 

Olcsó, jó, hazai

Felkészültek a szezonra a
békásmegyeri közösségi
kert kertészei. Míg az
ágyásokat elõkészítik a
palánták számára, a kert
közelében fákat ültet az
önkormányzat. A második
szezon indul Békásmegye-
ren, a Juhász Gyula utca
és a Királyok útja keresz-
tezõdésénél kialakított
közösségi kertben. 

H árom éve kezdõ-
dött meg az egyez-

tetés civilek és az önkor-
mányzat között a békási
közösségi kertrõl - tájé-
koztatott Rosta Gábor, a
hazai mozgalmat össze-
fogó Városi Kertek
Egyesület elnöke. - Két
éve megszületett a dön-
tés, és a Corvinus Egye-
tem szakemberei meg-
tervezték a kertet. Elkez-
dõdhetett a munka.

Az 1005 négyzetméte-
ren 27 ágyást alakítottak
ki, amelyeknek szinte
azonnal lett gazdájuk. A
városi kertek világszerte
népszerûek a nagyváros-
okban, mûködésük lé-
nyege, hogy a közösségi
területen kialakított kert-
ben minden jelentkezõ

egy-egy ágyást gondoz-
hat saját tervei szerint.
Ha valaki idõvel felhagy
ezzel a megnyugtató és
nem mellesleg hasznos
szabadidõs tevékenység-
gel, a gazdátlanul mara-
dó ágyást egy új kertész
veheti át a várakozó lis-
táról.

- Békásmegyeren egye-
lõre nincs fluktuáció,
akik belevágtak  a mun-
kába az elsõ szezonban,
újra megpróbálják - ma-
gyarázta Rosta Gábor.

A kertben egyébként
zöldséget termelnek a
kertészek, amelyet aztán
maguk takarítanak be és
fogyasztanak el otthon.
Békásmegyeren a tava-
lyi szezonban a paradi-
csom, a paprika és a

cukkini volt a legnép-
szerûbb, az elnök szerint
idén több féle palánta
kerül a földbe.

- Javában zajlanak a
tavaszi munkák. Az
ágyások tél utáni meg-
tisztításán már túl va-
gyunk. Most a legfonto-
sabb, hogy új kutat fú-
runk. Eddig egy kézi ku-
tat használtunk, de an-
nak a hozama már ke-
vésnek bizonyult, szük-
ségünk van még egyre.
És miközben mi a kert-
ben dolgozunk, a közel-
ben az önkormányzat a
kiöregedett fák helyére
csemetéket ültet, így a
környék is megszépül,
felfrissül az idény kez-
detére - mondta Rosta
Gábor. (keg)

Közösségi kert Békásmegyeren

Kutat fúrnak, fát ültetnek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

ÓBUDAI KÖZBIZTONSÁGI NONPROFIT Kft. (OKN Kft.)
Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2009-ben

Egy év alatt végzett tevé-
kenységérõl adott számot a
III. kerületi Polgárõr Egye-
sület március 26-án. Külön-
leges aktualitást adott a
napnak, hogy a városrész
önkéntes bûnmegelõzõi
idén ünneplik megalakulá-
suk 5. évfordulóját. 

A rendezvényen Pus-
kás Péter alpolgár-

mester méltatta a pol-
gárõrök áldozatos mun-
káját. Bús Balázs polgár-
mestert Berényi Attila ön-
kormányzati fõtanácsadó
képviselte, jelen volt még
Rácz Ferenc rendõr õr-
nagy, a III. kerületi Rend-
õrkapitányság helyettes
vezetõje és dr. Böjtös Zol-
tán, az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügye-
let igazgatója. 

A beszámolóban el-
hangzott, hogy az egyesü-
let tagjai megalakulásuk
óta 35 ezer órában végez-
tek önkéntes munkát a
bûnmegelõzés érdekében.
Fõ feladatuknak tekintik a
nyílt, demonstratív, a pol-

gárok szubjektív bizton-
ságérzetét növelõ közte-
rületi jelenlétet. Rendsze-
resen járõröznek gyalogo-
san, kerékpáron, robogón
vagy gépkocsikkal Óbu-
da-Békásmegyeren ,
gyakran a nap 24 órájá-

ban. Ellenõrzik a bûn-
ügyileg „fertõzött” terüle-
teket, megjelennek azo-
kon a pontokon, amelye-
ket a rendõrség veszé-
lyesnek ítél, illetve ott,
ahonnan a lakosság prob-
lémát jelez. A tanévkez-

déskor a rendõrségi igé-
nyeknek megfelelve, jel-
zõõri szolgálatokkal aka-
dályozták meg, hogy a
gyerekeket baleset érje.

Rendszeresen részt vet-
tek a kerületi rendezvé-
nyeken, a Sziget Fesztivá-

lon és más eseményeken,
a résztvevõk biztonsága
érdekében. A dunai árvi-
zek idején segítették a vé-
dekezésben dolgozókat, a
folyóban talált bombák
hatástalanításának idejére
a veszélyeztetett területek
kiürítésében is feladatot
kaptak.

Aktívan bekapcsolódtak
a „Tiszteletet az éveknek -
biztonságot az idõseknek”
címû programba, szóró-
lapokkal látták el az idõse-
ket, és az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézményhez
tartozó nyugdíjas házak-
ban tartott áldozatvédelmi
elõadásokkal fokozták a
program hatékonyságát.
Az általános iskolások a
rendészeti osztályfõnöki
órákon arról kaptak tájé-
koztatást, hogy miképpen
ne váljanak áldozattá. A
polgárõrök csatlakoztak a
Külterületek biztonsága
2014-2015. elnevezésû or-
szágos programhoz, mely-
ben intenzíven ellenõrzik
a hegyvidéki területeket és
az üdülõövezeteket.

Ötéves a helyi polgárõrség

Önkéntes bûnmegelõzõk

Március utolsó és április
elsõ tanítási napján a Bu-
dapest III. kerületi Polgár-
õr Egyesület tagjai, Szücs
János elnök vezetésével
rendészeti témájú osztály-
fõnöki órákat tartottak a
Dr. Béres József Általános
Iskola tanulói részére.

A „Hogyan ne vál-
junk áldozattá?”

címû foglalkozásokon
osztályonként összevon-
va vettek részt az 1-8.
évfolyamosok, mintegy
négyszázan.

A tanulók koruknak
megfelelõen differenci-
ált tájékoztatást kaptak a
III. kerületi polgárõrök

által, a kerületi lakosok
érdekében ellátott szol-
gálatokról, bemutatták
formaruhájukat és jár-
mûveiket.

Az elõadó tájékoztatta
a diákokat az utcán, ott-
hon illetve az iskolában,
vagy akár szórakozás

közben rájuk leselkedõ
veszélyekrõl. Beszélt
arról, hogyan lehet a ve-
szélyes helyzeteket el-
kerülni, és mit kell tenni
akkor, ha már megtör-
tént a baj.

A gyerekek és tanára-
ik érdeklõdve fogadták

az elõadásokat, kérdése-
ikkel, észrevételeikkel
aktívan vettek részt a
foglalkozásokon.

A polgárõrök szívesen
tesznek eleget a hasonló
felkéréseknek a késõbbi-
ekben is, mert fontos
számukra, hogy a járõr-
szolgálatok mellett ily
módon is részt vegyenek
az ifjúság védelmében.

Rendészeti osztályfõnöki órák 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2014_08.qxd  2014.04.24.  15:29  Page 13



2014/8. szám14
Iskoláink – Oktatás – Hirdetés

Élõ népzene a bölcsõdékben

A Szél bölcsõdében és a Solymár bölcsõde játszócsoportjában indult
a program április 1-jén. A hangszeres foglalkozások keddenként a
bölcsõdékben 9-tõl 10 óráig, míg a játszócsoportokban 10.30-tól
11.30 óráig tartanak június 24-ig

Tehetséggondozó szakkör matekból 
Az Árpád Gimnáziumban a 2013-2014-es tanévben is elindították
matematikából az ingyenes tehetséggondozó szakkört 5. osztályo-
soknak. A szakkörre azokat az ötödikeseket várják, akik szeretik a
matematikát, és játékos formában tovább szeretnék fejleszteni tudá-
sukat. Az így megszerzett tudással és tapasztalattal a különbözõ
versenyeken még nagyobb eséllyel érhetnek el jó eredményt. A fog-
lalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 óráig Számadó Lász-
ló tartja az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.) A szak-
kör munkájába évközben is be lehet kapcsolódni.

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják az általános
és középiskolai tanulókat matematikából, fizikából, kémiából, ma-
gyarból és történelembõl. Lehetõség van mindennapos korrepetá-
lásra, az érettségi tételek közös kidolgozására irodalomból, nyelv-
tanból, történelembõl. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a
tanév végéig, pótvizsga, évismétlés helyett. Elindul a központi írás-
belire való elõkészítés III., V., VII. osztályos tanulóknak. A diákokat
minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják
a tanárok a Vörösvári úton, a gyerekek által kért napokon és idõ-
pontban. (A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es telefonszámot hívhat-
ják.) Thalész-Kör

Óbudai Továbbtanulási Támogatás
A felsõoktatásban továbbtanulni szándékozó, azonban a
képzés költségeit vállalni nem tudó tehetséges fiatalok segí-
tésére a képviselõ-testület 2012-ben Óbudai Továbbtanulási
Támogatás néven pénzügyi alapot hozott létre.
A szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló, 9/2006 (III. 1.) rendelet
2. A. §-a szerint Óbudai Továbbtanulási Támogatásra jogosult az
a szociálisan rászorult fiatal felnõtt, aki Budapest III. kerületében
bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ott életvitelszerûen él, érett-
ségi bizonyítványát 2012-ben vagy azután szerezte nappali tago-
zaton és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nél-
kül 4,5 vagy a fölött van; illetve azok a fiatalok, akik felsõfokú ta-
nulmányaikat 2012 szeptemberében vagy azt követõen meg-
kezdték, év végi átlaguk eléri a 3,5-öt és szintén szociálisan hát-
rányos helyzetûek.
Nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes idejû alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes osz-
tatlan képzésben vesz részt és a szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló törvényben szabályozottak szerinti jövedel-
me és a vele közös háztartásban élõ, a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvény vonatkozó része szerinti
közeli hozzátartozók egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át.
Egyidejûleg csak egy felsõoktatási intézménnyel áll hallgatói jog-
viszonyban.
A támogatás összege: a képzés hallgató által fizetendõ költség-
térítés összegének 50%-a vagy 100%-a, de nem haladja meg a
400 000 Ft/félév összeget.
A támogatást minden pályázati fordulóban újra kell pályázni! 
Az újra pályázók pályázaton való részvételének feltétele az, hogy
az elõzõ félév tanulmányi átlaga elérje vagy meghaladja a kere-
kítés nélküli 3,5 átlagot.
A pályázaton való részvételhez szükséges a kitöltött forma-
nyomtatvány, az igénylõ és a vele közös háztartásban élõk
jövedelem igazolásai, továbbá 
2014-ben érettségizetteknek és elõször felvételizõknek: az érett-
ségi bizonyítvány iskola által hitelesített másolata, melynek be-
nyújtási határideje 2014. június 30.; a felsõfokú képzésre történõ
felvételrõl szóló hivatalos értesítés, melynek benyújtási határide-
je 2014. augusztus 10.
Már felsõfokú tanulmányokat folytatóknak: az év végi index hiteles
másolata, melynek benyújtási határideje: 2014. augusztus 10.
A pályázat benyújtási határideje: 2014. június 1-jétõl 10-ig.
A beérkezett pályázatokról az oktatási osztály, valamint a szociá-
lis szolgáltató fõosztály javaslatának figyelembe vételével 2014.
augusztus 31-ig mérlegelési jogkörében eljárva a polgármester
dönt, és az önkormányzat 2014. szeptember 15-ig tanulmányi
szerzõdést köt a támogatottal.
(A rendelet, a pályázati kiírás és a kitöltendõ formanyomtatvány
az obuda.hu/palyazatok/obudai-tovabbtanulasi-tamogatas-2/ ol-
dalon található.)

KÖSZÖNET A MEGÚJULT TORNATEREMÉRT. Az Ágoston Mûvészeti Óvoda
dolgozói köszönetet mondanak az óvoda szülõi közösségének. Segítsé-
gükkel megújult a tornaterem padlózata, új, korszerû sportpadlón tor-
nászhatnak a gyerekek a jövõben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Aquincumi Múzeum is
szerepel a legérdekesebb
uniós fejlesztések között
a Közép-magyarországi ré-
gióban. A múzeum nyílt
napon mutatkozott be.

A gödöllõi kastély, a
visegrádi történel-

mi játszóház, a nagyká-
tai gyógyfürdõ, a buda-
foki borváros, az ELTE
füvészkertje - jól ismert,
kedvelt hazai és nemzet-
közi turisztikai célpon-
tok, amelyekben nép-
szerûségük mellett az is
közös, hogy valamennyi
uniós támogatással tu-
dott azzá válni, ami. 

E sorban szerepel Óbu-
da egyik büszkesége, az
Aquincumi Múzeum is.
Itt egy kéthektáros bõví-
tést sikerült elérni az Eu-
rópai Unió támogatásá-
val. A múzeum egyik ér-
dekessége a Festõház,
amely egy hajdani római
lakóház rekonstrukciója,
továbbá rengeteg érdek-

lõdõt vonz a városfal, a
kõtár, a mitológiai ját-
szótér, a múzeumpeda-
gógiai foglalkoztató, a
virtuális élménytér is. Az
EU támogatás tette lehe-
tõvé egy egyedülálló ta-
lálmány kifejlesztését is:
az MTA Számítástechni-
kai és és Automatizálási
Kutató Intézete készítet-

te el a múzeum számára
a kronoszkópot, amely
nem más, mint egy múlt-
ba nézõ készülék. Külsõ-
re egy állványra állított
látcsõre hasonlít, amely-
be belepillantva - szoft-
veres vezérlés segítségé-
vel - múltbeli épületek,
utcarészletek, terek ele-
venednek meg három di-

menziós nézetben. A
kronoszkópon keresztül
nézve minden pontosan
olyan, mint kétezer évvel
ezelõtt.

A miniszterelnökség
koordinálásával harma-
dik éve rendezik meg az
Uniós Fejlesztések Nyílt
Napját, amelyen e híres
helyek, intézmények
mutatkoznak be egész
napos ingyenes prog-
rammal. Az országban
mintegy tízezer fejlesz-
tés valósult meg uniós
pénzbõl, ezek közül öt-
ven kerül be évente a
nyílt nap programsoro-
zatába. A Közép-ma-
gyarországi régióban az
említett helyeket keres-
hették fel március 30-án
az érdeklõdõk, köztük az

Aquincumi Múzeumot,
amely rengeteg prog-
rammal készült az alka-
lomra. 

A látogatók sétán ve-
hettek részt a Festõház-
ban Halmágyi Sándor
színmûvész vezetésével,
a séta során pedig bepil-
lanthattak a ház minden-
napjaiba, sõt alkalom
nyílott egy kis étel- és
italkóstolásra is. A ki-
sebbek a mitológiai ját-
szóházban, a nagyobbak
a freskókészítõ mûhely-
ben tölthették az idõt, de
felvonultak a római lé-
giósok és volt gladiátor-
játék is, valamint renge-
teg játék, zene, költésze-
ti elõadás, fotózás és sok
más érdekesség.

(kgy)

Uniós Fejlesztések Nyílt Napja Aquincumban

Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért
felelõs helyettes államtitkár és Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter tartott sajtótájékoztatót az európai
uniós fejlesztésekrõl az Aquincumi Múzeumban

Az Aquincumi Múzeum áp-
rilis 27-ig látható idõszaki
kiállítás bemutatja az Ar-
gonauta Kutatócsoporthoz
kötõdõ folyami régészeti
kutatások legérdekesebb
eredményeit: több száz
éves hajóroncsokat, kü-
lönleges leleteket. 

Cél, hogy bepillantást
engedjenek a kuta-

tás módszereibe, mû-
helytitkaiba. Szeretnék
megmutatni, hogy a fo-
lyók milyen jelentõs ha-
tással voltak a partjaikon
élõk életére. A kiállítást
kitekintést ad a magyar
vonatkozású tengeri ré-
gészet eredményeire is,
az Osztrák-Magyar Mo-
narchia adriai roncskuta-
tásának felvillantásával.
A régészeti korokon túl a
közelebbi múlt víz alatti
történeti relikviáiról is
találhatnak új informáci-
ókat. A kiállítás az Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata, a Belügymi-

nisztérium Területrende-
zési, Építésügyi és Örök-
ségvédelmi Helyettes
Államtitkárság, valamint
az Argonauta Kutató-
csoport Közhasznú
Egyesület együttmûkö-
désében megvalósuló
Dunai Kulturális Folyo-
só ÁROP 1.A.6 projekt-
ben készült el.

A tárlatnak különös je-
lentõséget ad, hogy az

Országgyûlés a 2014. évi
IX. törvényben döntött
az UNESCO víz alatti
kulturális örökséget vé-
dõ konvencióhoz történõ
magyar csatlakozásról.

(Helyszín: Aquincumi
Múzeum Régészeti Park;
Kétpilléres védõépület;
Szentendrei út 135. El-
érhetõség: aquincum@
aquincum.hu; www. aquin-
cum.hu)

A múlt sodrásában 
– víz alatti örökségünk nyomában

FOTÓK: ASSAY PÉTER

Kötelékek
Olajos György Munkácsy-díjas képzõmûvész fenti
címû kiállítása május 2-ig látható az Óbudai Kultu-
rális Központ San Marco Galériájában. (Nyitva tar-
tás: hétköznap 9-tõl 16 óráig a San Marco utca 81.
szám alatt. A belépés ingyenes.)

Zongoraest
Fellegi Ádám ingyenes zongoraestjét április 28-án
19 órától rendezik a békásmegyeri Megbékélés Há-
zában. Közremûködik: Szaszák Gabriella klariné-
ton, Konrád György mélyhegedûn. (Cím: Újmegyeri
tér, a Hadrianus utca-Királyok útja sarka, a 34-es,
134-es busz végállomásánál.) 

Útirajzok
A „Grafikus világkép; Dámosy Géza útirajzai” címû
idõszaki kiállítást május 11-ig láthatják a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.
(Cím: Korona tér 1.)

Reklámtáblák
Az állandó kiállítás a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum kereskedelmi gyûjtemé-
nyének eddig kevésbé ismert zománctárgyait, táb-
láit mutatja be a dohányzás, az ital, az élelmiszer, a
vegyes iparcikk, a biztosítás és a feliratos táblák té-
makörébõl. (Cím: Korona tér 1.)
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Együttesünk neve ma-
gában rejti, amit a

néphagyományról, mint
közös kincsünkrõl gondo-
lunk. Kincs õ : számukra
kincset jelentõ. Minden
fellépésükön ennek a cso-
dálatos néptánc kincsnek
adózunk - mesélte lelke-
sen az együttes vezetõje.

A folyamatos megúju-
lást, elõadásaik sokszínû-
ségét a kimeríthetetlen
gazdag magyar néphagyo-
mány teszi lehetõvé szá-
mukra. Céljuk, hogy a le-
hetõ leghitelesebb módon,
minél szélesebb körben
megismertessék és meg-
szerettessék a Kárpát-me-
dencében élõ magyarság
hagyományos tánckultú-
ráját. A néptáncokat és
népdalokat a legfogéko-
nyabbaknak, elsõsorban a
kisebbeknek és a fiatalabb
korosztálynak tanítják. A
magyar néptánc tárházát,
táji változatait avatott ko-
reográfusok segítségével
állítják színpadra. Az
együttes táncoktatói, kore-
ográfusai: Galát Péter, Fe-
jér Erika és Taba Csaba.

Szeretet, 
közösség,
színvonal

- Küldetésünknek te-
kintjük, hogy néprajzi

vonatkozásban is hitele-
sek legyünk, tiszta for-
rásból merítsünk, és
mindemellett nagyon
fontos számunkra a sze-
retetkapcsolat, amely
összeköt minket. Erre
épül közösségünk, azaz
minden csoportunk.
Nélkülözhetetlen az el-
fogadó, vidám légkör, a
gyerekek így nyitottan,
gyorsan megszeretik a
táncot. Valószínûleg ezt
érzi közönségünk is elõ-
adásainkon. Minden té-
ren igyekszünk a maxi-
mumot kihozni ma-
gunkból, és ehhez min-
den adott is. A jól kép-
zett oktatók, a fogékony
gyerekek és a lelkes kö-
zönség. És nélkülözhe-
tetlen az a támogatás,
melyet az önkormányzat
biztosít számunkra. 

Táncház 
gyerekeknek 
Bús Balázs polgár-

mester személyesen is
támogatta az általunk
szervezett gyerek tánc-
házat az elmúlt egy év-
ben. A rendezvények ál-
tal szeretnénk elérni,
hogy minél több gyer-
mek szeresse meg a
néptáncot, népzenét, ha-
gyományainkat. Erre

adott alkalmat az
„Aranyszõrû bárány”
elõadássorozat is, amely
kifejezetten családi
program. 

Szeretnénk minden
korosztályt elérni, meg-
nyerni a magyar néptánc
számára. Felnõtteknek
szól az „Utazások Szind-
báddal”, melyet Óbuda
Napján is láthat a kö-
zönség. Várjuk szeretet-
tel a táncolni vágyókat.
A birtokunkban lévõ
kincset szeretnénk meg-
osztani, ezért például
gyerek együtteseink a
Kaszásdûlõi Közösségi
Házban, a 3K-ban ad-
nak jótékonysági mûsort
a szociálisan rászoruló
idõs embereknek május
16-án. Május végén
részt veszünk a Pápai
Országos Ifjúsági Fesz-
tiválon. És ezek csak a
közeli események - tud-
tuk meg Turcsánné Hor-
váth Anikótól, aki hang-
súlyozza: szeretettel
várják a fiatalokat a
Kincsõ Néptáncegyüt-
tesbe. 

Sz. Cs. 

Kincsõ Néptáncegyüttes

„A szeretetközösség a siker alapja”

Egy osztálynyi kisiskolásból alakult 1980-ban a Kincsõ
Néptáncegyüttes a békásmegyeri Medgyessy Ferenc Álta-
lános Iskolában. Napjainkra az Aelia Sabina Alapfokú Mû-
vészeti Iskola tánctagozatává nõtték ki magukat. Mára a
gyerekek és fiatal felnõttek százaival szerettette meg a
magyar néptáncot és a népzenét Turcsánné Horváth Ani-
kó, az együttes alapítója, munkatársaival karöltve. 

Elismert Kincs Õ
A többszörösen kiválóan minõsült együttes számos
nemzetközi fesztivál díjazottja. Külföldi útjaik során
Európa több országában szerettették meg a magyar
néptáncot és népzenét. A fesztiválok közül 1995-ben
a lengyelországi Kolobrzeg-ben rendezett nemzetkö-
zi fesztiválon elnyerték a fesztivál nagydíját és a saj-
tó különdíját is. 1998-ban együttesük résztvevõje volt
a XXXI. Murciai Nemzetközi Mediterrán Fesztiválnak.
Többször szerepeltek olaszországi, görögországi és
németországi regionális fesztiválokon. Belgiumban a
Dendermondei Nemzetközi Fesztiválon fesztiváldíjat
kaptak 2003-ban. 2004 óta rendszeresen elõadást
tartanak a Hagyományok Házában. 2004-ben Buda-
pestért-díjat kapott az együttes „A fõvárosban és ha-
tárainkon túl a magyar néptánc terjesztése érdeké-
ben végzett magas színvonalú tevékenysége elisme-
réséül”. 2006-ban a Néptáncosok Országos Bemuta-
tó Színpadán a Kincsõ Néptáncegyüttes kiváló minõ-
sítést szerzett. 2011-ben Óbuda Kulturájáért Díjat ka-
pott. Még ugyanabban az évben a XXV. Kállai Kettõs
Néptáncfesztiválon nívódíjban és koreográfusi külön-
díjban részesült. 2012-ben a Néptáncosok Országos
Bemutató Színpadán ismét kiváló minõsítést szerzett
Galát Péter: „Jaj de szépen harangoznak” címû kore-
ográfiájával. Móga Bence az Országos Ifjúsági Szó-
lótánc Fesztiválon „ezüstpitykés táncos” lett 2012-
ben és 2014-ben. A VI. Vajdasági Szólótánc Feszti-
válon Pálfalvi Alexandra és Leidinger Dömötör által
elért sikeres harmadik helyezés, és ezáltal Pálfalvi
Alexandra a „legstílusosabban és legautentikusab-
ban táncoló” különdíjban részült. 2013-ban az Orszá-
gos Felnõtt Szólótánc Fesztiválon Mosóczi István
„aranysarkantyús táncos” lett. És a felsorolásban
még nincs benne minden.

1 % 1 % 1 %
A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány köszöne-
tet mond mindazoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékát felajánlották az elmúlt évben az
alapítvány javára. A befolyt összeget a nyugdíjasok
és hittanosok támogatására, valamint a közösségi
ház fenntartási költségeire fordították. Kérik, aki te-
heti, ez évben is szíveskedjen az alapítványt támo-
gatni, amit elõre is köszönnek a kuratórium tagjai.
(Adószám: 19023250-1-41. Bankszámlaszám:
11703006-20047885.)

FOTÓ: MAJNIK ZSOLT

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ha nem tudjuk, milyen volt
a zsidók és magyarok
együttélése több száz éven
keresztül, nem lehetünk
tisztában a Holokauszt vesz-
teségeivel sem - mondja
Köves Slomó, az Óbudai Zsi-
nagóga rabbija, akit a
Holokauszt-emlékévhez
kapcsolódó „Óbudai Kö-
vek” címû rendezvénysoro-
zatról kérdeztünk.

Arendezõk szándéka
szerint az „Óbudai

Kövek” elsõsorban arra
az idõszakra kíván emlé-
kezni, amelyben a zsidóság
békében, jólétben élt Óbu-
dán. Elfogadhatónak tart-
ja ezt a célkitûzést?

- Valóban nagyon fon-
tos, hogy beszéljünk a
Holokausztot megelõzõ
közös történelemrõl. A
tragédiát megelõzõ mint-
egy száz év nagyon fontos
szakasza volt a közös tör-
ténelemnek, és talán euró-
pai viszonylatban is ki-
emelkedõ példa, ahogy a
magyar zsidóság részt vett
a modern Magyarország
kialakításában, a polgáro-
sodásban. Természetesen

ez nem relativizálhatja a
Holokauszt borzalmait.
Épp ellenkezõleg: ha
megértjük, milyen a ma-
gyar zsidóság történelme,
mit jelent magyar zsidó-
nak lenni, akkor érthetjük
meg a Holokauszt veszte-
ségeit, borzalmait is. A
megemlékezésekben tehát
a két dolognak együtt kell
szerepelnie.

- A programsorozatban
zömében kulturális prog-
ramokat találunk. Ön
szerint a kultúra a megfe-
lelõ nyelv arra, hogy
minderrõl beszéljünk?

- Ehhez a programsoro-
zathoz mindenki azt teszi
hozzá, amit tud. Az önkor-
mányzat intézményei
nyilván elsõsorban kultu-

rális rendezvényekre van-
nak ráhangolódva, ezért
kulturális programokkal
tudnak érdemben kapcso-
lódni az emlékévhez. A
zsidó közösség szempont-
jából ezek mellett más
események is fontosak.
Az egyik egy történeti ki-
állítás. A másik a zsinagó-
ga nyílt napja: ekkor egy
másik óbudai zsinagóga
közösségével együtt vá-
runk minden érdeklõdõt.
Megmutatjuk milyen a
vallási életünk, a közössé-
günk. És lesznek túlélõk
is, akik a Holokausztról
beszélnek majd. 

- Véleménye szerint az
emlékév segít majd ab-
ban, hogy a magyar zsi-
dóság történetét, szere-
pét jobban megértse az
egész társadalom?

- A legfontosabb célja
az lenne. Remélem, hogy
ezt a célt sikerül is elérni.

- Az óbudai zsidóság
történetében fontos ese-
mény volt, amikor 2010-
ben visszakapta a zsina-
gógát. Mit gondol, élhet
még úgy itt ez a közösség,
mint a XVIII. században?

- Egészen más ma a zsi-
dóság viszonyulása a val-
láshoz, de említhetném azt
is, hogy általában a társa-
dalom vallásossága más,
mint korábban. Amikor
azt mondjuk, hogy újraé-
led a zsidó élet Óbudán,
akkor nem a száz évvel ez-
elõtti fekete-fehér fényké-
pek által megidézett világ-
ra gondolunk, arra viszont
igen, hogy az Óbudai Zsi-
nagógát ma már nem csak
a helyi és a környékbeli

közösség látogatja, hanem
egész Budapestrõl érkez-
nek ide. Mindenképpen si-
kertörténet, hogy rövid idõ
alatt sikerült a vallási élet
egyik fontos, meghatározó
központjává válni.

K. Gy.
(A Holokauszt-emlék-

évhez kapcsolódó „Óbu-
dai Kövek” címû ese-
ménysorozat programja-
it lapunk április 11-ei szá-
mának 20. oldalán közöl-
tük - a szerk.)

Egész Budapestrõl jönnek ide

Köves Slomó rabbi az óbudai zsidóságról, a közös történelemrõl

C sukás István, a kor-
társ magyar iroda-

lom kimagasló alakja,
Kossuth-díjas író, költõ,
Óbuda-Békásmegyer
díszpolgára, népszerû
gyermekkönyvek sorá-

nak már-már klasszikus
szerzõje, Süsü, a sár-
kány és Bagaméri fagy-
laltos alakjának megte-
remtõje volt a vendég a
Csillaghegyi Közösségi
Házban április 9-én. Az

Irodalmi Csillagdélután
címû sorozatban meghí-
vott alkotóval Gyimesi
László író, költõ beszél-
getett. Közremûködtek a
Veres Péter Gimnázium
színjátszó növendékei. 

Irodalmi Csillagdélután

A költészet napján, április
11-én zsúfolásig megtelt
az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény Kiskoro-
na utcai díszterme. A klub
az elõzõ évekhez hasonló-
an, idén is színvonalas mû-
sorral készült József Attila
születésének 109. évfor-
dulójára. A megemlékezés
a magyar líra mellett több
mûvészeti ággal is kibõ-
vült, lehetõséget kínálva a
tartalmas és meghitt idõ-
töltésre.

Aköltészet napi ren-
dezvényen Kemény

István József Attila-díjas
költõ életútjával ismerked-
hettek meg a nyugdíjas
klubtagok, aki költemé-
nyeibõl is megosztott né-
hányat a közönséggel. 

A líra mellett a magyar
mûvészet egy másik szele-
tét is élvezhették az ese-
ményre látogatók, a Cso-
konai Vitéz Mihály-díjas
Turcsánné Horváth Anikó
autentikus stílusban kalota-
szegi népdalokat adott elõ.

A festészet, a muzsika
és a költészet harmóniájá-
ra törekedve a zenei elõ-
adást közös beszélgetés
követte Turcsán Miklós
festõmûvésszel, akinek
versek ihlette munkáit te-
kinthették meg a Kiskoro-
na Galériában a rendez-
vényre érkezõk.

Az eseményen közre-
mûködtek klubtagok.
Szûcs Györgyi József At-
tila: A szegény ember
balladája címû versét
szavalta el, Bakó Enikõ
hegedûn, Hriczú Mária
zongorán Bartók Béla:
Este a székelyeknél címû
mûvét adta elõ.

A szép szó ünnepe

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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„Az ember pillanatnyi ér-
deke szerint és racionáli-
san hasznosítja a környe-
zetét” - írja Csemez Attila
szerkesztõ az „Óbuda-Bé-
kásmegyer táji-természeti
értékei” címû kötet beve-
zetõjében. Gondoljunk
csak bele, ez a pillanatnyi
érdek hányszor követelt
„újratervezést” például
Óbuda lakosaitól. 

A filoxéra az itteni
hegyek szõlészeteit

is elpusztította, nem
csak üres lankákat, ha-
nem szegénységet, nyo-
mort hagyva maga mö-
gött. A korábban beülte-
tett hegyoldalakkal kez-
deni kellett valami újat.
Mint ahogyan most
igyekeznek kezdeni va-
lamit a hajdani Gázgyár
területével, amely egy-
kor iparosodást kínált a
mezõvárosnak, és mun-
kát az agrárgazdálkodás
elszegényedett rétegei-
nek - hogy aztán népte-
len ipari emlékké váljon.
A gazdálkodás, az iparo-
sodás, az építkezés tehát
újabb és újabb természe-
ti értékek megszûnteté-
sét követeli, területré-
szek meghódítását, ame-
lyeket aztán új hódítók
alakítanak át ismét. 

A most megjelent,
„Óbuda-Békásmegyer
táji-természeti értékei”

címû kötet tanulmányai
azt a természeti értéket
igyekeznek lajstromba
venni, amelyet ezek a
hódítások és átalakítá-
sok érintenek: a hegyvi-
déket, a folyó- és patak-
parti részeket, a barlang-
rendszereket, a faállo-
mányt, az itt élõ növé-
nyeket és rovarvilágot, a
madarakat, a strandfür-
dõk kertjeit és az ipari
létesítmények környeze-
tét. Fotók, térképek rög-
zítik, hogyan változik a
táj a városrészi területe-
ken. Mindehhez kiindu-
lópontul egy tizenöt év-
vel ezelõtt kiadott ko-
rábbi könyv, a Mesél

Óbuda földje szolgál, a
kutató - és az olvasó -
feladata pedig az össze-
hasonlítás: mi változott
másfél évtized alatt.

Nem könnyû olvas-
mányról van szó, amely
ha nem is lesz ott min-
den család polcán, mint
hajdan a Petõfi-kötet, de
a Budapest és a kerület
iránt igazán érdeklõdõk
számára nélkülözhetet-
len adattár lehet.

Csemez Attila (szerk.):
Óbuda-Békásmegyer tá-
ji-természeti értékei.
Guckler Károly Termé-
szetvédelmi Közalapít-
vány, Budapest, 2013.

(kegy)

A táj és értékei

A könyvet a Budapesti Corvinus Egyetem Entz Fe-
renc Könyvtár és Levéltára olvasótermében mutat-
ták be április 9-én. Elõadást tartott Jombach Sán-
dor „A tájváltozás térképi megjelenítése”; Csemez
Attila „Óbuda-Békásmegyer táji-természeti értékei
megjelenítésének okai”; Duhay Gábor „Védett ter-
mészeti értékek” címmel.

A békásmegyeri székhelyû
Elveszett Állatok, Gyógyí-
tó, Ellátó, Elhelyezõ Ala-
pítvány óvodákban és is-
kolákban 2004 óta tart ok-
tatást a felelõs állattar-
tásról. Évente 15 ezer fia-
talhoz jutnak el az okta-
tók, hogy a felnövekvõ ge-
neráció felelõsségének
tudatában lehessen igazi
állatbarát. 

A z állatvédelmi tör-
vényben foglalta-

kat betartva, a jó gazda
gondosságával kell el-
járni minden állat tartá-
sánál. Az állatkertekben
nem csak nyuszikat si-
mogathatunk a gyerme-

kekkel, de támogatás-
ként névlegesen örökbe
is fogadhatunk állato-
kat, amellyel a gyerme-
kekben is tudatosul,

hogy a felelõs gondol-
kodással élõlényeknek
segíthetnek, tehetnek
jót, szerezhetnek öröm-
teli perceket. 

A kiemelten közhasz-
nú alapítvány munkájá-
ról olvashat és további
információkat állnak
rendelkezésére a www.
elveszettallatok.hu olda-
lon. Ha szeretné, hogy
az Elveszett Állatok
Alapítvány gyermeke,
unokája óvodájába vagy
iskolájába is ellátogas-
son a felelõs állattartás-
ról és környezetvéde-
lemrõl szóló oktató-
programjával, keresse a
civil szervezetet e-mai-
len vagy telefonon. Ké-
rik, adományaikkal,
adójuk 1 százalékának
felajánlásával segítsék
munkájukat, hogy minél

több fiatalhoz eljuthas-
sanak. (Az alapítvány
megnevezése: Elveszett
Állatok Gyógyító, Ellátó,
Elhelyezõ Alapítvány.
Adószám: 18113633-1-41.
Honlap: www.elveszett-
allatok.hu Cím: Hatvany
Lajos utca 8.) 

Óvodákban, iskolákban a felelõs állattartásról 

A tavaly õsszel ültetett több,
mint 300 fa után, tavasszal
folytatódik a fásítási prog-
ram. A Fõkert Nonprofit Zrt.
újabb 450 fa kiültetésével
járul hozzá Budapest levegõ-
jének tisztaságához.

A fák alakítják a közte-
rek, közlekedési út-

vonalak, parkok látképét,
szebbé egészségesebbé te-
szik környezetünket, min-
dennapi életünket. Afák je-
lentõsége a városi légkör-
ben igen fontos, széndi-
oxid feldolgozó képessé-
güknek köszönhetõen
csökkentik az üvegházha-
tást. A fák lekötik a szeny-
nyezõ anyagokat, javítják a
klímát, a forgalmas utak
mellett védenek a zajtól,
gyökérzetük pedig elnyeli
a jármûvek okozta rázkó-
dások egy részét.  

A Fõkert Nonprofit Zrt.
a következõ hetekben 16
kerületben végez faülteté-
seket, aminek eredmé-
nyeként több olyan hely-
színen pótolják a fákat,
melyek hosszú évek óta
üresen állnak. 

A tavaszi faültetési
programban 25 fát ültet-
nek pótlási kötelezettség-
ként, 116 fát lakossági ké-
résre telepítenek, 133 fa

kerül olyan helyszínekre,
melyeket a kerületi önkor-
mányzatokkal folytatott
egyeztetés során jelöltek
ki, valamint 176 fát ültet-
nek ki a Fõkert szakembe-
rei által meghatározott
frekventált helyszínekre. 

A tavaszi faültetési akci-
ónak köszönhetõen beül-
tetnek 25 üres fahelyet az
I. kerületi Attila úton, 32
darab fahelyet a Bem rak-
parton, 58 fahelyet a VI.
kerületi Bajza utcában, 15
fahelyet a IV. kerületi Ár-
pád úton, 35 Tilia „Szent
István”-t ültetnek a XII.
kerületi Böszörményi útra. 

Mindezek mellett ki-
emelt területként szerepel
a programban a III. kerü-
leti Emõd utca-Keve utca-
Rozgonyi Piroska utca-
Zaránd utca által határolt
térség, ahova öszszesen
58 fát telepítenek.

Az Andrássy út kiszá-
radt fáit is pótolják, ide
20 magas kõrist ültetnek. 

Kérik a lakosságot,
hogy óvják a frissen ki-
ültetett fákat! Ne törjék
ki a facsemetéket autó-
ikkal, ne engedjék, hogy
a kutyák kikaparják õket
és illemhelyként hasz-
nálják az újonnan beül-
tetett fahelyeket!  

Kiemelt óbudai terület

Újabb 450 fát ültetnek
Budapest-szerte

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Rejtvényünkben R. G. Ingersoll amerikai jogász,
szabadgondolkodó megállapítását találja. Megfej-
tés a vízszintes 1. és a függõleges 16. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. A fõsor eleje (zárt betûk: A. E. I.
A. S.). 14. Elõzetesen határozza meg. 15. Pap teszi.
16. Távol-keleti orosz vasút, rövidítve. 17. …
Jovovich, az Ötödik elem egyik fõszereplõje. 19.
Névelõs nemezszerû anyag. 20. Üressé teszi. 22. Mis-
kolcról indult rock-együttes. 24. Skandináviai fjord.
25. Katonai szervezet, rövidítve. 26. Hapsit. 28. Régi
fegyver. 29. Hatalmas vízi emlõs. 31. Részben bekuk-
kant! 32. Gondolkodásbeli. 34. Ü. S. 35. Térséget. 37.
Utószezonban van! 38. Brit fajankó. 40. A Királynõ
elsõ ügynöke. 41. Latin et. 42. Zajt adott. 44. Kubai,
spanyol és albán autók jele. 46. Részint reszket. 48. I.
A. R. Y. 49. Kávéfajta fonetikusan. 50. Kellemes kül-
lemû, könnyedén. 52. Visszaszítt! 54. „Fa” féleség.
55. Õsszel teszi a falevél. 57. Régiesen összecsapja. 
FÜGGÕLEGES: 2. Õsi perzsa fejdísz volt. 3. Híres
orosz képtár. 4. Némán rója! 5. Anyuci. 6. Páratlanul
élezi. 7. S. L. L. 8. Egyházi nap. 9. Thaiföldi és fran-
cia autók jele. 10. Becézett nõi név. 11. Elszalad. 12.
Norvég, kambodzsai és izraeli autók jele. 13. Kis
Nelli. 16. A fõsor második része (zárt betûk: T. A.
T.). 18. Heves megyei község. 21. T. O. M. M. 22.
Páratlanul leraká! 23. Bakelit tartalmazza! 26. Elsõd-
legességgel kapcsolatos. 27. Ritka férfinév. 30. Fül-
bevalót újabban beszerel. 31. Tüskés rágcsáló. 33.
Gyerekjáték „eszköze” 36. BAZ megyei helység. 39.
Eb teszi. 40. Cégforma, röviden. 42. Mecsek egyik
része. 43. Orosz csendet. 45. Névelõs fiútestvér. 47.
… Douglas, idõs amerikai filmszínész. 49. Csizma mássalhang-
zói. 51. Olasz, uruguayi és vatikáni autók jele. 53. Z. S. Z. 56.
Alulra. 58. Egér egynemûi. Ipacs László

Az április 11-én megjelent, „Húsvéti finomságok” címû rejtvé-
nyünk megfejtése: „Húsvéti mázas gyümölcslepény; kapros bá-
ránybecsinált.”

Bizony, ez a helyzet

Azon vendégeink, akik május 31-
ig lefoglalják, és ki is fizetik
sóstói szállásuk díját, 15 százalék
kedvezményt kapnak az árból. 

A z Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft. a

Balaton partjától mindössze
800 méterre fekvõ üdülõ park-
jában, Balatonszabadi-Sóstón
mintegy 400 férõhellyel várja a
pihenésre, aktív kikapcsolódás-
ra vágyókat. 

A természet-közeli környezet
számos programlehetõséget kí-
nál, a kirándulástól a horgásza-
tig. A parkban található sport-
pályáinkon (foci-, kosár-,
strandröplabda-pálya, kültéri
fitneszpark) gyerekek és fel-
nõttek egyaránt hódolhatnak
sport iránti szenvedélyüknek, a
kirándulni vágyók kerékpárt is
bérelhetnek. A vendégek ren-
delkezésére áll továbbá a hatal-
mas udvar, játszótér, zárt par-
koló, kijelölt tûzrakóhely. 

Árak
• Motel: elõszezon (2014. 04.

25.-2014. 06. 15.) 2 ágyas szoba:

6.000 Ft; 2+2 ágyas szoba: 8.000
Ft. Fõszezon (2014. 06. 16.-2014.
08. 03.) 2 ágyas szoba: 10.000 Ft;
2+2 ágyas szoba: 12.000 Ft. Utó-
szezon (2014. 08. 25.-2014. 09.
28.) 2 ágyas szoba: 6.000 Ft; 2+2
ágyas szoba: 8.000 Ft. 

• Sátorhely: 1.800 Ft/fõ/éj. 
• Kõház: 2.200 Ft/fõ/éj.
Kõházban és sátorban való

elhelyezés esetén vendégeink-
nek 500 Ft/fõ egyszeri díj elle-
nében ágynemût biztosítunk.
(Ezt a motel esetében tartal-
mazza a szoba ára.). Idegenfor-
galmi adó: 400 Ft/fõ/éj 18. élet-
év fölött.

Augusztus 4-24. között a mo-
telszobák foglaltak, ekkor csak
kõházas és sátorhelyes elhelye-
zést tudunk biztosítani.

(Foglalni és érdeklõdni a kö-
vetkezõ elérhetõségeken lehet.
Telefonszám: 388-9770. Hon-
lap: www.obudasport.hu; e-
mail cím: kovacs.borbala@
obudasport.hu.)

Jó pihenést és kellemes idõ-
töltést kíván az Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit Kft.!

Nyaraljon Siófok-Sóstón
kedvezményes áron!
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Május elseje a legtöbb
ember számára a munka
ünnepét jelenti. Azóta van
így, amióta a II. Internaci-
onálé 1889-ben hivatalo-
san is a munkásosztály ün-
nepévé nyilvánította ezt a
napot, az 1886. május el-
sején szervezett, több ha-
lálos áldozatot követelõ
chicagói sztrájk emlékére. 

P edig május elseje
megünneplése a ke-

reszténység elõtti idõk-
bõl eredõ pogány szo-
kás. Az ókori görögök,
rómaiak is tartottak vi-
gasságokat e napon, ké-
sõbb a kelták és a ger-
mánok is rendeztek ta-
vaszköszöntõ ünnepe-
ket. Az ünnep eredete
homályba vész, valószí-
nûleg a közelgõ nyarat,
a termékenység kezdetét
ünnepelték. 

Majális, 
tûzfesztivál 

A hónap elnevezése a
római Maius szóból ered,
ami feltehetõen a föld ter-
mését oltalmazó Maia is-

tennõ nevére utal, akinek
május elsején mutattak be
áldozatot. Az ekkor tartott
ünneplés volt a majális. A
keltáknál a május elsejei
ünnepség egy tûzfesztivál
volt, amit a termékenység
dicsõítésére rendeztek.
Ennek egyik jellegzetes
eseménye a májusfa állítás
volt, a másik a tûzugrás.
Ez utóbbi szokás Észak-
Európában ma is él. A ha-
gyomány szerint, aki sike-
resen átugrik a tûzön, az jó
szerencsére és termékeny-
ségre számíthat. 

A két vértanú
Nálunk a Szent Iván-na-

pi tûzugrásnak tulajdoní-
tottak hasonló jelentõsé-
get. Akatolikus hit terjedé-
sével az egykori pogány
szokások nem kívánatossá
váltak, és igyekeztek is a
korábbi jelképeket keresz-
tényekkel behelyettesíteni.
A keresztény egyház két
vértanúra, Fülöp és Jakab
apostolokra emlékezik
május elsején. A májusfa
állítás szokása a keresz-
tény hagyomány szerint a

két apostolhoz is köthetõ.
Történt, hogy mikor Szent
Jakab és Szent Fülöp térí-
teni járt, melléjük szegõ-
dött egy szûz hajadon, akit
ezért az emberek tisztáta-
lannak nyilvánítottak és
mindenféle módon rágal-
maztak. A leány, hogy el-
ûzze a gúnyolódókat, elõ-
vette a vándorbotját, letûz-
te a földbe, eléje térdepelt
és imádkozni kezdett. Alig
múlt el egy-két óra, mikor
a bot a gúnyolódó pogá-
nyok szeme láttára kizöl-
dült. Mindez május elsejé-
re virradóra történt, és
ezért lett szokás az, hogy a
nõtlen fiatalemberek má-
jusfát állítanak a hajado-
nok ablaka alatt. Ez aztán
egész Európában elterjedt
szokás lett. 

Májusfa állítás 
Nálunk a májusfa állí-

tásnak két jellegzetes for-
mája ismert: az egyik a lá-
nyos házakhoz vitt május-
fa, a másik a kocsmák,
középületek elõtt felállított
májusfa. Mindkét esetben
a legények, legénybandák

feladata volt a fa beszerzé-
se. Amájusfának két válto-
zata volt: kivágott, sudár,
esetenként a kérgétõl meg-
tisztított fa, amelynek csak
a tetején hagyták meg a
lombját, vagy virágzó, zöl-
dellõ gallyak, ágak. Ahelyi
lehetõségeknek megfelelõ-
en változott a fa fajtája, le-
hetett nyárfa, nyírfa, fe-
nyõfa, fûzfa, virágzó cse-
resznyeág, meggyág, or-
gona. A májusfát színes
szalagokkal, pántlikákkal
díszítették, de volt, hogy
édességet, gyümölcsöt, fé-
sût, kendõt, tükröt is kötöt-
tek rá. 

A legények vetélkedtek
abban, ki tud szebb fát állí-
tani. Volt, ahol titokban
kellett a legénynek a kivá-
lasztott lány ablaka alá állí-
tania a feldíszített fát, más
helyütt bekopogtak, és
még énekeltek is, kérve a
leányt, vigyázzon a fára éj-
szaka. Az is változó volt,
hogyan fogadták a lányok
ezt az udvarlást. Volt, ahol
a lányok kimehettek, és
megkínálhatták valamivel
a legényt, másutt gyufa-
gyújtással jelezték, hogy jó
szívvel fogadják az ajándé-
kot. Késõbb éjjeli zene is
járt a faállítás mellé. Egyes
falvakban a nagylányság
elismerését jelentette, attól
kezdve mehettek bálba,
mulatságba, fogadhattak
udvarlókat. Másutt a lá-
nyok különleges megbe-
csülését jelentette a május-
fa állítás, azok kaptak csak,
akiket a legények legjob-
ban kedveltek és tiszteltek. 

Fára mászás 
A közös fák - amelyeket

hivatalok, középületek
elõtt vagy kocsmák udva-
rán állítottak fel - ledöntése
nagy táncmulatsággal járt
együtt. Ennek szertartásos
mozzanat volt a fa körül-
táncolása, és a májusfára
mászás. Azé lett a fa tetejé-
re erõsített ital, akinek sike-
rült felmásznia érte. Általá-
ban a hónap végén döntöt-
ték le a májusfákat. Az
egész hónaphoz köthetõ
szokás volt a majálisozás,
ami vidám táncmulatságot,
szórakozást, szabadtéri bá-
lokat, pihenést jelentett, el-
sõsorban a városlakók szá-
mára. Amajálisok hangula-
tához hozzátartoztak a sza-
badtûzön, bográcsban fõ-
zött ételek, a birkapörkölt,
gulyás, halászlé. 

Receptek
Tavasz beköszöntével egyre több
friss zöldfélét találhatunk a piaco-
kon. Érdemes úgy kialakítani az ét-
rendünket, hogy minél több kerüljön
ezekbõl az asztalunkra. Egyrészt
egészségesek, másrészt friss ízük
miatt finomabbak. Néhány recept,
amiben fellelhetõ egy-egy tavaszi
zöldség, gyümölcs. 

Karalábé leves

Hozzávalók: 2 db karalábé, 2
szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa,
1 fej vöröshagyma, 2 szál petre-
zselyemzöld, 1 szál zeller zöld, 1
kis pohár tejföl, 1 evõkanál liszt,
5 dkg vaj, só, fehér bors, ételíze-
sítõ, kis kanál pirospaprika, 5 dkg
levesbetét (eperlevél, kiskocka). 

Elkészítés: a zöldségeket meg-
pucoljuk, feldaraboljuk, a hagymát
megtisztítjuk, de egészben hagyjuk.

A petrezselymet, zellert apróra vág-
juk. A vajon megdinszteljük a zöld-
ségeket, hozzáadjuk a fûszereket,
felöntjük vízzel és félig puhára fõz-
zük. Az egész hagymát kivesszük a
levesbõl, és belefõzzük a tésztát.
Majd a tejfölt elkeverjük a liszttel és
behabarjuk vele a levest, egyet for-
ralunk rajta, aztán tálalhatjuk. 

Spárgás csirke
Hozzávalók: 1,5 kg csirkehús,

0,5 kg spárga, 10 dkg margarin, 1
evõkanál liszt, 1 dl tejföl, só, csi-
petnyi cukor.

Elkészítés: a margarint megfor-
rósítjuk, a megsózott húsdarabokat
megforgatjuk benne, és mellédob-
juk a megtisztított, hüvelyknyi da-
rabokra vágott spárgát. Egy kevés
vízben, csipet cukorral, sóval ízesít-
ve fedõ alatt puhára pároljuk. Ha a
hús megpuhult, a maradék marga-

rinból és a lisztbõl világos rántást
készítünk, és annyi vízzel engedjük
fel, hogy paprikás csirke sûrûségû
levet kapjunk. Beletesszük a tejfölt,
a húsra öntjük, és felforraljuk. Pá-
rolt rizst is kínálhatunk mellé. 

Eperkoszorú
Hozzávalók: 4 tojás, 20 dkg cukor,

14 dkg liszt, 10 dkg margarin, 30 dkg
eper, 2dl édes tejszín, 1 evõkanál
porcukor, a forma kikenéséhez zsír.

Elkészítés: a tojások kemény
habbá vert fehérjébe egyenként be-
lekeverjük a sárgájukat, a cukrot, a
lisztet meg az olvasztott, de nem
meleg margarint. Zsírral kikent,
gyûrû alakú formába öntjük, és szép
világosra megsütjük. Még melegen
tálra borítjuk, ha kihûlt, a középen
lévõ üreget friss, megtisztított eper-
szemekkel megtöltjük, a tészta tete-
jét édes tejszínhabbal bevonjuk. 

Május elseje: egy változó tartalmú régi ünnep
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� Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa és
mûanyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év ga-
ranciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos.
� 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 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés,
fakivágás, gyepesítés, térkövezés, egyéb ker-
tészeti, kõmûves munkák vállalása. Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� S.O.S. vízszerelés, dugulás-elhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, ga-
ranciával! Tel.: 06(20)961-6153
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Ingatlan felújítás. Családi házak, társashá-
zak, teljes körû felújítása, szigetelések, kõmû-
ves, festés, burkolási munkák. Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellenzõ
stb. szerelése, javítása garanciával! Tel.:
06(70)341-9489; 06(20)341-0043
� 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
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637, info@
befo.hu www.befo.hu
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javítás-
építés, télen is. Ha rossz a tetõje ránk van szük-
sége!  Tel.: 06(20)323-3900, 06(20)332-4660
� Ezermester szolgálat! Falfúrás, munkalap
csere, bútorszerelés… bármi más!
www.999mester.hu Tel.: 06(30)960-4525
� Bádogos, tetõfedõ, lapostetõ szigetelés,
ács munkát vállal. Kft. Tel.: 06(70)578-1468
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Költöztetés olcsón, szakszerûen!
www.bauerteher.hu Tel.: 06(30)944-3717.
Hétvégén is akcióval! Garanciával!
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Takarítás felsõfokon! Vállaljuk lakások,
irodák takarítását A-Z-ig! Nagytakarítást is
vállalunk! Tel.: 06(70)341-9490
� Könyvelõiroda több éves gyakorlattal vál-
lalja egyéni vállalkozók, gazdasági társasá-
gok, alapítványok könyvelését, bérszámfej-
tését. Tel.: 06(20)936-3484
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási munkák
kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-3203
Czetu Kft. Czere Zoltán Tel.: 405-4603

� Izomletapadások, nyaki- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelõk-
ben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.:
06(20)595-3057
� Healthcare Telepathically. Tel +36(30)687-
4531.Az élethez való tarot elemzés, rezgés ismeret

� Svéd- és wellness masszázsok nagy válasz-
tékban. Ajándék utalvány is kapható. Signorina
szalon Vörösvári út 17. Tel.: 06(30)641-2668
www.manoala-studio.webnode.hu
� Balesetet, agyvérzést, idõskori leépülést
szenvedett egyének aktív-passzív tornáztatá-
sát, állás-járás tanítását, felügyeletét vállalja
nagy gyakorlattal rendelkezõ rehabilitációs
szakember! Tel.: 06(30)438-3074
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel.
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Arcvonal arctorna Óbudán, természetes
fiatalító megoldás. Az arc visszanyeri fiatalos
kontúrját. Tel.: 06(20)779-4702, agi.arctor-
na@gmail.com; www.arctornaobudan.hu
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-
kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559 www.callantorna.hu
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary

� 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
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478

� Kiadó lakást keresek, reális bérleti díjért,
hosszabb távra. ingatlan.lakas@gmail.com
Tel.: 06(70)521-0342

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Elõre megvásárolt Avon kozmetikai termé-
kek  20% engedménnyel egy csomagban eladók
Tel +36306874531 (ugyanitt jóslás és wellness)
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Használt autóját azonnali készpénzfizetés-
sel megvásároljuk. Kor, állapot nem akadály.
Outletcar Bp., III. Bécsi út 277. Tel.:
06(30)812-6832. E-mail: outletcar@gmail.com
� ÓBUDAANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 20 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

� Alig használt Indesit hûtõszekrény (R-23,
B, 187+46 liter 139×55 cm) és Whirlpool
elõltöltõs mosógép eladó. Ár: 35 ezer és 38
ezer forint. Surány IV-bõl kell elszállítani.
Tel.: 06(30)941-6577

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
�Legtöbbet fizetem! Arany-ezüst legjobb áron!
Hagyatékot készpénzért! II. Margit krt. 51-53.
Tel.: 316-3651, http://www.louisgaleria.hu, e-ma-
il: lakatos@mconet.hu. Kérem jöjjön el hozzánk!
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u. 67., 06-1-364-7534, 06(30)382-7020
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949

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

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476, 06(30)966-9241
� Csíksomlyóra busz indul Óbudáról, a Fló-
riánról. Jelentkezés Kórház u. 21. internet+
Tel.: 240-8168

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu
� Nyugdíjas ápolónõ betegápolást vállal.
Takarítás is érdekel. Tel.: 06(30)921-7769

� III. ker. legszebb részén, Csillaghegyen, a
Hegyláb utcában 360 nm-es építési telek el-
adó, 2 db 30 nm-es faházzal. Ár 14 M forint.
Tel.: 06(30)812-6832. Autó-ingatlan csere ér-

Ingatlan

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Háztartási gép

Elad-vesz

� Csillaghegyen 115 m2-es, nagy belma-
gasságú mélygarázs (mosdóval) raktárnak,
garázsnak kiadó. Tel.: 240-9728

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

Kiadó

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

Oktatás

� Dr. 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

��Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi (anyagi,
egészség, párkapcsolat) blokkot okozó hitrend-
szerek oldása. Tel: 06(30)966-9241

� 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 ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747

� TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és mo-
nitort vásárolok, hibásat is!). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401

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.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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dekel! E-mail: outletcar1@gmail.com
� Rómaifürdõ, Monostori úton ház kiadó
iroda, cégközpont céljára, parkolóval. Tel.:
06(30)940-6594
� 125 nm-es üzlet, 250 nm-es területtel ki-
adó III. Batthyány utcában (11-es fõút). Tel.:
06(30)940-6594

� Idõsotthoni elhelyezést kínálunk Buda-
pesten és környékén, számos színvonalas
szolgáltatással, esetleges ingatlanbeszámítás-
sal. Tel.: 06(30)330-7784

� Életjáradéki szerzõdést kötne szakkép-
zett ápolónõi végzettséggel. Tel.: 06(30)991-
8719; 285-4808, Aradi Lászlóné

Életjáradék

Idõsgondozás

A VIDÁM SZÍNPAD Óbudán 
az EuroCenterben

Az EuroCenterben láthatók a nagy múltú Vidám Színpad májusi

elõadásai. A szerelmes nagykövet május 8-án 19 órától. * Ön is

lehet gyilkos! május 9-én 19 órai kezdettel. * Országomat egy

csókért május 16-án 19 órától. * Nem csak a húszéveseké a Vi-

dám! május 18-án 16 órai kezdettel. * A szerelmes nagykövet

május 24-én 19 órától. Jegyvásárlás a helyszínen és az

Interticket hálózatán keresztül. (Információ: 06-70-370-5441,

pénztár: 06-70-370-5442. Nyitva tartás: szerdától vasárnapig, 13-

tõl 20 óráig. Cím: EuroCenter, Bécsi út 154.)

VERSET MONDTAK A KÖLTÉSZET NAPJÁN. Közel 600 diák mondta el
egyszerre József Attila: Tiszta szívvel címû versét az Árpád Gimnázium-
ban április 11-én, a költészet napján 

FOTÓ: ASSAY PÉTER

ELADÓ Testvérhegyen
2009-es, PANORÁMÁS,
háromszobás, elsõ emeleti
luxuslakás, dupla garázs-
beállóval, nagy tárolóval,
négylakásos társasházban.
Energiatakarékos gépészet
és klíma, igényes konyha
és fürdõszoba, extra beépí-
tések. További infók és fo-
tók a http://ingatlan.com
//20626335 weboldalon.
Tel: 30 966 1849

obuda_2014_08.qxd  2014.04.24.  15:30  Page 29



2014/8. szám30
Civil szervezetek

Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
Amadeus Mûvészeti Alapítvány 18061024-1-41
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
A NÉPZENEOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 19702676-2-41
AQUINCUM BARÁTI KÖR 19023384-2-41
AQUINCUM-MOCSÁROS EGYESÜLET 18099445-1-41 
Aranyág Mozgássérült és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
„A RÁK ELLEN, AZ EMBERÉRT, A HOLNAPÉRT!” 19009557-2-43
Társadalmi Alapítvány
Atlétikai Sportegyesület Római-fürdõ 18106228-1-41
Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány  19676906-1-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány 19673752-1-41
BRAUNHAXLER Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 18065475-1-41
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Budapesti Budo és Mozgásmûvészeti Közhasznú Egyesület 18125476-1-41
Budapest III. kerületi Polgárõr Egyesület 18135327-1-41
BHRG Alapítvány 18241343-1-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergõ Gyerekekért Alapítvány 18258150-1-43
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány 18127887-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templomépítõ Alapítvány 18075096-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
CSILLAGHEGYI MOZGÁS ÉS SZABADIDÕ SE                18126381-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület  18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
DERÛS ÉVEKÉRT ALAPÍTVÁNY 18129621-1-41 
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidõsport Egyesület 18112735-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcmûvészeti Iskola (Pokemberek.hu) 19704692-1-41
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41
ELVESZETT ÁLLATOK ALAPÍTVÁNY 18113633-1-41
ERDÕALJA Alapítvány 19020305-1-41
Erõs Várunk Alapítvány 18072251-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért Alapítvány 18101041-1-41
FULLSPORT SE 18117778-2-41
Fürkészõ Tudás Közhasznú Alapítvány 18218233-1-13
GANKAKU SPORTEGYESÜLET 18121094-1-41
Ganz Ifjúsági Mûhely Egyesület 18086924-1-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülõ Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
GRUBER'S GYM SPORTEGYESÜLET 18085143-1-41
GYERMEKEINKÉRT’91 ALAPÍTVÁNY 19700478-2-41
Gyermekek Egészségnevelõ Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
„Gyermekek a Mûvészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
HEGEDÛS ISTVÁN ALAPÍTVÁNY 19651879-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41

„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Jövõbarát Alapítvány 18110458-1-41
K2 Funsports Club 18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Kassák Alapítvány 19666969-1-41
„KASTÉLY ÓVODA” ALAPÍTVÁNY 18090941-1-41
KASZÁSOK  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41
Kerekecske Óvodai Alapítvány 19675974-1-41
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítõ Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41
Kövi Szûz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41
„Krottendorf” Német Hagyományõrzõ Egyesület 18121991-1-41
Külker Evezõs Klub 18001903-2-41
Lakóközösségek Életminõsége Javításáért 18121977-1-41 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43
Magyar Mountainboard Egyesület 18127818-1-41
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztõ, Oktatási, 18125342-1-41
Nevelési, Módszertani Továbbképzõ Központ
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány 18081967-1-41
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Mûveltségért 18136586-1-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1- 41
MOSOLYGÓ ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY 18093511-1-41
MULTI Szabadidõ Diák Környezetvédõ és Vízisport Egyesület 19024880-2-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Mûvészettel-Tudománnyal-Hittel a Közösségért 18281167-1-41
Közhasznú Egyesület
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Neurofibromatózisos Betegek és Segítõik Társasága 18032729-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédõ Egyesület 18127021-1-41 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277-1-41
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbuda-hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
ÓBUDAI KÉZILABDA SPORTISKOLA SE 18126707-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Társaskör Mûvészeti Munkáját Támogató Egyesület 18085112-1-41 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület (Óbudai WDSE) 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41
PÉNUÉL Idõsotthon Alapítvány 18123618-1-41
PRO AQUINCO ALAPÍTVÁNY 19674076-1-41
Previfitt Sportegyesület 18136201-1-41
Rave Dance Sporttánc Egyesület 18132094-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány  19652533-1-41
„Reménysugár az Idõsekért” Alapítvány 18122370-2-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41
Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41

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

NE LEGYEN MIND1!
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1 % 1 % 1 %. Az Aquincum-Mocsáros Egye-
sület (adószám: 18099445-1-41) köszönetet
mond mindenkinek, aki a 2012. évi személyi jö-
vedelemadója 1 százalékával - összesen
714.469 forinttal - támogatta az egyesületet. Az
összeget a Gladiátor utcai játszótér fenntartásá-
ra, a kerítés kijavítására, az egyesület mûködé-
sére és a szánkódomb lépcsõjének megépíté-
sére használtuk fel.Kérjük Önöket, támogassák
idén is az Aquincum-Mocsáros Egyesületet és
köszönjük, hogy ezt ajánlják ismerõseiknek is!

Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41
T-Art Alapítvány 19635600-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezsõ Ált. Isk.) 18130535-1-41
TÖRTÉNELMI LOVAS EGYESÜLET 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Tung Harcmûvészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Universum Taekwondo Team Harcmûvészeti 18108141-2-41
és Kulturális Sportegyesület
Új Világ Egyesület 18701146-1-41
VACKOR ÓVODÁSOKAT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY 18081572-1-41
VASAS CENTENÁRIUM  ALAPÍTVÁNY 18123649-1-41
„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41
Vízililiom Egyesület  18119323-1-41
Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület 18126453-1-41
Zöld Almák Óvoda Alapítvány 18076994-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr
Egyesület továbbra is várja a na-
gyobb közbiztonságra vágyó kerü-
leti lakosokat tagjai közé. Szerdán-
ként 15-tõl 19 óráig ügyeletet tar-
tanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám
alatti irodájukban, ahol az érdeklõ-
dõk megismerkedhetnek a polgár-
õri szolgálat követelményeivel, az
ügyeletes polgárõrök fogadják a
bejelentéseket, illetve bûnmegelõ-
zési-áldozatvédelmi tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat.
Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-621-6088-as telefonszá-
mon és a polgaror.obuda@gmail.com elektronikus címen. Az
egyesület honlapja a www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.
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Sport – Életmód

Bús Balázs polgármester
nyitotta meg a Római Ka-
landparkot a Szentendrei
úton, a Római strand és a
kemping szomszédságában.

A z átadáson Szabó
Gábor, az üzemel-

tetõ kft. képviselõje ar-
ról beszélt, hogy a terü-
letre elõször egy strand-
röplabda-pályát képzel-
tek, de végül meglátták a
lehetõséget, hogy vala-
mi nagyobbat hozzanak
létre. Így született meg a
kalandpark ötlete, amely
a mászó pályák mellett
kiegészült infraharc-pá-
lyával, óriás homokozó-
val. További terveik is
vannak, azokra gondol-
va, akik a kevésbé moz-
galmas módját választa-
nák a pihenésnek.

Ehhez egy nagy zöld
területet hagytak szaba-
don, ahová a késõbbiek-

ben akár egy vetítõvász-
nat is fel lehet állítani.
Ezek azonban még ter-
vek, ahogy fogalmazott
a szakmáját tekintve
kertész Szabó Gábor.
Mint mondta: cél, hogy
népszerûsítsék a moz-
gást és lehetõséget biz-
tosítanak a tartalmas ki-
kapcsolódásra, családok,
baráti társaságok, isko-
lás csoportok részére,
hogy újra élettel töltsék
meg ezt a már régen el-
hanyagolt zöld területet.

A park játéktereit a
megnyitón gimnazisták
próbálhatták ki, illetve a
szervezõk a jelenlévõket
slackline bemutatóval is
meglepték.

Kötélpálya, lézerharc, óriás homokozó

Kalandorok ne kíméljenek! 

Áprilisban kedvezményes árakkal várják a látogatókat

6 arany-, 8 ezüst- és 4
bronzérmet szereztek az év
elsõ hazai aerobik-ver-
senyén, a pécsi Magyar Ku-
pa fordulón az Óbudai
WDSE versenyzõi. A ver-
seny egyben válogató volt a
júniusi mexikói világbaj-
nokságra, ahová az óbudai
egyesületbõl 11 versenyzõ,
összesen 6 egységgel kva-
lifikálta magát.

Az MK felkészülési
állomásaként egy

héttel korábban a Cseh
Openen is kiválóan szere-
peltek, egy bronzéremmel
és több döntõs helyezéssel
tértek haza a több, mint 20
ország versenyzõit felvo-
nultató nemzetközi meg-
mérettetésrõl. Az Óbudai
WDSE Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
kiemelt támogatottja.

Aranyérmesek: Hajdú
Kata, Balázs Bíborka,
Marton Nikolett, Dallos

Dorina, Gál Bianka, Nagy
Dorottya, Solti Réka, Ve-
ress Luca, Kovács Aliz,
Cserdi Zsófia, Szarvas
Gabriella, Kõrösi Kitti,
Simonné Berkó Andrea,
Hajdúné Kiss Edit,
Varsányiné Gödöllõi Ma-
rica, Kócza Eszter, Sza-
bóné Horváth Beáta, Va-
sadiné Dubits Anett.

Ezüstérmesek: Meleg
Dóra, Simon Zsófia, Tóth
Laura, Neuvirt Zsanett,
Kassai Nikolett, Hencz
Anita, Bancherowsky La-
ura, Slezák Viktória, Kár-
páti Noémi, Bujdosó Re-
náta, Hornyik Réka,
Unger Martina.

Bronzérmesek: Pász-
tory Eszter, Fejér Fruzsi-
na, Dévényi Anna, Csit-
kovics Dóra, Hajdú Szil-
via, Tesner Réka, Tesner
Zsófia, Csitkovics Fanni,
Póla Boglárka, Visnyov-
szki Nóra, Medgyesi
Márk, Vasadi Anna.

Óbudai WDSE sikerek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Helytörténet – Pályázat

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a
pályázó adatait, a megajánlott vé-
telárat, a fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyilatkozatát
a pályázati felhívásban foglalt fel-
tételek elfogadására. A pályázó
ajánlatához a pályázat benyújtásától
számított 60 napig kötve van. A pá-
lyázaton azon ajánlattevõk vehet-
nek részt, akik a pályázati biztosí-
tékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-
00100001 számú le-
téti számlájára. A pá-
lyázóknak az ajánlatot
és a pályázati biztosí-
ték befizetését igazoló
bizonylatot zárt borí-
tékban, legkésõbb
2014. május 30.
(péntek) 12 óráig van
lehetõségük benyújta-
ni az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. Értékesíté-
si, Helyiség- és Telek-
hasznosítási Osztá-

lyán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca
7.) személyesen, vagy meghatalma-
zott útján.
Az ajánlat benyújtásához forma-
nyomtatvány letölthetõ a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ
a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014.
június 2-án 10 órakor a Bp., III.
kerület Mozaik utca 7. szám alatt,
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hi-

vatalos helyiségé-
ben kerül sor. A
pályázaton részt-
vevõket levélben
vagy telefonon ér-
tesítjük a pályázat
eredményérõl. A
pályázat kiírója
fenntartja azon jo-
gát, hogy a legma-
gasabb vételárat
kínáló ajánlatte-
võkkel a pályázat-
bontást követõen
tovább tárgyaljon,
közöttük zártkörû
licitet tartson, illet-
ve, hogy a pályá-

zatot indokolás nélkül eredmény-
telennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanra a nemzeti
vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI.
törvény értelmében a Magyar Álla-
mot minden más jogosultat megelõ-
zõ, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévõ vagyontárgyak önkormány-
zati tulajdonba adásáról szóló, 1991.
évi XXXIII. törvény értelmében a Ta-
tai Önkormányzatot elõvásárlási
jog illeti meg. A tulajdonviszonyok

rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazság-
talanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról szóló, 1991. évi XXV. tör-
vény 9. §-a értelmében a kárpótlásra
jogosultat a meghirdetett ingatlanra
elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 23/1995. (XII.
28.) rendelet 9/A. paragrafusában
meghatározottak szerint szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály a
+36-20-392-2411-es, +36-1-430-
3463-as és a +36-1-430-3466-os
telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege
megjelenik az Óbuda Újságban,
felkerül továbbá a www.obuda.hu
és a www.ovzrt.hu honlapokra, va-
lamint a következõ internetes hir-
detési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Ülésezett az Óbudai Múze-
um Közalapítvány Kurató-
riuma; áttekintették az
elõzõ év munkáját, meg-
határozták a 2014. év fõ
feladatait.

A z elmúlt idõszak
legfontosabb ered-

ményeit - a teljesség
igény nélkül - a követ-
kezõkben foglalhatjuk
össze: a közalapítvány
segítette a Goldberger
Textilmúzeum megnyitá-
sának munkáját; folytat-
ta az óbudai temetõk

történetének feltárására
irányuló tevékenységét;
kutatásra alkalmas álla-
potba hozatta a temetõ-
történeti dokumentumo-
kat; alapítványi ösztön-
díj segítségével meg-
kezdõdött az Örlõs End-
re-hagyaték feldolgozá-
sa, (dr. Örlõs Endre,
mint köztudott, kerüle-
tünk meghatározó sze-
mélyisége, legendás or-
vos, a Szent Margit Kór-
ház vezetõje, Óbuda
díszpolgára volt). A ku-
tatást - a kiírt pályázat

gyõzteseként - Viszket
Zoltán muzeológus vég-
zi. Az alapítvány forrá-
saiból sikerült az Óbudai
Múzeum szakkönyvtá-
rának szerény mértékû
gyarapítása is.

Az új évben folytatni
kell az Örlõs hagyaték
feldolgozását, olyan
ütemben, hogy a máso-
dik félévben a készülõ
tanulmány helytörténeti
kiadvány formájában
megjelentethetõ legyen,
és a tárgyi hagyatékból,
illetve a dokumentu-

mokból bármikor idõ-
szaki kiállítás is meg-
rendezhetõvé váljék.
Ösztöndíjat szavazott

meg a testület a készülõ
Budai Goldberger Leó
életét bemutató kismo-
nográfia elkészítésére.
A rendelkezésre álló
források mértékében to-
vábbra is segíteni fogják
a múzeum munkájának
fejlesztését.

Elfogadta éves munkatervét az Óbudai Múzeum Közalapítvány

Temetõ-történeti kutatások

1 % 1 % 1 %
A közalapítvány a személyi jövedelemadók 1 szá-
zalékos felajánlásaiból kapott 50 ezer 724 forint
összeget a 7/2013 ÓMKA számú határozat alapján
teljes egészében a Magyaróvári Fanni által végzett
temetõ-történeti kutatás finanszírozására fordította.
Az alapítvány kéri támogatóit, szimpatizánsait, a
helytörténet ügye iránt elkötelezett óbudai polgáro-
kat, hogy idén is ajánlják fel számára az 1 százalé-
kot. Az Óbudai Múzeum Közalapítvány adószáma:
18100473-1-41.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Fõváros
III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ, ÜDÜLÕ ingatlan értékesítésére
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Mozaik – Hirdetés

ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 66.700 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com

Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 
1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12. Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

Hahota
Géza panaszkodik a
barátjának:
- El sem tudod képzelni,
milyen ostoba a ku-
tyám! Reggel felébre-
dek, szólok neki, hogy
hozza oda a papucso-
mat, erre kirohan a
konyhába és felteszi a
kávét!

* * *
A rendõrségre beállít
egy férfi:
- Kérem, eltûnt a felesé-
gem! Itt a fényképe,
szeretném, ha megke-
resnék!
Az ügyeletes ránéz a
képre:
- Biztos?

* * *
Két barát beszélget:
- Képzeld, azt álmod-
tam, hogy úttörõ va-
gyok!
- Én meg azt, hogy két
nõ fekszik mellettem az
ágyban.
- Szégyelld magad,
amiért nem hívtál át!
- Dehogynem, csak az
anyukád azt mondta,
hogy Zánkán vagy.

* * *
- Pincér, úgy látom, ad-
dig kell várnom a meg-
rendelt vacsorámra,
míg éhen nem halok.
- Attól ne féljen uram.
Fél óra múlva zárunk.

* * *
- Kázmér, sehol sem ta-
lálom az új fürdõruhá-
mat.
- Nézted már a gyufás-
dobozban?

* * *
- Milyen könyvet olva-
sol, kislányom?
- Az a címe: „Mit kell tud-
ni a gyereknevelésrõl?”
- Az miért érdekel té-
ged? Még csak nyolc
éves vagy.
- Arra vagyok kíváncsi,
hogy te meg az anyu ol-
vastátok-e.

* * *
- Miért rágod a tollad
leckeírás közben Móric-
ka?
- Én nem rágom nagyi,
csak tollbamondóm a
szöveget.

Úgy döntöttünk, egy héttel
késõbbre csúsztatjuk a Szi-
getet, hogy ne essen egybe
egyesült államokbeli és ja-
pán fesztiválokkal - mondta
Gerendai Károly, a Sziget
Fesztivál fõszervezõje a
rendezvény programját is-
mertetõ sajtótájékoztatón. 

Idén a szokásosnál egy
héttel késõbb, augusztus

11-én rajtol a Sziget Feszti-
vál. Mindezt az indokolja,
hogy tavaly már egyértel-
mûen kiderült a szervezõk
számára: bármennyire is
jelentõs eseménynek szá-
mít világszerte a Sziget,

egy európai fesztivál miatt
nem fogják megszakítani a
zenekarok tengerentúli tur-
néikat. Mint kiderült, nem
ez lesz az egyetlen változás
az elmúlt évekhez képest.
Ebben az évben több hely-
színt összevonnak, de a
családias hangulat jegyé-
ben új színpadok is lesz-
nek. Az egyelõre nem de-
rült ki, hogy a mínusz elsõ
napon ki, vagy kik állnak
majd színpadra, de a szer-
vezõk már a nulladik nap-
ra teljes értékû programot
kínálnak. 

A szervezõk eddig is
nagy hangsúlyt fektettek a

sokszínûségre, a különbö-
zõ nemzeti kultúrák be-
mutatására, ezek a kisebb
helyszínek sokszor „el-
vesztek” a nagy fellépõk
árnyékában. Ezért több
helyszínt összevonnak: a
Világfaluban kap helyet a
Világzenei Színpad, a Ro-
ma Sátor, az Afro-Latin-
Reggae Színpad és a
Hungarium Falu, az Ír
Színpad és a blues zene-
karok. Az új Art Zónába
tömörítik a különbözõ
képzõmûvészeti tematiká-
jú helyszíneket. A legen-
dás Woodstock fesztivál
45. évfordulója alkalmá-

ból szeretnék visszaállíta-
ni a Sziget családiasabb,
közösségi jellegét. Ama-
tõr és profi fellépõk a
rockirodalom legjobb szá-
mait adják majd elõ, egy
szál gitárral. Idén is lesz
szabadstrand. A másik je-
les jubileum, a berlini fal
leomlásának 25. évfordu-
lója apropóján felépítenek
egy 100 méter hosszú fa-
lat, melyet felkért street
art mûvészek, illetve fesz-
tiválozók dekorálhatnak
ki. (A programokról, fellé-
põkrõl, jegyárakról követ-
kezõ lapszámainkban
adunk hírt.) Sz.

Több helyszín, családias hangulat, új színpadok

Egy héttel késõbb rajtol a Sziget Fesztivál

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 
Csillaghegyi Vurstli május 3-án és 4-én. Már szom-
baton kezdõdik! Kibõvített õstermelõi piac a TIC
parkolóban. 4 éves a Piac-tortás köszöntõ. Vasár-
nap igazi forgatag a Mátyás király út lezárt szaka-
szának keleti végében 10.30 órától estéig.
Anyák napja! Anyukák köszöntése.
Gyerekeknek! Rodeó bika, ugráló vár és lufi hajtoga-
tó bohóc. Kézmûves foglalkozások meglepetések-
kel. A család többi tagjának is meglepetés! Házisör-
kóstoló, pálinka bemutató. Kézmûves termékek.

* * *
Május 8-án 18 órától ingyenes építészeti és jogi ta-
nácsadás. * 18.30 órától irodavezetõi fogadóóra a
Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út
13-15.) Részletes tájékoztató az egyesület honlap-
ján: www.csipke.info

TOJÁSKIÁLLÍTÁS. Tojásfestõ, iparmûvész, grafikus és to-
jáspatkoló mester munkáiból láthattak remekmûveket
azon a kiállításon, melyet a Pest-Budai Kézmûves és
Népmûvészeti Egyesület tojásdíszítõinek alkotásaiból
állítottak össze a Kolosy téri Civil Házban 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Sztankovics Anna erõs gyö-
kerekkel kötõdik Óbudához.
Úszókarrierjét a kerületi Di-
ákolimpián aratott soroza-
tos gyõzelmeivel alapozta
meg, majd a Jövõ SC-ben
fejlõdött tovább úszótudá-
sa. Jelenleg az egyik leg-
jobb hazai mûhelyben, az
UTE kiválóságaival együtt
készül a nagy versenyekre.

M it jelent az úszás
a Sztankovics

családban?
- Azt, hogy soha nem le-

het sokáig aludni. Ez per-
sze csak tréfa, az úszás éle-
tünk részévé vált, a család-
ból senki nem tudná már
nélküle elképzelni az éle-
tét, mert az túl unalmas
lenne.

- Milyen emlékeket
õriz a Krúdy Gyula Ál-
talános Iskolában eltöl-
tött évekrõl?

- Csupa kellemes emlé-
kekkel távoztam az iskolá-
ból. Gyakran indultunk
versenyeken, Dóra hú-
gommal együtt rengeteg
érmet nyertünk, barátságo-
kat kötöttünk. A legna-
gyobb élményem az volt,
amikor az  egész osztály

elkísért a Diákolimpia or-
szágos döntõjére Egerbe és
kiszurkolta a gyõzelmet. A
tanáraimnak is sokat kö-
szönhetek, akik segítettek,
hogy össze tudjam egyez-
tetni a sportot a tanulással.

- Miért választotta az
úszást és mikor döntötte el,
hogy sikeres sportoló sze-
retne lenni? 

- Igazából nem is én vá-
lasztottam az úszást. Aszü-
leim fontosnak tartották,
hogy legyen  vízbiztonsá-
gom, így már egészen kicsi
koromtól életem részévé
vált a víz és az uszodában

ragadtam. Persze vol-
tak pillanatok, amikor
kissé elbizonytalanod-
tam a folytatásban, de
így több év távlatából
nézve nem is dönthet-
tem másképpen, mert
mint egy kis hal, én se
tudnék víz nélkül élni.

- Hogyan viseli az
edzések monotonsá-
gát, a faltól falig va-
ló úszást?

- Számomra az
úszás egyáltalán nem

monoton tevékenység.
Szerencsés vagyok, mert
amikor úszom, ki tudom
zárni a külvilágot, végre
egyedül maradhatok a
gondolataimmal és ebben
senki nem tud megzavarni.

- Eddigi eredményei kö-
zül melyiket tartja a legér-
tékesebbnek?

- A 2011-es Ifjúsági
Európa-bajnokságon
szerzett arany-, illetve
ezüstéremre vagyok a
legbüszkébb, de emléke-
zetes számomra a követ-
kezõ évi ifi Eb-n szerzett
I., II. és III. helyezés, va-

lamint a londoni olimpiá-
ra való kijutás is.

- Hosszú idõ után el-
hagyta nevelõegyesüle-
tét. Jól döntött, hogy Új-
pestre igazolt?

- Lassan már egy éve az
UTE színeiben úszom, és
amikor eldöntöttem, hogy
velük szeretném tovább
folytatni a felkészülést,
már jól ismertem mind az
edzõket mind pedig a csa-
patot. Azt hiszem, jó hely-
re kerültem, a Széles Sa-
nyi bácsi vezette szakmai
stáb tudása és az általuk
képviselt mentalitás ked-
vezõen befolyásolhatja
fejlõdésemet.

- Milyen tervei vannak a
következõ évekre?

- A tavalyi évem sok
minden miatt nem úgy si-
került, ahogy elterveztem,
emiatt nagy bennem a bi-
zonyítási vágy. Augusztus-
ban lesz a második alka-
lommal megrendezendõ
Ifjúsági Olimpia Kínában,
ahol alkalmam lesz bizo-
nyítani, hogy helyem van a
legjobbak között. Távolab-

bi cél, a nagy ábránd: Rio
de Janeiro „meghódítása”.
A 2016-os olimpián erõs
mezõny várható, nem tu-
dom, ha legjobb formában
úszom, milyen helyezésre
számíthatok. Természete-
sen már a civil életemre is
gondolok. Két év múlva
érettségizek, utána min-
denképpen a média felé
venném az irányt, szüleim
is ezen a területen dolgoz-
nak, engem is érdekel a do-
log. Jó lenne egy eredmé-
nyekben gazdag sportpá-
lyafutás lezárása után a
médiában is sikeres lenni,
ezzel teljesülnének gyer-
mekkori álmaim.

Lovas Albert

A kínai Úszó Ifjúsági Olimpián bizonyítana
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FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. szám alatti Jobbik
irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges a 06(30)871-3439-
es számon, ahol külön idõpont-egyeztetésére is mód van.

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.Tósoky Balázs ügyvéd min-

den hónap elsõ keddjén (legközelebb május 6-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi

Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Minden

hónap negyedik keddjén (legközelebb május 27-én) 17-tõl 19 óráig dr.

Tósoky Balázs ingyenes jogsegélyt tart a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz

irodában. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén

(legközelebb május 15-én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban

(Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a Fidesz 4-

es választókerületi elnökének megbízásából dr.Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jog-

segélyt tart minden hónap második csütörtökén (legközelebb május 8-án) 18-tól

20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szüksé-

ges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1.

alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 

• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca 17.

szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát tart,

amely minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb május 15-én) in-

gyenes jogi tanácsadással egészül ki.

• Az MSZP III. kerületi szervezetének megbízásából dr.Kelen Botond, a Mókus

utca 1-3. szám alatt minden hónap páratlan csütörtökén 15-tõl 17 óráig ingye-

nes jogi tanácsadást tart. Idõpont-egyeztetés szükséges a 368-9464-es tele-

fonszámon.

• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám

alatti irodájában minden hónap második szerdáján (legközelebb május

14-én) 16-tól 17 óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi ta-

nácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as

telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szervezete ingye-
nes adótanácsadást szervez minden hónap második keddjén (legköze-
lebb május 13-án) 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. alatti Fidesz irodában.

Az Óbudai Platán Könyvtárban május
30-ig nézhetik meg az érdeklõdõk
Jankovics Marcell: Az ember tragédi-
ája címû grafikai kiállítását, a kihe-
lyezett terminálon pedig megtekint-
hetõ az animációs film is.

Amegnyitón Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-

mestere méltatta Jankovics Mar-
cell Kossuth- és Balázs Béla-díjas
grafikusmûvész munkásságát. A
polgármester beszéde után Zalán

Tibor József Attila-díjas író kifej-
tette: Madách mûve nem dráma,
hanem sokkal inkább drámai köl-
temény; leegyszerûsítve: világdrá-
ma, könyvdráma.

- Kiállításunkkal, felnõtt közön-
ségünk mellett a fiatalokat is sze-
retnénk megszólítani - vette át a
szót Gyulai Ivánné, az Óbudai Pla-
tán Könyvtár igazgatója. - A kerü-
leti középiskoláknak felkínáljuk a
lehetõséget nemcsak a kiállítás, ha-
nem a film megtekintésére is. 

Jankovics Marcell kiállítása

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Az Óbudai Múzeum május
25-én, „Változatok a ricset-
re” címmel ismét bográcsos
fõzõversenyt rendez.

Averseny moderátora:
Magos Zoltán mes-

terszakács. A zsûri tagjai:
Mautner Zsófi Magyaror-
szág egyik legolvasottabb
gasztroblogjának, a Chi-
li&Vaníliának a szerzõje,
Magos Zoltán mestersza-
kács, Diamant Lívia múze-
umpedagógus, gasztro-
blogger.

Jelentkezõk köre: vár-
ják minden olyan baráti
társaság, család, magán-
személy, szervezet je-
lentkezését, akik öröm-
mel lépnek a híres óbu-
dai vendéglõsök nyom-
dokába, és elkészítik a
kóser konyha egyik ked-
velt ételét, a ricsetet.

Tudnivalók a verseny-
rõl: az Óbudai Múzeum
biztosítja az ételhez a
hozzávalókat, a bográ-
csot, valamint a tûzrakás
valamennyi kellékét. A
versenyzõknek a fûszere-
zést és az étel „egyedivé
tételét” kell megoldaniuk
(saját fûszerekkel, hozzá-

valókkal). A versenyben
tíz csapat vesz részt, a re-
gisztráció a jelentkezési
lapok beérkezési sorrend-
jében történik.

Nevezés feltételei: a
nevezés külön jelentke-
zési lapon történik,
amely az Óbudai Múze-
um recepcióján tölthetõ
ki kedd-vasárnap 10 és
18 óra között.

A verseny nevezési dí-
ja: 5000 Ft/csapat, ame-
lyet a verseny napján ér-
kezéskor, a múzeum re-
cepcióján kell befizetni.

A verseny idõpontja:
2014. május 25. 10-tõl
15 óráig.

Az elkészített ételbõl
három adagot kell a zsû-
ri számára felszolgálni.
A zsûri a bírálatkor az

egyéni ízeket, a stílszerû
tálalást, a kedves kíná-
lást is értékeli. 

A verseny helyszíne:
Óbudai Múzeum (Fõ tér
1.) Jelentkezési határ-
idõ: 2014. május 15.
Díjazás: A verseny 1-3
helyezettjei tárgyjuta-
lomban részesülnek.

Helytörténeti
séta

Az eredményhirdetés
és díjkiosztó után 15
órától, „Az emlékké ne-
mesedett múlt… - zsidó
emlékek Óbudán” cím-
mel helytörténeti sétára
várják az érdeklõdõket.

Az óbudai zsidó kö-
zösség története a kö-
zépkorban kezdõdött,
majd a törökök kiûzése
után, a XVII. században
a Zichy uradalom terü-
letére visszatelepülõ la-
kosok között nagyon ha-
mar megjelentek az iz-
raeliták is. A szabad ki-

rályi városokban nem
telepedhettek le, Óbuda
viszont befogadta õket.
A XVIII. század utolsó
harmadára Óbuda lett a
korabeli Magyarország
egyik legnépesebb zsidó
közössége.

A séta során felidézik
azokat az eseményeket,
felkeresik azokat a hely-
színeket, bemutatják
azokat az egykori intéz-
ményeket, amelyek
Óbuda zsidó közösségét
alakították, meghatároz-
ták. 

Kiderül, ki volt Óbu-
da elsõ zsidó lakosa,
hogy hány zsinagógája
volt az évszázadok alatt
az óbudai zsidóságnak,
és megtudhatják, mi is
az a mikve.

A séta az Óbudai Mú-
zeum bejáratától indul.

(A jelentkezés feltét-
eleirõl bõvebb felvilágo-
sítás Tóth Anita Eszter
kulturális szervezõtõl
kérhetõ a 250-1020-as,
illetve a +36-20-509-
8222-es telefonszámon.
A programokról további
információ: www.obu-
daimuzeum.hu) 

Fõzõverseny az Óbudai Múzeumban

Változatok a ricsetre
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