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Az Óbudai Társaskörben tartotta az ön-
kormányzat a pedagógusnapi ünnepsé-
get, melyen kitüntetéseket adtak át.

Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkozta-
tási Központ 39 pályázó közt nyerte el a
Családbarát Munkahely címet.

A Szabadidõ, Szeretem! programsorozat
4. állomása: nyugdíjas vizes sportnap jú-
nius 20-án a Csillaghegyi Strandfürdõn.35

Nyugdíjas vizes sportnap

3
Köszönet a tanárok áldozatos munkájáért

8
Családbarát Munkahely

M egkezdõdött a
szennyvízcsator-

názás Óbudán: az eddigi
ellátatlan területeken kö-
zel 20 kilométernyi kor-
szerû hálózat épül. A fej-

lesztés mintegy 80 utcára
terjed ki, a munka várha-
tóan 2015 tavaszára feje-
zõdik be. A beruházás a
fõváros 16 kerületét érin-
tõ Budapest Komplex

Integrált Szennyvízelve-
zetése (BKISZ) projekt
részeként valósul meg,
európai uniós forrás-
ból. 

BÕVEBBEN A 10. OLDALON

M egkezdõdhet két
általános iskola,

egy bölcsõde és egy
óvoda energetikai kor-
szerûsítése a városrész-
ben. A projekt nyitóren-
dezvényét május 22-én
tartották a részt vevõ in-
tézmények egyikében, a
II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskolában. 

INFORMÁCIÓ A 9. OLDALON

Díjátadóval zárult az
ö n k o r m á n y z a t

2014. évi Iskolabüfé
Programja: a május 23-
án a Laborc utcai Barát-

ság Parkban rendezett
ünnepségen az egészsé-
ges táplálkozásról legtöb-
bet tudó iskola és a leg-
egészségesebb iskolabüfé

vezetõje vehetett át elisme-
rést. RÉSZLETEK A 24. OLDALON

A hogy országosan,
úgy Óbudán is

megismételte az áprilisi
országgyûlési választá-
sokon aratott gyõzelmét
a kormányzó pártszövet-
ség a május 25-én tartott
Európai Parlamenti vá-
lasztáson. 

EREDMÉNYEK AZ 5. OLDALON

Közel 250-en jöttek el a Kaszásdûlõi Kulturális Központban (3K) június 1-jén rendezett Egészségnapra. Ez volt az
Egészségkörút Óbudán programsorozat ötödik állomása. Barabás Éva, az Egészségkörút Óbudán nagykövete is részt
vett a szûrõvizsgálatokon                                                                                                           FOLYTATÁS A 8. OLDALON

Sikeres volt az elsõ Kaszásdûlõi Egészségnap EP-választás:
Fidesz-gyõzelem

Energetikai
korszerûsítés

Környezetvédelmi óriásberuházás 

Közel 20 kilométer új szennyvízvezeték 

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
június 20-án, pénteken
jelenik meg. Újságunk
korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu
honlapon.

Civil és Nemzetiségi Nap
Hetedik alkalommal rendezték a Civil és Nemzeti-
ségi Napot május 25-én Békásmegyeren, a
Csobánka téri kulturális központ elõtti területen.
Az eseményen átadták a Balázs Lajos Óbudai Ci-
vil Díjat. ÖSSZEÁLLÍTÁS A 13. OLDALON

18 helyszínen több mint
80 program, köztük
színielõadások, kiállítá-
sok, komoly- és köny-
nyûzenei koncertek,
operaelõadás, gyerme-
keknek szóló mûsorok,

filmvetítések töltik meg
a III. kerület utcáit és te-
reit június 6-tól augusz-
tus 30-ig, az idei Óbudai
Nyáron. Részletes mû-
sor: obudainyar.hu 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A 2. OLDALON

Rengeteg program
az Óbudai Nyáron

A legegészségesebb büfé 
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Önkormányzat – Kultúra

A hosszú szünet után visz-
szatérõ East együttes kon-
certje lesz az idei Óbudai
Nyár egyik szenzációja.
De meglepetéssel készül a
Muzsikás is, visszatér Öt-
vös Csöpi, és megint lesz
színház Aquincumban.

Akultúra az egyik leg-
jobb eszköz arra,

hogy az emberek találkoz-
zanak, együtt legyenek,
közösséget teremtsenek -
mondta Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere az Óbudai Nyár
programsorozatát beharan-
gozó május 27-ei sajtótájé-
koztatón. - Az önkormány-
zat folyamatosan arra tö-

rekszik, hogy a helyi fej-
lesztések a közösséget, an-
nak épülését szolgálják. A
létrejövõ új épületeket,
közterületeket pedig sze-
retnénk megfelelõ tarta-
lommal feltölteni. Egy
olyan színes kerületnek,
mint Óbuda-Békásme-
gyer, amely büszkélkedhet
hegyvidékkel, Duna-part-
tal, lakóteleppel, óvárossal,
színes kulturális élet dukál.

Húsz év után
Ez a színesség tükrö-

zõdik a ma már Buda-
pest legnagyobb szabású
kulturális eseménysoro-
zatai között emlegetett
Óbudai Nyár idei, június

6-tól augusztus 30-ig
zajló programján is.

A hetvenes-nyolcvanas
évek híres progresszív ze-
nei csapata volt a Móczán
Péter vezette East együt-
tes, amely a kilencvenes
évek elején megváltozott
felállásban újra nagy sike-
reket ért el. A csapat
1994-ben feloszlott, csak
jóval késõbb, 2012-ben
adott újra koncertet. Az
akkori nagyszabású elõ-
adásnak akkora volt a si-
kere, hogy az East azóta -
különös alkalmakkor - új-
ra színpadra áll.

- Ilyen különleges alka-
lom lesz a július 19-ei
(esõnap: július 20.) elõ-

adás a Zichy kastély kert-
jében. Számunkra fontos a
helyszín, amely érzésünk
szerint nagyon sokat tesz
majd hozzá az este hangu-
latához - ígérte Móczán
Péter a sajtótájékoztatón.

Haszid zene
Óbudán

A Szól a kakas már a
Muzsikás együttes egyik
különös lemeze. Azenekar
1988-ban Kõbányai János
fotókiállítására készülõd-
ve döbbent rá, hogy érde-
mes volna a több évtizedes
gyûjtõmunka során fellelt
kelet-európai zsidó falusi
zenét - fõleg a haszidok
muzsikáját - is albumba
rendezni. A lemez újabb
közönségcsoportokat hó-
dított meg a magyar nép-
zenével foglalkozó együt-
tes számára, amely most, a
Holokauszt-emlékév ap-
ropóján elõveszi, és július
4-én a Fõ téren bemutatja
az anyagot. 

A zenei produkciók
közül nagy sikerre szá-
míthat Demjén Ferenc
június 28-ai, a Genesis
egykori gitárosával,
Steve Hackettel együtt
dolgozó Djabe július
18-ai, Orosz Zoltán har-
monikamûvész július
27-ei vagy a Benkó Di-

xieland Band július 26-
ai hangversenye.

Színház, mozi
Rengeteg színházi ese-

ményt kínál az érdeklõ-
dõknek az Óbudai Nyár.
Az Óbudai Társaskör kert-
jében - ahol folyamatosan
tartanak színházi elõadá-
sokat - július elején több
alkalommal játssza Udva-
ros Dorottya és László
Zsolt „A szív hídjai” címû
produkciót, Aquincumban
pedig Jékely Zoltán:
Oroszlánok Aquincumban
címû kosztümös darabja
kerül színre. 

A 18 helyszínen három
hónapon át zajló kínálatból
válogatni is nehéz. A ren-
geteg felolvasóest, gyer-
mek- és családi program,
ifjúsági fesztivál, nemzeti-
ségi esemény között érde-
mes még megemlíteni a
Kobuci Kertbe szervezett
mozit, amelyben július 7-
tõl hétfõ esténként Bujtor
István Ötvös Csöpi-filmjeit
(A Pogány Madonna;
Csak semmi pánik; Elva-
rázsolt dollár; Hamis a ba-
ba) vetítik a film alkotói
részvételével.

(Az Óbudai Nyár prog-
ramját az Óbuda Újság és
a www.obuda.hu portál fo-
lyamatosan közli.) K. Gy.

Életmûkoncerttel jön az East az Óbudai Nyárra

Zene, tánc, film, színház és sok egyéb

- Az Óbudai Nyár ki-
emelt esemény minden
évben az Óbudai Danu-
bia Zenekar fellépése.
Idén milyen koncerteket
hallhat a fesztivál kö-
zönsége? - kérdeztük
Hámori Mátét, a zene-
kar mûvészeti vezetõjét.

- Az egész fesztivált a
koncertünk nyitja június
13-án 20 órakor a Fõ té-
ren. Ezen a koncerten
egy színes és igényes
mûsort hallhatnak az ér-
deklõdõk: Haydn G-dúr
szimfóniája mellett
Brahms Haydn témájára
írt variációi is elhangza-
nak. Zenekarunk szó-
lamvezetõjének, Kurucz

Krisztiánnak a szólójá-
val csendülnek majd fel
Csajkovszkij Rokokó
variációi. A mûsor tehát
nem csak a zeneszerzõk,
hanem a mûvek temati-

kája miatt is változatos-
nak nevezhetõ.

Bõ egy héttel ezután,
június 21-én a zenekar
alapító karnagya, Héja
Domonkos dirigálja
majd Mendelssohnnak a
Szentivánéji álomhoz
komponált teljes kísérõ-
zenéjét. A mûsor aktua-
litását természetesen
Szent Iván-napjának a
közelsége, a legrövi-
debb éjszaka adja majd,
ahol a koncert keretében
különleges tûzijáték ko-
ronázza meg az estét.
Mendelssohnon túl per-
sze megidézzük Shakes-
peare szellemét is, eb-
ben pedig a kiváló szín-

mûvész, László Zsolt
lesz segítségünkre, aki
részleteket olvas fel a
Szentivánéji álomból. 

- Igazán különleges
lesz tehát ez az este is.
Milyen újdonságokat
emelne még ki a látható-
an megújult Danubia
Zenekar jövõ évi prog-
ramjából, mivel készül-
nek az óbudai közönség
számára?

- Idén indítottuk útjára
a „Zene, az kell” címû
iskolai sorozatunkat,
ahol rendhagyó, interak-
tív koncerteket adtunk
az óbudai általános isko-
lásoknak. A sorozat nagy
siker volt, így jövõre ki-

bõvítjük, és immár ki-
lenc iskolába fogjuk el-
vinni a klasszikus zenét
– nem feltétlenül klasz-
szikus formában. A Ze-
neakadémián folytatódik
bérletsorozatunk, ahol a
legnevesebb külföldi és
magyar karmesterek és
szólisták lesznek vendé-
geink, és folytatjuk nép-
szerû sorozatainkat a
Budapest Music Center-
ben is. A legszembetû-
nõbb változás azonban
talán az lesz, hogy elfog-
laljuk új otthonunkat, a
volt Flórián mozit, így a
zenekar végre igazi ott-
honra lelhet szûkebb ha-
zájában, Óbudán.

Az Óbudai Danubia Zenekar koncertje nyitja a programsorozatot
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A pedagógusnapon a vá-
rosrész polgármestere kö-
szöntötte a III. kerületben
dolgozó egykori és jelen-
legi óvónõket, tanítókat
és tanárokat. Az Óbudai
Társaskörben május 30-án
jubileumi diplomákat ve-
hettek át mindazok, akik
pályájuk kerek évforduló-
ján komoly szakmai telje-
sítményt tudhatnak ma-
guk mögött.

Ü nnepi mûsorral és
a Hámori Máté ál-

tal dirigált Óbudai
Danubia Szimfonikus
Zenekar koncertjével
ünnepelték a kerületben
a pedagógusnapot. Az
eseményen jelen volt
Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter,
Kiss László országgyû-
lési képviselõ, Menczer
Erzsébet, az önkor-
mányzat oktatási és
sport bizottságának el-
nöke, Tamás Ilona, a
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ 03.
kerületi Tankerületének
igazgatója, Tiszavölgyi
István, Óbuda-Békás-
megyer díszpolgára is.

Bús Balázs polgár-
mester köszöntõjében az
orvoslás mellett a peda-
gógusok munkáját ne-
vezte a legfelelõsségtel-
jesebb hivatásnak, mi-
vel mindkettõ emberi
sorsok alakulására van
hatással. Figyelmezte-
tett, hogy az iskolába
kerüléssel a gyermekek
már több idõt töltenek
társaik és tanáraik kö-
zelségében, mint saját
szüleikkel, miközben a
szülõk a gyermekneve-
lés feladatának nagy ré-
szét szinte átadják a pe-
dagógusoknak. Úgy fo-
galmazott, a nevelési
munkára egyre nagyobb
hangsúlyt kell emiatt
helyezni, eredményeket
pedig csak úgy lehet el-
érni, ha a pedagógusok
jól ismerik a gyereke-
ket. A megszerzett tu-
dásról szólva azt mond-
ta, az késõbb, a munka
világában jelent majd
elõnyt, de legalább ilyen

fontos az egész életútra
kiható szociális kapcso-
latteremtõ készség fej-
lesztése. Ehhez élõ és
kreatív közösségekre
van szükség. Hozzátet-
te, az önkormányzat
minden olyan formáló-

dó közösséget támogat,
ahol a gyerekek, fiata-
lok az egymással töltött
idõ során megtapasztal-
hatják saját hasznossá-
gukat, próbára tehetik
képességeiket, vagy
egyszerûen jobb körül-

mények és hatások kö-
zött tölthetik szabadide-
jüket, mintha otthon len-
nének. Beszéde végén
megköszönte a pedagó-
gusok és a tankerület
minden munkatársának
eddig végzett munkáját.

A középiskolai tanárok
elismerésére a kerület dísz-
polgáráról, Tiszavölgyi Ist-
vánról elnevezett díjakat,
illetve a Pedagógiai Érde-
mekért kitüntetést Men-
czer Erzsébet önkormány-
zati képviselõ adta át.

Színes diplomák, kitüntetések
50 évvel ezelõtt kapott oklevelet, jubileumi arany diplomát vehetett át: Ispánki Gyuláné. * 60 éve szerzett
óvónõi vagy tanítói okleveléért gyémánt diplomában részesült: Dávid Mária, Farkas Imréné, Fisser
Tivadarné, Heinczinger Istvánné, Ivancsics Jánosné, Kalo Mátyásné, Kelemen Béláné, Kungl Sándorné,
Molnár Józsefné. * 65 éve végezte el a képzõt, a rendezvényen vas diplomát vehetett át: Almási Károlyné,
Bolla Károlyné, Dobszay Sándorné, Medgyesi Sándorné, Nagy Mihályné, Pelczer Gézáné. * 70 évvel ez-
elõtt kapta oklevelét, ezért rubin diplomában részesült: Ács Jánosné, Horváth Ferencné, Kelényi Istvánné.
A középiskolai tanárok elismerésére az önkormányzat 2013-ban új díjat alapított. Ennek névadója a III. ke-
rület nagy tekintélyû, „iskolaalapító” pedagógusa, a városrész díszpolgára, Tiszavölgyi István. A díj elisme-
résként adományozható Óbuda-Békásmegyer középiskoláiban dolgozó azon pedagógusoknak, akik
hosszú idõn át tartósan és kiemelkedõ színvonalon végezték oktató-nevelõ munkájukat. Idén Kötél Tamás,
a Veres Péter Gimnázium matematika-fizika szakos tanárának ítélték oda a Tiszavölgyi István-díjat.
A képviselõ-testület által alapított Pedagógiai Érdemekért kitüntetést kapta: Bartl Erzsébet (igazgató-he-
lyettes az Aelia Sabina Alapfokú Mûvészeti Iskolában), dr. Böjtös Zoltánné (óvodapedagógus a Hétpettyes
Óvodában), Egri Katalin (óvodapedagógus, drámapedagógus az Almáskert Óvoda Csicsergõ Tagóvodájá-
ban), Gólyáné Kaszás Erzsébet (óvodavezetõ az Óbudai Mesevilág Óvodában), Gyõrõdyné Ónodi Katalin
(rajztanár, képzõmûvészeti tanszakvezetõ az Óbudai Nagy László Általános Iskolában), dr. Kovács
Istvánné (óvodapedagógus a Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda Paizs Dezsõ utcai óvodájában), Kovács
Tiborné Fülep Ágnes (óvodavezetõ-helyettes a Vackor Óvodában), Kurilla Györgyi (igazgató a Csillaghegyi
Általános Iskolában), Majer Katalin (magyar nyelvet és irodalmat tanít a Fodros Általános Iskolában), Ocskó
Zoltánné (1991-ben alapította családi házában a Kisközösség Óvodát), Pogány Gabriella (nyelvtanár a
Bárczi Géza Általános Iskolában), Tóthné Pintér Gabriella (magyar-történelem szakos tanár az Aquincum
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolában), Tudjáné Sótér Éva (biológia-testnevelés szakos ta-
nár, pedagógiai értékelési szakértõ az Elsõ Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában),
Varga Julianna (történelemtanár az Óbudai Árpád Gimnáziumban), Zilahi Istvánné (matematika-fizika sza-
kos tanár az Óbudai Gimnáziumban).
A képviselõ-testület oktatási és sport bizottsága által alapított Elismerõ Oklevélben részesült: Helbich Va-
léria (dajka a Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodában), Orbánné Dinnyés Dóra (admi-
nisztratív ügyintézõ a Gyermekvilág Óvodában), Szegvári Erzsébet (iskolatitkár a Csillaghegyi Általános Is-
kolában).
Polgármesteri dicséretben részesült áldozatos munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából: Ferenczné
Gulyás Ilona.

A pedagógusoké a legfelelõsségteljesebb munka
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Tudósítás az ülésterembõl

Megbízatások
óvodák élére

Az önkormányzat fenn-
tartásában mûködõ Al-
máskert Óvoda, vala-
mint a Gyermeksziget
Montessori Óvoda ma-
gasabb vezetõi megbí-
zatásai 2014. július 31-
én lejárnak, a Hétpety-
tyes Óvoda jelenlegi ve-
zetõje nyugdíjba vonul.
Kiss Róbertné, az Al-
máskert Óvoda, Stefán
Mariann, a Gyermek-
sziget Montessori Óvo-
da élére került. A Hét-
pettyes Óvoda vezeté-
sével Kiss Anitát bízták
meg.

Árnyékolók
gyermek-

intézményekbe 
A Föld átlaghõmérsék-
letének emelkedésével
az óvodákban és böl-
csõdékben a nyári hõ-
ség sokszor nehezíti
meg, vagy teszi lehetet-
lenné az eredményes
pedagógiai munkát. A
gyermekek védelmé-
ben döntés született ar-
ról, hogy az önkor-
mányzat óvodáiba és
bölcsõdéibe árnyékoló
rendszerek kerüljenek.
A napellenzõket fokoza-
tosan szerelik fel a kü-
lönbözõ helyszíneken.

ZOO-Ovi 
a Csicsergõben
Az Almáskert Óvoda
Csicsergõ Tagóvodájá-
ban egy, az Elveszett
Állatok Alapítvánnyal
közösen kidolgozott
program valósulhat
meg jövõre, a testület
döntése értelmében.
Egy olyan óvodai cso-
port létrehozását terve-
zik, ahol emelt szintû
természet- és állatisme-
ret oktatást folytatnak. A
ZOO-Ovi tematikája az
általános óvodai neve-
lési programra épül, azt
egészíti ki speciális is-
meretekkel, programok-
kal. Ennek része a kerü-
let természeti értékei-
nek felfedezése, vadas-
parkok, erdei iskolák,
valamint a Tropicarium
látogatása is.

A rendõrség és a tûzoltóság
éves beszámolói mellett
számos támogatás és fej-
lesztés szerepelt a képvise-
lõ-testület május 29-ei ren-
des ülésének napirendjén. 

Újabb fejlesztésekrõl, támogatásokról döntöttek

Liftek nyugdíjasházakba,
napellenzõk óvodákba

A z önkormányzat és
a Csillaghegyi Pol-

gári Kör Egyesület között
fennálló együttmûködési
megállapodás alapján a
képviselõk támogatták,
hogy az önkormányzat a
tulajdonában álló Bajáki
Elemér utca 7. szám alat-
ti ingatlanban lévõ helyi-
séget pályázaton kívül,
térítésmentes bérbe adja
a szervezetnek. Az egye-
sület az ingatlanrészben
az összegyûjtött értékes

helytörténeti anyagait ál-
lítja majd ki, és kulturális,
közösségépítõ rendezvé-

nyeket tart a jövõben, va-
gyis a nemzeti vagyonról
szóló törvénynek megfe-

lelõen, közfeladatok ellá-
tása céljából kívánja
használni a helyiséget.

Új közösségi tér
Csillaghegyen

Aképviselõk elfogad-
ták Horváth Antal

rendõr alezredes, rendõr-
kapitánynak a III. kerületi
kapitányság múlt évi tevé-
kenységét értékelõ jelenté-
sét. A statisztikák szerint a
bûncselekmények száma
2013-ban az elõzõ évhez
képest 19 százalékkal
csökkent. A vagyon elleni

bûncselekmények, mint a
betörés, lopás, gépkocsi el-
tulajdonítás, szintén csök-
kenõ tendenciát mutat az
elõzõ évekhez viszonyítva.
Fontos feladata volt a rend-
õrségnek az idõsek elleni,
úgynevezett trükkös lopá-
sok visszaszorítása is, me-
lyek felderítésében szintén
javulás mutatkozik. A

rendõrség munkatársai a
kerület bûncselekmények-
kel „fertõzött” területein
megerõsített járõrszolgá-
lattal vannak jelen, illetve
szoros együttmûködésben
dolgoznak a helyi polgár-
õrséggel és a közterület-
felügyelettel is.

Ugyancsak elfogadták
a Zsigó Csaba Árpád tûz-
oltó százados, kirendelt-
ségvezetõ által összeállí-
tott, az Észak-budai Ka-
tasztrófavédelmi Kiren-
deltség III. kerületi Hiva-
tásos Tûzoltó-parancs-

nokság és Békásmegyeri
Katasztrófavédelmi Õrs
2013. évi tevékenységé-
rõl szóló beszámolóját. A
statisztikából kitûnik,
hogy 2013-ban összesen
295 beavatkozást igénylõ
tûzesethez vonultak ki és
350 esetben végeztek mû-
szaki mentést. A júniusi
árvíz során folyamatos
ügyeleti rendszerben haj-
tották végre az erõk-esz-
közök koordinálását, a
helyi védelmi bizottság és
a fõvárosi operatív törzs
tájékoztatását.

Jóváhagyott rendõrségi és tûzoltósági beszámoló

A z önkormányzat
idén is részt vesz a

közfoglalkoztatási prog-
ramban. A munkaügyi
kirendeltségtõl beérke-
zett hatósági szerzõdés
szerint idén a támogatás
mértéke átlagosan a bér-
költség 85 százaléka, így
a hivatalnak a teljes költ-
ség 15 százalékát kell
önrészként biztosítania a

közfoglalkoztatáshoz. A
polgármesteri hivatalban
23 fõt foglalkoztatnak
napi 8 órában. A téli köz-
foglalkoztatási idõszak-
ban, ami október 1-jétõl
kezdõdik, szintén szeret-
ne a hivatal a rászoru-
lóknak munkát biztosíta-
ni. Ekkor a bérköltség 70
százalékát támogatják
központi forrásból.

A kerület költségve-
tésében nyári tábo-

rozásra 17,8 millió fo-
rint áll rendelkezésre.
Az egészségügyi, szoci-
ális és lakásgazdálkodá-
si bizottság ebbõl 6,3
millió forintot különített
el nyári táborok pályá-
zatainak támogatására;
egyházi és civil szerve-
zetek között 4 millió
315 ezer forint osztható
szét. A pályázatokat el-
bíráló munkacsoport vé-
leményének figyelem-
bevételével a képviselõk
e forrás odaítélését meg-

szavazták az említett
szervezeteknek.

A kerületi rászoruló
(rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben
részesülõ) gyermekek
nyáron szociális gyer-
mekétkeztetésben vehet-
nek részt. Június 16-a és
augusztus 29-e között
négy helyszínen, a Kiser-
dei és Laborc utcai nyári
napközis táborokban, il-
letve két iskola ebédlõjé-
ben juthatnak hozzá a
gyerekek a frissen fõzött
meleg ebédhez, melyet
igény esetén elvihetnek.

Támogatás táborokra,
gyermekétkeztetésre 

Folytatódó 
közfoglalkoztatási program

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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• Az önkormányzat
hat nyugdíjasházat tart
fenn, melyekben még az
egészséges idõs embe-
reknek is gyakran meg-
terhelõ a lépcsõzés, de
ez legyengült állapot
esetén akár ellehetetle-
nítheti a közlekedésü-
ket. A képviselõ-testület
ezért úgy döntött, elfo-
gadja azt az elõterjesz-
tést, amely lehetõvé te-
szi, hogy a nyugdíjashá-
zakba lifteket építsenek
be. A döntés értelmében
még idén két házban, a
Víziorgona utcai és a
Hatvany Lajos utcai
épületben, jövõre pedig
a Szérûskert utcai, az
Õszike utcai és a Harang
utcai ház látogatóinak
életét teszik komforto-
sabbá egy-egy lifttel.

• A testület tagjai meg-
szavazták, hogy Békás-
megyer-Ófalu magasan
fekvõ részeinek vezetékes
vízzel történõ ellátásának
javítása érdekében az ön-
kormányzat elkészíttethes-
se egy nyomásfokozó állo-
más terveit. Az állomás ki-
építése lehetõvé teszi a jö-
võben a hálózat további
fejlesztését.

• A képviselõk még
korábban döntöttek ar-
ról, hogy a Kalap utcai
sporttelepen egy multi-
funkcionális sportcsar-
nok épülhessen. Ennek
megvalósulása érdeké-
ben a testület hozzájá-
rult az építészeti tender
és tervdokumentáció el-
készíttetéséhez, vala-
mint az engedélyezési
eljárás lefolytatásához.

• Az Aquincum-Mo-
csáros Egyesület viseli
gondját hosszú idõ óta a
Gladiátor utcai pihenõ-
parknak, a Boldog Sala-
mon Kör pedig az idén
elkészült Templom téri
szabadidõparknak. A
parkok karban-, illetve
tisztántartása állandó el-
lenõrzést igényel. Az
önkormányzat ehhez a

felügyeleti munkához
biztosított anyagi segít-
séget a két civil szerve-
zet számára.

• Még áprilisban dön-
tött a „Fogadj örökbe
egy zöldterületet!” címû
pályázat kiírásáról a tes-
tület. A felhívásra össze-
sen 14 érvényes olyan
pályamû érkezett a civil
szervezetektõl, melyek

megfeleltek annak a cél-
nak, hogy az önkor-
mányzat bevonja az ál-
lampolgárokat közterü-
letek rendbetételébe,
szépítésébe, erõsítse kö-
tõdésüket a kerülethez
és javítson az általános
szemléletmódon. Erre a
célra összesen 1,6 millió
forint támogatást folyó-
sítanak.

Szociális, közmû 
és sportcélú fejlesztések

Az Európai Parla-
menti választáson

1 millió 191 ezer 163-
an voksoltak a Fidesz-
KDNP jelöltjeire or-
szágosan; az érvényes
szavazatok 51,49 szá-
zalékának megszerzé-
sével a hazai jobbkö-
zép nagyarányú gyõ-
zelmet aratott a már az
áprilisi országgyûlési
választásokon is vere-
séget szenvedõ balol-
dallal szemben. A
mandátumszámítás
szabályai szerint így a
brüsszeli magyar mandá-
tumok 57,14 százaléka a
pártszövetség jelöltjeié
lett. A Fidesz-KDNP 12
európai mandátumot
szerzett képviselõjével
szemben az ellenzéki
pártoknak együttvéve
sem sikerült ennyi ered-
ményes jelöltet állítani.
A következõ ciklusban
Brüsszelben a 12 kor-
mánypárti jelölttel együtt
21 magyar politikus kép-
viseli az országot.

III. kerületi részvétel 
Óbudán az országos

részvételi arányt jóval
meghaladva, a választó-
polgárok 40,60 százalé-
ka járult az urnákhoz. A
szavazókörökben meg-
jelent 40 ezer 844 vá-
lasztó 42,21 százaléka,
17 ezer 168 ember sza-
vazott a Fidesz-KDNP-
re. A kormányzó párt-
szövetség a III. kerület-
ben ezzel messze meg-
elõzte valamennyi, az
EP-választáson induló

többi szervezetet. A bal-
oldali pártok - a szava-
zatok 39,01 százaléká-
val - összesen nem kap-
tak annyi voksot a kerü-
letben, amennyit a Fi-
desz-KDNP-re adtak a
választók.

Európában is gyõzött a
Néppárt, melynek tagjai
közül az összesített ered-
mények szerint a Fidesz-
KDNP érte el a legjobb
eredményt. Ez a magyar
pártszövetség befolyásá-
nak erõsödését jelentheti

az Európai Nép-
pártban.

Értékelés 
Orbán Viktor

miniszterelnök
az EP-választás
eredményeit ér-
tékelve kiemel-
te: hat közép-
európai ország-
ból Magyaror-
szágon volt a
legmagasabb a
részvételi arány.
Mint mondta,
büszkék lehe-

tünk arra is, hogy a fel-
vidéki Magyar Közös-
ség Pártja és a Romániai
Magyar Demokrata
Szövetség is bejutott az
EP-be, így minden eddi-
ginél erõteljesebben lesz
képviselhetõ Brüsszel-
ben a magyar nemzet.

Az EP-választás ered-
ményeként a Fidesz 12,
a Jobbik 3, az MSZP 2, a
DK 2, az Együtt-PM és
az LMP 1-1 képviselõt
juttatott az Európai Par-
lamentbe. 

EP-választás: Óbudán is fölényes Fidesz-gyõzelem 

Parkszépítés civilekkel

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

A Szõlõ utcában, a
Pusztakúti út-Újli-

get sétány és a Puszta-
kúti út Kázmér utca
csomópontjában léte-
sültek új gyalogos-átke-
lõk, amelyeket az ön-
kormányzat a BKK
Közút Zrt-vel közösen
épített. Az átkelõk ter-
veztetését, engedélyez-
tetését és építését a ke-
rület végezte, a forga-
lomtechnika pedig a
BKK Közút kivitele-
zésében készült el.

A munkálatok folyta-
tódnak a Pusztakúti út-

Mészkõ utca csomó-
pontjában létesítendõ
gyalogos-átkelõ építé-
sére engedélye van az
ö n k o r m á n y z a t n a k ,
megvalósítása a nyár
folyamán várható. To-
vábbá tervbe van véve
egy új átkelõ megépíté-
se a Búza utca-Zab utca
keresztezõdésében is.
Ennek a tervezése és
engedélyeztetése még
ebben az évben lezajlik,
a kivitelezése az elhú-
zódó hatósági eljárás
miatt azonban csak a jö-
võ évben várható.

Új gyalogos-átkelõk a kerületben
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A 15. számú választókerület
képviselõje, emellett alpol-
gármesterként a vagyonke-
zeléssel, a közterületek
használatával, hasznosítá-
sával kapcsolatos ügyek irá-
nyítója, valamint a városfej-
lesztési bizottság tevékeny-
ségét felügyeli dr. Pappné
dr. Nagy Judit (Fidesz-
KDNP). Különösen büszke a
Heltai tér környékén õszre
megépülõ új közösségi térre,
és arra, hogy hamarosan
modern, XXI. századi színvo-
nalú vásárcsarnoka-piaca
lehet Békásmegyernek.

- Választókerületem na-
gyobb részébe Békásme-
gyer Duna felõli része tar-
tozik, illetve a
Pünkösdfürdõ ut-
cától északra esõ
családi házas
övezet egy része -
mondta a jogi
végzettségû dr.
Pappné dr. Nagy
Judit alpolgár-
mester. - A csalá-
di házas övezetben az el-
múlt négy évben elsõsor-
ban az utak karbantartásá-
val, zöldfelületek gondo-
zásával kapcsolatos lakos-
sági kérésekre, észrevéte-
lekre kellett megoldást ta-
lálni.

Más típusú feladatokat
adott a körzet nagyobb ré-

szét kitevõ békásmegyeri
lakótelepen élõk gondjai-
nak kezelése. 

- A terület adottságaiból
következõen az itt élõket
elsõsorban a közbizton-
sággal, az utak, terek, ját-
szóterek, intézmények ál-
lapotával kapcsolatos kér-
dések, fejlesztések érde-
kelték. A közbiztonság te-
rén sokat léptünk elõre a
térfigyelõ kamerák rend-
szerének felállításával,
üzemeltetésével és a kerü-
leti rendõrkapitányság is
kiemelt figyelmet fordít a
terület közbiztonságának
biztosítására. Éppen a má-
jus 29-én tartott képviselõ-
testületi ülésen számolt be

a rendõrkapi-
tány a kerület
közbiztonságá-
nak javuló hely-
zetérõl. Vala-
mennyi párt
frakciója kifogá-
sok és ellenész-
revételek nélkül
elfogadta a be-

számolót és köszönetét fe-
jezte ki a jó munkáért. 

- A választókerületemet
érintõen az elmúlt négy év
során számos fejlesztés va-
lósult meg, melyek közül
néhányat említenék: köz-
világítás korszerûsítése a
Királyok útján, felnõtt fit-
neszpark létesítése a Ju-

hász Gyula ut-
ca 56. szám
alatt, a Ziper-
nowsky iskola
és a nyugdíjas-
ház közötti
park felújítása,
a Kelta utcai
bölcsõdeudvar
korszerûsítése,
a Kelta Szakis-
kola komplett
tetõszigetelése.
Végül, de nem
utolsó sorban a
Dr. Béres Jó-
zsef Általános Iskola Kirá-
lyok útjai tagintézményé-
nek komplex energetikai
korszerûsítését (nyílászá-
ró-csere, hõszigetelés, fû-
téskorszerûsítés) és a Ju-
hász Gyula utca teljes út-
szakaszának felújítását
emelném ki - folytatta az
alpolgármester.

- Emellett régóta tervez-
zük Békásmegyer közös-
ségi tereinek XXI. századi
igényekhez igazodóvá té-
telét. Ez most a fõváros ál-
tal kiírt Tér-Köz pályázat
útján is lehetségessé válik:
a Madzsar József utca, a
Füst Milán utca és a Heltai
tér által határolt területen a
nyár végére egy olyan új,
színvonalas, látványos kö-
zösségi tér jön létre, amely
reméljük, hogy a szabad-
idõ eltöltése során pillana-

tok alatt népszerû lesz a he-
lyiek körében. A területen
a szolgáltatóház részbeni
megújulása mellett pihe-
nõhelyek, sétatér alakul ki,
utcabútorok, szökõkutak
kerülnek elhelyezésre. Ki-
sebb kulturális események
lebonyolítására is alkalmas
lesz a tér - sorolta dr.
Pappné dr. Nagy Judit.

Az alpolgármesteri fel-
adatok közül az egyik leg-
fontosabb az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. munkájá-
nak felügyelete.

- Komoly munkát kel-
lett elvégeznünk az elmúlt
négy évben, a vagyonke-
zelés, vagyongazdálkodás
új alapokra került. A társa-
ság a szervezeti és szemé-
lyi változtatások révén
megújult és ma már jó ha-
tékonysággal és eredmé-
nyesen mûködik az önkor-
mányzat érdekeinek maxi-
mális szem elõtt tartásá-
val. A vagyonkezelõi fel-
adatok közé tartozik az ön-
kormányzati lakások, in-
tézmények karbantartása,
állagmegóvása, felújítása,
amelynek területén szintén
jelentõs eredményeket ér-
tünk el, számtalan intéz-
ményünk megújult és újul
meg az elkövetkezõ idõ-
szakban is - mondta az al-
polgármester. - A vagyon-
gazdálkodással összefüg-
gésben törekszünk az ön-
kormányzati ingatlanállo-
mány (üzlethelyiség, iro-
dák, raktárak, mezõgazda-
sági földterületek stb.) bér-
beadás útján történõ minél
teljesebb körû hasznosítá-
sára, az ingatlanok értéke-
sítése során pedig fõ szem-

pont, hogy olyan ingatla-
nok kerüljenek értékesí-
tésre, amelyek nem szol-
gálják önkormányzati fel-
adatok teljesítését, ugyan-
akkor fenntartásuk jelen-
tõs költséget jelent.

A jövõt illetõen a nagy-
szabású tervek között az
alpolgármester a békás-
megyeri vásárcsarnok-pi-
ac fejlesztését illetve újjá-
építését említette.

- A hetvenes évek kö-
zepén épült a jelenlegi
piac, és azóta érdemi fel-
újítására nem került sor,
pusztán a folyamatos
üzemelést biztosító kar-
bantartási munkák ke-
rültek elvégzésre. Sze-
mélyes álmom is, hogy
itt egy korszerû, a mo-
dern igényeknek megfe-
lelõ vásárcsarnok léte-
süljön, amely a hagyo-
mányos piac mellett ter-
melõi piacot és a terüle-
ten fontos szolgáltató-
egységeket foglal magá-
ba. Az építési engedély-
hez szükséges tervezési
folyamat zajlik jelenleg.
Várhatóan az év vége tá-
ján már építési enge-
déllyel is rendelkezhet
önkormányzatunk. A
mintegy 2,5 milliárd
forint összeget kitevõ
beruházás, meghaladja
az önkormányzatunk
pénzügyi lehetõségeit,
de reményeink szerint,
kormányzati segítség
igénybevételével a pro-
jekt 2015-ben megvaló-
sulhat a békásmegyeriek
és a kerület teljes lakos-
ságának örömére. 

(k. gy.)

Egyéni választókerületek képviselõi 

Álma az új békásmegyeri piac és vásárcsarnok megvalósulása

Elektromos ajtóék az idõsek védelméért 
Örömmel értesítjük az óbudai nyugdíjas pol-
gárokat, hogy Bús Balázs polgármester kez-
deményezésére, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata elektromos ajtóékkel segíti az egye-
dül élõ idõs emberek védelmét.
A biztonsági elektromos ajtóék használata egysze-
rû, segítségével megelõzhetõ az idõseket a lakásukban érõ támadás. Az ajtó alá he-
lyezhetõ szerkezet megakadályozza az ajtó kinyitását, ha illetéktelenek megpróbálják
kinyitni, hang kíséretében jelez a lakásban lévõknek.
A programban júniusban 1000 készüléket ad át az önkormányzat; a továbbiak-
ban az igények függvényében még több egyedül élõ idõs személy kaphat elekt-
romos ajtóéket, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát otthonában is.
Az elektromos ajtóéket az egyedül élõ nyugdíjas óbudai polgárok az alábbi idõ-
pontokban, a lakóhelyükhöz legközelebb esõ helyszínen személyesen igényelhe-
tik és vehetik át. Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat és nyug-
díjas törzskártyájukat.
2014. június 16-án és 17-én, mindkét napon 8-14 óra között, amíg a készlet
tart.
Helyszín az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény nappali ellátást nyújtó
Idõsek Klubjai: 1036 Budapest, Kiskorona utca 3.; 1033 Budapest, Meggyfa utca
33.; 1033 Budapest, Harrer Pál utca 4.; 1037 Budapest, Harang utca 1.; 1033 Bu-
dapest, Szérûskert utca 39.; 1039 Budapest, Víziorgona utca 12.; 1039 Budapest,
Õszike utca 8.; 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 1.
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Egészségügy – Szociális

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az eseményre érkezett
237 ember közel három-
negyede nõ volt, a megje-
lentek többsége kerületi
lakos. Az érdeklõdõk vér-
nyomás-, vércukor- és
koleszterinszint-mérésen,
anyajegyszûrésen, In-
Body testösszetétel-mé-
résen, táplálkozási ta-
nácsadáson, hallásszûré-
sen vehettek részt a Szent
Margit Rendelõintézet ál-
tal szervezett rendezvé-
nyen. A vizsgálatok mel-
lett információs pontok is
gazdagították az ese-
ményt; például a dohány-
zásról való leszokással, a
kullancsveszéllyel, a
szív- és érrendszeri meg-
betegedésekkel kapcso-
latban tájékozódhattak az

ÁNTSZ jóvoltából, a
méhnyakrák-szûrés és az
emlõ, illetve a herék ön-
vizsgálatának fontosságát
és technikáit ismerhették
meg a Védõnõi Szolgálat
szakembereitõl. AGézen-

gúz Alapítvány kisgyer-
mekek mozgásfejlõdésé-
nek szûrését végezte, míg
a Magyar Vöröskereszt
az alapvetõ elsõsegély-
nyújtási ismereteket mu-
tatta be. A Kaszásdûlõi

Egészségnap egyik külön-
legessége a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat mobil
tüdõszûrõ állomása volt,
amely digitális röntgenké-
szülékével állt az egészsé-
güket fontosnak tartó ér-

deklõdõk rendelkezésére.
A tüdõszûrésen 97-en vet-
tek részt, õk a vizsgálat
eredményét június 10-e
után a Laktanya utcai Tü-
dõszûrõ Állomáson vehe-
tik át személyesen. 

Az Egészségkörút Óbu-
dán sorozat következõ ál-
lomása július 5-én lesz a
Csobánka téri szakren-
delõben, ahol a szokásos
vizsgálatok mellett hasi
ultrahang-szûréssel, látás-
vizsgálattal és gyógytorna-
bemutatókkal várják az ér-
deklõdõket a Szent Margit
Rendelõintézet munkatár-
sai és partnereik. Az
Egészségkörút eseménye-
in és szûrõvizsgálatain
résztvevõk között novem-
berben értékes ajándéko-
kat sorsolnak ki.

Sikeres volt az elsõ Kaszásdûlõi Egészségnap

Sikeres pályázatokon ke-
resztül is segíti az intéz-
ményhez tartozó sérülte-
ket az Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztatási
Központ. 

• Május elején a Ma-
gyar Élelmiszerbank
Egyesület együttmûkö-
dési megállapodást kö-
tött az intézménnyel. Az
intézményben lévõ rá-
szorulók számára élel-
miszer adományokat
juttatnak el, ezzel csök-
kentve a családok élel-
miszerkiadásait. 

• Az Emberi Erõfor-
rások Minisztériumában
május 28-án ünnepélyes
keretek között a 39 sike-
resen pályázók közt az
Óbudai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Központ
is elnyerte a Családbarát
Munkahely címet, mely-
hez pénzbeli támogatás
is társul. A vissza nem
térítendõ támogatásból a
szociális foglalkoztatás-
ban dolgozók és az in-
tézményi közalkalma-
zottak számára családi
napokat, szabadidõs
programokat, szakmai
konferenciákat, tovább-
képzések lebonyolítását
tervezik. Központi célki-
tûzésük a közösségi élet
megszervezése, egymás
megismerése által egy-

más elfogadása, a szak-
dolgozók számára szak-
mai fejlõdés. Az okleve-
let és a díjat hirdetõ táb-
lát Soltész Miklós szociá-
lis és családügyért fele-
lõs államtitkár és Fülöp
Attila családpolitikáért
felelõs államtitkár adta át
az intézmény vezetõjé-
nek, Janurikné Csonka
Erikának. 

• Az Õszinte Mosoly
Közhasznú Alapítvány
anyagi támogatásával
május 30-án egynapos
kiránduláson vettek
részt az enyhe értelmi
sérültek Bugaszegen. A
programok közt szere-
pelt színházi elõadás,
könnyû zenei koncert, a
Bugaszegi Téglagaléria
megtekintése, állatsimo-

gató. A gazdag kínálat-
ból mindenki megtalál-
hatta a neki megfelelõt. 

A sikeres pályázatok
által az intézmény több
programot, lehetõséget,

segítséget tud nyújtani
az ellátottaknak és csa-
ládtagjaiknak. 

Családbarát Munkahely

A dományozz örömöt
a játékok által, osz-

tozz te is a gyerekek örö-
mében! - ez volt a mottó-
ja annak a lapunkban
megjelent felhívásnak,
melyben Óbuda-Békás-
megyer Ifjúsági Önkor-
mányzata adománygyûj-
tést szervezett a Jövõba-
rát Alapítvánnyal együtt-
mûködve, a városrészben
élõ hátrányos helyzetû
gyermekeknek a gyer-
meknap alkalmából. A
játékokat, könyveket,
sportszereket Tóth Ro-
land ifjúsági polgármes-

ter adta át a Jövõbarát
Alapítvány Pethe Ferenc
téri helyiségében május

28-án, a Családsegítõ
Váradi utcai székhelyén
pedig május 30-án.

Adományok hátrányos helyzetû gyermekeknek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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A mintegy 350 millió forint
tervezett összköltségveté-
sû projektet az Európai
Unió mintegy 298 millió
forinttal, 85 százalékos
arányban támogatja. 

A projektnyitón Var-
ga Mihály nemzet-

gazdasági miniszter je-
lentõs sikernek nevezte,
hogy a III. kerület részt
vett és nyert az energeti-
kai korszerûsítést segítõ
KEOP-os pályázaton.
Utalt arra, hogy ennek a
projektnek a megvalósí-
tása is élénkíti az építõ-
ipar tevékenységét, egy-
ben fontos szempontnak
nevezte, hogy ne csak a
háztartásokban, hanem
a közintézményekben is
nagyságrendekkel csök-
kenjenek a rezsiköltsé-
gek. A miniszter aláhúz-
ta: nincs sikeres gazda-
ság energia, még inkább
olcsó energia nélkül.

Bús Balázs polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy
az önkormányzat nem-
csak a lakóépületek
energetikai korszerûsíté-
sének támogatására tö-
rekszik, hanem fontos-
nak tartja az önkormány-
zati intézmények ener-
giahatékonyságának ja-
vítását is. Elmondása

szerint Óbudán és Bé-
kásmegyeren a közintéz-
mények jelentõs része
megérett a megújításra.
Ebbe az intézménykor-
szerûsítési programba il-
leszkedik a mostani
energetikai korszerûsí-
tést szolgáló projekt. A
Környezet és Energia Ope-
ratív Program (KEOP)
forrásából ezúttal a Szél
utcai bölcsõde, a vele
egy helyrajzi számon
mûködõ Szivárvány
Óvoda, továbbá a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános
Iskola és a Dr. Béres Jó-
zsef Általános Iskola kis-
erdei tagiskolája újulhat
meg. Az önkormányzati
intézmények is megújul-
nak. Hamarosan meg-

kezdõdnek az „Óbudai
oktatási és szociális in-
tézmények energetikai
korszerûsítése” elneve-
zésû projekt kivitelezési
munkálatai.

Emlékeztetett: a Faluház
felújítása 2007-ben na-
gyon sok tapasztalatot ho-
zott, melyek meghatározó-
an hatottak az önkormány-
zat vezetésének hozzáállá-
sára és szemléletmódjára
az úgynevezett zöld beru-
házásokkal kapcsolatban.
- Ott értettük meg, meny-
nyire fontos ezen az úton
továbbmenni és nem csak
a panelházak, hanem saját
intézményeinknek az ener-
gia-hatékony megújításába
belevágni és ezeket végig
vinni - tette hozzá. 

Jelenleg három energe-
tikai korszerûsítést célzó
projekt fut, de a tavaly
szeptemberben elindult
Makovecz Imre építész
stílusjegyeit viselõ böl-
csõde is a megújuló
energiát használja majd
napkollektorai révén.
Mindezek mellet az ön-
kormányzat több olyan
programot készít és támo-
gat, amely azt a célt szol-
gálja, hogy az épületek
megújításán felül történ-
jen a gondolkodásmód-
ban is változás. Bús Ba-
lázs példaként említette a
23 évvel ezelõtt elindított
ÖKO7-programot, de a
közösségi kertek is a kör-
nyezettudatos gondolko-
dás jegyében jöttek létre.

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter
hangsúlyozta, hogy az
energetikai felújítások si-
kerként könyvelhetõk el,
mert azon túl, hogy a
korszerûsítés, moderni-
zálás elsõsorban a helyi-
ek érdekeit szolgálja,
gazdasági kérdés is. A
miniszter elmondta,
hogy a beruházás ered-
ményeként az iskola
földgáz felhasználása 11
ezer köbméterrel, a szén-
dioxid kibocsátása 24,9
tonnával csökken, az ál-
talános költségmegtaka-
rítás évente elérheti az 1
millió 300 ezer forintot
is. - Legyen szó egy apró
lépésrõl vagy egy na-
gyobb beruházásról, a cél
ugyanaz: olyan fejleszté-
seket támogatunk, ame-
lyek figyelembe veszik a
környezeti, környezetvé-

delmi szempontokat -
tette hozzá a miniszter.

- Az igazán színvona-
las oktatáshoz az is fon-
tos, hogy az ablakok zár-
janak, télen meleg le-
gyen a termekben ne áz-
zon be az iskola. Mind-
ezt ezzel a pályázattal
most két iskola is el-
nyerte - hangsúlyozta
Tamás Ilona, a KLIK III.
tankerületi igazgatója. A
felújításokkal kapcsola-
tosan elmondta, hogy a
kivitelezési szerzõdése-
ket sikerült úgy megköt-
ni, hogy a munka ne za-
varja a tanítást. A félel-
mek eloszlatása végett
felidézte a Kerék utcai
iskola korszerûsítési
munkálatait, ahol 611
gyermek volt érintett, de
nem okozott fennaka-
dást a kivitelezés.

A projekt kivitelezési
munkálatai során mind-
három helyszínen sor ke-
rül az épületek külsõ ol-
dali hõszigetelésére, a
külsõ nyílászárók cseré-
jére és a fûtési rendszer
korszerûsítésére is. A be-
ruházásnak köszönhetõ-
en a következõ telet már
korszerûbb és komforto-
sabb körülmények között
várhatják a gyerekek.

(A projekt címe: Óbu-
dai oktatási és szociális
intézmények energetikai
korszerûsítése. Azonosí-
tója: KEOP-5.5.0/A/12-
2013-0116. A projekt el-
számolható költsége:
350 millió 503 ezer 200
forint. A támogatás ösz-
szege: 297 millió 927
ezer 720 forint.) sz.

Nem keresztezi majd egymás útját autó és vonat. A Pomázi út és az Aranyhegyi út ta-
lálkozásánál közúti felüljárót építenek, addig a forgalom ideiglenes terelõútra kény-
szerül. Az Északi Összekötõ Vasúti Duna-híd-Pilisvörösvár vonalszakasz korszerûsíté-
se során az autó-felüljáró építése az Új Széchenyi Terv részeként, az Európai Unió tá-
mogatásával valósul meg

Felüljáró épül az Aranyhegyi útnál

Energetikai korszerûsítés oktatási intézményekben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Sajtóközlemény: gõzerõvel zajlik a szennyvízcsatornázás Óbuda eddig
ellátatlan területein. 2015 tavaszára összesen közel 20 kilométernyi új
vezeték épül mintegy 80 utcában. Jelenleg 10-15 utcában zajlik a kivi-
telezés, több mint 2 kilométernyi csatornát már le is fektettek. 

A fejlesztésre a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelveze-
tése (BKISZ) projekt keretében nyílik lehetõség, mely ösz-

szesen 16 fõvárosi kerületet (II., III., IV., X., XI., XII., XIII.,
XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXII., és XXIII.)
érint. A 34 milliárd forintból megvalósuló környezetvédelmi
óriásberuházás keretében két év alatt 240 kilométer új csatorna
épül, így közel 20 ezer család élete válik komfortosabbá. 
Állapotfelméréssel és helyszíni egyeztetéssel indul a csatornázás
A csatornázás elõkészítéseként már az építést megelõzõen fontos
lépésekre kerül sor. A munkálatok indulása elõtt az érintett szaka-
szokon a lakók postaládájukba kapják meg a kivitelezés fontos
részleteit tartalmazó lakossági tájékoztató szórólapot. Emellett a
késõbbi esetleges viták elkerülése érdekében az ingatlanok és az
utca videókamerás és fényképes állapotfelvételére is sor kerül. A
kivitelezõ illetékes munkatársai ezzel párhuzamosan felkeresik az
ingatlantulajdonosokat, hogy a háztartások rákötését biztosító há-
zi bekötõcsatorna telken belüli helyérõl egyeztessenek a tulajdo-
nosokkal. 

Mire figyeljünk a csatornázás idején?
A beruházás keretében lefektetik az utcai gerincvezetékeket,
emellett a telekhatáron belül - gravitációs bekötés esetén - egy
méterig kerül kiépítésre a házi bekötõcsatorna, melyen keresztül
lehet majd - a teljes rendszer üzembe helyezését követõen - csat-
lakoztatni az ingatlant a megépülõ szennyvízhálózatra. A kivitele-
zés természetes velejárója az útfelbontás, a munkához szükséges
forgalomterelések. Az érintett utcákban rövid ideig szakaszonként
részleges, vagy teljes lezárásokra kerülhet sor, emellett bizonyos
utak esetében a tömegközlekedés rendjében is ideiglenes változá-
sokra lehet majd számítani. A beruházás során kiemelt szempont,
hogy a kivitelezés a lakók, illetve a közlekedõk számára a lehetõ
legkisebb kényelmetlenséggel járjon. Ha a csatorna elkészült, az
érintett utak ideiglenes, majd végleges helyreállítása is megtörté-
nik.

Ne kössünk rá a csatornára idõ elõtt!
Az ingatlan szennyvizét a telken belül a házi hálózat gyûjti majd
össze, melynek terveztetése és megépíttetése az ingatlantulajdo-
nos saját feladata és felelõssége. A házi hálózat megépítésére a te-

lekhatáron belül - gravitációs bekötés esetén - egy méterig lefek-
tetésre kerülõ bekötõcsatorna kiépítését megelõzõen nem kerülhet
sor. Az új szennyvízhálózatra akkor lehet majd rácsatlakozni,
amikor a közcsatorna mûszaki átadás-átvétele és üzembe helyezé-
se megtörtént, ehhez elõször a fõvárosi csatornahálózatot üzemel-
tetõ Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (FCSM) szolgáltatói hoz-
zájárulását kell a tervek benyújtásával megkérni.  Annak érdeké-
ben, hogy a csatorna hosszú ideig, problémamentesen mûködjön,
fontos, hogy a házi hálózat tervezési és kivitelezési munkáival is
csak megfelelõ háttérrel és engedélyekkel rendelkezõ vállalkozót
bízzunk meg. Jóváhagyott tervek és az FCSM szükséges hozzájá-
rulása nélkül az új csator-
nára rácsatlakozni nem
szabad, mivel az engedély
nélkül bevezetett szenny-
víz nem folyik el, tehát egy
idõ után akár elöntést, köz-
egészségügyi károkat
okozhat, emellett késlelteti
a beruházás megvalósulá-
sát is. 
(A beruházásról további in-
formáció és tájékoztatás:
www.bpcsatornazas.hu;
info@bpcsatornazas.hu)

Gõzerõvel épül a csatorna Óbudán • Környezetvédelmi óriásberuházás 

Közel 20 kilométer új szennyvízvezeték 

Az elmaradt túra új idõpontban
Gyalogtúra a Visegrádi-hegységben az Összefogás Óbudáért
Egyesület szervezésében: Pilisszentlászló-Visegrád. Idõpont:
2014. június 14. (szombat). Táv: 14 kilométer, közepesen nehéz
túra. Szintemelkedés: 400 méter. Találkozó: 7.50 órakor, Hév-
megálló, Szentlélek tér. Menetidõ: kb. 7 óra. (A túrára az
info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen, vagy a +36-30-350-
8359-es telefonszámon lehet jelentkezni.)

Köztisztaság, hulladékgazdálkodás 
a pályázat fókuszában

A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2014-ben is meghirdeti gyer-
mek- és ifjúsági pályázatait, a már évek óta népszerû gyermek-
rajz- és szépírói pályázatot. Témák idén a jövõ köztisztasága és
hulladékgazdálkodása. A jelentkezõk az FKF Zrt. tevékenységi
köréhez kapcsolódva álmodhatják meg a jövõ köztisztasági és
hulladékgazdálkodási megoldásait. A szépírói pályázat zsûriel-
nöke Csukás István Kossuth-díjas író, Óbuda-Békásmegyer dísz-
polgára. (További részletek: www.fkf.hu) 

Harminc smaragdfát ültetett az Öko-sziget programban a Pók utca 15.
szám alatt a Sunwo Zrt. május 24-én. A növény környezet-, klíma- és
egészségvédelmi hatása igen kedvezõ: megköti a pollent, vizet szûr át
és párologtat, erõs gyökérzete megakadályozza a talajeróziót, talaj-
tisztító hatású, mert a gyökereiben koncentrálódnak a káros anyagok.
A felsoroltakon kívül a smaragdfa javítja a mikroklímát

ÖKO-fa ültetés

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudán élõk biztonságér-
zetének javításán, újabb
munkahelyek teremtésén, a
gázgyári lakótelepen élõk
helyzetének rendezésén, a
Hajógyári-sziget új kulturális
közösségi funkciójának ki-
alakításán, a kulturált állat-
tartás törvényi feltételeinek
és az állatok védelmének
ügyén is dolgozni akar a III.
kerület egyik új országgyûlé-
si képviselõje, Kiss László. 

Ahelyi közéletben az
MSZP színeiben ed-

dig is fontos, aktív szerepet
vállaló fiatal politikus, a rá
és a másokra szavazóknak
egyaránt a képviselõje sze-
retne lenni. Meggyõzõdé-
se, hogy amiért küzd, a
biztonság, a foglalkoztatás,
a tiszta környezet, a nyu-
godt lakókörnyezet és a jó
tömegközlekedés olyan ér-
tékek, amelyek minden itt
élõ számára fontosak.

- Véleménye szerint mi
volt a mérvadó azoknál
az óbudaiaknál, akik sza-
vazatukkal bejuttatták az
Országgyûlésbe? A sze-
mélyisége, a programja,
a pártja?

- A választók többsége
vélhetõen a személyemre
és a programomra szava-
zott a 10-es választókerü-
letben, amit ezúton is kö-
szönök. Nagy megtisztel-
tetésnek érzem ezt, s már a
gyõzelmem pillanatában
megfogadtam: minden itt

élõ ember képviselõje le-
szek. Azoké is, akik nem
rám szavaztak. Nyílván az
is jelentõs szerepet játszha-
tott a tisztelt választópol-
gárok döntésében, hogy az
elmúlt években az óbudai
képviselõ-testületben az
MSZP volt az a megbízha-
tó és kiszámítható erõ,
amely képes volt szükség
esetén konstruktívan, de ha
kellett ellenérvekkel, meg-
alapozott kritikával szem-
be menve Óbuda jelenlegi
vezetõivel, képviselni
programját. Azt a progra-
mot, amely meggyõzõdé-
sem szerint egyezik az itt
élõk döntõ többségének
alapvetõ érdekeivel. Ezért
bízom abban, hogy az én
sikeremet, az idei önkor-
mányzati választásokon
meg fogja tudni ismételni
polgármesterjelöltünk dr.
Simonka Csaba, akinek el-
múlt közel 14 éves képvi-
selõi munkája garancia
lenne Óbuda irányítására
és fejlesztésére.

- Az  Országgyûlés, jel-
legébõl adódóan, nem tud
speciális helyi ügyekkel,
helyi szempontokkal fog-
lalkozni. Sõt az is elõfor-
dulhat, hogy országos ér-
dekek ellentétbe kerülnek
bizonyos helyi érdekekkel.
Ön kialakította már azt a
stratégiát, hogy ilyen ese-
tekben mit fog inkább
képviselni: Óbudát, a
pártját vagy egy országos
érdeket?

- Nem nagyon tudok
elképzelni olyan helyze-
tet, amelyben Óbuda és

az egész ország érdeke
egymással ellentétben
állna. Az ország érdeke,
hogy legyenek minél
színvonalasabb munka-
helyek – ez Óbuda alap-
vetõ érdeke is. Az ország
érdeke, hogy biztonság
legyen, ne féljen senki,
aki itt él, akkor sem, ha
esetleg idõs és egyedülál-
ló. Az ország érdeke,
hogy megfelelõ árvízvé-
delem legyen a Duna
egész hazai szakaszán, és
nyilván ebben az óbudai
Duna szakasz sem jelent-
het kivételt. Nekem kife-
jezett meggyõzõdésem,
hogy a Parlamentben van
mód arra, hogy a helyi ér-
dekeket is képviseljük.
Egyik elsõ felszólalásom
például az Óbudai Gáz-
gyár ügyében volt a ma-
gyar Országgyûlésben.
Elmondtam röviden az itt
élõ közösség történetét,
azt, hogy most 100 éves
ez a különleges lakókör-
nyezet és azt is, hogy
egész Budapestnek, de az
országnak is megõrzendõ
értéket jelentenek az itte-
ni, különleges hangulatú
épületek. Felhívtam a fi-
gyelmet az itt élõk prob-
lémáira, a rendezetlen kö-
rülményekre, az áttekint-
hetetlen  bérleti viszo-
nyokra, a felújítási prob-
lémákra. Nem egysége-

sek a bérleti díjak, nem
világos, hogy a lakóktól
beszedett pénzeket mire
költik.

- Önnek, Óbuda MSZP-
s országgyûlési képviselõ-
jeként milyen távlati víziói
vannak a kerület fejleszté-
sére?

- Számos közép- és
hosszú távú elképzelésem
van Óbudával kapcsolat-
ban. Az 1-es villamos vo-
nalának meghosszabbítása
legalább az óbudai temetõ-
ig, de akár a most felújítás
alatt álló esztergomi vasút-
vonal megállójáig, azon-
ban remélem nem álom és
vízió, hanem középtávon
megvalósuló terv. Szintén
nem vízióm, hanem konk-
rét tervem, hogy a felelõs
állattartás pontosabb jogi
és kedvezõbb társadalmi
környezetét megteremt-
sük. Nekem ez kifejezett
szívügyem. Gondoljunk
csak a nagyvárosi, magá-
nyos, idõs emberekre,
akiknek gyakran egyetlen
társuk, boldogságuk egy
állat, amelyhez érzelmileg
kötõdhetnek. De szemmel
láthatóan rengeteg a re-
ményvesztett kóbor állat
Budapesten. Olyan ország-
ban szeretnék élni, ahol jól
bánunk az állatokkal. Mert
aki jól bánik az állatokkal,
az jól bánik az embertársa-
ival is. Sz. Cs.

Kiss László, a III. kerület egyik új országgyûlési képviselõje

„Minden itt élõ érdekét képviselem”

AFõvárosi Közgyûlés
a közelmúltban zárt

ülésen döntött arról, hogy
kiknek adományoz dísz-
polgári címet. Az elisme-
rést Csoóri Sándor költõ,
prózaíró; dr. Faragó Ta-
más olimpiabajnok vízi-
labdázó; dr. Jelenits Ist-
ván piarista szerzetes; Ko-

csis Zoltán karmester,
zongoramûvész, a Nem-
zeti Filharmonikus Zene-
kar fõzeneigazgatója; Ko-
vács Ágnes olimpiai baj-
nok úszó; Psota Irén szín-
mûvésznõ, a Nemzet Szí-
nésze; Ránki Dezsõ zon-
goramûvész; Rost Andrea
elõadómûvész, operaéne-

kes; Rubik Ernõ építész,
játéktervezõ; Taróczy Ba-
lázs teniszezõ; Tóth II. Jó-
zsef válogatott labdarúgó,
edzõ, az Aranycsapat tag-
ja veheti át június 19-én, a
szabadság napján. Posz-
tumusz díszpolgári címet
kap Czibor Zoltán labda-
rúgó, az Aranycsapat tag-
ja és Rónay György, köl-
tõ, író, mûfordító.  

ÚJ KÉPVISELÕ A TESTÜLETBEN. Az MSZP képviselõje, Kiss László, miután
parlamenti képviselõi mandátumot szerzett, az önkormányzatban betöltött képvi-
selõi tisztségérõl lemondott. Az ülésen utóda, Rácz Béla letette a képviselõi esküt.

Budapest idei díszpolgárai

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy következõ lapszá-
munkban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter-
rel, Óbuda (Budapest 4.vk.) megválasztott ország-
gyûlési képviselõjével (Fidesz-KDNP) készült inter-
júnkat olvashatják.

Ország- és világszerte az I. világháború kirobbanásának
100. évfordulójára emlékeznek idén. A több százezer
magyar katona és civil lakosság életét követelõ világ-
égés centenáriumán az önkormányzat felméri a kerület-
ben található hét emlékhely állapotát, és ahol szüksé-
ges, felújítja azokat. Köztük van a csillaghegyi emlékmû

Az I. világháború emlékhelyei Óbudán
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Önkormányzat – Civil szervezetek

Gyepes Lajos, a Római Sport
Egyesület vezetõje az év ci-
vil szervezetének járó elis-
merés átvételekor úgy fogal-
mazott: büszke arra, hogy
versenyzõik közül kijutottak
a 2004-es athéni olimpiára,
ifjúsági, Európa-bajnokuk,
többszörös magyar bajnoka-
ik voltak, vannak. Az élsport
volt kezdetben a fõ céljuk,
de 2004-ben rájött, hogy
nem minden esetben a telje-
sítmény a fontos, hanem a
közösség, amit együtt, a
szülõkkel és gyerekekkel
építenek. 

- Balázs Lajos olyan
ember volt, aki felelõsség-
gel viseltetett a mûhelyébe
járó gyermekek iránt.
Egyszer még az uszodába
is eljött, hogy megnézze,
kitõl tanulnak a gyerekei
úszni. A róla elnevezett díj
számomra és az egyesüle-
tünknek különlegesen
nagy elismerést jelent. A
sport mellett egyre többen
csatlakoznak hozzánk a ci-
vil életben is. A Római-
fürdõ Sportegyesülettel
számos közös programot
tartunk, köztük öt éve ren-
dezzük a halászléfõzõ
fesztivált, melyhez más
eseményeket is szerve-
zünk. 

- Már gyermekkorod-
ban minden körülmény a
sport és a közösségalakí-
tás irányába predesztinált. 

- Édesapám 1928-tól a
Csillaghegyi Strand fõker-
tésze volt. Én szinte az
egész gyerekkoromat a
fürdõ területén töltöttem.
Olyan közösség tagja le-
hettem, ami meghatározó
volt életemben, és arra
predesztinált, hogy a sport
területén dolgozzam ké-
sõbb. Hogy csak egy em-
bert említsek a hosszú
névsorból, Székely Éva
úszó olimpiai bajnok is a
csillaghegyibe járt. Õ
mondta nekem, fiam, ne-
ked edzõnek kell lenned! 

- Felidéznéd az egyesü-
let alapításának körülmé-
nyeit? 

- Mindenképpen meg
kell említenem, hogy az

RSE elõtt, 1984-ben töb-
bedmagammal, Magyar-
országon másodikként
megalapítottam a budai
úszóoktató és testnevelõ
munkaközösséget. Több
száz gyerek járt hozzánk a
II. és a VIII. kerületben.
Tõsgyökeres óbudaiként
szerettem volna, ha a mi
városrészünkben élõ gye-
rekek számára is adott lett
volna a lehetõség. A törté-
net a Csillaghegyi uszodá-
ban folytatódott, melynek
remek adottságai vannak.
Meglepõdve tapasztaltam,
hogy a városrészben ren-
geteg tehetséges gyerek él.
Sokáig tartott, mire rájöt-
tem, hogy a kiemelkedõ
egyéniségeket nem kell
feltétlenül hagynunk „to-
vábbúszni” más, nagy ne-
vû egyesületekbe. 

1987 is mérföldkõ volt,
hiszen az év nyarán már
187 gyerek úszott a nyári
táborunkban, a Római
Strandon. Ettõl kezdve
minden nyári szünetben
özönlöttek hozzánk a gye-
rekek. Szép lassan érett a
gondolat, hogy ha a ná-
lunk rendszeresen sportoló
tanítványok ilyen jó ered-
ményeket érnek el, szerve-
zeti formában kellene
folytatnunk a munkát. Az-
tán 1996-ban arra az elha-
tározásra jutottunk

Délczeg István edzõtár-
sammal, hogy megalapít-
juk a Római Sport Egye-
sületet. Azért ezen a né-
ven, mert a Csillaghegyi
már foglalt volt. Rengeteg
gyerek járt hozzánk kez-
detektõl fogva, és mindig
akadt kiemelkedõ teljesít-
ményû köztük. 

- Felsorolhatatlanok az
eredményeitek, mégis me-
lyeket, illetve kiket emelnél
ki közülük?

- Több fiatal verseny-
zõnk is az országos rang-
lista élén áll, szinte mind-
egyik hazai és nemzetközi
versenyrõl éremmel tér-
nek haza. Visszakanyarod-
va a régebbiekre, egyik
nagy felfedezettem Boul-
sevicz Bea volt, aki amel-
lett, hogy ifjúsági, Európa-
és magyar bajnoki címet

szerzett, az athéni olimpia
17. helyéig jutott. Valami-
ért megtorpant, pedig si-
mán dobogóra állhatott
volna. Ezt megelõzõen az
ifjúsági Európa-bajnoksá-
gon úszótörténelmet írt:
egy perc alatt teljesítette a
100 méteres távot pillan-
góban. 

Csabai Dóra tõlünk in-
dult, és válogatott vízilab-
dázóként a IV. helyen vég-
zett a londoni olimpián.
Például Hesz Máté válo-
gatott vízilabdázó is ná-
lunk kezdte vízi életét. És
bár kiemelkedõ eredmé-
nyeit nem nálunk szerezte,
kisgyerekként, Gyurta
Dani is itt tanulta az úszás
alapjait. Minden gyerek-
ben van valami szeretniva-
ló. Két tanítványunk, Hor-
váth Dóri és Barnák Viki

különösen közel állt és áll
mai napig a szívemhez.
Venyige Ádámmal együtt
számtalan nemzetközi
versenyt nyertek. Ahogy
már említettem, a kima-
gasló teljesítményt elsõ-
sorban azoktól várom el,
akikben látom, hogy még
sokkal több van. Az után-
pótlás-nevelés mellett cé-
lom mindig is az volt,
hogy népszerûsítsem az
úszósportot, egészséges
életmódra neveljük a gye-
rekeket, hasznosan töltsék
a szabadidejüket, és jól
érezzék magukat abban a
közösségben, ahová tarto-
zónak érzik magukat. Jó
néhány évvel ezelõtt csat-
lakozott munkámhoz
Ádám fiam, aki a „hajtás”
javát levette a vállamról.
Kell is a segítség, jelenleg
400 gyerek jár hozzánk,
csak a kerületbõl. És meg
kell említenem, hogy
egész nyáron tartunk úszó-
táborokat a Pünkösdfürdõi
strandon, tanfolyamokat a
Laborc utcai szabadidõ-
parkban. Ehhez maximáli-
san megkapunk minden
segítséget az önkormány-
zattól, illetve Bús Balázs
polgármestertõl.

- Úgy tudom, van egy
hõn dédelgetett álmotok. 

- Valóban így van. És ez
nem valóságtól elrugasz-
kodott álom, több sporto-
lónkban is megvan hozzá a
tehetség és a szorgalom.
Nagyon biztatóak az eddig
elért eredményeik. Gõz-
erõvel készülünk, és nem
titkolt célunk, hogy legyen
úszóolimpikonunk. Sz. Cs.

Balázs Lajos Óbudai Civil Díj a Római Sport Egyesületnek

„A teljesítmény mellett a közösség a legfontosabb”

Bús Balázs polgármester Kelemen Viktória alpolgármester társaságában adta át Gye-
pes Lajosnak, a Római Sport Egyesület vezetõjének a Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat 

• Az egyesület 1996-ban alakult, céljául tûzte ki a III. kerületben az úszósport nép-
szerûsítését és az egészséges életmódra nevelést az úszósport által. Fontos céljuk
az utánpótlás-nevelés Óbudán, és a versenysportra való felkészítés.Több fiatal ver-
senyzõjük is az országos ranglista élén áll. Minden évben számos hazai és nem-
zetközi versenyen képviselik Óbudát, és szinte mindegyikrõl érmekkel térnek haza.
Nyaranta úszótáborokat szerveznek a Pünkösdfürdõi strandon, úszótanfolya-
mot a Laborc utcai Barátság Szabadidõ Parkban. Tavaly az önkormányzat tá-
mogatásával egyhónapos ingyenes úszás oktatásukon - melyet a kerület isko-
láiban hirdettek meg - 200 tanuló vett részt. Évek óta rendezõi a római-parti Ha-
lászlé Fesztiválnak, mely indulása óta kibõvült az Óbuda Vízre száll elnevezé-
sû versennyel, a kézihajtányosok napjával.
A városrész civil életében aktívan részt vesznek, jó kapcsolatot ápolnak más
kerületi civil szervezetekkel. Az egyesület magas színvonalú úszósport általi ne-
velése, úszás oktatása, utánpótlás-nevelési tevékenysége nélkülözhetetlen a
városrészben - olvasható az elismerés adományozásának indoklásában.
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Hetedszer tartott Civil és
Nemzetiségi Napot az önkor-
mányzat, ez alkalommal a
Békásmegyeri Közösségi
Házban és a Csobánka téren
május 25-én. A Balázs Lajos-
ról elnevezett rangos elis-
merést idén a Gyepes Lajos
által vezetett Római Sport
Egyesületnek ítélték oda. 

Bús Balázs polgármes-
ter a civilség kapcsán

úgy fogalmazott: - Min-
den évben, amikor közele-
dik a civil nap, elõkerül a
kérdés, vajon kiknek a
munkájáról szól az ünnep.
Kik is valójában a civilek
és miért fontos mindany-
nyiunk számára jelenlét-
ük. Ahivatalos jogszabályi
meghatározás szerint a ci-
vil szervezet az egyesületi
törvény alapján létrejött
olyan társadalmi szerve-
zet, mely nem párt, nem
munkaadói és munkavál-
lalói érdekképviselet, és
nem egyház. Ezzel a defi-
nícióval azonban nem ju-
tottunk közelebb a kérdés
megválaszolásához. Véle-
ményem szerint a civilség
egyfajta önkéntes feladat-
vállalás a közjó elõsegíté-
sére, minden mögöttes ér-
dektõl és gazdasági meg-
fontolástól mentes közér-
dekû tevékenység. 

Az Óbudán és Békás-
megyeren mûködõ helyi
civil szervezetek képvise-
lõi közül már ma is töb-
bekkel találkoztam, és
mindig jó érzéssel tölt el,
amikor látom, hogy a ke-

rületi fiatalok hányféle
sport, szabadidõs és kul-
turális eseményen vehet-
nek rész. A nemzetiségi,
hagyományõrzõ és lokál-
patrióta egyesületek
ugyancsak meghatározó
szerepet játszanak a kerü-
let életében, ezért termé-
szetes, hogy munkájukat
lehetõségeinkhez mérten
támogatjuk. 

Csak 2013-ban össze-
sen nyolc civil szervezet-
tel kötöttünk együttmûkö-
dési megállapodást, és to-
vábbi néggyel hosszabbí-
tottuk meg régebbi kap-
csolatunkat. A civil szer-
vezeteket pályázati úton
több mint 25 millió forint-
tal, költségvetési soron
pedig mintegy 155 millió
forinttal támogattuk az el-
múlt évben - hangsúlyoz-
ta a polgármester.

A partneri együttmûkö-
dés a legtöbb esetben kife-
jezetten példaértékû, azon-
ban néhány esetben ked-
vezõtlen tapasztalatokat is
szereztünk. A kerületben
ugyanis több, magát civil-
nek álcázó, valójában poli-
tikai érdekeket szolgáló
szervezet is igyekszik ma-
gát fontos közéleti szerep-
lõként feltüntetni. Külde-
téstudatuk miatt nincsenek
tekintettel a lakosság érde-
keire, arra azonban alkal-
masak, hogy rossz példá-
jukkal a valódi civilekkel
szemben is hangulatot
keltsenek. Ne legyen sen-
kinek sem kétsége, velük
nem lesz semmiféle meg-

állapodás vagy együttmû-
ködés. Már csak azért
sem, mert a médiumok
egy része kritikátlanul el-
fogadja és népszerûsíti ál-
láspontjukat és egyoldalú
tájékoztatásukkal félreve-
zetik Óbuda-Békásme-
gyer lakóinak többségét.

A mai nap természete-
sen nem róluk szól, ha-
nem azokról a helyi civi-
lekrõl, akik lehetõséget
teremtenek a szabadidõ
értelmes és hasznos eltöl-
tésére, segítséget nyújta-
nak a rászorulóknak,
vagy épp közös értékeink
megõrzésén és népszerû-
sítésén fáradoznak. Kö-
zülük kerül ki minden év-
ben az a mûhely, mely az
önkormányzat „Balázs
Lajos Óbudai Civil Díjá-
ban” részesül. Gratulálok
tehát az idei díjazott Ró-
mai Sport Egyesület kép-
viselõinek és sportolói-
nak, de azt gondolom,
hogy a többi civil szerve-
zet számára is kijár óbu-
dai és békásmegyeri kö-

zösségeink együttes elis-
merése. 

Bús Balázs köszönetét
fejezte ki mindazoknak,
akik önkéntesként mun-
kájukkal, illetve támoga-
tóként anyagilag álltak a
helyi ügyek mellé. Meg-
köszönte azoknak a szü-
lõknek az aktivitását is,
akik gyermekük iskolájá-
ban, óvodájában vettek
részt az intézmények csi-
nosításában, mivel értel-
mezésében ezek a tettek

mind a civilség fogalom-
körébe tartoznak. 

- A közösségek megerõ-
södésének legfontosabb
feltétele, hogy önnön érde-
keinket túllépve képesek
legyünk tenni valamit má-
sokért, a közvetlen kör-
nyezetünkben élõkért. Az
Óbudai Piknik iránti évrõl
évre növekvõ érdeklõdés
is arra utal, hogy ma már
sokunkban megvan az eh-
hez szükséges nyitottság -
mutatott rá a polgármester. 

Zene, tánc, mese, sport 
A korábbi évekhez hasonlóan, civil szervezetek és
sportegyesületek bemutatóit, zenés-táncos mûsoro-
kat láthattak-hallhattak az érdeklõdõk az önkormány-
zat által szervezett Civil és Nemzetiségi Napon.
A május végi eseményen számos kerületi civil szer-
vezet és helyi nemzetiségi önkormányzat ismerhet-
te meg egymás tevékenységét, melybe bárki bete-
kintést nyerhetett. Az egész napos, ingyenes prog-
ramsorozatban civil és nemzetiségi csoportok is
színpadra léptek. A gyermeknap alkalmából báb-
elõadás, sport, arcfestés, trambulin és mászófal
várta a fiatalokat. Szüleik a Szent Margit Rendelõ-
intézet munkatársainak közremûködésével egész-
ségügyi szûrésen vehettek részt.

VII. Civil és Nemzetiségi Nap

Az élet majd’ minden területén segítenek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kiállítás 
gyermekek javára
Halmozottan mozgásfo-
gyatékos gyermekeket
kíván támogatni munkái-
val Rab-Kováts Éva mû-
vésztanár. Az alkotó táj-
képeibõl, irodalmi és ze-
nei illusztrációiból, szak-
rális témájú mûveibõl jú-
nius 6-án 18 órakor az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban (San Marco ut-
ca 81.) nyílik kiállítás
„Tassy Jolán emlékére”
címmel. A képek megvá-
sárolhatók, bevételük
pedig a III. kerületi Csil-
lagház Mozgásjavító Ál-
talános Iskolát illeti. A
rendezvény védnöke
Bús Balázs polgármes-
ter. (Megtekinthetõ júni-
us 20-ig, 9-tõl 16 óráig. A
belépés ingyenes.) 

Hangverseny
a Megbékélés

Házában
Baráth Bálint zongora-
estje június 30-án 19
órakor kezdõdik a bé-
kásmegyeri Megbéké-
lés Házában. (A belé-
pés díjtalan. Cím: Újm-
egyeri tér, a Hadriánus
utca-Királyok útja sar-
ka, a 34-es, 134-es
busz végállomása.) 

Irodalmi 
Csillagdélután
A Nagy Lajos Irodalmi és
Mûvészeti Társaság kép-
zõmûvészeinek kiállítása
június 11-én 17.30 órakor
nyílik meg a Csillaghegyi
Közösségi Házban. (A
tárlat június 16-ig ingye-
nesen látható a nyitva tar-
tási idõben.) * Szabad fel-
olvasás 18 órai kezdettel
a Nagy Lajos Irodalmi és
Mûvészeti Társaság írói-
nak, költõinek vidám mû-
veibõl. Az esten ismerte-
tik a Társaság könyvhétre
megjelenõ antológiáját. A
vendégekkel Gyimesi
László író, költõ beszél-
get. Közremûködnek a
Veres Péter Gimnázium
színjátszó növendékei. (A
belépés díjtalan. Cím:
Mátyás király út 11-15.) *
Az õszi évad szeptem-
berben Baranyi Ferenc
költõ és Mór Tamás festõ-
mûvész bemutatkozásá-
val kezdõdik.

Húsz évig vezette az Óbu-
da-Hegyidék Szenthárom-
ság Plébánia közösségét
Tavas Gellért plébános,
akit Pro Óbuda-díjjal tün-
tetett ki az önkormányzat
Óbuda Napján.

Alelkiség mellett a
sport is érdekelte Ta-

vas Gellértet, aki gimna-
zistaként a vízisportok
mellett kötelezte el magát.

- Az Eötvös Gimnázi-
umba jártam, és a tornata-
nárunk elérte, hogy kijár-
hassunk a Margitszigetre
úszni, a Szúnyog-szigetre
pedig kajakozni - emléke-
zett vissza. -Aztán Eszter-
gomba kerültem, a szemi-
náriumba, 1962-tõl pedig
gyalog jártam egyik falu-
ból a másikba, egyik ta-
nyáról a másikra, busz
ugyanis csak reggel és es-
te haladt át a települések
között. Ez a rengeteg gya-
loglás karban tartott, nem
volt szükség arra, hogy
még sportolni is eljárjak.

A fiatal pap több he-
lyen is szolgált: Szomo-
ron, Gyermelyen, Nóg-
rádban, Szentendrén, a
Józsefvárosban, Farkas-
réten, míg 1994. január 1-
jével Óbudára nem szólí-
totta a hivatása.

- Számomra mindig az a
legfontosabb, hogy embe-
rekkel találkozom, közös-
séget építünk. Ez a hivatás
lényege. A közösség per-
sze mindenhol más termé-
szetû. Itt Óbudán azokkal
az idõsekkel találkoztam,
akiket a háború, aztán a
szanálás forgatott ki min-
denébõl. A lelkészséget

annak idején a munkások
lelkiségének gondozására
alapították, de idõvel ez a
munkásréteg eltûnt, helyé-
re a panelekbe az ország
minden tájáról érkezõ hí-
vek kerültek. Változott a
Hármashatár-hegy is: ami-
kor ideérkeztem, még tel-
jesen zöld volt, idõközben
szépen beépült, egy tehe-
tõs városrész jött itt létre.
A plébánián tehát szegé-
nyebb és gazdagabb hívek
is megfordultak - mesélte
a nyugdíjas plébános hoz-
zátéve, hogy az építkezés
az iskolákban, a hittanórá-
kon kezdõdött valójában.
- Kezdettõl öt iskolában és
a plébánián tanítottuk hit-
tant, különbözõ közössé-
geket hoztunk létre. Volt
olyan év, amikor 300 gye-
reket tanítottunk, és több
mint 40 elsõáldozónk volt.
Ezeken a közösségeken
keresztül tudtunk eljutni a
családokig.

Gellért atya elárulta,
igazán nehéz feladatnak

az egyházi kezelésû ingat-
lanok, mûemlékek állagá-
nak megóvása volt. Mi-
közben - plébániaépület
híján - õ maga is egy má-
sodik emeleti panellakás-
ban élt, a kápolnák, kálvá-
riák karbantartását intézte.

- Nem építész vagyok,
nem szobrász és nem me-
nedzser, ezért volt nehe-
zebb ezeket az ügyeket in-
tézni, mint a hívekkel tö-
rõdni. De hát ez is a plébá-
nos feladata - mondta. 

Tavas Gellért atya 2013
végén vonult nyugdíjba,
de szabad idejét is aktívan
tölti. Az angyalföldi Szent
Mihály Plébánia-temp-
lomban misézik, gyóntat.

- A maradék idõben
mindennapi életet élek:
vezetem a háztartásomat,
esetleg olvasgatok, az
interneten nézelõdöm.
Szóval éppen úgy, mint ré-
gen. A különbség csak
annyi, hogy kajakozni már
nem járok ki - avatott be.

K. Gy.

Pro Óbuda-díj: Tavas Gellért  

„Kajakozni már nem járok”

Jubileumi mottó:
Szent3ság - 

30 év - 30 ezer lakos
Az egyházközség Isten

szolgája, Mindszenty József
bíboros, hercegprímás, esz-
tergomi érsek szolgálata ide-
jén, 1946. május 1-jén alakult
az Óbudai Szent Péter és Pál
Fõplébánia területérõl levá-
lasztva. Az önálló lelkészség
Jézus és Mária Szíve titulus-
sal fõleg a hegyvidéken és a
Bohn téglagyár körül lakó hí-
vek ellátását szolgálta. A kö-
zösség elsõ misézési helye az
Elsõ Óbudai Általános Iskola
tornatermében volt. 1948-ban
a Vörösvári út 108-110. szám
alatti adományozott telken
Balinszki Imre templomépí-
tõ, egyházközség szervezõ
atya mûködése alatt elkészült
az ideiglenes templom, mely-
nek felépítésében a környék-
beli lakosság fõleg önkéntes
munkával vett részt.  

Az Óbuda-Békásmegyer
legnagyobb részét érintõ pa-
nelprogram a templomot sem
kímélte: hatalmas lakótelep
létesült a templom körül.
Perczel Dénes terve szerint

újjáépülõ templomot - mely
dr. Elzer Ferenc lelkész, c. ka-
nonok, plébános, 1984. júni-
us 17-tõl új templom és épü-
let építõje, plébániaszervezõ
idején épült - dr. Lékai Lász-
ló bíboros, prímás, esztergo-
mi érsek szentelte fel a Szent-
háromság tiszteletére 1984.
június 17-én, ekkor a lelkész-
ség plébánia rangot kapott. 

Az új templom 30 éves
jubileumát ünnepi prog-
rammal szeretnénk megün-
nepelni, melyet az alábbi-
akban olvashatnak.

Június 7-én 15 órakor:
Csúcshegyi Szûz Mária ká-
polna nyitó szentmise
(június-július-augusztus hó-
napokban minden vasárnap
11-12 óra között nyitva lesz).
* 19 órakor: Szentlélek-várás
a Cella Trichoránál. 

Június 8-án pünkösdvasár-
nap 9 órakor: elsõáldozás. 

Június 9-én pünkösdhétfõ
18 órakor: hálaadó szentmise
az elmúlt 30 évben templo-

munkban szolgált atyákkal és
egyházmegyénk Szenthá-
romság titulussal rendelkezõ
templomainak papjaival. 

Június 10-én 18 órakor:
hálaadó szentmise esperes
kerületünk papjaival és hí-
veivel. 

Június 11-én 18 órakor:
hálaadó szentmise prof. Dr.
Kránitz Mihály atya pappá
szentelésének és templo-
munkban bemutatott elsõ
szentmiséjének 25. évfordu-
lója alkalmából. Templombú-

csúnkra felkészítõ 3 napos
lelkigyakorlatunk elsõ napja. 

Június 12-én 18 órakor:
lelkigyakorlatunk 2. napja. 

Június 13-án 17 órakor:
Fatimai imaóra; 18 órakor:
lelkigyakorlatunk 3. napja. 

Június 14-én 10.30 órakor:
papszentelés Esztergomban. 

Június 15-én Szenthárom-
ság vasárnapja 10.30 óra-
kor: ünnepi nagymise, temp-
lomunk búcsúnapja

Rajk János 
atya

Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság 
Plébánia ünnepi programja 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Emlékezni és megõrizni! -
Köves Slomó rabbi szavai
szerint errõl kell, hogy szól-
jon a 2014-es Holokauszt-
emlékév. Az óbudai rendez-
vényen Bús Balázs polgár-
mester és a zsinagóga rab-
bija mondott beszédet,
majd az imaházban a meghí-
vottak jelenlétében fel-
hangzott a kaddis. A május
23-ai esemény végén meg-
nyitották a zsinagóga újjá-
születését feldolgozó sza-
badtéri fotókiállítást.

Atízparancsolat üze-
netérõl szólt ünnepi

köszöntõjében Köves
Slomó, az Egységes Ma-
gyarországi Izraelita Hit-
község vezetõje. Szavai
szerint a Tóra két helyen
is említi a tízparancsola-
tot, azonban a két helyen
két apró eltérés található.
Egyszer arról ír, hogy em-
lékezz meg a szombat
napjáról, másszor pedig,
hogy õrizd meg a szom-
batot. Megõrizni és emlé-
kezni. Ez a két összetarto-
zó fogalom jól összefog-
lalja mindazt, amit a
Holokauszt 70. évfordu-
lóján a zsidó közösség
gondol. Az óbudai zsina-
góga rabbija úgy fogal-
mazott, az emlékezésnek
akkor van értelme, ha
össze tudjuk kötni vala-
mivel, ami a jövõnket
jobbá teszi. Ennek hiá-
nyában marad „a múltba
révedés”. Meg kell ismer-
nünk a múlt hibáit és
azokból tanulnunk kell -
tette hozzá. Az emléke-
zésnek cselekvésre kell
ösztönöznie, azaz vissza-
hozni a jelenbe valamit a
zsidóság elpusztításának
kísérletét megelõzõ kor-
ból. Megmutatni, hogy a
sötétséget a fénnyel lehet
elûzni.

Múltidézés
- Érthetõ, ha a zsidó

Holokauszt emlékévében
a megemlékezések több-
nyire a második világhá-
ború népirtása körüli
szenvedéstörténetekrõl és
a bûnök elkövetõinek fe-

lelõsségérõl szólnak - je-
lentette ki Bús Balázs, ám
hozzátette, hogy a fõváro-
si zsidó közösségek törté-
nete sokkal színesebb,
összetettebb és élettelibb
képet mutat, mint ahogy
az a Holokauszt megren-
dítõ tragédiájából a több-
ség számára kitûnhet. Fel-
idézte a dualizmus idõsza-
kát, az óbudai Goldberger
család vállalkozásának
felemelkedését, és a XX.
század elején virágzó óbu-
dai hitközségi életet, mely
1929-ben már a tíz legna-
gyobb létszámú hitközség
közé tartozott. Goldberger
Leó halálával ért véget
Mauthausenben a Gold-
berger család korszak-
okon átívelõ története, s
vele az évszázados múltra
visszatekintõ helyi zsidó
közösségeké is. Emlékü-
ket ma a Goldberger Tex-
tilipari Múzeum õrzi itt a
kerületben.

Együttmûködés,
közösségfejlesztés 

A polgármester a jelen
egyik fontos feladatának
nevezte, hogy újra létre-
jöjjön az együttmûködõ
óbudai közösség, amiben
jelen kell lennie a zsidó
közösségnek is. A kedve-
zõ folyamatok már elin-
dultak, az önkormányzat
ehhez csatlakozott, ami-
kor irodalmi estet szerve-
zett Gelléri Andor Endre
mûveibõl, az Óbudai Mú-
zeumban látható zsidó
múltat és szokásokat be-
mutató tárlat is a megér-
tést és a közeledést szol-
gálja. Nemsokára konfe-
renciát és koncertet tarta-

nak a Holokauszt kapcsán
a Zeneakadémián.

A Holokauszt-emlékév
nem csupán megemléke-
zések láncolata, hanem sa-
ját történelmi félmúltunk
feldolgozásának fontos ré-
sze, egyben az együttélés
újratanulásának és a kö-
zösségfejlesztésnek a zálo-
ga is. Reményét fejezte ki,
hogy ha „majd évek múlva

visszatekintünk e mostani
esztendõre, akkor azt
mondhatjuk itt a III. kerü-
letben és szerte az ország-
ban, hogy a 2014-es
Holokauszt-emlékév egy
új kezdet határát jelölte ki.”

A megemlékezõ beszé-
dek után a jelenlévõk Kö-
ves Slomó rabbi hívására
részt vettek a zsinagógá-
ban a kaddis imán, mely-

ben a rabbi Isten minden-
hatóságát és könyörületes-
ségét kérte a meghaltakért.

A zsinagóga elõtti sza-
badtéri fotókiállítás felvé-
telein a meghívottak be-
pillantást nyerhettek a
zsidó közösségnek a zsi-
nagóga újjászületését le-
hetõvé tevõ munkájába,
és az új imaház átadásá-
nak ünnepi pillanataiba.

Szabadtéri fotókiállítás nyílt 

Közös megemlékezés és kaddis a zsinagógánál

„Arbeit macht frei” címmel nyílt meg az a
kiállítás, amelyen fiatal alkotók egyedi
megközelítésbõl, mûveiken keresztül mu-
tatják be a Holokauszt kitörölhetetlen
fájdalmas emlékeit.

Nagy érdeklõdés fogadta május 28-án
délután az óbudai Symbol Art Galery ki-
állítótermében, az „Arbeit macht frei; (A
munka szabaddá tesz)” címû tárlatot,
melynek anyagát a Holokauszt témakör-
ében kiírt pályázat alkotásaiból válogat-
ták. A beérkezett pályamûvekbõl a szak-
mai zsûri harminchárom alkotást válasz-
tott ki, melyekbõl a budapesti bemutató
után a Symbol Budapest tulajdonosa,
Barna Sándor hazai és külföldi vándor-
kiállítást tervez.

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere elmondta, ez
a kiállítás egyik lehetsé-
ges módja az emlékezés-
nek, az emlékezésnek
pedig cselekvésre kell
ösztönöznie.

A kiállított mûvek és
a kiállító mûvészek
kapcsán így fogalma-
zott: - A minõségi mû-
vészet nem mondja
meg, hogy mirõl mit
kell gondolni, mégis
azonnal érezzük, ha je-
len van benne a gondol-
kodó és érzõ alkotó
állásfoglalása.(…) Szá-

momra nagy öröm, hogy a ma itt kiál-
lító fiatal alkotók vállalták, hogy saját
képeik formanyelvén szólva megoszt-
ják velünk a 70 évvel ezelõtti történé-
sekkel kapcsolatos gondolataikat. Re-
mélem, hogy e vándorkiállítás a többi
helyszínen is alkalmas lesz arra, hogy
elõsegítse a Holokauszt tragédiájának
megértését és egyben tisztelegjen a
képzõmûvészet egykor érintett híres és
kevésbé ismert mûvészei elõtt.

Barna Sándor, a kiállítás ötletgazdája
azt tervezi, hogy a Holokauszt hetven-
éves évfordulójához kapcsolódva a kiál-
lítást õsszel szülõvárosába, Szécsénybe,
majd nyáron Siófokra viszi. (A Symbol
Art Galériában, a Bécsi út 56. szám
alatt, a kiállítás július 18-ig látogatható,
naponta 12-tõl 19 óráig.)

Holokauszt kiállítás a Symbol Art Galériában

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2009-ben

A nemzetközi gyermeknap
alkalmából a katasztrófa-
védelem országosan 250
helyszínen - köztük a III.
kerületi Hivatásos Tûzol-
tó-parancsnokságon és a
Békásmegyeri Katasztró-
favédelmi Õrsön - nyílt
szertárkapukkal várta má-
jus 24-én az érdeklõdõ ki-
csiket és családjukat.

K íváncsiskodók szá-
zai ismerhették

meg a két óbudai tûzol-
tólaktanyát, betekinthet-
tek az egyenruhások iz-
galmas életébe. A nyílt
napon három alkalom-
mal próbariasztást is tar-
tottak a tûzoltók; az ér-
deklõdõk láthatták ho-
gyan csúsznak le a tûzol-
tók az emeletrõl a szer-
tárba, hogyan öltöznek
be villámgyorsan be-
avatkozó ruhába, hogy a
riasztástól számított 120
másodpercen belül elin-
duljanak a káreset hely-

színére. A tûzoltójármû-
veket és azok speciális
felszereléseit néhány
apuka hasonlóan csillo-
gó szemmel próbálgatta,
mint a gyermekek.   

A Békásmegyeri Ka-
tasztrófavédelmi Õrsre
látogatók egy plusz ri-
asztásnak is a szemtanúi
lehettek, ugyanis dél-
után „éles” tûzesethez

riasztották õket a Pók
utcai lakótelep melletti
füves terület tüzéhez. A

mintegy 400 négyzet-
méteren égõ lángokat
hamar megfékezték.

Riasztás „éles” tûzesethez

Gyermekek a tûzoltóságon 

FOTÓK: ASSAY PÉTER

Hívatlanul toppannak be
és a Fõvárosi Csatorná-
zási Mûvekre (FCSM)
hivatkozva dugulást „ál-
lapítanak meg” a pár-
ban, vagy hármasával
járó csalók, akik elsõ-
sorban idõs nyugdíjaso-
kat keresnek fel, és
készpénzt kérnek. Az
FCSM közleményében
óvatosságra int, és kéri,
hogy a károsultak tegye-
nek feljelentést a rend-
õrségen. 
Az utóbbi idõben egyre
több bejelentés érkezik a
Fõvárosi Csatornázási
Mûvekhez, hogy 2-3
fõs, szedett-vedett mun-
karuhába öltözött csapa-
tok a társaságra hivatko-
zással próbálnak bejutni
az ingatlanokba, abból a
célból, hogy itt csatorna-
tisztítási feladatokat vé-

gezzenek. Az elõzetes
egyeztetés nélkül érkezõ
munkások többnyire hi-
vatalosan bejegyzett cé-
gek tagjai és ingatlanon
belüli csatornatisztítási
feladatokra (is) vállal-
kozhatnak. A fõként
nyugdíjasokat megté-
vesztõ „vállalkozók”
dolguk végeztével kész-
pénzfizetési számlát állí-
tanak ki. Ez az összeg
általában 30-40 ezer fo-
rint körül mozog, de volt
olyan károsult is, akit
csaknem 100 ezer forint-
tal rövidítettek meg. 
A Fõvárosi Csatornázási
Mûvek dolgozói kizáró-
lag a fõváros közcsator-
narendszerét üzemeltetik.
Az emblémával ellátott,
kulturált és egységes ru-

házatú, arcképes igazol-
vánnyal rendelkezõ szak-
emberek nem házalnak
csatornatisztítási ajánlat-
tal, és legfõképpen nem
kérhetnek készpénzt. 
A társaság arra hívja fel
a figyelmet, ha gyanús
emberek az FCSM-re
hivatkozva próbálnak
pénzt kicsalni, akkor ne
írjanak alá semmit, pél-
dául megrendelõ forma-
nyomtatványt, így elke-
rülhetik az azonnali
készpénzfizetést. Ezen
kívül kérik, hogy az ese-
tet jelentsék a rendõrsé-
gen, vagy ha bizonytala-
nok, akkor érdeklõdje-
nek a társaság 06-80-
455-000-ás, díjmente-
sen hívható központi
ügyeletén. 

Újabb trükkel érkeznek a csalók

Csatornát akarnak tisztítani 

Eltûnt kisgyermek 
A BRFK III. kerületi Rendõrkapi-
tánysága eltûnés miatt keresi a
képen látható 7 éves Tóth Már-
kusz Augusztusz nevû kisfiút, akit
a Bp., XVIII. kerületi Gyámhivatal
ideiglenes hatállyal beutalt a San
Marco utcai speciális gyermekvé-
delmi intézménybe, ide azonban
a kisfiú édesanyja, Pahocsa
Gyöngyi nem vitte be. A gyermek Down szindrómás, fo-
lyamatos fejlesztése, ellátása szükséges, amit az anya
nem biztosít a gyermek részére.Kérik, aki bármit tud Tóth
Márkusz Augusztusz tartózkodási helyérõl, illetve eltûné-
sének körülményeirõl, értesítse a nyomozó szerveket a
430-4700/172-es vagy 140-es és a 430-4700/115-ös tele-
fonszámon, vagy tegyen bejelentést a rendõrségen.

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

A legnagyobb délutá-
ni csúcsforgalom-

ban három személyautó
és egy menetrend sze-
rinti autóbusz ütközött a
Pacsirtamezõ utca-Tí-
már utca keresztezõdé-
sében május 29-én.
Nagy torlódás alakult ki
a környéken. A baleset
az Árpád híd felé vezetõ
oldalon történt, a jármû-
vek a három forgalmi
sávból kettõt elfoglal-

tak. Az utasok kisebb
sérüléseket szenvedtek. 

Három autó és egy busz ütközött 
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Iskoláink – Oktatás

Amikor gyerek vol-
tam, az egészség

dolgában sokkal keve-
sebb kihívással kellett
szembenéznünk, mint
nektek - szólította meg
köszöntõjében Bús Ba-
lázs polgármester az ered-
ményhirdetésre felsora-
kozott versenyzõket. - Jó-
formán az egész napot fo-

cizással, mozgással töltöt-
tük, nem volt lehetõsé-
günk arra, hogy a számí-
tógép vagy az okostelefon
elvonja a figyelmünket.
És talán az iskolában, az
üzletekben is kevesebb
egészségtelen étel jutott el
hozzánk. Nekünk tehát
könnyebb dolgunk volt,
mint nektek. Ezért tartom

örvendetesnek és fontos-
nak, hogy érdekel benne-
teket a sport, az egészség,
a helyes táplálkozás, és
hogy eljöttetek, és részt
vettetek ezen a versenyen.

Az egészséges táplálko-
zás és az errõl szóló isme-
retek bõvítését segítõ ver-
sengés fontosságát hang-
súlyozta dr. Harsányi Kor-
nélia tisztifõorvos is, majd
kihirdették az Év Iskolabü-
féje 2014. elnevezésû ver-
seny eredményeit is. 2008
óta fut Óbudán és Békás-
megyeren az a program,
amely az iskolabüfék kíná-
latát versenyezteti az ideá-

lis kínálat kialakítása érde-
kében.  Idén is négytagú
szakmai zsûri - Tamás Ilo-
na, a III. kerületi KLIK
tankerületének igazgatója,
Szente Zsuzsa, a Szent
Margit Rendelõintézet
ápolási igazgatója, Csá-
szár Bíró Éva, a II. kerüle-
ti Népegészségügyi Intézet

III. kerületi egészségfej-
lesztõje, Schadek-Bíró
Éva, Óbuda-Békásmegyer
Védõnõi Szolgálat intéz-
ményvezetõje - döntötte el,
melyik a legjobban mûkö-
dõ büfé. A díjat Dudás
Illésné, a Krúdy Gyula Ál-
talános Iskola büfése ve-
hette át. K. Gy.

A legügyesebb iskola és a legegészségesebb büfé 
Az iskolai verseny díjazottjai: 1. Kerék Általános
Iskola és Gimnázium; 2. Fodros Általános Iskola; 3.
Elsõ Óbudai Német Nyelvoktató  Nemzetiségi Álta-
lános Iskola; 4. Krúdy Gyula Általános Iskola; 5.
holtversenyben a Pais Dezsõ Általános Iskola és a
Medgyessy Általános Iskola.

A Meseerdõ Óvoda Szivár-
vány tagóvodája és a Hét-
pettyes Óvoda Szín-Kör-
Játék tagóvodája is 40.
évfordulóját ünnepelte
május 23-án.

• A Szivárvány tagóvo-
da Szél utcai épülete 40
évvel ezelõtt nyitotta meg
kapuit elõször a gyerekek
elõtt. Változatos és szóra-
koztató programokkal,
meglepetésekkel készül-
tek az ünnepre. Volt arc-
festés, galambbemutató,
felröptettek az óvodások
kedvéért 40 galambot.

A születésnap alkalmá-
ból meghirdetett családi
rajzpályázatra érkezett al-
kotásokból kiállítást ren-
deztek és különbözõ tech-

nikákkal mind az öt cso-
port elkészítette a maga
szivárványát. A Lila cso-
port mesejátékkal lepte
meg a jelenlévõket, mely-
nek címe a „Három szivár-
vány” volt. „Régi óvodá-
sok” egy csapata zenés
produkcióval köszöntötte
õket, majd a Kenderkóc
népi játszóház, késõbb
Kiss Barna és az Utcaze-
nekar koncertje tette feled-
hetetlenné születésnapot.

• A Hétpettyes Óvoda
Szín-Kör-Játék tagóvodá-
jában is hasonlóan ünne-
peltek a pedagógusok és
gyerekek. A Harrer utcai
óvoda szintén 40 éve fo-
gadja a gyerekeket. Bús
Balázs polgármester a gye-
rekek nagy örömére mind-

két óvodába állatkerti belé-
põket vitt ajándékba, mert
megtudta, hogy az óvodák
korábban örökbe fogadtak
egy-egy kis állatot.

• A meglepetésnek
azonban nem csak a Szi-
várvány és a Szín-Kör-
játék óvodába járó gyer-
mekek örülhettek, ha-
nem a közelmúltban a
szintén 40 éves Meseer-
dõ óvoda gyermekei is;
a három óvoda összesen

több mint 800 óvodása.
A Harrer utcai óvodában
Menczer Erzsébet ön-
kormányzati képviselõ
köszöntötte a gyereke-
ket és a pedagógusokat,
majd átadta a belépõje-
gyeket a jeles évforduló
alkalmából.

Állatkerti belépõk ajándékba

Kerek évfordulók – 40 éves óvodák

Tizenegy kerületi iskola mérte össze a tudását a Barát-
ság Parkban. Az egész délelõttön át tartó vetélkedõ té-
mája az egészséges táplálkozás volt. Mindez az idei Isko-
labüfé Programban, amelynek célja nem csak az, hogy az
iskolásokhoz minél jobb minõségû, egészséges ételek
jussanak el, hanem az is, hogy a gyerekek a lehetõ leg-
többet tanulják meg az egészséges táplálkozásról.

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Társasházi fórumot tartott
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a Veres Péter Gim-
náziumban május 21-én. A
téma a panelépületek ener-
gia-hatékony felújítása volt. 

Király Zsuzsanna, az
Energiaklub Szakpoli-

tikai Intézet és Módszertani
Központ munkatársa az
„Energiahatékonyság közö-
sen - hogyan készítsük fel a
lakóközösséget a döntésre?”
címmel tartott elõadást. Ar-
ról esett szó, hogy milyen
utat kell bejárnia egy közös-
képviselõnek és az általa
képviselt társasház lakóinak
addig, amíg hivatalos döntés
születik egy energetikai kor-
szerûsítési programban való
részvételrõl. Az igények és
lehetõségek felmérése, a la-
kóközösségen belüli elfo-
gadtatás, az elõzetes döntés
és az ezt követõ részletes
tervezés, továbbá a végle-
ges, konszenzusos határozat
és az ezt támogató kommu-
nikációs módok jelentik
azokat a lépcsõfokokat,
amelyeket ebben a kezdeti
fázisban végig kell járni. 

Csikai Mária az Energia-
klub tanácsadójaként az
energiahatékonysági re-
konstrukció tervezési lépése-
it mutatta be. Szó esett pénz-
ügyi, technológiai, jogi sza-
bályozási kérdésekrõl, il-
lusztrálva ezeket a 2005 és
2012 között lezajlott Faluház
mintaprojekt példáján.

Az Állami Panelprogram-
ról Várnai Erika, a Panel
Centrum Iroda pályázati re-
ferense tájékoztatta a résztve-
võket. Itt a korszerûsítés elõ-
nyein túl már a finanszírozás
konkrét kérdéseirõl is szó
esett. Az elõadó kerületi pél-
dákon keresztül mutatta be a
felújítás során felmerülõ ne-
hézségeket, és az arra adható
válaszokat.

Puskás Péter alpolgármes-
ter a kerületben a felújítások
terén eddig elért eredmé-
nyekrõl beszélt. Szó esett a
Faluház és a Kerék Általános
Iskola és Gimnázium energe-
tikai korszerûsítésérõl, a je-
lenleg is folyamatban lévõ
KEOP-projektekrõl és a pa-
nelépületek eddigi támogatá-

si gyakorlatáról, az ezek so-
rán gyûjtött tapasztalatokról.
A jövõrõl szólva az alpolgár-
mester ismertette az önkor-
mányzat elképzeléseit a be-
harangozott Állami Panel-
programmal kapcsolatban.
Bár a program részletei még
nem ismertek, a városrész
vezetése nem csak azt tartja
fontosnak, hogy a lehetõ leg-
több pénz jusson a kerületi
felújításokra, hanem azt is,
hogy a megvalósítás során is
minden rendben menjen. El-
hangzott, hogy sajnálatos
módon a korábbi évek egyik
negatív tapasztalata az volt:
sokszor olyan társasággal
szerzõdtek le a társasházak,
amelynek nem volt meg a
kellõ szaktudása a kivitelezés
levezényléséhez. Éppen ezért
született az a döntés, hogy a
helyhatóság azon társashá-
zaknak és lakásszövetkeze-
teknek biztosít vissza nem té-
rítendõ támogatást, melyek
az önkormányzati tulajdonú
Óbuda-Békásmegyer Város-
fejlesztõ Nonprofit Kft-t bíz-
zák meg a pályázat elõkészí-
tésével, a banki finanszírozás
megszerzésével, a felújítás
megvalósításával és a pro-
jektzárással is. Mint elhang-
zott, a városrész vezetése
nem akar pénzt áldozni rosz-
szul megvalósuló felújítások-
ra, és el akarja kerülni, hogy
szerencsevadász, alkalmatlan
cégekhez kerüljenek a kerü-
let adóforintjai. 

Az elõadásokat követõ
kérdések részben olyan
konkrétumokra vonatkoztak,
amelyekre - mivel a panel-
programot még nem írták ki -
az elõadók egyelõre nem tud-
tak biztos választ adni. A
programról szólva elhang-

zott, hogy az a jelenlegi in-
formációk alapján már idén
elindul, de a zöme a követke-
zõ évre húzódik. Kérdésre
válaszolva Puskás Péter el-
mondta, a döntéseket - így a
kivitelezõ kiválasztását is - a
lakóközösség bevonásával
lehet csak meghozni, vagyis
szó sincs arról, hogy bárki a
saját kivitelezõit akarná a tár-
sasházakra erõltetni. Az ön-
kormányzat nem húz anyagi
hasznot a projektben való
részvételbõl, számára csak az
a fontos, hogy a lakók végül
olyan kivitelezõvel szerzõd-
jenek le, amely végre is tudja
hajtani, amit ígért. Az alpol-
gármester tájékoztatott arról
is, hogy a felújítás nem rend-
kívüli gazdálkodást megha-
ladó tevékenység, ezért ha a
társasház SZMSZ-e úgy ha-
tároz, akkor 50 százalék+1
szavazat is elég ahhoz, hogy
a felújítás megkezdõdjön, és
ez a hitelfelvétel szempontjá-
ból is - adósminõsítési kate-
góriától függõen ugyan, de -
így van. Az érdeklõdõk kér-
déseiket az info@obuda-
varosfejleszto.hu e-mail-
címre küldhetik el.

(A társasházi fórumot a
Faluház megújulását is tá-
mogató európai uniós
Staccato-projekt keretén
belül tartották.)               sz 

Az önkormányzat lehet a minõség garanciája

Aktív segítség a panelprogramban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Kortárs képzõmûvészet
Medgyessy Ferenc szobrászmûvész emlékére ren-
deztek június 6-ig kortárs képzõmûvészeti kiállítást
26 mûvész részvételével a Medgyessy Ferenc Né-
met Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában.

Gálamûsort adtak a Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Ta-
nítási Nyelvû Általános Iskola diákjai az Óbudai Kultu-
rális Központban abból az alkalomból, hogy intézmé-
nyük idén 25 éves

Számítógépes tanfolyam idõseknek 
Óbuda-Békásmegyer Német Önkormányzata és a
„Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a jú-
lius 8-án induló, „Ismerkedés a számítógéppel és
az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik” címû tanfo-
lyamára. (Jelentkezés Neubrandt Olginál, a 06-30-
221-4938-as telefonszámon.)

Óbudai mûvésztanár kiállítás

Az óbudai rajz- és mûvésztanárok hagyományosnak
mondható májusi tárlata az Óbudai Kulturális Központ
San Marco Galériájában a városrész pezsgõ alkotói és
mûvészetoktatói munkájának is a reprezentációja. A
tárlat minden évben bemutatja az itt élõ és tanító kép-
zõmûvészek rangos sorát, akik különbözõ szintû isko-
lákban, mûvészeti körökben oktatnak, oktattak. A kiállí-
tók sora mindig bõvül, a paletta évrõl évre színesedik.

Sulinap 
A gyermeknap elõtti pénteken egész napos program vár-
ta a Csillaghegyi Általános Iskola minden tanulóját, ame-
lyet az iskola diákönkormányzata szervezett a gyerekek
igényei szerint. A hagyományokhoz híven szinte vidám-
parkká alakult az iskola épülete és udvara.Húsz helyszín
közül válogathattak a gyerekek. Két ugrálóvár, óriás-
csúszda, triatlon, forgó hordó, rodeo bika, kisvonat, kötél-
pályával egybekapcsolt mászófal, mini golf, lég-hoki, „te-
kergõtér” hétféle ügyességi, logikai játék, elvarázsolt kas-
tély, horgászat, számítógépes játékok, kalandpark,
szumo játék, rúgó-dobó kapu várta a gyerekeket.
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Az ajánlatnak tartalmaznia
kell a pályázó adatait, a
megajánlott vételárat, a
fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyi-
latkozatát a pályázati fel-
hívásban foglalt feltéte-
lek elfogadására. A pályá-
zó ajánlatához a pályázat
benyújtásától számított 60
napig kötve van. A pályá-
zaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél
vezetett 12001008-
00140645-00100001 szá-
mú letéti számlájára. A
pályázóknak az ajánlatot és
a pályázati biztosíték befi-
zetését igazoló bizonylatot
zárt borítékban, legkésõbb
2014. június 16. (hétfõ) 12
óráig van lehetõségük be-
nyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Értékesíté-
si, Helyiség- és Telekhasz-
nosítási Osztályán (cím:
1033 Bp., Mozaik utca 7.)
személyesen, vagy megha-
talmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához
formanyomtatvány letölt-
hetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ
a fenti címen.
A pályázatok bontására
2014. június 16-án 12
órakor a Bp., III. kerület
Mozaik utca 7. szám alatt,
az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. hivatalos helyiségében
kerül sor. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy
telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a
legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõk-
kel a pályázatbontást követõen tovább tár-
gyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson,
illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ, valamint az

egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmé-
ben a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szó-
ló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett

ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat va-
gyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló, 23/1995.
(XII.28.) rendelet 9/A. paragrafusában
meghatározottak szerint szerzõdéskötési
díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az értékesítési, helyiség- és telek-
hasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-
3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

Békásmegyer-Ófalu szabályozási terve 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érintetteket, hogy 2014. június 23-ig a

polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási

idõben, a hivatal épületében, a fõépítészi és várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.)

Budapest III. kerület Békásmegyer-Ófalu területére készülõ kerületi szabályozási

terv megtekinthetõ. Bús Balázs

polgármester
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Önfeledt játék és jókedv
jellemezte a gyermeknapi
rendezvényt az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ Csa-
ládok és Gyermekek Átme-
neti Otthonában. 

A z önkormányzat
fenntartásában mû-

ködõ Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ Csalá-
dok és Gyermekek Át-
meneti Otthonában
gyermeknapi rendez-
vényt tartottak. Zanáné

Haleczky Katalin intéz-
ményvezetõ köszöntõje
után kezdõdött a zenés-
táncos mulatság. Ezúttal
nem csak a gyermekek
kaptak kisebb ajándéko-
kat, hanem õk is készí-
tettek meglepetés aján-
dékot az eseményre ér-
kezõ vendégeknek.

A vendégek soraiban
a Soroptimis Egyesület,
mint az otthon régi tá-
mogatója mellett, Bús
Balázs polgármester és
Kelemen Viktória alpol-
gármester is megtisztel-
te jelenlétével az ese-
ményt.

Öröm volt nézni
amint, az egyébként sok-
féle problémával küzdõ
családok gyermekei ön-
feledten szórakoztak és
szüleikkel együtt elfe-
lejthették mindennapi
gondjaikat. Érdemes
megjegyezni, hogy ha-
zánkban egyedülálló
módon, egy telephelyen
mûködik a Családok Át-

meneti Otthona és a
Gyermekek Átmeneti
Otthona, melyben ideig-
lenesen átveszik a szü-
lõktõl a gondozási-neve-
lési feladatok egy részét
az itt dolgozó sokrétû
szakmai felkészültséggel
rendelkezõ munkatársak.
A gyermeknap nem ért
véget ezzel a rendez-
vénnyel a kis lakók szá-
mára, mivel a Soroptimis
Egyesület másnap az Ál-
latkertbe vitte a gyerme-

keket, akik közül néhá-
nyan elsõ alkalommal lá-
togathattak el oda.

FOTÓK: ASSAY PÉTER

Gyermeknap a Víziorgona utcában 

obuda_2014_11.qxd  2014.06.05.  15:57  Page 27



2014/11. szám28
Apróhirdetés

� Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa és
mûanyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év ga-
ranciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos.
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó, -ablakc-
sere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzettség, jogi,
mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-8387,
06(30)932-2637, info@befo.hu, www.befo.hu
� 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
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Vízszerelés és duguláselhárítás 0-24-ig,
ingyenes kiszállással, 2 órán belül, garanciá-
val. Tel.: 06(30)215-9160
� Vízszerelés! Csapcsere, mosógépbekötés,

teljes felújítás! Vízóraszerelés ügyintézéssel!
Radiátorcsere! Tel.: 06(30)954-9554; www.
vizoraguru.hu
� Lakásfelújítás, szobafestés mázolás, tapé-
tázás, víz-gáz szerelés. Üres lakásokra árked-
vezmény. Tel.: 787-1332, 06(20)986-3129
� Klímaberendezések javítása, tisztítása,
gázfeltöltés, ingyenes kiszállással 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 06(30)215-9260
� Angyalcentrum Bp., 1032 Kenyeres u. 11.,
tel.: 307-4911. Spirituális tanácsadás, közérzetjaví-
tó energetikai kezelés, sorselemzés. Bio-öko tisztí-
tószerek, gyógyteák. www.angyalcentrum.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Tetõ és terasz szigetelés, homlokzat felújí-
tás hõszigeteléssel, 25 éves vállalkozás: VIA-
Épszakker Kft. 1022 Bp., Törökvész út 16/b.
Tel.: 326-5312

� Izomletapadások, nyaki- fej- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõkben (Vörösvári út 88-96) vagy az Ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl
Tel.: 06-20-595-30-57

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

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

� Kiadó lakást keresek, reális bérleti díjért,
hosszabb távra. ingatlan.lakas@gmail.com
Tel.: 06(70)521-0342
� Központban, jó közlekedés és parkolás mel-
lett 4 részbõl álló, 65 m2 helyiség, iroda céljára
kiadó. Érdeklõdni lehet: 250-1460, 367-1373

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 20 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

� Hajdu Eszter vásárol készpénzért bútoro-
kat, festményeket, dísztárgyakat, órákat, porce-
lánokat, csillárt, könyveket, ezüstöt, borostyá-
nokat, szõrmét, bizsukat, csipkét, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06(20)597-8280
� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk. VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
�Legtöbbet fizetem! Arany-ezüst legjobb áron!
Hagyatékot készpénzért! II. Margit krt. 51-53.
Tel.: 316-3651, http://www.louisgaleria.hu, e-ma-
il: lakatos@mconet.hu. Kérem jöjjön el hozzánk!

� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u 67, 06-1-364-75-34, 06/30-382-70-20
� Vásárolunk régi zsebórákat, karórákat, fest-
ményeket, bizsukat, vitrintárgyakat, teljes ha-
gyatékot is. Tel.: 06-1-792-16-92, 06-20-590-
52-84 Üzlet cím: V. kerület, Kígyó utca 4-6.
� 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(30)966-9241

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu
� Rómain lévõ, 20 éve mûködõ szépségsza-
lon bõvítés miatt kozmetikus, masszõr, pedi-
kûr-manikûr, mûkörmös váltótársakat kere-
sünk. Jelentkezni Soltész Marcsinál a
06(20)470-6946-os  telefonszámon lehet
� Szentendrei ékszer/festmény galéria ke-
res lehetõleg nyugdíjas, alapfokú angolos
munkatársat, heti két alkalomra. Tel.:
06(20)923-2244

� Pest megyében Nemesi Kúria korhû be-
rendezéssel eladó, cserelakás beszámításával.
Tel.: 06-20-28-65-135
� Diósjenõn, téglaépítésû, 3 szintes, 100 m2-
es nyaraló, 170 négyszögöles telken, teljes
berendezéssel eladó. Irányár: 15,5 MFt. Tel.:
06-30-786-18-17
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel.:
06(30)900-0963
� Békásmegyeren, Madzsar József utcai ga-
rázssoron egyállásos, 18 nm-es garázs, villannyal,
vízzel eladó. Ára: 3,2 MFt. Tel.: 06(30)428-3751
� Lakást keresek Óbuda központjában, két
szobásat. Tel.: 06-73-468-103, 06(70)267-4503

� Megismerkednék „barátság” céljából
172/80/71 éves független úrral, 168/49/69
éves hölgy. Tel.: 06(20)437-2127
� 1946-os, fiatalos, zenekedvelõ nõ keres
független, korrekt, értelmiségi barátot, barát-
nõt. Tel.: 06(20)386-7828

� Életjáradéki szerzõdést kötne szakképzett
ápolónõi végzettséggel. Tel.: 06(30)991-
8719; 285-4808, Aradi Lászlóné
� Orvos, 4 kisgyerekkel életjáradéki szerzõ-
dést kötne, ottlakás nélkül, telekre is. Tel.:
06(20)317-4053

Életjáradék

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

Idõsgondozás

Társkeresõ

Ingatlan

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

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

Oktatás

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

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241

� 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

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

� 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

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 06(20)994-7726

� „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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IGÉNYES VEVÕNEK EL-
ADÓ Testvérhegyen 2009-es,
PANORÁMÁS, háromszo-
bás, elsõemeleti luxuslakás,
dupla garázsbeállóval, nagy
tárolóval, négylakásos társas-
házban. Energiatakarékos gé-
pészet és klíma, igényes
konyha és fürdõszoba, extra
beépítések. További infók és
fotók a http://ingatlan.com//
20626335 weboldalon. Tel.:
30-966-1849

A z ebben az évben
30 éves Ganz Ifjú-

sági Mûhely idén is meg-
rendezi nyári táborait. A
foglalkozásokon készí-
tett munkákat a fiatalok
hazavihetik. Lehetõség
van modellezõ foglalko-
záson részt venni 8-12
éves kor között, illetve
elektronikain 12 éves
kortól. A nyári táborok
idõpontjai: június 23-tól
27-ig, augusztus 7-tõl 8-

ig, augusztus 11-tõl 13-
ig. A tábori napok 10-tõl
17 óráig tartanak. A tábo-
rok napidíjjal mûködnek.
Ár: 1500 forint/nap. A díj
magában foglalja az ebé-
det, a programokat, az
elkészített munkadara-
bot. Érdeklõdni a hely-
színen lehet (Hímzõ utca
11.) vagy a 06(30)330-
5117-es telefonszámon,
Kövesdy Csaba mûhely-
vezetõnél. 

Modellezés és elektronika
a Ganz Ifjúsági Mûhelyben

Amúzeumi napközis
tábor során játékosan

ismerkednek Óbuda törté-

netével a múzeum kiállítá-
sain, különös tekintettel a
tipikus óbudai mestersé-
gekre. Ezekhez kapcsoló-
dóan a gyerekek különbö-
zõ kézmûves foglalkozá-
sokon vesznek részt, így
elkészítve saját portékái-
kat, melyeket a tábor vé-
gén közösen bemutatnak.
Ügyelet: 8-tól 16.30 óráig.
Foglalkozások: 9-tõl 15
óráig. A tábor ára: 15000
Ft/fõ/5 nap, mely tartal-
mazza a napi egyszeri me-
leg étkezést is.

(Helyszín: Óbudai Mú-
zeum, Fõ tér 1. Bõvebb
információ és jelentkezés
Diamant Lívia múzeum-
pedagógusnál a 250-
1020-as telefonszámon;
diamant . l iv ia@obu-
daimuzeum.hu)

Táborozz az Óbudai Múzeumban!

Ha már forró az aszfalt, és nincs, ami hûsíthetné a rekkenõ nyári hõséget, ak-
kor gyere és a Goldberger gyár évszázados falainak hûvösében alkossunk
együtt valami rendhagyót, valami közöset! 

Érkezhetsz nagyszülõvel, nagybácsival, szomszéd nénivel, bébiszitterrel
is, a lényeg, hogy kipróbálhasd magad, hogy jó társaságban legyél, és

közösen hozzatok létre valami egészen különlegeset! Amivel biztosan talál-
kozni fogsz nálunk: festhetsz viasszal,
indiai nyomódúcokkal, csomózással,
mintázott hengerekkel is, sõt szitanyo-
mással egyedi mintát varázsolhatsz bár-
milyen ruhádra! Korosztály: 7-12 éves
gyerekek és alkotókedvû kísérõik. Idõ-
pontok: 2014. június 16-19.; 2014. július
14-17.; hétfõtõl csütörtökig, naponta 13-
tól 16 óráig. Ár: 5.000 Ft/fõ. 

(Jelentkezési határidõ: június 11-ig,
illetve július 9-ig. Bõvebb információ
és jelentkezés: Polgár Mónika vagy
Tóth Anita; tel.: 250-1020 vagy pol-
gar.monika@obudaimuzeum.hu;
toth.anita@obudaimuzeum.hu)
1 gyár - 1 mûhely - 1 jó csapat - 12 óra al-
kotás - 1 kihagyhatatlan nyári élmény!

„Mesterségek nyomában! - Táborozz az Óbudai Múzeum-
ban!” címmel indítja hagyományos nyári táborát az Óbu-
dai Múzeum, június 23-tól 27-ig, 7-12 éves gyerekeknek.

Nagyszülõ-unoka alkotótábor

GYÁSZHÍR. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy dr. Fehérvári József,
1994-2010 között az Óbuda-békásmegyeri Német Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke, a „Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló
Közhasznú Egyesület egyik alapító tagja, 1994-1998 között ügyvezetõ
elnöke, 2014. május 28-án, türelemmel viselt, sok szenvedéssel járó,
hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2014. június 13-án (pénte-
ken) 12 órakor lesz az Óbudai Temetõben. Lelki üdvéért gyászmisét
18 órai kezdettel tartanak a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templomban.
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Pályázat – Fõvárosi hírek

Sportlétesítmény építésére alkalmas önkormányzati telek eladó
Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 

az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlan értékesítésére

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó ada-
tait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját
és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfo-
gadására. A pályázó ajánlatához a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig kötve van. A pá-
lyázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az ön-
kormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél veze-
tett 12001008-00140645-00100001 számú le-
téti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és
a pályázati biztosíték befizetését igazoló bi-
zonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2014. jú-
nius 16. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesí-
tési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán
(cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen,
vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázatok bontására 2014. június 16-án
12 órakor a Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében
kerül sor. A pályázaton résztvevõket levélben
vagy telefonon értesítjük a pályázat eredmé-
nyérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát,
hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlatte-
võkkel a pályázatbontást követõen tovább tár-
gyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson, illet-
ve, hogy a pályázatot indokolás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmé-
ben a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az ál-
lampolgárok tulajdonában igazságtalanul oko-

zott károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991.
évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlás-
ra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásár-
lási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló, 23/1995. (XII.28.) rendelet
9/A. paragrafusában meghatározottak szerint
szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os tele-
fonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Támogatás mûemléki rekonstrukcióra
Ebben az évben is meghirdette a Fõvárosi Közgyûlés a Mûemléki Keret

elnevezésû pályázatot. A csaknem 50 milliós keret vissza nem térítendõ

támogatásként hasznosítható. Ennek célja a városképet meghatározó

épített értékek megmentése, felújítása, restaurálásának segítése. A fõ

hangsúly az eredeti részek visszaállításán van, például a homlokzatok és

részei helyreállítása, különleges építészeti értékeket képviselõ nyílászá-

ró, terasz, tetõ felújítása, kapuzat, kerítés, elõtetõ restaurálása. A közin-

tézmények, egyházi épületek belsõ tereiben lévõ ipar- és képzõmûvésze-

ti, belsõépítészeti értékek helyreállítása szintén támogatható. (A kiírá-

sokról bõvebben: www.budapest.hu) 

Védett épületek felújítása
A Fõvárosi Önkormányzat pályázatot írt ki védett épüle-
tek felújítására. Az Építészeti Értékvédelmi Támogatás
célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az
épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában
olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fõváro-
si védettség alá helyezést indokolttá tették. A támogatási
keret 40 millió forint. A nyertes pályázók vissza nem térí-
tendõ támogatást kapnak az eredeti épületrészek (mint a
homlokzat, a kapu vagy a díszítések) felújításához, resta-
urálásához. A pályázatokat szeptember 1-jéig kell bekül-
deni a fõvároshoz.
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A pünkösd utáni második
hét csütörtökére esik az
úrnapja, teljes nevén az Úr
Testének és Vérének ün-
nepe. Évszázadokon át az
egyházi év legnagyobb ün-
nepei közé tartozott, ko-
rábban a naphoz teljes
munkaszünet és munkati-
lalom kötõdött. 

Apünkösd katolikus
ünnep, a katolikus

társadalom legünnepélye-
sebb hitvallása, az egyház-
hoz való tartozás kifejezé-
sének alkalma volt. De az
Anglikán Közösség tag-
egyházai között is ismert, a
kifejezést a református

egyház más értelemben
használja. Idén június 19-
re esik az ünnep, melynek
fõ jellemzõje a katolikus
hívek által tartott látványos
körmenet, és a község
vagy a templom négy sar-
kán felállított, zöld ágak-
kal, virágokkal, szentké-
pekkel feldíszített, az égtá-
jakat jelképezõ négy sátor. 

Az ünnep gyökerei
Az úrnapja ünnep gyö-

kerei a XIII. századig nyúl-
nak vissza. Akkor élt Szent
Julianna, lüttichi apáca, aki
látomásában a teleholdat
látta, amelybõl egy darab-
ka hiányzott. Mennyei su-

gallat révén megtudta, a
hold az egyházi évet jelké-
pezi, hiánya pedig az Oltá-
riszentség ünnepe. Az apá-
ca látomása megindított a
többi között egy Pantaleon
Jakab nevû papot is, akibõl
késõbb IV. Orbán néven
pápa lett. Amikor már eb-
ben a minõségében hallott
arról a csodáról, amikor az
ostya egy olyan pap kezé-
ben kezdett el vérezni úr-
felmutatáskor, aki elõtte
kételkedett abban, a bor és
kenyér valóban Krisztus
testévé válik-e, 1264-ben
elrendelte az úrnapjának
megünneplését az egész
egyházban. Egyben ezzel a
pápa választ adott azokra
az állításokra is, amelyek
kétségbe vonták Jézus je-
lenlétét az Eucharisztiá-
ban. Az eucharisztia vagy
úrvacsora az a szertartás,
amelyen Jézusnak a ke-
nyérrõl és borról az utolsó
vacsorán mondott szavait
és cselekedeteit ismétlik
meg liturgikus módon. Az
úrvacsorát minden keresz-
tény felekezet a maga teo-

lógiai nézete szerint szent-
ségnek tekinti. 

Az ünnep elõzményei
De voltak az ünnep ki-

alakulásának más elõzmé-
nyei is. A csütörtök régóta
az Oltáriszentség emléke-
zetére rendelt nap, a kö-
zépkorban számos képzet
és szokás, babona fûzõ-
dött a szent kenyér meg-
szentelõ erejéhez. Általá-
nos szokás volt, hogy az
Oltáriszentséget hordoz-
ták a tavaszi vetések kö-
zött, egyrészt, hogy távol
tartsa a természeti csapá-
sokat, másrészt, hogy bõ
termés járjon a nyomá-
ban. Ezekbõl az áldáskérõ
felvonulásokból alakultak
ki az úrnapi szokások. 

Körmenet 
Az úrnapi körmenetben

a pap baldachin alatt viszi
az Oltáriszentséget, elõtte
fehér ruhás kislányok vagy
Mária-lányok kosárból vi-
rágszirmokat szórnak. A
templom környékén rövi-
debb vagy hosszabb úton

haladó körmenet négy sza-
badtéri oltár elõtt halad el,
amelyeknél a pap az Oltá-
riszentséggel áldást oszt a
négy világtáj felé. A sza-
badtéri oltárok legtöbbször
zöld ágakból készített
lombsátrak voltak, ame-
lyekbe képeket, szobrokat
állítottak. Az Oltáriszent-
ség elé szórt virágszirom,
valamint az úrnapi temp-
lomban széthintett fû és vi-
rág szentelménynek szá-
mított, amit a falu népe
széthordott, legtöbbször az
állatoknak adták, így vár-
tak áldást és szerencsét a
jószágokra. Az Oltári-
szentséggel megáldott zöld
ágakat és virágokat is ha-
zavitték, amit sokfélekép-
pen használtak fel. Ha ho-
rogfára akasztották, a villá-
mot tartotta távol, az istál-
lóban felkötve a jószág
egészségét védte, fej alá té-
ve elûzte az álmatlanságot,
füstje gyógyító hatású volt
a hiedelmek szerint. A sát-
rak díszítéséül felhasznált
faágakat a kertben a vete-
mények közé szúrták,
hogy megvédjék a növé-
nyeket a férgektõl. A tehén
tõgyét sátorfûvel füstölték
meg, hogy több tejet adjon.
Beteg gyerekek fürdõvizé-
be is tettek az ünnepi virá-
gokból. 

Elsõk voltunk
Az úrnapi kultuszt Ma-

gyarország az elsõk között
karolta fel. Már az 1290-es
évekbõl maradtak errõl
szóló feljegyzések, sõt, az
Oltáriszentség tiszteletére
több helyen vallásos társu-
latok alakultak, de ország-
szerte emeltek tiszteletére
templomot, kápolnát vagy
oltárt. A középkori adatok-
ból az is kitûnik, hogy a ha-
zai városok az úrnapját
nagy fénnyel ünnepelték
meg, a késõbbi korokban
misztériumjeleneteket, ün-
nepi dicséreteket adtak elõ
céhek tagjai, vagy a szerze-
tesgimnáziumok tanulói az
ünnepnapon. A késõbbiek-
ben sok helyen alakult ki az
a hagyomány, hogy nem
csak a templom körüli sát-
rakat, hanem az egész tele-
pülést körbejárták, a csalá-
dok vállalták, hogy a há-
zuknál felállítják az ünnepi
sátrakat. Így az áldás az
egész településre kiterjedt. 

Receptek
Az úrnapjához nem tartoztak

hagyományos ételek, mint más ün-
nepekhez, a karácsonyhoz vagy a
farsanghoz. Viszont ebben az idõ-
szakban már volt sok friss zöldség,
gyümölcs, ezért az a szokás terjedt
el, hogy ezekbõl készült ételek ke-
rültek az ünnepi asztalokra. Ilyen
volt a töltött karalábé, paprika, és
a gyümölcsös piték, sütemények.
Egy ilyen menüt ajánlunk most. 

Tavaszi húsleves
Hozzávalók: egy kisebb tyúk,

30 dkg vegyes zöldség, 5 dkg
zöldborsó, egy fél csomó petre-
zselyem, 1 fej vöröshagyma, 1 pa-
radicsom, 25 dkg spárga, 3 dkg
zsiradék, só, bors, sáfrány, liszt. 

Elkészítés: a megtisztított, jól
megmosott tyúkot hideg vízben fel-
tesszük fõni. Forrás után leszedjük a
habját, és beletesszük a tisztított zöld-

séget, sót, borsot, vöröshagymát, las-
san puhára fõzzük. Az 5 dkg zöldbor-
sót kevés zsiradékon megpároljuk,
megszórjuk apróra vágott petrezse-
lyemmel, hozzá adjuk a spárgafeje-
ket. Lassú tûzön egy kevés húsleves-
sel feleresztve puhára pároljuk. A le-
vest leszûrjük, a tyúkhúst lefejtjük a
csontjáról, apró darabokra vágjuk,
visszatesszük a levesbe, hozzátesz-
szük a spárgát, a zöldborsót, össze-
forraljuk. Tejföllel tálaljuk. 

Töltött paprika
Hozzávalók: 8 középnagyságú

zöldpaprika, 35 dkg darált sertéshús,
5 dkg rizs, 1 tojás, só, bors, 3 dkg zsi-
radék, 5 dkg liszt, 1 l paradicsomlé. 

Elkészítés: a paprikákat megtisz-
títjuk, megmossuk és leitatjuk a vizet
róla. A sertéshúst leöblítjük, összeke-
verjük a sóval, borssal, beletesszük a
megmosott rizst és eldolgozzuk a to-
jással. A paprikákat lazán megtöltjük

a hússal. Aliszttel, zsiradékkal rántást
készítünk, felöntjük a paradicsomlé-
vel, megízesítjük, beletesszük a pap-
rikákat. Fedõ alatt puhára fõzzük, ha
szükséges, kevés vízzel hígítjuk. Pá-
rolt burgonyával kínáljuk. 

Kelt pite
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 2 to-

jás, 2 dkg élesztõ, 5 dl tej, 5 dkg
vaj, só, citrom, 5 dkg cukor. 

Elkészítés: az élesztõt 1 dl tej-
ben megfuttatjuk. A vajat a cukor-
ral, a tojássárgákkal elkeverjük, és
beleöntjük a tejet, lisztet, sót, élesz-
tõt, hogy jó lágy galuskatésztát
kapjunk. Kidolgozzuk, majd hoz-
záadjuk a tojások kemény habját,
letakarva egy órán át kelesztjük.
Kizsírozott tepsibe öntjük, de még
10-15 percig pihentetjük. Tetejét
megszórjuk kristálycukorral, és
egyenletes tûznél megsütjük. Koc-
kákra vágva tálaljuk.

Úrnapi szokások, hagyományok
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Pályázat

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pá-
lyázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lé-
võ alábbi üres lakások értékesítésére
Az ajánlatnak tartalmaznia
kell a pályázó adatait, a
megajánlott vételárat, a fi-
zetés módját és idejét, va-
lamint a pályázó nyilatko-
zatát a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételek elfo-
gadására. A pályázó ajánla-
tához a pályázat benyújtásá-
tól számított 60 napig kötve
van. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az ön-
kormányzat Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett
1 2 0 0 1 0 0 8 - 0 0 1 4 0 6 4 5 -
00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pá-
lyázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legké-
sõbb 2014. június 16. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatal-
mazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. június 16-án 12 órakor a Bp., III. kerü-
let Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos he-
lyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon
értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbon-
tást követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve,
hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szó-
ló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden

más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXI-
II. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvásárlási jog il-

leti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az ál-
lampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpót-
lásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jo-
gosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak fe-
letti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 23/1995. (XII.28.) rendelet
9/A. paragrafusában meghatározottak szerint szerzõdéskötési díjat kell
fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály 430-3463-as és a 430-3464-es telefon-
számain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felke-
rül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a
következõ internetes hirdetési 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 pályá-
zatot hirdet Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi
ingatlanok értékesítésére

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fi-
zetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásá-
tól számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.
A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonyla-
tot zárt borítékban, legkésõbb 2014. június 16. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük
benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosí-
tási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott
útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. június 16-án 12 órakor a Bp., III. kerület Moza-
ik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül
sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük
zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meg-
hirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-

donosi jogok gyakorlásáról szóló, 23/1995. (XII.28.) rendelet 9/A. paragrafusában
meghatározottak szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyiség- és te-
lekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, 
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály  
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Óbuda Napján a legeredménye-
sebben szereplõ sportolókat elis-
merésben részesítette Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata. A nõk
közül kiemelkedõ sportteljesít-
ményéért Preil Vivien, a Külker
Óbuda Evezõs Klub 17 éves ver-
senyzõje kapta meg az Óbuda
Sportolója-díj kitüntetést.

- Hogyan kezdõdött sportolói
pályafutása?

- Vízimádó család a miénk, az
evezéssel mind a hatan kötõdünk
a vízhez, a Dunához. Még óvo-
dás voltam, amikor megkaptam
az elsõ úszóleckéket, kilencéves
koromtól vízilabdáztam, majd ti-
zenegy évesen kezdtem el a ver-
senyszerû evezést. 2008-2011
között a Ganz Villamossági Eve-
zõs Klubban Neisz Gábor volt a
nevelõedzõm; innen 2012-ben

igazoltam át a Külker Evezõs
Klubba, ahol azóta versenyzek.

Az elsõ sikerek
- Mennyit kellett várni az elsõ je-

lentõs eredményre?
- 2008 július elején, a Budapest

Bajnokság volt életem elsõ verse-
nye, ahol egypárevezõsben a má-
sodik helyen értem célba, majd
egy hónap múlva az Országos
Bajnokságon már sikerült minden-
kit megelõzni. 

- Milyen volt a folytatás? 
- A2009-2010-es évben minden

jelentõs versenyt megnyertem,
ahol elindultam. A 2011-es évem
teljesen kimaradt egy sajnálatos
szembaleset miatt. Egy év kiha-
gyás után az Ergométeres Orszá-
gos Bajnokságon tértem vissza,
ahol 4. helyezést értem el. Atováb-
bi jó szereplésem eredményeként
bekerültem a korosztályos váloga-
tottba és kiutazhattam az Olimpiai

Reménységek Versenyére (ORV),
ahol négypárevezõsben 2. helye-
zést értünk el. 2012-ben is jól ment
a versenyzés, hat aranyérmet nyer-
tem a különbözõ bajnokságokon.
A2013-as év is jól kezdõdött, a vá-
logató megnyerésével ismét részt
vehettem az ORV-n, ahol egypár-
evezõsben aranyérmet szereztem.
Az év további versenyein hat baj-
noki címmel gazdagodott trófea
gyûjteményem, de a legnagyobb
sikernek azt tartottam, hogy serdü-
lõként kijutottam az Ifjúsági Euró-
pa-bajnokságra. 2014-ben klubtár-
sammal, Gadányi Zoltánával, a ha-
zai nemzetközi versenyen a felnõtt
mezõnyben 2. helyezést értünk el,
így mi utazhattunk az ifi Eb-re. A
nemrégiben Belgiumban rendezett
Eb-n a B-döntõt megnyertük (7.
hely), ezzel az eredményünkkel
kiérdemeltük az augusztusi ham-

burgi ifi vb-n való részvételt.
- Hogyan érzi magát a nagy

Külker-családban?
- Támogató közegben vagyok.

A klub elnöke, Mihály Tibor és az
edzõm, Lõrincz Attila mindig min-
denben mellettünk áll, legyen szó
szállás szervezésrõl, vagy sikeres
szereplés esetén jutalom palacsin-
táról. Idejár minden testvérem és
az apukám is edzeni. Az idõsebbik
bátyám edzõként dolgozik. Re-
mek társra és barátra találtam
Zoltána személyében.

Jó tanuló, jó sportoló
- Az evezés „güris” sportág,

csak a legelszántabbak, az edzések
kínjait hosszú távon elviselõk ér-
hetnek fel a csúcsra. Hogyan tud
megbirkózni az edzések és a tanu-
lás együttes terheivel?

- Amozgás a lételemem és az el-
sõszámú hobbim, ezért szívesen
csinálom, és túllendülök a holt-

pontokon. Szerencsére a tanulás
sem jelent gondot, a Csik Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium tá-
mogatja a sportot, a tanárok segí-
tõkészek, amikor hiányzásaim mi-
att pótolnom kell.

- Mit szeretne elérni verseny-
zõként, vannak már konkrét
tervei a sportolás befejezése
utáni idõszakra?

- Az idei ifi vb-n társammal
szeretnénk minél jobb ered-
ményt elérni, hosszú távon ter-
mészetesen az olimpiai szereplés
az álmom. A jövõmmel kapcso-
latban is vannak már terveim, a
rendezés szervezés érdekel, az
érettségi után ebbõl szeretnék
felsõfokú képesítést szerezni.

- Van valami hobbija, kabalája?
- Szívesen hallgatok zenét, fil-

meket nézek, olvasok, sütiket sü-

tök, néha barátokkal kirándulni já-
rok. Kabalám egy plüss hód, amit
a tavalyi Eb-n kaptam, ezt minden
versenyemre magammal viszem.

- Óbudán laknak, itt járt általá-
nos iskolába, így erõsen kötõdik a
kerülethez. Milyen érzéssel fogad-
ta a kitüntetést?

- Meglepett, de örömmel és
büszkeséggel töltött el, hogy ne-
kem ítélték ezt az értékes díjat. Na-
gyon izgultam, amikor a színpadra
szólítottak, a díj átvétele után nem
volt bátorságom mikrofon elé áll-
ni, így Bús Balázs polgármester-
nek és Menczer Erzsébet önkor-
mányzati képviselõnek köszöntem
meg a kitüntetést. Tudom, ez az el-
ismerés kötelez, felelõsséggel jár,
további versenyeredményeimmel
igyekszem rászolgálni a megelõle-
gezett bizalomra.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Óbuda nõi sportolója 2014

Preil Vivien evezõs versenyzõ

NÉGY ARANYAT „ARATTAK” AZ
ERÕEMELÕK. Az Óbudai Erõemelõ
Sportegyesület tagjai számára nemrégi-
ben megkezdõdtek az erõemelõ, fekve-
nyomó és felhúzó versenysorozatok. A
Debrecenben tartott Scitec Raw Power
fekvenyomó versenyen száznegyven in-
dulóból az egyesület öt sportolóval képvi-
seltette magát. Az öt versenyzõbõl né-
gyen aranyéremmel térhettek haza: Job-
bágy László, Kasza László, Hanusz
László és Karsai Zoltán. Kiss Péter kate-
góriájában a tizenegyedik helyen végzett.
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A Budapest Bajnokság I.
osztályában játszó két
legjobb csapat találkozott
a Hévízi úti pályán. 

AIII. kerületi TVE-
Pénzügyõr SE mér-

kõzés igazolta a fokozott
várakozást, a bajnoki cí-
mért csatázó csapatok ta-
lálkozója rangadó volt a
javából. Az újjáépített
központi lelátón egy hely
sem maradt üresen, a né-
zõk kíváncsian várták a
bajnokság végeredmé-
nye szempontjából fon-
tos kilencven percet. 

A Pénzügyõr remekül
kezdett, gyors támadása-
ik sok munkát adtak a ha-
zai védõknek, amint egy
pillanatra kihagyott a fi-
gyelmük, már vezetett is
az ellenfél. A búslakodás
nem tartott sokáig, Szûcs
remekbe szabott góljával
sikerült az egyenlítés.
Döntõ pillanatnak bizo-

nyult a korábbi mérkõzé-
seken jó teljesítményt

nyújtó Horváth Levente
sérülést okozó belépõje,

kiállítása után hatvanöt
percig emberhátrányban

kellett játszania a Kerü-
letnek. Még a szünet elõtt
jött a „büntetés”, gólt
szerzett a Pénzügyõr. 

A folytatás sok izgal-
mat hozott, a tíz ember-
re fogyatkozott hazaiak
nem estek kétségbe, hõ-
siesen küzdöttek az
egyenlítésért. A várva
várt pillanat a 65. perc-
ben jött el, Móczó tizen-
egyesbõl lõtt góljával
alakította ki a 2:2-es
végeredményt. 

A tabellát nézve csa-
lóka a pillanatnyi állás,
a Kerület 11 ponttal ve-
zet, de a Pénzügyõr há-
rom mérkõzéssel keve-
sebbet játszott. Minden-
esetre az óbudai csapat
sorsa a saját kezében
van, ha a hátralévõ mér-
kõzéseit megnyeri, biz-
tosan övék a bajnoki
aranyérem.

Kép és szöveg: 
lovas

Labdarúgás

Döntetlen a rangadón

Az óbudai illetõségû Bán-
kuti MotorSport pilótája,
Bánkuti Gábor idehaza
mindent megnyert már a
ralikrosszban, amit meg
lehet, hiszen kilenc baj-
noki címe magáért beszél,
ugyanakkor az Európa-
bajnokság történetében is
a legsikeresebb magyar
versenyzõ. 

N em olyan régen pe-
dig a szintén euró-

pai léptékû, a magyar
mellett osztrák, cseh,
lengyel, német, belga és
holland versenyzõket
felvonultató Rallycross
Challenge Europe soro-
zat nyirádi versenyén
(mely egyben magyar-
és osztrák bajnoki futam
is volt) bizonyította:
még ralikroszban is oda
lehet érni Magyaror-
szágról, azon belül is
Óbudáról Európa élme-
zõnyébe. 

Pedig nem indult jól a
verseny Gábor számára.
Az elsõ napot még se-
reghajtóként zárta a
Super1600-ban Peugeot
206-osával, miután az
elsõ elõfutam rajtja
elõtt, gumimelegítés
közben eltört a félten-
gely. Az említett techni-
kai probléma azért is
volt bosszantó, mert a

féltengellyel tavaly is
sok gondja akadt a csa-
patnak, ezért Gábor té-
len rengeteget dolgozott
az új konstrukción. Eh-
hez képest pont a leg-
rosszabbkor, az év leg-
fontosabb versenyének
legelején ütötte fel fejét
újból a baj. 

Gábort és csapatát vi-
szont nem olyan fából
faragták, akik egyköny-
nyen feladják. Másnap

már az autó és a pilóta is
végig tökéletesen mu-
zsikált a pályán, és szí-
vós, kitartó munkával
Gábor a döntõ végére
visszaküzdötte magát
egészen a 2. helyig.
Mindezt úgy, hogy ösz-
szes aznapi futamában
óvatosan kellett rajtol-
nia, tudatosan kímélve
féltengelyeit, ami egy-
ben azt is jelentette,
hogy az elsõ kanyarba

rendre csak a 4-5. hely
környékén tudott elfor-
dulni, onnan kellett ké-
sõbb elõretornásznia
magát. Ez pedig sosem
egyszerû feladat egy
erõs nemzetközi me-
zõnyben, ahol mindenki
a gyõzelemre tör. Gá-
bornak azonban sike-
rült, újra megcsillantotta
klasszisát.  

A csapat másik óbudai
versenyzõje, Varga Vik-

tor is remekelt a nyirádi
hétvégén. Õ a Magyar
Kupa mezõnyében állt
rajthoz egy bérelt Opel-
lel, ami messze elmarad
teljesítményben a rivális
versenyautók többségé-
tõl, ám Viktor ezt a hi-
ányt kiválóan pótolta
bátorsággal. A B-dön-
tõben egy olyan ponton
elõzött, ahol mások so-
ha nem szoktak. A pálya
leggyorsabb pontján, az
ugrató utáni padlógázas
lefelében érezte úgy, el-
érkezett a pillanat, hogy
bemutassa a hétvége
manõverét, és a külsõ
ívrõl meglepve riválisát
az élre állt. Ezzel a bátor
és precízen kivitelezett
elõzéssel megnyerte a
B-döntõt, és feljutást
nyert az A-döntõbe, itt
viszont már csak az elsõ
kanyarig jutott, miután
ütközött egyik ellenfelé-
vel, és megsérült bal el-
sõ felfüggesztése, így 6.
lett. Az a B-döntõs elõ-
zés viszont mindenért
kárpótolta, õ és az egész
csapat is sikeres ver-
senyt zárt. 

Ralikrosz – Bánkuti a Challenge Europe futamon

Nagy nemzetközi siker

WWW.BANKUTIMOTORSPORT.HU
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Átadták az Óbudai Kaszások új
szabadtéri kosárlabda pályáját
május 30-án. A jelentõs esemé-
nyen megjelent Bús Balázs, Óbu-
da Békásmegyer-polgármestere,
Szalay Ferenc, a Magyar Kosár-
labdázók Országos Szövetségének
elnöke és Tamás Ilona, a Klebers-
berg Intézményfenntartó Köz-
pont (KLIK) 03. tankerületének
igazgatója.

Egyre több mozgás
Török Ferenc ügyvezetõ el-

nök megnyitójában kiemelte,
hogy a fiataloknak szükségük
van a mozgásra, a javuló léte-
sítmény-helyzet lehetõvé teszi,
hogy még többen megismerjék,
vagy magasabb szinten gyako-
rolják a kosárlabda játékot. A
szervezett keretek között zajló
eseményekkel szeretnék ide
szoktatni a gyerekeket, ezzel
tovább bõvítve a már így is ma-
gas (600 feletti) létszámot. 

Szalay Ferenc elismeréssel
szólt az egyesület szakmai- és
nevelõ munkájáról. Dicsérte
azt a tervszerû építkezést, mel-
lyel az ország legnagyobb ne-
velõegyesületévé vált és a fia-
taloknak egész életre szóló
mintát adott, hogyan kell ösz-
szetartó baráti közösségben
egészségesen, egymást megbe-
csülve élni.

Együttmûködés
Bús Balázs fontosnak ítélte a

Kaszásoknak a kerület minden-

napi életében betöltött szere-
pét. Az egyesület sok fiatalnak
biztosít rendszeres játék- és
versenyzési lehetõséget, ezzel
segítve szabadidejük hasznos
eltöltését. Megemlítette, hogy
az önkormányzat folyamatosan
bõvíti a sport finanszírozására
szánt forrásokat, támogatja a
klubokat és mindenki számára
lehetõvé teszi a szabadtéri fit-
neszparkok használatát. Céljuk
a klubokéval azonos: minél
több fiatal találja meg örömét a
mozgásban. 

Az avató ünnep fontos ese-
ményét jelentette a Kaszások
és a KLIK között létrejött
együttmûködési egyezmény
aláírása. A Török Ferenc és Ta-
más Ilona kézjegyével ellátott
szerzõdés a klub és a kerületi

oktatási intézmények szoros
kapcsolatát hivatott megvalósí-
tani. Az iskolák az eddiginél is
nagyobb kedvezményt biztosí-
tanak a Kosárlabda Akadémia
toborzási és fejlõdési folyama-
taihoz, cserébe a Kaszások
szakmai segítséget nyújt az is-
kolák sportjához és testnevelé-
si tevékenységéhez. Ez a kap-
csolat nagy elõny, ugyanakkor
felelõsséggel is jár; a jövõben

Kaszásoknak még több sportos
program szervezésérõl és lebo-
nyolításáról kell gondoskodni. 

Örömjáték
A megnyitó protokoll része

után a meghívott vendégek né-
mi ízelítõt kaptak a helyi kosa-
ras életrõl. Török Ferenc zár-
szava után, az addig fegyelme-
zetten viselkedõ közel ötvenfõs
gyerekhad, mint szilaj csikók,
vágtattak a pályára és a szülõk-
kel együtt önfeledten pattogtat-
ták a labdát, hosszú perceken át
„tesztelték” az új játékteret.
Miután kitombolták magukat,
következett a bemutató mérkõ-
zés, két tehetséges játékosok-
kal teli csapat között. A Gyer-
mek I és Kaszás Minik párharc
volt az elsõ mérkõzés a felava-
tott pályán. A nézõk élvezték a
két csapat örömjátékát, gyakori
tapssal jutalmaztak egy-egy
látványos megoldást. A mérkõ-
zés után kiürült a szabadtéri pá-
lya, de a pihenõ nem tart soká-
ig, naponta jönnek majd a moz-
gásra, játékra kiéhezett gyere-
kek. Lovas Albert

Szabadtéri pályaavató a Kaszásoknál 
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartalmaz-
nia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés mód-
ját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pá-
lyázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot
befizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályá-
zóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bi-
zonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2014. június 16. (hétfõ) 12
óráig van lehetõségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Ér-
tékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp.,
Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www. obuda.hu
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014. június 16-án 12 órakor a Bp.,
III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyal-
jon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 forint felett meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar

Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes ál-
lami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõváro-
si Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonvi-
szonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tu-
lajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jo-
gosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 23/1995.
(XII.28.) rendelet 9/A. paragrafusában meghatározottak szerint
szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési,
helyiség- és telekhasznosítási osztály
430-3464-es és a 430-3465-ös tele-
fonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.Tósoky Balázs ügyvéd min-
den hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás
király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Minden hónap negyedik keddjén
(legközelebb június 24-én) 17-tõl 19 óráig dr. Tósoky Balázs ingyenes
jogsegélyt tart a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz irodában. * Dr.Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb június 19-
én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart in-
gyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a Fidesz 4-es választókerületi elnö-
kének megbízásából dr. Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hó-
nap második csütörtökén (legközelebb június 12-én) 18-tól 20 óráig az Óhegyi
Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fi-
desz 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 június 19-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 június
11-én) 16-tól 17 óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi ta-
nácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as
telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szervezete ingye-
nes adótanácsadást szervez minden hónap második keddjén (legköze-
lebb június 10-én) 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. alatti Fidesz irodában.

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

A Kereszténydemokrata
Néppárt III. kerületi Szer-

vezetének õszi önkormányzati
választási kampánynyitó ren-
dezvényén Tarlós István fõpol-
gármester és Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgármeste-
re elmúlt négy évben végzett

munkájának eredményeirõl, jö-
võbeni terveirõl hallhattak a
résztvevõk június 3-án a Se-
lyemgombolyító épületében. A
KDNP és támogatói Tarlós Ist-
vánt jelölik fõpolgármesternek,
Bús Balázst pedig a III. kerület
polgármesterének.

KDNP-s választási kampánynyitó

FOGADÓÓRA. Kiss László országgyûlési képviselõ (Budapest,
10. választókerület) fogadóórája minden hónap elsõ péntekén
16-tól 17 óráig a III. Mókus utca 1-3. szám alatt. (Telefonszám:
368-9464; e-mail: kiss.laszlo@parlament.hu)

Könyveink többsége egyszeri elolva-
sás után felkerülnek a könyvespolc-
ra, és talán sosem vesszük õket is-
mét kézbe. A Könyvmegálló-kezde-
ményezés egyik célja, hogy haszná-
lata által más olvasót is élményhez
juttasson. A békásmegyeri, Zemplén
Gyõzõ utcai Máltai játszótéren a leg-
fogékonyabb és legnyitottabb kor-
osztály vehette birtokba az újabb sza-
badtéri könyvszekrényt május 25-én.

A„Hozz egy könyvet; Vigyél
egy könyvet!” mozgalom az

olvasás ösztönzésére irányul,
szem elõtt tartva a környezetvéde-
lem lehetõségét. - A szabadtéri já-
ték közben a gyerekek jó eséllyel
sétálnak el a könyvszekrényhez,
ahol a mozgás mellett a mese va-
rázslatos világába
csöppenhetnek, ha õk
vagy szüleik, nagy-
szüleik elolvasnak
egy kedvükre való
történetet. És ha szí-
vesen élnék át fantá-
ziájuk által a kötet-
ben rejlõ kalando-
kat, otthon tovább
folytathatják - is-
mertette a Könyv-
Megálló használatá-
nak lényegét Gyulai
Ivánné, az Óbudai
Platán Könyvtár ve-
zetõje, aki a gyere-
kekhez szólva hozzá-

tette: - Az elvitt könyv helyett
hozzatok egy másikat, amit ti is
szívesen vennétek kézbe!

Morva Emília, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Közép-Magyar-
országi Régiójának vezetõje
örömmel nyugtázta, hogy a ját-
szótér újabb élmény-elemmel
gazdagodott. Egyúttal reményét
fejezte ki, hogy a „maradék” öt
III. kerületi „Máltain” is lesz
KönyvMegálló. 

Az elsõ, nagy gonddal össze-
válogatott köteteket Bús Balázs
polgármester tette be a könyv-
szekrény polcaira. Gyermekna-
pi meglepetésként Huzella Pé-
ter, Kossuth-díjas dalszerzõ,
elõadómûvész szórakoztatta az
ifjúságot. Sz. Cs. 

Békásmegyer – KönyvMegálló 

Mese, kaland, élmény a Máltai játszótéren

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a fõváros legnagyobb termelõi pi-
aci hálózata, a termeloi.hu közösség I. Óbudai Eperünnep és Epervásár el-
nevezéssel terményünnepet, családi rendezvényt szervezett május 19-tõl
25-ig a Kolosy téren, a Csemete utcában. Az Óbudai Termelõi Piac másik
két helyszínén, a Római téren és a Pethe Ferenc téren is folyamatos eper-
vásár volt az ünnep hetén. A fénypont május 24-én volt, amikor eperfi-
nomságok fõzõversenyét, közös eperlekvárfõzést tartottak. A látogatók
eperbort, eperpálinkát és epres rétest is kóstolhattak 

Eperünnep a városrészben 

FOTÓK: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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