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Két kiemelt óbudai helyszínen és egy vi-
déki telephelyen alakított ki az önkor-
mányzat új Életmentési Pontot.

A „Braunhaxler” Egyesület kezdeménye-
zésére rendezi az önkormányzat június
27-én és 28-án a búcsút.

Június 28-án 11 órakor ünnepi, jubileu-
mi szentmise lesz a Szent Péter és Pál
Fõplébánia-templomban.24

Szent Péter-Pál ünnepe

6
Újabb Életmentési Pontok

18
Óbudai Búcsú a Fõ téren

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma július
17-én, pénteken jelenik meg.

T erepen, hóban és sárban is
remekül használható Dacia

Duster gépkocsit adományozott
az Észak-Budai Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségnek négy ön-
kormányzat. A terepjárót az I., a
II., a III. és a XII. kerületben
használják a tûzoltók. 

RÉSZLETEK A 13. OLDALON

A z elkövetkezendõ idõ-
szakban a lakosság foko-

zott rendõri jelenlétre és ellen-
õrzésre számíthat az utakon.
Ezek helyszínei a III. kerületi

fõútvonalak, forgalmasabb
csomópontok, illetve a szemé-
lyi sérüléses balesetekkel érin-
tett egyéb útszakaszok. Frek-
ventált területek a Bécsi, a

Szentendrei, a Vörösvári út, a
fõbb keresztezõdések, mint
például a Mátyás király út-
Batthyány utca, a Flórián tér, a
Pünkösdfürdõ utca-Batthyány
utca keresztezõdése. 

FOLYTATÁS A 13. OLDALON

Könnyû- és komolyzenei,
valamint színházi prog-

rammal és filmvetítésekkel, ki-
állításokkal is várják a közönsé-
get az Óbudai Nyár szervezõi

augusztus 30-ig. Kulka
János, a Ghymes együt-
tes, Charlie, a Kaláka,
Horgas Eszter, Ma-
lek Andrea, Feke

Pál, Somló Tamás, Karácsony
János, Lajkó Félix, Kovács Ka-
ti és a Sebõ Együttes - csak né-

hány azok közül, akik fel-
lépnek az Óbudai Nyár szí-
nes programsorozatában. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS A 2-3. OLDALON

Óbudai Nyár augusztus 30-ig • www.obudainyar.hu

Terepjáró ajándékbaFokozott rendõri ellenõrzés 

Meglepetés! LGT szimfonik-koncert

Zene, színház, kiállítás

Sikeresnek bizonyult a Szent Margit Kórház mûtõfejlesztési kampányának elsõ szakasza. Fél év alatt több mint 120 millió forint gyûlt össze az
adományozók jóvoltából, így a kórház megvásárolhatta azokat az új laparoszkópos eszközöket, melyeknek köszönhetõen a mûtött betegek lába-
dozása, gyógyulása lerövidülhet, hamarabb térhetnek vissza szeretteik körébe, illetve állhatnak ismét munkába. Az endoszkópos mûtõt június
18-án adták át                                                                                                                                                                      TUDÓSÍTÁS AZ 5. OLDALON

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

Átadták az új, korszerû endoszkópos mûtõt
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Tizenötödik alkalommal ren-
dezik és mára a fõváros, sõt
az ország nívós programkíná-
latában is rangot szerzett ma-
gának az Óbudai Nyár. Az ér-
deklõdõket a hagyományok-
hoz híven, értékes kulturális
élmények, szabadtéri kon-
certek, kiállítások, gyermek-
programok, színházi elõadá-
sok és filmvetítések várják. 

A z Óbudai Kulturális
Központ által szerve-

zett rendezvénysorozatot
minden évben gazdagítják
a kerület kulturális intéz-
ményei, többek között az
Óbudai Társaskör, az Óbu-
dai Múzeum, az Aquincu-
mi Múzeum és a Platán
Könyvtár is. A zenei és
színházi programok több
helyszínen zajlanak, így a
Fõ téren, a Zichy udvar-
ban, a Kobuci kertben, a
Csobánka téren, és a Fellini Római Kultúr-
bisztróban. 

LGT szimfonik
A rendezvénysorozat egyik legnagyobb

meglepetése július 4-én 20 órától lesz a
Zichy udvarban, amikor a legendás LGT
dalait hallgathatjuk meg szimfonikus
hangszerelésben. 

A ‘70-es, ‘80-as évek egyik legmeghatá-
rozóbb hazai együttese, a Locomotiv GT
legnagyobb sikerei csendülnek fel eddig
sosem hallott, egyedi elõadásban. A zene-
kar, a kiváló énekesek és szólisták arra a
különleges feladatra vállalkoznak, hogy a
rock-alap teljes mellõzésével, kizárólag
szimfonikus hangszerelésben szólaltassák
meg a progresszív rockzene magyarorszá-
gi úttörõinek méltán híressé vált dalait.
Fellép az Óbudai Danubia Zenekar, éneke-
sekkel, gyermekkórussal. Közremûködik:
Malek Andrea és Feke Pál, a sztárvendég
Karácsony János és Somló Tamás.

Óbudai Búcsú
A két és fél évszázados hagyományokra

visszatekintõ Óbudai Búcsúra invitálják a
közönséget június 27-én és 28-án. 

Az elsõ napon koncerteket tartanak.
Színpadra lép a Budapest Ragtime Band,
Gájer Bálint és együttese, majd Kovács
Kati. A második napon a hagyományõrzõ
programoké lesz a fõszerep: nemzetiségi
kórustalálkozó, néptáncbemutatók, ope-
rett-est, utcabál, kirakodóvásár és sok csa-
ládi program várja a Fõ térre látogatókat. 

Zene, zene, zene
Az egész nyáron tartó eseménysorozaton

olyan neves színészek és együttesek is
színpadra lépnek, mint Kulka János zenés
estjével, a Ghymes együttes, Lajkó Félix,
Horgas Eszter, a Benkó Dixiland Band, a
Boban és Marko Markovic Orkestar,

Weszely Ernõ és Charlie, valamint az Óbu-
dai Danubia Zenekar koncertjével. 

A Kobuci kertben is változatos a zenei kí-
nálat. Koncertet ad többek közt: Harcsa Ve-
ronika, a Budapest Voices, a Quimby és a
Budapest Bár. 

A július 8-án kezdõdõ, háromnapos Blu-
es-fesztiválon a mûfaj jól ismert hazai és
nemzetközi képviselõit láthatjuk, többek
közt Little G-t. 

Gyermekprogramok
Idén nyáron sem lesz hiány gyermek-

programokban. Sok más mellett az Alma
együttes, a Kaláka, a Hahó együttes, a Ko-
lompos és a Szélkiáltó is szórakoztatják
majd a kicsiket. 

Az apróságoknak a zenén kívül is renge-
teg elfoglaltságot kínálnak a szervezõk,
ilyen lesz például az Aqiuncumi Múzeum-
ban tartandó Római Baba-mama klub óvo-
dásoknak július 14-én, vagy a Hozd ma-
gaddal a nagyit! program augusztus 11-én,
ahol az óvodás korú gyermekeket és szüle-
iket várják egy délelõtti aquincu-
mi kalandozásra, mely során mi-
tológiai történetekkel és az
aquincumi Festõházzal ismer-
kedhetnek, római kori játékokat
készíthetnek. 

„Halál hotel”
Több színházi elõadás is várja

az igényes szórakozás híveit. 
Csak néhány újdonság a kíná-

latból: Te csak pipálj, Ladányi!
címmel július 25-én 20 órai kez-
dettel látható a Karinthy Színház
elõadása Mikó István, Zsurzs Kati
és Voith Ági fõszereplésével a
Zichy udvarban. Az Óbudai Tár-
saskör kertjében mutatják be
Egressy Zoltán „Halál Hotel” cí-
mû darabját, Õze Áron rendezésé-

ben és fõszereplésével, elõször
július 15-én 21 órától. Ugyanitt
az opera rajongóit a „Carmen-fi-
lé” darab várja július 31-én és
augusztus 1-jén 20 órától.

Kiállítás, film
Az eseménysorozatban igé-

nyes, izgalmas programokat,
kiállításokat rendeznek a mú-
zeumokban is, így a Kassák-
ban, illetve a Goldberger Tex-
tilipari Gyûjtemény kiállítóte-
reiben. Az Óbudaiban a Múze-
umok Éjszakáján a kiállítások
mellé kitelepül a PániQ Szoba,
lesz sorsjáték és swing show,
majd Gájer Bálint ad koncertet. 

Sok jó filmet tekinthet meg a
közönség a Kobuci kertben, az

Esernyõs Filmklubban és a Fellini Római
Kultúrbisztró Partmozijában. 

Duna karnevál
A 20. évfordulóját ünneplõ nemzetközi

tánckaraván állandó vendége Békásme-
gyernek. A jubileumon a külföldi vendé-
gek közt egyaránt megtalálhatók voltak a
határon túli magyar hagyományõrzõ cso-
portok és az Európa más országaiból,
Ázsiából és a tengerentúlról érkezõ egzoti-
kus társulatok is. A Csobánka tér adott ott-
hont a Tér-Zene mûsoroknak is. 

Hékás, Békás! 
A programsorozat a Hékás, Békás! nyárbú-

csúztató fesztivállal zárul augusztus 29-én
11 órától. A Csobánka téren játszóházzal,
népi udvarral, bábszínházi elõadással és
koncerttel fogadják a kicsiket. A nagyob-
bakat egyebek mellett Szandi nagykoncert
(18 órától), tûzzsonglõr elõadás, majd a
nap végén a Charlie Band szórakoztatja
20.30 órai kezdettel. Sz. Cs.

Meglepetés! LGT szimfonik-koncert

Zene, színház, kiállítás

Az Óbudai Nyár rendezvénysorozatában Mendelssohn hege-
dûversenye, Liszt: Les Préludes és Fauré: Palleas and
Melisande címû zenemûvei csendültek fel Héja Domonkos
vezényletével az Óbudai Danubia Zenekar ingyenes, Fõ té-
ri koncertjén június 19-én

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Igazi nyárindító hangulat-
ban vonultak végig Belsõ-
Óbudán a különbözõ törté-
nelmi korok ruháit felvo-
nultató hagyományõrzõk a
Korok Fesztiválján június
14-én. A rendezvénysoro-
zatot Bús Balázs polgár-
mester nyitotta meg a Fõ
téren. 

Akerületben már má-
sodszor találkoz-

hattak az érdeklõdõk az
Óbudai Korok Fesztivál-
ja kavalkádjával. Az ese-
mény szervezõinek szán-
déka szerint az ókortól a
középkoron át a barokk
korig terjedõ idõszak kü-
lönbözõ megjelenési for-
máit kívánták felvillanta-
ni a városrész stílszerû
építészeti emlékei között. 

Az Óbudai Turisztikai
Egyesület, az Óbudai
Kulturális Központ, az
Óbudai Társaskör, az
Óbudai Múzeum és az
Aquincumi Múzeum
együttmûködésével a
Fõ téren, a Szentlélek
téren és a Zichy-kastély
udvarában barangolhat-
tak az idõben. Többek
közt a Kincsõ Néptánc-
együttes, majd a Bohém
Ragtime Jazz Band szó-
rakoztatta az egybe-
gyûlteket, miközben a
Zichy udvarban a Légi-
ós tábor programját él-
vezhették a látogatók.
Az Esernyõs – Óbudai
Kulturális, Turisztikai
és Információs Pontban
régi korok étkeit, nedûit
kínálták. 

Örökké városok, cé-
lok, életkorok és vál-

tozások között haladsz -
idézte megnyitójában
Márai Sándort a polgár-
mester. Bús Balázs utalva
a III. kerület gazdag építé-
szeti örökségére és a hoz-
zá kapcsolódó lokálpatri-
óta érzésre, úgy fogalma-
zott: ebbõl táplálkozik ez
az ünnep is, és így vezet
keresztül bennünket kö-
zös múltunk évezredein.

A városrész sajátos ki-
sugárzását említve feltette
a kérdést: ugyan hol talál-
ható a világon még egy

olyan aluljáró, mely ókori
romok között vezeti át a
gyalogost a túloldalra?
Hol búcsúznak még a bal-
lagó diákok római amfite-
átrumban, tûzijátékkal,
középiskolás éveiktõl? A
költõi kérdések mellett
azt is megjegyezte, hogy
a közelben áll egy olyan
barokk templom, mely-
nek plébániáját 1000 éve
alapította Szent István ki-
rály. A Zichy kastély falai
között szinte megeleve-
nednek a XVIII. század
arisztokratikus minden-
napok. Hozzátette, a

Kiscelli kastély, egykor
volt trinitárius kolostor
boltívei alatt megjelenik
az a modernista törekvés,
mely a különbözõ mûvé-
szeti programok révén a
barokk épületegyüttest
bevonja a jelen kulturális
életének körforgásába. Az
Óbudai Nyár mai nyitá-
nya, és a még elõttünk ál-
ló zenei, irodalmi és szá-
mos további szórakoztató
elõadás jelzi, hogy Óbu-
dán ma már valódi közös-
ségformáló erõt jelent a
kultúra - zárta gondolatait
Bús Balázs.

Történelmi korokat idézõ színes felvonulás

A kulturális, a tudományos
és a sportélet nyolc ki-
emelkedõ képviselõjét tün-
tették ki díszpolgári cím-
mel a Fõvárosi Közgyûlés
június 19-ei ünnepi ülésén.

Az elismerést Marton
Éva Kossuth-díjas

operaénekesnõ, a nemzet
mûvésze; Hámori József
Széchenyi-díjas biológus;
Portisch Lajos olimpiai
bajnok sakkozó, a nemzet
sportolója; Rudas Ferenc
korábbi válogatott labda-
rúgó és sportvezetõ; Ru-
dolf Péter Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas színmû-
vész vehette át Tarlós
István fõpolgármestertõl.
A szintén Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas színmû-

vész és színházigazgató
Bálint András távollét-
ében a díszpolgári címet
fia, Bálint Dániel vette át.

Az elismerésben posz-
tumusz részesült Kerká-
poly Endre Széchenyi-dí-
jas mérnök és Varga Zoltán
olimpiai bajnok labdarúgó.
A kitüntetést gyermekeik -
Kerkápoly Endre, vala-
mint Varga Attila és Kata-
lin Stadik - vették át.

Az ünnepi ülésen Tarlós
István elmondta: a kitün-
tetettek mindannyian évti-
zedek kitartó munkájával
teremtettek közösséget,
maradandót alkotva mind
szakmai, mind emberi ér-
telemben. - Budapest
mindig úgy fejlõdhetett,
hogy kimagasló személyi-

ségek, hazafias elkötele-
zettségû emberek a közös-
ség javára alkot-
tak, munkálkod-
tak - tette hozzá.

A fõpolgármes-
ter beszédében ki-
tért arra is, hogy
véleménye szerint
Budapest túl van
a legnehezebb,
legküzdelmesebb
éveken. Mint fo-
galmazott, az év-
tized elején még
attól lehetett tarta-
ni, hogy alapvetõ
szolgáltatásokat sem fog
tudni biztosítani a fõváros,
ezzel szemben ma sorra
újulnak meg Budapest
emblematikus középületei
és közterei, számos köz-
beruházás kezdõdött meg
vagy fejezõdött be az el-

múlt idõszakban. Ugyan-
akkor a mostani ciklus
sürgõs feladatának nevez-
te a közösségi közlekedés
jármûparkjának megújítá-

sát, a 3-as metróvonal fel-
újítását, a Margitsziget to-
vábbi fejlesztését, a fõvá-
ros árvízvédelmi problé-
máinak megoldását. 

Az oldalt összeállította Klug Miklós

Budapest új díszpolgárai 

Semmelweis-nap, elismerésekkel
Az önkormányzat, a Szent Margit Rendelõintézet
Nonprofit Kft. és Óbuda-Békásmegyer Védõnõi
Szolgálata június 26-án 13 órai kezdettel tartja
Semmelweis-napi rendezvényét a Békásmegyeri
Közösségi Házban, ahol elismeréseket adnak át az
egészségügyben dolgozó munkatársaknak.

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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A kerületi ellátások és szolgáltatások minõségének javí-
tása illetve a kerületben élõk támogatása érdekében új
szabályokról és lehetõségekrõl is döntött a képviselõ-
testület a június 11-ei rendes ülésen.

Rendelet módosítások, pályázati források bevonása

A fizetõs parkolás be-
vezetésérõl szóló,

február 12-én elfogadott
rendelet szövegét tovább
pontosították. Ezek érin-
tik a bérlõ részére bizto-
sítandó lakossági vára-
kozási hozzájárulás fel-
tételeit (lakóhely fogal-
mának pontosítása); a
lakossági várakozási
hozzájárulás díjkedvez-
mény feltételeit (jogo-

sultsági feltételek ponto-
sítása több gépjármû
esetén); az övezeten kí-
vüli kedvezmény feltét-
eleit (lakóhely fogalmá-
nak pontosítása). Javí-
tották a gyermekszállítá-
si kedvezmény feltétele-
it (jogosulti kör bõvíté-
se, gépjármû fogalmá-
nak pontosítása, igény-
lés alapja és az igényel-
hetõ kedvezmény mérté-

ke); az alkalmazotti ked-
vezményt (feltételek
pontosítása, kedvezmé-
nyes alkalmazotti ked-
vezmény bevezetése); a
lakossági várakozási
kedvezmény feltételeit
(gépjármû fogalmának
pontosítása, lakóhely fo-
galmának pontosítása).
Új szabályként bevezet-
ték a háziorvosi kedvez-
ményt is.

Pontosították a parkolásról szóló rendeletet

Ö nkormányzati fel-
adatellátást szolgá-

ló fejlesztések támoga-
tásra közösen hirdetett
pályázatot az önkor-
mányzatokért illetve az
államháztartásért felelõs
minisztérium. A támoga-
tás célja egyebek mellett
az önkormányzatok által
fenntartott bölcsõdébe és

óvodába járó gyermekek
minél magasabb színvo-
nalú ellátása, és az
egészségügyi alapellátás
feltételeinek javítása. 

Mivel a pályázati fel-
tételeknek Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata megfelel, így a kép-
viselõk döntése alapján
elindul a kiírt pályáza-

ton. A remélt forrásból az
Ányos utcai gyermekor-
vosi rendelõ, gyermek-
fogászat és védõnõi ta-
nácsadó újulhat meg. A
szükséges 10 millió fo-
rint önerõ biztosítására
elõzetes kötelezettséget
vállalt az önkormányzat
a 2016. évi költségvetés
terhére.

Megújulhat az Ányos utcai gyermekrendelõ 

Újraszabályozott támogatások
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások új
rendszerének alkalmazása óta azt mutatják a ta-
pasztalatok, hogy - a járási hivatalhoz kerülõ, illetve
még kifutó támogatási típusokat is leszámítva - a
megállapított segélyek száma csökkent, ugyanakkor
az elutasítások aránya emelkedett. Annak érdeké-
ben, hogy minél több rászoruló személynek, család-
nak segítséget nyújthasson az önkormányzat, újra-
szabályozták a lakhatási támogatást, a betegápolási
díjat, a gyógyszertámogatást és a hátralékkezelési
támogatást, valamint a rendkívüli családvédelmi és
gyermekvédelmi támogatások feltételeit.

Módosított lakáspályázat
Két ponton módosult „az önkormányzat tulajdoná-
ban álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló”
rendelet. E szerint egy pályázó legfeljebb három la-
kásra nyújthat be érvényesen pályázatot. A másik
változtatás szerint szociális alapon kell megállapíta-
ni az önkormányzati lakás lakbérének mértékét
(bérleti szerzõdés meghosszabbításával történõ
bérbeadás esetén), amennyiben a szerzõdés lejár-
tát megelõzõ szociális rászorultság felülvizsgálata
során a bérlõ rászorultságát állapították meg.

• Újra megköti az
együttmûködési megálla-
podást a „RÁSE” Rászo-
rultak Megsegítésére Ala-
pítvánnyal az önkor-
mányzat. A szervezet te-
vékenysége kiemelt fon-
tosságú az Óbuda-Békás-
megyeren élõ idõskorú la-
kosság, valamint a kerüle-
ti szociálisan rászoruló
családok életében. Segít-
ségét és támogatását élel-
miszercsomag, vásárlási
utalvány, illetve egyéb
természetbeni vagy anya-
gi formában juttatott ado-
mányok révén, másrészt
az idõs emberek részére
szervezett rendezvények
során történõ ajándékozás
útján valósítja meg.

• A II. félévben is kiírják
a civil mûködési pályáza-
tot. Ennek célja a civil
szervezetek mûködéséhez
és alaptevékenységéhez
való hozzájárulás. Apályá-
zaton részt vehetnek a III.
kerületben 2014. január 1-
je elõtt bejegyzett, és itt
ténylegesen tevékenységet
folytató civil szervezetek,

illetve azok a szervezetek,
melyeknek nem a kerület-
ben van a székhelyük, de a
tevékenységüket a város-
rész lakossága érdekében
fejtik ki. Az oktatási-neve-
lési intézményeknek is hir-
detnek pályázatot, mely-
nek célja helyi kulturális
intézmények és emlékhe-
lyek megismerésének elõ-
segítése az általános és kö-
zépiskolákban, valamint
az önkormányzat által
fenntartott óvodákba járó
gyermekeknek.

Újra pályázhatnak a civilek

M ég 2001-ben jelöl-
te ki az önkor-

mányzat azokat a közte-
rületekrõl látható falfelü-
leteket, amelyeken lehet
„nem rendeltetésszerû
felületképzést létesíteni”
azaz graffitizni. Most
újabb falakon legalizálja
a firkálást, festést: a
Csobánka téri gördeszka
pálya mellett kialakított
graffiti falon, a Laktanya
utcai sportparkban kiala-

kított gördeszka elemek
oldalán és a Gázgyár ut-
cában épülõ zajvédõ fal
mindkét oldalán. Van né-
hány, nem önkormány-
zati tulajdonban lévõ
ilyen fal is, ahol a tulaj-
donos engedélyével le-
het mázolni: a Ladik utca
és Bogdáni út között, a
HÉV vonalával párhuza-
mos kerítés falán, a HÉV
vonalával párhuzamos
zajvédõ fal Búza utcai

oldalán és a PP Center
(Szentendrei út 89-93.)

Angel Sanz-Briz út felõ-
li kerítés falán.

Több helyen lehet graffitizni
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A z elõterjesztés sze-
rint a Soteria Ala-

pítvány hosszú évek óta
magas szakmai színvo-
nalon végzi munkáját,
szolgáltatásai ma már
több területre, fõvárosi
kerületre kiterjednek, de
ellátásaik székhelye to-

vábbra is Óbudán talál-
ható. Az alapítvány nap-
pali ellátást nyújtó Kilá-
tó Klubházának megfo-
galmazott célja egyrész-
rõl a szolgáltatást igény-
bevevõk komplex pszi-
cho-szociális rehabilitá-
ciójának, a társadalomba

és a korábbi vagy új kö-
zösségekbe történõ be-
és visszailleszkedésé-
nek, új kapcsolatrend-
szerek kialakításának, az
elveszett készségek és
képességek visszaszer-
zésének az elõsegítése,
valamint a klubtagok

személyre szabott reha-
bilitációs programokon
keresztül történõ életmi-
nõségének javítása. Fel-
adatának tekinti más-
részt a krónikusan men-
tális problémákkal élõk-
nek olyan védett, támo-
gató közeget, illetve na-
pi életritmust biztosító
közösségi szolgáltatáso-
kat szervezni, amelyek
segítségével megtartható
a klubtagok életminõsé-
ge, önálló életvitele, a

mindennapokkal való
megbirkózás képessége. 

A közelmúltban a
Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal el-
lenõrzést végzett az ala-
pítványnál, és megállapí-
totta, hogy az önkor-
mányzattal kötött ellátási
szerzõdésbõl hiányzik a
szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szó-
ló törvényben kötelezõen
felsoroltak közül néhány
elem. A testület új megál-
lapodás megkötésével ezt
a hiányt pótolja.

A Szent Margit Kórház Fej-
lesztéséért Alapítvány kö-
zösségi akciójának célja az
egészségügyi intézmény
központi mûtõjének teljes
felújítása, széles körû tár-
sadalmi összefogással. Az
intézmény vezetése 2014
tavaszán döntött úgy, hogy
új mûtõ építésébe kezd. 

Ami különösen izgal-
massá tette az el-

gondolást, az a finanszí-
rozás módja. A kórház
2013-ban rengeteg mun-
kával, alapítványok be-
vonásával, támogatók
gyûjtésével és a szûkös
pályázati lehetõségek ki-
használásával közel 200
millió forintos forrást te-
remtett elõ infrastruktúrá-
jának és gépparkjának
fejlesztésére. A most
megcélzott felújítás pedig
egyfajta kísérleti projekt-
ként indult: a vállalati és
a civil szféra összefogá-
sára alapozott, azzal a
céllal, hogy a társadalmi
kooperációnak köszönhe-
tõen mielõbb elkezdõd-
hessenek a fejlesztések. 

A mûtõ felújításának
elsõ lépése az endoszkó-
pos eszközpark megújí-
tása volt. A kampány si-
keresnek bizonyult, hi-
szen fél év alatt több
mint 120 millió forint
gyûlt össze az adomá-
nyozók jóvoltából, így a
kórház megvásárolhatta
az új laparoszkópos esz-
közöket. Ennek köszön-

hetõen a mûtött betegek
lábadozása, gyógyulása
lerövidülhet, hamarabb
térhetnek vissza szerette-
ik körébe, illetve állhat-
nak ismét munkába. 

Tovább gyûjtenek 
a központi mûtõre

- 1981-ben adták át a
kórház mûtõjét, mely az
idõ múlásával egyre ne-
hezebben tudott a kor
követelményeinek meg-
felelni - mondta dr. Ba-
dacsonyi Szabolcs, a
kórház megbízott fõigaz-
gatója. Tavaly döntöttek
felújítása mellett, mely-
nek alapját a széleskörû
társadalmi kooperáció
jelentette. Az adomány-
gyûjtés októberben in-
dult és ez év végéig tart.
A mûtõfejlesztés elsõ lé-
pése a laparoszkópiás
mûtõ eszközparkjának
felfrissítése, melyre 120
millió forintot fordítot-
tak. Megjegyezte: a terv-
be vett központi mûtõ
teljes korszerûsítése mil-
liárdos nagyságrendû be-
ruházás lesz. A kórház
adományozási akciójá-
hoz a helyi és a fõvárosi
önkormányzattól a cége-
ken és civil szervezete-
ken át a magánszemélye-
kig nagyon sokan csatla-
koztak, tehát az összefo-
gás egyértelmû sikernek
tekinthetõ. A következõ
cél az adománygyûjtés
folytatása, a teljes köz-
ponti mûtõ felújítására.

Kiemelte, hogy az alter-
natív forrásteremtõ erõ-
feszítés nem helyettesíti,
csupán kiegészíti a tulaj-
donosi szerepvállalást. 

Fónagy János, a
Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium parlamenti
államtitkára méltatta a
jelentõs társadalmi ösz-
szefogást. Úgy fogal-
mazott, jólesõ érzés lát-
ni, hogy mennyien haj-
landók zsebükbe nyúl-
ni, ha egy jó ügy támo-
gatásáról van szó. Kije-
lentette: - A javuló gaz-
dasági körülményeknek
köszönhetõen az egész-
ségügyi intézmények,
köztük a Margit kórház
is, egyre felkészülteb-
ben várhatja majd a pá-
cienseket. 

A Margit kórház
megerõsítése a cél

- Már 2007-ben, ami-
kor az akkori vezetés a
Szent János Kórház fej-

lesztése és a Margit kór-
ház elsorvasztása mellett
döntött, határozottan til-
takoztunk, jelezve, hogy
nem ez a megújulás jó
iránya - ismertette a kór-
ház újbóli fejlõdésének
elõzményeit Bús Balázs
polgármester. Hozzátet-
te: a János kórházban
sem a III. kerületi bete-
geknek, sem az Észak-
budai agglomerációból
érkezõknek nem lehet
megfelelõ ellátást bizto-
sítani. Leszögezte: a
most folyó vita is értel-
mezhetetlen számunkra.
A mi célunk nem lehet

más, mint a Szent Mar-
git Kórház önállóságá-
nak megerõsítése, inf-
rastruktúrájának és esz-
közparkjának fejleszté-

se. Az itt dolgozó szak-
emberek is ebben érde-
keltek, hiszen ez a mos-
tani esemény is azt jelzi,
szükség esetén aktívan
támogatják a fejlesztést.
Ez a fajta felelõsségvál-
lalás Óbudán nem elõz-
mények nélkül való, ma-
ga a kórház is téglaje-
gyek megvásárlásával
épült meg. Minél széle-
sebb körben jönnek létre
fontos helyi ügyek men-
tén közösségek, annál
erõsebb lesz a hit, hogy
magunk is képesek lehe-
tünk saját környezetünk
alakítására. Sz. Cs.

Támogatásokból fejlesztenek a Szent Margit Kórházban

Átadták az új, korszerû endoszkópos mûtõt

Noha az önkormányzat 2011. január 1-je óta saját intézményén keresztül is nyújt nappali
ellátást pszichiátriai betegeknek, a júniusban meghozott képviselõ-testületi döntés arra
utal, hogy a Soteria Alapítvány e téren végzett munkája nélkülözhetetlen a kerület életé-
ben, és teljes mértékben kiegészíti az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ
20 férõhelyes Pszichiátriai Betegek Nappali Otthonában nyújtott szolgáltatást. 

Új megállapodás a pszichiátriai betegekért

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Tortával és ünnepi mûsor-
ral emlékeztek a Harang
utcai nyugdíjasház 30 éves
évfordulójára június 18-án.

Anyugdíjasház 1985-
ös megnyitását kö-

vetõen azonnal elkezdett
mûködni az idõsek klub-
ja, melynek feladata
olyan biztonságos, csalá-
dias légkörû helyszín lét-

rehozása volt, mely az
Óbudán élõ nyugdíjasok
közösségének teremt
helyszínt szabadidejük
eltöltéséhez. A három év-
tizede mûködõ klub sze-
retetteljes légkörének hí-
re számos új jelentkezõt
vonzott, ahol a nyugdíjba
vonulás után a magukat
magányosnak érzõ idõ-
sek új barátokra, új cé-

lokra leltek. A klubtagok
saját bevallásuk szerint
itt megtalálták a második
családjukat, mindenkire
számíthatnak, kölcsönö-
sen segítik egymást.

Az érdeklõdõk válto-
zatos programokba, ak-
tív szabadidõs tevékeny-
ségekbe, irodalmi be-
szélgetésekbe, kézmû-
ves, zenei, mozgásterá-

piás foglalkozásokba,
sportprogramokba, egész-
ség-prevenciós progra-
mokba kapcsolódhatnak
be. Az egészség megõr-
zését szolgálja a most át-
adott sószoba is, ennek a
virágpollenekben és
egyéb allergizáló hatású
növények virágzási idõ-
szakában, különösen jól
érzékelhetõ lesz a hatása.

Bús Balázs polgármes-
ter az évfordulón hangsú-
lyozta: az önkormányzat
továbbra is arra törekszik,
hogy minél komfortosabb
feltételeket biztosítson a
nyugdíjasház lakóinak és
a klubtagoknak. Köszö-
netet mondott a klub ve-
zetõinek és minden mun-
katársának a közösségte-
remtõ munkáért.

Sószoba a 30 éves Harang utcai nyugdíjasházban

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata saját finanszírozásában
három új Életmentési Pontot
alakított ki két kiemelt óbudai
helyszínen, és egy vidéki telep-
helyen.

A z Óbudai Szabadidõ-
parkban, ahol kora ta-

vasztól késõ õszig nordic
walking foglalkozást tarta-
nak, valamint sok család kap-
csolódik ki sporttal, játékkal.
A nyári idõszakban az Óbudai
Strand és a hét héten át tartó
önkormányzati nyári napkö-
zis tábor, továbbá a területen
egész évben mûködõ Óbudai
Tenisz Klub – ezek összessé-
ge indokolta az Életmentési
Pont kialakítását. 

A Balatonszabadi-sóstói
üdülõben is különösen jó he-
lyen van a berendezés, mert a
több száz önkormányzati nyá-
ri táboros és óbudai nyugdíjas

is nagyobb biztonságban érez-
heti magát. Emellett egy hor-
dozható defibrillátorral látja el
az önkormányzat a Kiserdei
napközis tábort, amelyet a tá-
bor végeztével az éves nagy
sportrendezvényeken is hasz-
nálatba lehet állítani.

A tanfolyamon 12-en, gya-
korlati képzésen tanulhatják
meg az életmentési ismerete-
ket. A kurzuson nagy hang-
súlyt kap többek között a
defibrillátorral történõ újra-
élesztés magabiztos elsajátítá-
sa. Õsszel további képzésen
vesznek részt a kijelölt szemé-
lyek, akik megtanulják a szív-
masszázs, más néven a mell-
kasi kompressziók helyes
technikájának alkalmazását, a
klinikai halál fogalmát, leg-
gyakoribb okainak ismeretét,
az átjárható légutak biztosítá-
sát eszköz nélkül és a mester-
séges lélegeztetést is.

Újabb Életmentési Pontok Óbudán

Az Életmentési Pontok a következõ létesítményekben találha-
tók: Óbudai Szabadidõpark (Óbudai Tenisz Klub recepció)
Laborc utca 2.; Kiserdei Napközis Tábor (tábori iroda) Királyok
útja 178.; Balatonszabadi-sóstó Motel (tábori iroda) Elõd utca 2.

Semmelweis-napon, július 1-jén zárva 
az egészségügyi intézmények

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szó-
ló, 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B. §-a értelmében július 1-je Sem-
melweis-nap, amely az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatá-
si jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügy-
ben dolgozókra kiterjedõen munkaszüneti nap.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. július 1-jén (szerdán) vala-
mennyi III.kerületi egészségügyi intézmény (szakrendelõ, felnõtt háziorvo-
si, házi gyermekorvosi és fogorvosi rendelõ, Védõnõi Szolgálat) zárva tart.

Az ügyeleti ellátást az alábbi intézmények biztosítják.
Központi (sürgõsségi) felnõtt háziorvosi ügyelet:
IMS (Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft.), 1033 Budapest, Vihar
utca 29. Telefon: (+36-1) 388-8501.
Központi (sürgõsségi) házi gyermekorvosi ügyelet:
FÕNIX-Med Zrt., Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházak 24. sz. épülete. 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Telefon:
(+36-1) 212-5979.
Fogászati ügyeleti ellátás:
Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088
Budapest, Szentkirályi utca 40. Telefon: (+36-1) 317-6600 / 317-0951.

Júliustól változik a védõnõk telefonszáma
Új, 70-es mobiltelefonszámon érhetõk el Óbudán a védõnõk július 1-
jétõl. A területi és iskolai védõnõk telefonszámairól tájékozódhatnak a
védõnõi tanácsadókban, valamint az önkormányzat (www.obuda.hu)
és az intézmény (www.obudaivedonok.mlap.hu) honlapján. Várandós
gondozásra való jelentkezés során, vagy beköltözött család esetében
az utcajegyzék szerint területileg illetékes védõnõ elérhetõségével
kapcsolatban továbbra is felvilágosítás kérhetõ a Védõnõi Szolgálat
Központjában, a 439-1378-as és 439-1379-es telefonszámokon, illet-
ve a gyenes-v@kszki.obuda.hu e-mail címen.
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Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, or-
szággyûlési képviselõ szerkesztõségünk ven-
dége volt június 15-én. A kötetlen beszélgeté-
sen nem az úgynevezett nagypolitikáról esett
szó, hanem családjáról, hétköznapjairól, óbu-
dai kötõdésérõl tudhattunk meg többet.

- Többféleképpen kötõdöm Óbudához, a
kerület több pontján is laktam. A kilencve-
nes évek elején egy képviselõtársammal a
Szentendrei és a Bogdáni út sarkánál, majd
egy rövid ideig a Pók utcai lakótelepen is.
A feleségemmel, a nagylányunk születése-
kor pedig két évet a Szõlõ közben. 

- Az embernek az a benyomása, hogy na-
gyon fegyelmezett, szabályozott életet él.
Milyen volt fiatalabb korában? 

- Olyan, mint a legtöbb fiú. Szerettem a
társaságot, jókat fociztunk a haverjaimmal,
de azért tanultam is. A szüleim részérõl az
volt az elvárás, hogy legyen egy rendes szak-
mám. Mivel jó eredményeim voltak, a gim-
názium mellett maradtunk. Aztán felvettek a
közgazdaságtudományi egyetemre. Kollégi-
umban laktam, tanultunk, és persze koncer-
tekre jártunk a barátokkal. Az Ifjúsági Maga-
zin poszterei is ott voltak a szobafalon. Sze-
rettem a P. Mobilt, a Hobo Blues Bandet, az
Iron Maident, a Deep Purplet, a Motör-
headet. Éltük az egyetemisták felhõtlen éle-
tét. Egyetem után elõbb Budapesten, majd
Szolnokon dolgoztam, de aztán magával ra-
gadott a politikai változás szele, annyira,
hogy utóbb képviselõ lettem. Higgadtabb
idõszak jött a magánéletemben is, harminc-
éves koromban házasodtam meg. Azóta a
családomnak és a munkámnak élek. 

- Nem hallunk lépten-nyomon arról,
hogy milyen apró-cseprõ dolgok történnek
a családjában. Ön kerüli a bulvárt, vagy a
bulvár kerüli önt?

- Nem török pálcát azok fölött, akik azt
szeretnék, hogy minden nap minden újság
velük foglalkozzon. Médiavilágban élünk,
ne legyünk farizeusok, képmutatók! Fontos,
hogy az embereknek legyen rálátásuk az éle-
tünkre, hiszen azokat képviseljük, akik bizal-
mat szavaztak nekünk. Azonban nem csak
rólam van szó. Szeretném megkímélni a csa-
ládomat a felhajtásoktól és a felesleges viták-
tól. Nem vagyok híve a harsány dolgoknak,
szeretek a feladataimra koncentrálni. 

- Mennyi idõsek is a gyerekek?
- Vanda 20, Saci 17, Misu 13, Samu pedig

2 éves. Azért nem tudtam eljönni az Óbudai
Nyár megnyitójára, mert Samu születésnapját
ünnepeltük a nagy családdal. Vanda a
Corvinuson tanul, mi mást, mint közgazda-
ságtant. Érdekes ízlése van, szereti a számvi-
telt. Saci gimnazista, jövõre érettségizik, õ in-
kább kicsit mûvészlélek, novellákat ír, zongo-
rázik, festeget. Misu négy évig megszállottan
focizott a Vasasban, aztán amikor együtt néz-
tük a londoni olimpiát, hirtelen elhatározással

úgy döntött, hogy õ pingpongozni szeretne.
Imád edzésre járni. Szilvivel, a feleségemmel
az alapvetõ elvárások mellett nem erõltetünk
semmit a gyerekekre. Fontosnak tartjuk,
hogy azzal foglalkozzanak, amihez képessé-
gük van, és amit szeretnek. 

- Monopolyt, Capitalyt vagy Gazdálkodj
okosant játszik a gyerekekkel? Szokott me-
sét olvasni a kicsiknek? Egyáltalán, mikor
tud együtt lenni a család?

- A lányokkal sokat játszottunk Gazdál-
kodj okosan!-t. Nagyok lettek, így már nem
erõltetem a társasjátékot, hiszen a mai gyere-
kek figyelmét más dolgok kötik le jobban.
Amikor csak tudok, szoktam mesélni a legki-
sebbnek, ahogyan tettem ezt a lányaimnál is,
ellenzékben azért erre többször volt lehetõsé-
gem. Sok a munkám, az elfoglaltságom,
ezért igyekszem úgy beosztani az idõmet,
hogy amikor együtt van a család, csak velük
tudjak foglalkozni. A lányok egy pillanat
alatt felnõttek, ebbõl okulva igyekszem ki-
használni minden percet, amit a fiaimmal
tölthetek. Samut rendszerint elviszem ma-
gammal a kötetlenebb programokra. 

- Hogy néz ki egy napja? Mondjuk egy
hétköznap.

- Szerencsére szünet van, ma már nem volt
iskola, így nem kellett annyira rohannom.
Korán reggel a fõpolgármester úrral kezd-
tem, onnan egy tanácskozásra mentem, ahol
nemzetközi gazdasági vezetõk egy csoportját
fogadtam. Aztán irány a Parlament. Onnan
érkeztem önökhöz, a szerkesztõségbe. A be-
szélgetésünket követõen vissza kell mennem
a hivatalba, még nem tudom, meddig tart a
napom. Minden napot aktívan igyekszem ki-
használni, mivel általában idõbõl van a leg-
kevesebb. Persze ebbe beletartoznak olyan
apróságnak tûnõ dolgok is, mint hogy az em-
ber megkérdezze a fiától, hogy sikerült a
pingpong meccse. Nem árt, ha fizikailag is
karban tartjuk magunkat, ennek érdekében
hetente minimum egyszer, de ha tudok több-
ször is futni szoktam. A láb mindig kéznél
van, ez az egyik legjobb módja számomra a
stressz levezetésének. 

- Óbudai versenyen is láttuk már, ahogy fi-
atalabbakat megszégyenítõ módon bírta a
távot. Igaz, hogy a maratont is lefutotta már?

- Igen, kétszer is nekiveselkedtem. Nem
mondom, hogy könnyû volt. Elsõ alkalom-
mal 33 fokban kellett teljesíteni a több mint
42 kilométert. Még zûrösebb volt, amikor
másodszor indultam. Ugyan 19 fok volt, de
10 kilométer után már felszakadt a cipõbélés,
ráadásul nem voltam rendesen felkészülve.
Persze a cél elérése mindenért kárpótol. Most
még nem érzem magamban az elszántságot,
de nyár végéig igyekszem felkészülni leg-
alább lelkiekben, hogy októberben újra in-
dulhassak a Budapest Maratonon. 

- Nagyon sok óbudai eseményen vesz
részt. Ez elsõsorban politikai elvárás?

- Nem akarok senkit gyõzködni az ellenke-
zõjérõl, egyszerûen szeretek az emberek köze-
lében lenni, nyitottan állok a dolgok elébe.
Gimnazista koromban azért is jártam foci-
meccsekre, mert kíváncsi voltam a közösségre.
Most, a parlamenti munka mellett különösen
jólesik kiszakadni a megszokott közegbõl.
Mindemellett, aki megválasztott, joggal várja
el, hogy ne csak a kampányban legyek kíván-
csi rá. Amikor bármilyen óbudai nyilvános
eseményre jövök, szívesen beszélgetek, érde-
kel, hogy kit mi foglalkoztat. Mindenkitõl le-
het tanulni valamit. Valódi feltöltõdést jelente-
nek számomra az olyan programok, mint pél-
dául legutóbb, a civil nap. Nagyon sok kelle-
mes meglepetés ér a kerületben. Nem szívesen
hagyok ki helyeket, azonban felsorolhatatlan
mi minden van együtt ebben a városrészben.
Hegyvidék, folyópart, újraformálódó lakótele-
pek, parkokkal. Legutóbb Békásmegyer-Ófalu
varázsolt el, akár a helyet, akár az ott élõket né-
zem. Szívesen vásárolok a csillaghegyi õster-
melõi piacon, szombatonként. És bármikor
szívesen megyek a Táborhegyi Népházba,
hogy csak néhányat említsek a sok közül.

- Számtalan színtere van a közösségi
életnek a városrészben. Az önkormányzat
vezetésének egyik legfõbb törekvése a kis-
közösségek felkarolása, a közösségépítés.

- Találó szlogen. Bús Balázs polgármester
irányításával valóban tudatos törekvésnek lá-
tom a közösségépítést. Közösségben kialakul
bennünk a felelõsségérzet a másik iránt. Na-
gyon sok energiát, pénzt fordítanak olyan kul-
turális eseményekre, mint például az Óbudai
Nyár. Egy egész évszakon át tartó, telt házas
rendezvénysorozatra kerületi szinten máshol
nem láttam példát. Úgy érzem, más téren is
kedvezõek a folyamatok. Nem csak formali-
tásból mondom, hogy jól tudunk együttmû-
ködni a polgármester úrral és a képviselõkkel.
Talán érezhetõ a szavaimból, hogy én is szíve-
sen vagyok tagja olyan közösségnek, amely
Óbuda-Békásmegyeren található.

Ebben a kerületben érzem azt, hogy fi-
gyelünk egymásra.

Szeberényi Csilla-Karalyos József

Szerkesztõségünk vendége volt a miniszter 

A képviselõ többféleképpen kötõdik Óbudához
- „Figyelünk egymásra!” -

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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A z esemény fõvéd-
nöke Tarlós István

fõpolgármester volt. 
Szalay-Bobrovniczky

Alexandra fõpolgármes-

ter-helyettes a megnyi-
tón hangsúlyozta a kö-
zös tenni akarás, vala-
mint a környezetvéde-
lem fontosságát. A ren-

dezvény célja az volt,
hogy erõsítse az itt élõk-
ben a városhoz való kö-
tõdésüket, felelõsség
vállalásukat. Az esemé-
nyen bemutatkoztak Bu-
dapest közmûvállalatai
is, melyek stratégiai cél-
juknak tûzték ki a fenn-
tarthatóságot, a környe-
zettudatos szemlélet ter-
jesztését.

Megdõlt a virágültetési rekord

A Fõvárosi Önkormányzat és a Fõkert Nonprofit Zrt. idén is
tartott a Föld napjához kapcsolódó, virágültetéssel egy-
bekötött környezettudatos családi napot a Margitszige-
ten. 1170-en több mint 11 ezer tõ virágot ültettek el keve-
sebb, mint négy óra alatt. Ezzel megdõlt a virágültetési
Guinness-rekord.

Párakapukkal elviselhetõbb a hõség 
Az önkormányzat hét párakapu felszerelésérõl
gondoskodott a kerületben még a június közepi
hõségriadó elõtt.
A vízpermetet szóró kapuk alatt áthaladva enyhü-
lést hozhatnak a hûsölni vágyó járókelõknek. A pá-
rakapuk lényege, hogy a vízpermet, egészen finom,
5-10 mikron nagyságú vízcseppekbõl áll, a vízköd
másodpercek alatt elpárolog, így csak a folyamat
„mellékhatása”, a levegõ drasztikus lehûlése érzé-
kelhetõ, így lényegesen hatásosabban csökkentik a
hõérzetet is.
A kerületben a következõ csomópontokon üzemel-
nek párakapuk: Fõ tér; Pethe Ferenc tér; Római tér;
Csobánka tér; Heltai Jenõ tér; Római part - Rozgo-
nyi Piroska utca; Laktanya utcai sportpark.
Földbe süllyesztett párásító a Vörösvári úti szakren-
delõ melletti területen, valamint szökõkút és párasí-
tó az Akácfa utcai játszótéren is üzemel.
A folyadékpótlásban segíthetnek a köztéri ivókutak,
amelyek a következõ helyszíneken találhatók.
Játszótereken: Gyenes utca 1-3.; Kiskorona utca
18-20.; Reménység utca 9.; Huszti út 6.; Meggyfa
utca 25-27.; Vörösvári út 1.; Kanóc utca; Hímzõ ut-
ca 1.; Laktanya utcai sportpark; Akácfa utca; Juhász
Gyula u. 2-4.
Kültéri fitnesz parkoknál: Harrer Pál utca; a
Csobánka téri közösségi ház mögött; Arató Emil tér.
Egyéb köztereken: Csobánka tér; Hold udvar; Kerék
utca 2-10. mögött.
A szökõkutakban való pancsolás és ivás  tilos,
mert a víz vegyszereket tartalmaz. Kérjük ne
használják mosakodásra és a gyermekeket ne
engedjék pancsolni bennük!
Szökõkutak: Kolosy tér; Promenád; Pethe Ferenc
tér; Római tér.

K evesen tudják, hogy
a FÕKERT Nonpro-

fit Zrt. nem csupán zöldte-
rületek fenntartásával és
megóvásával foglalkozik,
hanem az épített környe-
zeti elemként definiált
ivó-, dísz- és szökõkút
üzemeltetéséért is felel.
Április közepétõl-október
végéig mûködtetik a ki-
emelt zöldfelületeken,
parkokban, játszótereken
található több mint 100
szökõkutakat, díszkutakat,
csobogókat, ivókutakat.

A FÕKERT Nonprofit
Zrt. kezelésébe tartozó

zöldterületek öntözésére
használt víz ivóvíz minõ-
ségû. Amennyiben a hõ-
ség miatt szükségessé vá-
lik, a FÕKERT Nonprofit
Zrt. valamennyi munka-
társát meg lehet kérni,
hogy nyissák ki a csapot,
biztosítsanak lehetõséget
a parklátogatók, gyerekek
felfrissülésére. 

A FÕKERT dolgozói
folyamatosan öntözik a
kiemelt zöldterületeket,
és emellett a játszóterek
hûtésérõl - szükség ese-
tén naponta többször is -
gondoskodnak. 

Felfrissülés közparkokban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER

I. turnus: június 22-26. II.
turnus: július. 6-10. III.
turnus: július 20-24.

A Római Sportegye-
sületnél kipróbálható az
indián kenuzás, a római
gályázás, új barátságo-
kat lehet kötni, egy vi-
dám csapat kreatív tag-
jaként együtt legyõzhe-
tõk az új kihívások.

Részvétel: a www.ose.
hu oldalon lévõ jelentke-
zési lapot kitöltõket várják

az elõképzettséget nem
igénylõ programra.

Helyszín: a Rozgonyi Pi-
roska utca 28. alatti vízi-
telep, a Duna-part. Megkö-
zelítés: a HÉV rómaifürdõi
megállójánál, vagy a 34-
es, a 106-os busszal.
Online jelentkezés, infor-
máció: www.ose.hu olda-
lon; e-mail: ose@ose.hu;
tel.: 240-3353. 

Program: hétfõtõl csü-
törtökig (10-17 óra kö-

zött) fokozatosan vezetik
be a résztvevõket a túra-
kenuzás és a dunai vízi
élet titkokkal teli szép vi-
lágába. A teljesen kezdõk
biztonságos körülmények
között tanulhatnak meg
evezni, a tehetségesek
akár kormányozni is. A
szünetekben kenulapát
rajzokat készítenek a
gyerekekkel, és meglepe-
tés útra indulnak a római
gályával. A legkiválóbb
evezõsök ajándék pólót
kaphatnak. A vizen min-
denkire mentõmellényt
adnak. 

Pénteken a Tündér-
szigeti pikniken teszik
próbára a már megszer-
zett tudást egy könnyû
és ingyenes vízitúrán.
Úti cél a lakatlan sziget. 

Az oktatásokat követõ
héten izgalmas vándor-
vízitúra táborokat szer-
veznek a már fellelkesült
gyermekeknek, akiknek
teljes ellátás mellett tanít-
ják meg a vízitúrázás és a
tábori élet indián titkait.

Szünidei evezésoktatás a Rómain
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Szerencsen 2014-ben a
Technikaverseny országos
döntõjében a Veres Péter
Gimnázium csapata lett az
elsõ. Ezzel kiérdemelték,
hogy az idei tanévben Bé-
kásmegyeren rendezzék
az országos döntõt. 

A kétnapos versenyt
május 15-én és 16-

án tartották 14 csapat
részvételével. Témája:
„A papír szerepe éle-
tünkben”. Az elsõ napon
a gyakorlati feladattal
kezdtek a diákok, amely

egy napelemes vízima-
lom elkészítése és be-

csomagolása volt. Eköz-
ben a felkészítõ tanárok

és az Technikatanárok
Országos Egyesületének
képviselõi meglátogat-
ták a közelben mûködõ
Ganz Ifjúsági Mûhelyt,
ahol betekintettek a dél-

utáni szakkörök munká-
jába. A csapatok a napot
buszos budapesti város-
nézéssel zárták.

A második napon az
elméleti feladatokkal
kellett megküzdeniük a
versenyzõknek. Ezután
Szentendrére látogattak
el, ahol a Szamos Múze-
um foglalkozásán vettek
részt.

Technikaverseny országos döntõje a Veresben

A papír szerepe életünkben

Lakóhelyünk Óbuda
A fenti címmel háromfordulós helytörténeti versenyt
rendezett a III. kerületi Szent Miklós Általános Isko-
la, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon komplex
szabadidõszervezõ munkacsoportja. Az intézmény-
ben tanuló értelmi fogyatékos gyermekeknek a ve-
télkedõvel egyrészt biztos helyismeretet szeretné-
nek nyújtani, másrészt a történelem elsajátítása, a
hagyományok ápolása, kötõdések, identitástudat
erõsítése könnyebben elsajátítható számukra az
ilyen feladatok megoldása révén. A helytörténeti
verseny záróvetélkedõjét május 27-én tartották az
intézmény dísztermében.

Számítógépes ismeretek idõseknek 
Július 14-én kezdõdik az „Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik!”
címû tanfolyam következõ kurzusa. (Érdeklõdés és
jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-
as telefonszámon.) 

A Medgyessy Ferenc Né-
met Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskola hete-
dik évfolyama a Határtala-
nul! programban háromna-
pos tanulmányi kirándu-
lásra ment Erdélybe.

A z utazást az Embe-
ri Erõforrások Mi-

nisztériuma és az Embe-
ri Erõforrások Támoga-
táskezelõ 974 ezer 820
forintos támogatásával
valósították meg. A 34
tanuló változatos prog-
ramokon vett részt,  ahol
történelmi gyökereinket

kutatva eljutottak Arad,
Gyulafehérvár és Te-
mesvár városába, meg-
mászták Solymosvár he-
gyét, felvonó röpítette
õket magas Déva várá-
ba, ahonnan gyönyörû
kilátás nyílt a környék-
re. Felkeresték a dévai
árvaházat, ahol átadták a
tanév során az iskolában
gyûjtött adományokat és
megismerkedtek az ár-
vaház történetével is. A
rövid látogatás alatt ba-
rátságos kosárlabda
mérkõzést játszottak a
ház lakóival. 

A résztvevõk a Nem-
zeti Összetartozás Nap-
ján beszámolót tartottak
az iskola többi tanulójá-
nak a Magyarországtól a
trianoni békadiktátum
során elcsatolt területek-
rõl és az út során szer-
zett élményekrõl, a pi-
tyóka levesrõl, a finom
almáspitérõl. A hatodik
osztályosok, akik sike-
res pályázat esetén a jö-
võ tanévben utazhatnak
a határon túlra, remény-
kednek abban, hogy õk
is részesei lehetnek egy
ilyen nagy kalandnak.

Határtalanul Erdélyben 

B öde Péter „vándor”
meseíró tartott fog-

lalkozást a Pais Dezsõ
Általános Iskolában má-
jus 4-én és 5-én az alsó
tagozatosoknak, az ötö-
dik, hatodik évfolyam
tanulóinak. Az ismeret-

terjesztõ bemutatón be-
vezette a gyerekeket a
könyvkészítés rejtelmei-
be; az olvasás és a ma-
gyar nyelv szépségébe.
Játékosan mutatta be az
állatokat, növényeket.
és a saját könyveit is,

melyeknek illusztrációit
maga készítette el. Vál-
lalkozó kedvû diákok
felolvastak az író nyelv-
törõ verseibõl. Délután
személyesen is beszél-
gethettek a „vándor”
meseíróval.

Találkozás a „vándor” meseíróval

Pályaavató fociderbit ren-
deztek a Kiserdei iskolában
a TÁMOP-Tehetséghidak
projekt részeként. Környezõ
iskolákat, köztük úgyneve-
zett Tehetségpontokat is
meghívtak a tornára. A Pais
Dezsõ, a Medgyessy Ferenc
és a Csillaghegyi Általános
Iskola diákjai is részt vettek
a sportos délutánon. 

ADr. Béres József Ál-
talános Iskola Kiser-

dei iskolája gumiborítású
sportpályával gazdagodott.
A mûszaki átadás után áp-
rilisban vehették birtokba a
diákok. Az esemény jó ap-

ropó volt arra, hogy hagyo-
mányteremtõ szándékkal,
száz sportoló tanulót meg-
mozgató és több tucat
gyermeket, szülõt, pedagó-
gust szurkolásra bíró fut-
balltornát rendezzenek. 

I. Béres Kupa a Kiserdõben

Fociderbi gumiborításon

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Jelentõsen változott júni-
us 9-tõl a Bécsi út és az
Ürömi út elágazásánál
épülõ körforgalom közle-
kedési rendje: az ideigle-
nes jelzõlámpát megszün-
tették.

Ezt követõen a jármû-
vek az új körforga-

lomban haladhatnak egye-
lõre szûkített sávon, azon-
ban a körforgalomra érvé-
nyes KRESZ-szabályok
szerint. A Bécsi úti kör-
forgalomhoz csatlakozó,
fõvároson belüli szaka-
szán folytatódnak az út-
építési munkák, ezért a
kétirányú forgalom to-
vábbra is csak szûk for-
galmi sávokon haladhat.

A Budapesti Közlekedési
Központ kéri a jármûve-
zetõket, hogy fokozott
óvatossággal, a sebesség-
korlátozások betartásával
haladjanak a munkaterü-
let mellett. A várhatóan

július 5-ig tartó építkezés
hátralévõ részében várha-
tóan csökkennek a Bécsi
úti torlódások a csomó-
pont közelében mind a
centrum, mind a városból
kifelé vezetõ irányban.

Változás az Ürömi úti körforgalomnál Megtekinthetõ KSZT
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az
érintetteket, hogy 2015. június 26-tól július 27-ig a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hi-
vatal épületében, a fõépítészi és várostervezési iro-
dán (Hídfõ utca 18.), 
a Pünkösdfürdõ utca-Királyok útja-kerülethatár-
Duna folyam 
által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve
(KSZT) megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester

ATímár utca felújítá-
sa az Árpád fejede-

lem útja és a Lajos utca
között  június 2-án befe-
jezõdött, az utcát megnyi-
tották a forgalom elõtt.

Összesen 95 méter
hosszon, 713 négyzetmé-
ter felületen történt aszfal-
tozás, 2 rétegben. A szak-
emberek a korábban itt lé-
võ nagykockaköveket
cserélték ki aszfalt burko-
latra az önkormányzat vá-
rosüzemeltetési osztálya
megbízásából.

Aszfaltozás a Tímár utcában

Forgalomkorlátozások 
• Június 16-tól várhatóan július 22-éig a III. kerületi
Bécsi út Aranyvölgy utca és Szõlõvész utca közötti
részén a forgalmi sávok 2×3 méter szélességûre
szûkülnek, és az útszakaszon 30 kilométer/órás se-
bességkorlátozás, valamint elõzési tilalom lép élet-
be a Budapest-Esztergom vasútvonal építési mun-
káihoz kapcsolódó közmûmunka miatt.
• Június 22-tõl augusztus 20-ig a Törökkõ utcában
is közmûmunkákat végeznek, ekkor az utcát a Csil-
laghegyi út felé egyirányúsítják, mert a munkaterü-
let mellett csak 3 méter széles sávban haladhat a
forgalom. Az egyirányú szakasz vége a Csillaghe-
gyi úti becsatlakozásnál lesz. A munkavégzés ide-
jén a Csillaghegyi út a Bojtár utca felõl zsákutcává
válik. Az egyirányúsított útszakaszt a Bojtár utca fe-
lõl a Kunigunda útja-Keled út-Pomázi út vagy Bojtár
utca-Bécsi út-Pomázi út útvonalon lehet elkerülni.

A turistaszezon kezde-
tével egyre többen

keresik fel gépkocsival a
Pilisi Parkerdõt is, és so-
kan közülük igyekeznek
minél közelebb jutni a ki-
szemelt kiránduló célpont-
hoz. Fõleg hétvégén jel-
lemzõ, hogy rengeteg autó
próbál megállni a közutak

és a turistautak találkozási
pontjainál a frekventált ki-
rándulóhelyeken.

A parkolásnál azonban
ajánlatos a figyelem! Az
erdészeknek még a hétvé-
ge során is be kell jutniuk
az erdõbe, hogy elláthas-
sák feladataikat. Különö-
sen igaz ez most, a jégtörés
utáni kármentesítés idõsza-
kában, amikor a legtöbb
helyen hétvégén  is dolgoz-
nak a szakemberek. Adott
esetben a mentõknek és a
tûzoltóknak is szükséges
bejutniuk az erdõbe, példá-
ul kiránduló- vagy motoros
baleset, erdõtûz esetén.
Sajnos volt már példa
olyan esetre, amikor a bal-
esetet szenvedett beteghez
igyekvõ mentõt a sorompó
közvetlen közelében álló
jármû tartóztatta fel.

Amennyire lehetséges,
tömegközlekedéssel köze-
lítsék meg az erdõt. Ha au-
tóval érkezünk, töreked-
jünk már a lakott területek
kijelölt parkolóhelyein le-
tenni gépkocsinkat.

Több hónapra lezárták a
Bécsi út Nagyszombat
utca és Szépvölgyi út kö-
zötti részét a fonódó bu-
dai villamoshálózat ki-
alakításának vágány- és
közmûépítési munkái mi-
att. 

Aforgalomkorláto-
zás következtében

a Lajos utca Nagy-
szombat utca és Kolosy
tér közötti szakaszán
várhatóan megnövek-
szik a városközpont irá-
nyú autóforgalom, ezért
a reggeli és a délutáni
csúcsidõszakban foko-
zódhat a torlódások
mértéke. A Budapesti

Közlekedési Központ
(BKK) kéri az autóso-
kat, aki teheti, válasz-
szon másik útvonalat.

A Bécsi út Szépvöl-
gyi út és Zsigmond tér
közötti szakasza to-
vábbra is egyirányú
marad a centrum felé,
és csak egy sávon jár-
ható. A Nagyszombat
utca felõl érkezõ, vá-
roshatár irányú forgal-
mat ugyanakkor a vil-
lamospályát keresztez-
ve a szembejövõ útpá-
lyára terelik át, ahol
2x1 sávban haladhat
majd a kétirányú forga-
lom a Tímár utcáig, on-
nan pedig a villamos-

vágányon mehetnek to-
vább a Selmeci utcáig a
kifelé tartók. Innentõl a
jelenlegi ideiglenes
forgalmi rend szerint a
parkolósáv helyén ha-
ladhat tovább a forga-
lom.

A Bécsi út külsõ sza-
kaszáról érkezõ forgal-
mat a Nagyszombat ut-
cán keresztül a Lajos ut-
cába terelik. A Bécsi út
és a Szépvölgyi út ke-
resztezõdésében a Pro-
menád felõli oldalon a
gyalogosok jelzõlámpás
irányítás nélkül keresz-
tezhetik a közúti forga-
lom elõl elzárt Bécsi út
útpályáját, és a szem-

közti oldalon is csak
egy sáv szélességében
kell majd az úttesten át-
kelniük.

A BKK Zrt. honlap-
ján, illetve a kozut.
bkkinfo.hu linken már
valós idejû közúti közle-
kedési információk is
elérhetõk. A fõvárosban
közlekedõ autósok inte-
raktív online térkép se-
gítségével tájékozódhat-
nak arról, hol, milyen
fennakadásokra kell
számítaniuk. Az elõre
tervezett forgalomkorlá-
tozások már napokkal
az életbe lépésük elõtt
elérhetõk az új web-es
felületen.

Forgalomváltozás a Bécsi úton

Épül a fonódó budai villamoshálózat 

Ne parkoljunk az erdészeti
utakat lezáró sorompók elé!
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

Négymillió forintot érõ Dacia
Duster gépkocsit adomá-
nyoztak a budai kerületek az
Észak-Budai Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségnek. Az
autót az I., a II., a III. és a
XII. kerület önkormányzata
finanszírozta adományozási
szerzõdés alapján.

Az összkerék-meg-
hajtású jármû elõ-

nye, hogy remekül boldo-
gul a hegyvidéki terepen
a téli hónapokban is, így
mind a négy városrészben
jól tudják majd használni
a tûzoltók a lakossági tûz-
védelemben.

A jármû kulcsait Varga Fe-
renc tûzoltó dandártábornok,
a Fõvárosi Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság vezetõje vet-
te át június 15-én a Budake-
szi úti hivatásos tûzoltó-pa-
rancsnokság épülete elõtt.

Az eseményen részt vett
Nagy Gábor Tamás Budavár,
Láng Zsolt, a II. kerület,
Pokorni Zoltán, a Hegyvi-
dék, Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere,
Veres Péter tûzoltó alezredes,
az Észak-Budai Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség és
Nagy Gábor tûzoltó alezre-
des, a Budakeszi úti parancs-
nokság vezetõje.

Terepjáró ajándékba a budai tûzoltóknak

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az ellenõrzések egyéb
jogsértések felfedésére
is kiterjednek, a de-
monstratív rendõri je-
lenléttel is szeretnék
megelõzni a közlekedési
baleseteket, fokozni a
közlekedés biztonságát,
a közlekedõk biztonság-
érzetét.

A leggyakoribb
balesetek

A statisztikai adatok
szerint a közlekedési
balesetek elsõsorban az
elsõbbségadási kötele-
zettség, illetve a kanya-
rodás szabályainak
megszegése miatt kö-
vetkeztek be, ezt követi
a gyorshajtás illetve a
követési távolság be
nem tartása, a figyel-
metlenség és az elõzés
szabályainak megszegé-
se. A balesetek okozói
legnagyobb arányban
(75 százalék) a személy-
gépkocsi vezetõk, õket
követik a gyalogosok, a
kerékpárosok, a teher-
gépkocsi vezetõk, illet-
ve a motorkerékpárral
és segédmotoros kerék-
párral közlekedõk. A

gyalogosok által okozott
balesetek okai a vigyá-
zatlan, hirtelen úttestre
lépés, a tiltott helyen il-
letve tilos jelzésen való
áthaladás, továbbá az ál-
ló jármû mögötti áthala-
dás. 

Fiatalok 
nevelése 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság a városrész-
ben folyó közlekedés-
biztonsági nevelésre ösz-
tönzés hatékonyabb
megvalósítására, a hely-

zet javítása érdekében a
prevenciós feladatok el-
látására célul tûzte ki
többek között a közleke-
dési balesetek - kiemel-
ten a személyi sérüléssel
járó közlekedési balese-
tek - számának vissza-
szorítását, súlyossági fo-
kuk csökkentését, az ok-
tatásban érintett fiatalabb
korosztály közlekedés-
biztonságra nevelését.
Mindemellett és nem
utolsósorban a lakosság
és a rendõrség kapcsola-
tának javulására, a rend-

õrségrõl alkotott pozitív
kép kialakítására való tö-

rekvést és ennek a fenn-
tartását. sz

Fokozott rendõri ellenõrzés az utakon

Kitüntetés 
az óbudai polgárõr-vezetõnek

A Polgárõr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetés-
ben részesült Szücs János, a III. kerületi Polgárõr
Egyesület elnöke. Az elismerést a polgárõr mozga-
lomban végzett kiemelkedõ munkájáért vehette át
az Országos Polgárõr Szövetség közgyûlésén.

Lába kelt a bicikliknek
Két összelakatolt kerékpár valamint biciklis szer-
számok tûntek el egy óbudai ház garázsából május
11-én hajnalban. A riasztóberendezés felébresztet-
te a sértettet, aki így szinte az elkövetéssel egy idõ-
ben észlelte az eseményt, ezért késedelem nélkül
körbejárta a környezõ utcákat. A közelben meglátta
az elkövetõt, amint maga mellett tolta az összelaka-
tolt kerékpárokat. A sértett az elkövetõt a rendõrjár-
õr kiérkezéséig visszatartotta, az eltulajdonított tár-
gyak az elõállított gyanúsítottól hiánytalanul elõke-
rültek. A 39 éves K. István elõzetes letartóztatását
elrendelte a bíróság.

Autólopás - határok nélkül
Autótolvajt fogtak a III. kerületi rendõrök Békásme-
gyeren, igazoltatás közben. B. Norbert 34 éves
pomázi lakost május 2-án az Ezüsthegy utcában
igazoltatták. A gyanúsított elhagyott, bokros terüle-
ten félreállt autójával és gyalogosan próbált elme-
nekülni. Az intézkedés során megállapították a
rendõrök, hogy az általa használt osztrák rendszá-
mú BMW-t pár nappal azelõtt tulajdonították el
Ausztriában. A menekülõ gyanúsítottat a III. kerüle-
ti Rendõrkapitányság járõrei a helyszínen elfogták,
elõzetes letartóztatását elrendelte a bíróság.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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2015. 12. számApróhirdetés22

� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� 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
� Azonnali konténerszállítás. Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.:
06(30)948-4000
� 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, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó.
Hétvégén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-
0601
� Kertészeti munkák, gyepesítés, favágás,
bozótírtás, kerítés építése, javitása. Térköve-
zés- betonozási munkák. Tel: 06-1-781-4021,
06-70-547-2584
� Víz-fûtés Gyorsszolgálat: csap, szifon,
WC-tartály, radiátor, elzáró csere javítás. Mo-
sógép, mosogatógép bekötés 06(70)642-7526
� Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu
21 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-
sét, hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1
év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.

Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511

� Vízvezeték-fûtésszerelés. Ingyenes kiszál-
lás, helyszíni felméréssel Hencz Péter. Tel.:
06(70)397-3869
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Villanyszerelést vállal, Elmû minõsített
vállalkozás: hibaelhárítás, óraszerelés, kiépí-
tés. Bódi József. Tel.: 06(20)921-4114
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Veszélyes fák kivágása, gallyazása alpin-
technikával, ágdarálás, zöldhulladék elszállí-
tás. Parkfenntartás, fûkaszálás. www.greenar-
bor.hu Tel.: 06(30)907-5948
� Kertépítés, tereprendezés, bozótirtás, ka-
szálás, fakivágás, füvesítés, sziklakert és tér-
burkolat építés. Tel.: 06(20)376-6255
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Zárszerviz vállal asztalosmunkát, zársze-
relést, küszöb készítést, pántok, zsanérok cse-
réjét, szigetelést, másolást. A legkisebb mun-
kát is vállalom. Szigeti László Tel.: 251-9483;
06(20)381-6703
�Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Legköltségkímélõbben igazságügyi szak-
értõ építészmérnökkel: teljes építõipar-faipar
(mû)épületasztalos, (mû)bútor, belsõépíté-

szet, (mûanyag)nyílászárók, nonstop gyors-
asztalos/szakipar. Tel.: 06(30)536-8089,
www.koordinex.iweb.hu
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 25 év tapasztalata, szakképzettség, jogi,
mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-8387,
06(30)932-2637, info@befo.hu www.befo.hu

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.:
06(20)595-3057
� Magán jóga órák harmóniáért, gyógyulá-
sért, a gerinc rugalmasságáért a Vályog utcá-
ban vagy az Ön otthonában. Személyre szabott
megoldások. Sprok Andrea, 06(70)978-0022

� Mozgásszervi-, kardiovaszkuláris-,
anyagcsere-, autoimmun-, tumoros rendelle-
nességek fölszámolására Complymed ható-
anyagok. Tel.: 06(30)955-9793
� 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

�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
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
�Pótvizsgára felkészítek általános iskoláso-
kat matematika, fizika, kémia tantárgyakból
békásmegyeri lakásokon. Ár: 2000 Ft/óra.
Tel.: 06(30)334-3433

�ÓBUDAANTIKVÁRIUM készpénzért vá-

sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron!
Bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, órá-
kat, porcelánokat, bizsukat, könyveket, zongo-
rát, írógépet, varrógépet, szõrmét, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással. Tel.: 06(30)308-9148
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243
� Autóját megvásárolom! Lehet az régi
vagy akár roncs. Forgalomból ingyenesen ki-
vonom. Kiszállási díj nélkül a hét minden
napjan! 06(70)622-0123
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Galériaágy (Ikea) eladó. Emeletes ágy al-
só részében íróasztal,  szekrény is elfér. Tel.:
9-17 óráig 06(30)303-4721

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ,
legmagasabb áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, órákat, porcelánokat,
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebeket,
teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díj-
talan! Üzletünk: II. Fõ u. 67. 06(1)789-1693,
06(30)382-7020
� Borostyán ékszerek felvásárlása. V. ker
Kígyó utca 4-6. Nyitva. H-P: 10-15 óráig.
Tel.: +36(20)590-5284, +36(1)792-16-92
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949
� Borostyán-korall ékszer felvásárlás
20.000-200.000 Ft-ig. Mindenféle régiséget,
órákat, Herendi-Zsolnay-Gorka, arany-ezüst
teljes hagyatékok készpénzért. Díjtalan ki-
szállás, értékbecslés. Üzlet: V. ker. Szent Ist-
ván krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150

� 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

� Duna House ingatlanértékesítõ hálózat III.
kerületi csapatába értékesítõ kollégát kere-
sünk. 06(70)238-2883, jablonszky.bea@dh.hu

� Ingatlan-tanácsadó munkatársakat kere-
sünk kerületi irodánkba, a megnövekedett
ügyféligények kielégítéséhez. Fõ vagy mel-
léktevékenységként (kismamáknak is). Vár-
juk önéletrajzát: csillaghegy@oc.hu

� Panorámás telek (2200 nm) Ezüsthegyen,
40 nm-es kétszintes kõházzal, melléképület-
tel, gondozott gyümölcsössel eladó. Tel.:
06(20)548-9720
� III. Lajos utcában (Sun Palace lakópark-
ban) 1+2 félszobás lakás, teremgarázzsal
36.900.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06(30)559-
5064; 06(30)241-1595

Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában:

ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

Ingatlan

�Szakácsot, konyhai kisegítõt, pultost ke-
resünk római-parti üzletünkbe, akár beugró-
ra is, magas bérezéssel. Tel.: 06(30)864-
5562. E-mail: evezossorkert@gmail.com

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Német beszédcentrikus nyelvoktatás kül-
földi- és Goethe Intézetekben megszerzett
szakmai tapasztalatokkal. 25 éves nyelvészeti-
oktatói gyakorlat van. Bármely korosztálynak,
10 éves életkortól. E-mail: szamoca5@citro-
mail.hu Tel.: 06(30)609-9151

Oktatás

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása a világon egyedülálló terápia.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

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

� Dr. Czeiner Béla nõgyógyász fõorvos
magánrendelése: kedd délután Szõlõ utca,
minden páros hét péntek délutánján
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ
munkanapokon: 06(20)480-3953

� Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)350-8359

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bécsi
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõorvos.
Bejelentkezés: 317-0631

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: 06(30)201-9198

Egészség

� Társasházak közös képviselete, kettõs
aláírással, személyre szabott ügyfélfoga-
dással. Tel.: 06(30)268-2265; ale-
comteam@t-online.hu

�Diétás, adalékmentes pékáruk ingyenes
házhoz szállítással. Gluténmentes, laktóz-
mentes, paleolit, candida, diabétesz, fogyó-
kúra. www.anna-kenyere.hu Tel.: 06(30)
939-2126

�Redõny, reluxa, napellenzõ stb. szerelé-
se nagyker áron, garanciával! Ajándék szú-
nyogháló minden redõnyhöz! Óbudai redõ-
nyös. Tel.: 06(70)341-9489; 06(20) 341-
0043

� „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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� Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat
keres ügyfeleinek. Újságban/neten is hirdetjük,
jutalék 3%. Ajánljon ismerõsének - jutalékot
kap. Laurus.ingatlan.com, 06(20)9600- 600
� Tahiban eladó 1500 nm-es telek, három-
szobás házzal, garázzsal. Tel.: 06(20)331-
7727

� III. Mátyáshegyen, erdõs, hegyvidéki kör-
nyezetben, 64 nm-es, 2,5 szobás, panorámás,
erkélyes, II. emeleti, tehermentes öröklakás
eladó. Irányára: 27,5 millió forint. Tel.:
06(20)557-5225

� 19-20. századi magyar és régi külföldi
festmények, mûtárgyak vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés. Tel: 06(30)949-2900.
E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu  Ne-
mes Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

� Gondozónõ életjáradékot kötne, gondo-
zást vállal. Tel.: 06(20)260-5765

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

Kiadó

Életjáradék

Festmény

� Óbudai Ingatlaniroda Vörösvári út
(13.)- Vihar utca sarok, faépület. Immár 14
éve az Önök szolgálatában. Ügyfeleink ré-
szére keresünk kiadó, eladó ingatlanokat.
Tel.: 439-1999, 06-(30)-9520015,
www.oi.hu

Pályázati felhívás a „100-as Társasház Bécsi út”
közös képviseletének ellátására!

A „100-as Társasház Bécsi út” (1037 Budapest Bécsi út 322.)
tulajdonosi közössége pályázatot hirdet, a Társasházakról szóló,
2003. évi CXXXIII. számú törvényben meghatározottak szerin-
ti közös képviselet ellátására.

(A 100 albetétet tartalmazó, öt lépcsõházból álló, négyemeletes,
újszerû állapotú társasház pénzügyi helyzete stabil, a könyvelési
feladatokat cca. 12 éve egy külsõ cég végzi, a gondnoki
teendõket jelenleg egy tulajdonostárs cége látja el.)

A pályázónak elõzetes telefonegyeztetés után, munkaidõben
szóbeli tájékoztatást, illetve helyszíni bejárási lehetõséget biz-
tosít a társasház.
Kapcsolattartó: Kõszegi Sándor +36-30-9406-685.
A pályázattal kapcsolatos feltételeket és „Megbízási szerzõdés-
tervezet”-et megkeresés (koszegisandor@vipmail.hu) esetén
e-mailen küldjük.
A benyújtott pályázatokat a tulajdonosi megbízottak a tulaj-
donosi közösség szakembereinek bevonásával bírálják el. A
Közgyûlés határozatban dönt a nyertes pályázóról, ennek
alapján a számvizsgáló bizottság szerzõdést köt a kiválasztott
közös képviselõvel.

A pályázat benyújtását postai úton, zárt borítékban a Kõszegi
Sándor 1037 Budapest, Jószerencse u. 9. címre kérjük. 
Beérkezési határidõ: 2015. július 20. hétfõ 12 óra. A határidõ
után beérkezett pályázatok érvénytelenek.

Adj vért és ments meg
három életet!

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõ-
városi Szervezete júliusban a követke-
zõ idõpontokban és helyszíneken
szervez véradást. * Július 8-án 14-tõl
18 óráig: az Esernyõs – Óbudai Kultu-
rális, Turisztikai és Információs Pont-
ban (Fõ tér 2.). * Július 14-én 15-tõl 19
óráig: a Szent Margit Rendelõintézet-
ben (Vörösvári út 88-96.).
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Szent Péter és Szent Pál
apostolok ünnepére ké-
szülünk. Õk templomunk
és egyházközségünk védõ-
szentjei. Tiszteletük 1000
éves múltra tekint vissza
itt Óbudán. Szent István
királyunk, amikor 1015-
ben megalapította az Óbu-
dai Társaskáptalant, õket
tette meg védõszentnek.

T iszteletük a katoli-
kus hívõ számára

fontos, mert önazonossá-
gunkhoz vezetnek. Péter
apostol Rómában hirdet-
te az evangéliumot, utód-
jára, a római pápára úgy
tekintünk, mint a hit tisz-
taságának és az egyház
egységének látható fejé-
re. Szent Pál a fáradhatat-
lan missziós lelkület pél-
daképe, bejárta az akkor
ismert világot, a Római
Birodalmat, hogy keresz-
tény közösségeket alapít-
son. Mindketten Rómá-

ban szenvedtek vértanú-
ságot, Krisztusért életü-
ket áldozták. Önmegva-
lósításuk útja nem a földi
érvényesülés, hanem az
egyházat éltetni és szol-
gálni.

Az I. század, amely-
ben éltek, több szem-
pontból hasonlított mo-
dern korunkhoz. Ma az
emberek éppúgy önzõk,
önmaguknak élnek, és
nincsenek céljaik. A má-
sokért élõ apostoli lel-
kület példái õk, teljesí-
tették a feladatot,
amelyre Krisztus meg-
hívta õket.

Ha az elmúlt 1000
évet nézzük, itt Óbudán
nemcsak a templomo-
kat, hanem az egész em-
beri életteret többször is

újra kellett építeni. Mo-
dern korunkban az
evangélium épp olyan
fontos és életet építõ,
mint korábban. Aho-
gyan Szent Péter és
Szent Pál tették, keresz-
tény kultúrát kell építeni
a mai világban!

Szeretettel hívok min-
den kedves hívõt és ven-
déget 2015. június 28-
án 11 órára a Szent Pé-
ter és Pál Fõplébánia-
templomba, az ünnepi
jubileumi szentmisére,
melyen a fõcelebráns dr.
Erdõ Péter bíboros, prí-
más, esztergomi érsek
lesz. A múlt élõ példája
hozzon biztatást és célt
a jövõben!

Tercsi Zoltán 
plébános

Szent Péter-Pál ünnepe

Ünnepi istentisztelettel
emlékezett az óbudai re-
formátus gyülekezet a
Kálvin közi templom alap-
kõ letételének 230. évfor-
dulójára május 17-én. 

A jeles esemény 1785.
május 18-án, egy

szerdai napon történt; ma
az óbudai, Budapest leg-

régebbi református temp-
loma. Persze mindez nem
elõzmény nélküli. Óbu-
dán a reformáció majd' fél
évezrede jelen van. 1566-
ra a református egyház
már szervezett keretek kö-
zött mûködött települé-
sünkön, ismerjük elsõ pré-
dikátorának nevét is, akit
Szováthi Gáspárnak hív-

tak. 1686-ban a reformá-
tusoknak már iskolája is
volt. A török, mivelhogy a
katolikus vallást a Habs-
burg császár vallásának
tekintette, a reformációt
nem tiltotta, inkább rende-
letekkel és adókkal nehe-
zítette az egyház életét. A
törökök kiûzése után a
Habsburg megszállók
1698-ban még a templo-
muktól is megfosztották a
reformátusokat. 

AXVIII. század elsõ fe-
lében Zichy Mihály föl-
desúr egy jobbágytelket
és házat utaltat ki számuk-
ra istentiszteleti székhe-
lyül. Sok évtizedes huza-
vonát követõen 1781-ben
II. József császár türelmi
rendeletének köszönhetõ-
en az országban legálisan
is el lehetett kezdeni a
protestáns egyházaknak a
templomépítést; az óbu-
daiak beadványára az en-
gedélyezõ aláírást és pe-
csétet 1783. december 20-
án tette rá II. József csá-
szár azon kikötéssel, hogy
tornyot nem építhetnek, és
bejárata csak belülrõl az
udvarról lehet. 

A templomépítést
1785-ben Túrós Péter
prédikátor idejében
kezdték el, azt a gyüle-
kezet önerõbõl végezte.
A torony nélküli temp-
lom 11 hét alatt készült
el, alapját az egykori
óbudai királynéi vár
helyben talált hatalmas
faragott kövei adták.
Mára bebizonyosodott,
hogy jó fundamentumra

épült a református temp-
lom, elbírva a falak sú-
lyát, a késõbb hozzáépí-
tett tornyot, valamint a
történelmi korok és viha-
rok nyomását. 

Az ünnepi alkalomra
újult meg a több mint 200
éves vörösmárvány em-
léktábla, amely a temp-
lom belsõ terében tanúsít-
ja a fentiekben leírt ese-
mények hitelességét.

230 éve tették le a Kálvin közi 
református templom alapkövét 

Helyiségek közösségi foglalkozásokra
A 2014 végén elkészült - a Fórián tértõl 300 méterre
lévõ - Dévai Bíró Mátyás Közösségi Központ helyisé-
geit ajánljuk közösségi foglalkozások, rendezvények
céljaira, önköltségi áron történõ használatra. Össze-
sen 340 négyzetméteren 2 nagyterem, 3 kisebb he-
lyiség, konyha, ruhatár, vizesblokkok vannak. (Érdek-
lõdni a 06-20-824-2989-es számon lehet.)

Gyermeknap alkalmából családi napot és ételosztást szer-
vezett a Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közössége
Ételt az Életért programban május 30-án. A Faluház elõtti
parkolóban nyolcszáz, leginkább rászoruló család 25 féle
összetevõbõl álló élelmiszercsomagot kapott. A már ha-
gyományossá váló, zártkörû ételosztást Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgármestere kezdte meg

Családi nap Krisna-hívõkkel

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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Volt egyszer egy igen hí-
res motorkerékpárgyár,
ami meghatározó szerepet
játszott a XX. századi Ma-
gyarország ipari és gazda-
sági életében. A Méray
név a múlt század huszas
éveinek végén a honi jár-
mûipar egyik vezetõ már-
kájaként lett ismert, ma
pedig a kiállítások, vete-
rántalálkozók sztárjaiként
jelenhetnek meg ezek a
motorkerékpárok. A gyár
egyik alapítója, Méray Ló-
ránd hosszú évekig Csil-
laghegyen élt, és itt is
halt meg.

Magyarországon a
Csepel- és Pannó-

nia-korszak elõtt nemcsak
segédmotor, de „normál”
kerékpárgyártás is zajott, a
huszas évektõl. A Méray
Motorkerékpárgyárat a két
Méray-Horváth fivér, Ló-
ránd és Endre alapította.
Igazi, jellemzõen magyar,
huszadik századi, küzdel-
mes „családregény” volt
az övék.

A Mérayak
A Méray õsrégi, nemesi

család. A gyáralapítók
édesapja, Méray-Horváth
Károly Gusztáv többek
közt tudós, feltaláló, író
volt. Edisont tekintette
ideáljának. Feleségével,
Gross Annával kötött há-
zasságukból öt gyerme-
kük született, köztük a ké-
sõbbi két gyáralapító, Ló-
ránd és Endre. (Az 1956-
os forradalom és szabad-

ságharc után az ifjabbik
Endre és családja elhagyta
Magyarországot.)

A Méray
A Méray Motorkerék-

párgyárat Lóránd egyik
testvéröccsével, Endrével
alapította. Együtt repítették
a nemzetközi hírnévig.
Magyarországon automo-
bil már a ‘10-es években
készült, motorkerékpárt
azonban csak ügyes kezû
mesteremberek állítottak
össze. A Méray Motorke-
rékpárgyár Rt. volt az elsõ
cég, amely szériában, gyá-
ripari körülmények között
készített motorkerékpáro-
kat. A társaság termékei a
huszas évek végén vezetõ
helyen álltak a hazai mo-
torkerékpár-piacon, és ha

nem következett vol-
na be a világválság,
biztosan fényes karri-
ert fut be a márka.
Akkor nyilván nem-
csak motorkerékpár-
jaik révén váltak vol-

na ismertté egész Európá-
ban, hiszen tehetséges és
elszánt alapítói a sok ne-
hézség ellenére a jármû-
ipar szinte minden terüle-
tén maradandót tudtak al-
kotni. Készítettek áruszál-
lítókat, teherkocsit, törpe-
autót. Törekvéseiket nem-
csak a pénzügyi-gazdasági
nehézségek akadályozták,
hanem a politikai változá-
sok is. A második világhá-
ború után rövid periódus
állt rendelkezésükre az új-
rakezdéshez, aztán követ-
kezett az államosítás, a ki-
telepítés, az emigráció.

A Méray-Horváth test-
vérpár, Lóránd és Endre
története Amerikában
sikersztori lehetett volna,
de Magyarországon nem
végzõdött happy enddel.

A csillaghegyi
„szál”

Méray Lóránd 1892-ben
született Aradon, Budapes-
ten járt iskolába. Kamasz-
korában a motorok egyre
jobban megragadták kép-
zeletét. Szerzett magának
egy motorkerékpárt, azzal
versenyezgetett. Szeretett
volna saját motort készíte-
ni, de az apja ráparancsolt,
hogy hagyjon fel „ezekkel
a gyerekes dolgokkal”, és
legyen olajmérnök. Dolgo-
zott különbözõ olajcégek-
nél, az elsõ világháború
alatt pedig a honvédség
motorosztályán. A Mû-
egyetemen tanult, majd
öccsével, Endrével létre-
hoztak Újpesten egy kis
vegyi üzemet. Lóránd
1923-tól 1948-ig a Méray
Motorkerékpárgyár Rt.
konstruktõre és mûszaki
igazgatója volt. Elsõ há-
zasságából született ifjabb

Lóránd és Róbert. Amikor
1948-ban a gyárat államo-
sították, Lóránd a csepeli
kerékpárgyárban rajzoló-
ként helyezkedett el. Acsa-
ládot 1951-ben kitelepítet-
ték Gyöngyösorosziba.
Késõbb visszatérhettek
Budapestre. A kitelepítés
után Lóránd családjával
Csillaghegyre költözött.
Második házasságából két
gyermeke született. Leá-
nya, Beatrix és fia, Méray-
Horváth Antal. 

Lórándot nyugdíjba vo-
nulása után baleset érte:
leesett motorkerékpárjá-
ról, és lábát törte, ami ké-
sõbb rosszul forrt össze,
ezért járása nehézkessé
vált. De csillaghegyi laká-
sában berendezett egy kis
mûhelyt, ahol kisebb ház-
tartási javításokat vállalt,
haláláig dolgozott. 

(A cikk Négyesi Pál: Az
elsõ magyar motorkerék-
pár története, illetve a
„Méray” címû köteteinek
felhasználásával íródott.
Négyesi Pál többek közt
autóipari elemzõ, autó-
történész, az Óbudai
Egyetem Bánki Donát Ve-
terángépjármû Szakresta-
urátor Karának óraadó
tanára.) (szeberényi)

Csillaghegyen élt az egyik legnagyobb motorgyáros 

A legendás Méray-motor

Az új idõszaki tárlat
1900-tól 1989-ig is-

merteti a hazai automo-
bil- és motorkerékpár-ke-
reskedelem múltját az
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múze-
umban. A kiállításon be-
mutatják a hazai gépjár-
mû-kereskedelem múlt-
ját a XX. század elején
létesített elsõ kereskedé-
sektõl az 1989-es rend-
szerváltásig. Feltárul egy
érdekes, izgalmas szak-
ma múltja, szó esik buda-
pesti és vidéki kereske-
désekrõl, az autókereske-
delem szociológiájáról, a
reklám és az autók kap-
csolatáról. Külön részt
szentelnek az autó- és

motorkerékpársport his-
tóriájának, amely számos
ponton kapcsolódott a
kereskedelemhez.

(Az Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari

Múzeum, a magyarjar-
mu.hu weboldal és az
Autós Nagykoalíció kö-
zös kiállítása június 4-tõl
szeptember 27-ig látható.
Cím: Korona tér 1.)

Válogatás Karlócai Mariann
játékgyûjteményébõl a Ma-
gyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeumban jú-
lius 3-tól november 22-ig.

Amúzeum idõszaki
kiállítással tiszteleg

Karlócai Mariann óvoda-
pedagógus, játékgyûjtõ
elõtt, aki idén ünnepli 90.
születésnapját. Egyben
megemlékeznek Kiss
Áron pedagógusról, a
Magyar Játék Társaság
névadójáról is, mivel
idén van születésének
170. évfordulója. A tárla-
ton Karlócai Mariann
gyûjteményének leg-
szebb és legkülönlege-
sebb darabjait mutatják
be. A legkisebbek, a cse-

csemõk játékaitól jutunk
el egészen a felnõttkor já-
tékaiig. Látható a tárlaton
többek között egy-egy
szobabelsõ a lányok, il-
letve a fiúk játékaival,
megtekinthetõ egy park-
részlet is szabadtéri játé-
kokkal. (Cím: Korona tér
1. Nyitva: keddtõl vasár-
napig 10-tõl 18 óráig.) 

Életünk a játék 

A Meseautótól a Merkurig

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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• Bp., III. ker. Boglár u. 6. fsz. 1., 64057/13/A/300 hrsz. üzlethelyiség, alapterü-
lete: 59  m2.
A helyiség a békásmegyeri lakótelep Duna felõli oldalán, panelépület földszintjén
található, két utcai bejárattal rendelkezik. 
Bevezetett közmû: víz, villany, csatorna, távhõ.
Irányár: 7.470.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 750.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Boglár u. 12. fsz. 1., 64057/13/A/304 hrsz. iroda, alapterülete: 59  m2.
A helyiség a békásmegyeri lakótelep Duna felõli oldalán, panelépület földszintjén
helyezkedik el.
Közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Gépészeti felszereltség: víz, villany, csatorna, távhõ.
Irányár: 7.270.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 730.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Folyamõr u. 4. földszint, 18229/7/A/120 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 25 m2.
A 10 emeletes panelépület, melyben a helyiség található, az óbudai lakótelep Du-
na felõli oldalán, a Szentendrei út és a budai alsó rakpart között helyezkedik el,
közvetlen két utcai bejárattal rendelkezik. 
Gépészeti felszereltség: víz, villany, csatorna, távhõ.
Irányár: 3.760.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 380.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Hollós K. L. u. 4. földszint, 62321/7/A/3 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 24 m2.
A helyiség a békásmegyeri lakótelep hegy felõli oldalán, 10 emeletes panelépület
földszintjén található, közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közmûvek: víz, villany, csatorna, gáz, távhõ.
Irányár: 3.360.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 340.000 Ft .
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Jendrassik Gy. u. 1. fsz. 1., 62321/66/A/1 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 118 m2.
A helyiség a békásmegyeri lakótelep hegy felõli oldalán, 10 emeletes panelépület
földszintjén található, a korábban irodaként funkcionáló helyiségcsoport közvetlen
utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közmûvek: víz, villany, csatorna, távfûtés.
Irányár: 13.500.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.350.000 Ft .
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Pacsirtamezõ u. 26. pinceszint, 17632/0/B/1 hrsz. raktár, alap-
területe: 77 m2.
A raktár, mely a Belsõ-óbudai hagyományos szerkezeti kialakítású lakóépület pin-
ceszintjén helyezkedik el, közvetlen utcai bejárattal rendelkezik. 
Falazata vizes, salétromos, a vakolat hullik. Felújítandó állapotú.
Bevezetett közmûvek: víz, villany.
Irányár: 4.690.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 470.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Tímár u. 15. alagsor, 17629/0/A/1 hrsz. mûhely, alapterülete: 85 m2.
Belsõ-óbudai, hagyományos szerkezeti kialakítású lakóépület alagsorában helyez-
kedik el a mûhely. 
Közvetlen utcai bejárattal rendelkezik. 
Falazata vizes, salétromos, a vakolat hullik. Felújítandó állapotú.
Bevezetett közmûvek: víz, villany.
Irányár: 3.790.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 380.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

• Bp., III. ker. Tímár u. 26. pinceszinti, 17621/0/A/41 hrsz. iroda, alapterülete: 197 m2.
A hagyományos szerkezeti kialakítású épület, melyben a helyiség található, az
Amfiteátrum melletti részen helyezkedik el. 
Az épület sarkán lévõ helyiség közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
A falak vizesek, salétromosak, teljes felújítást igényel.
Gépészeti felszereltség: víz, villany, csatorna, gáz.
Irányár: 10.910.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.100.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyi-
latkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánla-
tához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti szám-
lájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot zárt borítékban, legkésõbb 2015. augusztus 31. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük
benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, 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 2015. augusztus 31-én 12 órakor a Bp., III. kerület Moza-
ik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl.
A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlat-
tevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tart-
son, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011.
évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat meg-
elõzõ, valamint az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati
tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Ön-
kormányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érde-
kében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpót-
lásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyiség- és te-
lekhasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-3465-ös telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül 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. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Óvodapedagógusi állások
A Gyermeksziget Montessori Óvoda (1039 Budapest, Ziper-
nowszky utca 2.) pályázatot ír ki 2 fõ óvodapedagógus munkakõr
betöltésére. A munkavégzés helye: Mosolygó Tagóvoda (1039
Budapest, Kelta utca 8. Telefon: 250-4631, 454-7200; e-mail:
kelta-o@kszki.obuda.hu). A feladatkör megnevezése: óvodai
nevelés, iskolai elõkészítés. A pályázati feltételek: felsõfokú sza-
kirányú végzettség, büntetlen elõélet. A pályázatnál elõnyt jelent:
Montessori Módszerben szerzett tapasztalat. A pályázatnak tar-
talmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
végzettséget tanúsító okiratok másolata; 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés határozatlan idõre szól (3
hónapos próbaidõvel). Illetmény és egyéb juttatások a kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ
három hét. A pályázat elbírálásának határideje: 2015.július 31.
Az állás betöltésének ideje: 2015. augusztus 17.
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Sportolással hangolódtak
a vakációra a diákok. A
Laborc utcai sportpályán
rendezett sportnapon mint-
egy 250-en vettek részt

Ó buda-Békásmegyer
Ifjúsági Önkor-

mányzata immár máso-
dik alkalommal rendezte
meg az Ifjúsági Sportna-
pot a Laborc utcai sport-
telepen. Az esemény le-
hetõséget adott a kerület
középiskoláiban tanuló
diákoknak, hogy külön-
bözõ sportágakban mér-
kõzhessenek meg egy-
mással. A sportesemény
célja az egészséges élet-

mód és a rendszeres test-
mozgás népszerûsítése.

A vetélkedõkre az Ár-
pád Gimnázium, a Kerék
Általános Iskola és Gim-
názium, a Kõrösi Csoma
Sándor Gimnázium, az
Óbudai Gimnázium, Var-
ga István Kereskedelmi,
Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és Szakiskola,
valamint a Veres Péter
Gimnázium diákjai jelent-
keztek, összesen 250-en.

Molnár Marcell, az If-
júsági Önkormányzat
polgármestere köszöntöt-

te a résztvevõket, majd
elkezdõdött a vetélkedõ.

A homokkal borított pá-
lyákon röplabda, a mûfü-

ves pályán labdarúgó, a
beton pályán futó és ko-
sárlabda, a medencében
pedig - Gyepes Lajos, a
Római Sportegyesület el-
nöke vezetésével - úszó
és vízilabda mérkõzése-
ket rendeztek. Az aszta-
lok mellett ezekkel pár-
huzamosan pingpong
összecsapások voltak.

A jó hangulatú versen-
gés legjobbjainak Molnár
Marcell ifjúsági polgár-
mester és Mányi Júlia, az
önkormányzat civil refe-
rense adta át az érmeket.

A kerület labdarúgó szak-
osztályának szokásos év

végi családi futball tornáján, a
„Most Mutasd Meg!” elneve-
zésû kupán benépesült a füves
pálya és környéke. Az utánpót-
lás csapatokban játszó gyere-
kek szülei és a felnõtt csapat
szurkolói megmutathatták fut-
balltudásukat. A tizenöt perces

mérkõzéseken szaporán estek a
gólok, a pályára lépõk igazi
örömfocival szórakoztatták
magukat és a nézõket. A prog-
ramot 11-es rúgó verseny és
tombola egészítette ki. Az ese-
mény végén az egyesület bog-
rácsban fõtt étellel látta vendé-
gül a benevezett csapatok játé-
kosait.

H ét év alatt folyamatosan
fejlõdött a III. kerületi

TVE nõi labdarúgó-csapata. A
2008-ban alakult együttes kez-
detben még alig szerzett pontot
a Budapest bajnokságban, je-
lenleg már az I. osztály egyik

meghatározó csapata. A 2014-
2015-ös idényben remek sze-
replés után a második helyen
végzett, szervezett, fegyelme-
zett játékával a következõ év-
ben talán bajnokságot is ünne-
pelhet.

Évzáró örömfociEzüstös lányok

Kedves Gyalogláskedvelõk! Kedves Klubtagjaink!
Szívünkön viseljük a Nordic Klub életét! 
Ezúton szeretnénk informálni a kedves érdeklõdõket, hogy az

Óbudai Sport és Szabaidõ Nonprofit Kft. megkezdte a nyári idõ-
számítás szerinti klubdélutánjait. A Nordic Walking szerelmesei,
ebben az idõszakban heti egy alkalommal vehetnek rész a foglal-
kozásokon.

Ajánljuk klubunkat mindazoknak,
akik már e sport szerelmesei, és azok-
nak, akik még csak megismerkedni
szeretnének ezzel a varázslatos, termé-
szetben szabadon ûzhetõ sportággal.

A foglalkozásokat minden szerdán
18-tõl 19 óráig tartjuk. A részvétel a
klub programjain ingyenes. A szüksé-
ges felszerelést, a nordic walking bo-
tokat biztosítani tudjuk. Gyülekezõ: az
Óbudai Szabadidõpark Laborc utcai

fõbejáratánál. Helyszín: az Óbudai Szabadidõpark területe,
Laborc utca 2.

Egy kis Totó! 13 ok, amiért érdemes a nordic walkingot válasz-
tani és a klubban részt venni:

1. Tehermentesíti az ízületeket. 2. Javítja az állóképességet. 3.
Erõsíti az izmokat. 4. Hurrá fogyunk! Az egyik legjobb öregedés-
gátló szer. 5. Javítja a test oxigénellá-
tását. 6. Oldja az izomfeszültséget.
7. Növeli a stressztûrõképességet.
8. Aktiválja a vérkeringést. 9. Hajlé-
konyabb ízületek. 10. Jót tesz az agy-
nak. 11. Ki a természetbe! 12. Fõ a jó
közérzet! 13. A nordic walking egy
csoportterápia, az egész család csinál-
hatja. 

Várjuk az edzéseken! 
Weboldal: http://obudasport.hu/

nordic-walking-klub/

Nordic Walking - ki a szabadba!

FOTÓ: LOVAS ALBERT

FOTÓ: LOVAS ALBERT

Középiskolások sportvetélkedõje
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A III. kerületben, Csillaghegy-Békásmegyer határában, a Duna felõli oldalon L4-
III-O/A övezetbe tartozó, 35 százalék beépítési lehetõséggel rendelkezõ, önkor-
mányzati tulajdonú, mélyfekvésû építési telkek eladók! Az övezet területén leg-
feljebb egy, kétlakásos lakóépület helyezhetõ el. Az Árpád utcában elektromos
áramellátás, vízvezeték és csatornahálózat kiépített.  
Pályázható ingatlanok:
1. Bp., III. ker. Árpád utca 63906/1 hrsz. alatti telek.
Terület: 397 m2.
Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft.
2. Bp., III. ker. Árpád utca 63906/2 hrsz. alatti telek. 
Terület: 397 m2.
Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft.
3. Bp., III. ker. Árpád utca 63906/3 hrsz. alatti telek. 
Terület: 397 m2.
Irányár: 13.441.732 Ft + 27% áfa, bruttó: 17.071.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.700.000 Ft.
4. Bp., III. ker. Árpád utca 63904 hrsz. alatti telek.
Terület: 321 m2.
Irányár: 8.088.189 Ft + 27% áfa, bruttó: 10.272.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.000.000 Ft.
A telekalakítás során kialakult 63904 hrsz-ú ingatlanra, a Sinkovits Imre utca fe-
lõl az út egy része rálóg a telekre, illetve annak elõkertjébe. A burkolt felület a te-
lek zöldfelületi arányát csökkentheti. Az út alatt feltételezhetõen közmûvek is fut-
nak, éppen ezért ezek helyzetérõl tájékozódni szükséges. Az ingatlan-nyilvántar-
tás szerint az ingatlant 37 m2 területre ELMÛ vezetékjog terheli.  
A telkek beépíthetõségének paramétereit az ÓBVSZ 70 § 11. sz. táblázat tartalmaz-
za. A fenti adatok tájékoztató jellegûek, ezeknek az építési engedélyben történõ érvé-
nyesíthetõségéért a kiíró nem vállal felelõsséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az
irányadók.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés mód-

ját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek
elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve
van. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték
befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015. augusztus 31. (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 2015. augusztus 31-én 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik ut-
ca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiíró-
ja fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbon-
tást követõen tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot
indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény értel-
mében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az egyes állami tu-
lajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXI-
II. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti meg. A tulaj-
donviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazság-
talanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyontárgyak elidegení-
tésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyiség- és telekhaszno-
sítási osztály 430-3464-es és a 430-3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ internetes hirdetési fó-
rumokra: 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, Árpád utcáról nyíló 4 db telekingatlan értékesítésére

Képviselõ neve Önkormányzati Fogadóóra idõpontja Helyszín
körzet

Dr. Demeter Gellért 1.vk. július elsõ csütörtökén 16-18 között, Árpád Gimnázium
augusztusban szünetel

Csapó Harold Gábor 2.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Désiné Németh Éva 3.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Farkas Balázs 4.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Stollmayer Ákos 5.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Dóra Csaba 7.vk. július elsõ hétfõjén 16-18 között, Fidesz iroda, Kaszásdûlõ utca 7.

augusztusban szünetel
Rácz Andrea 8.vk. július második csütörtökén 17-18 között, Táborhegyi Népház, Toronya utca

augusztusban szünetel
Bulla György 9.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Baumann Irén 10.vk. júliusban, augusztusban szünetel A 06-20-945-8471-es telefonszámon, 

illetve e-mailen 
(iren.baumann1956@gmial.com) elérhetõ

Török Ferenc 11.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Puskás Péter 12.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Kemény Krisztina 13.vk. július elsõ szerdáján 17-18 között, Békásmegyeri Közösségi Ház, augusztusban 

augusztusban szünetel a kemenykriszta8@gmial.com e-mail 
címen elérhetõ

Kelemen Viktória 14.vk. júliusban, augusztusban szünetel
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. helyszín és idõpont telefonos egyeztetés alapján: 

437-8930, augusztusban szünetel
Laukonidesz Lilla 16.vk. júniusban, júliusban, augusztusban szünetel

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk nyári fogadóórái
Béres András (PM) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon, vagy
beres.andras@parbeszedmagyarorszagert.hu.
Burján Ferenc (LMP) elõzetes egyeztetés alapján a 437-8881-es telefonszámon vagy a burjan.fe-
renc@lehetmas.hu e-mail címen.
Mihalik Zoltán (Együtt) minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a Fõ tér 4. I. emeletén, a
testületi irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges: 06-20-236-0500.
Õri László (MSZP) július utolsó hetében hétfõn 16-tól 17 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Augusztusban szünetel.
Dr. Simonka Csaba (MSZP) júliusban, augusztusban szünetel.
Szanyó Miklós (Jobbik) telefonos egyeztetés alapján: 06-30-377-1857.

Fidesz-KDNP-s képviselõk nyári fogadóórái

MSZP-s képviselõ 
fogadóórája

Czeglédy Gergõ, a 6. számú
egyéni választókerület önkor-
mányzati képviselõje július el-
sõ hetében, szerdán 16.30-tól
17.30 óráig az MSZP III. kerü-
leti irodájában: Mókus utca 1-3.
Tel.: 368-9464. Augusztusban
szünetel.
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Vajon mitõl érezzük
jól magunkat a bõ-

rünkben? Miért szebb a

világ, ha zenét hallga-
tunk? Mikor mosolygunk
a másik emberre? Me-

rünk-e szembenézni ön-
magunkkal és változtatni
életmódunkon? Az Óbu-

dai Szociális Szolgáltató
Intézmény idõsek klubjai
sokféle szárazföldi, vízi és
zenés mozgásprogramot
kínál a nyugdíjas polgá-
roknak. A kérdésekre vá-
laszt ad egy újfajta, egye-
di kezdeményezés is, a ze-
nés-táncos stresszterápia.
A stresszkezelõ orvos, dr.
Nagy Ágnes azt vallja,
hogy „Korunk elõrehalad-
tával ugyan megváltoznak
az életfeladataink, de egy
dolognál NEM lehet
FONTOSABB: saját
egészségünkért felelõssé-
get vállalni. Minél elõbb
megértjük, hogy saját be-
fektetett energia nélkül
nincs siker, annál tovább
élhetünk békében és sze-
retetben családunkkal.
Bármikor el lehet kezdeni
és rendszeresen gyakorol-
ni az aktív mozgást, a

sportolást, mert szerveze-
tünk meghálálja a hosszú
évekig tartó karbantar-
tást.” A rendszeresen
végzett testmozgás csak
az egyik - ám legfonto-
sabb - eleme azoknak a
természetes gyógymó-
doknak, melyekkel köny-
nyedén csökkenthetõ a
stressz okozta feszültség,
szorongás. Az orvos nem
csak javasol… hanem õ
is táncol!

Táncos stresszoldás idõseknek

Fergeteges hangulatban
telt, óriási sikerrel zárult
a június 10-én és 11-én
tartott kétnapos mûvésze-
ti fesztivál a Békásmegye-
ri Közösségi Házban, ahol
óbudai nyugdíjasok léptek
fel egyéni és csoportos
produkcióikkal. 

Az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intéz-

mény az önkormányzat
jóvoltából immár 17. éve
rendezi a nagy érdeklõdés-
re számot tartó eseményt,
melyre idén is 6 kategóriá-
ban (vers, próza, ének,
tánc, hangszeres zene,
színházi produkció) 66
mûsorszámmal, 250 óbu-
dai nyugdíjas polgár neve-
zett. A jeles eseményen
egyaránt helyet kaptak az
egyéni és csoportos pro-
dukciók, a rendezvény jó
hangulatban, vidáman telt.

Az elõadásokat mind-
két nap végén szakértõ
zsûri értékelte: Budai Ilo-
na Magyar Örökségdíjas
népdalénekes, az Óbudai
Népzenei Iskola tanára,
Brezináné Kökény Júlia,
a Békásmegyeri Közös-
ségi Ház nyugalmazott
igazgatónõje, Bozsó Jó-
zsef, a Veszprémi Színház

színész-rendezõje, Ben-
kóczy Zoltán Magyar
Köztársaság Érdemrend-
jével kitüntetett színmû-
vész. Nyitásként és zárás-
ként meglepetés mûsorral
ajándékozták meg a
nagyérdemû közönséget
a zsûri tagjai és Mohácsi
Attila elõadómûvész.

Az emléklapokat a
zsûri és Müller Istvánné
intézményvezetõ adta át
a fellépõknek.

A fesztiválon június 4-
én nyitották meg a képzõ-
mûvészeti és kézmûves
kiállítást, melyre azok az
óbudai nyugdíjasok ne-
veztek, akik nem színpadi
produkcióval, hanem al-
kotásaikkal kívánták meg-
mutatni tehetségüket. 

Idõsek mûvészeti fesztiválja

6 kategóriában, 66 mûsorszámmal 250-en neveztek 

Az Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Köz-
pont sérültjeinek és hoz-
zátartozóinak június 4-én
ismét megrendezték a Ha-
jógyári-szigeten a már ha-
gyományosnak számító vi-
dám délutánt. 

A programon részt-
vevõ fiatalok játé-

kos csapatvetélkedõkön
mérettethették meg ma-
gukat, melyek során
próbára tehették ügyes-
ségüket, kreativitásukat
és tudásukat. A családi
nap fõ célja, hogy az in-
tézmény a fiatalokkal és
a hozzátartozókkal

együttmûködve a már
meglévõ és élõ közössé-
get tovább építse. A csa-
patokat menetlevél és
térkép segítette az állo-

mások sorrendjében, a
tájékozódásban. A pró-
bák sikeres teljesítése
után mindenki jutalom-
ban részesült.

Vidám délután a Hajógyári-szigeten

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 73.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

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

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 

1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com
Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12. Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

Ingyenes tanácsadások
• Varga Mihály, a 4. választókerület országgyûlési képviselõjének meg-

bízásából dr. Kõvári Béla és dr. Tósoky Balázs ügyvédek által szervezett

ingyenes jogsegély júliusban és augusztusban szünetel. Legközelebb

szeptember hónapban várjuk az érdeklõdõket. (Érdeklõdni a 20-200-0017-

es telefonszámon lehet.)

• A Demokratikus Koalíció jogsegély-tanácsadása júniustól szeptemberig

nyári szünetet tart.

• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart

minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 óráig. (Helyszín:

Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõzetes bejelentkezés aján-

lott a 06-30-546-2202-es számon.)

• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca

17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadó-

órát tart, melynek keretében minden második csütörtökön dr. Hecsei Pál

ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

• Solymosi Imre (MSZP), társasházi kérdésekben minden hónap elsõ he-

tében, pénteken 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus

utca 1-3. Tel.: 368-9464). (Júliusban és augusztusban szünetel.)

• Komka Norbert (MSZP), dr. Simonka Csaba (MSZP), szociális kérdé-

sekben minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 15-tõl 16 óráig az

MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3.Tel.: 368-9464). (Júliusban

és augusztusban szünetel.)

• Dr. Fercs János (MSZP), jogi kérdésekben minden hónap elsõ hetében, hétfõn

16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3. Tel.: 368-

9464).(Júliusban és augusztusban szünetel.)

• Dr. Orbán László Tibor ügyvéd ingyenes jogi és Jánosi János építész in-

gyenes építési tanácsadása minden hónap második csütörtökén 18-tól 19

óráig a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél (Mátyás király út 13-15. Be-

jelentkezés legkésõbb két nappal a tanácsadást megelõzõen a 06-70-967-

1493-es telefonszámon, vagy e-mailen: liebekati@gmail.com címen.)

Ingyenes tanácsadások a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél

Gyermekpszichológiai tanácsadás: minden hónap második szerdáján

17-tõl 19 óráig. Jelentkezés dr. Léder Rózsánál. Tel.: 06-30-883-2123.

Természetgyógyászati tanácsadás: minden hónap elsõ szerdáján 18

órától. Jelentkezés Bóni Hilda Imola természetgyógyásznál. Tel.: 06-30-

905-9175.

Családjogi tanácsadás: minden hónap második csütörtökén 19 órától.

A tanácsadást dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja. Jelentkezés: a 06-70-

967-1493-as telefonszámon.

(A tanácsadások helyszíne: a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

Zsámboki mûhelye: Lehel utca 14., a katolikus templom jobb oldali épü-

letszárnya.)

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

FOGADÓÓRA. Kiss László
(MSZP) országgyûlési kép-
viselõ (Budapest, 10. vá-
lasztókerület) fogadóórája
minden hónap elsõ pénte-
kén 16-tól 17 óráig a III.Mó-
kus utca 1-3. szám alatt.
(Telefon: 368-9464; e-mail:
kiss. laszlo@parlament.hu)

Fidesz iroda
Tisztelt érdeklõdõk!

A Fidesz Hímzõ utcai irodája 2015. május 31-én megszûnt. Minden
kedves érdeklõdõt továbbra is várunk a választókerület 1033 Bp.,
Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz irodájában. Nyitva tartás:
hétköznap 10-tõl 16 óráig. Az iroda telefonszáma: 367-8791. 10. vá-
lasztókerületi elnök: Menczer Erzsébet. Munkatárs: Csányi Róbert,
e-mail: csanyi.robert@fidesz.hu; tel.: 06-20-226-7828.

A szakmai köztestület és az ön-
kormányzat között létrejövõ meg-
állapodás a mérnöki helyismere-
tet és egyéb kompetenciákat
ajánlja a kerületi fejlesztésekhez

ABudapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara vezetõje,

Kassai Ferenc és Bús Balázs pol-
gármester szakmai együttmûkö-
dés kialakítását célzó dokumen-
tumot írt alá június 16-án. A ka-
mara az ország egyik legnagyobb
szakmai köztestületeként közel
20 éve végez kiemelt érdekképvi-
seleti és szolgáltató tevékenysé-
get a mérnöki közösség és a társa-
dalom egésze számára. A szerve-
zet több mint 10 ezer tervezõ- és
szakértõ mérnök tagot számlál, a
III. kerületben mintegy 400 szak-
embert tartanak nyilván.

A most megkötött szakmai
együttmûködés alapján a kama-

ra többek között a közlekedés-
sel, környezetvédelemmel, épí-
tészeti és kulturális örökség vé-
delmével kapcsolatban jelent-
kezõ kérdések megválaszolásá-
ban lesz a városrész segítségére.
A cél olyan megalapozott, elõ-
remutató szakmai javaslatok
megfogalmazása, melyek elõse-
gíthetik Óbuda-Békásmegyer
kiegyensúlyozott fejlõdését.

Mindezek mellett az együtt-
mûködés arra is kiváló lehetõsé-
get kínál, hogy a mûszaki-mér-
nöki szakterületeken a jelenlegi-
nél hatékonyabban érvényesül-
hessenek a kerületi érdekek, il-
letve, hogy a fejlesztések és az
innováció területén végzett tevé-
kenységek összehangolt keretek
között valósulhassanak meg.

A kamara a felajánlott szak-
értõi segítségét térítésmentesen
biztosítja az önkormányzatnak.

A„Dunán innen, Tiszán túl”
Kárpát-medencei Gyer-

mek- és Ifjúsági Népmûvészeti
tehetségkutató verseny országos
döntõjét Miskolcon rendezték
június 6-án. A május 16-ai régiós
fordulóból kiemelt aranyminõsí-
téssel továbbjutott Bernáth Ben-
ce, a Göncöl Néptáncegyüttes

táncosa is részt vett a megméret-
tetésen. Bence korcsoportjában
egyedüli fiú szólótáncosként ju-
tott a döntõbe. Produkcióját a
néptánc kategóriában ezüst mi-
nõsítéssel jutalmazta a zsûri. A
versenyre Csiki Gergely, a Gön-
cöl Néptáncegyüttes vezetõje
készítette fel.

Szólótáncos ezüst minõsítéssel

Együttmûködés a mérnöki kamarával

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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AKairosz Könyvki-
adó gondozásában

jelent meg Mezei Ká-
roly: Olimpikonok ven-
déglõse - A zenerajongó
Fejér Miklós, a Sipos
Halászkert újjáépítõje
és a magyar sport támo-
gatója címû kötete, me-
lyet az Óbudai Társas-
körben mutatott be
Latorczai János, az Or-
szággyûlés alelnöke. A
június 11-ei eseményen
részt vett Bús Balázs
polgármester.   

A magyar sporttörté-
netnek nemcsak hivatá-

sos sportolók lehetnek
legendás alakjai, hanem
civilek is. Éppen ilyen
Fejér Miklós vendéglõs,
a híres Sipos Halászkert
tulajdonosa, Óbuda-Bé-
kásmegyer díszpolgára -
róla szól a riportkönyv. 

Évtizedeken át - a szó
eredeti értelmében -
etette a magyar sporto-
lókat, labdarúgókat, ví-
zipólósokat, birkózókat.
Fõzött rájuk itthon és kí-
sérte õket olimpiákra,
világbajnokságokra.
Hazánk hírét keltette,
amikor a magyar sporto-

lók, jeles tudósok, mû-
vészek mellett neves
külföldi politikusokat is
megvendégelt a Sipos-
ban. (www.kairosz.hu) 

A Kiscelli Múzeumban új
idõszaki kiállítást nyílt
„Holttest az utazókosárban
- A Mágnás Elza-rejtély”
címmel, melynek közép-
pontjában egy száz évvel
ezelõtt történt bûnügy áll.

1 914 januárjában a
budai Margit rakpar-

ton két arra hajtó kocsis
Dunába dobott utazóko-
sárra lett figyelmes,
mely egy fiatal nõ holt-
testét rejtette. A szenzá-
ciós esetre természete-

sen az akkoriban kiala-
kuló hazai és külföldi
bulvársajtó is figyelmes
lett, így az izgalmas
bûneset napokig az újsá-
gok címlapján szerepelt,
ezzel valóságos tömeg-
hisztériát okozva. 

A holttest azonosítása
után kiderült, hogy a gyil-
kosság áldozata Turcsá-
nyi Emília, akit a korabeli
Budapesten csak Mágnás
Elzaként ismertek. A
hölgy a kiscelli kastély
egykori tulajdonosának, a
bécsi származású
Schmidt Miksa bútorgyá-
rosnak volt a kedvese. A
kiállítás a gyilkosság tör-
ténetének bemutatásán túl
foglalkozik a XIX-XX.

század fordulójára jellem-
zõ nõi szerepek kérdésé-
vel, Schmidt Miksa és
Mágnás Elza kapcsolatá-
val, továbbá a gyilkosság
miatt elítélt tettesek utó-
életével, valamint a bûn-
ügy körül szövõdött szá-
mos városi legendával is.

A kiállítás a múzeum
újonnan megnyitott kiállí-
tóterében, a templomtér

északi és déli toronyszo-
bájában látható. A kiállító-
tér a Kiscelli Múzeum
épületének azon részében
található, ahol a Mágnás
Elza-gyilkosságot követõ-
en Schmidt Miksa emlék-
kápolnát rendezett be egy-
kori szeretõje emlékére.

(Megtekinthetõ októ-
ber 11-ig. Cím: Kiscelli
utca 108.)Az oldalt összeállította Klug Miklós

Országszerte több mint 450
intézmény, mintegy 2000
programmal várta az ér-
deklõdõket június 20-án, a
múzeumok éjszakáján. 

A népszerû esemé-
nyen egy óriási ké-

peslap indult el az óbudai
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múze-
umból. A képeslap a Ma-
gyar Posta segítségével
23 óráig eljutott vala-
mennyi résztvevõ múze-

umba, ahol rákerültek az
intézmények külön erre
az alkalomra tervezett
egyedi bélyegei. A külön-
leges üzenetet a Bélyeg-
múzeumban állítják ki.

A rendezvényhez csat-
lakoztak az óbudai múze-
umok is, köztük a Gold-
berger Textilipari Gyûj-
temény, ahol az állandó
kiállításon bemutatott vi-
lághírû óbudai textilgyár-
tás történetével ismerked-
hettek meg az érdeklõdõk. 

A Kaszásdûlõi Kulturális Központ
(3K) tavaszi-nyári programsoro-

zatát lezáró estén a Szent Iván-éj, a
nyári napforduló hangulatát idézték
meg mágiával és „apró csodákkal” fû-
szerezve június 19-én. 

„Szentivánéji piknik” címmel ren-
deztek élõzenés utcaszínházi elõ-

adást a 3K elõtti Pethe Ferenc téren,
Shakespeare mûve nyomán, Nádasdy
Ádám fordításának felhasználásával,
neves színészek, televíziós személyi-
ségek részvételével. Az érdeklõdõket
apró varázslatokkal várták az esten,
ahol mûfajok keveredtek, tündérek
táncoltak, tûzzsonglõrök varázsoltak. 

Riportkönyv az olimpikonok vendéglõsérõl 

Ária- és dalest
Schiffer Ádám ária- és dalestjén Mozart, Schubert,
Schumann és Mendelssohn mûveibõl hallhatnak jú-
nius 29-én 19 órától a békásmegyeri Megbékélés
Házában. Közremûködik: Hauser Adrienne (zongo-
ra), Tóth Orsika (gitár). (A belépés díjtalan. Cím:
Újmegyeri tér, a Hadriánus utca-Királyok útja sarka,
a 34-es, 134-es busz végállomása.) 

Múzeumok éjszakája Óbudán

Holttest az utazókosárban

Varázslatos Szent Iván-éj
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