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A XI. Kisgyermekes Családok Egészségnap-
ját szeptember 18-án rendezik az Anyatej Vi-
lágnapja alkalmából az ÓKK-ban. 

Ingyenes képzés az ötven éven felüliek-
nek szeptember 10-tõl, csütörtökönként
14 órától a Zsigmond Király Fõiskolán. 

Kilencedik alkalommal rendezik Óbudán a
Szakrális Mûvészetek Hetét. Az Óbudai Kama-
rakórus a Szent József Templomban lép fel.14

Szakrális Mûvészetek Hete

7
Kisgyermekesek egészségnapja

10
Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája

Ú jraindult a forga-
lom augusztus 20-

án a teljes, 53 kilométe-
res esztergomi vasútvo-
nalon. A felújított Óbuda
állomás és Pilisvörösvár
közötti 14,3 kilométeres
szakaszt augusztus 19-
én avatták fel. 

BÕVEBBEN A 6. OLDALON

Újra járnak a vonatok Budapesttõl Esztergomig

Eljött a duplázás ideje!
Közeledik a „Szabadidõ,
szeretem!” címû program-
sorozat nagy kedvence, az
5. Óbudai Futófesztivál II. 

A népszerû eseményt
szeptember 6-án

rendezi az önkormányzat
a Duna-parton, öt távon
(500 méter, 1000 méter,
2015 méter, 7 kilométer
és félmaraton). A Pün-
kösdfürdõ utca és a Kos-
suth Lajos üdülõpark ta-
lálkozási pontján lévõ te-
rület a rajt és a cél, ahol a
Szent Margit Rendelõin-
tézet munkatársai ingye-

nes egészségügyi szû-
rést végeznek. A fél-
maratonra augusztus 25-
én lejárt a nevezési ha-
táridõ. A 2015 méteres
és a 7 kilométeres tá-
vokra azonban meghosz-
szabbították a nevezést:
szeptember 3-án 24 órá-
ig lehet jelentkezni. 

RÉSZLETEK A 27. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK
Lapunk következõ szá-
ma szeptember 11-én,
pénteken jelenik meg.
Újságunk korábbi szá-
mai is olvashatók az
obuda.hu honlapon.

Óbudai Futófesztivál megduplázva, nevezés meghosszabbítva 

Közösségi 
tervezés

Tervegyeztetõ találko-
zókat kezdeményez az
önkormányzat több kö-
zösségi hely megújítá-
sáról. A Mészkõ park, a
Krúdy sétány, a Derû ut-
cai sportpark, a Lékai
bíboros tér és a Holdud-
var park áll most a ter-
vezés középpontjában.
Mondja el Ön is vélemé-
nyét, elképzeléseit!

MEGHÍVÓ A 4-5. OLDALON FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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M indkét helyszín, így a
Laborc utcai napközis

tábor és a Kiserdei nyári nap-
közis tábor remek lehetõséget
kínál a szabadidõ hasznos el-
töltésére. Egyre nagyobb siker-
rel szerepelnek a sportprogra-
mok, melyek a pünkösdfürdõi
helyszínen a Duna közelsége
miatt a vizes sportokon való
részvétel lehetõségével is gaz-
dagodnak, úgymint kajak-ke-
nu, sárkányhajózás, evezés.
Köszönhetõen a BKV Sport
Centrum, a Külker Evezõs
Klub, a Római Fürdõtelep
Egyesület közremûködésének
a gyerekek három vízi sportág-
ban is kipróbálhatták magukat.
Mindezek mellett sokféle prog-
rammal tették emlékezetessé
ezt az idõszakot: vetélkedõket
szerveztek, a kísérõ csoportve-
zetõk kézmûves foglalkozáso-
kat, ügyességi játékokat, kü-
lönbözõ vetélkedõket és sor-
versenyeket tartottak. 

Játék a vízben
Jó idõben a játék a vízben a

legjobb, a strand a Laborc ut-
cai táborban, az Óbudai Sza-
badidõparkban helyezkedik
el, a Kiserdei nyári napközis
táborban a gyerekek heti há-
rom alkalommal a Pünkösd-
fürdõi Strandot látogathatták.
Az Óbuda-Békásmegyer Vé-
dõnõi Szolgálat együttmûkö-
désével a gyerekek hétrõl-hét-
re megismerkedhettek az
egészséges táplálkozás és
életmód alapjaival. 

A Budapesti Rendõr-fõkapi-
tányság szakembereinek közre-
mûködésével elsajátíthatták a
KRESZ és a kerékpáros közle-
kedés szabályait. A III. kerületi
Rendõrkapitányság jóvoltából
a helyes internethasználatról
kaphattak a táborozók tanácso-
kat, az elõadás során az ujjle-
nyomat vétel gyakorlati alkal-
mazását is kipróbálhatták. 

Kutyás bemutatók 
A gyerekek mindig nagy

örömmel fogadják az állatokat,
ezúttal az Ürömi Menhely-
Duhajdombi Angyalkák Kutya-
kiképzõ Iskola jóvoltából láthat-
tak igazán izgalmas kutya-be-
mutatót, mindemellett a progra-
mon résztvevõk teljes körû és
hasznos információt kaphattak a
felelõs állattartásról. 

A bátrak több alkalommal egy
forgalomból kivont BKV busz-
ban egy kis idõre mesterlövészek-
ké válhattak, a biztonságuk érde-
kében természetesen csak légpus-
kát használhattak. A Laborc utcai
Csillagvizsgálóban az égi jelensé-
geket kémlelték és az univerzum-
ról hallgattak elõadást.

Sok sport 
A Budai Akrobatikus Sport-

egyesület jóvoltából a gyerekek
Cheer pom-pom edzésen vehet-
tek részt, az Óbudai Brick
Factory Baseball edzései is nagy
sikert arattak, az Óbudai WDSE
ritmikus gimnasztika edzésekkel
színesítette a programot. Jelen
voltak az Óbudai Kézilabda
Sportiskola edzõi, az Óbudai
Fless Sportegyesület vívóedzõi, a
Vasas Röplabda Szakosztályának
képviselõi. A küzdõsportok terén
az Óbudai Judo Klub valamint a
Ledényi Judo Team edzõi képvi-
selték a sportágat, jó kombináci-
ót alkotott a vizes élményekkel a
Gankaku Sportegyesület által tar-
tott vízi-karate is. Ha vízi sport,
akkor úszás és vízilabda, ami a
Római Sportegyesület és a Polo
Sport Club együttmûködésének
köszönhetõ. A foci sem marad-
hatott ki a programból, amelyet
a III. kerületi TVE Sportegyesü-
let, az Atlétikai Sportegyesület
Rómaifürdõ edzõi és a Csillag-
hegyi MTE házi bajnokság ke-
retein belül tettek lehetõvé.
Sporttánc terén a Dance Factory
és Harmony Style Dance Club
csapata jeleskedett.

Kalandos nyár sok programmal
a napközis táborokban

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata hagyományosan két helyszínen
nyári napközis tábort tart fent a kerületi iskolás gyerekeknek. A Belsõ-
óbudai iskolák tanulói a Laborc utcai Óbudai Szabadidõparkban, a bé-
kásmegyeri és csillaghegyi tanintézetek diákjai a Kiserdei nyári nap-
közis táborban 7 héten keresztül tölthették el tartalmasan a nyári szün-
idõt. Szervezett, tematikus programokkal várták a fiatalokat 8-tól 16
óráig. A tábori részvételt minden óbudai gyermeknek ingyenesen bizto-
sították, hetente 200-300-an töltötték a vakációt a táborokban.
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Hírösszefoglaló: Miután a
parlament kiemelt beru-
házássá nyilvánította a
mobil védmû építését, a
Fõvárosi Önkormányzat ki-
írta, majd augusztus köze-
pén lezárta a tendert. Az
építkezés valóban fakivá-
gásokkal jár majd, de azt
ígérik, hogy helyettük úja-
kat telepítenek. „Felelõs
képviselõ nem veszélyez-
tethet életeket” - jelen-
tette ki korábban is Bús
Balázs polgármester. 

A földmûvel kiegé-
szített mobilgát

tervezésére vonatkozó
tendert július elején hir-
dették meg. Béres And-
rás, a Párbeszéd Ma-
gyarországért III. kerü-
leti képviselõje a Tarlós
István fõpolgármester-
hez írt nyílt levelében
azt állította: „A környe-
zet megóvása nem sze-
repel a szempontok kö-
zött. Nem tudni: mi lesz
a védmû nyomvonala,
mekkora környezeti ká-
rokkal jár a megvalósí-

tás, mennyibe fog kerül-
ni, és fõképpen hogyan
fog kinézni utána a Ró-
mai-part.”

Szeneczey Balázs fõ-
polgármester-helyettes
számos alkalommal el-
mondta, hogy a fõváros
meg akarja tartani a part
jelenlegi funkcióit. A be-
ruházás valóban fák ki-
vágásával és a meder
szükség szerinti feltölté-
sével jár. De a fákat min-

denképpen visszapótol-
ják. A tervezõ feladata a
teljes csillaghegyi öblö-
zet árvízvédelmének
megtervezése, beleértve
az Aranyhegyi- és a Ba-
rát-patak torkolatának
védelmét és a part -
egyebek között a sétáló-
út, a kerékpárút, a játszó-
terek és az illemhelyek -
rendezését is. A beruhá-
zás mintegy 5-8 milliárd
forintba kerülhet majd. 

- Ezzel az üggyel nem
lehet viccelni. Felelõs
fõvárosi képviselõ nem
veszélyeztetheti a Buda-
pesten élõket sem - je-
lentette ki a gátról szóló
viták során Bús Balázs
polgármester. Emlékez-
tetett arra a helyzetre,
amely 2013-ban kiala-
kult. Hozzátette: - Nem
szabad megengedni,
hogy mindez megismét-
lõdjön. 

Tarlós István fõpolgár-
mester korábban már le-
szögezte: kikérték töb-
bek közt a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, majd
pedig a Budapesti Mû-
szaki Egyetem szakem-
bereinek véleményét. A
korábbi városvezetés is
egy parti védmû-rend-
szer tervével pályázott.
Az Országos Vízügyi
Fõigazgatóság szakem-
berei szintén a parti vé-
dekezést tartják megfele-
lõnek, hiszen a védelem-
nek ki kell terjednie az itt
található, húszas-harmin-
cas években épült lakó-
épületekre és a sportléte-
sítményekre. - Óva intek
mindenkit attól, hogy lai-
kusként, pusztán politi-
kai okokból felülbírálja
ezt. Ne feledjük: 55 ezer
ember életérõl és vagyo-
náról van szó! - jelentette
ki a fõpolgármester. 

Az ütemterv szerint
jövõre kezdõdik a kivi-
telezés, amely várható-
an másfél évig tart. 

Sz. Cs.

Ötvenötezer ember életérõl és vagyonáról van szó!

Hamarosan kezdõdhet a római-parti gát építése

Várhatóan idén karácso-
nyig elkészül a budai fo-
nódó villamoshálózat óbu-
dai szakasza, melyen a
felújítást követõen új,
alacsonypadlós villamo-
sok is közlekednek majd.

Abudai fonódó villa-
moshálózat jelenle-

gi ütemének beruházása a
Batthyány tértõl a Bécsi

út-Vörösvári út kereszte-
zõdéséig tart, valamint
ennek a vonalnak épül
egy leágazása a Széll Kál-
mán tér felé is. Ennek
eredményeként Óbudára
két budai irányon is el le-
het majd jutni villamos-

sal: egyrészt a Duna mel-
letti ágon, a Szent Gellért
tér, Clark Ádám tér, Bat-
thyány tér, Margit híd út-
vonalon; másrészt pedig a
Villányi úton és az Alko-
tás utcán keresztül a Déli
pályaudvar és a Széll Kál-

mán tér érintésével is. A
fejlesztés hatására nagy-
mértékben javulnak az
Óbudán lakók tömegköz-
lekedési lehetõségei.

A vonal mindkét ágán
közlekedni fognak az
újonnan beszerzett, telje-

sen alacsonypadlós CAF
villamosok is, emellett
az 1-es villamosról már
megismert Tatra kocsik
váltják majd fel a koráb-
ban az egykori 17-es vil-
lamos vonalán járó Ganz
villamosokat.

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Jól halad a fonódó villamoshálózat 
óbudai szakaszának kivitelezése

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A projektet 85 százalékos uniós és 15 százalé-
kos magyarországi forrásból finanszírozták. A
10-es fõút forgalmát tehermentesítõ beruhá-
zásnak is köszönhetõen csökken a vonatok
menetideje, korszerûbbé válnak a vasúti köz-
lekedés feltételei. 

- A vasútra költött minden fillér meghá-
lálja magát - mondta avató beszédében Fó-
nagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium parlamenti államtitkára, hangsú-
lyozva: a vasút, illetve annak fejlesztése
össztársadalmi ügy. A 120 éve használat-
ban lévõ Budapest-Esztergom közötti, im-
már négy új megállót magába foglaló, 14
ezer utas életét megkönnyítõ vonal újrain-
dításával több évtizedes lemaradást pótol a
kormányzat - húzta alá a politikus. Az új-
raindított esztergomi vonalon augusztus
végétõl óránként két vonatpár közlekedik
majd, a gyorsított járatok esetében „elsõ
körben” 17 perccel csökken a menetidõ,
így Esztergomot Budapestrõl 73 perc alatt
lehet majd vonaton elérni. 2017 elejére a
szakasz teljes villamosításával is elkészül-
nek, ami további 10 perccel csökkenti a
menetidõt, és tovább mérsékli a zajártal-
mat - tette hozzá az államtitkár.

Loppert Dániel, a NIF kommunikációs
igazgatója a felújított solymári vasútállo-
más mellett tartott átadáson kiemelte: a na-
pi közel 14 ezer utast kiszolgáló vonal fel-
újított pályáján egyes szakaszokon a ko-
rábbi óránkénti 40-60 kilométeres sebes-
ség helyett 80-100 kilométeres sebesség-

gel haladhatnak a vonatok. 2017 elejére a
tervek szerint elkészülnek a teljes szakasz
villamosításával is, ezt követõen korszerû
FLIRT motorvonatokat állítanak szolgálat-
ba. A kommunikációs igazgató a kapcsoló-
dó beruházásokra kitérve a Solymár meg-
közelítését is könnyítõ új alul- és  felüljá-
rók, illetve körforgalmak létesítését, vala-
mint a Szentendrei út aquincumi vasúti fe-
lüljáró alatt átmenõ,
centrum felé vezetõ
három sávjának szé-
lesítését emelte ki. 

Ludvig László, a Siemens Zrt. divízióve-
zetõje egyebek mellett kiemelte: az általuk
létesített korszerû elektronikus jelzõ- és
biztosítóberende-
zés az óbudai for-
galomirányító köz-
pontból teljes egé-
szében ellenõriz-
hetõ lesz.

Bõvített menetrend, új megállók 
Az augusztus 31-tõl érvényes menetrendben bõvül a kínálat.
Budapest-Nyugati pályaudvar és Esztergom között naponta órán-
ként közlekednek a személyvonatok, S72 jelzéssel. Ezen felül
munkanapokon óránként indulnak gyorsított személyvonatok, G72
jelzéssel Esztergomból és Budapest-Nyugati pályaudvarról. A reg-
geli csúcsidõszakban sûrítõ járatok is közlekednek Piliscsabáról.
A vonatok megállási rendje is módosul, így kedvezõbbé válik a
menetrend. A járatok három új megállóhelyet (Szélhegy, Vörös-
várbánya, Magdolnavölgy) is érintenek. Összességében augusz-
tus 31-tõl Budapest és Esztergom között hétköznap 33, hétvégén
20 vonat, Esztergom és Budapest között hétköznap 35, hétvégén
20 vonat közlekedik.
(A részletes menetrendi adatokról és az egyéb hasznos tudnivalók-
ról a MÁV-csoport honlapján olvashatnak http://www.mavcso-
port.hu/mav-start/belfoldi-utazas/augusztus-20-tol-ujra-indulnak-
vonatok-budapest-es-esztergom-kozott.Tájékoztatás kérhetõ a helyi
tarifás MÁVDIREKT vonalon is, a 06(40)494-949-es telefonszámon.)

Újra járnak a vonatok Budapesttõl Esztergomig

Óbuda állomás

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Egy óra leforgása alatt
több esõ esett augusztus
17-én este Budapesten,
mint amennyi az egész ha-
vi átlag. A 18.45 és 19.45
óra között mért csapadék
mennyisége meghaladta a
80 millimétert. Az óriási
felhõszakadás következté-
ben embereket kellett ki-
menteni autóikból, 40 ez-
ren maradtak áram nélkül.
Több villamos és troli még
másnap reggel sem közle-
kedett. 

H atalmas esõ zúdult
a fõvárosra au-

gusztus 17-én este. Meg-
bénult a tömegközleke-
dés, a látótávolság le-
csökkent, sokfelé nem
tudott elfolyni a víz. A
villamosok jelentõs ré-
sze leállt, a 3-as metrót
is pótolni kellett egy

szakaszon. Több helyen
elment az áram. Leg-
többször vízbetörés mi-
att riasztották a tûzoltó-
kat. Több budai utcában
autókból kellett kimen-
teni az utasokat, de volt,
ahol idõs embereket kel-
lett kihozni lakásukból.
Több száz bejelentés ér-
kezett az özönvízszerû
esõ miatt a Fõvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazga-
tóság központi ügyeleté-
re, több mint harminc
helyszínen késõ este is
dolgoztak a fõvárosi hi-
vatásos tûzoltók a bal-
esetveszély elhárításán. 

Több helyen is besza-
kadt az úttest, például a
Szépvölgyi út és a Bécsi
út keresztezõdésénél,
ahol a hegyrõl folyóként
zúdult le a víz. Egy tár-
sasház elektromos táp-

kábelét rongálta meg a
víz, ezért öt lakónak kel-
lett elhagynia az épüle-
tet. A III. kerület egy ré-
szén a kábeltévék is el-
sötétültek. A víz elmosta
a terelõket a Szépvölgyi
útnál, kukákat és toi-toi
vécéket borított fel. Az
Árpád fejedelem útját is
elöntötte a víz, több autó
lerobbant. A Lajos utca
egy részén is megállt az
élet. Azokat a bátor au-
tósokat, akik megunva a
hosszú várakozást útnak
indultak, a tûzoltóknak
kellett kimenteniük az
ablakon keresztül, mert
a mély vízben elakadtak.
És ez csupán néhány
példa a városrészben
történtekbõl. sz.

Özönvíz zúdult a fõvárosra

A lig két hónapja ké-
szült el a Budake-

szi Vadaspark egyik
büszkesége, a gyerme-
keket az erdõ világába
kalauzoló Makk kuckó
játszótér, most pedig
megkezdõdik a ‘80-as
években épült fõbejárat

felújítása. A jelenlegi
fõbejárat mûvészeti ér-
tékét emeli az ifj. Szabó
István által alkotott
bronz szarvas-szobor.
Az elmúlt 30 évben a
fõbejárat nemcsak jelké-
pévé, hanem a Budake-
szi Vadaspark egyik

meghatározó elemévé is
vált.

Amost kezdõdõ fejlesz-
tés tervezése során elsõd-
leges szempont volt, hogy
a kapu és a pénztár-épüle-
tek tetõszerkezetének je-
lenlegi stílusa ne vesszen
el, hogy az új épület ka-
raktere visszaidézze a
mostani bejárat hangula-
tát, építészeti stílusát. To-
vábbi szempont volt a vi-
zesblokk fejlesztése, új
WC, valamint az esély-
egyenlõségi szempont
alapján egy mozgássérült
WC kialakítása is. Funk-
cióját tekintve megújul a
pénztár, Baba-mama kuc-
kó, valamint a jelenlegi
bejárat felületkezelését is
elvégzik. A felújítási kon-

cepció messzemenõkig fi-
gyelembe vette a látogatói
igényeket; a látványterve-
ket nézve kijelenthetõk, a
munkálatok befejeztével
minden igényt kielégítõ,
korszerû és gyönyörû fõ-
bejárat köszönti majd a
Vadaspark látogatóit. 

A munkálatok augusz-
tus 3-án kezdõdtek, tervek

szerint szeptember végén
készül el az új fõbejárat. A
munkálatok ideje alatt a
pénztár, a jegyvásárlás és
a belépés a parkba zavar-
talanul mûködik. A babák
és mamák a mosdókban
kialakított pelenkázó asz-
talt tudják használni, amíg
el nem készül az új Baba-
mama kuckó.

Látogatóbarát Vadaspark

Állati tetemek elszállítása 
POLISZ Biztonsági Kft. (1196 Budapest, Ady Endre
út 51.) gyûjti be és szállítja el az állati tetemeket a III.
kerület közigazgatási területérõl. Az önkormányzat
és a lakosság részérõl az állati tetemek elszállításá-
ra vonatkozó igényt, bejelentést minden nap 0-24
óra között az 358-0526-os vezetékes és a 06-70-
338-5819-es mobiltelefonon vagy az 280-8945-ös
faxon lehet megtenni. A bejelentések a diszpecser@
poliszkft.hu e-mail címen is megtehetõk.

A Budakeszi Vadaspark az elmúlt évtizedben gyökeres
változáson ment keresztül; mára szolgáltatásait és inf-
rastruktúráját tekintve is korszerû, vonzó, sokféle prog-
ramjával széles közönségigényt kiszolgáló családi ki-
kapcsolódási centrummá nõtte ki magát. E változás-fo-
lyamat egyik legújabb mérföldköve a fõbejárat felújítá-
sa és funkcionális bõvítése. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A kerületi egyesületekben
több kiváló sportoló talál-
ható, így nem könnyû fel-
adat kiválasztani minden
évben az Óbuda Sportoló-
ja-díj gyõztesét. 2015-ben
a lányok közül az eddigi
legfiatalabb versenyzõ, a
14 éves szinkronúszó,
Kézdi Fanni érdemelte ki a
rangos kitüntetést.

- Kislány korában mi-
lyen sportágakat pró-
bált ki, végül mi döntöt-
te el, hogy a szinkron-
úszást és a BVSC szak-
osztályát választotta? 

- 4-5 éves korom óta
úszom, majd mellette
több évig táncoltam.
Nõvéremnek tetszett
meg a szinkronúszás,
ezért beiratkozott a Ró-
mai Sportegyesületbe,
Kõvágó Mónikához.
Elég jól sikerült ez a ta-
lálkozás, mert rövid idõ
alatt a nemzeti váloga-
tott tagja lett. A verse-
nyek során egyre jobban
megtetszett ez a sportág,
8 évesen már én is a
szinkronúszás alapjait
próbáltam elsajátítani.
Nõvérem mellett nekem
is egyre jobban ment a
versenyzés, több érem-
mel tértem haza a verse-
nyekrõl, melyekért na-
gyon hálás vagyok
edzõmnek. Szerettem
volna még nagyobb si-
kereket elérni ebben a
sportágban, kijutni kül-
földi versenyekre, Euró-
pa- és világbajnoksá-
gokra, ezért 12 évesen
átigazoltam a BVSC-be,
Horváth Erikához.

Stockholmi
szép emlék 

- Milyen tervekkel
kezdett versenyezni?

- Az elsõ tervem az
volt, hogy sikeresen be-
illeszkedjek az új csapa-
tomba és együtt minél
jobb eredményeket ér-
jünk el mind belföldi,
mind külföldi versenye-
ken. Szerencsére min-
den jól alakult, mert sok
Országos Bajnokságot,

Magyar Kupát és egyéb
hazai rendezésû ver-
senyt nyertünk,  szép si-
kereket értünk el külföl-
di versenyeken is. Szá-
momra a legemlékezete-
sebb külföldi verseny
Stockholmban a Swe-
dish Open volt, melyrõl
sikerült elhoznunk az el-
sõ helyet csapat ver-
senyszámban.

Második tervem pe-
dig a nemzeti váloga-
tottság megszerzése
volt, melyhez még több
munkára volt szükség,
de nagyon szerettem
volna, ha nem csak
egyesületemet, de hazá-
mat is képviselhetem
külföldi versenyeken.
Nagyon boldog vagyok,
hogy tavaly januártól az
utánpótlás, decembertõl
pedig a junior válogatott
tagja lehetek, így egy-
szerre két korosztályban
is versenyezhettem.

- Milyen versenyeken
indult eddig a nemzeti
válogatottal?

- Utánpótlás korosz-
tállyal kétszer indultam
a COMEN Cupon, mely
ennek a korosztálynak
legrangosabb versenye.

2014-ben Alexandrou-
poliban, Görögország-
ban, idén pedig Ostiá-
ban, Olaszországban
rendezték.

Junior korosztállyal
ebben az évben I. Mec
Cupon indultam Po-
zsonyban, kvalifikációs
versenyen Isztambulban
és amire a legbüszkébb
vagyok, én is részt ve-
hettem az elsõ Európa
Játékokon, melyet Azer-
bajdzsánban, Bakuban
rendeztek.

Összetett sportág 
- Milyen adottságok

kellenek ahhoz, hogy
valaki sikeres szinkron-
úszó legyen?

- A szinkronúszás na-
gyon összetett sportág,
ezért szükséges a jó
úszás, hajlékonyság, rit-
musérzék, dinamika, ki-
tartás és a megfelelõ
erõnlét. Ezeket folya-
matosan fejleszteni kell,
hogy a versenyeken
könnyedén, mosolyogva
tudjuk elõadni a korosz-
tálytól függõ 35 perces
kûröket.

- Szereti az edzéseket?
Mi az, amit szívesen

gyakorol, mit tart „szük-
séges rossznak”?

- Az alapozó edzések
nem túl kellemesek, de
szükségesek ahhoz,
hogy megszerezzük a
megfelelõ erõnlétet a
következõ szezonra. Az
új koreográfiák gyakor-
lása már izgalmasabb,
mert szép lassan össze-
állnak a kûrök, melye-
ket „már csak” gyako-
rolnunk kell. Az a cél,
hogy minden mozdula-
tunknál minél nagyobb
szinkronban legyünk
egymással.

Közeli cél: felnõtt
válogatottság 

- Két korosztályban is
szerepel, társaival egyre
jobb eredményeket ér-
nek el. A sikerek után
merészebb célokat tûz-
nek maguk elé?

- A korosztályos vi-
lágbajnokságok után
mindenképpen szeret-
nék felnõtt mezõnyben
is indulni, erre nagyon
jó alkalom lenne 2017-
ben a hazai rendezésû
világbajnokság. Sajnos
még akkor is csak junior
korú leszek, ezért na-
gyon nehéz lesz beke-
rülni a felnõtt csapatba,
de mindent el fogok kö-
vetni, hogy én is lehetõ-
séget kapjak.

A legnagyobb célom
természetesen, hogy in-
dulhassak Olimpián. A
jövõ évi a korom miatt
még nem jöhet szóba,
de a következõn szíve-
sen rajthoz állnék.

- Jó sportoló, jó tanu-
ló ösztöndíjasként az is-
kolai teljesítménye is di-
cséretes. Melyek a ked-
venc tantárgyai, van-e
hobbija, mit csinál ke-
véske szabadidejében?

- Kedvenc tantárgya-
im a földrajz és a ma-
gyar. Most voltam nyol-
cadikos, ezért a napi 68
óra edzés mellett még
felvételiztem is, így sok
szabadidõvel nem ren-
delkeztem. Ha mégis
volt pár szabad órám,
akkor pihentem, vagy a
barátaimmal töltöttem.

- Titokban számított
az Óbuda Sportolója-díj
elnyerésére, vagy meg-
lepetéssel értesült a jó
hírrõl?

- Titokban arra számí-
tottam, hogy esetleg a
harmadik helyre befér-
hetek, ahogy a nõvérem-
nek is sikerült pár éve.
Egyáltalán nem gondol-
tam, hogy ennél elõrébb
kerülhetek, az elsõ hely
pedig eszembe sem ju-
tott. Tényleg nagyon
meglepõdtem, amikor
elolvastam az értesítõ le-
velet és szerintem egy
darabig fel sem fogtam
mi állt benne. Nagyon
nagy megtiszteltetés volt
Bús Balázs polgármes-
tertõl átvenni ezt a díjat,
többek között Gyurta
Dániel és Gyurta Ger-
gely után. A kitüntetés
arra kötelez, hogy a to-
vábbiakban még szor-
galmasabban készüljek a
versenyekre és eredmé-
nyeimmel méltó legyek
a rangos elismerésre.

Lovas Albert

Óbuda Sportolója-díj 2015

Nõvére után Fanni is a gyõztesek között szinkronúszásban 
Ösztöndíj pályázat

A 2015/2016-os tanévben is kiírják a „Jó tanuló, jó

sportoló” ösztöndíj pályázatot. A pályázati felhívást

és adatlapot szeptember 1-tõl keresse az önkormány-

zati honlapon (www.obudasport.hu), a www.obuda-

sport.hu oldalon valamint a tanintézményekben.
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Az egyházak számára a
XXI. században nagy fel-
adat, kihívás az iskolai
hitoktatás. A hittanos
gyermekek többsége még
nem fogott a kezében Bib-
liát, és nem ismeri az ét-
kezés elõtti ima hagyomá-
nyát. Õk már az a nemze-
dék, akiknek a nagyszülei
sem jártak templomba.

A hitoktatás szó ön-
magában ellent-

mondás. Tudjuk, a hitet

nem lehet oktatni, mert
ez nem tananyag. Hitre
nevelni sem lehet, mert a
hit nem viselkedés, nem
értékrend. Több ezeknél.
A hitbe nem születünk
bele, nem öröklõdik sem
a génállománnyal, sem a
családi fényképalbum-
okkal együtt. Nagy titok,
hogy hogyan jut hitre az
ember. Nem értjük, mitõl
lesz hívõ egy gyermek,
és ugyanabban a család-
ban nevelkedõ testvére

miért fordul el egy életre
a szülõk egyházától.

A hitoktatás magvetés.
Van emberi felelõsség,
jól, szakszerûen elvégez-
hetõ munka, de sok ki-
számíthatatlan tényezõ-
tõl is függ az eredmény,
a termés. A hittanórák
tananyaga a Biblia. A
több ezer éves történetek
õsi, mély igazságot, ta-
nulságot hordoznak. Ta-
pasztalom, hogy az
evangéliumok Jézusról
szóló történetei ma is él-
nek. Ezek az ókori, távo-
li, idegen kultúrából
származó elbeszélések
fiatalok és felnõttek kö-
rében is indulatokat ka-
varnak. Jézus provokatív
szavai posztmodern vilá-

gunkban is hatással van-
nak a hallgatókra. Taní-
tása és élete összhang-
ban van egymással, vi-
selkedése, tettei alapján
megismerhetõ jelleme,
lénye.

A jó hitoktató tudja,
mit jelent hinni. Ismeri a
bibliai történeteket, és
személyesen ismeri az

élõ Istent is. A jó hitokta-
tó maga is tanítvány, aki
Jézus közelében folya-
matosan változik, érik,
fejlõdik. Nem tökéletes
élete, hanem õszinte
küzdelmei teszik hiteles-
sé a diákjai elõtt.

Pásztor Zsófi
metodista lelkész, 

iskolalelkész

Hiszünk-e a hitoktatásban?

Szeptember elsõ napjára
ima világnapot hirdetett
Ferenc pápa a teremtett vi-
lág védelméért. Felhívása
ökumenikus jellegû, egy-
részt, mert már ez is csat-
lakozás az ortodox keresz-
tények korábbi kezdemé-
nyezéséhez, másrészt,
mert protestáns testvérein-
ket is hívja. Aki hisz az ima
erejében, az tudja, hogy a
közös imának van a legna-
gyobb ereje. Jézus azt
mondta, hogy ahol ketten-
hárman összejönnek az õ
nevében, ott lesz közöttük.

Az Óbudai Szenthá-
romság Egyházköz-

ség elfogadta és magáénak
tekinti a világra szóló kez-
deményezést. Ezért saját
kis világunkban ima-talál-
kozót szervezünk szep-
tember 1-jén 18 órára. A
találkozó helye a Szent
Vér kápolna (Doberdó
út). A kápolna könnyen
megközelíthetõ a Bécsi út-
tól néhány perces sétával az
Óbudai Egyetem két épüle-
te között elhaladva enyhén
emelkedõ erdei úton. 

Ezt a helyet azért tartjuk
nagyon alkalmasnak az
ima-találkozóra, mert a

kápolna környezetében, a
kis erdõben itt van az élõ
és az élettelen természet
is: az állatok (madarak,
bogarak, rágcsálók stb.), a
növények (fák, bokrok,
füvek, virágok stb.), s itt
van a forrásvíz, a hegy és
völgy, a sziklák és kövek,
a barlang, ugyanakkor itt
van az épített környezet is
(maga a kápolna, a lépcsõ,
a szobrok, a korlát, az ös-
vény stb.). Ezért a termé-
szetért, az egész teremtett
világért fogunk együtt kö-
nyörögni a Szenthárom-
sághoz, hogy segítsen ab-
bahagynunk tönkretételét,
pusztítását.

A találkozó programja
rövid lesz, mindössze fél
órát fogunk együtt tölteni,
így még világosban indul-
hat haza mindenki. Barát-
sággal, testvéri szeretettel
hívjuk és várjuk Óbuda
minden keresztényét:
csatlakozzanak hozzánk
és az e napon a földkerek-
ségen ugyanazon termé-
szet védelméért imádkozó
Krisztus hívõkhöz!

Bajzáth Ferenc 
plébános

Szentháromság 
Egyházközség

Hálaadó szentmise 
a Filoxéra kápolnában 

Az Óbuda-Hegyvidék Szentháromság Plébánia, Óbu-
da-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzata
és a „Braunhaxler” Egyesület szeptember 6-án 16 óra-
kor a felújított Jézus Szíve (Filoxéra) Kápolnában (Kül-
sõ-Bécsi út 411-413.) hálaadó szentmisét és szüreti
ünnepséget tart.Közremûködik:Ötvös Csilla, a Magyar
Állami Operaház magánénekese, a „Braunhaxler” Dal-
kör és Zwickl Mihály fúvószenekara.

Közös ima környezetünkért
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Német tanfolyam
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata és a „Braunhaxler” Egyesület szervezé-
sében - megfelelõ számú jelentkezõ esetén - októ-
beri kezdéssel német nyelvtanfolyam indul. Jelent-
kezés, szintfelmérés, beiratkozás szeptember 21-
én és szeptember 23-án 17-tõl 19 óráig a Szõlõ ut-
ca 72. szám alatt.

Számítógépes ismeretek idõseknek 
Szeptember 29-én kezdõdik az „Ismerkedés a szá-
mítógéppel és az internettel; Idõsebbek is elkezd-
hetik!” címû tanfolyam következõ kurzusa. (Érdeklõ-
dés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.) 

Óvodapedagógusi állások
• A Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda pályázatot
hirdet 2 fõ óvodapedagógusi 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 jogállásá-
ról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alap-
ján. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent: kézmû-
vességben jártasság. A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: részletes önéletrajz; végzettsé-
get igazoló oklevél másolata; erkölcsi bizonyítvány (a
foglalkoztatásra vonatkozólag is), amely 3 hónapnál
nem régebbi; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni
lehet: postai úton (Cseresznyevirág Mûvészeti Tag-
óvoda - 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 1.),
e-mailen: pais-o@kszki.obuda.hu. A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2015. szeptember 11. A pályázat
elbírálásának határideje: 2015. szeptember 14. A
munkakör 2015. szeptember 15-tõl tölthetõ be.
• A Gyermeksziget Montessori Óvoda (1039 Bp.,
Zipernowszky utca 2.) pályázatot hirdet egy fõ óvo-
dapedagógus állás betöltésére. A munkavégzés he-
lye: Mosolygó Tagóvoda; 1039 Budapest, Kelta utca
8. Telefon: 250-4631, 454-7200. E-mail: kelta-o@
kszki.obuda.hu. A feladatkör megnevezése: óvodai
nevelés, iskolai elõkészítés. A pályázati feltételek: fel-
sõfokú szakirányú végzettség, büntetlen elõélet. A
pályázatnál elõnyt jelent: Montessori módszerben
szerzett tapasztalat. A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
végzettséget tanúsító okiratok másolata; 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés hatá-
rozatlan idõre szól, 3 hónapos próbaidõvel. Illetmény
és egyéb juttatások a Kjt. szerint. A pályázat benyúj-
tásának határideje: a megjelenést követõ két hét.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptem-
ber 15. Az állás betöltésének ideje: az elbírálást kö-
vetõen azonnal.

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6,
8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány ál-
tal kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar szakos tanároknál. Érettségi-
zõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból.
Az általános- és középiskolás diákokat minden dél-
után és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanít-
ják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszá-
mon. www.obuda-matek.hu) Thalész-Kör 

M ozgással kísérve mondókákat,
népdalokat hallgathatnak, ta-

nulhatnak, hangszerekkel ismerked-
hetnek a gyermekek és szüleik az „Élõ
népzene a bölcsõdében” elnevezésû
programsorozatban, szeptemberben,
októberben, novemberben és decem-
berben. „A virágzáshoz fontos a korai
vetés” címet is kaphatná ez a rendez-

vény, hiszen a népzene hallgatásával
pozitívan befolyásoljuk a kisgyerme-
kek anyanyelvi fejlõdését és a beszéd
indulását.

Várják a bölcsõdések mellé azokat a
kisgyermekeket, édesanyákat, akik
még gyed-en, gyes-en vannak.

A feledhetetlen zenei élmény idõ-
pontjait a táblázat tartalmazza.

Élõ népzene a bölcsõdében 

A CSILLAGGAL JELÖLT BÖLCSÕDÉKNÉL A JÁTSZÓCSOPORTBAN LESZ AZ ÉLÕ NÉPZENE FOGLALKOZÁS

H ozd magaddal a nagyit,
és töltsetek együtt egy

vidám délelõttöt! - ezzel a
címmel tartottak színes, érde-
kes programokat az Aquincu-
mi Múzeumban, a nyári szü-
netben, az Óbudai Nyár prog-
ramsorozatában. Az unokák
és nagyszülõk egyebek mel-
lett ízelítõt kaptak a római ka-
tonák mindennapjaiból, meg-
ismerhették a jellegzetes ró-
mai harci felszerelést, fakar-
dot készíthettek és levendulás
zsákocskát varrhattak. 

Unokák és nagymamák Aquincumban

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

Idén nyáron nem volt hiány
a napokig tartó hõségbõl.
Aki teheti, vízpart mellett,
fürdõhelyeken, strandokon
vagy nyaralással töltötte a
napokat, így próbálva elvi-
selni a rekkenõ hõséget. 

D e nem mindenki
ilyen szerencsés.

Nagyon sokan saját ott-
honukban kénytelenek
átvészelni a forró napo-
kat. Ennek egyik követ-
kezménye, hogy a gya-
koribb szellõztetés miatt
az ablakokat akár egész
éjszaka nyitva hagyjuk.
És ha hihetünk az idõ-
jósoknak, lesz még né-
hány melegebb napunk.

Nem árt gondolnunk ar-
ra, hogy a nyitott ablakon,
vagy erkélyajtón keresztül
nem csak a friss levegõ
juthat be a lakásunkba!
Ezzel „zöld utat” kapnak a
besurranó tolvajok is,
akiknek így tálcán kínál-
juk az alkalmat arra, hogy
észrevétlenül beosonjanak
otthonunkba és eltulajdo-
nítsák értékeinket, kész-
pénzünket, okmányainkat. 

Néhány egyszerû óv-
intézkedéssel azonban
ezek a kellemetlenségek
elkerülhetõk:

• A bejárati ajtót min-
dig zárja kulcsra, akkor
is, ha egyébként otthon
tartózkodik!

• Szellõztessen a kora-
reggeli, illetve a koraes-

ti órákban, lehetõleg
mindig csak abban a he-
lyiségben, ahol valaki
éppen ott tartózkodik!

• Szereltessünk rácsot
az ajtókra, ablakokra,
hogy elkerüljük a nem-
kívánatos látogatókat!

• Ha megteheti, a meg-
felelõ hõérzet biztosításá-
ra üzemeltessen légkondi-
cionáló berendezést, vagy
ventillátort a lakásban! 

• De a legfontosabb:
soha ne hagyjon nyitva
felügyelet nélkül erkély-
ajtót vagy ablakot, fõleg
ne egész éjszakára! 

Egy faág ütött agyon egy
fiatal férfit a Hajógyári-
szigeten augusztus 17-én.
Tiltott helyen sátorozott.
A fiú, akire rádõlt a fa,
egy német színész volt,
aki Pécsen tanult, vala-
mint az UNESCO nagyköve-
teként is tevékenykedett.

Csak lazítani akart a
következõ tanév

kezdete elõtt a Szigeten
Fynn Henkel, de a sors
úgy döntött, hogy véget
vet az életének. A fiú
nagy tehetség volt, akire
nemcsak Németország-
ban, de világszinten is
szép jövõ várt volna. A
fiatal a sziget gáton túli
részén sátrazott, ahol
nem lett volna szabad. A
baleset egy figyelmezte-
tõ táblákkal tiltott, kem-

pingezésre nem alkal-
mas, a fesztivál területén
kívüli, elzárt, de alapve-
tõen is nehezen megkö-
zelíthetõ helyen, az árté-
ren történt. Egy több
száz kilós faág zuhant a
sátorra, a fiatalt nem si-
került újraéleszteni. 

A Dunán járõrözõ vízi
mentõk vették észre,
hogy egy sátorra rádõlt
egy fa, azonnal értesítet-
ték mentõs kollégájukat,
aki azonban csak a tûz-
oltók segítségével tudta
megközelíteni a hely-
színt, valamint a fát is
csak õk tudták leemelni
a sátorról. A fiút másfél
órán keresztül próbálták
újraéleszteni, de hiába. 

A fiatal Fynn Henkel
gyermekkorától színész-
kedett, több tévésorozat-
ban is szerepelt, nálunk
is vetítették például a
„Nálatok, laknak álla-
tok?” címû sorozatot. 

Egy algériai férfit a Hajógyári-szigeten
fogtak el a rendõrök augusztus 13-án. A

díler több alkalommal kínált eladásra kábító-
szergyanús tablettákat. Ruházatának átvizs-
gálásakor 76 kék, kábítószergyanús tablettát
találtak, valamint több mint félmillió forin-
tot, és csaknem 1000 eurót, melyet lefoglal-
tak a nyomozók. A férfi többször meg akarta
vesztegetni a rendõröket, ezért ellene veszte-
getés miatt is feljelentést tettek. 

A rendõröknek néhány alkalommal intéz-
kedniük kellett kábítószer birtoklás miatt a

fesztiválra érkezõk körében. Többek közt egy
izraeli társaságot, egy holland férfit, valamint
egy amerikai-német állampolgárságú nõt fog-
tak el. A kábítószer-birtoklással megalapozot-
tan gyanúsítható hat fiatalt a rendõrök elõállí-
tották a kerületi rendõrkapitányságon, ahol
gyanúsítottként hallgatták ki õket. 

Az óbudai rendõrök szintén hasonló ügy
miatt folytatnak eljárást két olasz és két ma-
gyar férfi ellen. A két magyar fiatalt egy
Szentendrei úti padon kapcsolták le „füve-
zés” közben, a két olasz turistát pedig a fesz-

tiválon. Utóbbiaknál, ruházatuk átvizsgálása-
kor összesen közel 80 rózsaszín, rombusz
alakú tablettát és 20 kisméretû, fekete cso-
magot találtak, melyben fehér, kristályos
anyag volt. Emellett kisebb címletekben több
százezer forintot és eurót találtak. 

Kábítószer-kereskedelem gyanúja illetve
birtoklása miatt három magyar férfit is „raj-
takaptak” augusztus 11-én este. A nyomozók
átvizsgálták a társaságban ruháit és 6,2
gramm fehér színû kristályos anyagot, vala-
mint 28 sárga, kábítószergyanús tablettát ta-
láltak és foglaltak le tõlük.

Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

Kábítószer-árusok rendõrkézen

Elõzzük meg a besurranást!

GETTYIMAGES

A fiú ismert színész volt

Meghalt egy fiatal a Szigeten

Egy szentendrei házaspár
a lezárt autóban hagyta
másfélhónapos gyerekét a
Bécsi úti bevásárlóköz-
pont parkolójában, míg
vásárolgattak július 1-jén,
a déli órákban. 

Asíró csecsemõre já-
rókelõk figyeltek

fel, szerencséje volt: a
nagy meleg ellenére sem
esett nagyobb baja. A há-
zaspár 20-30 percre hagy-
ta magára a másfélhóna-

pos csecsemõt a lezárt ko-
csiban, miközben igen
meleg volt. A síró kisba-
bát járókelõk vették észre,
õk értesítették a rendõrsé-
get és a mentõszolgálatot.

A gyereket a helyszí-
nen megvizsgálták, a
mentõk szerint szeren-
cséje volt: a hõség elle-
nére egészségkárosodást
nem szenvedett, de ve-
szélyben volt annak el-
lenére is, hogy a szülõk
lehúzták az ablakot. 

Kisbabát hagytak az autóban
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A magánlakásokba szerve-
zett „vásárok” nem ellen-
õrizhetõk, a kuponos meg-
oldás pedig megfoszthatja
az elállás lehetõségétõl a
vásárlót – erre hívják fel a
figyelmet a szakértõk,
akik azt tanácsolják: sem-
mit ne vásároljunk és ne
írjunk alá a helyszínen, az
a vállalkozás pedig, ame-
lyik azt hirdeti, hogy a le-
hetõség csak ott, csak ak-
kor él, mindenképp legyen
gyanús. 

ANemzeti Fogyasztó-
védõ Hatóság terü-

leti felügyelõségei a kö-
zelmúltban 99 árubemu-
tatón végeztek hatósági
ellenõrzést; 68 esetben ta-
láltak valamilyen jogsér-
tést. A törvényi szigorítás
eredményeként a termék-
bemutatók szervezése
megnehezült, de újabb
trükkök is megjelentek.

Bár a fogyasztóvéde-
lem árgus szemekkel fi-
gyeli a termékbemutató-
kat és a jogszabályok is
szigorodtak (14 napra
nõtt az elállási idõ, és be
kell jelenteni a rendez-
vényeket a helyi jegyzõ-
nél), azt látni, hogy a
vállalkozások új mód-
szereket találtak. El-
kezdték például magán-
lakásokba szervezni az
árubemutatókat, így
nincs sem bejelentési
kötelezettség, sem ellen-
õrzési lehetõség. A má-
sik trükk az indoklás
nélküli elállás lehetõsé-
gét igyekszik kijátszani
azzal, hogy a bemutató
helyszínén nem kérnek
pénzt, csak kuponokat
osztogatnak, amelyeket
aztán az üzletben lehet
beváltani, a jogszabály
szerint ugyanis az elál-
lás joga csak akkor él,

ha a bemutató nem a cég
telephelyén történik.

Az elállás jogát általá-
ban sem nagyon szeretik
a vállalkozások, ezért
vagy nem szólnak róla
vagy nem adják vissza a
teljes összeget vagy a
foglalót próbálják ma-
guknál tartani, de ez mind
szabálytalan. Ha valaki
nem tud élni az elállás jo-
gával, forduljon a terüle-
tileg illetékes fogyasztó-
védelmi felügyelõség-
hez! Sokat segíthet az is,
ha semmit nem vásáro-
lunk és semmit nem írunk
alá egy ilyen árubemuta-
tón, inkább menjünk ha-
za, beszéljük meg a csa-
ládtagokkal. A termék két
nap múlva is meglesz, az
a vállalkozás pedig, ame-
lyik azt hirdeti, hogy a le-
hetõség csak ott, csak ak-
kor él, mindenképp gya-
nús kell legyen. 

Magánlakásokba szervezett események 

Új trükkök a termékbemutatókon

Három autó karambolozott
a 11-es fõút és a Pünkösd-
fürdõ utca keresztezõdé-
sében augusztus 12-én es-
te. A baleset vétlen áldo-
zata, egy 18 éves fiú a jár-
dán halt meg egy felelõt-
len sofõr miatt.

Egy Volkswagen Golf
az Árpád híd irá-

nyába tartott. A Pün-
kösdfürdõ utcai keresz-
tezõdésnél a sofõr és az
utasai is látták, hogy
sárgára vált a lámpa, a
kocsit vezetõ 23 éves fi-
atalember ennek ellené-
re a gázra lépett. Ezzel
szabálytalanul behajtott
a keresztezõdésbe, ahol

idõközben már pirosra
váltott a lámpa. Közben
a HÉV-átjáró felõl a
zöld jelzésre elindult két
autó. A Volkswagen elõ-
ször egy Mazdával,
majd egy BMW-vel üt-
között. Ezt követõen a
Volkswagen a 11-es fõút
elválasztó szigeténél, a
zebránál várakozó há-
rom gyalogos közül
egyet elütött. A 18 éves
fiatal az élettel össze-
egyeztethetetlen sérülést
szenvedett. A másik két
gyalogos, egy 39 éves
nõ és egy 30 éves férfi a
szétrepülõ szilánkoktól
könnyû sérülést szenve-
dett, õket kórházba szál-

lították. A Volkswagen
hátul ülõ utasát, egy 19

éves fiút a tûzoltók sza-
badították ki, szerencsé-

re szintén könnyebben
sérült meg. 

A járdán ütötték el 

Sokan tartanak kisállatokat
lakásukban, családi házuk-
ban. Az állattartó köteles a jó
gazda gondosságával eljárni.
Sok állatszeretõ ember van,
de sajnos megfigyelhetõ en-
nek ellenkezõje is. 

Vannak olyanok, akik
az állatok életét ér-

téktelennek tartják és ke-
gyetlenül bánnak velük.
Azon túl, hogy ez moráli-
san elítélendõ, nem árt tisz-
tában lenni azzal sem,
hogy az állatok kínzása
börtönbüntetéssel járhat,
akár 3 évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel is büntethetõ.
Ez akkor valósul meg, ha
valaki az állatnak különös
szenvedést okoz, vagy
több állat maradandó
egészségkárosodását,
pusztulását okozza. 

Az alap bûncselekmény
alatt a gerinces állat indo-

kolatlan bántalmazását
vagy gerinces állattal
szemben indokolatlanul
olyan bánásmód alkalma-
zását értjük, amely alkal-
mas arra, hogy annak ma-
radandó egészségkároso-
dását vagy pusztulását
okozza. Az is elköveti az
állatkínzást, aki gerinces
állatát vagy veszélyes álla-
tát elûzi, elhagyja vagy ki-
teszi az utcára. Ebben az
esetben a bûncselekmény
2 évig terjedõ szabadság-
vesztéssel büntetendõ. 

Semmi esetre se marad-
junk közömbösek, ha ál-
latkínzás jut a tudomá-
sunkra! Figyeljünk oda
kisállatainkra, ne enged-
jük, hogy bántódás érje
õket! Ha segítségre van
szükség, tárcsázzák a 112-
es segélyhívót, vagy kér-
jenek segítséget a járõrök-
tõl, a rendõrségtõl!

Bûncselekmény 
az állatokkal 

szembeni erõszak! 
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Kiállítást láthattak a fenti címmel az Ébredések Alapítvány
mûvészetterápiás önképzõköre tagjainak alkotásaiból az Óbudai
Platán Könyvtárban

MUZSIKA A KERTBEN: az Anima Musicae Kamarazenekart hallhatták az
érdeklõdõk a Társaskör romantikus kertjében, az Óbudai Nyár programjában
augusztus 3-án. Elhangzott Gustav Holst 1912-ben komponált négytételes
könnyed hangtételû szvitje, Rimszkij-Korszakov, Manuel de Falla és
Csajkovszkij egy-egy mûve, Rohmann Ditta kifejezõ gordonkajátékában 

Csikós Attila fotókiállítása „A La
Carte” címmel augusztus 29-tõl
látható október 4-ig a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeumban. 

Csikós Attila író fotográfiái,
amint kisprózái is, a minden-

napok hol költõi, hol már-már
dokumentarista módon rögzített
életeseményeit tárják elénk. „A
fénykép csak egy lehetõség,
egyetlen lehetséges sûrûségét mu-
tatja meg anyag és szellem együtt-
állásának. Konzisztens az idõ álla-

potával” (Csikós Attila: Reggelre
kinyúlunk - részlet). Csikós Attila
író 1969-ben született Szombat-
helyen, jelenleg Budapesten él.
Eddig megjelent kötetei mellett
több irodalmi- és kulturális heti-
lapban, folyóiratban publikál.
Számos színházi elõadás drama-
turgja, szerzõje vagy irodalmi
munkatársa. Az „A La Carte” cí-
mû kiállítással egy új aspektusból
ismerkedhetünk meg vele és lá-
tásmódjával - a fotós szemszögé-
bõl igyekszik megörökíteni a pil-
lanatot. (Az idõszaki kiállítás hétfõ
kivételével 10-tõl 18 óráig látható
a Korona tér 1. szám alatt.)

A fenti címmel nyílt idõszaki kiál-
lítás a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban au-
gusztus 28-án. 

M aroknyi csapat fogott be-
le 25 évvel ezelõtt a

„Konyhamûvészet” címû gaszt-
ronómiai folyóirat megteremté-
sébe, elindításába. Magyaror-
szágon éppen végbe ment a
rendszerváltozás, mindenki teli
volt tettvággyal. Egy újságíró-
fotós házaspár - Virág F. Éva és
Komáromi Zoltán - álma kez-
dett testet ölteni, s talált elsõ,
nélkülözhetetlen támogatóra
Árvai Jolán, partnerekre Bende
Mónika és Korpádi Péter sze-
mélyében. Valami újat akartak
létrehozni; egy míves, remek
fotókkal teli, igényes, szép ki-

vitelû gasztronómiai lapot.
Olyat, amilyen még nem volt
Magyarországon.
Trendteremtõt ,
elõremutatót. A
válogatott képek,
amelyeket most a
kiállításon a láto-
gatók elé tárnak,
vélhetõen igazol-
ják ezt a néhány
sort, és emléket
állítanak egy fo-
lyóiratnak, amely
immár része a ma-
gyar gasztronó-
miatörténetnek. 

(Megtekinthetõ
november 1-ig, hét-
fõ kivételével 10-tõl
18 óráig. Cím: Ko-
rona tér 1.) 

Amunka 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
augusztus 11-tõl szep-
tember 7-ig, keddtõl
péntekig 9-tõl 16 óráig
tekinthetnek meg az ér-
deklõdõk: sõt, kérdez-
hetnek is a feltárást vég-
zõ régésztõl. (Cím: Szent-
endrei út 135.) 

Konyhamûvészet 1990-2006

A La Carte 

A Puszta Hangja a Krúdy körben
Zenés irodalmi estre invitálja az érdeklõdõket a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör szeptember 10-én 16 órakor a
Kéhli Vendéglõ Krúdy Szalonjába. A programban a
kunszentmiklósi Puszta Hangja csoport mutatkozik
be. Moderátor: Székely Gábor, Petõfi-kutató. Az est
házigazdája: Kanizsa József titkár. Közremûködnek a
kunszentmiklósi „kisjányok”: Bozóki Bettina, Mizsei
Dorina, Mizsei Molli és a kunszentmiklósi atyafiak:
Balogh Mihály, Székely Gábor; valamint Németh
Nyiba Sándor költõ, zeneszerzõ és Tálas Ernõ tenor.

Újra bepillantást kaphatnak az érdeklõdõk az ásatások vilá-
gába az Aquincumi Múzeum romkertjében, ahol a római ko-
ri polgárváros északi részén, az úgynevezett iparos-keres-
kedõ negyedben kezdõdik látogatható régészeti feltárás.

Ember a Kálvárián

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: SARUDI GYULA

Látványásatás a romkertben
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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
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Azonnali konténerszállítás. Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 06(30)
948-4000

� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor. Tel.:06 (20)321-0601
� Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap,szifon,wc-
tartály,radiátor, csere javítás 06 70 642 75 26

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� 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
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-
6153
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,

felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javí-
tások, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-
5812
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 25 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu,
www.befo.hu

� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

� 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
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden

szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs,
szalonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön ottho-
nában. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531

� Angoltanítás, vizsgafelkészítés Kaszásdû-
lõn nyelvvizsgáztatásban is jártas tanárnõtõl.
Tel.: 242-6826; 06(30)722-1994
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Angol, olasz, orosz korrepetálás, társalgás,
nyelvtani összefoglalás minden szinten. Tel.:
06(30)587-8329
� Nyelvvizsgáztatói, általános és gimnáziu-
mi tanári tapasztalattal angol nyelvórákat vál-
lalok. Tel.: 06(30)650-5838
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478

� Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel.
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
� Almási Katalin vásárol legmagasabb
áron! Bútorokat, festményeket, dísztárgyakat,
órákat, porcelánokat, bizsukat, könyveket,
zongorát, írógépet, varrógépet, szõrmét, ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállással. Tel.:. 06-30-
308-91-48
� 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-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
� Magángyûjtõ készpénzzel vásárol régi
pénzt, festményt, könyvet, bútort, hagyaté-
kot! Magánszemély! Tel.: 06(70)383-5004

� 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
� Balatonfenyvesen családias pihenés, hor-
gászat. Közvetlen Balaton-part stéggel, csó-
nakkal. Bográcsozási lehetõség, elegáns kör-
nyezet, kényelmes szállás. 06(30)591-8036,
06(83)318-839, www.angeln.hu

� Szakszerû családfakutatást vállalok!
Hívjon bizalommal! 06(70)931-1070 
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241

� Duna House ingatlanértékesítõ hálózat III.
kerületi csapatába értékesítõ kollégát kere-
sünk. 06(70)238-2883, jablonszky.bea@dh.hu
� Iskolabüfébe (Lajos utca) szorgalmas, nem-
dohányzó munkatársnõt keresünk, napi 3-4 órá-
ra. Fényképes önéletrajzokat fodor.gabor@cit-
romail.hu címre kérek
� III. kerületi varrodába keresünk gyakor-
lattal rendelkezõ varrónõket és férfiakat bõr és
nehézáru varrására. Érd.: 06(30)971-8780
� Heti 3-4 alkalommal munkát keresek, 66
éves, nyugdíjas nõ vagyok.  Tel.: 06(20)393-
3031

� Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat
keres ügyfeleinek. Újságban/neten is hirdet-
jük, jutalék 3%. Ajánljon ismerõsének-jutalé-

� Csillaghegy legszebb utcájában (Kalá-
szi-köz) eladó egy 98 nm-es földszinti,
kertkapcsolatos, 12 éves lakás (nappali+2
szoba, nagy teraszok) teremgarázs-hellyel,
tárolóval: 61 millió forintért. Tel.:
06(20)211-8797

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

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

��Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középis-
kolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után. Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs
kiscsoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

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

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

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

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

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

Egészség

� Redõny, reluxa, napellenzõ stb. szerelése
nagyker. áron, garanciával! Ajándék szúnyog-
háló minden redõnyhöz! Óbudai redõnyös.
Tel.: 06(70)341-9489; 06(20)341-0043

� Üvegezés! Ajtók, ablakok, erkélyek,
zuhanykabinok, hõszigetelõ, katedrál,
edzett és dróthálós üvegezése. Biztosításra
is! Gyorsan, tisztán, pontosan. Nagy Mik-
lós. Tel.: 06(30)266-4666

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

� „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

� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Bara-
bás Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,
06(70)280-0479

� 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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kot kap. Laurus.ingatlan. com, 06(20)960-
0600
� Békásmegyeren 32 m2-es, 2 állásos garázs
5,5 MFt-ért eladó. 06(70)510-4936
� Szentendrén, szép, nyugodt környezetben
900 nm-es telek, kõházzal eladó. Érdeklõdni
lehet: 387-1647
� Tahiban eladó 1500 nm-es telek három-
szobás házzal, garázzsal. 12 MFt. Tel.:
06(20)331-7727
� Készpénzzel felújítandó lakást (tégla, pa-
nel), házat vásárolnék! Magánszemély! Tel.:
06(70)383-5004

� Flórián térnél kisméretû, jól megköze-
líthetõ üzlet bérleti joga SOS átadó! Érdek-
lõdni: 06(70)238-4210

� 19-20. századi magyar és régi külföldi
festmények, mûtárgyak vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés. Tel: 06(30)949-2900.

E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu  Ne-
mes Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Festmény

Üzlet

CUKORBETEGEK KLUBJA. A Szent Margit Kórházban mûködõ
Óbudai Cukorbetegek Klubjában szeptember 8-án 15.30 órától tartják
a soron következõ összejövetelt. Dr. Halászlaki Csaba endokrinológus
„Diabétesz és hipertónia” címmel tart elõadást. A helyszínen testzsír,
izomköteg, csonttömeg stb. mérések lesznek. (Cím: Bécsi út 132.)

ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM
ÉLETET! A Magyar Vöröskereszt Buda-
pest Fõvárosi Szervezete szeptember-
ben a következõ idõpontokban és hely-
színeken szervez véradást. Szeptember
12-én 10-tõl 16 óráig: az Energia Nap
rendezvényen a véradó sátorban (Flóri-
án tér). * Szeptember 18-án 14.30-tól 18
óráig:az Auchan Óbuda áruház parkoló-
jában, a vérvételi kamionban (Szentend-
rei út 115.). Személyi igazolvány (lak-
címkártya) és taj-kártya szükséges.
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Rottler Antal az egye-
sület elnöke és egy-

ben a szakmai stáb tagja
elégedett az eltelt 16 év-
vel, hiszen már több vá-
logatott játékost is adtak
a felnõtt válogatottnak.

A Polo SC-bõl
indultak

A klubról készített be-
számolója szerint náluk ta-
nulta a pólózás alapjait
Gyöngyösi Anikó, Kövesdi
Vivien, Dombrádi Fruzsi-
na, Garda Krisztina,
Leimeter Dóra. Jelenleg
Magyari Alda és Garda
Krisztina a Polo SC „zász-
lóvivõi”, Magyari részt
vett a Bakuban rendezett I.
Európai Játékokon, Garda
pedig meghívást kapott a
riói olimpiára készülõ vá-
logatott keretbe. 

Az utánpótlás-nevelés
terén élen jár a klub. Szin-
te minden korosztályos
válogatottban szerepel
óbudai játékos, Törõcsik
Attila, Czakó Attila és
Rottler Antal edzõk napi

munkájuk mellett magas
színvonalú szakmai mun-
kát végeznek. Sajnos a
klubot is sújtja a kis egye-
sületekre leselkedõ állan-
dó veszély: a nagy egyesü-
letek még utánpótlás ko-
rukban elviszik a legtehet-
ségesebb játékosokat. En-
nek ellenére a Polo SC ter-
vezi már a jövõt, bõvíteni
szeretnék a közel ötvenfõs
szakosztályt. Mivel több
budai kerületben alakultak
a kerületet fémjelzõ erõs
vízilabda klubok (OSC-
Újbuda; Hegyvidék-Ybl
Waterpolo Club), ugyan-
ezt szeretnék megvalósíta-
ni nõi vonalon a Polo SC-
ben Óbudán. 

Bajnokcsapat
A feltételek adottak, hi-

szen a kerületben tan-
uszodában is folyik
úszásoktatás, ez komoly
háttérbázist jelent. Innen
tovább lehetne irányítani
a gyerekeket a Polo SC
felé, ahol nem csak kép-
zésre, hanem a nevelésre

is nagyon odafigyelnek
az edzõk. A minõségre
sem lehet panasz, hiszen
az országos bajnokságo-
kon az ifjúsági csapat

ötödik helyen végzett, a
serdülõk harmadikok let-
tek, a gyermek csapat pe-
dig minden ellenfelét le-
gyõzve OB aranyat nyert. 

A bajnokcsapat tagjai:
Ármay Zita, Dobos Han-
na, Faragó Beáta, Far-

kas Adél, Harczi Hanna,
Harczi Orsolya, Kósz
Tóth Hanna, Magyari
Alda, Matyi Viktória,
Moka Eszter, Muzsnay
Fanni, Petõváry Luca,
Pintér Anna Vida Virág.

Lovas

Bajnok vízilabdás lányok
Óbudán az Oázis SC mellett a Polo Sport Club-ban is élénk
vízilabda élet zajlik. Az 1999-ben alapított szakosztály ed-
dig csak lányok számára biztosított edzési és versenyzési
lehetõséget, a jövõ tervei között a fiúk bevonása is szere-
pel. A klub nem „amatõr” szinten mûködik, a Sport XXI
pontszámítás alapján az ország elsõ három legeredménye-
sebb leány utánpótlás szakág között tartják számon.   

A Gepárd Jégkorong
Egyesület hokis

múlttal rendelkezõ, 2000-
2001-ben született fiata-
lokat keres az U16-os
korosztályába.

A sportegyesület ismét
elindította az edzéseket az
Óbudai Gepárd Jégcsar-
nokban. Bár még tombol
a nyár, a jégkorong sport-
ágban az augusztus a ho-
kis szezon kezdete. Az el-
következendõ hetekben
már gõzerõvel folynak az
edzések; az 5-6 éves ho-
kispalántától egészen a 16
éves korosztályig sajátít-
ják el a játékosok a jégko-
rongozás rejtelmeit, és
felkészülnek a szezon
mérkõzéseire. 

Az edzésekre várják
azokat az 5 év feletti fiú-
kat és lányokat, akik ki-

próbálnák ezt a sportot, és
azokat is, akik már képzett
hokisok. A gyerekeknek
nincs vesztenivalójuk, hi-
szen az elsõ két hét ingye-
nes és korcsolyát is lehet
kölcsönözni. (Érdeklõdni
és jelentkezni Keresztury
Kristóf vezetõedzõnél a
06-30-567-2852-es tele-
fonszámon lehet.)

Szeptembertõl óvodá-
soknak és iskolásoknak
korcsolyaórát tartanak a
délelõtti órákban, me-
lyekre folyamatosan vár-
ják a bekapcsolódni kívá-
nó III. kerületi intézmé-
nyek jelentkezését. Emel-
lett egyénileg is lehet je-
lentkezni, kedvezményes
korcsolyaoktatásra. (Bõ-
vebb információ: 06-30-
942-2967; info@gepard-
hoki.hu)

Leendõ jégkorongosok figyelem!
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Eddigi történetének legnagyobb sikereit érte el a Sziget:
7 napból négyszer lett telt házas a fesztivál. Egy hét
alatt 441 ezren buliztak a Hajógyári-szigeten, ez megha-
ladja a tavalyi látogatószámot. Már az elsõ napon telt
ház volt, akkor 80 ezren mehettek be, majd jött a pénte-
ki és a szombati 90 ezres rekord. 

Óbudai kulturális sátrak
• Mások mellett óbudai kulturális intézmények is ki-
települtek a Sziget Fesztiválra, hogy ízelítõt adjanak
a helyi értékekbõl. Az Aquincumi Múzeum sátrában
a Hajógyári-szigeten található Helytartói Palota volt
a központi téma. A szigetlakók bepillanthattak az
ókori római gladiátorok életébe is.
• Az Óbudai KönyvMegálló a korábbi évekhez ha-
sonlóan népszerû volt a fesztiválhelyszínen, ahol az
éjjel-nappal nyitva álló könyvszekrénybõl idén is bõ-
séggel választhattak olvasmányt a rövid elvonulás-
ra vágyók.

Megállt a szíve egy 42 éves
férfinak a Szigeten, de egy
fiatal nõnek sikerült õt újra-
élesztenie augusztus 15-én. 

M int kiderült, And-
rás az egyik büfé-

ben dolgozott, és éppen
pihenõt tartott, amikor
kollégái szeme láttára le-
fordult a székrõl, amin
ült. A többiek elõször azt
hitték, csak elájult a me-
leg miatt, de egyik mun-

katársa, a 18 éves, orvosi
egyetemre készülõ Bori
odarohanva rögtön ész-
lelte, hogy nincs pulzusa,
és szívmaszszázst adott a
férfinak. Közben mások
értesítették a fesztiválon
cirkáló robogós mentõ-
osztagot, akik három
perccel ezután már a
helyszínre is érkeztek, és
át tudták venni az újjáé-
lesztést Boritól. Ezután
rövid idõn belül megér-

kezett a rohamkocsi is,
amellyel a férfit kórház-
ba szállították.

Óbudai lány élesztett újra egy férfit 

Buli, tánc, felhõtlen hangulat

Rekordszámú látogató a fesztiválon

A legfiatalabb látogató egy nyolc hónapos német
kisbaba volt, míg a legidõsebb egy 86 éves magyar
nagypapa, aki unokájával nézett szét a Szigeten.
Kiskutya a „talált tárgyak osztályán”. Elveszett egy
kiskutya, de a nyakörvén lévõ adatok alapján gyorsan
meglett a gazdája, aki átvehette a Sziget talált tárgyak
osztályán, ahonnan a leadott tárgyak több mint feléért
jelentkeztek. Robbie Williams basszusgitárosa is itt
kapta vissza elhagyott mobiltelefonját.
Több száz sátrat, kempingszéket, matracot, háló-
zsákot és pokrócot adtak le a kiköltözõk, ezzel segít-
ve a Magyarországra lépõ migránsok átmeneti élet-
körülményeinek javítását. A már nem használt felsze-
reléseket a szervezõk juttatják el a rászorulóknak.

Kilencvenöt országból érkeztek a bulizni vágyók az idei fesztiválra. A legtöbben Hol-
landiából jöttek, de volt látogató az Aland-szigetekrõl, Botswanából és Ecuadorból is

A hatalmas hõség, a 35 Celsius-fok fölötti napi hõmérséklet sem okozott nagyobb gon-
dot, és a rendezvény szempontjából kedvezõ volt, hogy csak az utolsó nap késõ esté-
jén esett kiadós esõ

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA SZEBERÉNYI CSILLA
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A Magyar Goju-kai Szövet-
ség válogatottja 11 arany-,
5 ezüst- és 6 bronzéremmel
a ponttáblázat II., az érem-
táblázat I. helyén végzett a
VIII. Goju-kai Karate-do Eu-
rópa-bajnokság és nemzet-
közi szemináriumon, az
angliai Pottersben július
közepén. A Gankakus ver-
senyzõk ehhez 1 bronz-, 1
ezüst- és 3 aranyéremmel
járultak hozzá, valamint
egyik versenyzõjük a fel-
nõtt csapatban is aranyér-
met szerzett.

AGankaku Sportegye-
sületet kilenctagú de-

legáció képviselte, mely-
bõl öten indultak a verse-
nyen. A Gankaku SE ver-
senyzõinek korosztályos
eredményei: Tejfalussy-
Gecse Lilla Kata-kategóri-
ában II. helyezés (Lilla 9
éves, az Andor Ilona
Ének-Zenei Általános Is-
kola tanulója). Borzási
Míra (12 éves, az Ürömi
Általános Iskola tanulója).

Eredményei: Kata V. hely,
Kumite Open V. hely. 

Szabó János (45 éves,
a Gankaku SE vezetõ-
edzõje): Veterán Kata I.
hely. Idén 16-an neveztek
a veterán (45 év felettiek)
kategóriában. János, az
erõs mezõnyben is reme-
kül teljesített, egyértelmû
bírói döntésekkel (4:1,
5:0) nyerte mérkõzéseit,
beleértve a döntõt is.

Krammer Krisztián (14
éves, az Óbudai Harrer
Pál Általános Iskola tanu-
lója). Eredményei: Kata
V. hely, Kumite I. hely. 

Szabó Levente (15
éves, a Bláthy Ottó Titusz
Informatikai SZKI tanu-
lója). Eredményei: Kata
III. helyezés, Kumite I.
hely, felnõtt férfi csapat
Kumite I. hely. 

Mesterek 
és tanárok

Az idei nyár és az
angliai szeminárium
alatt több mester is elõ-

relépett a Goju-kai Ka-
rate-do „ranglétráján”.
Elõször Szabó Levente
szerezte meg az 1. dan
mesterfokozatot a Ma-
gyar Goju-kai Szövet-
ség idei edzõtáborában
Szolnokon. Az angliai
szemináriumon vehette
át „Renshi Shihan” ki-
nevezését Szabó János
mester, majd a tábor vé-
gén sikeresen vizsgázott
3. danra Szabó Jánosné
mester, amivel a „sen-
sei” (tanár) címet is ki-

érdemelte. A mester-
vizsgákra és a versenyre
való felkészülésben
nagy segítséget nyújtott
a sportolóknak shihan
Rebicek Gerd mester, a
Magyar Goju-kai Szö-
vetség elnöke, a váloga-
tott edzõje. 

Ezek az eredmények
nem jöhettek volna létre,
ha nincsenek támogatók.
A Gankaku Sportegye-
sület legfontosabb támo-
gatói az a 150 fõs tag-
ság, akik lelkesen gya-

korolnak az edzéseken,
és a szülõk, akik közül
többen együtt is sportol-
nak gyermekeikkel. Nél-
külük a szervezet nem
lehetne eredményes. 

(A jelenlegi projekt ki-
emelt támogatói: Nem-
zeti Együttmûködési
Alap, Emberi Erõforrá-
sok Minisztériuma, Em-
beri Erõforrás Támoga-
táskezelõ, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata, Bús Balázs polgár-
mester.) 

Négy arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza

Taroltak a Gankaku SE versenyzõi Angliában

A fõváros egyik legered-
ményesebb erõemelõ klub-
ja a Gruber’s Gym. A har-
mincöt éve mûködõ békás-
megyeri teremben ennyi
idõ alatt az idõ is „eredmé-
nyes” munkát végzett, el-
kerülhetetlenné vált egy
alapos felújítás. 

A klubvezetõ, edzõ,
mindenes szerep-

kört vállaló Gruber Vil-

mos az engedélyek miatt
sok idõt töltött a hivata-
lokban, kilincselt szpon-
zorok után, amíg végre el-
kezdõdhetett a munka.
Szerencsére jól sikerült a
„ráncfelvarrás”, most
megszépült, sokkal csino-
sabb arcát mutatja a te-
rem. Gruber Vilmos már
feledve a sok idegeske-

dést, felszabadultan tekint
vissza a történtekre. 

- Nem volt könnyû idõ-
szak az eltelt egy év, de ha
most körbetekintek a te-
remben, elégedettséget
és némi büszkeséget ér-
zek. Többnyire önerõbõl,
többmilliós ráfordítással
felújítottuk a fürdõ- és öl-
tözõrészt, korszerûsítet-

tük a fûtést és részben le-
cseréltük, korszerû, sok-
oldalú erõsítésre alkalmas
gépekkel bõvítettük az
eszközparkot. Most már
elmondhatom, igazán jó
feltételek mellett folytat-
hatjuk az edzéseket, ké-
szülhetünk a következõ

versenyekre. A klub ver-
senyzõivel szemben nagy
az elvárás, csak az érmes
helyezésekkel vagyunk
elégedettek. Most az Erõ-
emelõ Világ Kupára ké-
szülünk; Füzesgyarmaton
hazai környezetben sze-
retnénk jó formánkat bi-
zonyítani.

Kép és szöveg: la

Javuló feltételek a Gruber’s Gym-ben

A III. kerületi TVE õszi mérkõzései
1. forduló: TVE- Csepel 0:0
2. forduló: MTK II.- TVE 2:2
3. forduló: TVE- Balatonfüred 3:2
4. forduló: szabadnapos
5. forduló: 08. 29. 17.30 óra: TVE-Érd
6. forduló: 09. 05. 16.30 óra: TVE- Mosonmagyaróvár 
7. forduló: 09. 12. 16.30 óra: Sárvár-TVE 
8. forduló: 09. 19. 16.00 óra: TVE ETO-FC Gyõr II.
9. forduló: 09. 27. 16.00 óra: Videoton II.-TVE
10. forduló: 10. 03. 15.00 óra: TVE-FTC II.
11 forduló: 10. 10. 15.00 óra: BKV Elõre-TVE 
12. forduló 10.18.14.30 óra:TVE- Puskás Akadémia II.
13. forduló: 10. 24. 14.30 óra: Diósd-TVE 
14. forduló: 10. 31. 13.30 óra: TVE-Andráshida 
15. forduló: 11. 07. 13.30 óra: Dorog-TVE 
16. forduló: 11. 14. 13.30 óra: TVE-Csorna 
17. forduló: 12. 21. 13.30 óra: Tatabánya-TVE 
A tavaszi idény kezdete: 2016. 02. 13.
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((AA ffééllmmaarraattoonnrraa mmáárr lleejjáárrtt..)) A 2015 méteres és a 7 kilométeres
távokra meghosszabbítva sszzeepptteemmbbeerr 33-áánn 2244 óórrááiigg..
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Képviselõ neve Önkormányzati Fogadóóra idõpontja Helyszín
körzet

Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap elsõ kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap elsõ péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u.

minden hónap elsõ hétfõ 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdõalja út
Dóra Csaba 7.vk. minden hónap elsõ hétfõ 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Táborhegyi Népház,  Toronya u.
Bulla György 9.vk. minden hónap elsõ hétfõ 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Platán Könyvtár

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 484-0805.
Török Ferenc 11.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u.
Puskás Péter 12.vk. minden hónap elsõ hétfõ Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap elsõ szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8509.
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. idõpont telefonos egyeztetés alapján: Fõ tér 3. II./37.

437-8930
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Fidesz-KDNP-s képviselõk 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@lehet-
mas.hu e-mail címen.
Mihalik Zoltán (Együtt) minden hónap harmadik
hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a Fõ tér 4. I. emeletén, a tes-
tületi irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges: 06-
20-236-0500.

Õri László (MSZP) minden hónap utolsó hetében
hétfõn 16-tól 17 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Elõzetes bejelentkezés
alapján: 368-9464.
Dr. Simonka Csaba (MSZP) minden hónap utolsó
hetében, csütörtökön 15-tõl 16 óráig az MSZP III. ke-
rületi irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 368-9464).
Szanyó Miklós (Jobbik) minden hónap elsõ szerdáján,
17-tõl 18 óráig a békásmegyeri Jobbik irodában: Kabar ut-
ca 11., elõzetes bejelentkezés alapján: 06-30-377-1857.

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái MSZP-s képviselõ 
fogadóórája

Czeglédy Gergõ, a 6. számú

egyéni választókerület önkor-

mányzati képviselõje minden hó-

nap elsõ hetében, szerdán 16.30-

tól 17.30 óráig az MSZP III. kerü-

leti irodájában: Mókus utca 1-3.

Tel.: 368-9464.

Ú j nyitva tartással várják az
ügyfeleket a budapesti, ok-

mányirodai feladatokat is ellátó
kormányablakok 2015. szeptember
1-jétõl. Az ügyfelek továbbra is
felkereshetik a kormányablakokat
akár munkaidõ elõtt - hétfõnként 7
órától -, de az esti ügyintézésre is

lehetõségük marad. Újdonság,
hogy szeptembertõl hétfõ kivételé-
vel mindennap 8 órakor kezdõdik
az ügyfélfogadás.

Megújul a kormányablakok nyit-
va tartása 2015. szeptember  1-jé-
tõl. A kormányablakokban továbbra
is lehetõség lesz arra, hogy hétfõi

napokon 7 órától, azaz munkaidõ
elõtt is intézzék ügyeiket az állam-
polgárok, illetve minden szerdán
egységesen 20 óráig kereshetõk fel
az ügyfélszolgálatok. A hétfõ kivé-
telével minden nap 8 órakor kezdõ-
dik az ügyfélfogadás. 

A kormányablakokban intézhetõ
ügykörök száma 2015. augusztus 15-

tõl további 45 üggyel bõvült - mint
például földhasználati bejelentés -,
így ezeken a helyszíneken összesen
425 ügyben tudnak eljárni az állam-
polgárok. A második generációs in-
tegrált ügyfélszolgálatok számát a jö-
võben tovább növeli a kormányhiva-
tal, így a lakosság számára lakó-
helyükhöz közel, korszerû és modern
körülmények között, új típusú és szé-
leskörû ügyintézés válik elérhetõvé.

Változik a kormányablakok ügyfélfogadási rendje
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Ady Endre: Csak látni akartalak címû versébõl
idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges
1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk:
U. A. A. T.). 14. Átzúduló. 15. Etiópiából szárma-
zik. 16. Olasz város (mínusz egy ékezet). 18. Ré-
gebbi súrolópor. 19. Belül békül! 20. Vatikáni és
máltai autók jele. 21. Tellúr, jód és kálium vegyje-
le. 24. Külvárosi munkás. 26. H. A. A. 28. Össze-
szorított ujjaim. 30. Hintsd sóval (hosszú magán-
hangzó). 31. … day, amerikai sci-fi film. 34. Fõvá-
rosi foci klub. 35. Azonos mássalhangzók. 36. Fo-
lyadék. 37. É. T. N. 38. Tüzel. 40. Uruguayi és spa-
nyol autók. 41. Egyiptom korábbi rövidítése. 43.
Húsz alatti szám. 47. Idegen üveg. 49. Más irányba
ment. 50. Utikés egynemû betûi. 51. Európai pén-
zek. 53. Egyik étkezõláncunk beceneve. 54. Béka
egynemûi. 55. Némán néz! 56. A régi Nehézipari
Minisztérium rövidítése. 58. Elektromos probléma.
61. Eltûnõ. 64. Kihintõ. 
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második sora (zárt
betûk: J. Z. H.). 2. Metil tartalmazza! 3. Erdei állat. 4.
Az angol dream, fonetikusan. 5. Lantán és nitrogén
vegyjele. 6. Kis Edit. 7. Ír. 8. Hoki egynemû betûi. 9.
Á. Á. V. 10. Római ötszázöt és kilencszázkilencvenki-
lenc. 11. Szörnyû. 12. Hóbagoly része. 13. Régiesen
laktunk. 17. Rémültetek. 22. Rosszul látom. 23. Kiza-
bálnák, finoman. 25. Felesleges holmi. 27. Spanyol táj.
28. Visszatépõ (nem hosszú magánhangzó)! 29. Manó
egynemûi. 32. Tova. 33. Nem enged, fordítva. 39. Ré-
gi hosszmérték. 42. Végtag. 44. Római negyvenkilenc.
45. Vészhelyzet. 46. Alapméret (hosszú ó-val). 48. Finom hús. 52.
Pénzt költ. 54. Régiesen érzi. 57. Mód betûi keverve. 59. Táskában

van! 60. Op-…, mûvészeti irányzat. 62. Körülbelül. 63. Puha fém. 64.
Kavics. Ipacs László

Csak látni akartalak

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának jóvoltából idén is három tur-
nusban nyaralhattak a kerületi nyugdíjasok Siófok-Sóstón. A turnusok
mindegyikében az aktív pihenésé, a strandolásé volt a fõszerep. Az
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársai sok színes prog-
rammal, kézmûves foglalkozással, izgalmas játékokkal, városnézéssel,
kulturális, zenés-táncos estekkel szórakoztatták a nyaralókat

Szalai Katalin és Megyeri Krisz-
tina mûveibõl „Duett - két ze-

neszerzõnõ mûhelyébõl” címmel
kortárszenei koncertet rendeznek
szeptember 12-én 19 órakor a
Magyarországi Metodista Egyház
Óbudai Gyülekezetének Templo-
mában (Kiscelli utca 73.). 

Szalai Katalin: Naptár - dalcik-
lus Radnóti Miklós 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 Carmen; Lu-
gasban; Mikor itt vagy - Négy dal
Gárdonyi Géza verseire. 

Czabán Angelika, Hajdú Di-
ána, Csiki Gábor (ének); Mo-
nostori Gábor (zongora);
Krulik Eszter (hegedû), Márfi
Eszter (fuvola, altfuvola); Oláh
Villõ (gordonka). 

Jegyek: a koncert elõtt a
helyszínen, illetve elõrendelés
a krimegy@ gmail.com e-mail
címen. Jegyár: 1000 forint.

Reneszánsz darabok
Angol, spanyol, magyar reneszánsz
darabok és Rákóczi-korabeli dallamo-
kat hallhatnak augusztus 31-én 19
órától a békásmegyeri Megbékélés
Házában. Elõadók: Szabó Zsolt (szop-
rán és basszus viola da gamba), Stollár
Xénia (basszus viola da gamba, ének),
Köteles János (gitár). (A belépés díjta-
lan. Cím: Újmegyeri tér, a Hadriánus
utca-Királyok útja sarka, a 34-es, 134-
es busz végállomása.) 

Nõi duett
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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 országgyûlési képviselõ megbízásából ingyenes jogse-

gélyt tart dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 19

óráig (legközelebb szeptember 1-jén) a Csillaghegyi Közösségi Házban

(Mátyás király út 11-13.), és dr. Kõvári Béla minden hónap második csü-

törtökén 18-tól 20 óráig (legközelebb szeptember 10-én) a Táborhegyi

Népházban (Toronya utca 33.). Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklõd-

ni a 06(20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám alat-
ti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig fogadóórát
tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni a
06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail cí-
men lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.)
• 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).
• 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).
• 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).
• 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.)

S zûcs József Lász-
ló, Hevesi Endre-

életmûdíjas szakíró,
újságíró, a MÚOSZ
Közlekedési Szakosz-
tályának és a Tudomá-
nyos Újságírók Társa-
ságának tagja életé-
nek 89. évében, au-
gusztus 5-én hunyt el. 

Szûcs József többek közt a
Malév kötelékében is dolgo-
zott navigátorként, irányító-
ként. 1954-ben, koncepciós el-
járás miatt kellett távoznia a
vállalattól, de már ekkor meg-
találta újra a kapcsolatot a re-
püléssel - újságíróként. Volt a

Vízügyi Hivatal sajtó-
fõnöke és a sokak ál-
tal nagyon szeretett
Ezermester fõszer-
kesztõje, majd késõbb
az Autóközlekedésé.
Számos cikket írt, 15
könyve jelent meg,
köztük A repülés
ABC-je. Munkássá-

gával arra mutatott rá, hogyan
lehet bonyolult, egyébként ala-
pos technikai szaktudást felté-
telezõ dolgokról olvasmányo-
san írni. A tõsgyökeres óbudai
Szûcs Józsefet szeptember 9-
én 10.30 órakor az Óbudai Te-
metõben búcsúztatják.

Mély megrendü-
léssel tudatjuk,

hogy Nyíri Gizella, az
önkormányzat polgár-
mesteri hivatalának
nemrég nyugdíjba vo-
nult munkatársa, éle-
tének 59. évében, au-
gusztus 19-én elhunyt. 

A hivatalban eltöl-
tött 27 év során munkáját min-
dig fáradhatatlanul, lelkiisme-
retesen végezte. Akik ismerték,

szerették emberségéért
és rendkívüli segítõ-
készségéért.

Nyíri Gizellát Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának Polgármes-
teri Hivatala a közszolgá-
lat halottjává nyilvánítja.
Búcsúztatását szeptem-
ber 4-én 9.45 órakor tart-

ják az Óbudai Temetõben. 
Emlékét mindannyian meg-

õrizzük!

D r. Kósa Zoltán ötödik
gyermekként Erdélyben,

Nagyszalontán látta meg a nap-
világot 1932-ben. Édesanyját 4
éves korában elvesztette; gyer-
mekkorát nélkülözés és fájda-
lom jellemezte, melynek hatá-
sára szerénnyé és kitartóvá
vált. Szorgalmával, tanulássze-
retetével és testvére támogatá-
sával Marosvásárhelyen elvé-
gezte az orvosi egyetemet,
majd családot alapított, s a jobb
élet reményében 1964-ben Ma-
gyarországra települt családjá-
val. Gyermekgyógyász, fül-orr-
gégészként dolgozott több vi-
déki városban, majd 1974-tõl
Óbudára költözve Csillaghe-
gyen és Békásmegyeren látott
el körzeti gyermekorvosi szol-
gálatot. Igényes, lelkiismeretes
munkájának köszönhetõen
több generáció élvezhette gyó-
gyító munkáját, segítségnyújtá-
sát. Szakmai tudását gyermek-
gyógyász-fõorvosi beosztása
mellett több éven át a Kossuth
Zsuzsa Egészségügyi Szakkö-
zépiskolában végzett oktatói te-

vékenysége során is kamatoz-
tatta. Nyugdíjba vonulása után
még közel 10 éven át
Rómaifürdõn folytatta gyer-
mekorvosi praxisát területi el-
látási kötelezettség nélkül. 

Szeretett felesége elvesztése
után a gyógyult gyermekek mo-
solya vigasztalta, életét a szak-
mai elhivatottság, a gyógyító
munka iránti szeretet tartalmas-
sá, boldoggá tette. 2010-ben tör-
tént végleges visszavonulását
követõen minden idejét, ked-
vességét, odaadását családjá-
nak, legfõképp két unokájának
szentelte. Az évtizedekig tartó
állhatatos munkájának hiánya
miatt utolsó éveiben fizikai
erõnlétét elvesztette, azonban
testi, lelki fáradtságát, fájdal-
mát, unokáival megélt bensõsé-
ges kapcsolata enyhítette.

Õszinte tisztelettel búcsúzunk
e nagyszerû embertõl, kinek éle-
tét az elhivatott gyógyítás, segít-
ségnyújtás, szakmája iránti alá-
zat jellemezte. Búcsúztatása az
Óbudai Temetõben szeptember
3-án 13.15 órakor lesz.

Kereszténydemokrata Fórum
A szeptemberi Kereszténydemokrata Fórum vendége Surján
László, a KDNP tiszteletbeli elnöke lesz szeptember 1-jén 18
órától. Helyszín: Selyemgombolyító, Miklós tér 1.

Elhunyt Nyíri Gizella

Meghalt Kósa Zoltán gyermekorvos

Szûcs József László emlékére
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