
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT LAPJA  2022. ÁPRILIS 29. XXVIII. ÉVF. 8. SZÁM

KEDVEZMÉNYES 
MUSKÁTLI- 
VÁSÁR
Május 14-én hat helyszínen 
lehet fejenként 4 tő muskát-
lit vásárolni 200 Ft-ért

24
ÚJ GYERMEK- 
SZAKRENDELŐ 
ÉPÜL
A Víziorgona utca 8.-ban 
hamarosan kezdődik  
a fejlesztés

23

5

ESTERHÁZY 
MEGÁLLÓJA

„Csak a szabad embernek  
van esélye a szeretetre.” 
Esterházy Péter arcképét 
festették a Rómaifürdő 
HÉV-megálló falára

3

A meggyilkolt 22 
ezer lengyel hazafi 

előtt tisztelegve 
koszorúzással 

egybekötött 
megemlékezést 

tartottak.

Tisztelgés 
a katinyi 
mártírok 

emléke 
előtt

11

Bajnoki döntőben 
a Vasas Óbuda 

röplabdásai

 Nagy éve 
van az óbudai 

röplabdás 
lányoknak: 

a kupasiker  
után most 

a bajnoki cím 
is elérhető 

közelségben.

Szépül a kerület: 
az elmúlt 

 időszakban  
számos felújítási, 

javítási, karban- 
tartási feladatot 

végeztek a város-  
üzemeltetés 

munkatársai.

Tavaszi 
takarítás

15

INGYENES 
KONCERTEK 
ÓBUDA NAPJÁN
Négy helyszínen várnak min-
den korosztályt a  programok 
május 7-én és 8-án

6



Április 14-én, az író születésnap-
ján, a magyar próza napján adták 
át a friss képzőművészeti alkotást 
Rómaifürdő HÉV-megállóban.

„Csak a szabad embernek van esélye a sze-
retetre.” Ez az Esterházy-idézet került az író 
portréja mellé Rómaifürdő HÉV-megálló 
épületének egy teljes falszakaszára – a mon-
dat az Egy kékharisnya följegyzéseiből 
előszavában olvasható.

A kerületi önkormányzat a MÁV-HÉV 
Zrt-vel együttműködésében Esterházy Péter 
születésnapján, a magyar próza napján adta 
át a Vertigo Murals alkotócsoport által ké-
szített képzőművészeti alkotást.

Az eseményt Darvasi László író 
nyitotta meg, aki beszédében csak 
“Esterházy-megállóként” hivat-
kozott a helyszínre. Az átadón dr. 
Kiss László, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere is köszöntötte 
a résztvevőket és a család megjelent 
tagjait. Hangsúlyozta, hogy ennél au-
tentikusabb helyszínt keresve sem lehet-
ne találni, hiszen az író otthonához közeli 
HÉV-állomáson maga Esterházy Péter is 
rendszeresen megfordult. Mint mondta, “az 
idézet, amelyet a családdal közösen válasz-
tottunk, mindennél pontosabban írja le, ami 
ebben a lehetetlen időben is mozdíthatatlan 
igazság.”

Kemény Vagyim, a projekt egyik ötlet-
gazdája, az Óbudai Anziksz főszerkesztője 
is kiemelte, milyen szerencsés csillagzat 
alatt készült el az alkotás, és milyen példát-
lan gördülékenységgel, gyorsasággal tudott 

megvalósulni a projekt. Be-
szélt arról is, mennyire fontos, 

hogy a harmadik kerület az Esterházy-örök-
séget méltóképpen gondozza, és az itt élők 
kötődése az íróhoz minél többféleképpen, 
minél erőteljesebben meg tudjon jelenni.

A MÁV-HÉV Zrt. rendelkezésre bocsá-
totta az épület egy teljes falrészét, amelyre 
Burger Barna fotóművész fényképe alap-
ján készítették el Esterházy Péter portréját 
a Vertigo Murals alkotócsoport művészei. 
“Úgy gondolom, joggal lehetünk büszkék 

mindannyian arra, hogy elkészült ez az al-
kotás. A kép és az üzenet is jókor van jó he-
lyen” – mondta dr. Kiss László.

Óbuda-Békásmegyer elkötelezetten ápol-
ja Esterházy Péter emlékét: tavaly köztéri 
plakátkiállítással készült az eseményre, 40 
kortárs írót és költőt kértek fel, hogy osszák 
meg kedvenc Esterházy-idézetüket, amelye-
ket korábban nem publikált fotók kíséreté-
ben állítottak ki.

A tavasz az újjászületés időszaka, 
ezt most sokszorosan átélhetjük 
a III. kerületben is. Két év után újra 
személyes jelenléttel szervezik meg 
az Óbuda Napját, végre együtt ünne-
pelhetnek kicsik és nagyok az ingye-
nes koncerteken, rendezvényeken. 
Fejlődik a kerület is: hamarosan indul 
a gyermek szakrendelő kivitelezése, 
a tervek szerint egy év múlva már a kis 
páciensek rendelkezésére áll majd 
az épület. Idén is meghirdetik a ked-
vezményes muskátlivásárt, ilyenkor 
virágba borulnak az erkélyek, az ab-
lakok. Dr. Kiss László polgármestert 
a kerület aktuális ügyeiről kérdeztük.

 � Hamarosan indul az egyik legjelentősebb 
fejlesztés a kerületben. A gyermek szak-
rendelő a választási ígéretek között sze-
repelt. Hogyan fog megvalósulni? Mikor 
kezdődik a beruházás és mikor lehet hasz-
nálatba venni az épületet?

A gyermek szakrendelő kialakítása valóban 
az egyik legfontosabb célunk, elsősorban 
nem is azért, mert a választáskor ígére-
tet tettünk rá, hanem sokkal inkább azért, 
mert szükség van a gyerekek ellátásának 
fejlesztésére, a várakozási idők rövidítésére. 
A gyerekek egészsége mindennél fontosabb 
közös cél. A Víziorgona utca 8. szám alatti 
önkormányzati épületet alakítjuk egész-
ségügyi intézménnyé, a munkálatok hama-
rosan megkezdődnek, és úgy számolunk, 
hogy egy év múlva már működhet is az in-
tézmény. Lesz többek között gasztroentero-
lógia, szemészet, ortopédia, allergológia, 
pszichiátria.

 � Visszatérő téma a gyorshajtók pofátlan-
sága a III. kerületben. Most megint száz-
nál több büntetést osztott ki a rendőrség. 
Várható javulás a közlekedési morál terü-
letén?

A javulásra nem várunk ölbe tett kézzel, ha-
nem teszünk érte. A III. kerületi rendőrka-
pitányság maximálisan partner ebben, a se-
bességmérések egymást érik a kerületben. 
Innen üzenem a notórius gyorshajtóknak, 
hogy nem is fogunk addig leállni, amíg nem 
vesszük el a kedvet a száguldozástól.

 � Országos sajtóvisszhangot kapott a Ró-
maifürdő HÉV-megálló falára festett ha-
talmas Esterházy-portré.

Valóban egy jókor, jó helyre kerülő alko-
tásról van szó. Esterházy Péter a közelben 
lakott, ő maga is gyakran megfordult arra – 
innen is származott az ötlet, hogy születésé-
nek 72. évfordulóján pont ott és rendhagyó, 
de emberközeli módon emlékezzünk rá. 
A felfestett idézet az egyik személyes ked-
vencem, fontos lehet, hogy sokan elolvas-
sák, végiggondolják és személyes életükben 
helyet keressenek neki.

 �Április végén már sokan érdeklődnek, 
idén is lesz-e muskátlivásár?

Természetesen igen, hiszen tudjuk, meny-
nyire szeretik a kerületiek virágba borítani 
a környezetüket. Május 14-én tartjuk a ked-
vezményes muskátlivásárt, hat helyszínen 
lehet majd fejenként 4 tő muskátlit vásárolni 
200 Ft-ért. (Részletes információt a 24. olda-
lon találnak. A szerk.)

 � Ezen a tavaszon végre újra úgy mozdulha-
tunk ki, látogathatunk el rendezvényekre, 
mint a koronavírus járvány előtti időkben. 
Óbuda mit kínál a kultúrára éhes közön-
ségnek?

Nagy öröm, hogy végre személyesen ünne-
pelhetjük meg Óbuda Napját. A két évnyi 
online ünneplés után bevallom, most még 
nagyobb izgalommal várom a rendezvénye-
ket, a találkozásokat. Az ingyenes program-
kínálatban minden korosztály és érdeklő-
dési kör megtalálja a neki tetszőt, bíztatok 
is mindenkit: böngéssze át a választékot, 
és jöjjön el, ünnepeljük együtt a tavaszt, 
a lakhelyünket és a közösségünket. Idén 
a Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik helyi 
házigazdája is lett kerület, ez tovább bővíti 
a programkínálatot és segít szélesebb kör-
ben is bemutatni, hogy Óbudára érdemes 
ellátogatni.

 � Idén újításokat vezettek be a közösségi 
költségvetés folyamatában. Mik a tapasz-
talatok?

Idén a javaslattételi időszakban közös ötle-
teléssel, lakossági fórumok szervezésével 
igyekeztünk elősegíteni, hogy a jó lakos-
sági felvetésekből jó projektötletek válja-
nak. Én úgy látom, ezek a megbeszélések 
hatékonyak és gondolatébresztőek voltak – 
a közös gondolkodás tapasztalatom szerint 
mindig előre visz. Május közepén kezdődik 
a szavazás időszaka, idén is számítok arra, 
hogy minél többen részt vesznek a lakókör-
nyezetük nyertes fejlesztési projektjének  
kiválasztásában.

  Innen üzenem: nem 
fogunk addig leállni, amíg 

nem vesszük el a kedvet 
a száguldozástól

  Csak a szabad 
embernek van esélye 

a szeretetre. A Légy 
szabad! felszólításnak 
ebben áll a nagysága, 

ebben az esélyben, ebben 
a súlyban. Szabadnak lenni 
az nem szabadságon lenni, 

az nem valami könnyű 
felhőtlenség, szabadnak 
lenni nehéz. Nehéz és jó.

Az ember szabadnak 
születik.
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„A gyerekek egészsége 
mindennél fontosabb”

Interjú dr. Kiss László polgármesterrel

Esterházy Péter arcképét festették a Rómaifürdő HÉV-megálló falára

MINDEN UTAZÁS ELŐTT  
EGY LEGENDA MELLETT 
VÁRAKOZHATUNK

Április 14-én Esterházy Péterre emlékezett az Óbudai Társaskör is. Több volt ez a pár óra, mint 
zenés felolvasóest. Sokkal személyesebb, mint művész és pályatársak tiszteletadása. Dés 

László saját, közös emlékeket is felidézve, muzsikálva, Závada Pál és Parti Nagy Lajos pedig 
Esterházyhoz kapcsolódó írásokkal, kicsit szomorkás, mégis könnyed hangulatot varázsolva 

tette igazán méltóvá írótársuk és barátjuk születésének évfordulóját.

EP72
Esterházy Péter: Egy kékharisnya 

följegyzéseiből, 1994, részlet
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l   Egyhangú döntéssel fogadta el a képvi-
selő-testület a BRFK III. kerületi Rendőr-
kapitányság vezetőjének, Szikszó Sándor-
nak a beszámolóját. Az önkormányzattal 
együttműködve a rendőrség fokozottan fi-
gyel a gyorshajtás és a gyorsulási versenyek 
visszaszorítására. A kerületi rendőrség 
beszámolójából is kiderült, hogy a nyomo-
záseredményességi mutató a III. kerületben 
57,9%-os. A beszámolót követően dr. Kiss 
László polgármester, Czeglédy Gergő alpol-
gármester és Puskás Péter frakcióvezető is 
megköszönték a kerületi rendőrség eredmé-
nyes és kitartó munkáját.
l   A képviselők elfogadták a Közterü-
let-felügyelet beszámolóját is.
l   A testület döntése alapján hűségjutalmat 
vezet be önkormányzat dolgozói számára, 
ami 2021-re visszamenőleg is érvényes. 
A jutalom feltétele 15 éves önkormányzati 
jogviszony.
l   A képviselő-testület határozata alapján 
idén is változatlanok maradnak a bölcsődei 
ellátáshoz kapcsolódó díjak, míg az óvodai 
szolgáltatások köre új elemmel gazdago-
dik: a békásmegyeri Cseresz-
nyevirág Óvodában alapítvá-
nyi együttműködéssel bővül 
a nevelési program.
l   A lengyel-magyar kapcso-
latok ápolása fontos hagyo-
mánya a III. kerületnek, ezért 
most döntés született arról, 
hogy a Lengyel Nagykövet-
séggel és Óbuda-Békásmegyer 
Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzattal együttműködve 
szobrot állítanak Adam Mickiewicznek.
l   Az MVM a dolgozói számára bölcsődét 
szeretne létesíteni egy, a Római-parthoz kö-
zeli telken, civil egyeztetést követően. Erre 
a célra az MVM telkén feloldotta a testület 
a változtatási tilalmat.
l   A növekvő infláció miatt jelentős, mint-
egy 31 millió forintos többletforrást szük-
séges biztosítani a szociális városrehabili-
tációs keret fedezetéhez, hogy a bérlakások 
felújítását folytatni tudja az önkormányzat. 
A képviselő-testület hozzájárult továb-
bá, hogy a Pais Dezső Általános Iskolá-
ban a Mészöly Focisuli felújítsa a sport-
pályát, emellett új, műfüves sportpályát  
létesítsen.
l   A Laborc utcai közpark kapcsán rende-
ződnek az ingatlanviszonyok. Mind a te-
rület állapota, mind pedig a jogi helyzete 
nagyon kusza volt. Dr. Kiss László polgár-

mester újból hangsúlyozta: 
az önkormányzat nem kívánja 
eladni az ingatlant, ilyen szán-
déka sosem volt, ugyanakkor 
az előző városvezetés által 
rendezetlenül hagyott viszo-
nyok fenntartása sem opció. 
A területen működik a Pola-

ris Csillagvizsgáló, amellyel az önkor-
mányzat kezdettől fogva együttműködik. 
Ez az együttműködés a mai napig töretlen, 
mondta a polgármester.
l   Több cég üzleti tervét is elfogadták a kép-
viselők, így a Szent Margit Rendelőintézet 
Nonprofit Kft., az Óbudai Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft. és az Esernyős Nonprofit 
Kft. dokumentumait. Ugyanakkor a vezetői 
megbízatások lejárta miatt több óvodai veze-
tői pályázat kiírása is szükséges.
l   Döntés született arról is, hogy megújít-
ja az önkormányzat az együttműködést 
a Máltai Szeretetszolgálattal. Ennek része 
a Máltai játszóterek fenntartásához való 
hozzájárulás és a kerületi hajléktalanellátási 
feladatok támogatása.
l   Határoztak az ülésen arról is, hogy ingye-
nessé válik a könyvtári beiratkozás minden, 
nyugdíjasigazolvánnyal és diákigazolvány-

nyal rendelkező kerületi lakosnak – ennek 
részleteiről a 13. oldalon olvashatnak.
l Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
együttműködési megállapodást köt a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel. Ennek értel-
mében a III. kerületi lakcímmel rendelkező 
nyugdíjasok minden csütörtökön 1000 forin-
tért válthatnak jegyet a Szent Lukács Gyógy-
fürdőbe. A kerület lakosait illető 10%-os ked-
vezményt a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőn 
kívül kiterjesztettük a Római Strandfürdőre 
és a Pünkösdfürdői Strandra is. A kerületi lak-
címkártyával rendelkező nyugdíjasok minden 
kedden és csütörtökön 800 forintos kedvez-
ményes áron vehetik igénybe a Csillaghegyi 
Árpád Forrásfürdő szolgáltatásait.
l   A képviselők döntése értelmében óvodai 
alapítványaink és egyesületeink 15 millió 
forint támogatásban részesülnek.
l   Határozott a képviselő-testület a kerület új 
díszpolgáráról és Pro Óbuda díjasairól is, emel-
lett döntés született az Óbuda-Békásmegyer 
Közbiztonságáért Díj díjazottjairól, az Óbuda 
Sportolója Díj és a Hidegkuti Nándor Díj díja-
zottjairól is. A testület egyhangú szavazással 
döntött a Prof. Dr. Pintér Endre-díj, valamint 
a Lorántffy Zsuzsanna-díj, a Tiszavölgyi Ist-
ván-díj, valamint a III. kerületi Köznevelésért 
Elismerő Oklevél odaítéléséről.

Együttműködés a gyógyfürdőkkel, 
ingyenes könyvtári beiratkozás

Döntések a képviselő-testület április 14-i ülésén

 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. 
Kerületi Rendőrkapitánysága 2022. áp-
rilis 13-án sebességmérési akciót tartott 
a kerületben a gyorshajtók megfékezése 
érdekében.

Két helyszínen, hat óra alatt össze-
sen 153 gyorshajtóról készített felvételt 
a traffipax, ami azt jelenti, hogy szin-
te 2 percenként 1 járművezető lépte át 
a sebességkorlátozást. A sebességhatárt 
túllépő sofőrök közigazgatási bírságra 
számíthatnak. A Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság továbbra is kiemelt figyel-
met fordít a közlekedésbiztonságra, 
azon belül is az egyik legfőbb baleseti 
veszélyforrásra, a gyorshajtások vissza-
szorítására. Ennek érdekében a III. ke-
rület több pontján napokon át folytatták 
a sebességmérést, valamint a jövőben is 
rendszeres sebességméréseket ígérnek.

A fővárosi rendőrök 
elfogtak egy férfit, 
aki másodpercek 
alatt kiszerelte és el-
lopta kiállított autók 
alkatrészeit – a ka-
merával viszont nem 
számolt.

 A III. kerületi ren-
dőrök azzal gyanúsíta-
nak egy 60 éves férfit, 
hogy két óbudai autó-
szalonból is lopott, miközben 
vásárlási szándékot színlelt. I. Zoltán 
több kiállított autóba beült, magára zár-
ta az ajtót – eközben néhány másodperc 
alatt kiszerelte és elrakta azok ablakeme-
lő kapcsolóit, majd távozott. Az ellopott 
alkatrészek értéke meghaladja a félmillió 
forintot. A feltételezett elkövetőt a kame-
rafelvételek alapján azonosították a kerü-
leti rendőrök, majd zuglói lakcímén el-
fogták. A lopás bűntett miatt kihallgatott 
férfi beismerő vallomást tett; a nyomozás 
során előkerültek a lopott alkatrészek 
is, melyeket a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság III. Kerületi Rendőrkapitánysá-
gának munkatársai visszaadtak a márka-
kereskedés vezetőjének.

ELFOGTÁK  
AZ ALKATRÉSZTOLVAJT

KÉT PERCENKÉNT 
EGY GYORSHAJTÓ

Második ciklusát kezdi Óbuda-Bé-
kásmegyer egyéni országgyűlési 
képviselőjeként Szabó Tímea, aki 
a napokban vette át mandátumát. Ez 
alkalomból a  következő négy évre 
vonatkozó terveiről kérdeztük.

 � A következő négy évben mit tekint a leg-
fontosabb feladatainak?

Kettős feladatunk van: egyrészről olyan 
országos problémák megoldása, amelyek 
az óbudaiakat is érintik. Ilyen az egekbe 
szökő infláció, azon belül is a 30%-os élel-
miszerár-emelkedés, a betegellátás 
hajmeresztő helyzete vagy 
a zöld területeink védel-
me. Aztán vannak a III. 
kerület specifikus 
ügyei: vissza kell 
szereznünk a Fi-
desz által a kerü-
lettől ellopott 
e g é s z s é g ü g y i 
pénzeket, hogy 
csökkentsük a vá-
rólistákat. El kell 
érnünk, hogy a Fi-
desz által abbaha-
gyott panelfelújítási 
program újra elindul-
jon. A rezsicsökkentést 
nem fogja tudni tartani a kor-
mány, ezért is különösen fontos, 
hogy minden panelház fel legyen újítva. 

Aztán újra meg kell védenünk a Ró-
mai-partot a kormány lakópark beépítésétől. 
Amióta átjátszották a parti telkeket a fide-
szes magánalapítványoknak, újra előkerült 
a probléma, hogy még több lakóparkot akar-
nak bezsúfolni a III. kerületbe. De ugyanígy 
meg kell védenünk eddigi eredményeinket: 
a Hajógyári-szigetet vagy éppen a Mocsárost. 

 
 � Milyennek szeretné látni a ciklus végére 

Óbuda-Békásmegyert? Milyen eredmény-
nyel lenne elégedett?

Azzal lennék elégedett, ha a gyógyulás vég-
re alapvető jog lenne és nem fideszes luxus. 
Azért fogok küzdeni, hogy visszaszerezzük 
a Fidesz által elvett 3,5 milliárd forintot, 
amiből MR-t, CT-t és sok egyéb berendezést 
lehetne vásárolni a kerületben.

 Azzal lennék elégedett, ha végre senki-
nek nem kellene szorongania azon, hogy le-
het-e meleg étel, vagy gyümölcs az asztalon 
a hó végén. Ennek érdekében azért fogok 
küzdeni, hogy az inflációt meghaladó mér-

tékben emelkedjenek a nyugdíjak és a bérek 
minden évben.

 Azzal lennék elégedett, ha megvalósulna 
a panelfelújítás. Az Unió erre több mint 200 
milliárd forintot adott már korábban, ám 
az Orbán-kormány ezt az összeget a lakóhá-
zakról sajnos átirányította az állami épüle-
tek felújítására. Azért fogok küzdeni, hogy 
Óbudán ez végre megvalósulhasson, amely-
nek segítségével 70%-kal is csökkenhetne 
a rezsiköltség és jóval értékesebbé válnának 
a lakások.  

 Azzal lennék elégedett, ha gyorsabb, ké-
nyelmesebb és akadálymentes köz-

lekedés lenne Óbudán. Az Or-
bán-kormány 12 éve ígéri 

többek között az M0-ás 
befejezését a békás-

megyeri és Tímár 
utcai HÉV-megál-
lók akadálymen-
tesítését. Azért 
fogok küzdeni, 
hogy ezek végre 
megvalósulhas-
sanak.

 Azzal lennék 
elégedett, ha to-

vábbra is zöld, nyu-
godt, tiszta levegőjű 

Óbudán élhetnénk. Nem 
fogom engedni, hogy több 

ezer új terepjáróval még nagyobb 
dugót okozzanak és növeljék a zaj- és lég-
szennyezést. 

  
 � Sok rágalom, képtelen állítás hangzott el 

a kampányban, ami itt, ebben a kerületben 
talán még sosem volt ennyire személyeske-
dő. Volt-e ennek ellenére olyan élménye, 
amit erőt adóként, pozitív megerősítésként 
visz magával a következő ciklusba?

Nem jött be Bús Balázs hazugságkampá-
nya, nagyon elvertük a bukott polgármes-
tert, pedig országosan is valóban én voltam 
a Fidesz egyik leginkább kipécézett ellenzé-
ki politikusa.  

Viszont számtalan helyi rendezvény, utca-
fórum, beszélgetés során rengeteg támoga-
tás, pozitív élmény jutott nekem az óbudai-
aktól. A választási eredmények ugyanakkor 
azt is igazolták, hogy az óbudai emberek 
nem dőlnek be a rágalmaknak, nekik igenis 
fontos a hitelesség és az elvégzett munka. 
Én azon leszek, hogy az itt élők számára 
mindig elérhető legyek, és megszolgáljam 
az emberek bizalmát.

„Azon leszek, hogy 
megszolgáljam 
az emberek bizalmát”
Interjú Szabó Tímea országgyűlési képviselővel



Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint 
hamarosan elindulhat a harmadik 
kerületi, Víziorgona utca 8. szám alatti 
épület egészségügyi célú fejlesztése.

A jelenleg látható tervek szerint az intéz-
ményben a gyermek-alapellátásokon kívül 
(háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat) 
térítéses és térítésmentes szakellátások is 
működnek majd gyermekek részére, többek 
között gasztroenterológia, szemészet, orto-
pédia, allergológia, pszichiátria.

Az Egészséges Budapest Program kere-
tében a harmadik kerületben a Szent Mar-
git Szakrendelő és telephelyeinek felújítása 
volt tervben, azonban a 2020. december 31-i 
Kormányhatározattal bejelentett, kormány-
zati támogatást érintő jelentős forrásmegvo-
nás miatt egy teljesen új fejlesztési koncep-
ció kidolgozása vált szükségessé.

A koncepcióváltást, illetve a korábbi 
fejlesztési tervek átdolgozását követően 
2022-ben a Szent Margit Szakrendelő Vö-
rösvári úti telephelyének részleges fejlesz-
tése mellett elindulhat a Víziorgona utca 8. 
szám alatti, önkormányzati tulajdonú épület 
egészségügyi intézménnyé alakítása, egyút-
tal a harmadik kerületi gyermekszakellátás 
fejlesztése.

A beruházás Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat javaslatára és kérelmére, Bu-
dapest Főváros Önkormányzatának közre-
működésével, a Fővárosi Közfejlesztések 
Tanácsának javaslata és döntése alapján 
az Egészséges Budapest Program keretében 
kapott 1,25 milliárd forintos támogatás fel-
használásával valósulhat meg.

Lakossági igényfelmérés
Egy harmadik kerületi gyermekszakrende-
lő esetleges kialakítása kapcsán még 2020 
végén került sor teljes körű igényfelmérésre 
az önkormányzat és a Szent Margit Ren-
delőintézet vezetőinek kezdeményezésére, 
a kerületi és az agglomerációs gyermekhá-
ziorvosok és a háziorvosokat látogató lakos-
ság megkeresésével.

A felmérésre adott magas számú vissza-
jelzés (1815 szülői válasz, 38 háziorvosi 
visszajelzés) alapján látható volt, hogy egy, 
a célzottan gyermekszakrendeléseknek he-
lyet adó intézménynek várhatóan lenne láto-
gatottsága és jelentősen emelné a III. kerület 
és egész Budapest egészségügyi ellátásának 
színvonalát.

A Víziorgona utca 8. szám alatti, ön-
kormányzati tulajdonú épület megköze-
líthetősége, a környéken élők lélekszáma 

és az épület állapota mind támogatták azt 
az önkormányzati koncepciót, hogy az épü-
let egészségügyi intézményként funkcionál-
jon, a lakossági igények alapján a gyermek-
szakellátások bővítésének helyet teremtve.

E koncepció mentén zajlott le az elmúlt 
hónapokban az épület korábbi fejlesztési 
terveinek felülvizsgálata, amelynek lezáru-
lása után, várhatóan 2022. II. negyedévében 
indulhat el az épület teljes körű fejlesztése.

A jelenleg látható tervek szerint a gyer-
mek-alapellátásokon kívül (háziorvos, fog-
orvos, védőnői szolgálat) térítéses és térí-
tésmentes szakellátások is működnek majd 
gyermekek részére, többek között gaszt-
roenterológia, szemészet, ortopédia, al-
lergológia, pszichiátria. Ezzel csökken 
a szakrendeléseken általánosan tapasztalt 
várakozási idő, és nagyban javul majd a gyer-
mekek számára elérhető szakrendelések  
színvonala.

A fejlesztés ütemezése
A jelenleg látható ütemezés szerint 2022. áp-
rilis-május hónapban zajlik majd a munkate-
rület átadása a fejlesztésre közbeszerzési eljá-
rás keretében kiválasztott kivitelező részére, 
és egy év elteltével az intézmény működése 
várhatóan elindulhat. A munkálatok megkez-
dése előtt a teljes építési terület mobilkeríté-
ses lekerítése várható, a gyalogos közlekedés 
lehetőségének biztosításával. A beruházás 
a teljes harmadik kerületre nézve előrelépést 
jelent. A Víziorgona utca 8. fejlesztése révén 
jelentősen emelkedik majd a harmadik kerü-
letben élők egészségügyi ellátásának színvo-
nala, javul az elérhető gyermekszakellátások 
színvonala, és csökken a szakrendelések vá-
rakozási ideje.

Amennyiben több információt szeretne 
tudni a fejlesztésről, kérjük, írjon az info@
obvf.hu címre.

Szentlélek tér
10.00 Apacuka zenekar
12.00 Rutkai Bori Banda
15.30 Magyar Rhapsody Projekt, 
sztárvendég: Molnár Levente operaénekes
18.30 Charlie Band

kobuci kert
14.00 Budapest Ragtime Band
17.00 Udvaros Dorottya-koncert

Fő tér
11.00 Farkas Izsák – hegedű
13.00 Mayer Albert és Szalkay Dávid – gitár, trombita
17.00 Kéméndi Tamás – harmonika
 

Május 7., 
szoMbat
10.00–22.00

Május 8., 
vasárnap
10.00–22.00

tartSanak velünk, 
várjuk ÖnÖket Szeretettel 
ingyeneS programjainkon!

2022. május 7–8.
Programok a Fő téren, 
a Szentlélek téren, 
a kobuci kertben 
éS a cSobánka téren

Szentlélek tér
10.00 Halász Judit koncert
11.00 Óriásbábos utcaszínház
14.00 Díjátadó ünnepség
A díjakat átadja: dr. Kiss László, 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere
16.00 The Carbonfools
18.00 A Grund
20.30 Margaret Island
 
kobuci kert
11.00 Ötödik évszak
17.00 Cimbaliband
19.00 Kerekes Band

Fő tér
11.00 Józsa duó – gitár, ének
13.00 Alex Torres – flamenco gitár (Peru)
17.00 Rák Béla – gitár
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Az Egészséges Budapest Prog-
ram IV. ütemének keretében nem-
rég új orvostechnikai eszközök 
érkeztek a Szent Margit Rendelő-
intézet Vörösvári úti és Csobánka 
téri szakrendelőibe. A Csobánka 
téren terápiás szoftlézer és elekt-
roterápiás készülék került a fizi-
koterápiás rendelésre, továbbá 
kezelőágy a reumatológiai szak-
rendelésre. Emellett új kezelőágy-
gyal gazdagodott a Vörösvári úti 
reumatológiai szakrendelés.

Hamarosan kezdődik az egészségügyi célú fejlesztés

A VÍZIORGONA UTCA 8-BAN LESZ 
AZ ÚJ GYERMEK SZAKRENDELŐ

Új eszközök érkeztek a szakrendelőkbe

önkormányzat 6 önkormányzat7



Szétosztották a műfecske-
fészkeket: sokan vállalták, 
hogy segítik a molnárfecske 
állomány megőrzését.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-fel-
ügyelet Pók utca 1. alatti telephelyén 
vették át a fecskevédelmi program-
ba jelentkezők a műfecskefészkeket. 
Az önkormányzati kezdeményezés 
sikerét jól mutatja, hogy sokan részt 
kívánnak venni a madárbarát prog-
ramban, és partnerek kerületi fecs-
keállomány megóvásában és lehető-
ség szerinti bővítésében.  

Tavaly indított madárbarát prog-
ram sikerén felbuzdulva idén fecske-
fészek-kihelyezési akciót hirdetett 
az önkormányzat a környezetünk-
ben élő madarak védelméért. Burján 
Ferenc, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat klímaügyekért, környe-
zetvédelemért és fenntarthatóságért 

felelős alpolgármesterének 
kezdeményezésére elő-

ször indult kerüle-
tünkben fecske-

v é d e l m i 
p r o g -

ram.

Sokan regisztráltak – társasház-
ban és kertes házban élők egyaránt 
–, hogy segítsenek megóvni a kerü-
leti fecskeállományt, illetve bővít-
sék az itteni fészkelőhelyeket.

Az ezredfordulót követő első év-
tizedben 60 százalékkal csökkent 
hazánkban a molnárfecske- és a füs-
tifecske-állomány. A megmaradt 
fecskeállomány megőrzése, vé-
delme mellett kiemelt feladatunk 
a meglévő telepek, az évről évre 
használt fészkelőhelyek megóvása 
és lehetőség szerinti bővítése.

Fecskevédelmi  
program Óbudán

A kertes ingatlanban élők igényelhetnek ingyenes 
csapadékvízgyűjtő tartályt április 29-étől.

A klímaváltozás egyik következménye, hogy az aszályok egyre sű-
rűbben követik egymást. A tiszta víz értékes, megóvandó kincsünk. 
Az esővíz megfelelő gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával je-
lentősen hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez.
A III. kerületben is érdemes a magáningatlanok területére hulló esővi-
zet gyűjteni, hiszen ennek felhasználásával csökkenthető a növények 
öntözésére használt vezetékes víz mennyisége. Ez a módszer környe-
zetbarát és a vízszámlát is csökkentheti.

KI PÁLYÁZHAT?
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Környezetvédelmi Prog-
ramjában megfogalmazott célokkal összhangban, az önkormányzat 
„Csapadékvízgyűjtő” pályázatot hirdet, melynek keretében ingyene-
sen biztosít házi műanyag esővízgyűjtő tartályokat a kerület lakosai 
és intézményei (bölcsődék, óvodák, szociális intézmények) részére. 
A részvétel feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen a III. kerületben ker-
tes ingatlannal vagy kerttel, telekkel, melyen az összegyűjtött csapa-
dékvíz hasznosítható, felhasználható – ez a lakcímkártyán feltüntetett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell igazolni. Ingatlanonként 1 db 
200 literes esővízgyűjtő tartály igénylésére van lehetőség.
 
MIKOR KELL JELENTKEZNI?
Az igényeket – a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig – folyamato-
san fogadja be az Önkormányzat. Jelentkezési időszak: 2022. április 
29. 8 órától 2022. május 6. 12 óráig tart. A korábban vagy később be-
adott pályázat érvénytelen. A korlátozottan rendelkezésre álló pályá-
zati keretösszeg kimerülése esetén a pályázat a benyújtási határidő 
lejárta előtt közlemény formájában lezárul, ami az Önkormányzat 
honlapján (www.obuda.hu) illetve az automatikus válaszüzenetben 
kerül közzétételre.
 
HOGYAN KELL BEKÜLDENI A PÁLYÁZATOT?
Elektronikusan, magánszemélyeknek a csapadekvizgyujtes@obuda.
hu, társasházaknak a forum@obuda.hu e-mail címen. Minden pályázó 
automatikus üzenetet kap az elfogadásról vagy az elutasításról.
 
MIKOR ÉS HOL LEHET ÁTVENNI 
AZ ESŐVÍZGYŰJTŐKET?
2022. május 23. 8:00-17:00 között, illetve 2022. május 24. 8:00-15:00 
között. Átvétel helye: 1031 Budapest, Pók u. 1., Óbuda-Békásmegyer 
Közterület Felügyelet telephelye (bejárat a Városfal utca felől). A pá-
lyázatra csak azok jelentkezését várjuk, akik az Önkormányzat által 
megadott időpontban a tartály elszállításáról gondoskodni tudnak, 
mivel annak kiszállítására és megőrzésére nincs lehetőségünk.
 
EZT KELL VÁLLALNIA A PÁLYÁZÓKNAK:
- Az esővízgyűjtő tartály pályázat elfogadásáról kapott elektronikus 
visszajelzés után a pályázó szállítja el a tartályt a fenti címről és idő-
pontban,
- A támogatás minden nyertes pályázat esetében 1 darab 200 literes 
műanyag esővízgyűjtő tartály, amelyet az átvételtől számítva 3 éven 
keresztül esővíz gyűjtésére kell használni, és az így gyűjtött esővizet 
hasznosítani kell.
- Az esővízgyűjtőt karban kell tartani, nem lehet szúnyoglárvák élő-
helye, amivel csípőszúnyogok száma növekedne. Ennek érdekében 
az esőcsatorna bevezetését zárt tetőn vagy szúnyoghálón keresztül 
kell kialakítani oly módon, hogy nyílt vízfelület ne legyen.

A fák állapotáról részletes beszámolót 
tartott a helyszínen dr. Kerényi-Nagy 
Viktor, a jelenlévőkkel közösen járták 
be a területet, és beszélték át fáról 
fára haladva a problémás részeket.

Április 19-én nyilvános faápolási, lakossági 
bejárást tartott dr. Kerényi-Nagy Viktor fő-
kertész a Pók utcai nyárfasor rekonstrukci-
ója kapcsán, aki minden kérdésre válaszolt.

A bejáráson részt vett Burján Ferenc kör-
nyezetvédelemért felelős alpolgármester, 
Szkaliczki Tünde képviselő, a Városfejlesz-
tési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, 
Rácz Ferenc városüzemeltetési vezető, több 
civil szervezeti képviselő, valamint harma-
dik kerületi lakosok.

Dr. Kerényi-Nagy Viktor rövid történeti 
kitekintést követően részletesen bemutat-
ta a fák lelőhelyi (termőhelyi) adottságait, 
részletesen megnézték a jelenlévők a gyö-
kérnyak-, törzs-, koronaalapi és koronap-
roblémákat (odvak, röpnyílások, vízzsákok, 
háncs- és fatestsérülések, kéreghiányok, 
taplógombák stb.).

A főkertész beszámolójából kiderült: saj-
nos a Pók utcai nyárfasor közvetlen élet-, 
vagyon- és közlekedésbiztonsági veszélyt 

jelent, így a 346/2008. (XII. 30.) Kormány-
rendelet 4. § (1-3) és 7. § (1) értelmében 
meg kellett kezdeni a veszélyhelyzet elhá-
rítását. Első lépésként elkordonozták a fák 
alatti területet, erre a területre nem lehet 
most parkolni. Április 26-ától megkezdőd-
tek a faápolási munkák: a koronakönnyítés, 
gallyazás, csonkolás vagy kivágás 96 darab 
fát érint.

A fák állapotáról részletesen beszámolt 
a helyszínen, a problémás részeket bemu-
tatta. Mivel közvetlen élet-, vagyon- és köz-
lekedésbiztonsági veszélyről van szó, ezért 

ezek a beavatkozásokat bármikor, az év bár-
mely szakaszában el kell végezni, ezt jog-
szabály írja elő. Hiába szerették volna ezt 
a munkát a területen lehetséges egyéb köz-
műfejlesztés vagy közműfelújítással együtt, 
a téli és kora tavaszi időszakban elvégezni, 
a fák állapota kritikussá vált, nem lehet to-
vább halasztani a rekonstrukciót.

Faápoló szakemberek minden esetben 
ellenőrzik ilyen időszakban, hogy az adott 
faegyeden van-e fészek vagy odú – ilyenkor 
a természetvédelmi szempontok figyelem-
bevételével történik meg a veszélyelhárítás.

A fakivágás tényét a kivágást követő há-
rom napon belül kell bejelenteni a területi-
leg illetékes jegyzőhöz (346/2008. korm. r. 
7. § (1) a pontja értelmében), aki továbbítja 
a Kormányhivatalhoz, amely Eljáróhatósá-
got jelöl ki. A kivágott fákat a 23/2018. (IV. 
26.) Önkormányzati rendelet 12. § (2) értel-
mében a kivágást követő év december 31-ig, 
jelen esetben tehát 2023. december 31-ig 
kell elvégezni a pótlást, amelynek tényét 
a Kormányhivatal által kijelölt Eljáróható-
ság ellenőrzi.

A kivágott és egyéb módon kezelt fákat 
viszont már idén, 2022 novemberében pó-
toljuk, azaz 96 darab, legalább 6 cm törzsát-
mérőjű, 18-20 cm törzskörméretű, kb. 3-5 
méter magas, kétszer iskolázott, földlabdás, 
őshonos hársfával (Tilia fajok) végezzük el.

2016–2020 közötti időszakban közel 
3000 darab fa pótlása maradt el, ezekből 
2020 novembere óta mintegy 2000 darab fát 
pótoltak közterületen, míg magánterületen 
mintegy 600 darabot – a Pók utcai fákat is 
a lehető leggyorsabban pótolni fogják.

A főkertész kéri és köszöni az itt élők 
együttműködését és türelmét. Mint írta, 
jövő tavasszal már egy gyönyörű, illatos 
hársfasor fogja díszíteni ezt a területet.

Lakossági bejáráson mutatta 
be a fák rekonstrukció előtti 
állapotát a főkertész

A PÓK UTCAI NYÁRFASORON
FACSERE

Indul  
a csapadékvíz-
gyűjtő pályázat
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A III. kerületben alkalmas élő-
helyet tudunk biztosítani a mol-
nárfecskéknek, mivel:

l zárt fészket építenek egészen 
a tető síkjáig feltolva, kis bejá-
rati nyílással,

l elsősorban épületek eresze 
alatt, ablak-, erkély- és tornác-
beugrókban,

l emellett a nagyvárosokba, 
a lakótelepekre is követnek 
bennünket.

l A füstifecskék erősen kötődnek 
az állatokhoz, a falusi környe-
zethez, ezért életterüket a váro-
si lét nem szolgálja.



A katinyi bűntény áldozatainak 
emléknapja alkalmából a meggyil-
kolt csaknem 22 ezer lengyel hazafi 
előtt tisztelegve koszorúzással 
egybekötött megemlékezést tar-
tottunk. A harmadik kerületi Katinyi 
mártírok parkjában Andrzej Melak, 
a Katinyi Bizottság elnöke és dr. 
Kiss László, Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere mondott beszédet.

Budapest volt az első főváros Közép-Euró-
pában, ahol 2010-ben a katinyi tömeggyil-
kosság áldozatai előtt tisztelegve emlékpark 
épült: a harmadik kerületi Katinyi mártírok 
parkja. Itt gyűltek össze az emlékezők, hogy 
a lengyel parlament által 2007-ben a katinyi 
bűntény áldozatainak emléknapjává nyil-
vánított április 13. előestéjén tisztelegjenek 
az ártatlanul meggyilkolt áldozatok előtt.

Az emléknapon a múlt század egyik kü-
lönösen súlyos nemzeti – egyben az egész 
európai közösség – tragédiáját idézték fel. 
A Vörös Hadsereg agressziója ellen orszá-
gukat védő lengyel hazafiak közül a harcok 
során 250 ezren estek szovjet fogságba, akik 
közül 1940 áprilisában és májusában Sztá-
lin parancsára közel 22 ezer foglyot mészá-
roltak le a Katiny melletti erdőkben.

A valamennyi ártatlanul meggyilkolt áldo-
zatra emlékező ünnepségünk részeként Be-
dynski Zsófia, a budapesti Petőfi Sándor Len-
gyel Iskola tanulójának előadásában Konrad 
Sutarski lengyel költő versét hallgattuk meg 
lengyel és magyar nyelven. Ezt követően 
Meskó Zsolt Katinyi töredék című írását adta 
elő Meskó Tímea és Sótonyi Gergely.

„Sohasem gondoltam volna, hogy va-
laha ilyen aktuális lesz a katinyi mártírok 

emlékét felidézni. Sohasem 
gondoltam volna, hogy valaha 
ilyen aktuális lesz, amit történe-
lemtanárként is szoktam 
hangsúlyozni: a múltra 
emlékezés azért fon-
tos, hogy a jövőben ne 
kövessük el ugyan-
azokat a hibákat 
– mondta dr. Kiss 
László, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgár-
mestere emlékező 
beszédében. – 
Az önkény ördö-
gi működését mi, 
magyarok is kény-
szerűen, alaposan 
meg ismerhet t ük 
történelmünk so-
rán. Ez is a lengyel 
és a magyar nemzet 
több évszázados sors-
közösségének része, 
amelyet még szoro-
sabbra fon a tény, 
hogy az 1940-es tö-
meges kivégzésnek 
magyar áldozatai 
is voltak: a Korom-
pay Emánuel Ala-
dár, a Varsói Egye-
tem magyar lektora 
és a szintén magyar 
származású Oskar 
Rudolf Kuehnel. És 
ez a sorsközösség ma 
is élő, aminek erős 
bizonyítéka, hogy 

itt, a harmadik kerületben pártállástól 
függetlenül mindannyian közös értékünk-
nek tartjuk a katinyi mártírok emlékművét 

és fontos, közös ügyünknek tekintjük 
a katinyi mártírok emlékének őr-
zését.”

Andrzej Melak, a Katinyi 
Bizottság elnöke, aki először 
járt Budapesten, beszédében 
kiemelte: „Meghatott, hogy 
milyen szeretet veszi körül 
a magyarok körében hazámat, 
Lengyelországot. Szívből 
köszönöm. A nemzeti emlé-
kezet a lengyelek legerősebb 
fegyvere, ennek köszönhetjük 
fennmaradásunkat. Korábban 
titokban kellett emlékeznünk 
a katinyi áldozatokra, bünte-
tés fenyegette az emlékezőket. 

Mi mégis kitartottunk, így már-
tírjaink emléke él, és Varsóban 
egy utca őrzi Korompay Emánuel 
Aladár nevét.”

A tiszteletadást a katinyi áldo-
zatok emlékművének megkoszo-

rúzásával zárták.
Ezt követően Nem történik sem-

mi kétszer címmel lengyel-ma-
gyar zenés költői előadáson 
vehettek részt az érdeklődők 

az Óbudai Társaskörben. Trojan 
Tünde előadóművészt és Pin-
tér Gábor színművészt Szilasi 
Alex, a Lengyel Kultúráért 
Érdemrenddel kitüntetett 
művész kísérte zongorán. 

Az est a Lengyel szalon 
rendezvénysorozat része.

Tisztelgés a katinyi 
mártírok emléke előtt

A hősök emlékét felidézni aktuálisabb, mint valaha

A Fővárosi Önkormányzat együtt-
működési megállapodást kötött 
civil szervezetekkel a szálláshelye-
ikre befogadott menekültek minél 
színvonalasabb ellátásának érde-
kében. A Magyarországi Terre des 
Hommes Alapítvány gyerekpszi-
chológusok és szociális munkások 
bevonásával segíti a traumákat átélt 
családokat, a Vodafone Magyaror-
szág Alapítvány ingyenes wifi szol-
gáltatással és SIM kártyákkal teszi 
könnyebbé számukra a családjukkal 
és a világgal való kapcsolattartást. 
A 60 embernek elhelyezést nyújtó 
Menedékház Alapítvány saját for-
rásait 10 millió forinttal egészítik 
ki a biztonságos ellátás érdekében.

Az elmúlt hetekben kb. 100 mil-
lió forintot költött el Budapest 
a menekültek ellátására. Lassan 50 
ezer adag ételt osztottak szét. Több 
ezer menekült szállásolása történt 
meg a Fővárosi Önkormányzat 
segítségével. Jelenleg is több szá-
zan laknak állandóan táboraikban 
és várják a háború végét. Budapest 
gondoskodó arcát mutatta, hálásak 
minden segítő civil kéznek.

Teljes teltház, szűnni nem akaró vastapsok - a klezmer muzsiká-
ban lévő rengeteg érzelem, erő, energia, impulzus, és a Budapest 
Klezmer Band zenészeinek virtuóz játéka elbűvölte a közönséget 
az Óbudai Társaskörben virágvasárnap tartott koncerten.

 Az est meglepetésvendége Victoria Voronina ukrán operaéne-
kes volt, aki mély átéléssel, a nézők szeméből könnyeket csalva, 
két ukrán dalt adott elő Jávor Ferenc „Fegya” kíséretével. Az éne-
kesnő néhány héttel azelőtt menekült egy Ivano-Frankivszk nevű 
kisvárosból a háború elől. Megérkezése után elment a Budapest 
Klezmer Band koncertjére, megismerkedett a Kárpátaljáról el-
származott Fegyával, aki rögtön felajánlotta segítségét, és a He-
gedűs Gyula utcai zsinagógában tartott jótékonysági koncerten 
már fellépett. Victoria Voroninát ovációval fogadta a Társaskör 
közönsége.

Az önkormányzat és számos harmadik ke-
rületi segítő szervezet továbbra is támo-
gatja az ukrajnai háború elől menekülő 
embereket. A legfontosabb információkat, 
elérhetőségeket gyűjtöttük össze.

BUDAPEST, HARMADIK KERÜLET,  
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER
Ha a harmadik kerületi elhelyezéssel, adomá-
nyozással, egészségügyi ellátással vagy ön-
kéntes tevékenységgel kapcsolatos kérdése 
van (amelyre az alábbi felsorolásban nem talál 
választ vagy elérhetőséget), kérjük, hívja a
+36-20/524-9995-ös vagy a +36-20/576-9890-
es számot.
Ha tolmácsra lenne szüksége, vagy fordítás-
ban kérne segítséget, kérjük, szintén a fent 
megjelölt telefonszámok valamelyikét hívja.
 
ÁLTALÁNOS, KÖZPONTI SEGÉLYVONAL:
a +36 1 327 1957-es szám munkaidőben hívha-
tó,
a +36 1 338 4186-os szám inkább munkaidőn 
kívül (a Menhely Alapítvány száma 0–24 órá-
ban elérhető)
Többnyelvű, folyamatosan frissülő honlap: 
help.budapest.hu
 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, KÖZPONTI  
ZÖLDSZÁMOK, SEGÍTSÉGKÉRÉS:
Magyarországról ingyenesen hívható: 
06-80/310-310
Ukrajnából ingyenesen hívható: 
0-800/504-546
Más országokból ingyenesen hívható: 
+36-1/550-1828
E-mail: menekultinfo@me.gov.hu
 
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER  
UKRÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Szavcsuk Irina elnökhelyettes
E-mail: savchuk.iryna@gmail.com
 
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER  
VÉDŐNŐI SZOLGÁLATA
A harmadik kerületben tartózkodó, Ukraj-
nából menekülő gyermekes, kisgyermekes 
családok, várandós kismamák ellátásáról 
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata 
gondoskodik.
Központi telefonszám: +36-1/439-1378
E-mail: kozpont@obudaivedonok.hu
A Védőnői Szolgálat honlapján (obudaivedo-
nok.hu) többnyelvű részletes tájékoztató ta-
lálható.
 

ADOMÁNYOK
Adományozással (adományszervezés, adomá-
nyigény, leadás, illetve átvétel) kapcsolatos 
kérdések és lehetőségek:

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ  
ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
1039 Budapest, Víziorgona u. 10.
Web: https://www.ocstgyvk.hu
Rózsa Magdolna
Telefon: +36-20/502-9347
E-mail: rozsa.magdolna@kszki.obuda.hu
 
MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT
Telefon: +36-1/391-4700; +36-1/391-4704
Adományozás: 
adomanyozz.hu/program/ukrajna
A gyűjtőpontok listája: maltai.hu/cikk/hir/4352
Jelentkezés önkéntesnek: 
segitenek.maltai.hu
0–24 órás egészségügyi centrum: 
1011 Budapest, Fő utca 41.,  maltai.hu/24oras
 
A Máltai Szeretetszolgálat a harmadik kerüle-
ti Piroska utcában átmeneti befogadóhelyet 
üzemeltet.

UKRÁN  MEGLEPETÉSVENDÉG 
A KLEZMER BAND KONCERTJÉN

Budapest 
gondoskodó arca
Továbbra is segítséget kapnak  
a fővárosban az ukrajnai menekültek
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Idén Is keressük a kerület kedvencét, 
az év legszebb, legfontosabb fáját!
Május 1. és 20. között várjuk az obudafaja@obuda.hu e-mail-címre 
fényképes jelöléseiket.
Szavazni a zsűri által kiválasztott 10 jelölt valamelyikére 
május 30. és június 17. között lesz lehetőség.
Jelöljék a kedvencüket. Legyünk rá mindannyian büszkék! 
 

További részletek: 
obuda.hu/obudafaja
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Április 13-án ülésezett a Fővárosi Köz-
gyűlés, ahol több fontos döntés is szü-
letett: többek között helyi védelem alá 
került az óbudai kísérleti lakótelep is.
  

A kiemelkedő városvédő szellemi öröksé-
gének tiszteletére a főváros épített vagy ter-
mészet.i örökségének megőrzése érdekében 
végzett kiemelkedő munkásságot a jövőben 
Ráday Mihályról elnevezett díjjal fogja ho-
norálni a Fővárosi Önkormányzat.

 Parkot neveztek el Törőcsik Mariról a XI. 
kerületben. A Feneketlen-tó partján lévő 
park átnevezésével állítanak emléket egy fél 
évszázad egyik legkiemelkedőbb és legnép-
szerűbb színésznőjének.

Budapest gazdag és sokszínű építésze-
tének kiemelkedő alkotásait a fővárosi vé-
dettség kiterjesztésével óvják meg az egyre 
gyakoribb barbár pusztítástól. Most több, 
mint 100 olyan különleges építészeti értékű 
épületet helyeztük védelem alá, amelyekre 
nem terjednek ki az országos szabályok. 
Most kapott védelmet az óbudai kísérleti 
lakótelep és a Kossuth Lajos üdülőpart 59.

Események, rendezvények, tudományos 
és művészeti alkotások sorával tervezik egy 
éven át megünnepelni a három városból 

egyesített Budapest születésének 150. évfor-
dulóját. Ennek részeként a Színházi Drama-
turgok Céhének szakmai közreműködésével 
pályázatot írtak ki olyan új színdarabok 
megalkotására, amelyek valamilyen mó-
don összekapcsolódnak Budapesttel - akár 
helyszínként, akár kulturális, történeti vagy 
identitásbeli tartalmuk révén.

Megállapodást kötött a Főváros az érintett 
szervezetekkel, 2018 óta először változik 
a Taxirendelet. Az egyre gyorsabb infláció 
és a benzinár emelkedés miatt mostanra el-
kerülhetetlenné vált a tarifa emelése, 2022. 
május 9-től az alapdíj 700 forintról 1000 

forintra, a kilométer alapú díj 300-ról 400 
forintra, a perc alapú díj 70 forintról 100 
forintra nő. Ezzel párhuzamosan a szolgál-
tatás színvonalát garantáló intézkedésekről 
is döntöttek. Környezetvédelmi okokból 
2024-től új taxiként csak legalább EURO 
6-os, vagy teljesen elektromos meghajtású 
autók kerülhetnek forgalomba.

A Vérmező megújításának első kézzel 
fogható lépéseként a Budavári Önkormány-
zat 60 millió forintos támogatásával megva-
lósulhat a park berendezési tárgyainak, így 
a padoknak, kukáknak a lecserélése. Ezzel 
párhuzamosan fővárosi forrásból megkez-
dik a tavaly elfogadott stratégiai terven ala-
puló részletes fejlesztési koncepció kidolgo-
zását.

Két fontos, az egész várost érintő témában 
is átfogó koncepciót alkottak. A szoborkon-
cepció kijelöli azokat az irányokat, amelyek 
mentén a köztéri szobrokról szakmai és tár-
sadalmi párbeszédet lehet folytatni. Segíti, 
hogy Budapesten előremutató, gondolatéb-
resztő, a közösség támogatását élvező szob-
rok szülessenek. A sportkoncepció pedig 
azokat a célokat határozza meg, melyek-
kel segíteni lehet a budapestiek egészséges 
és mozgásgazdag életmódját.

100 épület kap fővárosi védelmet
Budapest 150. születésnapja megünneplésére készül

2022. április 14-től a képviselőtestületi határozat 
alapján az eddigi 50% kedvezmény helyett in-
gyenesen iratkozhatnak be az Óbudai Platán 
Könyvtárba és Ezüsthegyi Könyvtárába 
a diák- és nyugdíjas igazolvánnyal ren-
delkezők kortól függetlenül. Emellett to-
vábbra is érvényben maradnak az eddigi 
kedvezmények, többek között a 16 éven 
aluliak, a közgyűjtemények dolgozói, il-
letve Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának fenntartásában működő intézmények 
alkalmazottai által igénybevehető ingyenes 
tagság is.

 „Nagyon örülünk, hogy tovább bővíthetjük az ingye-
nes beiratkozási kedvezményt igényelhetők körét és ezzel még 
többen hozzáférhetnek a közel 70.000 könyvből, hangoskönyvből, 
folyóiratból, dvd-filmből álló gyűjteményhez, melyben megtalál-
hatóak a kortárs irodalomtól, a romantikus, fantasztikus, krimi-, 
kaland- és kamaszregényeken keresztül a képregényeken át a leg-
újabb szakkönyvekig szinte minden műfajban a legnépszerűbb 
könyvsorozatok és a legújabb kiadások.

Reméljük minél többen élnek a lehetőséggel és válnak részévé 
az olvasást, a kulturális kikapcsolódást kedvelő közösségünknek.” 
– mondta el Pőcze Márta, a könyvtár igazgatója.

A további beiratkozási kedvezményekről, feltételekről és könyv-
tárhasználatról a platankonyvtar.hu oldalon találnak információt.

KERTÉSZ, NAPI 8 ÓRÁS MUNKARENDBEN
FELADATOK:
l Az intézmény telephelyein az időszerű kertészeti, fenntartási, takarítási 

munkákban való részvétel, a kijelölt munkagépek kezelése.
l Az évszaknak megfelelő kertészeti munkák – metszési, gallyazási, ül-

tetési, nyírási, karbantartási, öntözési, avargyűjtési – feladatok elvég-
zése.

l A megfelelő munkavégzéshez szükséges anyagok, eszközök ésszerű 
és szakszerű felhasználása, a  használatára bízott gépek, berendezé-
sek szakszerű kezelése.

l A téli időszakban a kijelölt területen hó/jég/olvadék eltávolítása, va-
lamint a síkosság mentesítési munkák elvégzése. Az intézményhez 
tartozó, járdák, közlekedő útvonalainak csúszásmentesítésében való 
részvétel.

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény, Budapest, 
III. kerület változó telephelyeken. Bérezés, juttatások: Közalkalmazotti bér-
tábla alapján + szociális ágazati pótlék + egyéb juttatások (kerületi pótlék, 
étkezési hozzájárulás, munkaruha támogatás)
JELENTKEZÉS: Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítvány és oltási igazolvány másolatának megküldésével, a teri.vik-
toria@kszki.obuda.hu email címen. Érdeklődni a 06/1/250-1552 telefonszá-
mon lehet.
 
SZAKÁPOLÓ
FELADATOK: 
l Az orvos által elrendelt szakápolási tevékenységek elvégzése a beteg 

otthonában. 
l Az ápolási dokumentáció naprakész vezetése.
MUNKAIDŐ: H-P: 8-16h. Beosztás alapján hétvégi ügyelet ellátása. 
SZÜKSÉGES ISKOLAI VÉGZETTSÉG: Ápoló 54, ápoló 55 vagy diplomás ápoló.
BÉREZÉS: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezési az irányadók, mely tartalmazza a szociális és egészségügyi 
bérpótlékot is.
JELENTKEZÉS: Fényképes, szakmai önéletrajz és iskolai végzettséget igazo-
ló bizonyítvány másolatának megküldésével, a teri.viktoria@kszki.obuda.hu 
email címen. Érdeklődni telefonon a 06/1/250-1552/munkaügy telefonszá-
mon lehet.
 
GONDOZÓ-ÁPOLÓ HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ 
SZOLGÁLATBA, NAPI 8 ÓRÁS MUNKARENDBEN
A Házi Segítségnyújtó Szolgálat célja, hogy az otthonukban élő, a koruk 
és egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására átmenetileg nem, vagy 
kevésbé képes nyugdíjas embereknek könnyebbé tegye a mindennapjait.
FELADATOK
l Segítség az önálló életvitel fenntartásában (gyógyszer beadás, gyógy-

szer kiváltás, étkeztetés, bevásárlás max. 5kg-ig a legközelebbi bolt-
ból),

l Segítség a személyi és környezeti higiéné megtartásában (fürdetés, 
mosdatás, ágyazás, közvetlen környezet rendbetétele),

l Az ellátottak mentális és pszichés állapotának figyelemmel kísérése, 
segítő kapcsolat kialakítása,

l A havi térítési díjak beszedésében való közreműködés,
l Pontos és naprakész dokumentáció vezetése.
SZÜKSÉGES ISKOLAI VÉGZETTSÉG: szociális ápoló-gondozó, vagy egészség-
ügyi végzettség
MUNKAIDŐ: Hétfőtől-péntekig 8-16h
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.
JELENTKEZÉS: Fényképes, szakmai önéletrajz és iskolai végzettséget igazo-
ló bizonyítvány másolatának megküldésével, a teri.viktoria@kszki.obuda.hu 
email címen. Érdeklődni telefonon a 06/1/250-1552/munkaügy telefonszá-
mon lehet.

Álláslehetőségek 
az Óbudai Szolgáltató 
Intézménynél

Egy szervezet, így az önkormányzat átlátható működésének 
alapja az, hogy gazdálkodását mindenki számára megismerhe-
tővé teszi. Az önkormányzat honlapján eddig is minden évben 
közzétették a képviselő-testület által elfogadott éves költség-
vetést, ugyanez mostantól már gyorsabban áttekinthető, köny-
nyebben értelmezhető formában is elérhető bárki számára. 
Az új internetes oldalon grafikonok, ábrák, rövid értelmező 
szövegek segítik a költségvetési rendeletekben való eligazodást. 
Az egyszerű értelmezhetőség kedvéért készítették el a koltseg-
vetes.obuda.hu oldalt, amely a költségvetési tételeket alábont-
va, grafikonon ábrázolva, az értelmezést segítő szövegekkel 
kiegészítve tartalmazza az önkormányzat költségvetését 2020-
tól 2022-ig. A honlapot a közpénzek átlátható felhasználásáért 
dolgozó K-Monitor Iroda szoftverének segítségével állították 
össze, hogy e három év költségvetését felhasználóbarát módon 
is elérhetővé tegyék. A honlap minden évben bővülni fog az  
aktuális adatokkal.

Könnyen  
áttekinthető  

költségvetés

DIÁKOK ÉS NYUGDÍJASOK INGYEN 
IRATKOZHATNAK BE AZ ÓBUDAI PLATÁN 
KÖNYVTÁRBA ÉS EZÜSTHEGYI KÖNYVTÁRÁBA
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Április 6-án, szombaton egész napos, színes családi-és gyerekprog-
ramokkal várta a Békásmegyeri piac közösségi tere a kikapcsolódni, 
szórakozni, kézműveskedni vágyókat húsvét alkalmából.

A piac árusai roskadozó pultokkal, megrakott aszta-
lokkal készültek az alkalomra. Kora délelőttre be is 
népesült a csarnok, sorok kígyóztak a hentespul-
tok, a pékségek, a zöldségesstandok és a virágosok 
előtt.

A gyerekeknek szóló programok ideje alatt a té-
ren kürtőskalácsot, horgolt játékokat, textilszőt-
teseket, focis társasjátékot, valamint zöldséget, 
aszalványt és tepertőt kínáltak az érkezőknek.

Tíz órára a kihelyezett padok szépen megteltek 
Barna Zsombor bábelőadására. Szerencsére a prog-

ram kezdetére a nap is kisütött, a Budapest Bábszínház tagja pedig 
izgalmas, látványos, szórakoztató bábjátékot rögtönzött a lelkes kö-

zönségnek.
A műsort követően kézműves foglalkozás vette kez-
detét, ahová másfél órán át várták a vállalkozó kedvű 

gyerekeket húsvéti kerámiafigurák festésére. Gyö-
nyörű munkák születtek, színes tojást, nyulat, ka-
csát és gombát festettek a kicsik, amelyeket aztán 
haza is vihettek.

Délutánra a Tibus és a Hintalók trió tagjai 
az eleredő eső miatt az árkádsor alatt folytatták 

a produkciójukat – színvonalas, játékos, interaktív 
bohócműsoruk a borongós időben is jókedvre derí-

tette a jelenlévőket.

aktuális 14

A harmadik kerületben az elmúlt 
időszakban számos felújítási, javítási, 
karbantartási feladatot végeztek a vá-
rosüzemeltetés munkatársai. Az FKF 
lemosta az Árpád hidat, a BTI a teme-
tők takarítását végzi. Az alábbi mun-
kákra került sor az elmúlt hetekben:

Út- és járdafelújítás, akadálymentesítés: 
a téli burkolatbontási tilalom lejártával 
nagyszabású út- és járdafelújítás vette kez-
detét. Ennek keretében mint- egy 9000 
négyzetméteren végeztek több 
úttestet érintően a teljes ko-
pórétegcserét, több mint 600 
folyóméteren került sor a sze-
gélyek cseréjére és az útpadka 
javítására.

A komplett kopórétegcse-
rén kívül még mintegy 2000 
négyzetméternyi kátyú javítá-
sára is sor került. Járdák javí-
tása mintegy 1200 négyzetméter felületen  
történt.

Cserélik a játszótereken lévő homoko-
zók homokját és feltöltik a játszóeszközök 
alatt lévő, úgynevezett esési tereket. Ezzel 
párhuzamosan zajlik a játszóeszközök fer-
tőtlenítése is. Ezeken a helyszíneken zajlik 
a játszóterek és fitneszparkok takarítása 
és játékeszközök javítása: Boldog Sándor 

István park, Holdudvar park, Buda-
kalász u., Királyok útja, Meggyfa 
u., Kanóc u., Szindbád u, Juhász 
Gy. utca. Két helyszínen javították 
a kerületben kutyafuttató kerítését.

Már végzik az idei első belterületi kaszá-
lást, ennek keretében mintegy 2 millió négy-
zetméternyi terület kaszálására kerül sor.

Az állandóan fagyos időjárás elmúltával 
újraindultak a járdaseprési munkálatok, 
amelynek keretében három géppel mintegy 

68 ezer négyzetméteren zajlik a seprés 
a harmadik kerületben.

Utcabútorok felújítása: 19 
helyszínen újítottak fel munka-
társaink padokat, és négy hely-
színre helyeztek ki saját készíté-
sű bútort, asztalt.

A hulladékgyűjtők közül 21 
esetben helyeztek ki újat a tönk-
rement régi helyére, valamint 40 
hulladékgyűjtőt láttak el fedéllel, 

hogy se a madarak, se a szél ne tudjon a hul-
ladékhoz hozzáférni.

Március és április hónapban is sor került 
több önkéntes közreműködővel a kerület-
részeket érintő komplett nagytakarításra, 
hulladékgyűjtésre. Ennek keretében mint-
egy 18 köbméter hulladékot és 27 köbméter 
zöldhulladékot gyűjtöttek össze. Nagyon 

köszönjük a részt vevő ön-
kéntesek munkáját!

Minden kerületrészen 
nagytakarítást végeztek 
kollégáink (az eldobált sze-

mét összegyűjtése, a padok fertőtlenítése, 
illegális hulladéklerakások felszámolása).

Illegálisan kihelyezett zöldhulladékból 
61 köbmétert szállítottak el, sajnos több 
helyszínen van még szabálytalanul kihelye-
zett hulladék, amelynek elszállítására is sor 
kerül, a munka folyamatosan zajlik.

Tovább folytatták munkatársaink az ille-
gális hulladéklerakók felszámolását, ennek 
keretében nyolc helyszínről szállítottak el 
illegálisan kihelyezett hulladékot, és végez-
ték el a mentesítést. Ezekről a helyszínek-
ről mintegy 67 köbméter hulladékot vittek 
el.Mintegy 320 köbméter eldobott, világító 
szemét elszállítását végezték el.

Emellett az elmúlt hetekben sor került 
számos esetben aknafedél-javításra, poller-
javításra 21 folyóméter hosszan, valamint 
vízelvezető árkok és csatornák tisztítására 
350 folyóméter hosszan.

Az éves hídtakarítási tervnek megfelelő-
en az FKF elvégezte az Árpád híd tavaszi 
lemosását, a Budapesti Temetkezési Intézet 
temetőiben pedig kertgondozási és takarítá-
si munkákat végeznek.

hetek óta végzik a tavaszi nagytakarítást

Így telt a húsvéti családi nap a Békásmegyeri piacon

Az Óbudai Egyesített Bölcsődék 
örömmel tájékoztat minden kis-
gyerekes családot, hogy újra indult 
a már 9 éve hagyománnyá vált „Élő 
népzene a bölcsődében” című zenei 
programjuk, melynek során minden 
héten más bölcsődében találkozhat-
nak a zenészekkel a kisgyerekek.

A Kerek zenekar népi énekekkel és mondó-
kákkal varázsolja el gyermekeinket, akik 
az élő népzenére, a dallamokra ösztönszerűen 
mozognak. A szólamok segítenek a gyerme-
kek figyelmét egy dologra összpontosítani, 
amely idővel a koncentrált figyelem megtar-
tására ösztönzi őket. Az Óbudai Egyesített 
Bölcsődék lehetőségeihez mérten mindent 
elkövet, hogy a kerületben lakó kisgyerme-
kek a rendszeres népzenei nevelésben minél 
szélesebb körben részesülhessenek, ezért 
várják a bölcsődébe nem járó gyermekeket 
is ezekre az alkalmakra. Életünk első három 
évében az anyanyelvünk zenei környeze-
tére hangolódunk. A megfelelő korai zenei 
nevelés éppen olyan jelentőséggel bír, mint 
a beszédkészség fejlesztése a kisgyermek 
személyiségét illetően. Ez mozgással kísérve 
a harmonikus koordinációt is segíti.

 
További információ:  

a www.obudaibolcsodek.hu oldalon  
vagy az Óbudai Egyesített Bölcsődék  

Facebook-oldalán.
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Újra várja a gyerekeket  
a legkisebbek táncháza AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN 

ÉS HELYSZÍNEKEN

ÉLŐ NÉPZENE

MÁJUS 6.
9 óra: 1039 Bp. Kelta u. 3.

10 óra: 1039 Bp. Medgyessy u. 3.

MÁJUS 13.
9 óra: 1035 Bp. Szél u. 23-25.

10 óra: 1035 Bp. Kerék u. 12-14.

MÁJUS 20.
9 óra: 1036 Bp. Mókus u. 1-3.

10 óra: 1032 Bp. Solymár u. 12

MÁJUS 27.
9 óra: 1039 Bp. Víziorgona u.1.

10 óra: 1039 Bp. Fodros u. 7.

JÚNIUS 3.
9 óra: 1031 Bp. Arató E. tér 1-3.

10 óra: 1033 Bp. Szérűskert u. 35.

JÚNIUS 10.
9 óra: 1039 Bp. Kelta u. 3.

10 óra: 1039 Bp. Medgyessy u. 3.

JÚNIUS 17.
9 óra: 1035 Bp. Szél u. 23-25.

10 óra: 1035 Bp. Kerék u. 12-14.

SZÉPÜL A KERÜLET:
aktuális15



Április 29. péntek 9.00 Születés hete (Ingyenes)
Május 6. péntek 9.15 és 10.30 Dúdolj! Ringass! Táncolj!
Május 13. péntek 17.00 Egészség és szenvedély
Borkóstoló és könyvismertető
17.00 Előadás az egészséges mediterrán életmód alapjairól
18.00 Borkóstoló és ízélvezet 
19.00 Zenés/táncos könyvismertetés 
Regisztrálni a doktoragnes@gmail.com címen lehet. 

Május 15. vasárnap 10.00 Mesés hétvégék (Ingyenes.)

CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1039 Budapest, Mátyás király út 11-15. 
Tel.: 240-0752, 
www.kulturkozpont.hu,
instagram: @kulturkozpont

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
1032 Budapest, San Marco u. 81. 
Tel.: 388-2373, 
www.kulturkozpont.hu 
instagram: @kulturkozpont

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1039 Budapest, Csobánka tér 5. 
Tel.: 243-2432, 
www.kulturkozpont.hu
instagram: bekasikozhaz

3K
1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2. 
Tel.: 247-3604, 
www.kulturkozpont.hu
instagram: 3k_kulturkozpont

Április 29. péntek 19.00 Szeretettel: a család
Április 30. szombat 18.30 OMBAK meditáció
Május 4. szerda 17.00 Nőkből is megárt…
A Manna Produkció és a Bethlen Téri Színház előadása.
Egy anya-lánya történet arról, hogy miképpen lesz a szülőből nagyszülő és a 
gyermekből édesanya. Hogy mi történik velünk, ha egyszer csak arra ébredünk, 
hogy a társadalom szemében megöregedtünk, de belül nem így érezzük. 
Játsszák: Tordai Teri, Horváth Lili Írta: Pataki Éva, rendező: Cseh Judit
Jegyár: 3000 Ft
Az előadás az Anyacsak1 Fesztivál keretében tekinthető meg. Az Anyacsak1 
Fesztivál a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében, a Budapest Brand 
támogatásával valósul meg. Fotó: Kállai-Tóth Anett

Május 14. szombat 14.00 Kutyapiknik (Ingyenes.)

Április 29. péntek 19.00 Orlai Produkció: Redőny

Május 2. hétfő 17.00 Pánikzavar és pánikroham - Maróti Eszter előadása 
(Ingyenes.)
Május 3. kedd 9.00 Kismamatorna
Május 3. kedd 10.00 Mentális felkészülés a szülésre - pszichológiai 
előadás (Ingyenes.)
Május 4. szerda 9.00 Lelki egészség a szülés utáni időszakban - 
pszichológiai előadás (Ingyenes.)
Május 4. szerda 10.00 Szülés utáni regenerációs torna
Május 4. szerda 18.00 Életünk – egészségünk előadássorozat (Ingyenes.)
Május 5. csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond
Május 9. hétfő 17.00 A keresztény ünnepek lélektani tartalmai - Simon 
Gábor előadása (Ingyenes.)
Május 10. kedd 9.00 Kismamatorna
Május 10. kedd 10.00 Mentális felkészülés a szülésre - pszichológiai 
előadás (Ingyenes.)
Május 10. kedd 15.00 Egy diplomata visszaemlékezései (Ingyenes.)
Május 11. szerda 9.00 Lelki egészség a szülés utáni időszakban - 
pszichológiai előadás (Ingyenes.)
Május 11. szerda 10.00 Szülés utáni regenerációs torna
Május 11. szerda 15.00 Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 
Gyermekrajz-kiállításának megnyitója
Május 12. csütörtök 19.00 Amikor a tudomány is csütörtököt mond
Május 13. péntek 18.00 Óbudai Művésztanárok kiállításának megnyitója
Május 13. péntek 20.00 Casablanca táncláz
Május 15. vasárnap 10.00 Mazsola és Tádé
Zenés bábjáték az Ametist Bábszínház előadásában.
Május 15. vasárnap 17.00 Sirtos görög táncház

Április 29. péntek 16.30 Aprók tánca a Kolompos Együttessel
Április 29. péntek 17.00 Színházi kulisszák mögött – Legendás előadások 
(Ingyenes.)
Május 3. kedd Aulakiállítás – A természet szépségei - Baráz Csaba 
geográfus fotókiállítása (Ingyenes.)
“Mint obszidiánvadász geográfus a vulkánokat, hegyeket, barlangokat, erdőket 
járva a földrajzi érdeklődésem miatt lépten-nyomon belebotlok az élővilág 
képviselőibe, vagy azok nyomaiba. A bemutatott képek közt különös növények 
- jégkori reliktumok a bükki karsztfennsíkról - gyönyörű és ritka lepkék, védett 
és veszélyes állatok - viperák, farkasok a Kárpátokból - láthatók.” (Baráz Csaba)

PROGRAMOK: 2022. május 1., vasárnap 12.00-14.30 és 16.00-17.30 
„Rejtőzködő templomaink, kolostoraink” - Régészeti séta Óbudán a 
Budapesti Tavaszi Fesztivál és az Esernyős Kft. által szervezett Séták 
napja program keretében
A középkori Óbuda – a budai Várhegyen álló új királyi központ elkészültéig 
„Buda” – kiemelkedő szerepet töltött be az ország életében. A 11-13. század 
során a mai Árpád híd budai hídfőjének két oldalán helyezkedett el az egykori 
királyi székhely egyházi és világi központja. Bár a történelem viharai elsodorták 
a kor díszes templomait, lakóházait, és magát a királyi majd királynéi várat is, 
a séta során megpróbáljuk rekonstruálni a középkori várost. A séta állomásai: 
Ferences kolostor és templom romjai – Klarissza kolostor maradványai – 
Középkori piactér – Középkori lakóház a Lajos utcában – Óbudai Múzeum 
pincéjében látható 14. századi gótikus Szűz Mária templom alapfalainak 
részlete – Református templom és parókia pincéje, az egykori királyi, királynéi 
vár várkápolnájának emlékei. 
Vezeti: Benyóné Dr. Mojzsis Dóra, az Óbudai Múzeum régész-muzeológusa
Indulás: az Óbudai Múzeum recepciójáról (1033 Bp., Fő tér 1.)
A programra jegyek válthatók az esernyos.hu honlapon, a jegy.hu oldalán vagy 
a séta Facebook eseményénél. Szeretettel várjuk önöket!
Az Óbuda napja programsorozat keretében megvalósuló programjainkért, 
kérjük, keresse fel honlapunkat vagy Facebook oldalunkat!

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
1036 Budapest, Kiskorona u. 7.
Tel.: 06 1 250 0288, web: obudaitarsaskor.hu
Nyitva: Hétöznap 9.00-18.00

ÓBUDAI MÚZEUM
1033 Budapest, Fő tér 1. 
(bejárat a Szentlélek tér felől)
Tel: 1/250-1020
www.obudaimuzeum.hu

VASARELY MÚZEUM BUDAPEST 
1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
email:vasarely@szepmuveszeti.hu
telefon: +3613887551
www.vasarely.hu
www.facebook.com/vasarelymuzeumbudapest
Nyitvatartás: csütörtöktől vasárnap is, 10.00 – 
18.00

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
2022.május 31-ig: A tárgyak más(od)ik élete. Új szerzemények 
PROGRAMOK: 2022. május 8., vasárnap
10.00 - 13.00: Vasarely művészetének ünnepe – 35 éve Óbudán
Akár tucatszor járt nálunk, vagy még be sem tette soha a lábát hozzánk, 
május 8-án, vasárnap látogasson el a budapesti Vasarely Múzeumba, ahol 
nyitott kapukkal várjuk! 
Ezen a napon ünnepeljük a múzeum megnyitásának 35. évfordulóját, 
és egyúttal bemutatjuk a gyűjteményünknek nemrégiben ajándékozott 
alkotásokat is.
Fedezzük fel a Budapesten most először kiállított műveket!
Alkossuk meg a Vasarely által használtakhoz hasonló technikákkal és 
anyagokkal saját optikai illúziós kompozíciónkat! A program olyan felnőttek, 
kamaszok és gyermekek számára ajánlott, akik szívesen készítenek 
kollázsokat előre kivágott formákból.
16:00 Vissza a gyökerekhez - kurátori tárlatvezetés az újrarendezett 
állandó kiállításban. 
Fókuszban: Vasarely és Magyarország kapcsolata
JEGYÁR: NYITOTT KAPUK - A programokra és a múzeumba a belépés május 
8-án mindenki számára díjtalan.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK: 2022.04.21-től: Jó lesz a bólesz – Zsidó 
étkezéskultúránk a török hódoltságtól 1945-ig
2022.05.06-tól: Napjaink budapesti zsidó vendéglátóhelyei – fotókiállítás
2022.06.25-ig: Mesebolt és Aranyecset, avagy egy színes élet 
nyomában – Lukáts Kató (1900–1990) grafikus művészete
2022.05.01-ig: Csokoládékatona – Édes pillanatok a Nagy Háborúból
PROGRAMOK: 2022. május 1., 10:00-14:00 Mesés családi nap
Alkoss velünk ajándékot édesanyádnak! A játék során megidézzük az 
Iciri-piciri mese, az Ablak-Zsiráf és a Gőgős Gúnár Gedeon mesekönyvek 
szereplőit, felfedezzük Lukáts Kató kedves rajzait, díszes dobozait 
és mesés bútorait. A legnagyobbak a tárlat műtárgyaival közelebb is 
megismerkedhetnek a kiállítás kurátorának vezetésével.
A programon múzeumi belépővel lehet részt venni.
2022. május 10., 19:00 ZENE-BOR-GENERÁCIÓK
Vonós trió koncerttel egybekötött borkóstoló
Előzetes bejelentkezés szükséges:  bacchus.studio@gmail.com; további 
információk: +36 30 9549 147

MAGYAR KERESKEDELMI 
ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM 
11036 Budapest, Korona tér 1.  +36 1 375 6249 
mkvm@iif.hu, www.mkvm.hu 
www.facebook.com/mkvmuzeum
Nyitva: keddtől vasárnapig, 10.00-18.00

ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR

2022. április 30. 19.30 Bach/Mozart/Stravinsky
A Közös hang projekt 3. koncertje a Máltai Szimfónia programmal
Zeneakadémia (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)
Jegyár: 4700, 3800, 3200, 2500 Ft
Jó érzés azt képzelni, hogy ezt a történetet a görögök is ilyen vérfagyasztó 
kriminek élték meg Szophoklész idején, ami pont annyival mutat túl egy 
vérprofi Netflix sorozat mélységein, amennyivel mélyebb a múltnak kútja 
(Thomas Mann) a Mi kis falunk kerti díszletcsapjánál. Ne értsenek félre: a 
Netflix is szuper – de ez jobb.
Közreműködik: Mácsai Pál – színművész, Komlósi Ildikó – mezzoszoprán, 
Ludovit Litha, Újvári Gergely – tenor, Rezsnyák Róbert – bariton, Bakonyi 
Marcell, Rácz István – basszus, Honvéd Férfikar (karigazgató: Riederauer 
Richárd). Vezényel: Hámori Máté
2022. május 1. 19.30 Müpa Klasszikus kedvencek Best of Monarchia
Müpa Bartók Béla Hangversenyterem (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.)
Jegyár: 9900, 8500, 6500, 4500 Ft
Közreműködik: László Boldizsár – tenor, Sárközy Lajos és zenekara
Vezényel: Hámori Máté
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Kedves Barátaink! Kedves Nézőink!

Mindnyájan, akik szerettétek és tiszteltétek Bucz Hunort!
Engedjétek meg, hogy a Bucz-család és a Térszínház nevében, Bucz 
Hunor fiaként írjak Nektek. Mint már bizonyára értesültetek róla szeretett 
Édesapám 2022. március 3-án elhunyt. 

Karizmája, lelkisége, tudása és bölcsessége pótolhatatlan, hiánya hatalmas 
űr a család, a Térszínház és – talán nem túlzás – a magyar kulturális élet 
egésze számára. Időbe telik míg ocsúdunk, de Édesapám végakarata 
szerint, a Térszínház folytatja a munkát. 

In memoriam Bucz Hunor címmel a Térszínházban emlékestet 
szervezünk. 
Verseit, novelláit mondjuk, kedvenc dallamait énekeljük, interjúrészleteit 
vetítjük. Életének meghatározó korszakaihoz  kapcsolódva beszédekre 
kerül sor. Az est végén leróhatjuk kegyeletünket a színházteremben 
kialakított emlékhelynél.  

Egy húron pendülünk - Zenés baba-mama foglalkozás - minden héten 
szerdán 9:30-10:00
A foglalkozásokon az édesanyák és édesapák óvodáskor előtti 
kisgyermekekkel zeneterápiás szemléletben megtapasztalhatják a közös 
játék és éneklés kapcsolatépítő és felszabadító erejét. A foglalkozást vezeti: 
Iván-Vidovics Teréz zeneterapeuta 
Ár: 1000 Ft családonként Kapcsolat: egyhuron@spiritusvocis.hu
Három műszak fotókiállítás - 2022. április 5-május 9. 
Munkás hétköznapok, derűs ünnepnapok az Óbudai Harisnyagyárban. Nagy 
sikerű 2016-ban megrendezett fotókiállításunk újra látható Óbuda Napja 
alkalmából! 
A program ingyenes, a tárlat megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében. 

Most te jössz! - Társasjáték kör 2022. május 3. 17:00  
Ha nincs játszótársad vagy meguntad a régi játékaidat, gyere el hozzánk és 
próbáld ki a legújabb társasjátékokat! A családi program ingyenes. Ajánlott 
korosztály: 4 éves kortól.    
Legyél te is gondos gazdi! - 2022. május 10. 17:00 
Interaktív program a felelős állattartás aranyszabályairól állandó 
partnerünkkel, az Elveszett Állatok Alapítvány munkatársával Cassie cica 
társaságában. A program ingyenes. 

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR 
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. 
(bejárat a Kadosa utcáról)
Tel.: 439-0936 (hívható nyitvatartási időben)
e-mail: platan@kszki.obuda.hu
www.platankonyvtar.hu
Nyitvatartás: hétfő: zárva, kedd: 12-19, szerda: 
9-15, csütörtök: 9-15, péntek: 12-19, szombat: 
kéthetente 9-13 
2022-ben nyitva tartó szombatok: április 
2., 30., május 14., 28. június 11., 25., július 9., 
augusztus 6., szeptember 3., 17. október 1., 15., 
29. november 12., 26. december 10.

EZÜSTHEGYI KÖNYVTÁR
1038 Budapest, Ezüsthegy utca 16. 
(bejárat a Rózsadomb utca felől)
Tel.: 454-0826 (hívható nyitvatartási időben)
e-mail: platanf@kszki.obuda.hu
www.platankonyvtar.hu/fiokkonyvtar/
Nyitvatartás: hétfő: zárva, kedd: 9-14, szerda: 
11-19, csütörtök: 9-14, péntek: 11-19, szombat: 
kéthetente 9-13 
2022-ben nyitva tartó szombatok: április 9., 
23.; május 7., 21.; június 18., július 2., 16., 30.; 
augusztus 27., szeptember 10., 24.; október 8., 
22.; november 5., 19.; december 3., 17.

Lehet zöldebb! Társasházak zöldítési lehetőségei – 2022. április 29. 17:00 
Mit tehetünk lakóként a zöldebb társasházért? Előkertek, közterületi 
kertek kialakításának lehetőségei, fenntartási tanácsok és jól 
használható növényfajok bemutatása, gyakorlati tapasztalatok alapján. 
Varga Judit kertészmérnök előadása, és azt követő kötetlen beszélgetés. 
A rendezvény az Ezüsthegy Kincsei programsorozat keretén belül. 

Társasjáték klub – 2022. május 6. 17.00 óra 
Csatlakozz hozzánk egy közös élményre és fedezzük fel együtt a játékok 
izgalmas világát! Várjuk a kikapcsolódásra és szórakozásra vágyó, 
játékos kedvű érdeklődőket, felnőtteket, gyerekeket és családokat! 
Méhek világnapja – 2022. május 7. 10.00 óra 
"Ez a döngicsélés jelent valamit. Olyan nincs, hogy csak döngicsélés van
meg zümmögés..." (Micimackó)
Hogy mit csinálnak a méhecskék a döngicsélésen kívül? Gyere el a 
könyvtárba, és derítsük ki együtt! Ajánlott korosztály: 6-10 év. 
Kata kötőklubja: Zöldségtároló zsák – 2022. május 11. 17.00 óra 
Klubfoglalkozásunkon ruházati darabokat, ajándékokat, kiegészítőket és 
dekorációkat készítünk. Várjuk a kötés iránt érdeklődőket, kezdőket és 
újrakezdőket! A májusi alkalommal a zöldségtároló zsák elkészítésének 
technikáját mutatjuk meg. A programok ingyenesek.

TÉRSZÍNHÁZ 
1033 Bp. Fő tér 1. Zichy-kastély, 
www.terszinhaz.hu; fb.com/Terszinhaz; 
fb.com/magorbucz

Köszönjük, ha az emlékesten való részvételi szándékotokat előre 
jelzitek a Térszínház előrhetőségein.

Végezetül, szeretnénk megkérni Benneteket, hogy küldjetek Édesapámról 
nálatok fellelhető képeket, dokumentumokat! Írjátok le hozzá kötődő 
élményeiteket, emlékeiteket, gondolataitokat!

Szeretettel: Bucz Magor

PROGRAMOK:
2022. április 30., szombat 11.00-12.30 „A Goldberger gyár és virágzó 
textiljei a két világháború között” – Tárlatvezetés a Goldberger Design 
District program keretében
Hogyan készült a több színben pompázó, festett, nyomott, mintás textil a 
textilgyárak és önálló iparművészeti műhelyek tervezőasztalain? Ki és 
hogyan rajzolta és tervezte meg őket, és hogyan lett belőlük végül kész 
termék? Milyen mintatrendek, textilanyagok és divatirányzatok voltak az 
1930-as években az óbudai Goldberger gyárban és Magyarországon?
A tárlatvezetésen ezekre keressük a választ a Goldberger Textilipari 
Gyűjtemény műtárgyainak – a mintakönyvek és tervezői hagyatékok – 
segítségével. Vezeti: Orosz Diána, az Óbudai múzeum művészettörténész-
muzeológusa
Gyülekező: a Goldberger Textilipari Gyűjtemény recepciójánál (1036 Bp., 
Lajos utca 136-138.)
A program ingyenes. Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu
Szeretettel várjuk önöket!

2022. május 1., vasárnap 11.00-13.00 és 14.00-16.00 "Házalóktól a 
textilmágnásig" - Zsidó iparosok Óbudán – városi séta a Budapesti 
Tavaszi Fesztivál és az Esernyős Kft. által szervezett Séták napja 
program keretében
Óbuda egykor nagyhírű és nagyszámú zsidó lakossága elsősorban 
kereskedelemmel és iparral foglalkozott. Boltjaik és gyáraik az óbudai 
zsinagóga környékén működtek, leginkább a Lajos utca mentén.
Egy kellemes séta keretében most megismerkedhetünk az óbudai ipar- és 
gazdaságtörténet egyik legizgalmasabb szeletével. 
Vezeti: Horváth Péter, az Óbudai Múzeum történész-muzeológusa
Indulás: a Goldberger Textilipari Gyűjtemény recepciójától (1036 Bp., Lajos 
utca 136-138.)
A programra jegyek válthatók az esernyos.hu honlapon, a jegy.hu oldalán 
vagy a séta Facebook eseményénél.
Szeretettel várjuk önöket!
Az Óbuda napja programsorozat keretében megvalósuló programjainkért, 
kérjük, keresse fel honlapunkat vagy Facebook oldalunkat!

GOLDBERGER TEXTILIPARI 
GYŰJTEMÉNY
1036 Budapest, Lajos utca 136-138. 
tel.: 1/250-1020
www.textilmuzeum.hu

BTM AQUINCUMI MÚZEUM 
ÉS RÉGÉSZETI PARK 
1031 Budapest, Szentendrei út 135. 
+36-1-250-16-50
aquincum@aquincum.hu.

FLORALIA 0. NAPN  2022. április 29.
16:00 - 19:00 7 tételes sétáló borkóstoló a Borháló szervezésében (kóstolójegy 
helyben kapható 3500 Ft-ért)
16:30 - 17:30 Dr. Láng Orsolya, a BTM Aquincumi Múzeum igazgatója tart 
kurátori vezetést a frissen nyílt “Minden út Aquincumba vezet” c. kiállításban
17:30 - 18:30 Számel Lilla operaénekes ókori témájú operákból válogatott 
áriákat ad elő
Az rendezvény múzeumi belépővel látogatható, amely megvásárolható a 
Jegypénztárban. (A jegykiadás 18.00-ig tart.)
Felnőtt jegy: 2.200 Ft/fő
Diák, ifjúsági és nyugdíjas jegy: 1100 Ft/fő
Érvényes III. kerületi lakcímkártya felmutatásával 50%-os kedvezményt 
biztosítunk a belépőjegy árából.
KEEP FLOYDING - ATOM HEART MOTHER
2022. április 29., 19.00. Kapunyitás 17.30.
Április 29-én visszatér a polgárvárosi amfiteátrumba a Keep Floyding! A 
zenekar fő céljának tűzte ki a Pink Floyd zenéjének tolmácsolását és ápolja 
a progresszív rock legszebb hagyományait. Az április végi koncerten az 
érdeklődők a lemenő nap fényeiben, ókori romok között hallhatják a Pink 
Floyd legnagyobb slágereit és élőben sosem hallott ritkaságait. Jegyek a Tixa.
hu-n kaphatók!
31. FLORALIA – RÓMAI TAVASZÜNNEP AZ AQUINCUMI MÚZEUMBAN
2022. április 29. – május 1.
2022-ben, két év kihagyás után, immár 31. alkalommal kerül megrendezésre 
Budapest egyik legrégebbi kulturális eseménye, a Floralia, amely a római 
hagyományokat felidézve kínál háromnapos feledhetetlen szórakozást a 
látogatók széles rétegének. A rendezvény helyszíne, az Aquincumi Múzeum 
Régészeti Parkja autentikus miliőt kölcsönöz a mára már fesztivállá nőtt 
eseménynek. A Floralia megfogható közelségbe hozza a klasszikus 
antikvitást és élményszerűen mutatja be római kori kulturális örökségünket, 
amely során a kísérleti régészet, élő történelem, zene- és táncművészet, 
színház és gasztronómia egymás mellett érvényesül.
A program az Aquincum Baráti Kör szervezésében, a Budapesti Történeti 
Múzeum, a Nemzeti Kulturális Alap, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat, valamint az Óbudai Kulturális Központ 
támogatásával valósul meg. A program a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
keretében a Budapest Brand promóciós támogatásával valósul meg.

ÚJ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
MINDEN ÚT RÓMÁBA AQUINCUMBA VEZET
„Minden út Rómába vezet” szoktuk hallani, olvasni manapság is az – 
egyébként középkori – mondást.. Új időszaki kiállításunkon ezeken a 
szárazföldi és vízi utakon kalauzoljuk végig látogatóinkat. Megnézzük hol 
futottak, milyen módon alakultak ki, mivel és kik utaztak rajtuk és arra is 
választ kaphatunk, hogy mi maradt ránk az ókori Róma híres útjaiból.
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Kis odafigyelés, 
hatalmas segítség!
Ajánlja fel Ön is egy kerületi civil 
szervezetnek adója 1%-át!

Számítunk egymásnak: www.civil.obuda.hu
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Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 
Művészeti Fesztivált rendez, melyre szere-
tettel hívja az Óbudán és Békásmegyeren 
élő nyugdíjas embereket. Kategóriák: vers, 
próza, ének, tánc, kézműves alkotások. Ne-
vezési határidő: 2022. május 2. (hétfő)

Az írásban benyújtott nevezéseknek tar-
talmazniuk kell a jelentkező nevét, címét, 
telefonszámát; milyen produkcióval lép 
fel; a mű címét és szerzőjét; zenei produk-
ció esetén a zenei alapot CD-n. Az írásos 
nevezéseket személyesen kérjük leadni! 
Az egyéni előadás időtartama legfeljebb 
5 perc, a csoportos előadóké 10 perc lehet. 
A színpadi produkciók előadása június 1-jén 

és 2-án lesz az Óbudai Kulturális Központ-
ban.

A Képzőművészeti és kézműves kiállítás-
ra benyújtott írásos nevezésnek tartalmaz-
nia kell a kiállítandó művek (max. 3 darab) 
darabszámát, méretét, technikáját. A kiál-
lításra a kiállítandó darabokat május 18-án 
(szerda) lehet leadni az ÓSZSZI-ban, a 1036 
Budapest, Kiskorona utca 3. szám alatt 
Honti Szilvia klubvezetőnél. Képzőművé-
szeti és Kézműves Kiállítás megnyitója má-
jus 25-én délután 13:30 órakor lesz.

A nevezés helye: Az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény Idősek Klubjaiban 
hétfőtől péntekig 8-tól 15 óráig.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tá-
mogatásával kedvezményes üdülésen 
vehetnek részt Siófok-Sóstón a III. kerületi 
nyugdíjas emberek. Az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény az idén három tur-
nust szervez: augusztus 8-14., augusztus 
15-21. és augusztus 22-28. között.

Az egyhetes nyaralás ára 48.400 Ft, amely 
tartalmazza az utazás költségét – oda-vissza 
busszal –, a szállást kétágyas szobákban 6 
éjszakára, a napi háromszori étkezést, kirán-
dulást és naponta színes programokat. A kí-
nálatban szerepel kézműves foglalkozás, tár-
sasjáték, irodalmi és zenés délután, vízparti 
fürdőzés és zenés-táncos ismerkedési-és 
búcsúest.

A sóstói nyaralásra szeretettel várják a III. 
kerületi állandó lakcímmel rendelkező nyug-
díjas polgárokat. Jelentkezésre az ÓSZSZI köz-
pontjában van lehetőség személyesen 2022. 
május 19-ig, hétköznap 8-16 óra között. Az elő-
zetes jelentkezés 
nem jelent automa-
tikus jogosultságot 
az üdülésre.

MÁJ. 2. / HÉTFŐ / 19:00 

SZAPPORÓTÓL 
BUDAPESTIG 1. 
YUYA MIZUNO (JAPÁN) CSELLÓ KONCERTJE

MÁJ. 5. / CSÜTÖRTÖK / 19:00 

SZAPPORÓTÓL 
BUDAPESTIG 2. 
KAISEI MIZUNO (JAPÁN) – ZONGORA KONCERTJE

MÁJ. 6. / PÉNTEK / 19:00  

ÓBUDAI ANEKDOTÁK
FELOLVASÓSZÍNHÁZ KRÚDYTÓL ESTERHÁZYIG 

MÁJ. 7. / SZOMBAT / 19:00

BACH-TÓL BEATLES-IG 
A KATONA TWINS (GITÁR) KONCERTJE

MÁJ. 12. / CSÜTÖRTÖK / 19:00

MAGYAR ÉS BÉCSI ESTÉK
SZOKOLAY ÁDÁM KONCERTJE

MÁJ. 13. / PÉNTEK / 19:00 

PÁRHUZAMOK TÁROGATÓRA

MÁJ. 27. / PÉNTEK / 17:0

ÍRORSZÁG 
ÉS OLVASVÁROS
KOVÁCSOVICS FRUZSINA GYEREKKONCERTJE

MÁJ. 27. / PÉNTEK / 19  :00 

S(W)ING WITH ME 
- DALOLJ VELEM 
SZULÁK ANDREA ÉS A BUDAPEST RAGTIME BAND ESTJE

MÁJ. 28. / SZOMBAT / 14:00 

KICSIK MOZIJA 
A KEDD STÚDIÓ ANIMÁCIÓS FILMJEI

MÁJ. 28. / SZOMBAT / 16:30  

MÁJUSI MASZKABÁL
A FAREMIDO OPERATÁRSULAT ELŐADÁSA

MÁJ. 28. / SZOMBAT / 19:00 

CIMBALIBAND / SZABADON
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT 

MÁRJUS 11. / SZERDA / 19:00

THE ARAB-JEWISH 
ORCHESTRA
NIZAR ELKHATER KARMESTER VEZÉNYLETÉVEL

MÁJ. 31. / KEDD / 19:00

LÉLEGZŐ DAL
PAJOR TAMÁS SZÓ-ZENE ESTJE
VENDÉGMŰVÉSZEK: KOLTAI RÓBERT ÉS GESZTI PÉTER

Budapest, Kiskorona utca 7. Tel.: +361 2500288 / +3620 4686935  
email: informacio@obudaitarsaskor.hu / www. obudaitarsaskor.hu
A rendezvényt az érvényben lévő járványügyi jogszabályoknak 
megfelelően tartjuk meg. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

MÁJUS AZ ÓBUDAI 
TARSASKORBEN

BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL A TÁRSASKÖRBEN ÓBUDAI TÁRSAS MAJÁLIS ZSIDÓ MŰVÉSZETI NAPOKA TÁRSASKÖRBEN

Idősek Művészeti Fesztiválja
Ki-mit-tud? 2022 KEDVEZMÉNYES 

BALATONI ÜDÜLÉSI 
LEHETŐSÉG A KERÜLETI 

NYUGDÍJASOKNAK

kultúra 20 aktuális21

fo
tó

: o
bu

da
.h

u



   
BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 
Megbízott szerkesztő: Berta Zsófia • Fotó: Paskó Zsolt • Envato Elements • Tördelőszerkesztő: Tóth István Gergely  
Kiadja Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat • e-mail: obudaujsag@obuda.hu • Nyomdai előállítás: FESZTNET Kft.  
Megjelenik 60 ezer példányban Web: obuda.hu/blog/media_uj/obuda-ujsag, facebook.com/obudaujsag 

A 2022-es közösségi evezés a Ró-
mai-partról indul és a Lupa-szigetig 
tart, majd visszaeveznek tengeri 
kajakban, túrakenuban. Az ese-
mény a III. kerületi önkormányzat 
támogatásával valósul meg.

A III. kerületi lakcímmel rendelkezők szá-
mára a program egy alkalommal ingyenes. 
Várnak mindenkit, aki kedvet kapott a kö-
zösségi evezéshez.

A következő ingyenes 
programok időpontjai:
2022. április 30-án és május 28-án (kajak-
kal, kenuval is lehet érkezni)

Jelentkezni az Indián Vízitúra honlapján, 
az indian-vizitura.hu oldalon lehet, ahol 
a nyári táborokról és további vízitúra lehe-
tőségekről is találnak információt.

A közösségi evezésnek nagy múltja van 
Óbudán. Az Óbudai Sportegyesület (Indi-

án-vízitúra) 1997 óta szervezi nyári sport-
táborait és oktatásait a vízi sportolási lehe-
tőségek iránt érdeklődők számára.Ezúttal is 
olyan nyílt napokat szerveznek, amelyeken 
a leendő túrázók tudáshoz, tapasztalathoz 
és evezős társkapcsolatokhoz juthatnak 
egy-egy jó hangulatú programon. 6 és 70 
év közötti érdeklődőket várnak. Mint írják, 
fontosnak tartják a generációk, családok 

közti együttműködést és a közös megoldá-
sokat, ezért a legénységet úgy állítják össze, 
hogy minden hajó célba juthasson, és a túra 
összes résztvevője lehetőség szerint jól érez-
ze magát.

A résztvevők az oktatás után csapatként 
dolgozva segítik egymást, és a vízre szállást 
követően kellemes, könnyű utazásra indul-
hatnak együtt. Többször is megállnak, bevár-
ják a csapatot, és pihenésre is lesz idő, írják.

Közösségi evezés és vízitúra ÓbudánRÉGI KASZÁSDŰLŐI FOTÓKAT GYŰJT AZ ÓBUDAI MÚZEUM
 

BAJNOKI DÖNTŐBEN A VASAS!

A Vasas női röplabdásai az elődöntő harmadik 
meccsén esélyt sem adtak a Szent Benedek RA-
nak. A Magyar Kupa-aranyérmes óbudai röplab-
dások úgy léphettek pályára a Szent Benedek 
RA elleni elődöntő harmadik összecsapásán 
a Folyondár utcában, hogy egy újabb győzelem-
mel bejutnak a fináléba.A színvonalas mérkő-
zést 3-0-ra nyerte meg a Vasas Óbuda (19, 13, 15).

A bajnoki döntő első mérkőzését lapzár-
tánk után, idegenben játssza a Vasas Óbuda, 
és az egy (vagy két) hazai összecsapásuk vasár-
napra esik. A mérkőzéseket az M4Sporton vagy 
az m4sport.hu oldalon lehet követni. Szurkoljunk 
együtt a csapatnak!

Következő tervezett megjelenés: 2022. május 13.

                          MEGHÍVÓ                                                                POZIVNICA 

                             
 

 

a 2022. május 14-én szombaton,  
15-17 óra között tartandó 

 
író-olvasó találkozóra,  

melyen bemutatjuk  
Péntek Orsolya óbudai horvát 
identitású képzőművész-írót  

 
Beszélgetőtárs: 
Jankó Judit  

művészeti író, pszichológus 
 

Helyszíne: Esernyős Szindbád terem
1033 Budapest, Óbuda, Fő tér 2.

A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges:

Az első 30 érkező ajándékba kapja Péntek Orsolya 2020 ban megjelent „Hóesés 
Rómában“ című regényét.

 
– Bekašmeđera

poziva Vas i Vašu obitelj

u subotu 14. svibnja 2022. godine 
od 15 do 17 sati 

 
na susret sa spisateljicom, 

gdje će se predstaviti 
Orsolya Péntek spisateljica i slikarica 

hrvatskog podrijetla 
 

Razgovor vodi: 
Judit Jankó 

umjetnička spisateljica, psihologinja 
 

Mjesto: Esernyős dvorana Szindbád
1033 Budimpešta, Stari Budim, Trg Fő 2.

Sudjelovanje je besplatno, uz prethodnu registraciju: 

Prvih 30 pristiglih dobit će roman Orsolye Péntek naslovom „Sniježenje u 
Rimu“ objavljen 2020. godine.

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER POLGÁRMESTERE

ezúton is értesíti az érintetteket, hogy

2022. május 2. és 2022. május 16. között
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Harrer Pál u. 2.),
valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat honlapján (obuda.hu)

a 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott

Óbuda-Békásmegyer építési szabályzatának módosítási tervezete a
Hatvany Lajos u. – Juhász Gyula u. – Királyok útja – Pünkösdfürdő u.

által határolt területre megtekinthető.

Budapest, 2022. április 22.

dr. Kiss László
polgármester

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat elkötelezett a kerület 
színes és mozgalmas életének 
támogatása iránt, ennek egyik 
fontos eleme a helyi civil szer-
vezetek kezdeményezéseinek 

támogatása.
Idén tavasszal az alábbi  

témákban várjuk pályázataikat:

NYÁRI TÁBOROZTATÁS
KULTURÁLIS PROJEKTEK

“A” komponens: 
A kerületi kulturális szervezetek 
programra, rendezvényre való 

felkészülésének és bemutatko-
zásának támogatása

“B” komponens: 
Generációk közti tudáscse-
reprogramok támogatása

Gyermek- és ifjúsági projektek
Egyenlő esélyű hozzáférést 
biztosító integrált sport- és  
szabadidős tevékenységek
Az elnyerhető támogatási  
összegek pályázatonként  
eltérőek, a négy pályázati  

felhívás keretösszege összesen  
44 millió forint.

A részletes felhívások és beadási 
határidők megtekinthetőek 

az alábbi oldalon: civil.obuda.hu/
palyazatok-tamogatasok/palya-
zatok/aktualis-palyazatok/

A meghirdetett pályázatok kitöl-
tése egy erre a célra kialakított 
elektronikus felületen történik. 
Ez a felület segíti a pályázatok 
megírását és feldolgozását is. 

Ezzel újabb lépést teszünk a pa-
pírmentesség felé. Csak a felüle-
ten keresztül véglegesített, majd 

E-papír rendszeren keresztül 
benyújtott pályázatokat tudunk 

befogadni. A felületen való 
eligazodáshoz készítettünk egy 

segédletet, amely a bejelentkező 
oldalról letölthető.

Kérjük, hogy alaposan tanul-
mányozzák át a segédletben 
foglaltakat, valamint a pályá-

zati felhívásokat a gördülékeny 
pályázás érdekében. A pályáza-

tokkal kapcsolatos kérdésekben 
keressék Pál Zsolt esélyegyenlő-
ségi referenst a 06/1-437-8694-

es telefonszámon, valamint 
Bercsényi Kinga civil referenst 

a 06/1-437-8645-ös telefonszá-
mon vagy a bercsenyi.kinga@
obuda.hu e-mail-címen.

MEGJELENTEK 
AZ IDEI PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁSOK 
A KERÜLETI CIVIL 

SZERVEZETEK 
SZÁMÁRA

Óbuda arcai – fotópályázat

Ismert és ismeretlen emberek 
Óbuda-Békásmegyeren

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat 2022-ben hatodik 
alkalommal hirdeti meg fotó-
pályázatát. A VI. Óbudai Fotó-
tárlat címe: Óbuda arcai. Ismert 
és ismeretlen emberek Óbu-
da-Békásmegyeren.

Az előző öt évben sok száz 
résztvevővel, ezernyi bekül-
dött képpel, tucatnyi felkért 
művésszel és az Esernyős Ga-
lériában rendezett sikeres ki-
állításokkal megkezdett prog-
ramsorozat tovább folytatódik. 
Az eddigiekhez hasonló feltéte-
lekkel, magas pénzdíjakkal hir-
detik meg új fotópályázatunkat.

Arcok, emberek, csoportok 
fényképeit szeretnék a kiállí-
tóterem falain egymás mellé 

sorakoztatni, legyenek azok 
a kerület ismert személyiségei 
vagy a hétköznapok emberei, 
gyerekek, felnőttek. A kiírás 
az ismert személyek esetén 
az általuk hagyott nyomokat is 
elfogadja, szobraikat, emlékhe-
lyeiket vagy régebben készült 
fényképeik mai aktualizálását.

A pályázatra lehetőség szerint 
olyan képeket várnak, amelyek 
az elmúlt egy évben készültek 
Óbuda-Békásmegyeren, de in-
dokolt esetben (például ismert 
ember korábban bekövetkezett 
halála esetén) kivételt tesznek.

Olyan fényképet, amely 
az előző öt Óbudai Fotótárlat 
valamelyikén már szerepelt, ké-
rik, ne küldjenek.

A pályázat az eddigiekhez 
hasonlóan idén is nyitott, nyil-
vános, azon foglalkozástól, 
életkortól és lakóhelytől függet-
lenül bárki részt vehet: hivatá-
sos és amatőr fotósok egyénileg 
nevezhetnek a www.obudaitar-
latok.hu/fototarlat oldalon.

Pályázatot csak pontosan ki-
töltött nevezési lappal tudunk 
elfogadni, amely a honlapon 
lesz elérhető 2022. augusztus 
20-tól kezdődően.

Nevezési díj nincs. Kizárólag 
a honlapon keresztül szabályo-
san feltöltött fotók vesznek részt 
a pályázati értékelésben.

Bővebb információ: Csépányi 
Andrea, +36 1 437 8553, e-mail: 
obudai.tarlatok@obuda.hu

Egy készülő tablókiállításhoz keresnek olyan régi 
fotókat, amelyek Kaszásdűlő múltjáról szólnak. 
Az Óbudai Városfejlesztő Kft. egy Tér_Köz pályá-
zat keretében (közösségi tervezéssel) megújítja 
Kaszásdűlő központi részét. A munkálatok mellett 
az Óbudai Múzeum segítségével egy szabadtéri 
tablókiállítást is terveznek, ami a terület múltját 
mutatja be. Minél hitelesebben szeretnék bemu-
tatni a városrész mindennapjait, ezért keresnek 

olyan régi fotókat, amelyek Kaszásdűlő múltjáról 
szólnak (szanálások előtt, szanálások, lakótelepi 
építkezések vagy épp mindennapok pl. sporto-
lás, baba- és kutyasétáltatás, kerti munka stb.) 
és esetlegesen a tablókon is szerepelhetnének.
Aki szívesen segítené ezt a munkánkat, kérik, 
keresse Horváth Péter történész-muzeológust: 
horvath.peter@obudaimuzeum.hu vagy +36 70 
685 2168.
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TISZTELT HARMADIK 
KERÜLETI LAKOSOK!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ked-
vezményes muskátlivásárlási akciót szervez, 
amelyre szeretettel várjuk Önöket idén is.

Vásárlásra jogosultak:
A kerületben bejelentett lakóhellyel (állandó 
lakcímmel) rendelkező, nagykorú lakosok.

A vásárolható mennyiség:
4 tő muskátli/fő, amelynek vételára 200 Ft.

A jogosultság igazolása:
A kedvezmény igénybevételéhez saját névre 
szóló, érvényes személyi igazolvány és lak-
címkártya felmutatása szükséges.

Figyelem!
Az igazságosabb elosztás érdekében,  
valamint a készlet szűkössége miatt kérjük 
a fentiek betartását. Köszönjük megértésü-
ket. A visszaélések elkerüléséért a lakcím-
kártyák sorszámát az akció időtartamáig 
rögzítjük. A kiszolgálás érkezési sorrendben  
történik.

Az akció 2022. május 14-én (szombaton) 8.00 
órától a készlet erejéig, de legkésőbb 15.00 
óráig tart.

AZ AKCIÓ HELYSZÍNEI:

• Békásmegyeri Közösségi Ház – Bp. III. ker., Csobánka tér 5.

• Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ – Bp. III. ker., Kelta u. 5.

• Csillaghegyi Közösségi Ház – Bp. III. ker., Mátyás király út 13–15.

• Kaszásdűlői Kulturális Központ – Bp. III. ker., Pethe Ferenc tér 2.

• Városüzemeltetés telephelye – Bp. III. ker., Pók u. 1. (bejárat a Városfal utca felől)

• Óbudai Kulturális Központ – Bp. III. ker., San Marco u. 81.

A jogosultak bármelyik  
helyszínen vásárolhatnak  
muskátlit, de kérjük, 
hogy lehetőség szerint  
a lakóhelyükhöz legközelebb  
eső helyszínt keressék fel. 
Köszönjük!

dr. Kiss László

Óbuda-Békásmegyer polgármestere
Budapest, 2022. május

közérdekű 24


