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Hetedik alkalommal rendezik a Civil és Nem-
zetiségi Napot május 25-én a Békásmegyeri
Kulturális Központ elõtti területen.

A Csillaghegyi Egészségnappal folytatódik
május 24-én 9 órai kezdettel a szûrõvizsgá-
lat-sorozat a Csillaghegyi Közösségi Házban.

Az Óbudai Múzeum új kiállítása az óbudai
zsidó közösség XVIII. századtól az 1960-as
évek végéig tartó idõszakát mutatja be.17

Óbuda zsidóságának története

9
Civil és Nemzetiségi Nap

10
Egészségkörút Óbudán

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma má-
jus 23-án, pénteken jelenik meg. Újságunk korábbi
számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

D r. Zsidi Paula, az
Aquincumi Múze-

um igazgatója nyerte el
idén az Óbuda-Békás-
megyer Díszpolgára ki-

tüntetõ címet. A kiváló
szakember a múzeum új
arculatának megterem-
tésével vívta ki az elis-
merést, amelyet Bús Ba-

lázs polgármestertõl ve-
hetett át május 4-én,
Óbuda Napján a Szent-
lélek téren felállított
színpadon. 

Posztumusz díszpolgári
kitüntetésben része-

sítette az önkormányzat
Kerényi Grácia (1925-
1985) mûfordítót a len-

gyel-magyar kapcsolatok
elmélyítése érdekében ki-
fejtett áldozatos tevékeny-
ségéért. ÓBUDA NAPI BESZÁMOLÓ

A 2-3. OLDALON

Az Aquincumi Múzeum igazgatója az új díszpolgár

Pihenésre, sportolásra, a gyerekeknek élményt nyújtó játékra adódik lehetõségük a Békás-
megyer-ófalui Templom téren április 25-én átadott szabadidõparkban. TUDÓSÍTÁS A 7. OLDALON

G azdag könyv- és
folyóirat kínálattal,

több szolgáltatással vár-
ja régi és új látogatóit a
Fõ téri Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Krúdy
Gyula Könyvtára, miu-
tán befejezõdtek a fel-
újítási és bõvítési mun-

kálatok. A bibliotékát
április 24-én nyitotta
meg Tarlós István fõpol-
gármester, Bús Balázs
polgármester és dr. Fo-
dor Péter, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár
fõigazgatója. 

RÉSZLETEK A 9. OLDALON

Megújult a Krúdy
Gyula Könyvtár

ELKEZDÕDÖTT A BUDAPESTI STRANDSZEZON. Vál-
tozatlan jegyárakkal, számos kedvezménnyel, családi je-
gyekkel, Strandváró nappal várják idén is a nap és a víz
szerelmeseit a fõvárosi strandokon. BÕVEBBEN A 36. OLDALON

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Új közösségi tér Ófaluban
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Óbuda Napja

Az egész napos ese-
ményen családi- és

sportprogramokkal, szín-
padi elõadásokkal, kéz-
mûves kirakodóvásárral,
civil udvarral, közbizton-
sági bemutatókkal ked-

veskedtek a látogatók-
nak. A városrészben most
is több helyütt (Aquin-
cum-Mocsáros, Békás-
megyer-Ófalu, Csillag-
hegy/ a Mátyás király út
lezárt szakaszán és a TIC

parkolójában/, Csúcs-
hegy, Péterhegy, Pün-
kösdfürdõ) óbudai pikni-
ket tartottak. III. kerületi
sportegyesületek sport-
eseményekkel csatlakoz-

tak az ünnephez. Egyes
éttermek árkedvezmé-
nyeket adtak ez alkalom-
ból a vendégeknek. 

Óbuda Napján adtak át
több önkormányzati ki-

tüntetést: a díszpolgári cí-
met, a „Pro Óbuda”-díjat,
az Óbuda Kultúrájáért- és
az Óbuda Sportolója-dí-
jat, valamint a Hidegkuti
Nándor Emlékplakettet. 

Önkormányzati kitüntetések

Óbuda Napja 14 helyszínen, piknikkel
Akikre büszke Óbuda

- Boldog a nép, amely tud ünnepelni, olvasható a zsoltárok könyvében. Óbudai
ünnepünk többre hivatott annál, mint hogy keretet ad egy jókedvû, hétvégi ki-
kapcsolódásnak. A mai nap arról is beszél, hogy mi, akik Budapest ezen részén
élünk, kikre vagyunk büszkék, és mit tartunk értékesnek, megmutatásra méltó-
nak. Mint minden családban, a mi tágabban értelmezett kerületi családunkban
is jelen vannak, akikre igazán büszkék lehetünk. A széles látókör, a bátor helyt-
állás és a tudományokban való jártasság nem mindenkinek adatik meg, s azt
hiszem, mindezek elismerése még kevesebbeknek - fogalmazott ünnepi beszé-
dében Bús Balázs polgármester. Óbuda Napján az említett erényeket elismerik.

Lapzártakor érkezett: immár nyolcadik alkalommal ren-
dezte az önkormányzat az Óbuda Napját május 4-én,
mely ingyenes kulturális rendezvénysorozat a városrész
sok helyszínén (idén 14) és számos, díjmentesen láto-
gatható intézményben. Az esemény elõestéjén Péterfy
Bori a Szentlélek téren, a Pluto zenekar a Kobuci kert-
ben lépett fel. Másnap délben, a Szentlélek téren felál-
lított színpadon Bús Balázs polgármester adta át az ön-
kormányzati kitüntetéseket. 

Dr. Bálint András a be-
tegek érdekében végzett
munkája elismeréseként
és a kerületi egészségügyi
alapellátás önkormányza-
ti átvételének megszerve-
zéséért részesült „Pro
Óbuda”-díj elismerésben. 

Kiss Károly hírlap-
író, publicista Óbuda
értékeinek megõrzésé-
hez járult hozzá lokál-
patrióta szellemû írása-
ival, ezért nyerte el a
posztumusz „Pro Óbu-
da”-díjat.

Tavas Gellért, az Óbudai
Szent Háromság Plébánia
korábbi vezetõje a hívek
lelki gondozásával, az egy-
ház értékmegõrzõ szerepé-
nek megtartása érdekében
kifejtett tevékenységével
érdemelte ki a díjat.

É ppen hatvan évvel
ezelõtt alapította a

kerület zenei életében na-
gyon komoly szerepet
vállaló Till Ottó karnagy,
zenepedagógus és iskola-
igazgató az Óbudai Ka-
marazenekart. Az együt-
tesnek az Óbudai Társas-
kör ad otthont, az elmúlt
hat évtized alatt pedig je-

lentõs közönségbázist
épített ki magának a vá-
rosrészben. A népszerû
zenekart az önkormány-
zat idén az Óbuda Kultú-
rájáért-díjjal tüntette ki.
Az elismerést Bús Balázs
polgármester és Kemény
Krisztina, a kulturális, ci-
vil és kisebbségi bizott-
ság elnöke adta át. 

Óbuda Kultúrájáért-díj

Dr. Rudas Imre az Óbudai Egyetem megalapításával vívott ki magának nemzetközi el-
ismerést. A „Pro Óbuda”-díjat ezzel, valamint a nemzetközi felsõfokú képzés, az ok-
tatásigazgatás, a tudományos kutatás, a tudománytervezés terén elért több évtizedes
szakmai tevékenységével érdemelte ki

Békásmegyer-Ófaluban ünnepi szentmisét tartottak a Szent
József templom építésének 250. évfordulója alkalmából 

Takács György (balra) és Gazda Péter az Óbudai Kamara-
zenekar képviseletében vette át a kitüntetést

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

„Pro Óbuda”-díjasok
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Rendõr, tûzoltó, közterület-
felügyelõ, mentõ szakápoló
és polgárõr is elnyerte idén
az Óbuda-Békásmegyer Köz-
biztonságáért-díjat, amelyet
a kerület közbiztonságának
megõrzéséért legtöbbet tevõ
szakemberek vehetnek át. 

Az önkormányzat idén
a rendõrök közül

Pápai Zoltán és Pinczés
Dániel törzsõrmestert, a
tûzoltók közül Gudor Ist-
ván alezredest, a közterü-
let-felügyelet munkatársai
közül Gombos Zsoltot, va-

lamint Horváth Imre men-
tõ szakápolót és Bókkon
Sándort, a III. kerületi
Polgárõr Egyesület tagját
tüntette ki. 

Az elismeréseket Kele-
men Viktória alpolgár-
mester adta át Óbuda
Napján, a békásmegyeri
közbiztonsági napon.

Akét kitüntetést 2008-
ban alapította és

2009 óta adja át Óbuda
Békásmegyer Önkor-
mányzata. Az ÓbudaSpor-
tolója-díjat olyan nõk és
férfiak kaphatják, akik ke-
rületi illetõségûek vagy ke-
rületi sportegyesületben
versenyeznek, és saját
sportágukban kiemelkedõ

eredményt értek el. A díjat
évente két sportoló veheti
át, többen kaphatnak azon-
ban Emléklapot.

A másik elismerés, a
Hidegkuti Nándor Emlék-
plakett a kerületi lakcím-
mel rendelkezõ, vagy kerü-
leti egyesületben dolgozó
sportszakembereknek (ve-
zetõknek, edzõknek) jár.

Óbuda Sportolója-díjasok

Óbuda-Békásmegyer Közbiztonságáért-díjasok

Ozsvár András (Hidegkuti Nándor Emlékplakett), Szarvas Gabriella (Emléklap), Gyurta
Gergely (Óbuda Sportolója-díj), Lévai Vivien (Emléklap), Schmidt Richárd (Emléklap),
Preil Vivien (Óbuda Sportolója-díj) a díjátadó után. Rédli András (Eméklap) külföldi út-
ja miatt nem tudott megjelenni az eseményen

K erényi Grácia költõnõ, magyar-
lengyel mûfordító, a lengyel iro-

dalom kutatója. A világháború ször-
nyûségeivel gimnazistaként szembe-
sült, amikor Magyaror-
szágot 1939 õszén el-
özönlötték a német és a
szovjet megszállók elõl
menekülõ polgári és ka-
tonai lengyel menekül-
tek. Ott segített nekik,
ahol és ahogyan csak le-
hetett, de ebben a len-
gyelbarát szülei is erõ-
teljesen támogatták. Így
került kapcsolatba a ma-
gyarországi lengyel ellenállási mozga-
lommal, ami a késõbbi megszállók
szemében egy újabb rossz pont lett. A
politikai helyzet egyre rosszabb volt,
amikor az egyetemi éveit 1943 õszén
elkezdte. Diáktársai körében egyre ke-
ményebben és egyre nyíltabban kriti-

zálta a nácikat. Emiatt feljelentették. A
németek 1944. március 19-én Ma-
gyarországot megszállták, több száz
Gestapo-tiszt érkezett, akik megkezd-
ték a magyarok elhurcolását. Aháború
vége elõtt Kerényi Grácia is a foglyuk

lett. Megjárta a német
börtönöket és koncentrá-
ciós táborokat, köztük az
auschwitzi haláltábort,
de szerencsésen túlélte.
Rajongott a lengyelekért,
Lengyelországért. Nem
félt hangot adni a
Katynban kegyetlenül
lemészárolt lengyel ha-
difogoly tisztekkel kap-
csolatos véleményének.

Irodalmi munkásságának elismerése
mellett nem szabad megfeledkezni ar-
ról sem, hogy hány magyar fiatalnak
nyújtott menedéket Lengyelországban
1956 után, hány magyar fiatalnak se-
gített intézni a varsói, krakkói tanul-
mányait.

D r. Zsidi Pa-
ula 1952-

ben született Bu-
dapesten. 1970-
ben érettségizett,
majd az ELTE
BTK nappali ta-
gozatán szerzett
történelem-ré-
gész diplomát.
1975-1989 kö-
zött a Budapesti
Történeti Múzeum Régészeti
Osztályán dolgozott, miköz-
ben egyetemi doktori címet
szerzett. 1989-tõl a Budapesti
Történeti Múzeum Aquincumi
Múzeumának régésze és igaz-
gatója, emellett 2000-tõl a Bu-
dapesti Történeti Múzeum fõ-
igazgató-helyettese. Kutatási
területe Budapest és a Dunán-
túl, kutatott régészeti korszaka
a római kor, szakterületei: a to-
pográfia, a temetkezési szoká-

sok és az örök-
ségvédelem.

K i v é t e l e s
szakmai tudás-
sal rendelkezõ,
a XXI. századi
látogatói igé-
nyeket felisme-
rõ, azokat min-
den igyekezeté-

vel kielégíteni igyekvõ sze-
mélyiség. Ennek is köszön-
hetõ, hogy az Aquincumi
Múzeum elnyerte „Az év
múzeuma 2012”-díjat. A mú-
zeum európai szinten is szá-
mos újdonsággal ejti ámulat-
ba a látogatókat. Az Aquincu-
mi Múzeum napjainkra telje-
sen megújult, alkalmazkodva
a modern muzeológia elvárá-
saihoz ismert és használt kö-
zösségi térré vált.

A Hidegkuti Nándor Emlékplakettet Ozsvár Andrásnak
Menczer Erzsébet bizottsági elnök adta át

Csillaghegy tortáját (készítette a Cserfalvi Cukrászda)
Puskás Péter alpolgármester vágta fel Csillaghegy napján

Az Óbuda Sportolója-díjakat és a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet Bús Balázs polgár-
mester és Menczer Erzsébet, az oktatási és sportbizottság elnöke nyújtotta át. 

Díszpolgárok életútja

Az oldalpárt összeállította Klug Miklós

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Tudósítás az ülésterembõl

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Több intézményi beszámoló elfogadása után a képvise-
lõ-testület - egyebek mellett - díjak odaítélésérõl, intéz-
ményvezetõi pályázatokról, rekonstrukciós munkákról
és támogatásról is döntött az április 24-ei ülésen.

Beszámolók, üzleti tervek, pályázatok

A z önkormányzat a
Budapest Gyógy-

fürdõi és Hévízei Zrt.-
vel (BGYH Zrt.) közö-
sen pályázatot írt ki a

Csillaghegyi Strandfür-
dõ és Uszoda területén
megvalósítható fejlesz-
tési koncepció elkészíté-
sére. Az ajánlatok közül

kiválasztott tanulmány-
terv költségét az önkor-
mányzat a BGYH Zrt.-
vel közösen, egyenlõ
arányban finanszírozza.

Fejlesztés a Csillaghegyi Strandon

A napirend elfogadá-
sa elõtt Menczer

Erzsébet szólalt fel. Kö-
szönetet mondott mind-
azoknak, akik támogat-
ták az országgyûlési kép-
viselõ választáson. Biz-
tosította a képviselõ-tes-
tületet, hogy az elmúlt
négy évben kialakított
kapcsolatrendszerét a to-
vábbiakban is Óbuda-
Békásmegyer érdekében
fogja mûködtetni. Remé-

nyét fejezte ki, hogy a
választási kampányban
kialakult durva hangnem
lecseng, és a helyi politi-
ka visszatér abba a
konstruktív együttmûkö-
désben megmutatkozó
mederbe, mely 24 éve
jellemzi a városrészt. 

Bús Balázs polgár-
mester megköszönte a
képviselõasszony elmúlt
négy évben végzett
munkáját.

Továbbra is Óbuda érdekében

AKLIK Budapest 03.
Tankerület fenntar-

tásában lévõ három in-
tézmény igazgatói poszt-
jára írtak ki pályázatot.
Az Aquincum Angol-
Magyar Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola,
a Bárczi Géza Általános
Iskola és az Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény Óvo-
da és Általános Iskola
(EGYMI) élére. Minden

meghirdetett vezetõi ál-
láshelyre egy pályázat
érkezett. Az Aquincum
Angol-Magyar Két Taní-
tási Nyelvû Általános Is-
kola igazgatói állását
Baginé Kovács Klára
nyerte el. A Bárczi Géza
Általános Iskola igazga-
tója Sisa Péterné lesz,
aki 2012-tõl igazgató-
helyettes, jelenleg meg-
bízott igazgató. Az
EGYMI vezetõi pályá-

zatát Elek Zsuzsanna
nyerte, õ 2006 óta dol-
gozik az intézményben,
jelenleg megbízott igaz-
gatóként. 

A környéken élõ in-
gatlantulajdonosok

kezdeményezésére a
képviselõ-testület úgy
határozott, hogy a költ-
ségvetési tartalék terhé-
re felújíttatja a Kecske
utcai oroszlános lépcsõt,
a teljes pusztulástól
megmentve ezzel az

épített környezet egy
szép részletét. 

A Bécsi utat a Kecske
utcával összekötõ „há-
romkarú” lépcsõsor egy
önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan közforga-
lomnak megnyitott ré-
szén található. A járófe-
lület sok helyen hibás, a

támfal és a mellvédek
felülete leromlott álla-
potú, a burkolat 70 szá-
zaléka hiányzik, jelen-
leg balesetveszélyes. A
középsõ pihenõrész
oroszlánfejes vízköpõje
repedezett, kissé hiá-
nyos, de még jól re-
konstruálható állapotú. 

Megújul az oroszlános lépcsõ

Kinevezések 

M ódosították az Óbu-
dai Kulturális Köz-

pont Nonprofit Kft. 2014.
évi üzleti tervében szereplõ
kiadási és bevételi elõi-
rányzatokat, mivel új fel-
adatokat lát el a jövõben,
ezekhez további forrást kel-
lett rendelni. Az önkor-

mányzat kulturális kft.-je
tevékenységi körét egy be-
ruházásban megvalósuló
szolgáltatással egészíti ki,
azaz létrejön a Fõ téren egy
kulturális, turisztikai cent-
rum és információs iroda,
mely várhatóan júniustól
kezdi meg mûködését. 

Civil Díj az RSE-nek
Elfogadták a képviselõk a kulturális, civil és nemzeti-
ségi bizottság javaslatát: az önkormányzat idén a „Ba-
lázs Lajos Óbudai Civil Díjat” a Gyepes Lajos elnök
vezette Római Sport Egyesületnek adományozza.

B ár az önkormány-
zatnak 2006 óta ér-

vényes együttmûködési
szerzõdése van az Óbu-
da Televízióval, és ez
feltételes jelleggel lehe-
tõvé teszi a mûsorkészí-
tés támogatását, erre az
elmúlt években költség-
vetési okokból nem volt
módja a helyhatóság-
nak. Az idei büdzsében
azonban már szerepel ez

a támogatási összeg,
ezért 2014. december
31-ig, a mûködési tarta-
lék terhére újra önkor-
mányzati forráshoz jut
az Óbuda Televízió.

Béres András (Párbe-
széd Magyarországért)
képviselõ hozzászólásá-
ban kérte, hogy a mû-
sorszolgáltatás során ér-
vényesüljön a kiegyen-
súlyozott tájékoztatás. 

Mûködési támogatás 

Kulturális, információs központ nyílik

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Felhívás

Kemény Krisztina (Fidesz-
KDNP), a 13. számú választó-
kerület önkormányzati képvi-
selõje, a helyi kulturális élet
egyik szervezõje. Véleménye
szerint a kerület gyors ütem-
ben fejlõdik, és máris van
terve a folytatásra.

Az a körzet, amelyet
képviselek, kertvá-

rosi és lakótelepi területet
is magában fog-
lal, így szinte
minden olyan
nézet, vélemény,
probléma, elkép-
zelés felmerül
benne, mint a tel-
jes kerület legna-
gyobb részében -
mondta Kemény
Krisztina, hozzátéve: - A
gyermekkorom óta Óbu-
dán töltött évek tapaszta-
lata és a személyes kap-
csolatok mellett a civil
szervezetek segítenek ab-
ban, hogy ezeket mind jól
ismerjem.

A képviselõ elmondta,
a mostani választási cik-
lus kezdetén személyes
célkitûzése volt, hogy se-
gítse a Békásmegyer-
Ófaluban élõk egy régi
vágyának teljesülését.

- Régóta szükség lett
volna itt egy modern kö-
zösségi térre. Az elõzõ cik-
lusban megnyílt Szent Jó-
zsef Ház részben el tudta
látni ezt a feladatot, de a
nemrég átadott Templom
utcai közösségi parkkal,
végre teljesült az álom -
fejtette ki. - Igazi faluköz-
pont jött létre. 

A közösséget szolgálja
a Budapesten páratlan
Tündérliget, valamint a
közösségi kert is – ugyan-
csak Ófaluban. 

- Természetesen az itt
élõk számára nem csak a
közösségépítés fontos, ha-
nem az is, hogy a minden-
napi élet biztonságos, élhe-
tõ legyen. Az önkormány-
zat több pályázati konst-
rukcióban hozzájárult a pa-
nelházak korszerûsítésé-
hez, illetve állagának meg-
óvásához - fogalmazott
Kemény Krisztina. - Emel-
lett precízebb, hatéko-
nyabb lett a zöldfelületek
kezelése, karbantartása. A
közterületeken a közeljövõ
egyik fontos feladata a par-
kolás rendezése. A korábbi

tapasztalatok azt mutatják,
hogy ezzel sikerülhet ott-
honosabbá tenni a kerület
utcáit.

A13. számú választóke-
rület képviselete mellett
Kemény Krisztina több
ciklus óta vesz részt a kerü-
let kulturális életének ala-
kításában. A kulturális, ci-
vil és kisebbségi bizottság
elnökeként évek óta az

egyik legsikere-
sebb kulturális és
turisztikai ese-
ményének tartja
az Óbudai Nyár,
az adventi prog-
ramsorozat és
Óbuda Napja
rendezvényeit.   

- Kulturális te-
rületen óriási fejlõdés ta-
pasztalható a kerületben:
ebben a ciklusban újult
meg az Óbudai Múzeum,
és a Goldberger Textilipari
Gyûjteménnyel egy újabb
múzeum kezdte meg itt a
mûködését. Ide került a
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum,
folyamatosan színesedik a
Krúdy-negyed, de említ-
hetném az új Kaszásdûlõi
Kulturális Központ (3K)
vagy az Óbudai Promenád
létrejöttét. Pedagógusként
is jó volt részt venni abban,
hogy a kerületben könyv-
Megállók jöjjenek létre,
rajztanárként pedig nagy
öröm számomra, hogy
újabb szobrok kerültek a
közterekre: gondoljunk
csak a Szindbád- vagy a
Puskás-szoborra, a Katinyi
Mártírok Emlékmûvére.
Ebben a sorban említem a
páratlan Kiscelli Kálvária
megújulását.

Óbuda és Békásme-
gyer sokat változott, jól
látható a fejlõdés a fõvá-
ros egyik legnagyobb ke-
rületében. Mindemellett
Kemény Krisztina úgy
gondolja, akad még el-
végzendõ feladat.

- Személyes vágyam,
hogy a Zichy kastély meg-
újuljon, és a jelenleginél
komplexebb módon szol-
gálja a kerület kulturális
életét. Másik célkitûzésem
Békásmegyeren a közte-
rek további fejlesztése, il-
letve az itt élõk számára
nagyon fontos Heltai téri
piac megújítása, valamint
a pünkösdfürdõi HÉV-

megálló és környékének
közlekedéstechnikai sza-

bályozása. A továbbiak-
ban elsõsorban ezekért

szeretnék dolgozni - árul-
ta el a képviselõ. kgy

Egyéni választókerületek képviselõi 

Közösség és kultúra

Ifjúsági Önkormányzat 

Pályázat logó tervezésére új határidõvel
Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzata meghosszabbított határidõvel,
május 16-án 12 óráig várja az Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzatot
megjelenítõ és népszerûsítõ helyi logó (embléma) terveit.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata február végi testületi ülésén úgy döntött,
hogy Ifjúsági Önkormányzatot hoz létre elsõsorban azért, hogy a kerületben élõ
fiatalok véleményét a rájuk vonatkozó ügyekben figyelembe vegye.
Ennek az együttmûködésnek az elõsegítésére szeretnénk, ha minél több felnõtt
és fiatal értesülne arról, hogy Óbuda-Békásmegyeren Ifjúsági Önkormány-
zat képviseli a 14-25 év közötti korosztály kulturális, oktatási, egészségügyi va-
lamint sport és szabadidõvel kapcsolatos  érdekeit, igényeit. Egy logó vagy
embléma használata jelentõsen hozzájárulna célunk népszerûsítéséhez.
Ezért fordulunk most Óbuda-Békásmegyer általános és középiskolás diákjaihoz
ezzel a felhívással. Kérjük, hogy készítsenek olyan embléma-terveket, melyek al-
kalmasak Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzatának megjelenítésére.
Kik pályázhatnak?
• A pályázaton Óbuda-Békásmegyeren élõ vagy itt tanuló 14-25 éves korú fia-
talok alkotásai vehetnek részt.
• Egy pályázó több tervet is benyújthat.
Milyen is legyen az embléma?
• Zárt formája legyen (kör, ellipszis, téglalap, háromszög stb.).
• Egyszerû, kis méretben is jól kivehetõ elemek szerepeljenek benne.
• Legalább 3, legfeljebb 5 színt tartalmazzon!
Milyen formában készüljön a terv?
• A/4-es rajzlapon, bármilyen színes technikával (ceruza, festék, zsírkréta, filc-
toll, papírkivágás stb.) vagy digitális formában készüljön.
• Az embléma körvonala jól kivehetõ legyen.
• A rajzlap hátoldalán ill. digitális elkészítés esetén az adathordozón a készítõ kö-
vetkezõ adatai szerepeljenek: név, életkor, lakcím, telefonszám, az iskola neve.
Hová és meddig kell benyújtani a pályázatokat?
• A pályázatokat Óbuda-Békásmegyer polgármesteri titkárságára várjuk (Fõ tér
3. I. em. 23.).
• digitális formában is leadható, e-mailen: obudaigs@gmail.com
• Beadási határidõ: 2014. május 16. (péntek) 12 óra.
Mi történik a benyújtott pályázatokkal?
• A pályázatokat zsûri bírálja el, majd ezt követõen kihirdeti az eredményt.
• A legjobb alkotás vagy alkotások készítõi részt vesznek egy testvérvárosi ki-
ránduláson (Azt hogy melyik kirándulás is lesz ez, a nyertesekkel egyeztetjük).
• A legjobb alkotás vagy alkotások felhasználásával tervezõgrafikus készíti el az
Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzat embléma végleges tervét.

Tóth Roland
ifjúsági polgármester

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Békásmegyer ófalui része  új
közösségi térrel gazdago-
dott. A korábban parkoló-
ként használt tér a helyiek
kezdeményezése nyomán és
igényeiknek megfelelõen
alakult szabadidõparkká,
fitnesz eszközökkel, sport-
parkkal, játszótérrel, sé-
tánnyal és a békás tematikát
követõ vízivárral. A játszó-
eszközök formavilágukban a
békára és annak élõhelyére
emlékeztetnek, a vizek, víz-
partok hangulatát elevenítik
fel, hisz Békásmegyer he-
lyén egykor mocsár volt.

Bús Balázs polgár-
mester köszöntõjé-

ben a közösségépítés fon-
tos „csomópontjaként”
említette parkot. Ófalut
olyan szerencsés telepü-
lésrésznek nevezte, mely-

nek megmaradtak utcái,
épületei, terei, és így ké-
pes volt regenerálódni a
helyi közösség. Emlékez-

tetett arra, hogy a világ-
háború elõtt itt egy erõs
sváb közösség élt, saját
nyelvhasználattal, saját

népszokásai szerint, ter-
mészetes mikrokörnyeze-
tet alakítva ki maga kö-
rül, ám a háborút követõ-
en tagjainak döntõ több-
ségét elhurcolták, vagy
kitelepítették, a kommu-
nizmus évtizedei alatt fel-
épített panelházak nyo-
mában pedig meg is
szûntek a közösségek.

A Templom tér meg-
újításáról szólva úgy fo-
galmazott: - Közösség-
építõ küldetésünk újabb
fejezetéhez érkezett. A
park jól illeszkedik az it-
teni találkozási pontok
kialakításának tematiká-
jába. Mindezen túl egy-
fajta biztatás is, hogy
amint a kezdeményezõ
Boldog Salamon Kör,
úgy mások is számíthat-
nak az önkormányzatra
ésszerû, közösségi célú
fejlesztések kapcsán.

A polgármester Varga
Mihály nemzetgazdasági
miniszter, országgyûlési
képviselõvel közösen
vágta át a park átadását
szimbolizáló  szalagot.

Az egyedi játszóeszkö-
zöket az Ilonamalom-
mûhely kreatív csapata

tervezte, melyek tartós,
esztétikus, környezetbe
illõ anyagokból, elsõsor-
ban akácfából készültek.
A kivitelezést a Három
Kertõr Kft. végezte, de a
munkában részt vett egy
szobrászmûvész is, így
lett egyedi a megjelenés.

A szabadidõpark han-
gulatát a zöldfelületek
határozzák meg, melyek
a park egyes funkcióit is
jól elkülönítik egymástól.
A Templom utcai részen,
a bejárattól a templom-
épület vonaláig csende-
sebb tevékenységekre al-
kalmas rész épült, ez az
úgynevezett pihenõpark,
a sekrestyebejárat vona-
lától fölfelé a kültéri fit-
nesz eszközök sportolás-
ra adnak lehetõséget. Ezt
a részt követi a játszótér,
majd hátrébb a kama-
szok, nagyobb gyerekek
és felnõttek aktivitását
szolgáló játék- és sportte-
rületek. Az egész parkon
végigvezet egy íves vo-
nalú téglaburkolatú sé-
tány, ami késõbb a Virág
utca felé folytatható, ha
megtörténik a belsõ terü-
letek feltárása.

Óbudán a parkfenntartás
fontos része a kiemelt nö-
vénykazetták gondozása
(például Fõ tér, Szentlélek
tér, Csobánka tér stb.). A ka-
zettákba telepített növénye-
ket rendszeresen öntözik,
gyomlálják a parkfenntartók,
idõrõl idõre pedig a virágcse-
rérõl is gondoskodnak. 

A virágok cseréjét
szakmai szempont-

ok alapján tervezik meg.
Az egynyári virágokat,

mint a begóniát, büdöskét
tavasszal ültetik ki, ekkor
kezdi hozni virágait, majd
egész nyáron (jó idõ esetén
õsszel is) dekoratív dísze a
virágágyásoknak. Ezt kö-
vetõen azonban ezek a nö-
vények - természetükbõl

adódóan - elpusztulnak. A
fajta fennmaradását az éle-
te során hozott magokkal
biztosítja a növény.

A kétnyári virágok,
mint az árvácskák, az el-
öregedett egynyári virá-
gok kiszedését követõen,
õsszel ültetik ki. A két-
nyári virágok két naptári
évben is folyamatosan
virágoznak. Az õsszel el-
ültetett virágzó palánták
õsztõl (enyhe idõ esetén
télen is) egészen tava-
szig virágoznak. Ezt kö-
vetõen a melegedõ idõjá-
rás, a szélsõségesen erõs
napsugárzás, a száraz le-
vegõ miatt a növények
felhevülnek, a locsolás
ellenére is sok vizet ve-
szítenek, megnyúlnak,

alulról elkezdenek szá-
radni, majd rövid idõn
belül elszáradnak.

A parkfenntartók ezt
nem várják meg: a túlvi-
rágzott növényeket eltá-
volítják, és helyükre friss,
szép egynyári virágokat
ültetnek. Ez a munka fo-
lyik jelenleg a kerületben,
például a népszerû Fõ téri
„Esernyõs” szoborcso-
portnál is.

A májusi virágcserét
indokolja, hogy a kerté-
szetekbõl júniusban már
nem lehet jó minõségû
növényanyagot beszerez-
ni. A késõn kiültetett egy-
nyári virágoknak ezen
felül nem lenne idejük
begyökeresedni, megerõ-
södni a forró nyári napok

beköszönte elõtt, ezért
sem lehetett tovább várni
a növénycserével. A vál-
tott ültetési móddal lehet

biztosítani, hogy a kerület
ágyásai egész évben szí-
nes virágokkal díszítsék
tereinket.

Sétány, sportpark, játszótér egyben

Új közösségi tér Ófaluban

Szakmai szempontok indokolják a virágcserét

Egész évben színes ágyások kerületszerte

FOTÓK: ASSAY PÉTER

Társasházi fórum
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata panel-felújí-
tással kapcsolatos társasházi fórumot tart május
21-én 16 órától a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.).
A fórum programja:
16:00 - Megnyitó.
16:10 - 1. elõadás: Energiahatékonyság közösen -
hogyan készítsük fel a lakóközösséget a döntésre? 
16:30 - 2. elõadás: A jól elõkészített energiahaté-
konysági rekonstrukció tervezésének lépései.
16:50 - 3. elõadás: Kivitelezõi tapasztalatok.
17:10 - Szendvics- és kávészünet.
17:30 - 4. elõadás: Energetikai felújítások a Panel-
program keretében.
17:50 - 5. elõadás: Önkormányzati elõadás az új
Panel-pályázatról.
18:20 - Kérdések, válaszok.
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T arlós István fõpol-
gármester köszöntõ-

jében úgy fogalmazott:
az olvasás személyes él-
ménye semmi mással
nem pótolható, erõt ad,
gondolkodásra serkent.
A változó olvasói igé-

nyekre folyamatos meg-
újulással lehet csak rea-
gálni. Példaként a vizuá-
lis információs központ
részleg kialakítását emlí-
tette. Jelezte, fõpolgár-
mesteri keretébõl is tá-
mogatta a könyvállo-
mány gyarapítását és a
bibliotéka programját.
Az elõzményekrõl el-
mondta, ezen a helyen
1934 óta „a könyv uralja
a terepet”. Van olyan ol-
vasó, aki már 66 éve eb-
be a könyvtárba jár.

Tudásközpont
„A kertet választom és

a könyvtárszobát, a
csendes üldögélést. Mi-
ért? Mert így lemérhetet-
lenül többet kapok ab-
ból, amire szükségem
van” - idézte Hamvas
Béla szavait Bús Balázs
polgármester annak ér-
zékeltetéseként, hogy a
jelentõsebb szerzõk is-

merete még ma is a mû-
veltség egyik fokmérõje.
Hangsúlyozta, miközben
a technikai fejlõdés meg-
változtatta az olvasási
szokásokat, a könyvtá-
rak mûködésére tovább-
ra is számottevõ igény
mutatkozik. A megújított
könyvtárról szólva azt
mondta, az a kíváncsi,
keresõ emberek tudás-
központja kell legyen,
egész civilizációnk kö-
zös emlékezetének hely-
színe, ezért is fontos,
hogy védjük és támogat-
juk mûködésüket. 

Beszéde végén adomá-
nyozó levelet nyújtott át
dr. Fodor Péternek, a
Szabó Ervin Könyvtár
fõigazgatójának. A doku-
mentum szerint Óbuda-
Békásmegyer vezetése
kinyilvánítja az olvasás-
kultúra erõsítése és támo-
gatása iránti szándékát,
amit egy egyszeri összeg
rendelkezésre bocsátásá-
val nyomatékosít. A
könyvtár a Fõvárosi Ön-
kormányzat által biztosí-
tott forrásokból, Óbuda-
Békásmegyer támogatá-
sával, részben a könyvtár
munkatársainak közre-
mûködésével válhatott
kibõvített, modern és jól
felszerelt intézménnyé.

A késõbbi névadó,
Krúdy Gyula maga is
gyakran kereste fel, éle-
te utolsó éveiben leá-
nya, Zsuzsa hozta-vitte
számára a könyveket. A
könyvtár neves olvasói
között tarthatta számon
többek között Tamkó
Sirató Károly költõt és
Bárány Tamás írót, drá-
maírót. 

Több ezer olvasó
A patinás, mûemléki

épületben mûködõ könyv-
tár felújítása és átalakítása
lehetõséget teremtett az ol-
vasók által használható
könyvtári tér bõvítésére. A
könyvállomány frissült,
több tucat napilap, folyó-
irat, több száz elektronikus
újság, CD- és DVD-
gyûjtemény áll az olvasók
rendelkezésére. E mellett
megteremtették az elektro-
nikus ügyintézést és a
könyvek házhoz szállítá-
sának lehetõségét is. A
könyvtár akadálymentes,
egyúttal gyermek- és ba-
babarát szolgáltatásokat is
kínál. A kerületben Óbu-

da-Békásmegyer Önkor-
mányzatával kötött megál-
lapodás alapján biztosított
a könyvet házhoz szolgál-
tatás is. 

A könyvtárfejlesztés
szakmai indokoltságát a
forgalmi adatok is alátá-
masztják: a könyvtárnak
mintegy négyezer beirat-
kozott olvasója van, éves
látogatószáma meghaladja
a 40 ezret. A könyvtár ol-
vasói évente közel 120
ezer dokumentumot köl-
csönöznek ki. A szolgálta-
tásokat a környék oktatási
intézményei is rendszere-
sen igénybe veszik, ennek
az érdeklõdésnek a fenn-
tartására foglalkozások

széles körét kínálja. A fel-
nõtteket színvonalas kul-
turális és ismeretterjesztõ
programok szólítják meg. 

- Alapvetõ cél, hogy a
könyvtár korszerû szol-
gáltatásaival, vonzó kö-
zösségi helyként továbbra
is az óbudai polgárok
kedvelt kulturális intéz-
ménye legyen - tudtuk
meg Varró Erikától, a
könyvtár vezetõjétõl. 

(A Fõ téri 5. szám alatt
található könyvtár hétfõn,
szerdán és pénteken 13-tól
19 óráig, kedden és csü-
törtökön 10-tõl 16 óráig
tart nyitva. Elérhetõségek:
368-8476; fszek0307@
fszek.hu) sz. 

Bõvült az intézmény könyvkínálata is

Megújult a Krúdy Gyula Könyvtár

A rendezvény fõvédnöke: Bús Balázs
polgármester.
Program:
• Bús Balázs polgármester megnyitó
beszéde
• „Balázs Lajos Óbudai Civil Díj” ün-
nepélyes átadása
• ingyenes gyermekelõadás - Ópe-
renciás Bábszínház: Misi Mókus ka-
landjai
• civil szervezetek és nemzetiségek
színpadi (kulturális és sport) bemutatói
• egészségügyi szûrések a Szent Mar-
git Rendelõintézet Nonprofit Kft.
részvételével

• fõzõverseny
• játékos foglalkozások
• arcfestés, csillámfestés
• trambulin
• mászófal
• ugrálóvár
• babasátor
A rendezvény keretében megismer-
kedhetnek a kerületben mûködõ civil
szervezetekkel és a nemzetiségi ön-
kormányzatok képviselõivel.
Gyermeknap alkalmából ingyenes já-
tékokkal várjuk a gyerekeket!
A rendezvény háziasszonya: Csûrös
Csilla.

Holokauszt-emlékév 2014 - Óbudai Kövek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Óbudai Zsinagógával közösen emlékezik
a Holokauszt áldozataira, május 23-án 11 órakor az Óbudai Zsinagóga elõtti téren.

VII. Civil és Nemzetiségi Nap 
2014. május 25. 10-18 óra
Csobánka tér - Békásmegyeri Kulturális Központ elõtti terület

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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2014/9. szám10
Egészségügy

EGÉSZSÉGES EZÜSTKOR: a Szent Margit Rendelõintézet és az Óbudai Szo-
ciális Szolgáltató Intézmény egészségügyi ismeretterjesztõ sorozatá-
ban, „Szívügyünk, a ritmuszavar” címmel dr. Thomka István szív- és ér-
sebész tartott elõadást a Kiskorona utcai Idõsek Klubjában április 23-án 

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete májusban
a következõ idõpontokban és helyszíneken szervez véradást. Má-
jus 10-én 14-tõl 18 óráig: az óbudai Auchan áruház parkolójá-
ban, a vérvételi kamionban (Szentendrei út 115.). * Május 28-án
11-tõl 19 óráig: a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.) Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem töl-
tötte be a 60. életévét (rendszeres véradóknál 65. életév) és úgy
érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradás-
ra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Elfogadta a képviselõ-testü-
let a kerületi bölcsõdék

nyári nyitva tartásának rendjét
és a tervezett ügyeleti beosztást.

Ügyeletes bölcsõdék a nyári
idõszakban: Arató Emil téri böl-

csõde: 453-2629; Kerék utcai
bölcsõde: 388-9527; Szél utcai
bölcsõde: 368-5978; Víziorgona
utcai bölcsõde I.: 454-0948. 

Nyári nyitva tartás a bölcsõdékben

Göndöcz Istvánné Piri nénit
otthonában köszöntötte Bús
Balázs polgármester 100.
születésnapja alkalmából.

A polgármester vi-
rággal, a minisz-

terelnöki köszöntõlevél-
lel és 100 ezer forinttal
köszöntötte Piri nénit
otthonában április 30-
án. A szeretõ családja
körében ünneplõ idõs
asszony meghatódottan
vette át az ajándékokat,
majd elmesélte élete
fontos állomásait és
megmutatta a családjá-
tól kapott fotókönyvet.

A polgármester Piri
nénitõl megtudta, hogy
egyedüli gyermekként

született Debrecenben,
1914. május 29-én. Szü-
letése után néhány hó-
nappal kitört az I. világ-
háború, édesapját behív-
ták a frontra, akit azután
nem láttak többet. Hadi-
árva lett, édesanyja az
anyai nagyszülõk segít-
ségével nevelte fel õt.

Iskoláit Szigetszent-
miklóson és Dunaharasz-
tiban végezte. A családja
szerette volna, ha tanító
lesz belõle, ezért a polgá-
ri iskola befejezését kö-
vetõen Nyíregyházára
került a Tanítóképzõbe.
Itt két évet töltött, nem
tudta befejezni a tanul-

mányait, ugyanis egy át-
szervezést követõen
olyan összegû tandíjat
kellett volna fizetni, amit
a családja nem tudott fi-
nanszírozni. Ezt követõ-
en visszakerült a család-
jához Szigetszentmiklós-
ra; otthon maradt, segített
a ház körüli teendõkben.

Beiratkozott 1938-ban
gyors- és gépíró tanfo-
lyamra, aminek elvégzé-
sét követõen a sziget-
szentmiklósi Adóhivatal-
ban helyezkedett el jár-
latlevél-kezelõként. Né-
hány évig dolgozott itt,
majd ügyvédi irodában
is tevékenykedett. 

Házasságot kötöttek
Göndöcz Istvánnal 1944-
ben. Szigetszentmikló-
son éltek, férje gazdál-
kodással foglalkozott.
Nem élhettek azonban
sokáig boldog házasok-
ként, mert novemberben
az orosz megszállás ide-
jén kilakoltatták õket, és
Budapestre kényszerül-
tek néhány hónapra.
1945 májusában költöz-
hettek vissza Sziget-
szentmiklósra, ahol nem
maradt semmijük, min-

dent újból kellett kezde-
niük 

Egész életét a nyitott-
ság, érdeklõdés jellemzi,
ezért is döntött úgy, hogy
beiratkozik a Mezõgazda-
sági Akadémiára. Ezt kö-
vetõen könyvelõként dol-
gozott egészen 1969-ig,
fõkönyvelõként vonult
nyugdíjba. Nyugdíjasként
sem pihent, aktívan dol-
gozott, besegített ahol
szükség volt rá egészen
80 éves koráig. Két gyer-
meke született: 1945-ben
Piroska, 1947-ben István.
1993 óta él lánya család-
jával a III. kerületben. Pi-
ri néninek 2 unokája és 2
dédunokája van. 

A család, a szerettei kö-
rében érzi igazán jól ma-
gát, de amíg tudott busz-
szal közlekedni, gyakran
látogatott el barátaihoz. A
hosszú élet titka szerinte
abban rejlik, hogy mindig
tevékenykedni kell és de-
rûsen látni az életet. Amai
napig rengeteget olvas,
fõként romantikus regé-
nyeket, újságot. Emellett
különleges recepteket is
gyûjt.

Isten éltesse sokáig!

Cukorbetegek klubja 
• A Szent Margit Kórházban mûködõ Óbudai Cukor-
betegek Klubjában május 13-án 15.30 órától tartják
a soron következõ összejövetelt. Dr. Halászlaki
Csaba endokrinológus, „Életmód változtatás,
gyógyszeres kezelés a cukorbetegnél”; Tóth Eszter
dietetikus „Megfelelõ táplálkozás a cukorbetegek-
nek, mérések, számítások” címmel tart elõadást.
(Cím: Bécsi út 132.)
• „Osteoporosis és az ízületek kopásos betegségei”
címmel dr. Farkas Erzsébet reumatológus fõorvos
tart elõadást május 15-én 14 órai kezdettel a Bé-
kásmegyeri Cukorbetegek Klubjában, a Boldog
Özséb Plébánia emeleti nagytermében. (Cím: Lékai
Bíboros tér 8-10.)

FOTÓ: ASSAY PÉTER

100 éve született, 80 éves koráig dolgozott
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Zöldoldal – Hirdetés

Lapzártakor érkezett: Óbu-
dán, a Vörösvári úton el-
készült a Fõvárosi Önkor-
mányzat beruházásában
Budapest elsõ fûvel borí-
tott vágányszakasza, ezál-
tal a villamosok közleke-
dése halkabbá válik. 

I smét közlekedik az 1-
es villamos a Bécsi út

és a Reitter Ferenc utca
között május 6-tól. A
vonalszakaszon meg-
szûntek a korábbi sebes-
ségkorlátozások, vagyis
rövidebb a jármûvek
menetideje Óbuda és
Pest között. Az Árpád
hídon befejezõdtek a
munkálatok, így az au-
tók itt újra kétszer há-
rom sávon, legfeljebb
70 kilométer/órás sebes-
séggel közlekedhetnek.
Egyebek mellett átépí-
tették a Flórián téri, a
Szentlélek téri, a Nép-
fürdõ utcai és az Árpád
hídi megálló peronjai-

hoz vezetõ lépcsõket.
Mind a kilenc megálló-
helyet korszerûsítették

és akadálymentesítették.
Minden megállóban
LED-es peronvilágítást

és zártláncú kamera-
rendszert telepítettek.
Az 1-es villamos óbudai

pályaszakaszának teljes
mûszaki átadás-átvétele
június végéig tart.  

Fûvel borított vágányszakasz

Újra jár az 1-es villamos az Árpád hídon 

Automata öntözi, kertészeti szakcég nyírja a füvet a vágányok közt

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Gyalogtúra a Visegrádi-hegységben
Az Összefogás Óbudáért Egyesület szervezésében Pilisszent-
lászló-Visegrád útvonalon közepesen nehéz túra indul május 17-
én. Táv: 14 kilométer. Szintemelkedés: 400 méter. Találkozó: 7.50
órakor, a Szentlélek téri HÉV-megállóban. Menetidõ: kb. 7 óra. (A
túrára az info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen, vagy a +36-
30-350-8359-es telefonszámon lehet jelentkezni.)

Eperlekvár, epertorta, eperfagyi,
eperszörp, „eperkedjetek” gyere-
kek! Egy héten át, május 19-tõl 25-
ig, Ivó napjától a Gyereknapig az
eperrõl szól majd minden a Kolosy
tér melletti Csemete utcában, a
Római és a Pethe Ferenc téren.

A z eperszezon kellõs köze-
pén Pest megyei eperter-

melõk elhozzák naponta a
friss, olcsó, finom eprüket,
lesz közös eperlekvár fõzés,
epersütemény verseny, eper-
kóstolás, de még eperpálinka
is. Az Óbudai Termelõi Piac
elsõ terményünnepe az elsõ
szezonális magyar gyümölcs-
rõl szól, ezt követi majd a
meggy, a sárgabarack, a szõlõ

megünneplése, de készülnek
sajt- és mézünneppel is. 

Május 24-én (szombaton)
bográcsban fog fõni az eperlek-
vár, névre szóló címkével vihe-
tik haza a frissen fõtt finomsá-
got az óbudaiak. A sütni-fõzni
kedvelõ háziasszonyokat, ura-
kat igazi kihívás várja: szakér-
tõ zsûri bírálja el az általuk ha-
zai szamócából készített fi-
nomságokat. Minden nevezõ
nyerni fog, egy kiló magyar ep-
ret kapnak a fáradozásukért, a
gyõzteseket értékes nyeremé-
nyek is várják. Nevezni a
www.facebook.com/termeloi
.hu oldalon lehet.

A gyerekekre nem csak a
Gyereknap miatt figyelnek oda
a termelõk. A GYEREKERT
környezeti nevelési program-

ban az óbudai gyerekek is kö-
zelrõl megismerkedhetnek
majd az egészséges élelmiszer
útjával a földtõl az asztalig,
piaci környezetórákon kóstol-
hatják, szagolhatják, rajzolhat-
ják a hazai zöldséget, gyümöl-
csöt, sajtot, kolbászt, a gazda-
ságokban szüretelhetnek, lo-
vagolhatnak, kézmûvesked-
hetnek, kiskecskét, borjút si-
mogathatnak.  

Április közepe óta a Kolosy
téri piac igazi termelõi piacként
mûködik, csak ellenõrzött,
megbízható magyar termelõk
árusíthatják minõségi élelmi-
szereiket a piacon; zöldséget,
gyümölcsöt, füstölt húsárut, to-
jást, tejterméket máris. A röpte-
tési szezon után jönnek a mé-
hészek, lesz lekvár, szörp is. 

I. Óbudai Eperünnep és Epervásár a Kolosy téren
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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

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki
Óbuda-Békásmegyer területén lévõ többlakásos lakóépüle-
tek magánerõs lépcsõházi belsõ, zárt rendszerû elektroni-
kus megfigyelõ rendszer (továbbiakban: kamerarendszer)
kiépítési költségeinek támogatására.
Pályázatot a 12, vagy annál több lakásos társasházas és
lakásszövetkezeti lakóépületek nyújthatnak be. 

1. A pályázat célja
A közrend és közbiztonság megszilárdítása és javítása a
lakótelepeken, a bûncselekmények megelõzése és visz-
szaszorítása, az áldozattá válás megelõzése, a személyes
biztonságot nyújtó környezet kialakítása, a vagyonvéde-
lem hatékonyságának növelése, illetve kiemelt fontos-
sággal a kerületi panelépületek lépcsõházainak közbiz-
tonsági ellenõrzése. 

2. Pályázati feltételek
2.1. Támogatásban kizárólag azok a lakóépületek részesít-
hetõk, amelyek az önkormányzat által kiírt pályázatnak
megfelelõ határidõ - illetve a hiánypótlásra nyitva álló ha-
táridõ - leteltéig érvényes pályázatot nyújtanak be.
2.2. A pályázaton csak azok a lakóépületek vehetnek részt:
a) amelyekben legalább 12 lakás található;
b) ahol a tervezett kamerarendszert a közgyûlés megsza-
vazta és döntött a várható költségek mértékérõl és a pénz-
ügyi forrásáról.
2.3. A lakóépület pályázatának tartalmaznia kell:
a) a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési adatlapot;
b) a lakóépület közgyûlésének határozatát, mely a térfi-
gyelõ rendszerre és a pénzügyi forrásra vonatkozik, vala-
mint a közös képviselõ, illetve a szövetkezet elnöke (a to-
vábbiakban: közös képviselõ) felhatalmazását a szerzõ-
dés aláírására;
d) a tervezett rendszer mûszaki leírását és költségvetését;
e) a kivitelezõ cég árajánlatát;
f) a lakóépület közgyûlésének határozatát, hogy amennyi-
ben a beruházás bekerülési összege magasabb a benyújtott
költségvetésben szereplõ összegnél, akkor ezt a részt a la-
kóközösség fedezi.
g) nyilatkozatot, amely szerint a pályázó ismeri és betartja

a kamerarendszer telepítésére vonatkozó a Társasházakról
szóló, 2003. évi CXXXIII. törvény, a Lakásszövetkezetek-
rõl szóló, 2004. évi CXV. törvény, a Személy- és vagyon-
védelmi, valamint magánnyomozói tevékenységrõl szóló,
2005.évi CXXXIII. törvény valamint az információs ön-
rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló,
2011. évi CXII. törvény elõírásait.
2.4 A kamerarendszerek megfelelõ hatékonysága és a sze-
mélyiségi jogok védelme érdekében olyan rendszer kiépí-
tését támogatja az önkormányzat, amely megfelel a mellék-
letben szereplõ mûszaki paramétereknek, és az adott ingat-
lannak.
a) valamennyi be- és kijáratát, valamint a lépcsõházban tör-
ténõ továbbhaladás (lift, lépcsõfeljáró) irányát rögzíti;
b) a kamerák, illetve a rögzített felvételek képe olyan fel-
bontású és minõségû legyen, hogy arckép felismerését le-
hetõvé tegye;
c) a kamerák által felvett képeket a DVR zárt rendszerben
rögzíti, annak felvételeihez illetéktelen személy nem férhet
hozzá;
d) a kamerarendszer felvételeit legalább 15 napig meg kell
õriznie a zárható szekrényben elhelyezésre kerülõ képrög-
zítõ egységnek.

3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
3.1. Támogatás formája
A pályázó mûködési támogatásnak nem minõsülõ, vissza-
fizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továb-
biakban: vissza nem térítendõ támogatás) részesül.
3.2. Támogatás mértéke
Lépcsõházanként maximum: 80.000 Ft.
Akiíró fenntartja a jogot arra, hogy az általa meghatározott
pénzügyi kereten felül beérkezett pályázatokat visszautasít-
sa, amelynek meghatározója a pályázatok idõrendi beérke-
zése.
3.3. Az önerõ mértéke
A pályázónak legalább a beruházás elszámolható költségé-
nek támogatással csökkentett részének megfelelõ önerõvel
kell rendelkeznie.
3.4. A támogatás kifizetése

Utólagosan, a beruházás átadását követõen. A kifizetés
igényléséhez mellékelni kell a rendszert kiépítõ cég szám-
láját. 

4. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Jelen kiírás esetében a támogatott projektek kiválasztása
egyfordulós eljárásrendben történik. A benyújtott pályáza-
tokat a polgármesteri hivatal bírálja el.
A pályázót az elbíráló pályázat leadási határidejétõl számí-
tott 10 munkanapon belül értesíti döntésérõl.
4.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje
A pályázatok benyújtására 2014. június 30-ig van lehetõ-
ség.
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatla-
pon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus
formában való kitöltésnél. A pályázati adatlap sem tartal-
mában, sem alakjában nem változtatható. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követõen a
pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs le-
hetõség. Az ilyen jellegû módosítási igények nem ve-
hetõk figyelembe.
A pályázatot 2 nyomtatott példányban, valamint további 1
elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), 1
db zárt csomagolásban, postán feladott ajánlott postai kül-
deményként a következõ címre kell beküldeni:
Postacím: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal, 1033 Budapest, Fõ tér 3.
Kérjük, hogy a borítékon és a CD/DVD lemezen jól látha-
tóan tüntesse fel a pályázati felhívás címét, a pályázó nevét
és címét. Kérjük, ellenõrizze a kitöltött adatokat, illetve
gyõzõdjön meg a kitöltés sikerességérõl, az adathordozó
épségérõl! 
A benyújtási határidõ elõtt a pályázók kérdéseiket a pályá-
zatra vonatkozóan a 437-8515-ös telefonszámon vagy a
kozrend@obuda.hu e-mail címen tehetik fel. A pályázat
anyaga letölthetõ Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapjá-
ról is: www.obuda.hu
4.2. A kivitelezés határideje
Anyertes pályázóknak a rendszer kiépítésére és rendszerbe
állítására 2014. szeptember 30-ig van lehetõségük.  

Pályázati felhívás elektronikus megfigyelõ rendszer kiépítésére

A III. kerület elhelyezkedésé-
bõl, városi jellegébõl adódó-
an a kerület tûzoltói elsõsor-
ban lakóingatlanok, közleke-
dési eszközök, a külterülete-
ken gaz, avar, aljnövényzet
tüzek oltását, illetve az ezek-
hez kapcsolódó mûszaki és
életmentési feladatokat lát-
nak el, de más jellegû be-
avatkozásokhoz is fontos a
már megtanult ismeretek fel-
elevenítése, gyakorlása.  

Ennek érdekében a III.
kerületi hivatásos tûz-

oltóság parancsnoka április
14-tõl 16-ig rendhagyó
tûzoltógyakorlatot szerve-
zett az Aranypatkó Lovar-
dában, ahol a tûzoltási fel-
adatok, a taktikai elképze-

lések gyakorlásával párhu-
zamosan az istállókból
(boxokból) a lovak kitere-
lése is feladata volt a tûzol-
tóknak.

A gyakorlat fõ célja az
volt, hogy a beavatkozást

végzõk megtapasztalják,
hogyan viselkednek a
nagytestû, 600-800 kilo-
grammos lovak egy várat-
lan eseménynél, milyen re-
akciót vált ki az állatokból
a tûzoltók védõruhája, a

füstszag, a hangos és szo-
katlan rádióforgalmazás,
merre lehet, sõt lehet-e te-
relni a megijedt állatokat,
mûködik-e a csordaszel-
lem, illetve hogyan lehet a
kihajtott lovakat befogni.

Természetesen a fel-
adatokat nem egyedül

hajtották végre a tûzol-
tók. Partics Klára az
Aranypatkó Lovarda
tulajdonosa és a lovarda
munkatársai szakmai
tanácsokkal, bemutató-
val és bátorítással segí-
tették a gyakorlat lebo-
nyolítását.

„Csontváz” a szikla alatt
Holttest-maradványt találtak a Rókahegyi út közelé-
ben, egy nehezen megközelíthetõ barlangban május
2-án.A „csontváz” egy körülbelül 100-150 kilogrammos
szikla alatt feküdt. A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság keresõkutyás szolgálata, a doktorszolgálat és
a mûveleti szolgálat is a helyszínre vonult. A haláleset
körülményeit a rendõrség közigazgatási hatósági eljá-
rásban vizsgálja, idegenkezûség gyanúja nem merült
fel.A közelben, a Róka-hegyi kõfejtõnél találtak nagyon
hasonló körülmények között egy holttestet négy éve is,
akkor sem merült fel gyilkosság gyanúja.

Rendhagyó tûzoltógyakorlat az Aranypatkó Lovardában
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Iskoláink – Oktatás

A felvétel az idén 20 éves Tang Harcmûvészeti Egyesület
ünnepségén készült, melyet a Medgyessy Ferenc Általános
Iskolában tartottak április 13-án

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.

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

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

Az együttmûködés a Bethlen Gá-
bor Alapkezelõ által kiírt „Határ-
talanul” program, „Együttmûkö-
dés szakképzõ iskolák között” ke-
retében, már harmadik alkalom-
mal valósult meg. 

A pályázat támogatója az
Emberi Erõforrások Mi-

nisztériuma; lebonyolítója az
Emberi Erõforrás Támogatás-
kezelõ; azonosító HA-13-02-
279. számú pályázat; címe:
Irány a Vajdaság!

Az elnyert támogatási összeg:
2.245.400 forint. Pályázó: Varga
István Kereskedelmi, Közgazdasá-
gi Szakközépiskola, Budapest III.
Hatvany Lajos utca 7. Partnerin-
tézmény: Bosa Milicevic Közgaz-
dasági Középiskola, Szabadka.
Utazó diákok száma: 46 hazai és
külhoni diák, 6 kísérõ tanár. 

Közgazdasági-turisztikai
együttmûködés, mely során a
16 éves diákok egy Vajdaságot
népszerûsítõ turisztikai kiad-
ványt készítenek fiataloknak.
Látványosságok, szórakozási

lehetõségek árakkal, szálláshe-
lyek, közlekedési lehetõségek-
kel, amelyet a budapesti gyere-
kek a szabadkai turisztikai osz-
tály kíséretében ismertek meg.

Az elsõ találkozás 2013 no-
vemberében Szabadkán volt, a
második utazásra 2014. március
26-29. között valósult meg a bu-
dapesti iskolában. Az anyaggyûj-
tés Szabadkán, a kiadvány elké-
szítése a budapesti látogatás alkal-
mával történt. A külhoni diákok
ellátogattak a Parlamentbe, a Ba-
zilikába, az Uránia Filmszínház-
ba, a budai Várnegyedbe, kirán-
dulást tettek a budai hegyekbe.

A szakmai program része
volt az Óbudán található Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum megtekintése, mely-
nek része a Krúdy emlékszoba.
A szabadkai diákoknak ez a
program különösen tetszett.

A két iskola egy-egy tanév
során több közös programot is
szervez, osztály- és tanári ki-
rándulásokon, iskolanapokon is
ellátogatnak a partneriskolába.

Határtalanul a Vajdaságban 

A Pais Dezsõ Általános Iskola fel-
sõ tagozatos diákjainak munkái-
ból nyílt kiállítás „Fényszín” cím-
mel  április 15-én a III. kerületi
Pedagógiai Intézetben.  A tanuló-
kat Áderné Tavaszi Edit, a Peda-
gógiai Intézet vezetõje köszöntöt-
te, a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ 03 Tankerület kép-
viseletében a megnyitón Gaál
Jenõné vett részt.

Afestmények Somogyi Endre
tanár irányításával készül-

tek. Harminckét tanuló kiváló al-
kotása került a válogatásba.

A kiállítás képei a színharmó-
niára, az egyensúlyra épülnek.
Absztrakt kompozíciók, ame-
lyek az önkifejezés igazi eszkö-
zei, a belsõ fény, a lélek szépsé-

geinek kivetítõdései. Színekkel
minden hangulatunkat, érzésün-
ket ki tudjuk fejezni, erre a gye-
rekek kitûnõen ráéreztek.

A kiállítást Somogyi Endre, a
Pais Dezsõ Általános Iskola mû-
vésztanára, festõmûvész nyitotta
meg. Az eseményen színvonalas
elõadással örvendeztették meg a
közönséget az iskola tanulói.
Pázmándi Evelin Kosztolányi
Dezsõ: Mostan színes tintákról
álmodom… címû versét szaval-
ta, Zakupszky Virág népdalt éne-
kelt „Hallod-e, te szelídecske?”
címmel, majd Ignáth Lilivel és
Pribéli Péterrel együtt a „Színes
dallal” zárták a mûsort.

A kiállítás május 16-ig látha-
tó a Pedagógiai Intézetben.
(Cím: Szérûskert utca 40.) 

Fényszín festményeken

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Csukás István legkedveltebb köteteit, az író
életének egy-egy pillanatát bemutató pla-
kátokat, kiadványokat és nem utolsósorban
Süsü, a sárkány életnagyságú mását láthat-
ják mindazok, akik ellátogatnak a Flórián
üzletközpontban nyílt mini-kiállításra. 

„A Mesék és figurák” címû tárlat
megnyitóján az örök gyereklelkû író

fogadta az érdeklõdõket
április 23-án. Rézmányi
Éva, a kiállítás ötletgaz-
dája egyszerûen úgy fo-
galmazott:  - Csukás úr
írja a jobbnál jobb köny-
veket, én pedig eladom
azokat. Szerettem volna,

ha minél többen bepillantást nyernek a
sokak által szeretett és tisztelt, szere-
tetreméltó ember élettörténetébe. A ki-
állítás mindenkinek szól! Az idõseb-
bek az õ meséin nõttek fel, és szeren-
csére a mai gyerekeknek is szívesen
vásárolnak a szülõk és  nagyszülõk
Csukás könyveket. A kis tárlattal, ahol
valóban a SÜSÜ a fõ látványosság,

bemutatjuk, hogy a hegedûmûvész, a
Fiatal Mûvészek összetartója, a Mese-
múzeum kulcsának õrzõje, számtalan
kitüntetés birtokosa, több mint száz
könyv írója, egy  egyszerû gyermek-
szeretõ ember. A küldetése pedig az,
hogy megszerettesse a gyerekekkel az
olvasást. Sz. Cs. 

Mesék és figurák Csukás mûvekbõl

Süsü, a sárkány a Flóriánban

• Benkõné Kovács Márta
Csillaghegyen élõ festõmûvész
kiállítását nyitják meg május
14-én 17.30 órakor az Irodalmi
Csillagdélután elnevezésû prog-
ramsorozatban, a Csillaghegyi
Közösségi Házban. 

• Gálosfai Jenõné helytörté-
neti író, az óbudai németség és

más helyi népcsoportok hagyo-
mányainak õrzõje, ápolója, több
sikeres helytörténeti munka
szerzõje, az Óbuda Kultúrájáért-
díj birtokosa lesz a vendég má-
jus 14-én 18 órától. Beszélgetõ
partnere Gyimesi László író,
költõ. Közremûködnek a Veres
Péter Gimnázium színjátszó nö-

vendékei. (A belépés díj-
talan. Cím: Mátyás király
11-15.)

Irodalmi Csillagdélután Csillaghegyen 

K rúdy Gyula halálának 81. évfordu-
lója alkalmából emlékestet rende-

zett a Krúdy Gyula Irodalmi Kör a Kéhli
vendéglõ Krúdy szalonjában május 8-
án. A vendéglõben megkoszorúzták a
Krúdy emléktáblát. Beszédet mondott
Király Lajos, a kör elnöke. Ezt követõen
kitüntetéseket, tagsági igazolványokat
adtak át. Az esemény második felében
Györgypál Katalin író, költõ, az Uránusz
Kiadó vezetõjének tevékenységével is-
merkedhettek meg a résztvevõk. 

Uránusz est

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Platán Könyvtár „Uta-
zó Olvasó” elnevezésû kiállítá-
sa megkezdte vándorlását. El-
sõként a Gödöllõn, utána a Ta-
tán élõk tekinthették meg, mit
is olvastak az emberek úton út-
félen. Az óbudaiak „Budapest
Noir” címmel a folytatást üdvö-
zölhették.

A kiállítás ötletének történe-
te 2013 nyarán a Sziget

Fesztiválon, a hajógyári-szige-
ti KönyvMegállónál kezdõdött,
ahol is az Utazó Olvasó blog
fotósa remek pillanatfelvétele-
ket örökített meg az itt olvasó

fiatalokról. Fotóit feltöltötte
blogjára, amely váratlanul nagy
érdeklõdést váltott ki. Az ötlet
ekkor fogalmazódott meg: egy
kiállítás az utazó- olvasó kö-
zönségrõl. A közösségi platfor-
mokon ismert és kedvelt Utazó
Olvasó blog eddig csak digitá-
lis formában megtekinthetõ ké-
peibõl állított össze válogatást a
fotós és valóságos, kézzel fog-
ható formában az Óbudai Pla-
tán Könyvtár kiállítóterében ta-
lált elsõként otthonra. 

A fotókiállítás 2013. szep-
tember 9-én, az olvasás világ-
napján nyitotta meg kapuit. Ju-
hász István fotós munkáin a
nagyvárosi tömegközlekedés
mozgalmassága találkozik az
olvasás mozdulatlanságával,
egyszerre jelenik meg a belsõ
és külsõ utazás. A fotók nem
reprezentatív módon, de képet
adnak arról, hogy a különféle
korú, világnézetû, társadalmi
helyzetû utazóközönség, mit
olvasott 2013-ban. 

A mozgalmasság és mozdu-
latlanság ambivalenciáját hor-
dozó, mégis harmonikus kiál-
lítás híre eljutott az ország
több településére és több
könyvtár kérte kölcsön az
anyagot. Elsõként februárban
a Gödöllõi Városi Könyvtár és
Információs Központba, majd
márciusban a tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtárba
érkeztek a képek. A virtuális
kiállítótérbõl a valóságosba
helyezett, az olvasás és köny-
vek ihlette fotók kiállítása az
Óbudai Platán Könyvtárban is
folytatódott a „Budapest Noir”
címû kiállítással.

Az Utazó Olvasók valóban úton 

A Göncöl Néptáncegyüttes
legényei húsvéthétfõn

idén is útra kerekedtek Óbu-
dán, hogy meglocsolják a lá-
nyokat. A legfiatalabb ötéves
kislegénytõl a nagyapáig bezá-
rólag Békásmegyertõl Csillag-
hegyen és a Római úti lakótele-

pen át Belsõ-Óbudáig viselet-
ben járták sorra a lányokat,
nem sajnálva tõlük a friss vizet. 

A generációkon átívelõ közös-
ség ezzel is bizonyította, hogy
népszokásainkat városi környe-
zetben, még a lakótelepek köze-
pén is büszkén lehet ápolni.

Húsvéti locsolkodás 
a Göncöl Néptáncegyüttessel

Déryné
A nagy sikerre való tekintettel ismét mûsorra tûzik Kocsis István:
Déryné címû monodrámáját május 14-én 18 órai kezdettel a
Magyarok Házában (V. Semmelweis utca 3.). Közremûködik Kilin
Ildikó színmûvésznõ, Hegedûs Valér zongoramûvész.

Útirajzok
A „Grafikus világkép; Dámosy Géza útirajzai” címû idõszaki kiál-
lítást 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 gyûjteményének eddig kevésbé ismert
zománctárgyait, tábláit mutatja be a dohányzás, az ital, az élelmi-
szer, a vegyes iparcikk, a biztosítás és a feliratos táblák témakö-
rébõl. (Cím: Korona tér 1.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az óbudai zsidóság
újkori története gya-

korlatilag együtt született
meg Óbuda török utáni
történetével, hiszen a te-
lepülés elsõ lakosai kö-
zött nagyon hamar meg-
jelentek az izraeliták is.
Magyarországon az újko-
ri gyülekezetek általában
földesúri birtokokon szü-
lettek, mivel a szabad ki-
rályi városok többségé-
ben nem telepedhettek le
zsidó lakosok. Óbuda
esetében a Zichy-család
szívesen és oltalompénz
ellenében befogadta õket,
így a zsidóság földesúri

védnökség alatt élhetett,
cserébe Óbudát bekap-
csolták a kereskedelmi
hálózatba. A XVIII. szá-
zad elejétõl így kialakult
az újkori zsidó közösség
Óbudán, amit héberül
Ofen Jásán-nak hívtak.

1727-bõl már ismert
olyan irat, ami az óbudai
zsidó imaház meglétét bi-
zonyítja. A dinamikus fej-
lõdés eredményeként ki-
jelenthetõ, hogy a XVIII.
század utolsó harmadára
Óbuda lett a korabeli Ma-
gyarország egyik legné-
pesebb és gazdasági érte-
lemben legerõsebb zsidó

közössége. Az óbudai kö-
zösség ekkoriban gyakor-
latilag a pesti zsidó kö-
zösséget helyettesítette.
Óbuda bizonyos szem-
pontból a zsidók számára
Pest külvárosát jelentette,
így az óbudai hitközség
számbeli és gazdasági
emelkedése szoros össze-
függésben volt Pest gaz-
dasági emelkedésével is. 

Ez az egyre növekvõ
közösség Óbudán belül
elsõsorban a zsinagóga
körül helyezkedett el, ott,
ahol a Duna mellett kiöb-
lösödött a mai Lajos utca.
Éppen ezért a népnyelv
ezt a területet akkoriban
„Juden Platz”-nak hívta.

A reformkorban a hit-
község tekintélye tovább
növekedett, iskolát és
kórházat mûködtettek,
szerepet vállaltak a Nem-
zeti Múzeum megalapítá-
sában, illetve az 1848/49-
es szabadságharcból is
kivették a részüket.

A század második felé-
tõl kezdve Óbuda azon-
ban már erõteljesen lema-
radt a pesti közösséggel
szemben, bár országos te-
kintetben még jelentõs
közösségként tekintettek
rá ekkor is. A XX. század
elején, de még inkább a
két világháború közötti
idõszakban az óbudai hit-
község élete ismét fellen-
dült. A '40-es években be-
következõ változások mi-
att egy, a németek által

1944. március végén ké-
szített kimutatás alapján
az óbudai hitközségnek
3600 tagja volt. A
holokauszt Óbuda és az
óbudai zsidóság életében
is kiemelt szerepet ját-
szott, hiszen az Óbudai
Téglagyárban gyûjtötték
össze és a Bécsi úton vit-
ték munkaszolgálatra a
fõvárosi zsidóság egy ré-
szét. 

Neumann József veze-
tésével 1945-ben újjáala-
kult az óbudai hitközség,
de erejét nem tudta visz-
szaszerezni, hiszen hívei-
nek nagy része odave-
szett a háborúban. 1949-
ben az óbudai hitközség
beolvadt a nagy budapes-

ti hitközségbe. A zsinagó-
ga az 1960-as években
került az állam fennható-
sága alá, és ezek után az
óbudai hívek a Frankel
Leó utcai templomot lá-
togathatták.

A kiállítás hét egységre
oszlik: letelepedés és a
hitközség kialakulása,
története; vallás; foglal-
kozás; társadalmi beil-
leszkedés, szerepvállalás;
mindennapok ünnepei,
szokásai (életfordulók
ünnepei, viselet, konyha,
élettér); nevelés, oktatás;
tisztaság, orvoslás.

(A kiállítás megtekint-
hetõ: 2014. október 30-ig
az Óbudai Múzeumban;
Fõ tér 1.)

Óbuda zsidóságának története
Az óbudai zsidóság újkori története együtt született meg
Óbuda török utáni történetével. Óbudán már a XVIII. szá-
zad elejétõl kialakult egy újkori zsidó közösség, amit hé-
berül Ofen Jásán-nak hívtak. A XVIII. század utolsó har-
madára Óbuda lett a korabeli Magyarország egyik legné-
pesebb és gazdasági értelemben legerõsebb zsidó kö-
zössége. A XIX. század végén - Pest fejlõdése miatt -
Óbuda zsidó közössége veszített jelentõségébõl. A két
világháború közötti rövid virágzásnak a holokauszt ve-
tett végleg véget. 

• Az április 24-ei eseményen részt vett Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere. A kiállítást
Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igaz-
gatója nyitotta meg. - Arcok, helyszínek, tárgyak so-
rakoznak itt - mondta -, egy olyan közösségé, amely
jóban-rosszban együtt volt a többi nemzetiséggel,
és amely sokat tett Óbuda polgárosodásáért, mo-
dern fejlõdéséért. Az igazgató szerint a kiállításon
bemutatott emlékek, valamint a néhány éve felújított
és újból a hitélet központjává vált óbudai zsinagóga
méltán mutatják, hogy mire volt képes ez a közös-
ség, és mi lehetett volna, ha a folyamatot nem törik
meg „ostoba háborúk és kirekesztések.”
Szavait követõen Pap Károly: A Schrei címû novel-
láját Fesztbaum Béla színmûvész olvasta fel.

A valamikori csillaghegyi Szabó Ervin könyvtár a Bajáky Elemér utcában 

Árvíz és tûzvész ellen
kérik Szent Flórián

közbenjárását 1700 éve a
katolikus keresztények,
így válhatott a tûzoltók
védõszentjévé is. Élete
méltán adhat példát a
lánglovagoknak, hiszen
Diocletianus hadsereg-
ének századosaként nem
csak katonai szolgálatot
látott el: a tûzoltásban is
kivette a részét. Felvette
a keresztény hitet is, amit
nyíltan megvallott, és mi-
vel ez Constantinus csá-
szár 312-es milánói edic-
tumáig fõben járó bûn-
nek számított, kínhalálra
ítélték. Florianus sírja
kegyhellyé vált, amely-
hez számos csodát köt a
néphit. Magyarországon
a szepességi németek
közvetítésével terjed el
tisztelete, a XVII. szá-

zadra általánossá vált az
egész országban.

Az Aquincumi Múze-
um április 29-én meg-
nyílt „Szent Flórián, a
Védõszent” címû új idõ-
szaki kiállítása ennek a
rendkívüli embernek állít
emléket, egyben bemu-
tatja azt az aquincumi le-
letanyagot is, amely a
magyarországi tûzoltás
már egészen korai létét
bizonyítja. kgy

Az igazi Flórián

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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
Ágoston Mûvészeti Óvoda - „Ágról-Ágra Alapítvány” 18122246-1-41
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

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!

Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41
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 tarta-
nak a Kaszásdûlõ utca 7. szám
alatti irodájukban, ahol az érdeklõ-
dõk megismerkedhetnek a polgár-
õri szolgálat követelményeivel, az ügyeletes polgárõrök fogadják
a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-áldozatvédelmi taná-
csokkal 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.

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

obuda_2014_09.qxd  2014.05.13.  10:19  Page 23



2014/9. szám24
Szabadidõ – Hirdetés

Új szuperprodukció
Az Eötvös Cirkusz „Nagy ka-
land 2014” címû új mûsora iga-
zi csemege a cirkuszt szeretõ
közönségnek. Felnõtteknek és
gyermekeknek egyaránt sok új-
donságot, meglepetést mutat-
nak be.
A világhírû Eötvös Cirkusz, a
családok cirkusza 2014-es éva-
dában kalózok színes kaval-
kádjával lepi meg a kedves kö-
zönséget.
Nelly a lábzsonglõr különleges
produkciója a párizsi Burlesque
Cirkusz-tól. • Caroline a forróvérû spanyol légtornász, Angliából. • James
Bond az erõ egyensúlyozó. A jövõ cirkuszából futurisztikus artisták káp-
ráztatják el a publikumot.
Papagáj show! Indiánok és cowboyok harca, izgalmas lovas show. • A
vadnyugat „sztárja”, Johny a mókás ló. • A Monte Carloi Cirkuszfesztivál
Arany Bohóc-díjas elefánt produkciója. Igazi világszám!!!
A mûsor igazi szenzációja: az alaszkai farkasokkal bemutatott egyedül-
álló produkció. Cirkuszporondon elõször!!!
Természetesen az Eötvös család is új produkcióival várja a kedves kö-
zönséget.
Minden korosztálynak: Nagy kaland az Eötvös Cirkusz óriás sátrá-
ban!!! 
Az Eötvös Cirkusz 40 tagú társulatával, tisztelettel várja a cirkuszt szere-
tõ közönséget a Szentendrei úti Baumax elõtt május 21-tõl 25-ig. Elõ-
adások: szerdán, csütörtökön, pénteken 18 órakor. Szombaton: 15 és 18
órakor. Vasárnap: 11 és 15 órakor. Családbarát kedvezmény: csütörtö-
kön kettõt fizet-négyet kap kedvezményben részesül!!!
(Infóvonal: 06-30-401-9507, www.eotvoscirkusz.com. Facebook: Eötvös
cirkusz. Cirkuszpénztár nyitva: 10-tõl 18 óráig.)

Rejtvényünkben Ady Endre: Májusi zápor után cí-
mû versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a
függõleges 24. sorokban.

VÍZSZINTES: 1.  Az idézet elsõ sora (zárt betûk: T.
I. L. L.). 14. Svábos zene, névelõvel. 15. Ritka férfi-
név. 16. Vadas szervezet. 17. Latin út. 19. Névelõs fel-
hõsség. 20. Növekszik. 21. Ritka nõi név. 23. Tova.
25. Pontot adsz. 27. Régi római kötõszó. 28. ÁÁÁÁ.
30. Felsõfokot jelez. 31. Orosz folyó, fordítva. 32. Fo-
hász. 33. Európai nép. 36. Adu. 38. A króm és oxigén
vegyjele. 39. Nõi név. 42. Szomorú szó. 43. A. Ö. 44.
Motorrész! 45. Éles hangot adok ki. 48. Az asztácium
vegyjele. 49. Névelõs tejtermék. 50. Körömmel
bántsd. 52. Befed. 55. Villa nagyobbik része! 56. Ha-
sonló, ugyanaz, angolul. 57. Becézett Fáni, névelõvel.
59. Észak-Nyugat-európai nép. 

FÜGGÕLEGES: 1. Uncle …, amerikai jelkép. 2.
Vicchõs, fonetikusan. 3. Medveféle. 4. Kambodzsai,
osztrák és albán autók jele. 5. K. M. D. 6. Tova. 7.
David …, brit filmszínész volt. 8. Az inas. 9. Római
ötvenegy. 10. Részben rohan! 11. Angol nõi név. 12.
Fákon van, fordítva. 13. Az érben van. 18. Görög be-
tû. 21. Függ. 22. Névelõs kiejtett mássalhangzó. 24.
Az idézet második sora (zárt betûk: T. L. F. C.). 25.
Vegyész csésze. 26. Tüzet fékezek. 27. Nõi név. 29.
Kunyerált. 30. Alulra. 32. Az egyik Jupiter hold. 34.
Fél mozi! 35. Nincs egy szava sem. 37. Róka egyne-
mûi. 40. Orosz folyó. 41. Lenn. 42. Nemzetközi állat-
kert. 45. Elárusító pult. 46. Áramátalakító. 47. Teher-
autó márka. 48. Heves megyei helység névelõvel. 50.
Anyás vers. 51. Ritka férfinév. 53. Névelõs fej. 34. Kritika része!
56. Mûholdas csatorna. 58. Kígyónév. 60. Azonos mássalhangzók.
61. Dagi mássalhangzói. Ipacs László

A április 25-én megjelent, „Bizony, ez a helyzet” címû rejtvé-
nyünk megfejtése: „A természetben nincs jutalom és büntetés, csak
következmény.”

Aranyat ér

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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Fagyosszentek, vagy fa-
gyos napok néven tartja
számon Pongrác, Szer-
vác, Bonifác (május 12.,
13., 14.) alakját és napja-
it a Közép-európai, ezzel
együtt a magyar népha-
gyomány is. 

Májusi fagyok
Évszázados tapasztalat

szerint a melegedõ idõjá-
rás ilyenkor hirtelen le-
hûl, sokszor fagy is je-
lentkezhet, amely tönk-
reteheti a sarjadó rügye-
ket, a vetést, a szõlõt. A
nevükhöz fûzõdõ fagyok
május közepe táján szin-
te minden évben jelent-
keznek, és a mezõgazda-
ságban súlyos károkat
okoznak, mert az addig
egyenletesen emelkedõ
hõmérséklet nemegyszer
fagypont alá süllyed. Tu-
dományos magyarázat
van a jelenségre. E sze-
rint ilyentájt erõsen meg-
növekszik a légnyomás
Északnyugat-Európá-
ban, míg Délkelet-Euró-
pában - így nálunk is -
légnyomáscsökkenés áll
be. E két idõjárási irány-

zat kiegyenlítõdési front-
vonalát erõs északi szél,
majd a hirtelen beálló
szélcsenddel járó fagyok
jellemzik. A front leg-
markánsabb pontja épp a
Kárpát-medence, és a tõ-
lünk délre fekvõ terüle-
tek. 

Szigorú urak
A három vértanú való-

színûleg véletlenül keve-
redett a májusi faggyal
kárt okozók rossz hírébe.
Ennek ellenére a velük
kapcsolatos - illetve a

fagy miatti szorongás -
olyan erõs volt, hogy a
szenteknek szobrokat
sem állítottak, a hozzájuk
fûzõdõ hagyomány elsõ-
sorban naptári jellegû.
Egyes kutatók a fagyos-
szenteket magyar szen-
teknek is nevezik. A ma-
gyar néphit számos le-
gendát ismer a három
férfiról: ezek szerint
Pongrác kánikulában, a
subájában megfagyott,
Szervác a Tisza közepén
víz nélkül megfulladt,
Bonifácot pedig agyon-

csípték a szúnyogok. Mi-
vel ezért haragszanak az
emberekre, gazdákra,
bosszút esküdtek elle-
nük, és évrõl évre visz-
szajárnak, hogy tönkrete-
gyék a termést. Fagyot
ráznak, letarolják a vete-
ményt, megdermesztik a
földet, sok fájdalmat
okozva ezzel az embe-
reknek. Egyes vidékeken
úgy vélik, e rosszindula-
tú szentek jóságosak is
tudnak lenni, ha nevük
napján kisüt a nap, bõ
termést hoznak a szõlõs-
gazdáknak. Németor-
szágban „a három szigo-
rú úr”, Franciaországban
„szõlõfagyasztó” a neve
a három szentnek. Akik a
hagyomány szerint a
Krisztus utáni III.-IV.
században éltek, és a hi-
tükért mártírhalált haltak.
A legenda szerint Pong-
rácot Diocletianus csá-
szár uralkodása idején
keresztény hite miatt le-
fejezték. Szervác püspök
volt, aki aggastyánként
szenvedett vértanúhalált.
Bonifác hittérítõ volt, ér-
sek is lett, német pogá-

nyok ölték meg. Pongrác
önálló magyarországi
tiszteletérõl nem tudni, a
Pongrác keresztnév, és a
Pongrácz családnév azt
mutatja, hogy népünk
egykor az ünnepet külön
is számon tartotta. Szer-
váccal kapcsolatban él
egy olyan legenda is,
amely szerint szabadban
lévõ sírját soha nem lepte
be a hó, még akkor sem,
ha nagyon esett. Késõbb
templomot emeltek fölé-
je, ami búcsújáró hellyé
vált, és sírjánál, ereklyéi-
nél sok beteg meggyógy-
ult. Kultuszát a Szepes-
ségbe és az Erdélybe
vándorló Rajna-vidéki
németek - akiket mi szá-
szoknak hívunk - hozták
magukkal új magyar ha-
zájukba. Erdélyben né-
hány falusi templomban
fellelhetõek a szent ábrá-
zolásának nyomai, de a
Servatius, Szerváciusz
máig élõ erdélyi szász il-
letõleg magyar család-
név is utal a tiszteletére.
Bonifác nevét és ünne-
pét a régi Magyarorszá-
gon a fagyosszentektõl
külön is számon tartot-
ták, több középkori mi-
sekönyvben van erre
utalás. A Bónis, Bóna,
Bonó családnév ennek
lehet származéka. Ré-
gen, a fagyok ellen trá-
gyát égettek, füstöltek a
szõlõkben, és nem ültet-
tek e napokon palántát,
hogy ne fagyjanak el. A
néphiedelem szerint a
fagyosszentek idején
nem volt szabad kapálni
a szõlõhegyeken, mert
akkor nem termett meg a
szõlõ. Számos vidéken
járta az a mondás, mely
szerint: „Sok bort hoz a
három ác, ha felhõt egyi-
ken se látsz.”

Itt a tavasz, ez akkor is így van, ha
még vissza is jön néhány napra a
hideg, az esõs idõ. Az eddigi meleg-
nek köszönhetõen már megjelentek a
friss gyümölcsök, zöldségek a piaco-
kon, a boltokban. Érdemes a heti me-
nü összeállításánál úgy terveznünk,
hogy minél többet használjunk fel
ezekbõl. Ehhez adunk néhány ötletet.

Kapros salátaleves
Hozzávalók: 1 fej saláta, 2 ge-

rezd fokhagyma, 1 csokor kapor, 2
tojás, 1 evõkanál olaj, 2 dl tej, só,
szemes bors, borecet, ízlés szerint. 

Elkészítés: felfõzünk 1,5 liter vi-
zet, majd beletesszük az apróra vá-
gott fokhagymát, és az alaposan
megmosott, falatnyira tépkedett sa-

látát. Sózzuk, szemes borssal ízesít-
jük, és vagy negyed óráig fõzzük.
Beletesszük a megmosott, csokorba
kötött kaprot, és még öt percig fõz-
zük. Ezután lehúzzuk a tûzrõl, fel-
öntjük a tejjel. Közben a tojásokból
kevés olajon rántottát készítünk,
amit villával apróra szaggatunk. Ki-
dobjuk a levesbõl a kaprot, kevés
borecettel ízesítjük és a tányérokba
osztott rántottára merjük. 

Zöldborsófõzelék
sült virslivel

Hozzávalók: 20 dkg friss zöld-
borsó, 2 evõkanál olaj, só, majo-
ránna, 2 evõkanál zabpehely, 1
kávéskanál pirospaprika, 1,5 dl
tej, 2 pár virsli, olaj.

Elkészítés: a zöldborsót az ola-
jon pici vízzel majdnem puhára pá-

roljuk, sózzuk, ízesítjük majorán-
nával, meghintjük a zabpehellyel,
pirospaprikával, és annyi tejjel önt-
jük fel, amilyen sûrû fõzeléket sze-
retnénk. Összefõzzük, és a kevés
olajon kisütött virslivel kínáljuk. 

Sárgarépás szelet
Hozzávalók: 1 pohár finomra

reszelt sárgarépa, 1 pohár cukor,
1 pohár margarin, 1 sütõpor, 1
citrom reszelt héja, annyi liszt,
amennyit felvesz, lekvár. 

Elkészítés: a hozzávalókat ösz-
szegyúrjuk. Kettéosztjuk, ki-
nyújtjuk, az egyik lapot sütõpa-
pírral bélelt tepsibe tesszük, meg-
kenjük a lekvárral, rátesszük a
másik lapot, és elõmelegített sü-
tõben megsütjük. Tálalás elõtt
porcukorral meghintjük. 

Receptek

Fagyosszentek – visszahozzák tavasszal a hideget
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Idén is brillíroztak a Ró-
mai Sport Egyesület
úszói a müncheni Head
Trophy Nemzetközi Úszó-
versenyen. Egy arany-,
egy ezüst-, egy bronzér-
met, három IV. és egy V.
helyet szereztek. Bíró Li-
li egyéni csúcsán javítva
aranyérmes.

A megmérettetésen
61 egyesület, 1014

versenyzõ, 16 ország
képviselte magát. Bíró
Lili 100 méter pillangón
egyéni csúcsát megja-
vítva aranyérmes lett,
ezzel az idejével a ma-
gyar korosztályos rang-
lista vezetõjévé vált.
Kétszáz méter pillangón

új egyéni csúccsal ezüst-
érmet nyert. Kiss Lilien

100 méteres mellúszás-
ban bronzérmet szer-

zett, éppen csak lema-
radva a második hely-

rõl. Gyepes Ádám, a
versenyzõk edzõje na-
gyon jónak tartja nö-
vendékei teljesítmé-
nyét, különösen Bíró
Lili 100 méter pillangón
elért eredményét, aki
élete eddigi legnagyobb
versenyén bizonyította
kivételes tehetségét.
Nagy öröm ez az edzõ-
jének, hiszen Magyar-
országon Lili lett a leg-
jobb korosztályában a
100 méteres pillangó-
úszásban.  

A versenyen jól telje-
sített Könczöl János,
Tengler Dániel, Kozma
Blanka, Udvardi Kata,
Bíró Lili, Füzi Réka,
Kiss Lilien is. 

Újabb aranyat szerzett a Római SE Münchenben

Nordic Walking Klub
Hahó! Itt a jó idõ, itt az alkalom, hogy minél több
idõt töltsünk a természetben! 
Az Óbudai Sport Nonprofit Kft., együttmûködve a
Fogarasi Síiskolával létre hozza a Nordic Walking
Klubot. Ajánljuk klubunkat mindazoknak, akik már e
sport szerelmesei, és azoknak, akik még csak is-
merkedni szeretnének ezzel a varázslatos, termé-
szetben szabadon ûzhetõ sportággal.
Minden csütörtökön 17-tõl 18 óráig tartjuk foglalkozá-
sainkat. A részvétel a klub programjain ingyenes. Gyüle-
kezõ az Óbudai Szabadidõpark Laborc utcai fõbejáratá-
nál. Helyszín: az Óbudai Szabadidõpark területe.
A gyermekekre is gondoltunk, amíg a szülõk sportol-
nak, 500 forint/alkalom díj mellett számukra játékos
foglalkozást tartunk. Így szeretnénk a szülõknek is
segítséget adni a programon való részvételre.
Különösen hasznos lehet: túlsúllyal küzdõknek; ülõ
munkát végzõknek; kismamáknak szülés elõtt és
szülés után; szív és érrendszeri betegségben szen-
vedõknek, cukorbetegeknek; idõsebb korosztály ré-
szére; rehabilitáció szüksége esetén kiváló kiegé-
szítõ terápia.
Ajánljuk mindenkinek, aki szeret a természetben
idõzni! Botra fel, várjuk az érdeklõdõket!

Óbudai Sport Kft.

A Budai Akrobati-
kustorna SE ver-

senyzõi felkészülten
várták az év elsõ jelen-
tõs megmérettetését. Az
Érden rendezett I. ÉTC
Start Kupa jó alkalmat
kínált az újonc és a ruti-
nos csapat tagoknak,
hogy lemérjék, az edzé-
seken gyakorolt eleme-
ket milyen pontosan
tudják bemutatni éles
helyzetekben. Nos, a
vizsga jól sikerült, a ti-

zenkét egység (ez volt a
verseny legnépesebb tá-
bora) összesen négy
arany-, három ezüst- és
két bronzérmet szerzett.
Külön pontszerzõ ver-
seny is szerepelt a prog-
ramban, itt sem marad-
tak el a BDSE sikerek: a
négy egység egy elsõ és
három harmadik hellyel
bizonyította az óbudai
klubban folyó eredmé-
nyes munkát.

L. A.

Biztosan álltak a BASE gúlák

Volper László asztalitenisz
edzõi pályafutása során
minden korosztályt tanított:
az ifjaktól a nyugdíjasokig. 

N eki megadatott az,
ami keveseknek; a

gyerekek kezébe adhatta
a pingpongütõt, majd
hosszú évek munkája
után együtt állhatott fel
velük a dobogóra. Nem
sokan mondhatják el ma-

gukról, hogy egy adott
sportággal már több mint
hatvan éve kapcsolatban
vannak, és mind a mai
napig aktívan ûzik is.
Ezen ritka kivételek közé
tartozik Laci bácsi, aki
1947-ben került a szere-
tett sportág közelébe. A
mesteredzõ nemrégiben
ünnepelte 80. születés-
napját. A jeles nap alkal-
mából Müller Istvánné,

az Óbudai Szociális
Szolgáltató intézmény-
vezetõje köszöntötte Laci
bácsit törzshelyén, a Szé-
rûskert Idõsek Klubjá-
ban. 

A klub munkatársai
egy pingpongasztal ala-
kú tortával, illetve közös
ünnepléssel lepték meg a
mesteredzõt. A rendez-
vényt jó hangulatú aszta-
litenisz meccs zárta.

Ismét lehetõség van az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft. által
üzemeltetett alábbi mûfüves pályák bér-
lésére.

• Krúdy Gyula Általános Iskola
(20×40 méter; Gyógyszergyár utca
22-24.) Bérelhetõ idõszak: hétfõ-pén-
tek 16-tól 21 óráig; szombat, vasárnap
8-tól 21 óráig. 
• Óbudai Nagy László Általános

Iskola (20×40 méter; Váradi utca
185/b.) Bérelhetõ idõszak: hétfõ-pén-
tek 16-tól 19 óráig; szombat 9-tõl 14
óráig. 
• Laborc utcai Szabadidõpark (20×40
méter; Laborc utca 2.) Bérelhetõ
idõszak: hétfõ-péntek 7-tõl 21 óráig;
szombat, vasárnap 8-tól 15 óráig. 
• Harrer Pál Általános Iskola (12×24
méter; Harrer Pál utca 7.) Bérelhetõ
idõszak: hétfõ-péntek 16-tól 21 óráig.

Bérleti díjak
Ár (20×40 méter): 8.000
Ft/óra (természetes fény-
nél); 9.500 Ft/óra (vilá-
gítással). * Ár (12×24
méter): 6.000 Ft/óra (ter-
mészetes fénynél); 7.500
Ft/óra (világítással).
Bõvebb felvilágosítás, pá-
lyafoglalás: Laborc utca 2. 
Tel: 388-9770. Fax: 250-1346.
titkarsag@obudasport.hu;
www.obudasport.hu 

80 éves a pingpongozók mesteredzõje 

Rúgd a bõrt Óbudán!

Bérelhetõ mûfüves pályák
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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 in-
gyenes 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, harmónikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 06(20)994-7726
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� 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
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, ga-
ranciával! Tel.: 06(20)961-6153
� Angyalcentrum Bp., 1032 Kenyeres u.
11. tel.: 307-4911. Spirituális tanácsadás, köz-
érzetjavító energetikai kezelés, sorselemzés.
Bio-öko tisztítószerek, gyógyteák.
www.angyalcentrum.hu
� Tetõ és terasz szigetelés, homlokzat felújí-
tás hõszigeteléssel, 25 éves vállalkozás: VIA-
Épszakker Kft. 1022 Bp., Törökvész út 16/b.
Tel.: 326-5312
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Tapasztalattal rendelkezõ nõi-férfi fod-
rász, korrekt áron, házhoz megy. Tel.:
06(70)370-5396
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-

kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft. Czere Zoltán. Tel.: 405-4603
� 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
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Könyvelõiroda több éves gyakorlattal vál-
lalja egyéni vállalkozók, gazdasági társasá-
gok, alapítványok könyvelését, bérszámfej-
tését. Tel.: 06(20)936-3484
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Ezermester szolgálat! Falfúrás, munkalap
csere, bútorszerelés…, bármi más! www.
999mester.hu Tel.: 06(30)960-4525
� 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

� Izomletapadások, fej-, nyaki- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõkben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl
Tel.: 06(20)595-3057
� Healthcare Telepathically. Tel +36(30)687-
4531.Az élethez való tarot elemzés, rezgés ismeret

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� 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

� Arcvonal arctorna Óbudán, természetes
fiatalító megoldás. Az arc visszanyeri fiatalos
kontúrját. Tel.: 06(20)779-4702, agi.arctor-
na@gmail.com; www.arctornaobudan.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
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241

� Olaszoktatás nyelvterületi tapasztalattal
Óbudán! Nyelvvizsga, korrepetálás, szinten
tartás, felkészítés külföldi munkára. Tel.:06-
30-856-8939, nyelvtanulasolasz@freemail.hu

� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� 26m2-es üzlethelyiség Óbuda forgalmas
helyén busz-villamos megállóban kiadó. Ter-
mészetgyógyászati rendelõnek alkalmas, je-
lenleg fodrászat. Tel.: 06(20)223-0629
� Gyógymasszõröknek és mûkörmösnek
váltómûszakban helysiég kiadó a III. kerület-
ben. Tel.: 06-20-250-1883
� Kiadó lakást keresek, reális bérleti díjért,
hosszabb távra. ingatlan.lakas@gmail.com
Tel.: 06(70)521-0342

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
�Hajdu Eszter vásárol készpénzért bútorokat,
festményeket, dísztárgyakat, órákat, porceláno-
kat, csillárt, könyveket, írógépet, borostyáno-
kat, szõrmét, bizsukat, csipkét, hagyatékot. Díj-
talan kiszállással! Tel.: 06(20)597-8280
� Használt autóját azonnali készpénzfize-
téssel megvásároljuk. Kor, állapot nem aka-
dály. Outletcar Bp., III. k. Bécsi út 277. Tel.:
06(30)812-6832. E-mail:
outletcar1gmail.com
� Libri Antikvárium felvásárol antik és
használt könyveket, könyvtárakat, hagyatéko-
kat. A kerületben ingyenes kiszállással, kész-
pénzfizetéssel! Tel.: 06(20)665-6418.
info@libriantikvarium.hu
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 20 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

� Alig használt Whirlpool elõltöltõs mosó-
gép eladó. Ár: 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.louisgale-
ria.hu, e-mail: lakatos@mconet.hu. Kérem
jöjjön el hozzánk!
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ,
legmagasabb áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, órákat, porcelánokat,
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebeket,
teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díj-
talan! Üzletünk: II. Fõ u. 67., 06-1-364-7534,
06(30)382-7020
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember 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

� Szentendre, Ösvény utcában 220 nm-es,
szép panorámás ház, 1180 nm-es telken el-
adó. Tel.: 06(20)911-8689

Ingatlan

� Pilisvörösvári munkahelyre asztalos mun-
katársat keresünk lapszabász és él záró mun-
kakörbe. Jelentkezés: ferzsu2@indamail.hu

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Háztartási gép

Elad-vesz

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

Kiadó

� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a sa-
ját gépén, a saját lakásán is (a kerületben).
Tel.: 06(30)964-5331

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

Oktatás

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövé-
sek, szemölcsök eltávolítása. Bejelentke-
zés: 06(20)543-3948

� 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

� 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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� II. Pesthidegkút, Ófaluban, Gazda utcá-
ban, 136 nm-es kétszintes, igényes ház, 415
nm-es telken eladó. Tel.: 06(20)911-8689
� III. Szentendrei út elején, 62 nm-es, 2
szoba hallos, emeleti, felújítandó lakás, liftes
házban eladó. Tel.: 06(20)911-8689
� Eladó öröklakást tulajdonostól vennék,
50 nm körüli, zöldövezeti, tégla építésû
elõny, cserelakás van szükség esetén. Tel.:
06(20)542-8688
� XII. Böszörményi úton, 66 nm-es, 2 szo-
ba hallos, emeleti lakás, liftes házban, jó álla-
potban, eladó. Tel.: 06(20)460-1639
� Szentendre, Izbégen, Deák Ferenc utcá-
ban, II. 70 nm-es 1+2 félszobás, erkélyes la-
kás eladó. Tel.: 06(20)911-8689
� XXII. Budatétényben 190 nm-es ház, 900
nm-es telken eladó. Tel.: 06(20)911-8689

� 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-

dekel! E-mail: outletcar1@gmail.com

� Keled utcában, aquincumi HÉV-megálló-

tól 8 percre, 796 nm-es kert, 19 nm-es Jitka

faház, gyümölcsfákkal eladó. Víz, villany

van. Tel.: 318-4483 16 órától.

� 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

�Kedves tanítónõ életjáradéki szerzõdést kötne

egyedülálló, idõs hölggyel. Tel.: 06(20)582-0548

� Diplomás házaspár 4 kisgyerekkel életjá-

radéki szerzõdést kötne, ott lakás nélkül, te-

lekre is. Tel.: 06(20)317-4053

� Társaság hiányában megismerkedne 57

éves, ezoterikus beállítottságú tanítónõ, élet-

vidám férfival. napsugar2828@citromail.hu

Társkeresõ

Életjáradék

Idõsgondozás

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
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Sport – Életmód

Sorozatunkban olyan edzõ-
ket, vezetõket, szervezõ-
ket szólaltatunk meg, akik
csendben, különösebb rek-
lám nélkül végzik munkáju-
kat. Helyettük tetteik be-
szélnek. Olyan közösséget
irányítanak, akik a sport-
ban találják meg vágyaik
beteljesülését. Ez lehet ki-
emelkedõ versenyteljesít-
mény, vagy egyszerûen
csak az egészségükért, a jó
közérzetért sportolnak.

Törincsiné Nyáry Zsu-
zsanna, a RaveDan-

ce Sporttánc Egyesület
és Nyáry Andrea, a Har-
monyStyleDanceClub
vezetõedzõje.

- Hogyan ismerkedtek
meg a sportággal? 

Nyáry Andrea: - Test-
véremmel együtt talaj-
tornával kezdtük sporto-
lói pályafutásunkat még
óvodás korunkban.A
torna mellett a néptán-
cot is kipróbáltuk, két év
múlva én a középtávfu-
tásra, nõvérem az akro-
batikus rock and rollra
váltott. Ezután a Négy
Muskétás Sporttánc
Egyesületben újra talál-
koztunk. Zsuzsi akkor
már ott táncolt, verse-
nyezett, nekem is meg-
tetszett ez a nagyon ne-
héz táncstílus, ezután
több mint tíz évig verse-
nyeztünk egy csapatban. 

Nyáry Zsuzsanna: -
Amikor 1997-ben el-
kezdtem az akrobatikus

rock and rollt, még nem
volt igazán ismert, ké-
sõbb vált népszerûvé
Magyarországon. A ta-
lajtorna után az akroba-
tika miatt ragadtam meg
igazán ennél a sportnál,
sajnos egy sérülés ketté-
törte pályafutásomat.

- Miért éppen Óbudán
folytatják tevékenységü-
ket?

Ny. A.: - Az elsõ saját
rock and roll csoportja-
inkat 2004-ben már a
III. kerületben indítot-
tuk. Eközben volt isko-
lánkban, a XIII. kerületi
Vizafogó Általános Is-

kolában lehetõséget
kaptunk showtánc taní-
tására, ebbõl nõtt ki
2008-ban saját egyesü-
letünk, a RaveDance
Sporttánc Egyesület. 

Ny. Zs.: - Amikor új
termet kerestünk, Óbu-

dán rengeteg erre alkal-
mas lehetõség adódott,
az is kedvezõ volt szá-
munkra, hogy a Bogdáni
úti terembe szívesen jöt-
tek utánunka XIII.
kerületi tanítványaink is.

- Milyen értékek men-
tén, szellemiségben mû-
ködtetik az egyesületet?

Ny. A.: - Nagy hang-
súlyt fektetünk a csapat-
szellemre az egyéni ér-
dekek mellett a közös
érdek figyelembevételé-
re és a csapat érdekének
elõtérbe helyezésére.
Táncosainktól megkö-
veteljük a sportolóhoz
illõ életmódot és visel-
kedést is. Idõközben út-
jaink külön váltak, más
szellemiségben képzel-
tük el az egyesület életét
így ma már két külön
klubot vezetünk. Mun-
kánkban többféle tánc-
stílus harmóniáját hasz-
náljuk (hip-hop, jazz,
rock and roll, balett,
modern, stb.)

Ny. Zs.: - Arra törek-
szünk, hogy tanítványa-
inkkal ne csak az akro-
batikus sporttánc eleme-
it és követelményeit is-
mertessük meg, hanem
megszerettessük velük a
táncolást és közben
megismerjék az együtt-
mozgás örömét.

- Mi motiválja önöket
ennyi idõ után? 

Ny. A.: - A többféle
táncstílus keverésével
az országban egyedülál-
ló tevékenységet vég-
zünk. Arra törekszünk,
hogy csapataink nagyfo-
kú rutinnal rendelkezze-
nek a színpadon, kortól
függetlenül. Ennek ér-
dekében sok hazai és
külföldi versenyen, fel-
lépésen veszünk részt.
Szeretném, ha a tanítvá-
nyaim a felnõtt táncos
világban is sikeresen
tudnának érvényesülni a
nálunk megszerzett tu-
dásukkal.

Ny. Zs.: - A tánc és a
tanítványaim szeretete
mellett az elért szép
eredmények motiválnak
igazán. Táncosaim juni-
or világbajnoki harma-

dik helyezettek voltak
2013-ban. Ebben a csa-
patban többségében
olyan lányok táncolnak,
akik tíz éve, életem elsõ
megtartott edzése óta
hozzám járnak. Az
edzõsködést, a gyere-
kekkel való közös tevé-
kenységet nem tartom
munkának, számomra
ez abszolút életforma.

- Milyen korosztályok-
kal foglalkoznak? 

Ny. A.: - Táncosaink
három és huszonötév
közöttiek. Életkor és tu-
dásszint alapján állítom
össze számukra a fel-
adatokat és örömmel fi-
gyelem, ahogy szorgal-
mas munkájuk eredmé-
nyeként folyamatosan
fejlõdnek.

Ny. Zs.: - A Rave-
Dance Klubban is több
korosztály szerepel, a
versenyzõk mellett az
anyukáknak is szervez-

tünk egy csoportot. A
lelkes hölgyek gyerme-
keik sikerein felbuzdul-
va - természetesen csak
hobbi szinten - a moz-
gás és a tánc kedvéért
minden pénteken edze-
nek.

- Mikor érdemes el-
kezdeni ezt a sportágat?
Mikor és hol vannak az
edzéseik?

Ny. A.: - Mint minden
sportágat, a sporttáncot
is érdemes minél elõbb,
4-5 éves korban elkez-
deni, amikor még nincs
félelem érzete a gyere-
keknek. A kisebbeknél

nagyobb hangsúlyt fek-
tetünk a koordinációs
képességet fejlesztõ
gyakorlatokra. Az évek
során legkitartóbbnak
bizonyuló versenyzõ-
inknek létre hoztuk
edzõpalánta programun-
kat, ahol az edzõi után-
pótlást képezzük. Edzé-
seinket a Bogdáni út 1.
(RaveDance), illetve a
Bécsi út 267. szám alatti
teremben (Dance-Fac-
tory) tartjuk minden dél-
után, korosztály és tu-
dásszint alapján szétvá-
lasztott csoportokban.

- A sport mellett mi
kapcsolja ki önöket sza-
badidejükben? 

Ny. A.: - Elkezdtem
komolyabban foglalkoz-
ni a sportmenedzselés-
sel, így szabadidõmben
leginkább a gyerekek
továbbfejlõdésére kere-
sek új lehetõségeket.
Musical szerepekrõl, te-
hetségkutató mûsorok-
ról, klippekrõl szól mos-
tanában a szabadidõm.

Ny.Zs.: - Számomra
az új utak keresése és a
megvalósítás izgalma is
kikapcsolódást jelent.
Idén egy hagyományte-
remtõ országos kupát
(Yourstyle Kupa) szer-
vezek lelkes szülõkkel
karöltve, amelynek mot-
tója és célja: „Mutasd
meg a saját stílusod!”

- Kik segítik, támogat-
ják munkájukat? 

Ny. A.: - Nagyon sze-
retünk a III. kerületben
élni és alkotni, mert az
önkormányzat maximá-
lisan támogatja az itt
zajló sporttevékenysé-
geket. Az önkormányzat
mellett az Óbuda Sport
Kft. és a szülõk segítsé-
gét is nagyra értékeljük.

Ny. Zs.: - Egyesüle-
tünk a fent említetteken
kívül köszönettel tarto-
zik még Marianusics
Márton és Varga Ale-
xandra edzõknek, akik
ezer szállal kötõdnek
hozzánk. Nekik is jelen-
tõs részük van az eddig
elért sikerekben.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Hétköznapi hõsök az óbudai sportéletben

Strandröplabdázók figyelem!
Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. két fi-
nomhomokos strandröplabda-pályáját tavalyi áron
adja bérbe május 5-tõl a hozzátartozó háló és pá-
lyaszegélyezõ vonallal. Az Óbudai Szabadidõpark
zöldövezetében fekvõ pályák szeptemberig hétköz-
napokon 7-tõl 19 óráig, hétvégén 8-tól 19 óráig fog-
lalhatók. A parkolás ingyenes. Ár: 2700 Ft/óra/
pálya. Pályafoglalás: Óbudai Tenisz Klub 06-70-
702-3719. Helyszín: Laborc utca 2. (www.obuda-
sport.hu)

Tenisz Joker bérlet
Május 31-ig kapható a 10 alkalmas tenisz Joker
bérlet, melyet a szabad idõsávokban lehet felhasz-
nálni. A bérlet ára 4 salakos pálya esetében 22.000
forint; a 2 kisebb kifutó felületû pálya esetében
15.000 forint. Elõzetes idõpontfoglalás szükséges a
recepción (+36-70-702-3719). A bérlet a tava-
szi/nyári szezonban játszható le.

Nyáry Andrea

Nyáry Zsuzsanna
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Pályázat – Program

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

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

A VIDÁM SZÍNPAD Óbudán 

az EuroCenterben
Az EuroCenterben láthatók a nagy múltú Vi-

dám Színpad májusi elõadásai. Ön is lehet

gyilkos! május 9-én 19 órai kezdettel. * Or-

szágomat egy csókért május 16-án 19 órától.

* Nem csak a húszéveseké a Vidám! május

18-án 16 órai kezdettel. * A szerelmes nagy-

követ május 24-én 19 órától. Jegyvásárlás a

helyszínen és az Interticket hálózatán ke-

resztül. (Információ: 06-70-370-5441, pénz-

tár: 06-70-370-5442. Nyitva tartás: szerdától

vasárnapig, 13-tõl 20 óráig. Cím: EuroCenter,

Bécsi út 154.)
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Fodadóórák – Tanulmányi ösztöndíj

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái
Béres András (Párbe- elõzetes egyeztetés alapján 
széd Magyarországért) a 06-30-211-6111-es számon.
Mihalik Zoltán minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig
(Itt Élünk Egyesület) a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
Szanyó Miklós minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig
(Jobbik Magyarországért a III. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.) 
Mozgalom) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont 

is kérhetõ: 06-30-377-1857.

Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái
Czeglédy Gergõ elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Kiss László elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Dr. Simonka Csaba elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

A felsõoktatásban továbbtanulni szán-

dékozó, azonban a képzés költségeit

vállalni nem tudó tehetséges fiatalok

segítésére 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 Óbu-

dai Továbbtanulási Támogatásra jogosult az

a szociálisan rászorult fiatal felnõtt, aki Buda-

pest III. kerületében bejelentett lakóhellyel

rendelkezik és ott életvitelszerûen él, érettsé-

gi bizonyítványát 2012-ben vagy azután sze-

rezte nappali tagozaton és annak átlaga a

kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül

4,5 vagy a fölött van; illetve azok a fiatalok,

akik felsõfokú tanulmányaikat 2012 szeptem-

berében vagy azt követõen megkezdték, év

végi átlaguk eléri a 3,5-öt és szintén szociáli-

san hátrányos helyzetûek.

Nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes

idejû alapfokozatot és szakképzettséget

eredményezõ alapképzésben, egységes

osztatlan képzésben vesz részt és a szociá-

lis igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

törvényben szabályozottak szerinti jövedel-

me és a vele közös háztartásban élõ, a gyer-

mekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatás-

ról szóló törvény vonatkozó része szerinti kö-

zeli hozzátartozók egy fõre jutó havi jövedel-

me nem haladja meg az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

Egyidejûleg csak egy felsõoktatási intéz-

ménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A támogatás összege: a képzés hallgató

által fizetendõ költségtérítés összegének

50%-a vagy 100%-a, de nem haladja meg

a 400 000 Ft/félév összeget.

A támogatást minden pályázati forduló-

ban újra kell pályázni! 

Az újra pályázók pályázaton való részvé-

telének feltétele az, hogy az elõzõ félév ta-

nulmányi átlaga elérje vagy meghaladja a

kerekítés nélküli 3,5 átlagot.

A pályázaton való részvételhez szüksé-

ges a kitöltött formanyomtatvány, az

igénylõ és a vele közös háztartásban

élõk jövedelem igazolásai, továbbá 

2014-ben érettségizetteknek és elõször

felvételizõknek: az érettségi bizonyítvány

iskola által hitelesített másolata, melynek

benyújtási határideje 2014. június 30.; a

felsõfokú képzésre történõ felvételrõl szóló

hivatalos értesítés, melynek benyújtási ha-

tárideje 2014. augusztus 10.

Már felsõfokú tanulmányokat folytatóknak:

az év végi index hiteles másolata, melynek

benyújtási határideje: 2014. augusztus 10.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. jú-

nius 1-jétõl 10-ig.

A beérkezett pályázatokról az oktatási osz-

tály, valamint a szociális szolgáltató fõosz-

tály javaslatának figyelembe vételével

2014. augusztus 31-ig mérlegelési jogkör-

ében eljárva a polgármester dönt, és az

önkormányzat 2014. szeptember 15-ig ta-

nulmányi szerzõdést köt a támogatottal.

(A rendelet, a pályázati kiírás és a kitölten-

dõ formanyomtatvány az obuda.hu/

palyazatok/obudai-tovabbtanulasi-tamo-

gatas-2/ oldalon található.)

Óbudai Továbbtanulási Támogatás
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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
- Na, milyen a házas-
életed, fiam?
- Nagyon mulatságos,
papa. A feleségem min-
denfélét összefõz, és
nekem kell kitalálnom,
hogy mit eszünk.

* * * 
- Fõnök úr, ebben a
zöld üvegben milyen
gyógyszer van?
- Semmilyen segéd úr.
Abból az üvegbõl annak
a betegnek adunk, aki-
nek a receptjét nem
tudjuk elolvasni.

* * *
- Ne haragudjon uram,
hogy megkérdezem, de
miért csak a nagymére-
tû festményeket néze-
geti olyan nagy lelkese-
déssel?  
- Azért, mûvész úr, mert
képkeretezõ vagyok.

* * *
- Örülök, szomszédasz-
szony, hogy meggyó-
gyult a férje. Két hete
még azt mondta, rövi-
desen meghalhat.
- Úgy is volt, de világé-
letében kiszámíthatat-
lan szélhámos volt az
uram.

* * *
- Meddig kell még elvi-
selni a kellemetlen hely-
zetet? - kérdezi a vád-
lott az ügyvédjétõl.
- Nekem öt percig, ön-
nek öt évig.

* * *
- Kérem, lehet önöknél
kártyával fizetni?
- Természetesen.
- Akkor itt van egy király
és egy ász!

* * *
- Doktor úr, mit csinál-
jak? A férjem állandóan
beszél álmában.
- Talán jó lenne, ha né-
ha nappal is engedné
szóhoz jutni!

* * *
- Katona! Fel tud váltani
egy ezrest?
- Persze, haver!
- Hogy beszél maga a
felettesével? Tehát, fel
tudja váltani?
- Nem, uram.

ABudapest Gyógy-
fürdõi és Hévízei

Zrt. (BGYH Zrt.) a
strandszezonra való fel-
készülés jegyében közel
40 millió forintot fordított

arra, hogy a fürdõk, stran-
dok megszépült környe-
zetben, új szolgáltatások-
kal várják a fürdõzésre,
kikapcsolódásra vágyó
vendégeket. Szinte vala-

mennyi strand gyermek-
medencéje új csúszdát
kapott. A nyári idõszak-
ban 35 hektár zöld terüle-
tet gondoznak a kerté-
szek, a strandok területén
közel 50 ezer egynyári
virágot ültettek el. 

Strandbelépõ árak
Az idei strandszezon-

ban is számos kedvez-
ménnyel igyekszik a

BGYH Zrt. a strandokra
csábítani a fiatalokat,
családokat és a nyugdí-
jasokat. Csökkentett
áron, jelentõs kedvez-
ménnyel várják õket. A
20 alkalmas bérletek
akár 25 százalékos ked-
vezményt biztosítanak a
vendégek részére. 

Programok
A Széchenyi Fürdõben

szombatonként Szecska-
partyt szerveznek, ame-
lyen minden alkalommal
más zenei mûfaj (funk,
soul, R’n’B, house, dan-
ce floor jazz stb.) mutat-
kozik be. A részletes
program és az aktuális
információk folyamato-
san nyomon követhetõk
a Szecska, valamint az
Imádom a budapesti
strandokat! Facebook
oldalakon.

A Magyar Fürdõszö-
vetség kezdeményezésé-
re ismét megrendezik au-
gusztus 1-jén a Strandok
Éjszakája programot,
amelyhez a Palatinus
stranddal kapcsolódik a
BGYH Zrt. A nyár folya-
mán számos egyéb csalá-
di és sportrendezvénnyel
teszik még színesebbé a
strandok életét.

Strandok nyitása
Fürdõ, strand Terület Idõpont
Gellért Fürdõ strand terület megnyitása április 18.

hullámszolgáltatás május 1.
Dagály Fürdõ strandterület megnyitása május 1.

hullámmedence június 7.
Palatinus Strandfürdõ május 1.
Paskál Strandfürdõ május 24.
Római Strandfürdõ május 31.
Csillaghegyi Strandfürdõ május 31.
Pünkösdfürdõi Strandfürdõ június 7.
A standfürdõk a tervek szerint szeptember 7-én zárnak be (kedvezõ idõjárás
esetén szeptember 14-én).

Óbudán május végén, június elején nyitnak  

Elkezdõdött a budapesti strandszezon 

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 
• Csillaghegyi Találkozó: elõadás május 21-én 18 órától a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban (Mátyás király út 13-15.). Téma: az õsi magyar és az indián dí-
szítõ motívumok közös üzenete és erkölcsi tanítása. Elõadó: dr. Simon Péter. A
magyarok és indiánok kultúrájának rokonságát Juhász Zoltán népzenész-kuta-
tó erõsíti meg Andokból származó dallamok elõadásával.
• Egészségnap május 24-én 9-tõl 12 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban
(Mátyás király út 13-15.). Egészségügyi szûrések, tanácsadás, alternatív
gyógymódok. (Részletes tájékoztató az egyesület honlapján: www.csipke.info)

Elsõként a Dagály és a Palatinus Strandfürdõ nyitotta
meg kapuit a budapesti strandok sorában, a Gellért für-
dõben elindult a hullámszolgáltatás. Változatlan jegy-
árakkal, számos kedvezménnyel, családi jegyekkel,
Strandváró nappal várják idén is a nap és a víz szerelme-
seit a fõvárosi strandokon.
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A Nyirádi Motorsport Cent-
rumban rendezik május 18-
án a „Rallycross Challenge
Europe” elnevezésû sorozat
idei második versenyhétvé-
géjét, melynek keretében
Európa legjobb Super1600-
as ralikrossz autói és ver-
senyzõi is Magyarországra
érkeznek. Az óbudai székhe-
lyû Bánkuti MotorSport piló-
tája, Bánkuti Gábor áll a kihí-
vás elé, és szeretné hazai pá-
lyán megszorongatni Európa
legjobbjait.

Aralikrosszban idén el-
sõ ízben már világ-

bajnokságot is rendeznek,
ám egyelõre csak az össz-
kerék-meghajtású Super-
Cars számára. A másik két
kategória - köztük az elsõ-
kerék-meghajtású Super-
1600 - mezõnye számára
továbbra is az Európa-baj-
nokság, illetve a volt Eb-
pályákból és volt Eb-piló-
ták részvételével megala-
kult „Rallycross Challenge
Europe” futamai jelentik a
legmagasabb szintû meg-
mérettetést. Mivel a vb és

az Eb idén Nyirádra sajnos
nem látogat el, így vala-
mennyi magyar versenyzõ
a Challenge nyirádi verse-
nyére tekint és készül hazai
futamaként. Nyirádra na-
gyon erõs mezõny várható,
sok-sok francia, brit, hol-
land, belga, német, svéd,
norvég, finn, dán, litván,
orosz, cseh és osztrák ver-
senyzõvel, úgyhogy a ma-
gyar csapatoknak alaposan
fel van adva a lecke. 

- Számunkra idén ez a
verseny lesz a nyirádi Eb-
futam. Szeretnénk meg-
mutatni, hogy mi magya-
rok szerényebb techniká-

val, de hazai pályán oda
tudunk érni Európa élme-
zõnyébe - mondta el
Bánkuti Gábor, aki 2006-
ban a 4. helyen végzett a
nyirádi Eb-n, ami máig
az Európa-bajnokság tör-
ténetének legjobb ma-
gyar helyezése. - Várjuk
óbudai szurkolóinkat,
erõsebbek leszünk tõlük.
Depónkban is szívesen
látjuk õket egy fotóz-
kodásra - tette hozzá id.
Bánkuti Gábor csapatve-
zetõ.

* * *
A Bánkuti MotorSport

egy versenyt már sikerrel

teljesített az idei évben:
húsvéthétfõn a hagyomá-
nyoknak megfelelõen a
RabócsiRingen rajtolt el
a hazai bajnokság. A lo-
csolás sem maradt el:
pont Gáborék döntõjére
szakadt le az ég, és szá-
raz pályára alkalmas gu-
mikkal rajtoltak el a sza-
kadó esõben. Bánkuti -
aki a mezõny talán leg-
jobb esõmenõje -, az ext-
rém körülmények között
az 5. helyrõl sorra meg-
elõzve riválisait az élre
állt, ám az utolsó körben
sajnos beragadt egy, a pá-
lya szélén megállt riváli-
sa mögé, tolatnia kellett,
így végül a 4. helyen ért
célba. Érthetõ, hogy a
csapat a Challenge fu-
tamra is esõért könyörög
az égiektõl…!

A szintén óbudai Varga
Viktor egy év kihagyás
után tért vissza a Magyar
Kupa mezõnyébe, ahol
géposztályában egybõl
egy bravúros harmadik
hellyel kezdett. A csapat
legfiatalabb versenyzõje,

a mindössze 12 éves Vas-
kó Dominik élete elsõ
versenyét teljesítette a
Magyar Kupában, és
géposztálya hatodik he-
lyével nyitott, míg a har-
madik ralikrossz verse-
nyét teljesítõ Zsipi Róbert
a SuperNational-ben
géposztálya 8. helyén
végzett. Számukra is
május 18-án, Nyirádon
folytatódik a bajnokság,
hiszen a „Rallycross
Challenge Europe” mel-
lett a magyar és az oszt-
rák nyílt bajnokság kö-
vetkezõ futamát is akkor
és ott rendezik. Challenge-
re fel! (www.bankutimo-
torsport.hu)

Ralikrossz – Óbudai versenyzõ a magyar Challenge futamon
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AHolokauszt hatszázezer
magyar áldozatára emlé-

keztek országszerte, így Óbudán
is április 26-án. Az Élet Meneté-
hez csatlakozók az óbudai tégla-
gyár emlékmûvénél találkoztak,
majd történeti áttekintésen vet-
tek részt, a „Bécsi út 171. szám
alatti nyilas háztól a Szalézi Inté-
zeten át az óbudai téglagyárig”
címmel. A késõbbiekben egy túl-
élõ idézte fel emlékképeit a ha-

lálmenetrõl. Jobst Bittner arról
tartott elõadást, hogyan válnak a
halál útjai az élet útjaivá a meg-
követés útján. A program óbudai
diákok énekével zárult.

Az óbudai állomást elhagyva,
a menet a Városmajori „Jézus
szíve” templomnál emlékezett a
Holokauszt áldozataira, majd az
egybegyûltek közösen vonultak
tovább a Lánchídon át, a „Ci-
põk” elnevezésû emlékhelyhez.

A Holokauszt áldozataira emlékeztek 

Az Élet Menete Óbudáról

Harmadik alkalommal rendezte hús-
véti gálamûsorát az Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoztatási Központ az
Óbudai Kulturális Központban április
25-én. A mûsort Kelemen Viktória al-
polgármester nyitotta meg.

Az intézmény életében fontos
helyet foglal el a nagyszabá-

sú kulturális rendezvény, melyen
dalokból, versekbõl, prózai szá-
mokból sok zenével és tánccal
összeállított mûsort láthattak az ér-
deklõdõk. Új elemként szerepelt a
kerekes székes tánc; így az ehhez a
segédeszközhöz kötött ellátottak is

színpadra tudtak lépni. A mûsor-
számok az intézmény életébe is
betekintést engedtek, hiszen a pro-
dukciók az egész évben zajló
munkákból kerültek ki. A hagyo-
mányokhoz híven vendég fellépõk
is szerepeltek, ebben az évben a
Vakok és Gyengénlátók Hermina
Egyesületének Horizont Kultúr-
csoportja adott színvonalas össze-
állítást.A mûsor elõtt és egész ide-
je alatt lehetõség volt az ellátottak
által készített kerámiákból, szõ-
nyegekbõl és egyéb tárgyakból vá-
sárolni. A vásározásban a Down
Alapítvány is részt vett.

Húsvéti gálamûsor

Megtekinthetõ szabályozási tervek 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érintetteket, hogy
2014. május 9-tõl május 24-ig a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hiva-
tal épületében, a fõépítészi és várostervezési irodán (Hídfõ utca
18.) a Budapest III. kerület békásmegyeri lakótelep keleti oldal ke-
rületi szabályozási terv módosítása a Heltai Jenõ térre (Füst Mi-
lán utca-Juhász Gyula utca-Madzsar József utca-/65552/68/
hrsz. közterület által határolt terület) megtekinthetõ.

* * *
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érintetteket, hogy 2014.
május 9-tõl június 8-ig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében, a fõ-
építészi és várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.) a Budapest III. kerület
Remetehegyi út-Kolostor utca-Tégla utca-közpark által határolt te-
rület kerületi szabályozási terv megtekinthetõ. Bús Balázs

polgármester 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Fizetett politikai hirdetés

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

den hónap elsõ keddjén (legközelebb június 3-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 június 12-én) 18-

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

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

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

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

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

amely minden hónap harmadik 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

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.

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.
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Önkéntes lakossági adatgyûjtés 
Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvéte-

leket hajt végre a III. kerületben a Központi Statisztikai Hiva-

tal (KSH) 2014-ben az alábbiak szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program (OSAP)

szerinti nyilvántartási száma és neve, idõszaka: 1006 Fogyasztói

árösszeírás 2014. 01-12. hó; * 1108 Piaci felhozatal és árjelentés

2014. 01-12. hó; * 1539 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvéte-

lei 2014.01-12. hó; * 2153 Háztartási költségvetési és életkörül-

mény adatfelvétel, havi naplóvezetés 2014. 01-12. hó; * 2154

Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves ki-

kérdezés 2014. 03-04. hó; * 1942 A lakosság utazási szokásai

2014. 01., 04., 07., 10. hó.

Az adatfelvételt a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott összeírói

végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését

véletlenszerû kiválasztással hajtják végre. A válaszadás nem

kötelezõ.

Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az egye-

di adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hoz-

záférhetõek. Az adatgyûjtés során a statisztikáról szóló, 1993. évi

XLVI. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról

és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvénynek

megfelelõen járnak el. A lakosság és az önkormányzat részére

munkanapokon 8-tól 16.30 óráig a 345-6676-os telefonszámon

adnak további felvilágosítást. Az adatgyûjtés módszertanával és

a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu inter-

netes oldal nyújt tájékoztatást. KSH

Fizetett politikai hirdetés
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