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A fonódó budai villamoshálózat építése mi-
att szeptember elejéig, közepéig Belsõ-Óbu-
dán forgalmi változások léptek életbe.

Nagymihály Levente, az UTE 17 éves kenu-
sa a sport mellett a tanulásban is jeleske-
dik. Idén Óbuda Sportolója-díjat kapott.

Az iparos-kereskedõ negyedben kezdõdik
látogatható régészeti feltárás az Aquincumi
Múzeum romkertjében.14

Látványásatás a romkertben

4
Forgalmi változások Belsõ-Óbudán

9
Óbuda Sportolója-díjas kenus

A Batthyány tér és Szent-
endre, illetve Békásme-
gyer között, vagyis újra a
teljes vonalon jár a H5-ös
HÉV augusztus 9-tõl. A Szi-
get Fesztiválra érkezõk
kényelmesen, plusz át-
szállás nélkül közelíthetik
meg a Hajógyári-szigetet,
az esemény helyszínét. 

A z elmúlt közel két
hónapban a fonódó

budai villamoshálózat
megépítéséhez szüksé-
ges munkák zajlottak a
HÉV-alagútban, vala-
mint a Batthyány téren,
melynek födémszerke-
zetét egy 28 acéloszlop-
ból álló oszlopsorral
erõsítették meg, hogy el-
bírja a fölötte - a Bem
rakparton - az év végétõl
közlekedõ villamosokat.
További kiegészítõ mun-
kák miatt várhatóan au-
gusztus végén néhány
napig ismét autóbuszok
járnak majd a Batthyány
tér és a Szentlélek tér
között. BÕVEBBEN A 4. OLDALON

HÉV teljes
vonalon Terepjárót kapott a polgárõrség

Eljött a duplázás ideje! Kö-
zeledik a „Szabadidõ, sze-
retem!” címû programsoro-
zat nagy kedvence, az 5.
Óbudai Futófesztivál II. 

Anépszerû eseményt
szeptember 6-án

rendezi az önkormányzat
a Duna-parton, öt távon
(500 méter, 1000 méter,
2015 méter, 7 kilométer
és félmaraton). A szerve-

zõ Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft.
célja a családokat és ba-
ráti társaságokat a futó-
fesztivál középpontjába
állítani, mert a sportolás
és a mozgás együttes él-
ménye nagy örömet
nyújt gyermekeknek és
szüleiknek egyaránt.
Ezért is egészítették ki a

három távot még kettõ-
vel, így összesen öt távon
állhatnak rajthoz az ér-
deklõdõk. 

A Pünkösdfürdõ utca
és a Kossuth Lajos üdü-
lõpart találkozási pontján
lévõ terület a rajt és a cél,

ahol a Szent Margit Ren-
delõintézet munkatársai
ingyenes egészségügyi
szûrést végeznek. Neve-

zési határidõ: augusztus
25-én 24 óráig. Indulhat
a felkészülés! 

RÉSZLETEK A 21. OLDALON

Jelentõsen megkönnyíti majd a III. kerületi polgárõrök munkáját az a terepjáró, melyet az önkormányzat adományozott a szer-
vezetnek. A jármûvel jobban meg tudják közelíteni az olyan nehezen elérhetõ területeket, mint például a hegyvidéki részek. Az
autót Szücs János, a helyi polgárõrség vezetõje vette át Bús Balázs polgármestertõl augusztus 6-án            FOLYTATÁS A 13. OLDALON

Futófesztivál megduplázva

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

Az Óbudai Nyár kul-
turális programsoro-

zatát idén is a „Hékás Bé-
kás” címû ingyenes fesz-
tivállal zárják augusztus
29-én a Csobánka téren.

Sztárfellépõk: Szandi és a
Charlie Band. Egész nap
Levendula játszóház, népi
udvar és játékszi-
get. PROGRAMAJÁNLÓ

A 15. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
augusztus 31-én, hétfõn
jelenik meg.

Nyárbúcsúztató Békásmegyeren

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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KENYÉRSZENTELÉS. Szent István napja, augusztus 20-a a hagyományos paraszti élet-
formában egybeesett a betakarítás befejezésével, az aratóünneppel. Ehhez kapcsoló-
dóan alakult ki az új kenyér megáldásának szokása a Szent István-napi szentmisén.
Képünkön ezt a szép szokást követve áldották meg a kenyeret az Óbudai Szent Péter
és Pál Fõplébánia-templom ünnepi miséjén tavaly augusztus 20-án 

Óbuda-Békásmegyer gazdag kulturális kínálatának egyik legizgalmasabb szelete a
népszerû Óbudai Nyár kulturális rendezvénysorozat, melynek lassan a végéhez érünk.
Képriportunkban néhány feledhetetlen pillanatot idézünk fel.

Az Óbudai Nyár nagyszerû pillanatai

KONCERTEK GYEREKEKNEK: a Kobuci kertben öt alkalommal szórakoztatták koncertekkel a gyermekeket. Fellépett júliusban a Kaláka, a Hahó együt-
tes, augusztusban pedig a Kolompos, az Alma (augusztus 16-án 10.30 órától) és a Szélkiáltó (augusztus 30-án 10.30 órától) együttest hallhatják  

Ismét színpadra állították Jékely Zoltán: Oroszlánok Aquincumban címû darabját, me-
lyet július elsõ hétvégéjén láthatott a közönség az Aquincumi Múzeum romkertjében

CSOBÁNKA TÉR-ZENE. Weszely Ernõ harmonikázott a
Csobánka téren július 12-én

OPERA A KERTBEN: az Óbudai Nyár programjában az Óbudai
Társaskör hangulatos kertjében ismét láthatta a közönség a
Carmen-filét, azaz a legjavát. A július 31-ei és augusztus 1-
jei esten a Carmen legnépszerûbb, legszebb, dramaturgiai-
lag és zeneileg legmeghatározóbb részletei hangzottak el fi-
atal tehetségek közremûködésével. Az elõadásokat az ope-
ra születésérõl szóló játékos párbeszédek színesítették

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: BÁNLAKI SZABOLCS
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A Corvinus Egyetem táj-
építész hallgatói azt a fel-
adatot kapták, gondolják
újra az Óbudai Kulturális
Központ (ÓKK) kertjét, ad-
janak neki új közösségi
funkciókat. Kilenc hallga-
tó készített koncepcióter-
vet a kert hasznosítására.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, az

Óbudai Kulturális Köz-
pont, a Budapesti Cor-
vinus Egyetem Tájépíté-
szeti tanszéke és a Városi
Kertek Egyesület terve-
zõi kurzushetet indítottak
a Corvinus Egyetem táj-
építészeti hallgatóinak,
mely során koncepcióter-
veket készítettek az Óbu-
dai Kulturális Központ
kertjének újragondolásá-
ra. Az alkotók május kö-
zepén mutatták be tervei-
ket az ÓKK-ban.

A Városi Kertek Köz-
hasznú Egyesület elnö-
ke, Rosta Gábor el-
mondta, nagyon érdekes
volt a feladat: adott a 40
éves kulturális központ,
egy körülbelül 5000
négyzetméteres kerttel.
Az egész kert egyfajta
elhagyatottságot, gaz-
dátlanságot, funkciót-
lanságot mutat. Az épü-
let eredetileg uszodának
indult, megvan még az
elhúzható tetõ, majd épí-
tése közben változtattak
a terveken, így végül út-
törõház és színházterem
lett belõle. A medence-
térbõl alakították ki a
színháztermet. A rend-
szerváltás után átalakí-
tották a házat kulturális
központtá. A kertet ak-
kor kosárpályával, füves
részekkel tervezték meg
és alakították ki, ezt kö-
vetõen az elmúlt évek-
ben az önkormányzat tá-
mogatásával eu-kon-
form játszóteret és egy
felnõtt fitneszparkot épí-
tettek a területén.

- A mostanra kialakult
kertstruktúra, a kert
kapcsolattalansága az
épülettel, ugyanakkor az
elrendeltetett közösségi

jelleg, mind befejezet-
lenséget mutat, félkész
állapotú. Van mit javíta-
ni rajta - tette hozzá az
egyesületi elnök.

A hallgatóknak meg
kellett oldaniuk azt is,
hogy jelenleg az épület
nem tudja kiszolgálni a
kert infrastrukturális
igényeit, nincs önálló
WC, mosdóhelyiség, pe-
lenkázó, továbbá köz-
vetlen kertlejárat sincs
az épületbõl.

A kurzushét feladata
éppen errõl szólt, a hall-
gatóknak újra kellett
gondolniuk a kertet, új
közösségi funkciókkal.
Kilenc hallgató készített

koncepciótervet a kert
hasznosítására, melye-

ket az Óbudai Kulturális
Központ aulájában te-

kinthették meg az érdek-
lõdõk.

Uszodának épült, kultúrház lett belõle

Tervek az Óbudai Kulturális Központ kertjére

Óbuda-Békásmegyer új kulturális
magazinja, az Óbudai Anziksz elekt-
ronikus formában is olvasható.

A z új kulturális kiadvány ne-
gyedévente 2000 példány-

ban jelenik meg nyomtatásban.
Az elsõ szám néhány hete látott
napvilágot, a következõ idén ok-
tóberben várható. A kiadvány si-
kerét mutatja, hogy volt olyan
terjesztési pont, ahonnan a meg-
jelenést követõ napokban elfo-
gyott a lap. Az Óbudai Anziksz
ingyenes terjesztésû, elérhetõ az
önkormányzati intézményekben

(kultúrházak, könyvtárak, múze-
umok, rendelõintézetek, szociá-
lis intézmények), valamint a nem
önkormányzati kulturális intéz-
ményekben (Kassák, Vasarely,
Kiscelli, Aquincumi Múzeumok
stb.), illetve egyes vendéglátó-
ipari helyeken. Ezeken a helyszí-
neken helyben olvasásra mindig
lesz alkalom.

Azért, hogy az új kiadvány
bárki számára folyamatosan
hozzáférhetõ és olvasható le-
gyen, a magazin már elektroni-
kus formában is elérhetõ az
obudaianziksz.hu weboldalon.

Interneten az Óbudai Anziksz

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Kerthelyiség - bejárat felõl Kerthelyiség - új épület felõl Játszótér - színpad felõl

Kerthelyiség - madártávlat Új épület - színpad felõl Közösségi kert - bejárat felõl

Kerthelyiség - színpad felõl Kerthelyiség - oldalról
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A H5-ös HÉV Margit híd és
Batthyány tér között húzó-
dó alagútjának födém-
megerõsítési munkái a
2014 novemberi próbater-
helés óta folyamatosan
zajlottak. 

28 acél 
tartóoszlop

Teherbírásának meg-
erõsítése érdekében az
alagútban végighúzódó,
a fal és a födém közti
acélszerkezetû sarokme-
revítések már tavaly
megépültek. A födém
dilatációjának átépítését
februárban végezték el,
majd áprilisban, illetve
a júniustól augusztusig
tartó HÉV-pótlás idején
több kisebb munka el-
végzése mellett a helyé-
re került az a 28 acél tar-
tóoszlop is a Batthyány
téri HÉV-végállomáson,

amely a legnagyobb,
szemmel látható válto-
zás lesz az utasoknak. 

A megerõsítõ oszlop-
sort - amely a középsõ, és
a tõle menetirány szerint
jobbra esõ vágány között
kapott helyet - azért az
állomásra építették be,
mert itt a legszélesebb a
födém, amelynek jelen-
tõs behajlását tapasztal-
ták a szakemberek; ezt
pedig nem lehetett kizá-
rólag kiegyenlítõ réteg
beépítésével helyreállíta-
ni. A megerõsítési mun-
kákra emellett azért volt
szükség, hogy az alagút
elbírja a fonódó budai
villamoshálózat meg-
épültével - azaz a Bem
rakparton közlekedõ vil-
lamosok által - keletkezõ
többletterhet. A fonódó
budai projekt a tervek
szerint 2015 végére befe-

jezõdik, és a villamosfor-
galom elindulhat.

Még lesz 
buszos pótlás 
Ami a H5-ös HÉV for-

galmi rendjét illeti: au-
gusztus 9-tõl újra a teljes
vonalon, a Batthyány tér
M+H és Békásmegyer,
illetve Szentendre között
jár a HÉV. A Sziget
Fesztiválra közlekedõk
kényelmesen, plusz át-
szállás nélkül közelíthe-
tik meg az esemény
helyszínét. Ugyanakkor
a H5-ös HÉV vonalán
augusztusban további
két alkalommal - már a
fesztivál után, de még az
õszi iskolakezdés elõtt -
lesz autóbuszos pótlás:
pályafelújítás miatt egy
hétvégén Szentendre és
Pomáz között, míg a
HÉV-alagútban szüksé-

ges további kiegészítõ
munkák miatt néhány

napra a Batthyány tér és
a Szentlélek tér között. 

Újra a Batthyány térig jár a H5-ös HÉV

Július végén megérkezett a fõvárosba az elsõ
hosszú, 56 méteres új CAF villamos. A
Combinóknál is valamivel hosszabb szerelvé-
nyek az 1-es villamos megújult vonalán is
közlekednek majd. A megrendelt 47 szerel-
vénybõl álló flottát
12 darab 56 méteres
és 35 darab 34 méter
hosszú jármû alkotja.

Az elsõ új CAF
villamosok a

sikeres tesztek után
idén õsszel állhat-
nak forgalomba az
1-es és 3-as villa-
mos felújított vo-
nalán. Az új jármû-
vek teljes hosszuk-
ban alacsonypad-
lósak, utasterükben
hosszanti lejtõk
nincsenek, ez ké-
nyelmesebbé teszi
a használatukat. Az

56 méteres villamos 345 utas szállítására
alkalmas, 81 ülõhellyel rendelkezik.
Utóbbi forgalomba állítása a sikeres ha-
tósági tesztek lebonyolítását követõen, a
jövõ év elején történhet meg. (sz)

Új, hosszú villamos lesz az 1-es vonalán
A Szépvölgyi úton, az Árpád
fejedelem útján, a Zsigmond
téren és az Ürömi utcában
forgalmi változások lesznek
a fonódó budai villamosháló-
zat építése miatt.

• Augusztus 8-tól várha-
tóan szeptember közepéig
a Szépvölgyi út a Bécsi út
keresztezõdésénél csak
egy sávon lesz járható a
fonódó budai villamoshá-
lózat vágányépítési mun-
kái miatt. Ehhez kapcsoló-
dóan a Szépvölgyi utat a
Kolosy téri buszvégállo-
más és a Lajos utca között
a Pusztaszteri út felé
egyirányúsítják. Az Ürömi
utca és a buszvégállomás
közötti szakaszra a Kolosy
tér felé csak a Budapesti
Közlekedési Központ
(BKK) közösségi közleke-

dési járatai, valamint a cél-
forgalom hajthat be. A
BKK terelõútként a Lajos
utca irányába az Ürömi ut-
ca használatát ajánlja; az
Ürömi utca Lajos utcai
csomópontja elõtt a Zsig-
mond téren a Lajos utca
kifelé vezetõ irányába két
sávon engedélyezett lesz a
balra kanyarodás. 

• A Zsigmond téren a
Lajos utcáról nem lehet
egyenesen az Ürömi utca
felé továbbhajtani. ABKK
terelõútként az ideiglene-
sen kétirányúsított Cserfa
utcát ajánlja, amelyen ke-
resztül az Ürömi utca elér-
hetõ marad. A Lajos utca-
Cserfa utca keresztezõdés-
nél ideiglenes balra kanya-
rodó sávot létesítenek. 

• További, a fonódó bu-
dai villamoshálózat épít-
kezéséhez kapcsolódó vál-
tozás, hogy augusztus 8-
tól az Árpád fejedelem út-
ja Komjádi Béla utcai ke-
resztezõdése környékén
lezárják a kifelé vezetõ
irányban a szélsõ forgalmi
sávot a csomópont átépíté-
se miatt. Ezért itt egy rövid
útszakaszon csak egy sá-
von haladhat majd a forga-
lom.

V árhatóan szeptem-
ber 10-ig a Bécsi út

Kiscelli utca és Perényi
út közötti részén a fonó-
dó budai villamoshálózat

építési munkái miatt le-
zárják a városhatár irá-
nyú belsõ forgalmi sá-
vot, ezért itt csak egy sá-
von lehet közlekedni. 

További változás,
hogy - a BKK korábbi
információival ellentét-
ben - a Margit körúton,
a Széll Kálmán tér irá-
nyú útpálya Frankel Leó
utcai torkolata környé-
kén várhatóan két hétig
még le lesz zárva a szél-

sõ forgalmi sáv, ezért
egy sávon haladhatnak
az autósok. Az építkezés
kivitelezõje a lezárt köz-
úti sáv helyén kijelölt
gyalogosfolyosón bizto-
sítja a járókelõk forgal-
mát. 

Az oldalt összeállította
Klug Miklós

Forgalomkorlátozás a Bécsi úton 
A fonódó budai villamoshálózat építése miatt augusztus
6-tól egy sávon haladhat a forgalom a Bécsi út egy sza-
kaszán és a Margit körúton a Frankel Leó utcánál.

Forgalmi változások Belsõ-Óbudán 

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Nagy erõkkel folyik a Széll
Kálmán tér újjáépítése,
amely 2015 augusztusától
új fázisába ért: a bontási
és építési munkák már a
tér teljes területére kiter-
jednek. 

A fejlesztés harma-
dik ütemében a

Széll Kálmán tér belsõ
részének teljes területén
elindultak a munkák,
ezért itt nem lehet bizto-
sítani a gyalogos áthala-
dást.  

A Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK)
honlapján, a www.bkk.
hu/szellkalmanter alol-
dalon mindig elérhetõk a
rekonstrukcióval és az
aktuális közlekedési vál-
tozásokkal kapcsolatos
információk. Az útlezá-
rásokra és a tömegközle-
kedési korlátozásokra a

rendezett, modern, aka-
dálymentes, zöld közös-
ségi tér mielõbbi elké-
szülte miatt van szükség,
az okozott kényelmet-
lenségek miatt a BKK az
utazóközönség türelmét
kéri.

A Széll Kálmán tér fel-
újításának munkái 2015
januárjában kezdõdtek
el, a teljes rekonstrukció
2016 tavaszára fejezõd-
het be. A fejlesztés ered-
ményeképpen a mai el-
hanyagolt csomópont
helyén új, modern arcu-
latú, magas szolgáltatási
színvonalú, rendezett,
akadálymentes, zöld kö-
zösségi tér jön létre. A
fonódó budai villamos-
hálózat kiépítésével pe-
dig egyúttal - a munkák
összehangolásának kö-
szönhetõen - a városrész
közlekedése is megújul. 

A Széll Kálmán tér
felújítására mintegy net-
tó 5,3 milliárd forintos
kormányzati, uniós és
saját forrás áll a Fõváro-
si Önkormányzat ren-

delkezésére. A 2016 ta-
vaszáig tartó rekonst-
rukció több építési
ütemben, esetenként ké-
nyelmetlenséggel járó
forgalomkorlátozások-

kal zajlik, amelyek mi-
att a teret érintõ vagy
keresztezõ busz- és vil-
lamosjáratok közlekedé-
se több alkalommal vál-
tozik.

A Széll Kálmán tér újjáépítésének harmadik üteme kezdõdött el

Modern arculatú közösségi tér alakul 

Folyamatosan fejleszti a jegy- és bér-
letkiadó automaták biztonságát a Bu-
dapesti Közlekedési Központ (BKK).
Szoftverfrissítést végeztek nemrégi-
ben minden jegyautomatánál annak
érdekében, hogy megakadályozható
legyen, hogy a visszaadó nyílás eltö-
mítése által illetéktelenek kezébe
kerüljön a visszaadandó összeg. 

Az üzemeltetõvel közösen ki-
dolgoztak egy megoldást,

amelynek lényege, amennyiben
az automata által visszajáróként
kiadott összeget az ügyfél nem
tudja elvenni, mert a kiadó nyí-
lást eltömítették, akkor 40 má-
sodperc eltelte után a visszahúz-
za a pénzt a készülék. Mivel a
visszahúzás következtében a ki-
adott bankjegy illetéktelen ke-

zekbe nem kerülhet, így a továb-
biakban nem lesz értelme eltömí-

teni az automaták kiadó nyílását.
Ezzel párhuzamosan ezentúl va-

lamennyi automata képfelvétele-
ket is készít, amely nagy mérték-
ben hozzájárulhat az elkövetõi
kör azonosításához. Rendszeres
idõközönként az értékesítési fe-
lület nyitóképernyõjének hírsáv-
jában az eltömítések kezelésérõl
tájékoztató szöveg jelenik meg
magyar és angol nyelven. Ezen
túlmenõen az automata képer-
nyõvédõje is frissítve lesz, és ott
is megjelenik az eltömítésekrõl
szóló figyelemfelhívó szöveg.

A feltárt esetek kárértékeit a
cég összesítette és a Fõvárosi
Fõügyészség felé  június végén
megtette a feljelentést, rongá-
lás jogcímén.
Az oldalt összeállította Klug Miklós

Biztonságosabb jegykiadó automaták

FOTÓK: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Augusztus 28-ig a
Csobánka téri

szakrendelõ sebésze-
ti rendelése, valamint
a Laktanya utcai Tü-
dõgondozó Intézet
egymûszakos mun-
karendben fogad pá-
cienseket. 

A Csobánka téri
sebészeten a fenti
idõszakban hétfõn,
szerdán és pénteken
délelõtt (8.00-14.00),
kedden és csütörtö-
kön pedig délután
(14.00-20.00) lesz rendelés. A Vörösvári úti szakrende-
lõben a fenti idõszakban is egész nap,  8.00-20.00 kö-
zött lesz sebészeti szakrendelés.ALaktanya utcai Tüdõ-
gondozó Intézetben augusztusban hétfõn és szerdán dél-
után (14.00-20.00), kedden, csütörtökön és pénteken pe-
dig délelõtt (8.00-14.00) lesz rendelés. A Tüdõszûrõ ál-
lomás munkarendje a fenti idõszakban is változatlan. 

(A további rendelésiidõ-változásokról, szabadsá-
golásokról a www.obudairendelok.hu weboldalon
vagy a facebook.com/SzentMargitRendelo oldalon
tájékozódhatnak.)

Rendelésiidõ-változások

Megváltozott
élethelyzetben

A szakorvosok normá-
lis lelki folyamatnak te-
kintik, ha a betegség és a
szükséges onkológiai ke-
zelés közlését követõen -
valójában egészséges re-
akcióként - az érintettek-
ben 6-8 héten át tartó, de
uralható lelki nehézségek
(lelki tünetek, mûködési
zavarok) alakulnak ki.
Ezek a reakciók általában
átmenetiek, kezdetben
intenzívebbek lehetnek,

így a betegnek minden-
képpen alkalmazkodnia
kell a megváltozott élet-
helyzethez és ilyenkor
párhuzamosan aktivizá-
lódnak a megküzdést se-
gítõ érzelmi-mentális
minták. A kezelõorvos
mellett a klinikai szak-
pszichológus, pszichiáter
segítségét lehet és kell is
kérni, ha a kialakult lelki
problémák elviselhetetle-
nek, vagy ha ezek más-
fél, két hónap eltelte után
is fennmaradnak.

Segítség 
a családnak is

Tapasztalatok szerint az
onkológiai betegeket gon-
dozó házastársaknak, csa-
ládtagoknak nagyon gyak-
ran éppen annyi támaszra
és útmutatásra van szüksé-
gük érzéseik kezelésében,
mint a betegeknek. Vannak
olyan napok, amikor ritka
szeretetet és közelséget,
emberséget érez az ember,
máskor pedig elõfordulhat,
hogy megfogalmazhatat-
lan szorongást és dühöt. Ez
az idõszak érzelmekkel
terhes mindenki számára,
és ezzel kapcsolatban sok
érzés ilyenkor elfogadha-
tatlannak vagy nem he-
lyénvalónak tûnhet. Talán
éppen most legszíveseb-
ben elmenekülne az egész
elõl. Ne tegye! 

A Szent Margit Kórház
onkológiai osztályán tá-
mogató csoportot tartanak
havonta egyszer. A csalá-
di támaszrendszer elneve-
zésû csoportot daganatos
onkológiai beteget gon-
dozóknak, hozzátartozók-

nak és mindazoknak szer-
vezik, akik ebben a nehéz
helyzetben segítõként
mûködnek közre. (Bõ-
vebben a www.szentmar-
gitkorhaz.hu/pszichoszo-
cialis-rehabilitacio hon-
lapon.) sz. cs.

Segítség a betegeknek és hozzátartozóiknak

Onkopszichológiai tanácsadás a Margit kórházban
A daganatos betegség diagnózisa és az onkológiai keze-
lés megviselheti a lelket és megváltoztathatja a beteg,
valamint hozzátartozóik megszokott életformáját is. A
lelki problémák sok esetben hatással lehetnek a beteg-
ség végleges kimenetelére, ezért fontos, hogy az erre
rászoruló betegek segítséget kapjanak pszichés problé-
máik feloldásában. Ebben nyújtanak támogatást a Szent
Margit Kórház onkopszichológiai tanácsadásán.

Az Óbudai Nagy László Általános Iskola udvarán nemrégiben közel 200 kisiskolásnak
nyílt lehetõsége a Kézenfogva Alapítvány kalózhajójának kipróbálására. A rendezvény
célja volt a fogyatékkal élõk helyzetére felhívni a figyelmet, megismertetni minél több
diákot a sérült emberek hétköznapi kihívásaival

Kalózhajó az iskolaudvaron 

Augusztus elsõ napjaiban meghibáso-
dott a Csobánka téri járóbeteg-szak-

rendelõ tetején lévõ, az épület hûtését ellá-
tó klímaberendezés, melynek mûködése
az utóbbi napokban nagy zajjal járt. Az
1986-ban telepített, mára elavult szerkezet
nehezen javítható a korszerûtlen technoló-
gia miatt. A berendezés ugyanakkor nem
helyezhetõ üzemen kívül sem, mert az
akadályozná a szakrendelõ mûködését.

A klímaberendezés tönkrement, zajos
ventillátorát a szakemberek már kicse-
rélték, így a környéken lakókat zavaró,
éjszaka és hétvégén is hallható hangos
zaj megszûnt, és a rendelõintézetben is
megfelelõek a körülmények a betegellá-
táshoz. A jelenlegi megoldás ideiglenes,
a szakrendelõ teljes légtechnikai felújí-
tásának lehetõségeirõl már folynak az
egyeztetések.

Megszûnt a zaj a Csobánka téren

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete
a következõ idõpontokban és helyszíneken szervez vér-
adást. Augusztus 17-én 15-tõl 19 óráig: az Auchan Óbu-
da áruház parkolójában, a vérvételi kamionban. (Szent-
endrei út 115.). * Augusztus 26-án 11-tõl 19 óráig: a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Sze-
mélyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.
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Az Óbudai Gimnázium 45 tagú kórusa - dr. Erdõs Ákos veze-
tésével és a francia nyelvi munkaközösség szervezésében -
Franciaországban járt a közelmúltban. Az iskola nagykórusa
és kamarakórusa, valamint hangszeres szólistái Sceaux váro-
sában adtak nagy sikerû koncertet a Lakanal Gimnázium
ének-zene szakos tanára Sandrine Galiano meghívására.
Sceaux gyönyörû kisváros Párizs közelében, kastélyával és park-
jával Versailles-ra emlékeztet. A gimnázium hatalmas épület-
együttesét éppen renoválják, de így is lenyûgözõ volt látni a há-
rom részbõl álló iskolát, ahová 11 éves kortól 20-21 évesig járnak
a diákok (összesen körülbelül 2000-en). Különösen három nagy
udvarát és saját parkját csodálták meg diákjaink. Az idõsebb kor-
osztály érettségi utáni, úgynevezett egyetemre elõkészítõ képzés-
ben vesz részt, melyre az egész országból jelentkeznek a legjobb
diákok. Nekik tart fakultatív zenetörténeti órákat Sandrine
Galiano, a koncerten hangszeres növendékei közül szerepeltek

néhányan a kórussal és az Óbudai Gimnázium hangszeres elõadó-
ival együtt.

Párizs, te csodás!
Ha már Franciaországban jártunk, természetesen nem hagyhattuk ki
a városnézõ sétákat sem: Párizsban legelõször az Eiffel-toronyból,
majd a Diadalívrõl láthatták az óbudaisok a csodás várost, de sétál-
tunk a Louvre kertjében, a Tuilériákban, a Champs-Élysées sugárút-
ján, a Montmartre-on, a Luxemburg parkban és Európa legnagyobb
üzleti negyedében, a Défense-ban is. Megnéztük a Notre-Dame szé-
kesegyházat, a Panthéont, a párizsi egyetemet, a Sorbonne-t is.
Együtt ebédeltünk az egyetemistákkal a Latin negyed egyetemi
menzáján. Az utolsó párizsi estén busszal még egyszer körbejártuk
esti kivilágításban is a nappal már megismert helyszíneket. 

Örömzenélés
Hazafelé megálltunk Reimsben, hogy láthassuk a francia királyok
koronázási templomát, majd a Rohan hercegek kastélyában,
Saverne-ben töltöttük az utolsó éjszakát, ahol diákszálló mûkö-
dik. Az utazásban résztvevõ tanulók többsége franciául is tanul a
gimnáziumban, számukra ez az út nyelvi szempontból is különö-
sen érdekes, tanulságos volt. Hazaérve képes beszámolót tartanak
diáktársaiknak franciaországi élményeikrõl. A legtöbb mûemléki
helyszínen diákok voltak az idegenvezetõink, akik felkészültek a
látnivalókból, s a buszon - mint az igazi idegenvezetõk - bemutat-
ták, mit fogunk látni az egyes helyszíneken. Az óbudais diákok a
koncert után összebarátkoztak a Lakanal Gimnázium diákjaival,
akikkel spontán örömzenélést is szerveztek, amíg a tanáraik az is-
kola igazgató-helyettesével és a koncertre érkezett szülõkkel be-
szélgettek egy esetleges folytatás lehetõségérõl.
dr. Erdõs Ákos kórusvezetõ dr. Uzonyi Pálné
Hajasné Czeller Dorottya Horváthné Nagy Ilona

Franciaországi turnén az Óbudai Gimnázium kórusai 

Stratégiai partnerséget
kötött az Óbudai Egyetem
és az SAP Hungary Kft. A
megállapodás szerint az
egyetem és a szoftvercég
kölcsönösen segítik egy-
mást a minõségi oktatás
fenntartása, a hallgatók
karriercéljai és a kutatás-
fejlesztés terén.

Az elképzelések sze-
rint megnyitják gya-

korlati helyszínül az SAP
hazai fejlesztési központ-
ját az egyetemi hallgatók
számára. Az informatika
iránt érdeklõdõknek to-
vábbá workshopokat
szerveznek, ahol többek
közt hatékony munkake-
reséssel, legújabb üzleti
trendekkel, aktuális SAP
álláshirdetésekkel tudnak
megismerkedni az egye-
temisták. A szoftvercég
egyúttal lehetõséget ad,
hogy ipari, nagyüzemi
tapasztalatokra tudjanak
szert tenni az oktatók, és
saját szakembereit szin-
tén biztosítja a magas
szintû oktatás fenntartá-
sához.

Az egyetem és az
SAP közös innovációs

projekteket is megvaló-
sítana az informatika

legnépszerûbb területe-
in, úgy mint a big data, a
mobilitás, a felhõ, a fel-
használói élmény és a
dolgok internete (IoT).

Fodor János rektor
örömét fejezte ki, hogy
az SAP Hungary Kft.-t,
mint a hazai informatika
egyik legnagyobb szoft-
ver vállalatát stratégiai
partnerének tekintheti
az intézmény. Kiemelte:
az Óbudai Egyetem ma-
gas szintû gyakorlatori-
entált képzéseit ez a
megállapodás a jövõben
tovább erõsíti, és ez so-
kat jelenthet az egyete-
men végzett fiatal pá-
lyakezdõk elhelyezke-
dési esélyein.

Ablonczy Balázs, az
SAP Hungary Kft. ügy-
vezetõ igazgatója sze-
rint a megállapodás pél-
daértékû a gazdaság és a
felsõoktatás között. Re-
ményei szerint több

más, neves felsõoktatási
intézmény is szorosabb-
ra fûzi együttmûködését
a piaci szereplõkkel, hi-
szen így biztosítható,
hogy a fiatalok választ
tudjanak adni az olyan,
Magyarország elõtt álló
kihívásra, mint a negye-
dik ipari forradalom.

A két fél a több éve
meglévõ, szoros kapcso-
latát helyezte magasabb
szintre a szerzõdéssel.
Az Óbudai Egyetem tag-
ja az SAP University
Alliances Programnak.
Ennek keretében szak-
szerû, a legmodernebb
SAP-oktatás zajlik az in-
tézményben. A hallga-
tóknak lehetõségük van
olyan globális versenye-
ken, nemzetközi konfe-
renciákon, vállalkozás
ösztönzõ programban
részt venni, amelyeket a
világ legnagyobb üzleti
szoftvercége szervez.

Együttmûködés az SAP és az Óbudai Egyetem között

Gyakorlaton a fejlesztési központban
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A kerületi egyesületekben több kiváló sporto-
ló található, így nem könnyû feladat kiválasz-
tani minden évben az Óbuda Sportolója-díj
gyõztesét. Az eddigi elsõk között vannak már
a világ élvonalához tartozó versenyzõk, az idei
év férfi gyõztese még csak pályája kezdetén
jár, de már letette névjegyét jelentõs külföldi
versenyeken is. Nagymihály Levente, az UTE
17 éves kenusa a sport mellett a tanulásban is
élen jár. Az Árpád Gimnázium kitûnõ tanulója
megelõlegezett bizalomnak tekinti a rangos
elismerést.

- Gyerekkorában milyen sportágakat
próbált ki, végül is mi döntötte el, hogy a
kenuzást és az UTE vízitelepét választotta?

- Tízéves koromban kezdtem sportolni.
Elõször, mint a legtöbb gyerek a focit pró-
báltam ki. Egy évig lelkesen futkostam a
zöld gyepen, elég ügyesen rúgtam a labdát,
de egy idõ után úgy éreztem, mégsem ez
az én sportom; valami komolyabbat szeret-
nék csinálni, olyat, ahol egyedül én dolgo-
zom meg az eredményekért. Ezek után egy
iskolai program során ismertem és szeret-
tem meg a kenuzást. Azért választottam az
UTE-t, mert tudtam, hogy ott nálam jobb
és ügyesebb kenusokkal edzhetek együtt,
mivel ez Magyarország egyik kiemelkedõ
kenus utánpótlás-bázisa. Úgy gondoltam,
az itt készülõ és versenyzõ csapattársaim-
mal majd tovább fejlõdhetek és profi kö-
rülmények között készülve jobb eredmé-
nyeket érhetek el.

Borulékony „jármûben”
- Milyen célkitûzésekkel szállt elõször

vízre?
- Eleinte nem voltak határozott céljaim,

ám az edzõm Martinkó Gábor segítségé-
vel egyre közelebb kerülhettem korosztá-
lyom legjobbjaihoz. Elõször csak helye-
zéseket értem el, késõbb azonban már
többször is felálhattam a dobogó tetejére.

Tizennégy évesen kölyök korosztályban
nyertem az elsõ országos bajnokságot,
ezt követte 2014-ben az Olimpiai Re-
ménységek Versenyén párosban szerzett
aranyérem, ugyanitt 1000 méteren máso-
dik lettem.

- Nap mint nap egy labilis „jármûben”,
furcsa testtartással, fél térden lapátolva
szeli a vizet, a kívülállónak ez igen fárasz-
tónak tûnik. Mit szeret a kenuzásban?

- Valóban nehéz, nem elkényeztetett fi-
úknak való sportág a kenuzás. Kezdetben
sokszor estem a vízbe, de még most is né-
ha elõfordul, ha nem figyelek eléggé, elve-
szítem az egyensúlyomat és máris jön a
kényszerfürdõ. Ez a kellemetlen oldala a
kenuzásnak. Szerencsére megtaláltam eb-
ben a sportban és ebben a közösségben azt
a vonzerõt, amiért minden nap szívesen
megyek edzeni.

- A magyar versenyzõk évek óta szere-
pelnek a világ elitjében. Közülük tudna vá-
lasztani példaképet?

- Talán meglepõ a választásom, én Csa-
bai Edvint, a Magyar Kajak-kenu Szövet-
ség szakmai igazgatóját tekintem példaké-
pemnek, aki maraton kenuzásban 17 világ-
bajnoki címet szerzett. Elsõ nemzetközi
versenyemen õ segítette felkészülésemet a
Szegeden rendezett edzõtáborban.

A felkészülés kínjai
- A kenuzást tréfásan „güris” jelzõvel il-

letik. Hogyan viseli el a sorozatos edzések-
kel, versenyekkel járó testi- lelki terheket?

- A legnehezebb számomra a tavaszi és
õszi felkészülési idõszak, ezt nem szere-
tem igazán, fizikailag nagyon megviselnek
a hosszú távú evezések. De mivel a sikere-
ket az edzéseken lehet megalapozni, bírni
kell a gyûrõdést. A versenyeket viszont na-
gyon kedvelem, az indítás elõtt mindig el-
kap az egészséges rajtláz, onnan már csak
arra koncentrálok, hogy minél gyorsabban
menjen a hajóm. 

- Az élsport mellett kevesebb ideje jut a
tanulásra, mégis háromszor nyerte el a
„Jó tanuló, jó sportoló” elnevezésû címet.
Hogyan sikerül összeegyeztetni a sportot a
tanulással?

- Nehezen, de meg tudom oldani. A dél-
utánok az edzéssel telnek, így csak este tu-
dok a tanulással foglalkozni, ha fáradt va-
gyok, reggelre hagyom.  Arra törekszem,
hogy a sport ne menjen a tanulás rovására,
ebben az évben is jelentkezem a kerületi „Jó
tanuló, jó sportoló” versenyre, nagy örömöt
jelentene, ha negyedszer is gyõztes lehetnék.

Merészebb célok 
- Most, évek múltán, az elért sikerek

mennyiben módosították kezdetben kitûzött
céljait?

- Úgy érzem, eljött az idõ, amikor meré-
szebb célokat tûzhetek magam elé. Az Or-
szágos Ifjúsági Bajnokságon három társam-
mal, Lelovics Dáviddal (UTE), Kosznovszki
Gergellyel (UTE) és Zupkó Bálinttal (Cse-
pel) kiharcoltuk az Ifjúsági Európa-bajnok-
ságon való részvétel jogát. Ezen a versenyen
és a további jelentõs erõpróbákon is érmes
helyezéseket várok magamtól.

- Vissza tud emlékezni arra, mit érzett,
amikor a Fõ téri ünnepségen átvette az
Óbuda Sportolója-díjat?

- Felemelõ érzés volt annyi ember elõtt
felmenni a színpadra. Számomra nagy
megtiszteltetés ez a díj, hiszen elõttem
több kiemelkedõ tudású óbudai sportoló -
mint például a Gyurta fivérek - részesült
hasonló elismerésben. Bús Balázs polgár-
mester kézfogását és gratulációját megelõ-
legezett bizalomnak tekintem.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Óbuda Sportolója-díj 2015

Zöld gyep helyett a vizet választotta
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Háromszázötven gyermek
vett részt a második
Dalostalálkozón, melyet a
hármashatár-hegyi Erdei
Iskola rendezett a közel-
múltban. Nyolc iskolából
15 kórus énekelt a sza-
badtéri színpadon. A diá-
kok megtapasztalhatták a
természetben való közös
éneklés szeretetteljes
erejét, örömét, az interak-
tív erdei iskola és élmény-
pálya segítségével pedig
megismerhették az erdõ
értékeit. 

A kóruscsopor tok
között több zenei

tagozatos általános isko-
la és zeneiskola is sze-
repelt. A kórusok
egyenként és közösen is
énekeltek, fõként nép-
dalokat. A Hármashatár-
hegyre látogató gyer-
mekek kültéri élmény-
pályán próbálhatták ki
ügyességüket. Volt
gyógynövény-ismereti
feladat, kézmûves fog-

lalkozás, slackline-on
(hevederen) egyensú-
lyozás és fakorong fûré-
szelés. A beltéri tanös-
vény állandó elemeit,
például a lombágyat és a

mászófalat is használ-
hatták. A szervezõk sze-
retnék, ha a hármasha-
tár-hegyi Dalostalálko-
zóból a jövõben hagyo-
mány válna, és még job-

ban megerõsíthetné a
Budai-hegységben 495
méter magasan találha-
tó, amúgy is rendkívül
kedvelt kirándulóhelyek
népszerûségét. 

A Pilisi Parkerdõ Zrt.
2014 óta mûködõ erdei
iskolája, a hármashatár-
hegyi Erdei Iskola folya-
matosan fogadja az ér-
deklõdõ csoportokat,
születésnapi ünnepségek,
céges, illetve családi ösz-
szejövetelek résztvevõit.
Évszakhoz kapcsolódóan
vezetett, erdei tematikus
programokat ajánlanak: a
téli idõszakban madár-
odú készítés és kihelye-
zés, tavasszal faültetés
volt az erdei program, de
beltéri rendezvényekre is
van lehetõség. Az erdei
iskola beltéri tanösvénye
az erdõ életét és a sár-
kányrepülõzéstõl a szik-
lamászásig az erdei spor-
tokat mutatja be interak-
tív módon. (Bõvebb in-
formációk az Erdõ Aján-
déka program honlapján:
erdoajandeka.hu/nyari-
taborok) sz

Dalostalálkozó az erdei iskolában 

Hõségriasztás idején

A z összesen 11 ezer
500 négyzetméter-

nyi virágágyba idén több
mint 250 fajtából 260 ezer
egynyári növényt ültettek
el. Zömük a budapesti klí-

mát jól tûrõ magyar fajtá-
ból került ki, túlnyomó ré-
szüket a Fõkert Nonprofit
Zrt. saját telepén termesz-
tették. Legnagyobb szám-
ban begóniák, pistikék,

kakastaréjfajták, jelentõs
számban verbénák, bár-
sonyvirágok, zsályafélék
kerültek a közterületekre,
valamint egyre több évelõ
dísznövény, mint a kas-
virág, a kúpvirág és az
évelõ díszgyertya. sz

Látogatóbarát fejlesztések 
a Vadasparkban

A Budakeszi Vadaspark az elmúlt évtizedben gyö-
keres változáson ment keresztül; mára szolgáltatá-
sait és infrastruktúráját tekintve is korszerû, vonzó,
sokféle programjával széles közönségigényt kiszol-
gáló családi kikapcsolódási centrummá nõtte ki ma-
gát. E változás-folyamat egyik legújabb mérföldkö-
ve a fõbejárat felújítása és funkcionális bõvítése.

Városszerte több mint 260 ezer, változatos színû és for-
májú egynyári növényt ültettek ki idén nyáron a Fõkert
Nonprofit Zrt. munkatársai. 

Többszázezer virág szépíti a fõvárost

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER

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

Meghiúsította a lopást
A Harrer Pál utcából próbált ellopni alkatrészeket
két motor csomagtartójából P. József 49 éves buda-
pesti lakos június 18-án éjszaka. A rendõröknek a
helyszín közelében sikerült elfogniuk a férfit. A sér-
tett a lakása ablakából szemtanúja volt annak, hogy
egy gyanúsan viselkedõ ismeretlen férfi áll a motor-
kerékpárok mellett. Amikor lement a lépcsõház elé,
már feszegetés hangokat hallott a motorok felõl, ek-
kor értesítette a rendõrséget. A gyanúsított - észlel-
ve a férfi közeledését- elszaladt. A percek alatt kiér-
kezõ járõrök átvizsgálták a környékbeli utcákat. A
helyszín közelében megtalálták az elkövetõt, aki
egy bokor mögé próbált elbújni. A rendõrök elfog-
ták, majd elõállították a kerületi rendõrkapitánysá-
gon.

A 134-esen égett meg 
az egyetemista lába

Robbanás, gõzfelhõ, mindenki sikoltozott. Nem le-
hetett tudni, robbantottak-e - mondta egy utas a tör-
téntekrõl. A 134-es busz Csillaghegyre tartó járatán
a járólap felpattant, forró olaj vízsugár tört fel július
24-én. Egy egyetemista fiú másodfokú égési sérülé-
sekkel került kórházba, ahol egy hetet kellett eltölte-
nie. A Mercedes Citarót bûnügyisek foglalták le,
nyomozás indult az ügyben.

Eperalakú tablettát foglaltak le 
Egy igazoltatás során bukott le P. Róbert 24 éves
budapesti lakos Óbudán. A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság kábítószer birtoklás bûntette elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a
férfi ellen. Az óbudai járõrök a Lajos utcában igazol-
tatták a férfit, akinél a ruházat átvizsgálásakor ösz-
szesen 11,74 gramm kábítószergyanús, zöld színû
növényi származékot találtak. Végül 74 lila és 66
zöld, eperalakú tablettát, kisméretû digitális mérle-
get, valamint készpénzt találtak és foglaltak le a
rendõrök. A gyanúsítottat a nyomozók elõállították
és kihallgatták a kerületi rendõrkapitányságon. Elõ-
terjesztést tettek elõzetes letartóztatására.

Nagy közlekedési dugót okozott az a baleset, melyben
két személyautó ütközött a Flórián téren, az Árpád hídi
felüljáró alatt nemrégiben 

Tematikus napközis
sporttáborban tartot-
tak közlekedésbizton-
sági foglalkozást a III.
kerületi Rendõrkapi-
tányság munkatársai a
Csillaghegyi Mozgás
és Szabadidõ Sport-
egyesület felkérésére
július 28-án. A 12 év
alatti gyermekek a
biztonságos kerékpá-
rozásról és általában
véve a közlekedésbiz-
tonságról tudhattak
meg többet a táborban

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Az eset augusztus 9-én történt 19 óra kö-
rül. A közterület-felügyelet motorcsóna-
kos járõre mentette meg a motoros sikló-
ernyõ pilótáját

S zokatlanul alacsonyan repülõ mo-
toros siklóernyõ manõvereire fi-

gyelt fel az Óbuda-Békásmegyer Köz-
terület-felügyelet szolgálatot teljesítõ
motorcsónakos
járõre. A háti mo-
toros siklóernyõ
az újpesti vasúti
híd felõl közele-
dett a Duna felett.
A jelentés szerint
a pilóta a motor-
csónak mellett el-
haladva tovább
veszített a magas-
ságából, majd a
folyó közepén
haladó tolóhajó
felé vette az
irányt, megpró-
bált fölé repülni. Nem sokkal késõbb
hirtelen balra fordult, majd belezuhant
a Dunába.

A segítségére sietõ járõr érkezése-
kor a hátára csatolt mintegy 30 kilo-
gramm súlyú  motortól, illetve a lábá-
ra tekeredett ernyõ kötélzetétõl igye-
kezett megszabadulni a sportoló. Pró-
bálta fenntartani magát a felszínen, de
mivel mentõmellénnyel nem rendel-
kezett, többször elmerült. A járõr a ke-
zét megfogva tartotta a felszínen. Egy
másik közelben lévõ hajós is észlelte a
balesetet, annak az egyik utasa a vízbe
ugorva segített lefejteni a pilótáról a

lábára rácsavarodott ernyõ köteleit.
Miután kiszabadult az ülésbõl,
beemelték a hajóba, majd a motort és
az ernyõt mentették. Ezt követõen a
Király csónakházhoz kötöttek ki és ér-
tesítették a vízirendészet ügyeletét az
esetrõl.

A balesetet szenvedett pilóta késõbb
elmondta: a Római-part magasságá-

ban repült, mikor a Duna felett észlel-
te, hogy leáll a hátán lévõ motor. Meg-
próbált a IV. kerület irányába a parton
leszállni, de már nem volt elég magas-
sága ahhoz, hogy ezt siklórepülésben
megtegye. Ekkor haladt el alatta a to-
lóhajó az uszályokkal. Ráfordult, hát-
ha sikerül oda biztonságosan landol-
nia, de a hajóhoz közeledve erõs tur-
bulencia lépett fel, és a hajó is gyorsan
haladt a leszálláshoz, ezért félve, hogy
a hajó közvetlen közelébe esik, inkább
az utolsó pillanatban a meder közepe
felé rántotta az ernyõt, és ott ért vizet.
Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

Siklóernyõst mentettek a Dunából

Gyermekek biztonságos közlekedésérõl
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Nagyban segíti majd a he-
lyi polgárõrök munkáját
az a terepjáró, melyet az
önkormányzat adomá-
nyozott az egyesületnek.
Könnyebben eljuthatnak
majd olyan nehezen meg-
közelíthetõ helyekre, mint
a hegyvidéki területek, il-
letve az idõszakos árvizek
idején a töltésekhez kö-
zelesõ részek. A jármû jól
felszerelt: van benne élet-
mentõ készülék is, melyet
szintén az önkormányzat
adott a szervezetnek, még
a múlt évben. 

- Az autóban vannak
többek közt a baleseti hely-
színek biztosításához szük-
séges terelõ bóják, GPS,
rendszám azonosítására al-
kalmas rendszer és rendõr-
ségi mobiltelefon - tudtuk
meg Szücs Jánostól, a III.
kerületi Polgárõr Egyesü-
let vezetõjétõl. A helyi
szervezetnek van két sze-
mélygépkocsija, és a fõvá-
rosi polgárõrségtõl kaptak

robogót is. Szükség is van
rá, hiszen óriási a terület,
ahol járõröznek. Aterepjá-
róban, a másik két autóval
ellentétben van klíma is,
ami fontos, hiszen elõfor-
dul, hogy reggeltõl estig a
kocsiban ülnek a hõség-
ben. 

- Az önkormányzat
anyagi lehetõségeihez
mérten szívesen nyújt tá-
mogatást egy olyan fon-
tos munkát végzõ szer-
vezetnek, mint a helyi
polgárõrség. Munkájuk
hatékonyságát konkrét
adatok bizonyítják. És
az, hogy a lakosok biz-
tonságérzetét nagyban
növelik jelenlétükkel -
mondta Bús Balázs pol-
gármester. Hozzátette:
példaértékû az együtt-
mûködés a polgárõrség,
a közterület-felügyelet
és a rendõrkapitányság
között. Ez jóval hatéko-
nyabb fellépést tesz le-
hetõvé a közbiztonság
területén. Sz. Cs.

• Az Óbudai Sport és
Szabadidõ Kft. felkéré-
sére a III. kerületi Pol-
gárõr Egyesület tagjai -
szoros együttmûködés-
ben a kerületi rendõrka-
pitányság és a közterü-
let-felügyelet járõreivel
- öt helyszínen biztosí-
tották a Tour de Óbuda
kerékpárverseny részt-
vevõinek balesetmentes
közlekedését nemrégi-
ben. A járõrök a Fõ tér-
tõl a Római-partig segí-
tették a szemerkélõ esõ-
ben kerékpározó ver-
senyzõket. 

• Közösségük másik
csoportja a VIII. Civil és
Nemzetiségi Napon kép-
viselte az egyesületet.

Népszerûsítették a „Tisz-
teletet az éveknek-biz-
tonságot az idõseknek”
címû, valamint a közel-
múltban elindított betö-
rés-megelõzési program-
jukat.

Mint arról Szücs Já-
nos, a polgárõr egyesület
vezetõje beszámolt: ta-
nulságos volt áttekinteni
a látogatók által kitöltött
polgárõr-ismereti teszte-
ket. A szimulációs szem-
üvegek (a tudatmódosító
szerek következtében
fellépõ látászavar) bemu-
tatójának ezúttal is nagy
sikere volt minden kor-
osztály körében. sz. cs.

Vádemelés a bántalmazó ellen
A rendõrség korábban nyomozást folytatott a 41 éves
V. Jánossal szemben súlyos testi sértés elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt. Az ügy vádemelési
javaslattal zárult. A bántalmazás még az év elején tör-
tént, amikor a férfi a barátnõjét a Lukács György utcai
lakásukban egy vita során többször megütötte, aki az
orvosszakértõi szakvélemény alapján 8 napon túl
gyógyuló sérülést szenvedett. A III. kerületi Rendõrka-
pitányság az eljárást befejezte, az ügy iratait vádeme-
lési javaslattal megküldte az ügyészségnek.

A polgárõrök eseménynaplójából

Terepjáró a polgárõrségnek az önkormányzattól

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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A munka az úgyne-
vezett Enyvfõzõ

házban folytatódik, ahol
korábban és idén is a
Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával zajlik az

ásatás. A helyszínen egy
tablót is elhelyeznek,
ahol a lakóház és mû-
hely korábbi feltárásáról
és eddig ismert történe-
térõl kaphatnak infor-

mációt a látogatók. Idén
az épület lakótraktusá-
nak északi végén folyta-
tódik a munka, amelyet
augusztus11-tõl szeptem-
ber 7-ig, keddtõl pénte-
kig 9-tõl és 16 óráig te-
kinthetnek meg az ér-
deklõdõk: sõt, kérdez-
hetnek is a feltárást vég-
zõ régésztõl. (Cím: Szent-
endrei út 135.) 

Ismét látványásatás a romkertben

Augusztusban újra bepillantást kaphatnak az érdeklõdõk
az ásatások világába az Aquincumi Múzeum romkertjé-
ben, ahol a római kori polgárváros északi részén, az úgy-
nevezett iparos-kereskedõ negyedben kezdõdik látogat-
ható régészeti feltárás.

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör
tagsága Krúdy Gyula halá-
lának 82. évfordulójára
emlékezett még május 14-
én. Az eseményen  az író
nevével fémjelzett elisme-
réseket adtak át.

A Krúdy-szobornál
Kanizsa József,

Krescher Nelly, Tauner
Tibor helyezte el az emlé-
kezés virágait. A Kéhli
Vendéglõben, a Krúdy-
emléktáblánál a hódme-
zõvásárhelyi Kársz József
Irodalmi Kör vezetõi, Fe-
hér József és Haranghy
Géza, Haranghy Anci he-
lyeztek el koszorút, majd
egy-egy Krúdyhoz írt sa-
ját verset mondtak el.
Tárkányi Imre emlékezett
meg Krúdy Gyuláról. 

Kitüntetéseket adtak át.
A 90 éves Keres Emil
Krúdy-aranyemlékérmet,
Fehér József író, költõ
Krúdy-bronzemlékérmet
vehetett át Király Lajos

elnöktõl. Haranghy Anci-
nak Zászlós Levente
Krúdy Díszoklevelet
nyújtott át. Kanizsa József
adta át a tagsági igazolvá-
nyokat. Rendes tagsági
igazolványt kapott: Drot-
leff Zoltán és Szeles
György költõ, Tóth-
Hekkel Arany költõ, pár-
toló tagsági igazolványt
vehetett át Felföldi And-
rea versmondó, Kökény
Éva költõ, Skerlák-Mayer
Ibolya festõmûvész, Víz-
vári József író. 

Az est második részé-
ben Fehér József és
Haranghy Árpád hódme-
zõvásárhelyi írók, költõk
mutatkoztak be. Király
Lajos és Tárkány Imre
Keres Emil verseivel
zárta az estet. Az esten
közremûködött Németh
Nyiba Sándor költõ, ze-
neszerzõ megzenésített
versek elõadásával és
Tálas Ernõ, a Svéd Ki-
rályi Operaház tenorja.

Krúdy halálának 
82. évfordulója

Válogatás Karlócai Mariann já-
tékgyûjteményébõl a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeumban november 22-ig.

A múzeum „Életünk a já-
ték” címmel idõszaki ki-

állítással tiszteleg Karlócai
Mariann óvodapedagógus, já-
tékgyûjtõ elõtt, aki idén ünnep-
li 90. születésnapját. Egyben
megemlékeznek Kiss Áron pe-
dagógusról, a Magyar Játék
Társaság névadójáról is, mivel
idén van születésének 170. év-
fordulója. A tárlaton Karlócai
Mariann gyûjteményének leg-

szebb és legkülönlegesebb da-
rabjait mutatják be. A legkiseb-
bek, a csecsemõk játékaitól ju-
tunk el egészen a felnõttkor já-
tékaiig. Látható a tárlaton töb-
bek között egy-egy szobabelsõ
a lányok, illetve a fiúk játékai-
val, megtekinthetõ egy park-
részlet is szabadtéri játékokkal.
Sok kipróbálható játékkal vár-
ják a látogatókat a játszóház-
ban, sõt, magával a kiállítás
megtekintésével is egy játékra
invitálják az érdeklõdõket.
(Cím: Korona tér 1. Nyitva:
keddtõl vasárnapig 10-tõl 18
óráig.) 

Játékgyûjtemény 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tökéletes kikapcsolódás
korosztálytól függetlenül
a nyár utolsó hétvégéjére.
Indiai fesztiválprogram-
mal várják az érdeklõdõ-
ket a budapesti Krisna-bú-
csún, Csillaghegyen, au-
gusztus 30-án.

N egyedszer tartják
meg a budapesti

Krisna-búcsút a Lélek
Palotájában, a Krisna-
hívõk csillaghegyi köz-
pontjában. A rendezvé-
nyen színes programok-
kal mutatják be India õsi
kultúráját, gasztronómi-
áját, gyógyászatát, mû-
vészetét és tudományát.
Láthatnak esküvõt tûz-
ceremóniával, indiai
táncokat, színdarabot,
jóga és harcászati bemu-
tatót. Megszólalnak az
õsi hangszerek és do-
bok. A színpadi program
mellett a gasztronómiai
szigeten látványfõzés
által megismerkedhet-
nek az indiai fûszerek-
kel, a fõzési technikák-
kal, íz-társításokkal.
Akik szeretnék, kipró-
bálhatják a lepényke-
nyérsütés rejtelmeit is.
Az ájurvéda standon

hasznos információkat
kaphatnak a saját testtí-
pusuk szerinti egészség-
megõrzésrõl, igényeirõl.
Ihatnak rézedényben
ülepített tiszta vizet,
igénybe vehetnek rövid
masszázst, védikus aszt-
rológusok is várják az
érdeklõdõket. 

Egzotikus
programok

Bepillantást nyerhet-
nek az õsi öltözködési
szokásokba. Felpróbál-
hatják a gyönyörû indiai
ruhákat, kérhetnek hen-
na- és arcfestést, vala-
mint felöltözhetnek dí-

szes indiai öltözékbe is.
Ezeken felül lesz kar-
ma-labirintus, íjászat,
éttermi sátor különleges
finomságokkal, kirako-
dóvásár, mantra ösvény,
virágfüzér-fûzés és még
sok más meglepetés. A
gyermekekre is „készül-
nek” a szervezõk, hi-

szen ez az idei nyár
utolsó vasárnapja a taní-
tási szünet végén. Gyer-
mekfoglalkozásokkal,
szabadtéri játékkal, kéz-
mûves programokkal,
és az indiai tradíciót be-
mutató játékos foglal-
kozással várják a legki-
sebbeket is.

Aki szívesen részt
venne e könnyed, szí-
nes, egzotikus és vidám
programon, várják kor-
osztálytól függetlenül,
augusztus 30-án 10-tõl
18 óráig. Este lehetõség
nyílik betekinteni a ze-
nés templomi progra-
mokra. Kapuzárás 21
órakor. 

(Belépõk: 1200 forint/
felnõtt és 800 forint/nyug-
díjas, diák. 18 éves kor
alatt a belépés ingyenes.
Óbudai lakosoknak - lak-
cím igazolvánnyal - 20
százalék kedvezmény a
belépõjegy árából. Cím:
Lehel utca 15-17. További
információ: www.kris-
na.hu.) (sz)

Krisna-búcsú a Lélek Palotájában

Színek, ízek, kultúra, egzotikum

Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma által kiírt Ha-
tártalanul! címû pályáza-
ton nyert 1 millió 259 ezer
forint vissza nem térítendõ
támogatásból két utazásra
is lehetõsége nyílt az Óbu-
dai Árpád Gimnázium diák-
jainak. A 10.a osztály si-
keres cserekapcsolatot lé-
tesített a marosvásárhelyi
Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum 10.a osztályával.

A z elsõ találkozáson a
marosvásárhelyi di-

ákok látogattak Budapest-
re. Nagy élményt jelentett
a fiataloknak a várva-várt
találkozás, hiszen már a 9.
évfolyam végén belefog-
tak az elõkészületekbe,
interneten felvették egy-
mással a kapcsolatot a di-
ákok. A két osztály közö-
sen szervezte meg az is-
kolában a magyar nyelv
napját, melyre az erdélyi-
ek két verssel és egy dal-
lal készültek, valamint

több rendhagyó iskolai
tanórán vettek részt. A
további napok program-
jában budapesti városné-
zés, kirándulás és visegrá-
di bobozás szerepelt. Kö-
zösen elõadtak egy tán-
cot, melyet feltettek a
gimnázium honlapjára.
Élményekkel gazdagodva
mentek haza a marosvá-
sárhelyiek, az Árpádosok
pedig már várták a napot,
amikor õk is utazhatnak. 

Még májusban ez elér-
kezett, a diákok az éjsza-
kai utazást is bevállalták,
hogy még több idõt tölt-
hessenek a múlt évben
megismert marosvásár-
helyi barátaikkal. Majd-
nem minden diák erdélyi
fogadócsaládnál lakott,
így még jobban megis-
merkedhettek egymással
a fiatalok. A programban
szerepelt tanórák látoga-
tása, a diákok megismer-
hették a nagy múltú Bo-
lyai iskola történetét,

majd megtekintették Ma-
rosvásárhely látványossá-
gait. Korondra kirándul-
tak, és megnézték a paraj-
di sóbányát. Farkaslakán
meglátogatták Tamási
Áron sírját. A továbbiak-
ban Székelykeresztúrra,
Szászfehéregyházára Se-
gesvárra, Almakerékre és
Nagyszebenbe látogattak
el. A magyarországi diá-
kok közül tizenöten részt
vettek a tizedik Bolyai
Tantárgyversenyen, me-
lyen magyar anyanyelven
tanuló diákok mérhették
össze tudásukat, és amely
az Árpádos diákok rész-
vételével immár nemzet-
közivé vált.

Az izgalmas és tartal-
mas utak során mély ba-
rátságok szövõdtek a
budapesti és a marosvá-
sárhelyi osztály tagjai
között, már mindenki a
következõ évet tervezi,
hogy mikor találkozhat-
nának újra.

Cserekirándulás Határtalanul!

Szalai Katalin és Me-
gyeri Krisztina mûve-

ibõl „Duett - két zene-
szerzõnõ mûhelyébõl”
címmel kortárszenei kon-
certet rendeznek szep-
tember 12-én 19 órakor
a Magyarországi Meto-
dista Egyház Óbudai
Gyülekezetének Templo-
mában (Kiscelli utca 73.). 

Program, 
közremûködõk 

Szalai Katalin: Naptár
- dalciklus Radnóti Mik-
lós verseire; Rückert-
dalok; Zongoragyûrû;
Két dal Kányádi Sándor
verseire; Magnificat.

Megyeri Krisztina:
Prologue. A Sense of
Humour; Mikor a
szarvas… (duett) - õsbe-
mutató; María del Car-
men; Lugasban; Mikor
itt vagy - Négy dal Gár-
donyi Géza verseire. 

Czabán Angelika,
Hajdú Diána, Csiki Gá-
bor (ének); Monostori
Gábor (zongora); Krulik
Eszter (hegedû), Márfi
Eszter (fuvola, altfuvo-
la); Oláh Villõ (gordon-
ka). 

Jegyek: a koncert elõtt
a helyszínen, illetve elõ-
rendelés a krimegy@
gmail.com e-mail cí-
men. Jegyár: 1000 fo-
rint.

Nõi duett

Reneszánsz darabok
Angol, spanyol, magyar reneszánsz darabok és Rá-
kóczi-korabeli dallamokat hallhatnak augusztus
31-én 19 órától a békásmegyeri Megbékélés Há-
zában. Elõadók: Szabó Zsolt (szoprán és basszus
viola da gamba), Stollár Xénia (basszus viola da
gamba, ének), Köteles János (gitár). (A belépés díj-
talan. Cím: Újmegyeri tér, a Hadriánus utca-Királyok
útja sarka, a 34-es, 134-es busz végállomása.) 

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� 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
� Társasházak közös képviseletét vállaljuk
kettõs aláírással, személyes, egyedi ügyfélfo-
gadással. Cégünk a III. kerületi Önkormány-
zatnál regisztrált. Tel.: 0630/268-2265, ale-
comteam@t-online.hu
� Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap,szifon,wc-
tartály,radiátor, csere javítás 06 70 642 75 26
� Lakásfelújítás, építkezés minden egy kéz-
ben A-Z-ig, ács, kõmûves, festõ, víz, villany.
Tel.: 06(30)479-2776
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� 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 anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
szobafestés, gipszkartonozás, parkettás-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! A legki-
sebb munkát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-
4525
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 25 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.

Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu,
www.befo.hu
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsz-
erelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991

� 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
� Idõsebbek is elkezdhetik, ha szeretnének
kevesebb gyógyszert szedni. Személyre sza-
bott mozgás a gerinc rugalmasságáért. Akár
Önnél is. Sprok Andrea Tel.: 06(70)978-0022
� Álom Meditáció. Tanuld meg álmaidat tu-
datosan értelmezni, felhasználni. www.face-
book.com/AlomMeditacio, 06(20)313-5355

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás
rendelése: Dunamed rendelõ, III. ker. Kisko-
rona u. 20. Tel.: 387-1508
� 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
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi

(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241

� Angol, olasz, orosz korrepetálás, társalgás,
nyelvtani összefoglalás minden szinten. Tel.:
06(30)587-8329
� 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
� Nyelvvizsgáztatói, általános és gimnáziu-
mi tanári tapasztalattal angol nyelvórákat vál-
lalok. Tel.: 06(30)650-5838
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546

� Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel.
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243
� Autó felvásárlás! Használt, régi, roncs!
Forgalomból ingyen kivonjuk! A hét minden
napján.06(70)622-0123
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

� 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, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festménye-

ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u. 67. 06(1)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
� 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
� Kiemelt árat fizetek mindennemû régisé-
gért, apróságtól a bútorig, hagyatékok megvé-
tele teljes kiürítéssel, díjtalan kiszállással.
Szegvári Mónika. Tel.: 06(20)265-6769
� Vásárolok mindennemû régiséget, órákat,
érméket, porcelánokat, könyveket, bizsukat, fest-
ményeket, bútorokat, ezüst nemûket, hangleme-
zeket, teljes hagyatékok kiürítéssel. Díjtalan ki-
szállással. Molnár Enikõ. Tel.: 06(20)365-1042
� Magángyûjtõ készpénzzel vásárol régi
pénzt, festményt, könyvet, bútort, hagyaté-
kot! Magánszemély! Tel.: 06(70)383-5004
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949

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

� Kiadó lakás Békásmegyer-Ófaluban! 80
nm+garázs+kertrész szeptembertõl. 06(20)
911-6167

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241
� Elvesztettem sárga, bõr kulcstartómat az
összes kulccsal július 31-én 10 óra körül Bé-
kásmegyeren, a Bebó K. utcában. A becsületes
megtaláló jutalom ellenében kérem adja le a
szerkesztõségben, vagy ott hagyjon üzenetet.

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

� Konyhai kisegítõ munkatársat keresünk a
Bp., III. ker. Pais D. u. 1-3. alatt üzemelõ kony-
hára. Érvényes, negatív tüdõszûrõ papír felté-
tele a munkába állásnak. A további informáci-
ókat személyesen megbeszéljük. Tel.:
06(20)852-7704

��Csillaghegyi irodánkba ingatlantanácsadót
keresünk. Irodát, telefonköltséget, marketinget
biztosítunk. Ha szeret emberekkel foglalkozni,
kitartó és energikus, várjuk! Jelentkezni lehet
fényképes önéletrajzzal: allas2@csic.hu 

Állás

Egyéb

Kiadó

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

�Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi
út 217-ben (EuroCenterrel szemben). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Melanóma szûrés.
Bejelentkezés: 06(20)543-39480

� 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

� Redõny, reluxa, napellenzõ stb. szerelése
nagyker. áron, garanciával! Ajándék szúnyog-
háló minden redõnyhöz! Óbudai redõnyös.
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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� Leinformálható 66 éves nõ idõs ember gon-
dozásába-õrzésébe, akár éjjel is besegítene.
Tel.: 06(20)393-3031
� Újpesti fodrászatba keresünk gyakorlott,
gyors fodrászt, alkalmazotti munkaviszony, jó
csapat, versenyképes jövedelem. Fényképes ön-
életrajzot kérünk: fodraszat04@gmail.com

� Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat ke-
res ügyfeleinek. Újságban/neten is hirdetjük, ju-
talék 3%. Ajánljon ismerõsének-jutalékot kap.
Laurus.ingatlan. com, 06(20)960-0600
� Készpénzzel felújítandó
lakást (tégla, panel), házat
vásárolnék! Magánszemély!
Tel.: 06(70)383-5004
�Tahiban eladó 1500 nm-
es telek háromszobás ház-
zal, garázzsal. 12 MFt. Tel.:
06(20)331-7727
� Téglaépítésû, 34 nm-es,
II. emeleti, összkomfortos,
Váradi utcai lakás (fûtés:
konvektor) eladó. Irányár
11,5 millió forint. Tel.:
06(20)390-4087; 06(20)
573-9326

� Flórián térnél kismére-
tû, jól megközelíthetõ üz-
let bérleti joga SOS átadó!
Érdeklõdni: 06(70)238-
4210

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

� Nyaralás a hegyekben! Mátrában, magaslati
erdõszélen, kis ház kiadó. Csend, jó levegõ, pi-
henés, kirándulás, 4-6 fõ részére: 40.000 Ft/hét.
Tel.: 06(20)984-2485; 06-26-340-752

�Életjáradéki szerzõdést kötnék idõs személlyel
kölcsönös szimpátia esetén. Tel.: 06(20)449-9644

� Kellemes, jó megjelenésû, gondtalan úr is-
meretségét keresem, 66 éves nõ vagyok. Tel.:
06(20)393-3031

Társkeresõ

Életjáradék

Üdülés

Festmény

Üzlet

Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában:

ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

Ingatlan

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

VONAT HELYETT PÓTLÓBUSZOK.
A Budapest-Esztergom vasútvo-
nalon pályaépítés miatt a vonatok
Esztergom és Pilisvörösvár között
közlekednek augusztus 17-ig.
Piliscsaba-Pilisvörösvár-Buda-
pest-Árpád híd Volán-autóbusz
állomás útvonalon augusztus 17-
ig vonatpótló buszok szállítják az
utasokat.
DÉLUTÁNI JOGÁSZ. Önkéntes mun-
kára keresünk jogászt, aki havi 3-4
alkalommal, te-
lefonos tanács-
adást tartana
idõsödõ embe-
reknek.Jelentke-
zés: 217-1821,
info@delutan.
hu.
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A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot
tenni, melynek tartalmaznia kell a pályázó ada-
tait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és
idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pá-
lyázati felhívásban foglalt feltételek elfoga-
dására. A pályázó ajánlatához a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig kötve van. A pá-
lyázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az ön-
kormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél veze-
tett 12001008-00140645-00100001 számú le-
téti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és
a pályázati biztosíték befizetését igazoló bi-
zonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015. au-
gusztus 31. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük
benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Érté-
kesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személye-
sen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázatok bontására 2015. augusztus
31-én 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca
7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hiva-
talos helyiségében kerül sor. A pályázaton részt-
vevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntart-
ja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kí-
náló ajánlattevõkkel 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 ingatla-
nokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Álla-
mot minden más jogosultat megelõzõ, vala-
mint az egyes állami tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak önkormányzati tulajdonba adá-
sáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értel-
mében a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok
rendezése érdekében, az állam által az állam-
polgárok tulajdonában igazságtalanul okozott

károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi
XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra
jogosultat a meghirdetett ingatlanra elõvásár-
lási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ egyes vagyontárgyak elide-
genítésérõl szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3.
paragrafusában meghatározottak szerint szer-
zõdéskötési díjat kell fizetnie. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágo-
sítást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztály 430-3464-es és a 430-3465-ös tele-
fonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjele-
nik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra,
valamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, 

nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonjogának értékesítésére

Szociális gondozót keresnek
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján, pályázatot hirdet
szociális gondozó munkakör betöltésére, 8 órás
munkarendben, a Házi Segítségnyújtó Szolgálat-
ba teljes munkaidõs, határozatlan közalkalmazotti
jogviszonyban. Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. Szociális gondozó pályá-
zati feltételek: középfokú képesítés (általános ápoló-
asszisztens); felnõtt szakápoló; szociális gondozó és
ápoló. A pályázat benyújtásának ideje: 2015. au-
gusztus 31. A pályázat elbírálásának határideje:
2015. szeptember 30. A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata. A
munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását kö-
vetõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtható a
honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail címen keresz-
tül, további információ: Honti Szilvia 250-1552.

Óvodapedagógusi állások
A Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda pályázatot hirdet 2 fõ óvodapedagógu-
si munkakör betöltésére, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyra. A
munkavégzés helye: 1039 Budapest, Pais Dezsõ utca 2. (2 fõ); 1039 Budapest,
Medgyessy Ferenc utca 1. (1 fõ). Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályázat el-
bírálása során elõnyt jelent: kézmûvességben jártasság. A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások: részletes önéletrajz; végzettséget igazoló okle-
vél másolata; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is), amely
3 hónapnál nem régebbi; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet: postai
úton (Cseresznyevirág Mûvészeti Tagóvoda - 1039 Budapest, Medgyessy Fe-
renc utca 1.), e-mailen: pais-o@kszki.obuda.hu. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. szeptember 11. A pályázat elbírálásának határideje: 2015.
szeptember 14. A munkakör 2015. szeptember 15-tõl tölthetõ be.

Dajkák felvétele
Az Ágoston Mûvészeti Óvoda (1032 Budapest, Ágoston utca 2/A) pályázatot
hirdet 2 fõ, 8 órás dajka állásra (1 fõ kinevezett, 1 fõ szerzõdéses). Alkalmazá-
si feltételek: minimum szakmunkás végzettség; büntetlen elõélet; egészségügyi
alkalmasság. A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1-jétõl tölthetõ be. A
pályázatok benyújtásának határideje: 2015. augusztus 24. A pályázatok elbí-
rálásának határideje: 2015. augusztus 25. A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton. Tartalma: önéletrajz; iskolai bizonyítvány másolata; elérhetõség
megjelölésével.
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Napjaink egyik legégetõbb
egészségügyi problémája
az elhízás. Az emberek je-
lentõs hányadának életmi-
nõségét rontják a felesle-
gesen felszedett kilók,
nem csoda, hogy megnõtt
az érdeklõdés a fogyasztá-
si módszerek iránt. Gruber
Andrea testépítõ-fitness
oktató újszerû módszert
dolgozott ki, melynek kö-
szönhetõen eddig már több
nõ szabadult meg 15-30 ki-
ló súlyfeleslegétõl.

G ruber Andrea hite-
les oktató, hiszen

eredményes sportolói
múlt áll mögötte. A
klasszikus Body Fitness
(IFBB) hazai reprezen-
tánsa OB aranyéremmel
és több nemzetközi do-
bogós helyezéssel dicse-
kedhet. A testépítésnek
ebben a válfajában nem
az izom nagysága, ha-
nem a nõiességet kieme-
lõ alak formája a döntõ.

A pompás alakját még
43 évesen is megõrzõ

hölgy szüleinek, Gruber
Vilmosnak és Gruber
Annának (mindketten
többszörös erõemelõ Eb
és vb gyõztesek), vala-
mint edzõjének, Kovács
Kokó Lászlónak sokat
köszönhet sikeres spor-
tolói pályafutásáért.
Most rajta múlik, saját
ötletét hogyan tudja ka-
matoztatni a testsúly-
csökkentõ edzéseken. 

- A fogyás iránti vágy
minden elhízott ember
természetes reakciója.
Rendkívüli alázat, em-
berfeletti akaraterõ és
sok áldozat szükséges
ahhoz, hogy hosszú tá-
von eredmény szüles-
sen, valójában egy teljes
életmódváltás hozza
meg a kívánt eredményt.
Azoknak a többgyerekes
anyukáknak, akiknek
kevés idejük marad ma-
gukkal foglalkozni meg-
mutattam, hogyan lehet

testüket még szülés után
is tetszetõs formában
tartani. Mindig hangsú-
lyozom, a mozgás ön-
magában kevés, a látvá-
nyos fogyáshoz teljes
életmódváltás szüksé-
ges, melyben az étkezés-
nek és a vízfogyasztás-
nak döntõ szerepe van.
Vallom, minden a fejben
dõl el, akik az általam
vezetett súlyzós foglal-
kozásokon vesznek
részt, tulajdonképpen
életmód tanácsokat is
kapnak. Tevékenységem
eredményességét azok a
hölgyek igazolják, akik
arról számolnak be,
hogy tanácsaimat meg-
fogadva, sok gyakorlás-
sal, lemondással 15-30
kilót is leadtak súlyuk-
ból. Ezek a pozitív visz-
szajelzések boldogságot
és elégedettséget válta-
nak ki belõlem.

Kép és szöveg: L. A.

Életmódváltással a kilók ellen

Egyre több óbudai gyerek
tölti hasznosan délutánjait
a békásmegyeri Vízmûvek
Sporttelepén, ahol az Oázis
Sport Club vízilabdára, a
Római Sport Egyesület pe-
dig úszásra oktatja a fiúkat
és lányokat. Az Oázis Sport
Club is évek óta jelen van
az óbudai sportéletben;
csak Békásmegyeren csak-
nem 150 gyerek száll víz-
be, hogy nap mint nap úsz-
szon, vízilabdázzon.

A gyerekek nemcsak
egy jó közösségbe

kerülnek, de az edzõk ar-
ra is odafigyelnek, hogy
fokozatos terheléssel sze-
rettessék meg velük az
úszást, és ha az már jól
megy, akkor kezdõdhet a
vízilabdázás. Elsõsorban
arra törekszik a sport
club, hogy az óbudai gye-
rekek jó körülmények kö-
zött, jó edzõk vezetésével
sportolhassanak. A fiata-
lok hetente hat edzésre
járhatnak le. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata is segített abban,
hogy elõmozdítsa az

egyesület mûködését. Az
Oázis csapatai jól szere-
pelnek a területi és orszá-
gos megmérettetéseken. 

Az egyesület edzõi
minden gyereket várnak,
hiszen a legfontosabb az,
hogy a srácok sportolja-

nak, rendesen megtanul-
janak úszni. Idõvel úgyis
kiderül, hogy ki az, aki-
ben van erõ és tehetség
ahhoz, hogy akár OB1-
es vízilabdázó vagy akár
olimpikon legyen.

Úszással kezdenek
Azokat az óvodáskorú

kislányokat, kisfiúkat,
akik szívesen járnak és te-
hetségesek is, a legjobb
kezekbe kerülnek: a Ró-
mai SE több évtizede él-
vonalban mûködõ egye-
sületének mesteredzõi-
hez, hogy valódi úszóvá

váljanak. Ez a szakmai
szimbiózis óriási esély ar-
ra, hogy a vízi edzéseket
kedvelõ óbudai gyerekek
elsõ osztályú szakembe-
rek irányításával váljanak
eredményes sportembe-
rekké.

Természetesen a vízilab-
da nemcsak a gyerekek és
fiatalok sportja. Korosodó
apukák, fiatal felnõttek is
megtanulhatják és gyako-
rolhatják a vízilabdázás
fortélyait és természetesen
ehhez elengedhetetlen,
hogy jó közösségben távo-
kat is ússzanak. (További
információk az Oázis Sport
Club facebook oldalán és a
www.oazissport.hu honla-
pon.) sz

Egyre népszerûbb a vízilabda Békásmegyeren

A MOM Sport Strand játékokon tartott
CUTLER Kupán az Óbudai Erõemelõk
Egyesületének sportolói közül tizenket-
ten vettek részt a fekvenyomó versenyen
június 14-én. 

A strandfesztivál a várakozásnak
megfelelõen indult. A versenyzõk

megmutathatták, milyen nagyszerû tel-
jesítményekre képesek a kánikulában
is. Olyan család is indult a versenyen,
melyben unoka, papa, apa és anyuka is
megmutatta mire volt jó a családi
edzésprogram. Az egyesület ezúton

fejezi ki köszönetét Bulla György
önkormányzati képviselõnek, aki mint
a sportszervezet örökös szponzora,
szívén viseli a csapat sorsát. 

A verseny résztvevõi voltak: Kulcsár
Dominika (arany, ezüst); Kulcsár Tímea
(ezüst); id. Kulcsár László (arany);
Kulcsár László (arany); Kovács Zsolt
(arany); Varga Tibor (arany); Ármai
Lajos (arany); Kasza László (arany és
különdíj); Som Ferenc (arany); Böjtös
Vendel (ezüst); Kovács Lajos (ezüst);
Hanusz László (bronzérem). Kiss Péter
a negyedik helyen végzett. 

Taroltak az óbudai erõemelõk
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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 pá-
lyázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját 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 Va-
gyonkezelõ 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 Mo-
zaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül
sor. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat
kínáló ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen tovább tárgyaljon, közöttük
zártkörû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 
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 továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

Óvodatitkár kerestetik 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Százszorszép Óvodá-
ja (1032 Budapest, Reménység utca 6.) munkatársat keres: óvo-
datitkár munkakör betöltésére, határozatlan idõre, szeptember 1-
tõl. Szükséges okmányok: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló
bizonyítvány. Az elbírálásnál elõnyt élvez: iskola- vagy óvodatitká-
ri tapasztalat. Feltétel alkalmazás esetén: szakirányú iskolai vég-
zettség (legalább érettségi); Microsoft Office (Word, Excell,
Outlook) biztos használata; egészségügyi alkalmasság (egész-
ségügyi kiskönyv); erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régeb-
bi). Érdeklõdni: dr. Bozzayné Káli Tünde intézményvezetõnél le-
het. Tel.: 06-70-685-2239 vagy e-mailben: remeny-o@
kszki.obuda.hu. A jelentkezés benyújtásának határideje: a meg-
jelenéstõl számított 15 nap. Elbírálás: augusztus 31. Bérezés: a
közalkalmazotti illetménytábla szerint.
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A nyári szünetben némileg
átalakult a III. kerületi TVE
NB III-as labdarúgó-csapa-
tának játékoskerete.

Nyolcan távoztak, he-
lyükre heten érkez-

tek: Szatmári Zoltán ka-
pus (Jászberény), For-
gács Bence, Gálfi László
(UTE), Marcsek Ákos, Kis
Balázs, Szilágyi Máté, Ma-
darász Ádám (Vasas). A
Csepel elleni nyitányon
Szatmári, Gálfi, Marcsek,
Kis és Madarász be is mu-
tatkozott. A mérkõzésen -
akárcsak legutóbb - most
sem rezzentek a hálók, a 0-

0-ás döntetlen azonban él-
vezetes játékot, nagy küz-
delmet hozott. Az elsõ ne-
gyedórában a vendégek
kezdeményeztek többet,
késõbb kiegyenlítetté vált
a játék, a második játék-
részben a Kerület harcolt
ki némi mezõnyfölényt,
gólt azonban egyik csapat-
nak sem sikerült szerezni. 

Tóth András szakmai
igazgató a távozó Varga
László helyett beugró-
ként vette át a csapatot, a
mérkõzés után elégedet-

ten értékelt: - Büszke va-
gyok a csapatra, egész
héten példás hozzáállás-
sal edzett mindenki, en-
nek köszönhetõ, hogy a
mérkõzésen viszontlát-
hattam azokat a taktikai
elemeket, amiket gyako-
roltunk. Csupán a támadó
játékkal kapcsolatban
van némi hiányérzetem:
ha bátrabban, nagyobb
kockázatvállalással táma-
dunk, akár három pontot
is szerezhettünk volna.
Reálisan értékelve azon-
ban a döntetlen igazságos
eredmény

Kép és szöveg: lovas

Döntetlen az õszi nyitányon

Aháromszoros Orszá-
gos Diák Olimpia

gyõztes ifjú sportoló a ta-
nulásban is az élen jár. A
Harrer Pál Általános Is-
kola hatodik osztályos ta-
nulójaként jeles bizonyít-
ványokkal szerez örömet
sportot szeretõ szüleinek. 

Angol nyelv 
és színészet
Szeret iskolába járni, an-

gol a kedvenc tantárgya.
Imádja a társaságot, szere-
ti, ha rávetül a reflektor-
fény. Iskolai rendezvénye-
ken mindig lehet rá számí-

tani, szerepléseiben elõtûn-
nek színészi adottságai. Li-
li ugyanis sokáig színész-
nõként képzelte el a jövõ-
jét, de amióta egymást érik
a sikerrel megvívott verse-
nyek, elbizonytalanodott,
hogy késõbb össze tudja-e
egyeztetni az edzéssel és
versenyzéssel járó embert
próbáló terhelést, az
ugyancsak stresszes színé-
szi pályával. Most csak a
versenyekre koncentrál, a
civil életben megelégszik
majd valamilyen sporthoz
köthetõ nyugodtabb mun-
kakörrel. Az örökké mo-

solygós, szelíd, életvidám
Lili abban a pillanatban,
amint tatamira lép, teljesen
átlényegül. A mosoly eltû-
nik arcáról, szelíd tekintete
elszánt harcoséra vált, nem
csoda, ha az ellenfelek tar-
tanak tõle.

Fiúkkal gyakorol   
Edzõje szerint nem a kü-

lönleges tehetsége, hanem
a szorgalma, a cselgáncs
iránti fanatizmusa repítheti
magas pályára Lilit. Erõs,
harcos, gondolkodó. Ezek
együtt adják azt a pluszt,
ami miatt korosztálya leg-
jobbjai közé tartozik. A
technikai repertoárjában
van egy hatásos fegyvere,
amivel mindig meglepi el-
lenfeleit: ha jó ütemben in-
dítja a süllyesztett válldo-
bást, már véget is ér a küz-
delem. 

A klubban a lányok
elleni párharc nem kész-
teti teljes erõbedobásra,
ezért a jóval erõsebb fi-
úkkal gyakorol. Min-
dent megtesz azért,
hogy a sportban is ráve-
tüljön a reflektorfény:
azért vállalja a legkemé-

nyebb edzéseket is,
hogy pályafutása alatt
valamilyen nagy ver-
senyt nyerjen. Ez lehet
Európa- vagy világbaj-
nokság, persze legszebb
álmaiban olimpiai gyõz-
tesként áll a dobogó te-
tején. 

Kevés szabadidejében
hip-hop táncórákra jár,
segít a háztartási mun-
kákban. Anyukája mel-
lett kuktáskodik, szeret-
ne megtanulni fõzni, fi-
nom ételeket készíteni.

L. A.

A tatamin nem színészkedik

Félelmetes fegyvere a süllyesztett válldobás

Mester és tanítvány: Ozsvár András és Lili

A ranyéremmel és kupával tért
haza az Óbudai Kézilabda

Sportiskola a Kecel Kézilabda
Club szervezésében nemrégiben
tartott Astron Utánpótlás Tornáról. 

A maratoni hétvégén a kézilab-
da növendékek 7 korosztályban,
127 csapatban, 6 településen, 10
csarnokban, több mint 1500-an
versenyeztek. Az Óbudai Kézi-
labda Sportiskola lánycsapatával
(2004-ben születettek) az elsõ he-
lyen végzett és joggal hódította el
az elsõségért járó aranyérmeket
és kupát. A torna gólkirályának
járó elismerést is óbudai verseny-
zõ szerezte meg: Kovács Lilla. 

Smid Lili ifjú kora ellenére határozott célkitûzésekkel készül
felnõtt éveire. Az Óbudai Judo Club tehetséges cselgán-
csozója már óvodás korától szorgalmasan látogatja az edzé-
seket, Ozsvár András edzõ szerint minden adottsága megvan
ahhoz, hogy nagy versenyzõ legyen.  Eddigi eredményei az
edzõt igazolják, valamennyi versenyen õ tölti a legkevesebb
idõt a tatamin, rövid küzdelem után gyõzi le ellenfeleit.

A gyõztes csapat: Horváth Zsófia, Kovács Petra, Kõkuti Regina, Nagy Petra, Ná-
dori Pálné, Kovács Lilla, Gál Rebeka, Dolányi Barbara, Tajthy Laura, Hajdú Flóra

Sportiskolások maratoni hétvégéje
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Képviselõ neve Önkormányzati Helyszín
körzet Fogadóóra idõpontja

Dr. Demeter Gellért 1.vk. augusztusban szünetel

Csapó Harold Gábor 2.vk. augusztusban szünetel

Désiné Németh Éva 3.vk. augusztusban szünetel

Farkas Balázs 4.vk. augusztusban szünetel

Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap elsõ péntek 17-tõl 18 óráig Nagy László Általános Iskola

Dóra Csaba 7.vk. augusztusban szünetel

Rácz Andrea 8.vk. augusztusban szünetel

Bulla György 9.vk. augusztusban szünetel

Baumann Irén 10.vk. augusztusban szünetel

Török Ferenc 11.vk. augusztusban szünetel

Puskás Péter 12.vk. augusztusban szünetel

Kemény Krisztina 13.vk. augusztusban szünetel

Kelemen Viktória 14.vk. augusztusban szünetel

Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. augusztusban szünetel

Laukonidesz Lilla 16.vk. 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.ferenc@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): fogadóórája augusztusban szünetel.
Dr. Simonka Csaba (MSZP): fogadóórája 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 válasz-

tókerület önkormány-

zati képviselõje: foga-

dóórája augusztusban

szünetel.

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
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Fizetett hirdetés

A Gepárd Jégkorong Egye-
sület hokis múlttal rendel-

kezõ, 2000-2001-ben született
fiatalokat keres az U16-os kor-
osztályába.

A sportegyesület ismét elin-
dította az edzéseket az Óbudai
Gepárd Jégcsarnokban. Bár
még tombol a nyár, a jégkorong
sportágban az augusztus a ho-
kis szezon kezdete. Az elkövet-
kezendõ hetekben már gõzerõ-
vel folynak az edzések; az 5-6
éves hokispalántától egészen a
16 éves korosztályig sajátítják
el a játékosok a jégkorongozás
rejtelmeit, és felkészülnek a
szezon mérkõzéseire. 

Az edzésekre várják azokat az
5 év feletti fiúkat és lányokat,

akik kipróbálnák ezt a sportot,
és azokat is, akik már képzett
hokisok. A gyerekeknek nincs
vesztenivalójuk, hiszen az elsõ
két hét ingyenes és korcsolyát is
lehet kölcsönözni. (Érdeklõdni
és jelentkezni Keresztury Kristóf
vezetõedzõnél a 06-30-567-
2852-es telefonszámon lehet.)

Szeptembertõl óvodásoknak
és iskolásoknak korcsolyaórát
tartanak a délelõtti órákban,
melyekre folyamatosan várják
a bekapcsolódni kívánó III. ke-
rületi intézmények jelentkezé-
sét. Emellett egyénileg is lehet
jelentkezni, kedvezményes
korcsolyaoktatásra. (Bõvebb
információ: 06-30-942-2967;
info@gepardhoki.hu)

Nordic Walking – ki a szabadba!
A foglalkozásokat minden szerdán 18-tõl
19 óráig tartják. A részvétel a klub prog-
ramjain ingyenes. A szükséges felszere-
lést, a nordic walking botokat biztosítják.
Gyülekezõ: az Óbudai Szabadidõpark
Laborc utcai fõbejáratánál. Helyszín: az
Óbudai Szabadidõpark területe, Laborc
utca 2. Weboldal: http://obudasport.hu/
nordic-walking-klub/.

Leendõ jégkorongjátékosok figyelem!
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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

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)

Ingyenes tanácsadások
• Varga Mihály, a 4. választókerület országgyûlési képviselõjének meg-
bízásából dr. Kõvári Béla és dr. Tósoky Balázs ügyvédek által szervezett
ingyenes jogsegély augusztusban szünetel. Legközelebb szeptember
hónapban várjuk az érdeklõdõket. (Érdeklõdni a 20-200-0017-es telefon-
számon lehet.)
• A Demokratikus Koalíció jogsegély-tanácsadása 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, hétfõn 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus ut-
ca 1-3. Tel.: 368-9464). (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).
(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).(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 17 órától.
A tanácsadást dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja. Jelentkezés: a 06-70-
967-1493-as telefonszámon. (Augusztusban szünetel.)
(A tanácsadások helyszíne: a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
Zsámboki mûhelye: Lehel utca 14., a katolikus templom jobb oldali épü-
letszárnya.)

H atalmas tömeget vonzott a
Sziget eddigi legnagyobb

sztárja. A Robbie Williams kon-
cert napján késõ estére elfogy-
tak az aznapra kiadható napije-
gyek. A Szigeten a látogatók
zöme Robbie koncertjét nézte,
ahol megtelt a nézõtér. A Sziget
mínusz egyedik napjának sztár-
ja augusztus 10-én megtöltötte

a Nagyszínpad elõtti teret, kö-
rülbelül 75 ezer rajongó énekel-
te végig Robbie Williams leg-
nagyobb slágereit. A fesztivál
területén összesen 80 ezren vol-
tak, ami a mínusz egyedik na-
pon telt háznak számít, hiszen
megérkezett minden hetijegyes,
és a kiadható napijegyek is el-
fogytak. 

75 ezren Robbie koncertjén 

Kereszténydemokrata Fórum
A szeptemberi Kereszténydemokrata Fórum vendége Surján

László, a KDNP tiszteletbeli elnöke lesz szeptember 1-jén 18

órától. Helyszín: Selyemgombolyító, Miklós tér 1.
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