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Nyolcadik alkalommal rendezik a Civil és
Nemzetiségi Napot május 31-én a
Csobánka téren.

Ajánlják fel adójuk egy százalékát az
Óbuda-Békásmegyeren önökért dolgozó
civil szervezeteknek! 

Újabb gyerek KönyvMegállót adnak át
május 29-én, ezúttal a Huszti úti Máltai
játszótéren.25

Gyerek KönyvMegálló a Huszti úton

11
Civil és Nemzetiségi Nap

24
Ne legyen mind1!

A felsõoktatásban to-
vábbtanulni szán-

dékozó, azonban a kép-
zés költségeit vállalni
nem tudó tehetséges fi-
atalok segítésére a kép-
viselõ-testület 2012-
ben Óbudai Továbbta-
nulási Támogatás néven

pénzügyi alapot hozott
létre. FELHÍVÁS A 29. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
május 29-én, pénteken je-
lenik meg.Újságunk korábbi
számai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

Óbuda Napján, május 2-án a hagyo-
mányokhoz híven Bús Balázs pol-
gármester átadta az Óbuda-Békás-
megyer Díszpolgára címet, a „Pro
Óbuda”-, az Óbuda Kultúrájáért-,
az Óbuda Sportolója-díjakat és a
Hidegkuti Nándor Emlékplakettet. 

Idén Kenessey Lászlónak, az
Aelia Sabina Zene-, Képzõ és

Táncmûvészeti Iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény ve-
zetõjének adományozta az Óbu-
da-Békásmegyer Díszpolgára ki-
tüntetõ címet a képviselõ-testület.
Az elismerést az óbudai egyház-
zenei élet újraindításában játszott
kiemelkedõ szerepvállalásáért, az
Albert Schweitzer Kórus és Ka-
marazenekar megalapításának,
töretlen hazai és nemzetközi sike-
reinek elismeréséért, intézmény-
vezetõi tevékenysége során Óbu-
da kulturális és oktatási életének
magas színvonalon tartásában
szerzett érdemeiért vehette át. 

ÓBUDA NAPI KÉPES BESZÁMOLÓ A 2-4. OLDALON

Kenessey László az új díszpolgár

ACsillaghegyen élõ
kisgyermekes szülõk

régi álma vált valóra azzal,
hogy elkészült a korszerû,
esztétikus játszótér a Ma-
kovecz bölcsõde és a Hu-
nyadi utcai óvoda közötti
területen. A park tervezõi
igyekeztek az igénynek

megfelelõ „mini szabad-
idõparkot” építeni a ki-
csiknek. Esztétikus kör-
nyezetben, biztonságos
játszóeszközök használa-
tával tölthetik szabadidejü-
ket a gyerekek. A parkot
május 2-án adták át.   

FOLYTATÁS A 6. OLDALON

Óbudai Továbbtanulási Támogatás

Elkészült Csillaghegy új játszótere

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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2015. 9. számÓbuda Napja2

Az idei évben az idõjárás
felülírta az eredeti terve-
ket, így a díjkiosztó ün-
nepséget nem a Szentlé-
lek téren, hanem a polgár-
mesteri hivatal házasság-
kötõ termében tartották
május 2-án, Óbuda Nap-
ján. A helyszín ugyan vál-
tozott, az érdeklõdés
azonban nem csökkent, a
terem zsúfolásig megtelt a
díjazottak hozzátartozói-
val, az érdeklõdõkkel.

A díjátadó ünnepsé-
gen részt vettek a

kerület országgyûlési
képviselõi, Varga Mihály
(Fidesz-KDNP) nemzet-

gazdasági miniszter és
Kiss László (MSZP), va-
lamint Óbuda-Békásme-
gyer testvérvárosának,
Csíkszereda képviselõi is.

Bús Balázs polgármes-
ter az ünnepélyes díjáta-
dón úgy fogalmazott: - A
mindennapi élet olykor
megterhelõ hétköznapjai
után a mai ünnepünk:
Óbuda Napja egyfajta
csúcsra érkezés. Remél-
jük minden résztvevõnek
érdekes, értékes közösségi
programokat kínálnak a
különbözõ helyszíneken,
számunkra pedig jó lehe-
tõséget arra, hogy e ma-
gaslati pontról visszate-
kintsünk az idáig vezetõ
útra. Beszédében kiemelte
a közösségépítés feladatá-
nak fontosságát, melynek
alapjait már lefektette az

önkormányzat. - És bár
feladat még bõven akad,
azt hiszem nem tévesztet-
tünk irányt, a fejlõdés
eredményei már a kerület
határain kívülrõl is jól lát-

hatók. Ennek bizonyítéka
többek közt az a jó néhány
díj és kitüntetés, amelye-
ket az önkormányzat és
intézményei nyerhettek el
az elmúlt évben. 

Bojár Gábor a Graphi-
soft Park és az

Aquincumi Technológiai
Intézet létrehozásáért vég-

zett értékteremtõ munká-
ja, az oktatás támogatásá-
ban játszott felelõs sze-
repvállalása, a mûszaki
területen kifejtett innova-
tív tevékenysége elisme-
réseként részesült „Pro
Óbuda”-díjban.

Gyimesi László sokol-
dalú, mûfajgazdag irodal-
mi munkássága, hagyo-
mányõrzõ elõadások és
Óbuda kulturális életében
a mûvelõdés-szervezés,
népmûvelés területén ki-
fejtett kultúraközvetítõ,
értékõrzõ tevékenységéért
kapott „Pro Óbuda”-díjat. 

Pokorádi Gizella a szo-
ciális területen hosszú
éveken át nyújtott hiva-
tástudattal és elkötelezett-
séggel végzett, példaérté-
kû empatikus segítõkész-
séget tanúsító munkájával
érdemelte ki az elisme-
rést. 

Cserfalvi Ákos az
évek óta folyamatosan

magas színvonalat kép-
viselõ cukrásztermékei
elismeréseként, a vendé-
geknek nyújtott kuliná-
ris élvezetek biztosításá-
ért kapta a kitüntetést. 

Óbuda Kultúrájáért-díj
Sasvári Edit mûvé-
szettörténészt, a
Kassák Múzeum
vezetõjét az intéz-
mény megújítása, a
kerületi kulturális
életbe való bekap-
csolása, magas
szintû kultúraközve-
títõ tevékenysége, a
közösségszerve-
zés terén kifejtett
munkája elismeré-
seként az önkor-
mányzat az Óbuda
Kultúrájáért-díjjal
tüntette ki. Bús Ba-
lázs polgármester
adta át a díjat.

Az Óbuda Sportolója-díja-
kat és a Hidegkuti Nándor
Emlékplakettet Bús Balázs
polgármester adta át. 

Akitüntetést 2008-ban
alapította és 2009 óta

ítéli oda Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata. Az
Óbuda Sportolója-díjat
olyan nõk és férfiak kap-

hatják, akik a városrészben
laknak vagy helyi sport-
egyesületben versenyez-
nek, saját sportágukban ki-
emelkedõ eredményt értek
el. A díjat évente két spor-
toló veheti át, többen kap-
hatnak emléklapot.

A másik elismerés, a
Hidegkuti Nándor Em-
lékplakett a kerületi lak-

címmel rendelkezõ, vagy
kerületi egyesületben dol-
gozó, kiemelkedõ munkát
végzõ sportszakemberek-
nek (vezetõknek, edzõk-
nek) jár. 

Az elismerést idén
Jókay Zoltán, a Vasas
Óbuda nõi röplabdacsapa-
tának vezetõ edzõje (Vasas
Sport Club) vehette át. 

Díjátadó ünnepség 

„A közösségépítés alapjait megteremtettük”

Jókay Zoltán (Hidegkuti Nándor Emlékplakett), Nagymihály Levente (Óbuda Sportolója-díj),
Kézdi Fanni (Óbuda Sportolója-díj), Bulyáki Soma (Emléklap), Gadányi Zoltána (Emléklap) és
Radics Krisztián (Emléklap) a díjátadó után (Fodor Nikoletta (Emléklap) nem szerepel a fotón)

Óbuda Sportolója-díjasok

„Pro Óbuda”-díjasok

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A kilencedik éve tartott
kulturális eseménysorozat
remek alkalom arra, hogy
az itt élõk együtt töltse-
nek egy napot. 

A kerület több
pontján kiváló

programok sora adott le-
hetõséget arra, hogy az
emberek még szoro-
sabbra fûzzék a szálakat
egymás között május 2-
án. Az önkormányzat tá-
mogatásával rengeteg
ingyenes program várta
a látogatókat a városrész
minden pontján. A mú-
zeumok többségébe in-
gyenesen lehetett belép-
ni és a vendéglátóhelyek
is kedvezményekkel fo-
gadták a betérõket.

Sztárfellépõk 

A közönséget neves
elõadók szórakoztatták:
Halász Judit, Tóth Ve-
ra, Palya Bea, Deák Bill
Gyula, a Random Trip, a
Hõsök, a Mary Popkids,
Keresztes Ildikó, Mahó
Andrea, Csengeri Attila.
Az egyes helyszínek há-
zigazdái népszerû mû-
sorvezetõk voltak: Bara-
bás Éva, Rákóczi Feri,
Pintácsi Viki, Rátonyi
Krisztina, Görög Zita,
Lukácsházi Gyõzõ. 

A Fõ téren Katlan
Tóni konyhája, a Czi-
niel cukrászda, kávézó,
„fröccsözde”, házi sör-
fõzdék kínálatai csábí-

tották a látogatókat. A
gyerekeket Vitéz László
jelenetekkel, mesékkel
varázsolták el. A kelle-
mes idõtöltéshez, a ha-
gyományos századfor-
dulós hangulathoz hoz-
zájárultak az ipar- és
népmûvészeti kirakodó
vásár portékái és a ko-
csikázás a korabeli lo-
vas hintón. 

A Szentlélek téren
Halász Judit adott kon-
certet, a Langaléta Gara-

bonciások, az Ethno-
sound djembe work-

shop, a Kincsõ Néptánc-
együttes, a Hõsök, a

Mary Popkids és a Ran-
dom Trip szórakoztatta
a közönséget.

A Zichy-udvarban és
a Kobuci kertben a
Chalaban, az Esti Kor-
nél és Frenk léptek szín-
padra. 

A Civil udvarban el-
feledett, izgalmas játé-
kokkal várták a gyere-
keket. Érdekes progra-
mokat kínáltak a szép
számmal megjelent ke-
rületi civil szervezetek
is. A Szent Margit Ren-
delõintézet munkatársai
ingyenes szûrõvizsgála-
tokat tartottak.

Békásmegyer adott
otthont a közbiztonsági
napnak, ahol rendõrségi
kutyás és katasztrófavé-
delmi bemutatót is tar-
tottak. A nap végén Deák
Bill Gyula adott nagy si-
kerû koncertet.

Csillaghegyen a kéz-
mûves foglalkozások mel-
lett volt veterán autó kiállí-
tás, hagyományõrzõ népi
játék, cirkusziskola, vala-
mint kémiasátor látványos
bemutató kísérletekkel.

R endõr, tûzoltó, köz-
terület-felügyelõ,

mentõ gépkocsivezetõ
és polgárõr is megkapta
az Óbuda-Békásmegyer
Közbiztonságáért-díjat,
amelyet a kerület köz-
biztonságának megõrzé-

séért legtöbbet tevõ
szakemberek vehetnek
át. Az elismeréseket Ke-
lemen Viktória alpolgár-
mester adta át.

A díjazottak: Lengyel
László Sándor polgárõr,
Temlin György mentõ-

gépkocsi-vezetõ, Vaszi
Ádám közterület-felügye-
lõ csoportvezetõ, Ruzsa
Gábor Zoltán tûzoltó fõ-
törzsõrmester, Tóth Áron
rendõr fõtörzsõrmester,
Buschné Péter Krisztina
rendõr õrnagy.

Óbuda Napja, a helyi közösségek ünnepe

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

Díj a közbiztonság erõsítéséért 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Az édesszájúak idén is
megkóstolhatták Csillag-
hegy tortáját, a Cserfalvi
Cukrászda jóvoltából. A
közönséget mások mellett
Palya Bea és Keresztes Il-
dikó szórakoztatta.

A Gázgyári lakótele-
pen a Rutkai Bori Band
koncertezett, nosztalgia
show-val lépett színpadra
Mahó Andrea, Csengeri
Attila, operett mûsort adott
Lukács Anita, Vadász
Zsolt, Benkóczy Zoltán.
Emellett volt zumba be-
mutató és nagy sikert arat-

tak fellépésükkel a helyi
nyugdíjasklubok tagjai is.

A Krúdy-negyedben
megszámlálhatatlan irodal-

mi, zenei és kulináris élve-
zet várta az arra látogató-
kat. Színpadra lépett töb-
bek közt az Óbudai Népze-

nei Iskola tanári zenekara,
az Andor Ilona mûvészeti
iskola kórusa és hangszeres
növendékei, a Roma Hun-

garicum Állami Mûvész-
együttes és az Óbudai Ka-
marazenekar. Este a Hot
Jazz Band játszott. 

ARómai-part mûvészi
szemmel való felfe-

dezése mûvészi alkotáso-
kon keresztül - ez volt a
célja a „Római P’Art 14.”
képzõmûvészeti pályázat-
nak, melyet az önkor-
mányzat a Fellini Római
Kultúrbisztróval közösen
hirdetett meg. A díjakat
Óbuda Napján adták át az
Esernyõs – Óbudai Kultu-

rális, Turisztikai és Infor-
mációs Pontban.

Olyan friss, elõremu-
tató kortárs mûvek szü-
letését várták, melyek a
„Római P’Art” szlogen-
re reflektálnak. Az ön-
kormányzat fontosnak
tartotta a városrészben
élõ képzõmûvészek
részvételét, ezért nekik
felkérõ levelet küldtek.

A szakértõ zsûri 61 kép-
zõmûvész alkotását ér-
tékelte, végül 28 pálya-
munkát tartottak kiállí-
tásra alkalmasnak, ki-
lenc munkát díjaztak. 

A helyezések és más
elismerések mellett Bús
Balázs polgármester kü-
löndíjat ajánlott fel. Az
elsõ helyezett a „Hajó-
vonták” címû kép lett.

Római P’Art 14.: a Hajóvonták nyert
A városrész több

pontján is tartottak
Óbudai Pikniket: Aquin-
cum-Mocsárosdûlõn,
Péterhegyen, Békásme-
gyer-Ófalun, Csillaghe-
gyen, Csúcshegyen,
Pünkösdfürdõn. Emel-
lett számos sportprog-
ram is volt. Nagy érdek-

lõdés kísérte az MH1-
Honvéd Tûzszerész és
Hadihajós Ezred „Óbu-
da” nevû aknamentesítõ,
illetve a Dunai Vízi
Rendészet, a katasztró-
favédelem, valamint
Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyeleté-
nek hajóját.

Az Óbuda Napja oldalait összeállította 
Szeberényi Csilla és Klug Miklós

Kaszásdûlõn, a 3K-ban és környékén is sok színes prog-
rammal várták az érdeklõdõket. Egyebek mellett volt
kézmûves foglalkozás, kutyabemutató Korom Gáborral,
a Fabula Bábszínház és az Alma Flamenca elõadása. Es-
te Tóth Vera varázsolta el a hallgatóságot

Piknik „hegyen-völgyön”

FOTÓK: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁNFOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Kenessey László karnagy, kántor,
ének-zene tanár. Az elismerést az
óbudai egyházzenei élet újraindítá-
sában játszott kiemelkedõ szerep-
vállalásáért, az Albert Schweitzer
Kórus és Kamarazenekar megalapí-
tásának, töretlen hazai és nemzet-
közi sikereinek elismeréséért, intéz-
ményvezetõi tevékenysége során
Óbuda kulturális és oktatási életé-
nek magas színvonalon tartásában
szerzett érdemeiért kapta. 

Kenessey László nevéhez fû-
zõdik az egyházzenei élet új-

raindítása Óbudán. Kitartó mun-
kája meghozta gyümölcsét és be-
került az óbudai zenei közélet vér-
keringésébe. A Szent Péter és Pál
Fõplébánia-templom kántor-kar-
nagya lett, több alap- és középfokú
oktatási intézményben tanított,
1984-ben alapította meg az óbudai
székhelyû Albert Schweitzer
ének-zenekart. Olyan kulturális
társaságot hozott létre, aminek hát-
terében az egyházzene, a szeretet
tanítása, a nemzetköziség és össze-
tartozás áll. A kórus nemzetközi
elismertséget is szerzett Óbuda, és
Magyarország számára. Legalább
15 neveltje vált híres zenésszé,
karmesterré. Legfõbb pedagógiai
elve, hogy „a gyerekeket szeretet-
tel kell tanítani, nevelni! Az iskolai

évek alatt feltárni a gyermekben
rejlõ humán- illetve reáltehetséget,
vagy a szélesebb érdeklõdésûek-
nél egyszerre mindkettõt.”

- Mi indította a zenei pálya felé?
- A bátyám jó példával járt elõt-

tem. Operaénekes lett. Én is egé-
szen kiskoromtól énekeltem, majd
minden átmenet nélkül bekerül-
tem a felnõtt kórusba. A diplomá-
mat a Liszt Ferenc Zeneakadémi-
án szereztem. Alapvetõen zenepe-
dagógusnak tartom magam.

- Mi volt az elképzelése az aka-
démia elvégzése után?

- Tanítani mindenképpen akar-
tam, ez a vágyam teljesült is, hi-
szen már a diploma megszerzése
elõtt egy évvel átadhattam tudáso-
mat az esztergomi ferences gimná-
ziumban, majd Budapesten a pia-
ristáknál. Késõbb az Óbudai Szent
Péter és Pál Katolikus Általános
Iskolát igazgattam és zeneirodal-
mat tanítottam. 1991-tõl vagyok
az Aelia Sabina Alapfokú Iskola
igazgatója. 

- Mindig hangsúlyozza, hogy az
értelmi és az érzelmi nevelés egy-
aránt fontos.

- Az iskola pedagógusainak célja,
hogy értékes, jól hasznosítható tu-
dással rendelkezõ új generációt ne-
veljenek. A gyerekeket szeretettel
tanítják-nevelik, s ezt a legtöbb szü-
lõ értékeli, jóllehet vannak olyanok
is, akiknek ez kevés, mert mindent
az iskolától várnának. E „félreértés”
tisztázása pedig nem megy mindig
könnyen. Pedig ha a gyereknek jó,
színes világa van, az azt jelenti,
hogy a lelke is rendben van. Ehhez
nagyban hozzájárul, hogy kiváló
pedagógusok egyengetik tanítvá-
nyaink zenei fejlõdését. Mûvészta-
náraink egyúttal hivatásos zené-
szek, és saját példájukkal is taníta-
nak. Azt gondolom, hogy minden-
féle gondoskodás megtérül, és a
gyerekek elõbb-utóbb megtalálják
a helyüket a világban. 

- Tudhatunk valamit a családi
hátterérõl? 

- Közel negyven éve élünk
Óbudán. Alegfontosabb, amit ehe-
lyütt meg kell jegyeznem, hogy
hálás vagyok nekik, amiért tolerál-
ták a munkámmal járó nyüzsgése-
met. A feleségem is foglalkozott
zenével, csellózott, de beteg lett a
keze, és fel kellett hagynia a zené-
léssel. Van három gyermekünk,
egyikük orvos, a másik légiirányí-
tó, a harmadik pedig szinkronszí-
nésznek tanul, és emellett óvodá-
ban dolgozik. 

- Mi jelenti ön számára idén a
legnagyobb kihívást?

- Idén 1000 éves az Óbudai
Szent Péter és Pál Fõplébánia. Ki-
hívást és szép feladatot jelent a no-
vember közepéig tartó színvonalas
zenei program összeállítása. A ne-
ves mûvészek örömmel jönnek,
ebbõl sejtem, hogy nem kellemet-
len nekik fellépni velünk. 

- Hogyan fogadta, mikor meg-
tudta, hogy idén ön lesz Óbuda
díszpolgára?

- Mit is mondjak? Nagyon
meglepett és természetesen jó-
lesett. Kicsit zavarban voltam,
mert én szeretek a háttérben
meghúzódni. Koncertek végén
is szívesebben látom elõl a szó-
listákat. Azt sem igazán szere-
tem, ha a templomi hangver-
seny végén tapsolnak. Én csak
teszem a dolgom. Ez tesz bol-
doggá. De most már ne beszél-
jünk rólam! Inkább szóljunk
zenetanáraink és növendékeink
sikereirõl! Szeberényi Csilla

Kenessey László Óbuda új díszpolgára

A karmester, aki „csak teszi a dolgát”

Lapzártakor érkezett: A Magyar Népmûvelõk Egyesülete Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának ítélte oda az „Önkormányzatok a közmûvelõdésért” díját,
melyet Bús Balázs polgármester vett át az Angyalföldi József Attila Mûvelõ-
dési Központban május 12-én. Az önkormányzat a közmûvelõdési feladatellá-
tás terén végzett kiemelkedõ munkájáért nyerte el a nívós elismerést

Közmûvelõdésért-díj az önkormányzatnak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A kerületben az eddig ellátatlan utcák nagy
részében befejezõdtek a csatornaépítési mun-
kálatok. Annak jártunk utána: ezek után mi a
teendõ, hogy minél elõbb használatba lehes-
sen venni a rendszert.

Elsõ lépés
Miután megépült az utcában a közcsa-

torna és az ingatlanhoz tartozó házi bekö-
tõvezeték és megtörtént a mûszaki vizsgá-
lat (az úgynevezett geodéziai bemérés), ezt
követõen állnak majd a szolgáltató rendel-
kezésére azok a mûszaki adatok, melyek
ismeretében az ingatlantulajdonosok meg-
kezdhetik a házi hálózat terveztetését. 

„Telken belül”
Ekkor érdemes tájékozódni a Fõvárosi

Csatornázási Mûvek (FCSM) honlapján,

ahol az ügyintézéshez szükséges lépések-
rõl részletes tájékoztatást olvashatnak. A
szükséges ûrlapok is letölthetõk. A terve-
ket tervezõi jogosultsággal rendelkezõ
szakemberrel szükséges elkészíttetni, errõl
mindenképpen érdemes telefonon vagy
személyesen érdeklõdni az ügyfélszolgá-
latnál. (A terv követelményeirõl a Gyakori
kérdések címszó alatt olvashatnak.)

Ügyintézés
A terveket két példányban kell eljuttatni

(személyesen vagy postai úton) engedé-
lyeztetésre az FCSM ügyfélszolgálati iro-
dájába. (Természetesen az utcai szennyvíz-
hálózat és a geodéziai bemérés elkészülte
után.) Az újonnan kiépült csatornák FCSM
-hez történõ mûszaki átadása után adhatják
ki a szolgáltatói hozzájárulást a telken be-

lüli hálózat megépítésére. Ezt követõen, a
tervek alapján kell elvégeztetni a telken
belüli munkákat. 

Használatbavételi hozzájárulás
Amint a munkálatokkal elkészültek, a

használatbavételi hozzájárulási kérelem
(ügyfélszolgálati irodán kapott, vagy a
honlapról letöltött ûrlap) kitöltésével lehet
megkérni az FCSM hozzájárulását a házi
csatorna használatbavételéhez. Ennek fel-
tétele, hogy az érintett ingatlantulajdonos
aláírja a közszolgáltatási szerzõdést. 

További információk
Az obuda.hu honlapon a BKISZ projekt

alcímben (jobb oldal, apró betû) A rákötés
ütemezése - A III. kerület utcáira lebont-
va-ra kattintva láthatóvá válik: táblázat-
ban sorolják fel, melyek azok az utcák,

Mikor és hogyan lehet rákötni a csatornára?

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Csillaghegyen élõ kis-
gyermekes szülõk régi ál-
ma vált valóra azzal, hogy
elkészült a korszerû, esz-
tétikus játszótér a Mako-
vecz bölcsõde és a Hunya-
di-Akácfa utcai óvoda kö-
zötti területen. 

Apark tervezõi igye-
keztek az igénynek

megfelelõ „mini szabad-
idõparkot” építeni a ki-
csiknek. Esztétikus kör-
nyezetben, biztonságos
játszóeszközök használa-
tával tölthetik szabadide-
jüket a gyerekek. 

A kis parkot Kelemen
Viktória alpolgármester
adta át május 2-án. Varga
Mihály nemzetgazdasági
miniszter, országgyûlési
képviselõ és Török Ferenc
önkormányzati képviselõ
a növekedést jelképezõ fá-
kat ültettek a téren. 

A területen korábban
csupán burkolatlan sport-
pálya, néhány elavult ját-

szóeszköz és kikopott nö-
vényzet volt. Az önkor-
mányzat vezetése 2011-
ben úgy határozott, hogy az
ingatlant újrahasznosítja és
beépíti. Csillaghegy térsé-
gében hosszú évek óta
problémát jelentett a böl-
csõdés gyerekek elhelyezé-
se, ellátása. Ezt a problémát
orvosolva a helyhatóság
Európai Uniós és az Új
Széchenyi Terv támogatá-
sával új, korszerû bölcsõ-
dét adhatott át. A Hunyadi
utcai óvoda és a Makovecz
bölcsõde közötti terület
azonban kihasználatlan
maradt egy ideig. Az elkép-
zelések szerint egy kelle-
mes, kulturált, korszerû ját-
szóteret terveztek kialakíta-
ni a bölcsõdéseknek, óvo-
dásoknak, kisiskolásoknak
és az õket kísérõ szülõk-
nek, nagyszülõknek. 

A játszótér kialakításáról
szóló alapötletet a Mako-
vecz Imre nevével fémjel-
zett építész stúdió tervei ál-
tal megépített bölcsõde for-

mája adta. A cél az volt,
hogy a játszótér szorosan il-
leszkedjen a bölcsi stílusá-
hoz. Jellemzõek lettek hát
az organikus, lágy vonalak,
melyek szabályos formák-
ban helyezkednek el. A fel-
használt anyagok közül ki-
emelkedik a fa. Akör alakú
központi tér a kikapcsoló-

dáson kívül találkozási
pontként is funkcionál. 

A meglévõ lombos ju-
harfa tövében árnyas terü-
letek húzódnak. Ajátszóté-
ren helyet kapott egy 33
négyzetméteres homoko-
zó, szomszédságában pe-
dig olyan hinták, melyek
több korosztálynak nyújt-

hatnak felszabadult perce-
ket. Természetesen van
mászóka is, és ami nagyon
fontos: akadálymentes il-
lemhely és pelenkázó, ke-
rékpártároló. A tér attrakci-
ójaként szolgál majd a fú-
vófejes vízjáték, mely a
nyári melegben párásítóval
hûsíti a gyermekeket. szcs

Elkészült Csillaghegy új játszótere

A közterületek elneve-
zésérõl a Fõvárosi Önkor-
mányzat közgyûlése dönt,
de kérik az adott kerület
önkormányzatának véle-
ményét. A III. kerületi ön-
kormányzat ennek alap-
ján javaslatot fogalmazott
meg két eddig névtelen
közterület elnevezésével
és egy közterület átneve-
zésével kapcsolatban. 

A Slachta Margit rak-
part és a Duna által hatá-
rolt 17977/2 helyrajzi
számú közparkra a katoli-

kus egyház életében je-
lentõs szerepet játszó,
2014-ben szentté avatott
Szent XXIII. János pápa
elnevezést, míg a
18135/19 helyrajzi szá-
mú közterületre a II. vi-
lágháborút megjárt, hadi-
fogságot túlélõ és 2013-
ban boldoggá avatott
szerzetes, Sándor István
elnevezést javasolta. 

A Jégtörõ utca a jövõ-
ben Angel Sanz-Briz út

lehetne. A spanyol hõs
diplomata, akit „buda-
pesti angyal”-ként emle-
gettek, a vészkorszak
idején a becslések sze-
rint közel 5 ezer ember
életét mentette meg. Mi-
vel a pesti és budai rak-
partok hõsök emlékét
õrzik, a Dunához közel
esõ Jégtörõ utca átneve-
zésével méltó emléket
állíthatnának a spanyol
diplomatának.

Közterületek új néven

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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ahol az érintett csa-
ládok elkezdhetik
az ügyintézést,
majd ráköthetnek
az újonnan épített
szennyvízcsatorná-
ra. A legfontosabb
tudnivalók megta-
lálhatók az alábbi
oldalakon: 
http://www.fcsm.hu/
ugyfelszolgalat/ugy-
intezes/csatorna-
bekotes/; http://
www.bpcsatornazas.hu/hu/bp/utemezes/
hol_lehet_mar_rakotni_a_csatornara;
http://www.bpcsatornazas.hu/hu/bp/kerde-
sekvalaszok/gyik/hazi_rakotes

Központi ügyfélszolgálati iroda: Buda-
pest, Kerepesi út 19. (bejárat az Asztalos

Sándor utca felõl). Nyitva tartás: hétfõn 8-
tól 20-ig, kedden, szerdán, csütörtökön 8-
tól 16-ig, pénteken 8-tól 14 óráig.

Ügyfélszolgálati fiókiroda: Budapest,
Váci út 23-27. (a Fõvárosi Vízmûvek épü-
lete). Nyitva tartás: hétfõn 10-tõl 18-ig,

kedden, szerdán és csütörtökön 8-tól 17-ig,
pénteken 8-tól 13 óráig. Telefonos ügyfél-
szolgálat: 455-4303, e-mail: ugyfelszol-
galat@fcsm.hu, postai cím: 1426 Bp., 72
Pf. 114., honlap: www.fcsm.hu

Szeberényi

A Fõvárosi Közgyûlés elfogadta a 2019-ig szó-
ló gazdasági programját. A megkezdõdõ, illet-
ve megvalósuló fejlesztések terén szükség-
képpen túlsúlyban vannak a közlekedési pro-
jektek, mivel ezen a területen a legszembeöt-
lõbb a lemaradás. 

A ciklus legfõbb fejlesztéseinek kerete-
it a 2015 márciusában elfogadott kor-

mányhatározat teremti meg, ami a mintegy
340 milliárd forint új fejlesztés finanszíro-
zási hátterét biztosítja. A tervek szerint az
1-es villamos vonalának meghosszabbítása
nem csak egy, hanem két irányba is meg-
történik.

Villamossal Aranyvölgyig 
Uniós forrásból megépülhet az Óbudát és

az esztergomi vasútvonalat összekapcsoló
villamos-vonal. A kötött pályán utazás
jelentõsen megkönnyíti majd a Bécsi út
érintett térségében élõk gyors közleke-
dését is. Az új villamos vonalszakasz a
Bécsi úton, a Vörösvári úti villamos
végállomás és az esztergomi MÁV-vo-
nal keresztezõdése között épül ki, 3 ki-
lométer hosszan, 14 milliárd forint uni-
ós forrásból. A projekt tervezési közbe-
szerzése lezajlott, a szerzõdést megkö-
tötték a Budapesti Közlekedési Köz-
ponttal (BKK). A közbeszerzést és a
részletes tervezést követõen hamarosan
megkezdõdhet a kivitelezés.

Az 1-es villamos megújult pályáját az
esztergomi elõvárosi vasútvonal újonnan
létesülõ, Aranyvölgy állomásáig hosz-
szabbítják meg. Az új végállomásnál
úgynevezett intermodiális csomópontot
létesül P+R és B+R parkolóval, helyközi
autóbusz-végállomással. Ezzel hatéko-
nyan csökkentve a 10-es számú fõút felõl
Budapestre beáramló agglomerációs for-
galmat, és az Árpád hidat valamint egész Bu-
dát érintõ közlekedési terhelést. A projekt ki-

emelten szolgálja majd a Bécsi út térségébõl,
így a Csúcshegy, a Testvérhegy és a Törökkõ
felõl érkezõ óbudai lakosok valamint az agglo-
merációs településekrõl bejárók igényeit oly
módon, hogy számukra új, környezetbarát és
gyors közösségi közlekedési alternatívát kínál
Budapest belterületeinek elérésére. A beruhá-
zást 2017-2018-ra tervezik. 

Megkésett kérés
A villamosvonal meghosszabbítása jó kam-

pánytémának tûnt. Kiss László (MSZP) a
2014-es választások évében élt is ezzel, kije-
lentve, hogy az óbudai lakosok könnyebb
közlekedése érdekében meg kell hosszabbíta-
ni az 1-es villamos vonalát az Óbudai Teme-
tõig. Azóta a kérdést többször is elõhozta, az-
zal az aprócska változtatással téve fel a kér-
dést a Parlamentben: tervezik-e, hogy a jelen-

legi kormányzati ciklusban kiemelt beruhá-
zásként megvalósítsák az 1-es villamos útvo-

nalának meghosszabbítását az esztergomi
vasútvonalig. Holott az elképzelések már
2012 júliusában konkrétumokat tartalmaztak.
A BKK (2012. július 26.) megjelentette hon-
lapján a tervrõl szóló cikket, „Újabb szakasz-
szal bõvülhet Budapest villamoshálózata: a
BKK megkezdte a külsõ Bécsi úti villamos elõ-
készítését” címmel. Ebben részletesen leírják,
hogy a Bécsi úton az 1-es és a 17-es villamos
továbbvezetése is elképzelhetõ, a Vörösvári
útnál meglévõ villamos végállomás és az esz-
tergomi MÁV-vonal keresztezõdése között.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata már
a 2000-es évek eleje óta szorgalmazza az 1-es
villamos esztergomi vasútállomásig történõ
meghosszabbítását, ezért a temetõig való
meghosszabbítás nem oldotta volna meg a
közlekedési kapcsolatokat.

Kelenföld: végállomás
A ciklusban uniós forrásból megva-

lósítandó közlekedési fejlesztések a
közösségi közlekedésre irányulnak,
melynek részeként meghosszabbítják
az 1-es villamos vonalát, elsõ körben
Kelenföldig. A Fehérvári úti végpont
csak ideiglenes megoldásnak tekinthe-
tõ, mivel a kötött pálya a környezõ,
„forgalomvonzó” területet nem éri el, a
végállomás egy erre kevéssé alkalmas
helyszínen van. A vonal déli szakaszán
hátralévõ 3 megállós hosszabbítása ré-
vén a Hungária körgyûrû kötöttpályás
kiszolgálása teljessé és véglegessé vá-
lik azzal, hogy a villamos-vonal eléri
az új Kelenföldi intermodiális csomó-
pontot. A fejlesztés egyesített engedé-
lyezési és kiviteli terve elkészült, 100
százalékos eu-s támogatásból. Jelenleg
a kivitelezéshez szükséges engedélyek
beszerzése folyik. A fejlesztések mind
hozzájárulhatnak a közösségi közleke-

dés magasabb színvonalához és a belvárosra
irányuló autóforgalom csökkenéséhez. sz

Már 2012-ben napirenden volt a meghosszabbítás

Megépülhet a külsõ Bécsi úti villamosvonal

FOTÓ: ASSAY PÉTER

A házi rákötés lépései
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Fényes sikerrel szerepel-
tek az Aelia Sabina Zene-
iskola növendékei a Vá-
cott rendezett XIII. Orszá-
gos Gitárverseny döntõjé-
ben nemrégiben. A meg-
mérettetésen az ország 40
zeneiskolájának tehetsé-
gei mérték össze klasszi-
kus gitárzenei tudásukat. 

Az óbudai fiatalok
közül a 15 éves gi-

tártehetség, Pál Szilvesz-
ter minden elõadása után
vastapssal kísérve, az
egész verseny érezhetõen
legnagyobb közönségsi-
kerét aratva, elsõ helyet
szerzett. Az óbudaiak
uralták a dobogót ebben
a korosztályban, ugyanis
társa, a szintén 15 éves

Kató Linda szép játékkal
a harmadik helyet szerez-
te meg. A legkisebbek
között az Aelia 10 éves
ígérete, Szabó Zóra
mindkét versenynapon
gyõzelemre esélyes telje-
sítménnyel robbant be el-
sõ versenyén. Srajber
Kinga a III. korcsoport-
ban került az ország leg-
jobb gitárosai közé. 

Zórát és Kingát Topa
Zoltánné Katalin, a gitár-
tanszak vezetõje „kormá-
nyozta” döntõbe. Az
Aelia Sabina óbudai csa-
pata tanári különdíjnak is
örülhetett, melyet a Szil-
vesztert és Lindát felké-
szítõ Szücsi Balázs érde-
melt ki tanítványai telje-
sítménye alapján. sz

Zeneiskolai gitárvirtuózok

Scheibli Zsuzsa, az Aquin-
cum Angol-Magyar Két Ta-
nítási Nyelvû Általános Is-
kola tanárnõje lett az or-
szág kedvenc tanára.

ANõk Lapja Café szer-
kesztõsége idén ta-

vasszal elindította az or-
szág kedvenc tanára akci-
ót. Elsõ körben az olvasók
jelölhették legkedvesebb
általános iskolai tanáraikat,
akik közül a szerkesztõség
választotta ki a végsõ gyõ-
zelemre esélyes 10-et. Az
ezt követõ szavazás ered-
ményeként az ország ked-
venc tanára 2015-ben
Scheibli Zsuzsa, az Aquin-
cum Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvû Általános
Iskola tanárnõje lett. 

Osztályába járni óriási
kaland: a gyerekek hon-
foglalót játszva tanulnak
a történelemrõl, és ha ép-
pen Csukás István regé-
nye a tananyag, akkor
Zsuzsa néni elintézi,

hogy személyesen talál-
kozzanak az íróval.

A Nõk Lapja Café úgy
gondolja, ez a kampány
azért volt nélkülözhetet-
len, mert olyan tanárokra
hívta fel a figyelmet, akik
„egytõl egyig olyan érték-
rendet képviselnek, amely
példaértékû lehet minden
diák számára, és szülõ-
ként hálával tartozunk ne-
kik, hogy fáradságot nem
ismerve türelmesen és
kreatívan vezetik be õket a
matek vagy az irodalom

rejtélyes világába.” A
szerkesztõség úgy döntött,
hogy a döntõbe került ösz-
szes tanár megérdemli, és
meg is kapja „Az ország
kedvenc tanára” elnevezé-
sû  plakettet. Emellett a hi-
vatalos gyõztes, Scheibli
Zsuzsa és osztálya ráadás-
ként ellátogathat az Eispro
jégkrémgyárba, ahol a diá-
kok nem csupán megkós-
tolhatják a fagylaltot, ha-
nem azt is megtudhatják,
hogy hány fokon dermed
meg a vaníliafagyi.

Az ország kedvenc tanára
az Aquincum iskola pedagógusa

A Dr. Béres József
Általános Iskola

Kiserdei tagozata adott
otthont a XVII. területi
szorobán versenynek
április 20-án. A megmé-
rettetésen sok „kiser-
dõs” tanuló vett részt,

közülük többen az or-
szágos döntõbe jutottak.

Az elõzõ évekhez ha-
sonlóan a gyerekek, év-
folyamonként oldották
meg a területi verseny
feladatait, majd követ-
keztek az úgynevezett

kyús vizsgák. A Kiser-
dõbõl sok tanulók beju-
tott a május 16-án tar-
tandó országos döntõbe.

Elsõ helyezés a tanárok fúvóversenyén 
A Dombóváron áprilisban rendezett Zeneiskolai Tanárok
Országos Fúvósversenyén, az Aelia iskola tanárai: Pá-
pista Andrea (fuvola) és Trautsch Ildikó (furulya) elsõ he-
lyezést ért el. Zongorakísérõjük: Mészáros Pálma.

Nemzedéki találkozó
Az Óbudai Gimnáziumba (volt Martos Flóra Gimná-
zium; Szent Lujza Intézet; Cselka Intézet) nemze-
déki találkozóra várják június 5-én 16 órától a volt
tanárokat és tanítványokat.

Továbbtanulás a Máltai Szakiskolában 
Gyermeke továbbtanulása még nem megoldott?! Vár-
juk szociális gondozó és ápolónak! 3 év alatt széles
körben használható, piacképes szakmát, illetve csa-
ládon belül is alkalmazható tudást kínálunk. Állami ta-
nulmányi ösztöndíj 2,51-es átlagtól május 4-tõl. A
Máltai Szakiskola pótfelvételt tart 2015. május 4-tõl
május 31-ig. Érdeklõdni és jelentkezni a következõ el-
érhetõségeken lehet: www.maltaszakiskola.hu; tel.:
368-9299, 368-9484; email: iskola@maltai.hu.

A Bölcsõdék Napjának országos
ünnepségét „Kicsi vagyok én, majd
megnövök én” címmel Nyíregyhá-
zán rendezték április végén. A két-
napos program szakmai konferenci-
ából és ünnepélyes díjátadóból állt.

Az Óbudai Egyesített Bölcsõdék 50
fõvel vett részt az eseményen. Az elsõ
napon színvonalas, a legújabb szak-
mai kutatások eredményeit is felsora-
koztató elõadásokat hallgathattunk
meg, olyan neves elõadóktól, mint dr.
Almássy Zsuzsanna PhD, dr. Podrácz-
ky Judit PhD, dr. Kádár Annamária és
Szappanos József. 

Az elõadók között szerepelt Tárno-
ki Erzsébet, az Óbudai Egyesített Böl-
csõdék intézményvezetõje is. Az Élõ
népzene a bölcsõdében programot
mutatta be a hallgatóságnak. Beszélt a
kezdetekrõl és a megszerzett tapaszta-
latokról; arról, hogy a népzene hallga-
tásával pozitívan befolyásoljuk a kis-
gyermekek anyanyelvi fejlõdését és a

beszéd indulását. Elõadását videó
anyaggal színesítette. A szakmai kö-
zönség a feledhetetlen zenei élmény-
bõl a konferencia második napján élõ
bemutatót is láthatott. 

Az ünnepi rendezvény második
napját Novák Katalin államtitkár asz-
szony nyitotta meg. Méltatta és elis-
merte a bölcsõdékben végzett szakmai
munkát. Ezután átadták a szakmai el-
ismeréseket.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet ka-
pott az Óbudai Egyesített Bölcsõdék
Szérûskert Bölcsõdéjének vezetõje,
Spiegelberger Péterné. 

Gondozónõi Díszoklevélben része-
sült, az Óbudai Egyesített Bölcsõdék
Kerék Bölcsõdéjének vezetõje, Hor-
váth Józsefné.

Forrai Katalin Díjban részesült az
Óbudai Egyesített Bölcsõdék intéz-
ménye, mely méltó megkoronázása az
Élõ népzene a bölcsõdében címû kez-
deményezésnek. 

Országos szakmai elismerés 
az Élõ népzene a bölcsõdében programnak

Szorobán verseny a Kiserdeiben

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Buda egészségügyi ellátása szempontjából
nem egy új intézmény létrehozása lehet a leg-
jobb megoldás, sokkal fontosabb lenne a Dél-
és Észak-budai súlyponti kórházak fejleszté-
se. Térségünkben egyértelmûen a Szent Mar-
git Kórházat tartom erre a legmegfelelõbbnek
- hangsúlyozza nyilatkozataiban Bús Balázs
polgármester. 

- Örültünk, hogy a Szent Margit Kórház
hosszú küzdelem után visszakapta az önál-
lóságát - emlékeztetett a polgármester.
Hozzátette: Észak-Buda és az agglomerá-
ció egészségügyi ellátásának szempontjá-
ból az intézmény fejlesztése prioritást kell
hogy élvezzen a jövõben. Legyen szó fej-
lesztésrõl vagy egy esetleges késõbbi dön-
tés értelmében egy új kórház megépítésé-
rõl, erre egyértelmûen a Margit kórház tér-
ségét tartaná megfelelõnek. Már korábban
is bebizonyosodott, hogy Észak-Buda
egészségügyi ellátása szempontjából ki-
emelkedõ és megkerülhetetlen szerepe van

a Margit kórháznak. Budán közlekedés,
infrastruktúra és egyéb szempontból is két
jelentõs kórház van, a Szent Imre és a
Szent Margit Kórház, amelyek fejlesztése
elengedhetetlen.

Fontos a lakosság véleménye
A polgármester elmondta: nem csak a

kórházzal kapcsolatban gondolja azt, hogy
a lakosság véleményét minden jelentõ-
sebb, õket érintõ kérdésben meg kell is-
merni, még a döntések meghozatala elõtt.
Ugyanakkor a Fõvárosi Közgyûlés és a
polgármesterek véleménynyilvánítása is
fontos. Egy új kórház létesítésérõl szóló el-
képzelések kapcsán elengedhetetlen az or-
vos-szakmai érvek figyelembevétele. Fel-
idézte: korábban már megéltük azt, hogy a
Margit Kórház kapcsán politikai döntést
hozott az MSZP-SZDSZ vezette Fõvárosi
Önkormányzat, ami enyhén szólva sem
szolgálta az ellátást, sokkal inkább kárt
okozott a III. kerületieknek.

Kulcsszó: a fejlesztés
Amennyiben a két szóban forgó kórház fej-

lesztése mellett döntenének, fontos lenne az
infrastruktúra bõvítése is, hogy a két intéz-
mény képes legyen ellátni többletfeladatait, és
új szakmákat tudjon elhelyezni. (Ilyenek pél-
dául a Margit kórház esetében a manuális
szakmák.) Amennyiben pedig valóban egy
már meglévõ intézmény részbeni kiváltásával
járna a két intézmény megújítása, az természe-
tesen az ellátási területek bõvülését hozza. 

Apolgármester hangsúlyozta, hogy csak ak-
kor van értelme a struktúra és az ellátási terület
növelésének, ha a többlet feladatokhoz finan-
szírozási kapacitás is társul. Ez akkor is igaz,
ha egy új intézményt hoznak létre és akkor is,
ha a meglévõ két intézményt fejlesztik. Sokkal
költséghatékonyabbnak ítélné a már meglévõ
ellátók fejlesztését egy zöldmezõs beruházás-
sal szemben. Ráadásul a betegút-tervezés is jó-
val hatékonyabb lehet, mert figyelembe veszi a
fõváros, különösen Buda geográfiáját éppúgy,
mint közlekedési hálózatát. sz

Új kórház helyett fej-
lesztéssel megoldha-

tó lenne Buda és az agglo-
meráció egészségügyi ellá-
tása - jelentette ki az ese-
ményen Bús Balázs pol-
gármester. A Szent Margit
Kórház 1897-es megépíté-
se óta megkerülhetetlen
szerepet, játszik nemcsak a
kerületben élõk, de egész
Észak-Buda egészségügyi
ellátásában. Mint ismere-
tes, a fõváros budai oldalán
két jól mûködõ, súlyponti
kórházat tartanak számon,
Dél-Budán a Szent Imre
Kórházat és északon a
Szent Margit Kórházat. 

Bár az állami szándék,
hogy Budapest budai ol-
dalán egy új kórházat kell
létrehozni ismert, Bús Ba-
lázs polgármester szerint
nem feltétlenül egy új kór-
ház megépítése lenne a
megoldás. Abban viszont
bizonyos, hogy a két súly-
ponti kórházat Észak- és

Dél-Budán a jelenlegihez
képest nagyságrendekkel
jobban szükséges fejlesz-
teni, mert a megerõsített
Szent Imre és Szent Mar-
git Kórház Buda és az
agglomerációs egészség-
ügyi ellátás kulcsa.

A Szent Margit Kórház
szakemberei ingyenes
szûrésekkel, konzultáci-
ókkal és a témába vágó
beszélgetésekkel, mûsor-
ral várták az óbudai csalá-
dokat. A legtöbben, mint-
egy 305-en koleszterin-
szintjüket, vérnyomásukat
275-en mérették meg. A
szûréseken résztvevõ la-
kosok csaknem 22 száza-
lékánál mértek magas vér-
nyomást, a koleszterin-
szintje pedig minden har-
madik embernek volt ma-
gas. Csontsûrûség méré-
sen 160-an vettek részt, a
szakemberek 60 embernél
találtak csontritkulásra
utaló, figyelmeztetõ jele-

ket. Az ingyenes proszta-
ta-vizsgálatot 130-an ke-
resték fel, 15 esetben java-
solták további kivizsgálá-
sukat, közülük 10-nél je-
lentõsen emelkedett érté-
ket regisztráltak a szakor-
vosok. Továbbá 12 aszt-
más beteget is kiszûrtek. 

A hazai gyógyszercég
egészségnevelõ kezdemé-
nyezése mellé számos is-
mert ember állt. A rendez-
vényre látogató lakosok-
nak lehetõségük volt sze-
mélyesen is találkozni
többek közt az Egészség-
város fõvédnökével, Ru-

dolf Péter színmûvésszel,
Béres Alexandra fitnesz
világbajnokkal, Katus At-
tila aerobik világbajnok-
kal, Nagy Tímea olimpi-
konnal, akik személyes
példájukkal is az egészsé-
ges, kiegyensúlyozott
életvitelt hirdették. 

A cég által a kórháznak
felajánlott 2 millió forin-
tos adományalap növelé-
séhez a résztvevõk min-
den egyes egészségügyi
szûrésen, tanácsadáson,
programon a részvételért
300 pontot kaptak, azaz
300 forinttal növelték az
adományalap összegét. A
rendezvény szervezõi és
az óbudai lakosság, az így
befolyt összegbõl a kór-
ház javára egy olyan rönt-
genkészülék beszerzését
segítette, mely a mûtét
közben teszi lehetõvé,
hogy radiológiai vizsgá-
lattal segítsék az orvosok
munkáját. 

A lakosoknak köszön-
hetõen a nap végén Cson-
tos Krisztina, a Szent
Margit Kórház megbízott
ápolási igazgatója 3 millió
677 ezer 300 forint ado-
mányt vehetett át dr. Zalai
Károlytól, a Richter Gede-
on Nyrt. PR-fõmunkatár-
sától. Sz. Cs. 

Richter Egészségváros a Faluház elõtt a Szent Margitért

Egészség ezreknek, három és félmillió a kórháznak
A Szent Margit Kórház fontos szerepet tölt be Budapest,
Óbuda-Békásmegyer és a térség egészségügyi ellátásá-
ban. A kórház csatlakozott a Richter Egészségváros
Programhoz, melyet a prevenció és az egészségmegõr-
zés jegyében tartottak a Flórián téren május 9-én. A la-
kosok részvételükkel nem csak saját egészségük megõr-
zéséért tehettek, aktivitásukkal hozzájárultak a cég ál-
tal az egészségügyi intézmény fejlesztésére felajánlott 2
millió forintos adományalap növeléséhez.

A már meglévõ kórházakat fejlesztené Bús Balázs

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Változások a gyermekfogorvosi ellátási körzetekben
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2015. április 9-én elfogadott, 24/2015. (IV.13.) számú önkormány-
zati rendeletével a III. kerületi gyermekfogászati körzetek számát
és az egyes körzetek utcajegyzékét módosította. Kérünk minden-
kit, hogy gyermekfogászati alapellátás igénybevételének szüksé-
gessége esetén elõzetesen tájékozódjon arról, hogy gyermeké-
nek, illetve kiskorú hozzátartozójának fogászati ellátását - beje-
lentett lakó, illetve tartózkodási hely alapján - melyik gyermekfog-
orvosi rendelõ, illetve gyermekfogorvos biztosítja.
A kerületben területi ellátási kötelezettséggel mûködõ gyermek-
fogorvosok hatályos utcajegyzékére vonatkozóan információt talál
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Hivatalos honlapján
(www.obuda.hu) és a gyermekfogászati rendelõkben kifüggesz-
tett „Gyermekfogorvosok utcajegyzéke” címû tájékoztatóban, to-
vábbá telefonon érdeklõdhet a III. kerületi polgármesteri hivatal
szociális szolgáltató fõosztályán, a 437-8659-es telefonszámon.

Az öregedés hatásai a bõrre volt a címe a Szent Margit Kórház nagy sikerû
Egészség Akadémiája soron következõ elõadásának. Dr. Pónyai Katinka bõr-
gyógyász szakorvos a korral járó bõrelváltozásokról, ezek megelõzésérõl, ke-
zelésérõl beszélt elõadásában április 13-án az Óbudai Kulturális Központban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Színpadi programok

A Flóra Értelmi Fogyatékoso-
kért és Autistákért Alapít-

vány céljai megvalósításának ér-
dekében várja mindazok jelent-
kezését, akik anyagilag és bármi-
lyen módon támogatni tudják a
szervezetet: legyen szó magán-
emberekrõl, cégekrõl, szakembe-

rekrõl vagy épp terapeutákról. Az
érdeklõdõk hívását Löfflerné Or-
bán Györgyi alapító a 06-30-311-
6790-es és Vass Éva kuratóriumi
elnök a 06-30-491-6867-es tele-
fonszámon fogadja. (Az alapít-
vány számlázási címe: 1033 Bu-
dapest, Benedek Elek utca 1-3.)

Családi napközi
A TÁMOP 2.4.5-12/2 „Alternatív nappali gyermekellátási szol-
gáltatások létrehozásának támogatása” címû pályázati felhívá-
sára három szervezet öt családi napközi létrehozását vállalta. A
III. kerületben a Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. biztosít
három év alatti gyermekek nappali felügyeletét ellátó napközit,
azoknak a szülõknek, akik a szülés után rövid idõvel ismét mun-
kát vállalnak.

1 % 1 % 1 %
A Gézengúz Alapítvány immár 25. éve egyedülálló fejlesztés-
sel segít a koraszülött gyermekeknek, akik születésük során ká-
rosodást szenvedtek. Céljuk, hogy hátrányuk ellenére utolérhes-
sék kortársaikat. Adója 1 százalékával ezeken a gyerekeken se-
gíthet! (Adószám: 19650823-1-41.)

Segítséget kér 
a Flóra alapítvány
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Hírösszefoglaló: Törvényi
változások is indokolják a
római-parti gát árvíz elle-
ni védelmének továbbter-
vezését. Mint ahogy azt
korábban hírül adtuk, a
gátépítést nem leállítják,
hanem hosszabb szaka-
szon alakítják ki az elkép-
zelések szerint. Jelenleg
a védmû áttervezése fo-
lyik, az országos vízügyi
hatóság szakvéleménye
és a törvénymódosulás
alapján.

A csillaghegyi öblö-
zet árvíz elleni vé-

delme is a 2020-ig tartó,
„Európai uniós progra-

mozási idõszak alatt tá-
mogatható fõvárosi vá-
rosfejlesztési projektek”
közé tartozik. Az érin-
tett területen 53 ezer
ember él, akiknek az ár-
víz elleni védekezést je-
lenleg a Királyok útja-
Nánási út vonalában hú-
zódó nyúlgát, az ehhez
csatlakozó Aranyhegyi-
patak töltése, a pün-
kösdfürdõi védmû és a
Barát-patak töltése
együttesen látja el. A
többször is tapasztalt ki-
rívóan magas árhullá-
mok árvízi jelenségei
rámutattak arra, hogy 8
méter körüli vízállásnál

erõs szivárgások, faka-
dóvizek jelennek meg
az Aranyhegyi-patak
töltésén, melyek a víz
áttörésével fenyegetnek.
Egy esetleges 9 méter
körüli tetõzés esetén a
Barát-patak torkolatá-
nak zárása is szükséges-
sé válhat. Az eredeti el-
képzelésekhez képest
110 centivel magasabb
lenne a gát, hogy ezzel
igazodjon a különösen
magas 2013-as nyári ár-
víz miatt megemelt mér-
tékadó árvízszinthez. 

Többek közt ez is in-
dokolja a Barát-patak és
az Aranyhegyi-patak

vízrendszerének, a terü-
let árvíz elleni védelmé-
nek vizsgálatát, az itteni
szakasz védmû-típusá-
nak kiválasztását és az
új gát megépítésének
tervezését. A fõváros te-
hát teljesen új mobilgá-
tat tervez, ezért leállítot-
ták a jelenleg futó enge-
délyezési eljárást. A ter-
vezési folyamatba to-
vább részletezik a tájépí-
tészeti és rekultivációs
kérdéseket. A tervek mó-
dosítását törvényi válto-
zások is indokolják.
Megváltoztak ugyanis
azok az árvízvédelmi
szintek, amelyeknek

meg kell felelnie a mo-
bilgátnak. A cél már
nemcsak a Római-part,
hanem a teljes csillaghe-
gyi öböl védelme, így a
Barát- és az Aranyhegyi-
patakot körülvevõ terü-
lettel is foglalkozniuk
kell. Új vízjogi létesítési
engedélyezési tervdoku-
mentációt kell készíteni
és új engedélyezési eljá-
rást kell lefolytatni a ró-
mai-parti gát ügyében.
Jelenleg a védmû átter-
vezése folyik az orszá-
gos vízügyi hatóság
szakvéleménye és a tör-
vénymódosulás alapján.

sz

Tervezik az átalakításokat

Nagyobb területet véd majd a római-parti gát

Ötvenötmillió forintos több-
letforrást biztosít a Fõvárosi
Önkormányzat a margitszi-
geti futókör rekonstrukció-
jára, a futókör rendszeres
tisztántartása, a gyalogosok
számára alkalmas sétány hi-
ányzó szakaszainak kialakí-
tása érdekében.

Számos fejlesztés kez-
dõdött a Margitszige-

ten. A projekt megvalósí-
tásában több szervezet is
részt vesz, a munkálatok
koordinátora a Fõvárosi

Önkormányzat. A beruhá-
zás során csatornázás kez-
dõdik, megújulnak a zöld-
területek, egyúttal re-
konstrukciót hajtanak
végre a futókörön is. 

A margitszigeti futókör
teljes felújítása folyamat-
ban van. Ennek során a
több mint öt kilométer
hosszú, rekortán borítású
futópálya teljes felújítá-
sán, szélesítésén dolgoz-
nak. Mindemellett bizton-
sági kamerarendszert épí-
tenek ki, öltözõket újíta-

nak fel, pihenõhelyeket,
nyújtó, lazító gyakorla-
tokra alkalmas helyeket
alakítanak ki. Apálya tisz-
tán tartásához egy több
millió forintos takarítógé-
pet is beszereztek.

Ahhoz, hogy a „sziget-
kör” fenntartható és jól
használható legyen, to-
vábbi feladatok elvégzé-
se szükséges. Az elké-
szült pálya mellett több
helyen nem volt kiépített
gyalogosút, ezért a gya-
logos, a kerékpáros és a
„bringó-hintós” forga-
lom az új futópályán zaj-
lik, ami a pályahasználat
során rendszeres konflik-
tushoz vezet. A futópálya
építése során ugyan he-
lyenként gyöngykavicsos
szórással készült gyalo-
gosút, de ennek felületén
kényelmetlen a járás, és
szinte lehetetlen babako-
csit tolni. Ez a megoldás
nem szolgálja a sétálók
és a futók „szétválasztá-
sát”. További komoly
gond, hogy a gyöngyka-
vics nagy mennyiségben
felkerül a futópálya fe-
lületére, balesetveszé-
lyes helyzetbe hozva a
futókat.

A fenti problémák ki-
küszöbölése érdekében a
futópályát szilárd burko-
latú, a gyalogosforgalom
számára alkalmas sétány

kísérheti majd végig, a
margitszigeti környezet-
be illõ térkõ-burkolattal.
Emellett több kitaposott
ösvényen végeznek
gyepfelújítást a parkban,
a futópálya elkészültét
követve. Ezekre a felada-
tokra 42,3 millió forintot
biztosít a Fõvárosi Ön-
kormányzat. (SZ)

Több pénz a margitszigeti futókörre

Több ezer tõ muskátli ta-
lált gondoskodó gazdára a
május 9-ei kedvezményes
muskátlivásáron, a város-
rész hat pontján.

A z önkormányzat har-
madszor rendezett

akciós virágvásárt, most is
nagy sikerrel. Kígyózó so-
rok álltak már délelõtt a
kedvezményes árú mus-
kátlikért. Lakcímkártya
felmutatásával minden ke-

rületi lakos 200 forintért
vehetett 5 tövet. 

A növénycsomagok ha-
mar elfogytak, így nem ju-
tott mindenkinek muskátli.
Az önkormányzat abban
bízott, hogy elég lesz, mert
tavaly több csomag meg-
maradt. Amennyiben jövõ-
re is meg tudják szervezni
az akciót, nagyobb meny-
nyiséggel készülnek az ese-
ményre, hogy mindenki-
nek jusson a virágból.

Kígyózó sorok 
a muskátlivásáron

Mondjon véleményt környezetérõl!
Az ön véleménye is számít! Készül a kerület új, közép-
távú környezetvédelmi programja. A program elkészí-
téséhez elengedhetetlen a kerületben élõk vélemé-
nyének megismerése környezetük állapotáról és a jö-
võre vonatkozó elképzeléseikrõl.Ezért egy kérdõív ké-
szült a kerületben lakók számára, amelyet megtalál-
nak a kerület honlapjának (www.obuda.hu) nyitó olda-
lán. A „Mondjon véleményt környezetérõl!” képre kat-
tintva tölthetik ki a kérdõívet. (A program készítõi má-
jus 23-ig várják a kitöltött kérdõíveket.)

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Múzeum és az
Óbudai Szent Péter és Pál
Fõplébánia közösen rende-
zett, április 23-án nyílt ki-
állítása bemutatja a fõplé-
bánia, a gyülekezet és a
templom újkori történetét.

A megnyitón Népes-
sy Noémi, az Óbu-

dai Múzeum igazgatója
elmondta, évekkel ez-
elõtt elhatározták, hogy
az állandó kiállítás mel-
lett minden évben egy
történeti idõszaki tárla-
tot is rendeznek. Lehetõ-
séget teremtve ezzel ar-
ra, hogy azokat a részle-
teket, amiket az állandó
kiállításon a múzeum
méretébõl adódóan nem
tudtak teljességben ki-
bontani - mint például
Óbuda társadalomtörté-
nete, társadalmi tagolt-
sága, vallási, felekezeti
megoszlása - az idõszaki
kiállítások által részlet-
gazdagon bemutathassa-
nak. Tavaly a Holo-
kauszt év jegyében az
óbudai zsidóság történe-
tét dolgozták fel, idén
pedig a katolikusság tör-
ténetét járja körül az öt
egységbõl felépülõ kiál-
lítás, amelyet a látogató
„körmenet-szerûen” vé-
gigjárva ismerhet meg.

- A kiállított szakrális
fõtárgyak jó része a
most is álló barokk
templomból származik,

amely dicséri a török
idõk után az Óbudán az
életet újrakezdõ német
ajkú lakosság munkáját
és az építtetõ gróf Zichy
Miklós áldozatkészségét
- mondta Tercsi Zoltán
címzetes esperes, az
Óbudai Szent Péter és
Pál Fõplébánia-temp-

lom plébánosa. Elõde-
ink az elmúlt 1000 év-
ben a hit alapjain kultú-
rát teremtettek és ennek
emlékével találkozhat-
nak a látogatók a kiállí-
táson. Feladatunk mind-
ezt megõrizni, amiben
segít ez a kiállítás is -
zárta szavait a plébános.

Bús Balázs polgár-
mester így fogalmazott:
a plébánia millenniumi
kiállítása története el-
múlt századainak bemu-
tatása az egyház erejére
és megújulási képessé-
gére irányítja a figyel-
met. A bazilikák, temp-
lomok, kápolnák és a
kolostorok romjai is azt
jelzik, hogy bár az em-
berek alkotta, kõbõl
emelt épületek ele-
nyésznek, maga az egy-
ház, mely az adott kor
keresztény közösségei-
nek összessége, nem
múlik el. A hit összetar-
tó erejének, és az egy-
ház vezetõi iránymuta-
tásának köszönhetjük a
magyar államiság meg-
tartását, európai létezé-
sünket, az alávetettség
éveit követõ megúju-
lást; de a megmaradást
a kommunista elnyomás
évtizedeiben, új szakrá-
lis helyek felépülését, a
közösségépítést, egy-

szóval az újrakezdés si-
kerét is. 

- A több mint két és
fél évszázadot felölelõ
tárlat egy apró, de óbu-
dai közösségünk számá-
ra fontos keresztmetsze-
te városrészünk törté-
nelmének. A csodálatos
rokokó szószék, vagy az
egyedülálló, Szent Ivót
ábrázoló festmény, a fa-
ragott szobrok története
remélem közelebb visz
a XVIII. században
Óbudán élõ kereszté-
nyek hagyományainak
és gondolkodásmódjá-
nak megismeréséhez -
mondta a polgármester.

(Az Óbudai Szent Pé-
ter és Pál Fõplébánia-
templom millenniumi
ünnepségsorozatához
kapcsolódó kiállítás  áp-
rilis 23-tól október 31-
ig tekinthetõ meg az
Óbudai Múzeumban.
Kísérõ tárlat: Mák Pé-
ter fotográfiái a fõplé-
bánia-templomról.)

Új idõszaki kiállítás az Óbudai Múzeumban

A gyülekezet és a fõplébánia-templom 1000 éve

A tárlat egységei körmenet-szerûen 
A  kiállítás elsõ egysége - a körmenet kiindulópontja - a templom, a gyülekezet
és a plébánia-templom mintegy 300 éves történetét tekinti át. A második egy-
ség a katolikus körmenetet és a hozzá kapcsolódó tárgyakat mutatja be, vala-
mint azt, hogy mi volt a körmenetek szerepe az óbudai katolikus közösség kö-
rében és ezt hogyan gyakorolták. A harmadik egységben a szentmiséket és a
hozzá kapcsolódó eszközöket, a negyedikben a katolikus egyletek megalakulá-
sát és szerepét az ötödik egyben utolsó szekcióban az életfordulók szertartá-
sait (pl: bérmálás, esküvõ, temetés stb.) az otthonban megjelenõ vallást és a
zarándoklatot mutatja be a tárlat óbudai történeteken keresztül.
A tárlat érdekessége, hogy több olyan XVIII. századi mûtárgyat is a nagyközön-
ség elé tárnak, amelyek a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom „kincsestá-
rából” kerülnek a kiállításba, eddig soha sehol nem voltak láthatók.

Tárlatkalauz 
Mint az Óbudai Múzeum minden kiállításához, ehhez is készül egy úgynevezett
tárlatkalauz, tudományos ismeretterjesztõ kiadvány,  amely egy történelmi átte-
kintõvel indul, bemutatja a kiállítás tárgyait és emellett egy regisztert tartalmaz
az Óbudán élt és szolgálatot teljesített összes plébános nevét, illetve az elmúlt
kétszáz év a fõplébánia átépítéseinek összes tervével.

Szoboráldás, pünkösdvárás 
Május 16. 11 óra, Szent Péter és Pál Fõplébánia-
templom: Nepomuki Szent János ünnepén áldják
meg a templom elõtt álló Nepomuki Szent János
szobrát. A Hídépítõk Egyesülete a Hidak és Hídépí-
tõk Napja alkalmából az A-HÍD Zrt. támogatásával
restauráltatta a hídászok védõszentjének, Nepomuki
Szent Jánosnak a szobrát. Az ünnep alkalmából
Szent János tiszteletére vízi felvonulást tartanak a
Dunán. Az evezõsöket a templom elõtti téren köszön-
tik és indítják útnak. (Helyszín: az Óbudai Szent Pé-
ter és Pál Fõplébánia-templom elõtti tér.)
Május 23. 19 óra, Hegyvidéki-Szentháromság
Plébánia: pünkösdváró imádság, éneklés, virrasz-
tás a Cella Trichoránál (IV. századi háromkaréjos
ókeresztény kápolna a Körte utca-Hunor utca-
Raktár utca találkozásánál).
Május 24. pünkösd vasárnapja, 10 óra, Óbudai
Református Egyházközség: ünnepi istentisztelet,
konfirmációval, úrvacsorával.
Május 25. pünkösdhétfõ, 10 óra, Óbudai Reformá-
tus Egyházközség: ünnepi istentisztelet úrvacsorával.

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

Egyházi hírek  rövidenFOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Költészet 
a romok között
Idén már 18. alkalom-
mal rendeztek költõver-
senyt az Aquincumi Mú-
zeumban. A Magyar Író-
szövetség, a Pannon
Mûvészeti Alapítvány
és a múzeum közösen
hirdette ki a megméret-
tetés lehetõségét. A hí-
vó mondat: „Ab urbe
condita - A város alapí-
tásától” volt. A Költészet
Napja alkalmából április
11-én a döntõbe jutott
pályamûveket színé-
szek tolmácsolásában
hallhatták az érdeklõ-
dõk.

Göncöl sikerek 
Az óbudai Göncöl Nép-
táncegyüttes a VI. Szi-
las Fesztiválon bonc-
hidai koreográfiával és
bodrogközi improvizáci-
óval állt színpadra ápri-
lis 25-én. A szakmai
zsûri elismerõen nyilat-
kozott az elõadásról, az
együttes két különdíjat
kapott; a Magyar Állami
Népi Együttes, valamint
Juhász Zsoltnak, a zsû-
ri egyik tagjának külön-
díját.

Egy gyûjtemény képei
A Völgyi-Skonda Kor-
társ Gyûjtemény fest-
ményei közül mutatnak
be néhány print-vál-
tozatot a Kórház utcai,
köztéri képzõmûvészeti
kiállításon, május 2-tõl
augusztus végéig

Két hangverseny
Pápista Andrea (fuvola)
és Mészáros Pálma
(zongora) jótékonysági
hangversenye május 18-
án 18 órától; Gedai Esz-
ter és Réman Zsófia fu-
volaestje május 25-én
19 órától lesz a békás-
megyeri Megbékélés
Házában. Zongorán köz-
remûködik Vitályos Ba-
lázs. (A belépés díjtalan.
Cím: Újmegyeri tér, a
Hadriánus utca-Királyok
útja sarka, a 34-es, 134-
es busz végállomása.) 

Az Esernyõs – Óbudai Kul-
turális, Turisztikai és In-
formációs Pont ez év ele-
jén indított beszélgetés
sorozatot Példakép(p)
címmel, a Kairosz Kiadó
Magyarnak lenni címû in-
terjúkötetei alapján. A
program következõ vendé-
ge Pitti Katalin operaéne-
kes, Liszt Ferenc-díjas,
érdemes mûvész.

- Az Esernyõs
Példakép(p) címû soro-
zatának vendégei kivétel
nélkül olyan emberek,
akik munkásságukkal
bizonyították, hogy mél-
tó példaképei az elkö-
vetkezendõ generációk-
nak. Katalinnak volt-e,
van-e példaképe, aki -
különösen kezdetben -
inspirálta?

- Az Esernyõs-béli pó-
diumbeszélgetés-soro-
zat vendégének lenni -
azt gondolom - egyfajta
súlyt jelent nemcsak
kulturális, hanem embe-
ri minõségben is. A tet-
teinkért és megnyilvá-
nulásainkért való fele-
lõsség igen nagy: félre-
beszélni nem lehet. Ha-
zudni a színpadon is
képtelenség, ott azonnal
kiderül, mennyire való-
di vagy álságos valaki.
Voltak és vannak példa-
képeim. A magánéle-
temben édesanyám, és
az õ becsületes, küzdel-
mes élete, a szakmából
Házy Erzsébet hatalmas
erejû mûvészete és
Maria Callas éneklése,
akinek a hangfelvétele-
ken a gondolatait is hal-
lani lehet.

- A mûvésznõ pályája
- hihetetlen kimondani -
több, mint 40 éve tart.
Tanít, áriaestjeivel járja
az országot, és mindig
szakít idõt a jótékonysá-
gi koncerteken való sze-
replésre is. Honnan ez a
múlhatatlan energia és
életszeretet?

- Az energiámat a hi-
tem adja, a hitem Isten
rám bízott feladatában:
adni, adni, élni segíte-

ni... Az élet a Teremtés
csodája, míg az éneklés
a tudomány által bizo-
nyítottan is életenergiá-
inkat sokasítja. 

- Pályája során olyan
mûvészekkel dolgozott
együtt, mint Simándy
József, Melis György
vagy Giuseppe Patané.
Kivel volt a legjobb, leg-
emlékezetesebb a közös
munka?

- Felsorolni szinte le-
hetetlen hány csodálatos
mûvészemberrel hozott
össze a hivatásom. Kez-
deni a pályát senkinek
sem könnyû! A Magyar
Televízió Zenés színhá-
za címû sorozatban, a
Giuseppe Verdi: Otello
címû operájából készült
tévéfilmben olyan kivá-
lóságokkal dolgozhat-
tam, mint Simándy Jó-
zsef és Melis György. A
filmet Horváth Ádám
rendezte és Ferencsik
János volt a karmestere.

Késõbb rengeteget ta-
nultam Sass Sylviától,
lelkes örömtõl elragad-
tatva hallgattam és cso-
dáltam õt pályakezdõ
koromban. Sok-sok
szép feladatot az õ kül-
földi pályájának beindu-
lása adott nekem. Nem
tudom biztosan, de úgy
sejtem, hogy több sze-
repre õ  ajánlott engem
maga helyett, ha el akart
menni külföldi felkéré-
seinek teljesítésére. Ke-
len Péterhez is számos
szép elõadás emlék fûz.
Mindig felkészült és szí-
vét-lelkét odaadó, cso-
dás partnerem volt, a
Traviata Alfrédjaként, a
Manon Lescaut René
des Grieux-jeként vagy
a Hoffmann meséi cím-
szereplõjeként, amiben
én Antóniát énekeltem,
Békés András rendezé-
sei, a Traviata, az Anye-
gin, a Pillangókisasz-
szony, a Boleyn Anna

egytõl-egyig feledhetet-
lenek számomra. Mirel-
la Frenit is nagyon sze-
retem, angyalian szép
hangját, zenei-lelki fo-
galmazását számos fel-
vételen élvezem. Sze-
rencsére nagyon hosszú
azoknak a sora, akikkel
együtt dolgozván meg-
adatott a teljesség és a
csodálatos biztonság ér-
zése.

- A zene sokaknak je-
lent kikapcsolódást. A
mûvésznõ hogyan tölte-
kezik fel egy-egy fárasz-
tóbb idõszakban? 

- Noha az éneklés sok
energiát vesz el tõlem,
ugyanakkor fel is tölt,
hiszen a természeténél
fogva felemeli az ember
lelkét. Leírhatatlan
öröm és béke az uno-
kámmal lenni, neki
szánni magam. A csend
az, ami tökéletesen ki-
kapcsol, de a háztartás-
ban, különösen a ker-
temben is sok örömömet
lelem. Nagyon szeretek
olvasni is, új anyagokat
kutatni és tanulni.

- Az Esernyõs – Óbu-
dai Kulturális, Turiszti-
kai és Információs Pont
közösségi térként szol-
gálja a kerület lakóit.
Katalin szerint miért
fontos a közösség ereje
napjainkban? 

- A mai világban külö-
nösen fontos a közös-
séghez tartozás érzése,
mert az emberek bezár-
kóznak magukba. Lel-
ket mozgató csoport,
társaság nélkül elsiváro-
sodunk, ugyanis csak
egy másik ember által
tudhatunk meg többet a
világról, s benne ma-
gunkról. A jótékonysági
koncerteket is azért vál-
lalom, mert azokkal egy
közösségnek segíthetek
együtt tenni valamit, és
ez nagyon jó érzés
mindannyiunknak. Min-
den ilyen esemény kö-
zösséget teremt aznapra,
és amit együtt élünk
meg, az mindannyiunk
szálait erõsíti.

Példakép(p) – beszélgetés Pitti Katalinnal
az Esernyõs közösségi térben

• A „Példakép(p)” címû beszélgetéssorozaton Pitti
Katalin, Liszt Ferenc-díjas, érdemes mûvész opera-
énekessel Fazekas Valéria újságíró beszélget má-
jus 21-én 18 órától az Esernyõsben (Fõ tér 2.). A
helyszínen kedvezményes áron megvásárolható a
Kairosz Kiadó gondozásában megjelent „Égi mezõ-
kön” címû kötetet.

FOTÓ: JUHÁSZ ATTILA
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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
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� 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
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmónikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-0601
� Kéménybélelés, szereltkémény építés,
turbós-kondenzációs kazánok bekötése, szak-
vélemény, ügyintézés. Tel.: 06-30-333-0447
� Kertészeti munkák, gyepesítés, favágás,
bozótírtás, kerítés építése, javitása. Térköve-
zés- betonozási munkák. Tel: 06-1-781-4021,
06(70)547-2584

� Kertépítés. Elhanyagolt telkek rendbera-
kása. Tel.: 06(20)376-6255
� Fodrász házhoz megy! Kedvezõ árak. Ju-
hász Piroska. Tel.: 06(30)324-0102
� 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
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� 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
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Minden munka egy kézben! Ács, kõmû-
ves, festõ, víz, villanyszerelés, kertépítések,
faipari létesítmények. Tel.: 06(30)479-2776
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Kádfelújítás. Ne cserélje le régi, kopott
öntöttvas kádját! A bontás árának töredékéért
felújítjuk. Tel.: 06(20)529-4180
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Veszélyes fák kivágása, gallyazása alpin-
technikával, ágdarálás, zöldhulladék elszállítás.
Parkfenntartás, fûkaszálás. www.greenarbor.hu
Tel.: 06(30)907-5948
� Vízvezeték-fûtésszerelés ingyenes kiszál-
lás helyszíni felméréssel Hencz Péter. Tel.:
06(70)397-3869
� Lakásfelújítás, tisztaságifestés. Üres la-
kásokra árkedvezmény, garanciával. Tel.:
787-1332, 06(20)986-3129
� 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
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítá-
sok, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812

� 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)595-30-57

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

� Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes be-
mutató órák! Természetes fiatalító megoldás.
Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját. Tel.:
06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctorna-obudan-hu92.webnode.hu

�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
�ÓBUDAANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron
bútorokat, dísztárgyakat, porcelánokat, fest-
ményeket, órákat, csillárt, könyveket, bizsu-
kat, írógépet, szõrmét, teljes hagyatékot. Díj-
talan kiszállással. Tel.:. 06-30-308-9148
� Autóját megvásárolom! Legyen az régi
vagy akár roncs. Forgalomból ingyen kivo-
nom. Kiszállási díj nélkül a hét minden nap-
ján! 06(70)622-0123

� 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 ékszer felvásárlás 1000 Ft-tól/g
áron. Mindenféle régiséget, órákat, Herendi-
Zsolnay-Gorka, arany-ezüst teljes hagyatékok
készpénzért. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Üzlet:
V. ker., Szent István krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949

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

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241

� Hajnali irodatakarításra gyakorlott, lein-
formálható, takarítónõt keresek. Telefonálni
munkanapokon 10 órától: 06(20)316-1356
� Csillaghegyi szépségszalonba fodrászt ke-
resünk. Tel.: 06(30)246-0810
�Duna House ingatlanértékesítõ hálózat III.
kerületi csapatába értékesítõ kollégát kere-
sünk. 06702382883, jablonszky.bea@dh.hu
�Háztakarítási tevékenység betöltésére vállal-
kozót keresünk Budapest, III. kerületébe, (470
lakásos) társasházban. Érdeklõdni: 250-1460
� Ingatlan-tanácsadó munkatársakat kere-
sünk kerületi irodánkba, a megnövekedett
ügyféligények kielégítéséhez. Fõ vagy mel-
léktevékenységként (kismamáknak is). Vár-
juk önéletrajzát: csillaghegy@oc.hu
� Gondnoki tevékenység betöltésére vállal-
kozót keresünk Budapest, III. kerületébe, (470
lakásos) társasházban. Érdeklõdni: 250-1460
� Óbudai étkezde gyakorlott szakácsnõt ke-
res részmunkaidõs v. friss nyugdíjas is lehet.
Tel.: 06(20)935-4578

�Felújítandó lakást (tégla vagy panel) vásá-
rolnék saját részemre. Lõrincz Péter Tel.:
06(70)383-5004
� Kiadó lakást keresek leinformálható, meg-
bízható bérlõknek, sürgõsen. ingatlan.lakas@
gmail.com Tel.: 06(70)521-0342
�Sürgõsen eladó a XIV. kerületben 57 nm-es
lakás, 14 lakásos társasházban. Tel.: 794-5758

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

� Budapest III. kerület Táborhegy, Ki-
rálylaki úton nagy telken lévõ (1200 m2) la-
kóingatlanunkat bõvíteni szeretnénk. Kere-
sünk a terület építési elõírásait ismerõ, az
önkormányzatnál jártas építészt tanács-
adásra, terv készítésére, ügyintézésre, eset-
leg kivitelezésre. Tel.: 06(20)555-3548  

Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában:

ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

Ingatlan

� Pizzához is értõ szakácsot keres az
ürömi Hütte! Várjuk fényképes önéletraj-
zát, ha szeretne Óbuda határában, egy pör-
gõs, családias helyen, profi csapatban dol-
gozni. E-mail: allas@uromihutte.hu Hon-
lap: www.uromihutte.hu

Állás

Egyéb

� Számítógépének javítása, operációs
rendszer telepítése, vírusirtás, töredezett-
ség-mentesítés stb. Tel.: 06(30)303-4721

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

�Német beszédcentrikus nyelvoktatás kül-
földi- és Goethe Intézetekben megszerzett
szakmai tapasztalatokkal. 25 éves nyelvésze-
ti-oktatói gyakorlat van. Bármely korosztály-
nak, 10 éves életkortól. E-mail: szamo-
ca5@citromail.hu Tel.: 06(30)609-9151

Oktatás

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

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó 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, szúnyogháló stb. szerelé-
se, javítása garanciával! Ajándék szúnyog-
háló minden redõnyhöz! Tel.: 06(20)341-
0043; 06(70)341-9489

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747

� TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és mo-
nitort vásárolok, hibásat is!). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

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

� Eltartási vagy életjáradéki szerzõdést

kötne egészségügyben nõvérként dolgozó és
ebben segítséget adni tudó fiatalasszony. Tel.:
06(70)408-8315

� A Szentendrei úton két db 26 nm-es üzlet-
helyiség kiadó. Érdeklõdni lehet hétfõtõl-csü-
törtökig minden nap 15-18 óra között a 388-
4726-os telefonszámon
�Budapest, III. Kaszásdûlõ u. 1. sz. földszin-
ten, utcára nézõ helyiség kiadó. Területe 50 nm,
3 helyiségbõl áll. Érdeklõdni: 250-1460

� Angol, magyar színjátszó tábor a Csúcshe-
gyen általános és középiskolás gyerekek részére.
Bejárás 9.500 Ft/hét, bentlakás 16.000 Ft/hét.
Pénteken bemutató. Bõvebben: ymichaelducit@
freemail.hu 387-9756; 06-31-321-0625

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

��1039 Bp., Hímzõ utca 7. és 9. sz. alatt ki-
adó egy-egy 36 nm-es, komfortos üzlethelyi-
ség. Érdeklõdni lehet: Békásmegyeri 1.sz.
Lakásfenntartó Szövetkezet irodájában 1039
Bp., Hímzõ u. 9. Tel.: 250-4646; 244-1653

Kiadó

Életjáradék

Festmény

a 2015-ös szezonra munkatársa-
kat keres az alábbi szakmákban:
• gyakorlott, érettségizett vendég-

látóipari eladó (pultos) 
• konyhai kisegítõ 
• kerthelyiségünkbe udvarleszedõ 
Jelentkezés telefonon a 
06-30-864-5562, 
06-30-863-0727-es számokon,
személyesen a 1031 Budapest,
Római-part 34. sz. alatt,
illetve a fényképpel ellátott 
önéletrajzokat az
info@evezossorkert.hu 
címre várjuk.

1 % 1 % 1 %
Támogassa adója 1 százalékával a
látássérült személyek társadalmi in-
tegrációjáért küzdõ Vakok és Gyen-
génlátók Közép-Magyarországi
Regionális Egyesületének munká-
ját! (Adószám: 18185030-1-42.) Az
egyesület a látássérültek esélyeinek
a munkaerõ-piaci helyzetben való fo-
lyamatosan javítása érdekében hét
látássérült, megváltozott munkaké-
pességû gyógymasszõrt alkalmaz
négy masszázshelyszínen, köztük
Békásmegyeren is: Szent Margit
Rendelõintézet Nonprofit Kft. (1039
Budapest, Csobánka tér 6., fsz. 85.).
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Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
Amadeus Mûvészeti Alapítvány 18061024-1-41
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
A Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676-2-41
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Aquincum Iskoláért Alapítvány 18112553-1-41
Aquincum-Mocsáros Egyesület 18099445-1-41 
Aranyág Mozgássérült 
és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
„A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány 19009557-2-43
Atlétikai Sportegyesület Rómaifürdõ 18106228-1-41
Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány  19676906-1-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány 19673752-1-41
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer 18065475-1-41
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Budapesti Budo és Mozgásmûvészeti Közhasznú Egyesület 18125476-1-41
Budapest III. kerületi Polgárõr Egyesület 18135327-1-41
BHRG Alapítvány 18241343-1-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergõ Gyerekekért Alapítvány 18258150-1-43
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány 18127887-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet 
és Templomépítõ Alapítvány 18075096-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE 18126381-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület  18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
Derûs Évekért Alapítvány 18129621-1-41
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros 
és Szabadidõsport Egyesület 18112735-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcmûvészeti Iskola (Hapkidosuli.hu) 19704692-1-41
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41
Elveszett Állatok Alapítvány 18113633-1-41
Erdõalja Alapítvány 19020305-1-41
Erõs Várunk Alapítvány 18072251-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány 18101041-1-41
FULLSPORT SE 18117778-2-41
Fürkészõ Tudás Közhasznú Alapítvány 18218233-1-13
Gankaku Sportegyesület 18121094-1-41
Ganz Ifjúsági Mûhely Egyesület 18086924-1-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülõ Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
GRUBER’S GYM Sportegyesület 18085143-1-41
Gyermekekért Alapítvány 18054413-1-41
Gyermekeinkért’91 Alapítvány 19700478-2-41
Gyermekek Egészségnevelõ Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
„Gyermekek a Mûvészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
Hegedûs István Alapítvány 19651879-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41
„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
„Iskolánkért” Alapítvány (Krúdy Gyula Ált. Isk.) 19703653-1-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Jövõbarát Alapítvány 18110458-1-41
K2 Funsports Club 18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Kassák Alapítvány 19666969-1-41
„Kastély Óvoda” Alapítvány 18090941-1-41

Kaszások  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41
Kerekecske Óvodai Alapítvány 19675974-1-41
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41
Kis Hõseink Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekek 
Gyógyulásáért és Családjaik Élhetõbb Jövõjéért 18269253-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítõ Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41
Kövi Szûz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41
„Krottendorf” Német Hagyományõrzõ Egyesület 18121991-1-41
Külker Evezõs Klub 18001903-2-41
Lakóközösségek Életminõsége Javításáért 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület 18121977-1-41 
Legyen a Betû Jó Barát Alapítvány 19666608-1-42
Legyetek Jók Alapítvány 18117826-1-41
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztõ, Oktatási, Nevelési, 
Módszertani Továbbképzõ Központ 18125342-1-41
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány 18081967-1-41
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Mûveltségért 18136586-1-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1- 41
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511-1-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Mûvészettel-Tudománnyal-Hittel 
a Közösségért Közhasznú Egyesület 18281167-1-41
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Neurofibromatózisos Betegek és Segítõik Társasága 18032729-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédõ Egyesület 18127021-1-41 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277-1-41
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41

Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft 22365503-2-41
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Társaskör Mûvészeti Munkáját Támogató Egyesület 18085112-1-41 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület (Óbudai WDSE) 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
Pais Dezsõ DSE 19025537-1-41
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41
PÉNUÉL Idõsotthon Alapítvány 18123618-1-41
PRO AQUINCO Alapítvány 19674076-1-41
Previfitt Sportegyesület 18136201-1-41
Rave Dance Sporttánc Egyesület 18132094-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány  19652533-1-41
Reménysugár az Idõsekért Alapítvány 18122370-2-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41
Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41
Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41
T-Art Alapítvány 19635600-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezsõ Ált. Isk.) 18130535-1-41
Történelmi Lovas Egyesület 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Tung Harcmûvészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Universum Taekwondo Team Harcmûvészeti 
és Kulturális Sportegyesület 18108141-2-41
Új Világ Egyesület 18701146-1-41
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572-1-41
Vasas Centenárium  Alapítvány 18123649-1-41
„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41
Vízililiom Egyesület  18119323-1-41
Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület 18126453-1-41
Zöld Almák Óvoda Alapítvány 18076994-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek sem-

mibe, ezzel azonban nagymértékben segíti a kerületben
mûködõ civil szervezetek munkáját. Kérjük, ajánlja fel
adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dol-
gozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szervezeteink
egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!
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Közép-Európa egyik legiz-
galmasabb városának
szellemiségét, energiáját
igyekszik átadni és a vá-
rost alakító lakosok XVIII-
XXI. századi történetét be-
mutatni a Kiscelli Múze-
um. Ehhez nem kis segít-
ség érkezik: állami forrás-
ból hamarosan a turisták
és az itt élõk körében is
népszerû közösségi terek
jöhetnek létre az intéz-
mény falain belül. 

AKiscelli Múzeum
fejlesztésére 317,5

millió forint szerepel az
állami költségvetésben: a

Budapesti Történeti Mú-
zeum (BTM) ebbõl a ke-
retbõl tudja kiköltöztetni
tagintézményébe azokat

az egységeit, amelyek je-
lenleg a rekonstruálni kí-
vánt, azt egykori Szent
István-termet foglalják el
a budai várban. 

Közösségi terek
High-tech és közös-

ségformáló terek, új ki-
állítótermek nyitása, ká-
vézó és borozó létesíté-
se is szerepel a tervek

között. A Kiscelli Múze-
um országosan kiemel-
kedõ jelentõségû mûem-
léképületére ráfér a re-
konstrukció. A célkitû-
zés a hatalmas barokk
épület teljes földszinti
terének, az épület alatti
sziklapince megnyitása
a látogatók elõtt, vala-
mint az intézmény bejá-
rásának akadálymentes-
sé tétele, az itt tárolt pá-
ratlan mûtárgyak õrzési
feltételeinek javítása és
hozzáférhetõbbé tétele. 

Tárlat-tér 
A beruházás során a

múzeum jó része közös-
ségi térré válik, az egy-
kori kolostorudvar felé
megnyitott kávézó és
borozó, valamint a kor-
szerûen újraformált fõ-
bejárati elõtér létesítésé-
vel. Mindemellett, ter-

vek szerint a speciális
igénnyel élõk számára is
láthatóvá teszik a köz-
kincseket, terápiás célú
foglalkozásokon. 

Az udvar alatti tér
összekapcsolódik majd a
-2. szinten az épület alat-
ti sziklapincével. Az így
létrejött 300 négyzetmé-
ternyi, teljesen egyedi,
barlangszerû kiállítótér-
hez kapcsolódhat a -2. és
a -1,5 szintjén egy 200
négyzetméteres, high-
tech megjelenésû tárlat-
tér. Ezen felül az udvar
alatti új pincében, három
szinten, 1100 négyzet-
méter alapterületû új,
korszerû raktárat alakíta-
nak ki. És nem utolsó-
sorban visszanyerné ere-
deti „szerepét” az egyko-
ri fõbejárat és az elõtér,
valamint az épület ke-
rengõje is. Sz. Cs.

Fejlesztések kezdõdnek a Kiscelli Múzeumban

Közösségi és high-tech terek jöhetnek létre

Idõsek mûvészeti fesztiválja 
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény ismét
mûvészeti fesztivált rendez, melyre az Óbudán élõ
nyugdíjas embereket hívják.
Kategóriák: vers, próza, ének, tánc, kézmûves alko-
tások. Nevezési határidõ: 2015. május 26.
Az írásban benyújtott nevezéseknek tartalmazniuk
kell a jelentkezõ nevét, címét, telefonszámát; milyen
produkcióval lép fel; a mû címét és szerzõjét; zenei
produkció esetén szükség szerint kottát a zongora
kísérethez. Kézmûves alkotásoknál a fentieken kí-
vül, a technikát és a méretet is fel kell tüntetni.
Az egyéni elõadás idõtartama legfeljebb 5 perc, a
csoportos elõadóké 8 perc lehet.
A színpadi produkciókat június 10-én és 11-én ad-
ják elõ a Békásmegyeri Közösségi Házban.
A képzõmûvészeti és kézmûves kiállításra benyúj-
tott írásos nevezésnek tartalmaznia kell a kiállítan-
dó mûvek (maximum 3 darab) darabszámát, mére-
tét, technikáját. A kiállítandó darabokat május 29-ig
lehet leadni az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
ményben, a Kiskorona utca 3. szám alatt Csongvai
Éva klubvezetõnél.
A képzõmûvészeti és kézmûves kiállítás megnyitó-
ja június 4-én 14 órakor lesz.
(A nevezést az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény idõsklubjaiban tehetik meg. hétfõtõl péntekig
9-tõl 14 óráig. Telefon: 250-1552.)

A2012-tõl mûködõ
óbudai KönyvMeg-

állók projekt indulása óta
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata, az Óbudai
Platán Könyvtár és a
KultúrMontázs Civil
Egyesület összefogásá-
ban összesen 6 állandó és
egy minden évben a Szi-
get Fesztivál idejére felál-
lított KönyvMegálló léte-
sült. Ebbõl a Máltai ját-
szóterekkel összefogva
igazi újdonságként a múlt
évig két gyerek Könyv-
Megállót is felállítottak a
kerületben.

Újabb gyerek Könyv-
Megállót adnak át május
29-én 15 órakor a Huszti
úti Máltai játszótéren. A
KönyvMegálló projekt
egyik legfontosabb eleme
mindig a gyerekek elérése,
hiszen többek között a jö-
võ nemzedékének való
mintaátadás a feladata. A
Dr. Szent-Györgyi Albert
Általános iskola tanulói -
akik rendszeres könyvtár-
látogatók, és nagy szerepet
vállaltak a könyvgyûjtés-
ben - segítik idén Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer
polgármesterének feltölte-

ni az új gyerek Könyv-
Megállót. 

A Huszti úti gyerek
KönyvMegállót a Rutkai
Bori Banda „fogadja örök-
be”, majd koncertet adnak
az átadóra összegyûlt gye-
rekeknek. Bár nagyon sok
fellépésük van, egyértel-
mû volt, hogy a Könyv-
Megálló örökbefogadá-
sára szakítanak idõt, hi-
szen Rutkai Bori is nagyon
jó kezdeményezésnek tart-
ja a gyerek KönyvMegálló
projektet. - Jó dolog ára-
moltatni a könyveket,
mindenki számára elérhe-
tõvé tenni az olvasást,
visszacsempészni a gyere-
kek életébe a meséket, a
mesekönyveket - mondta. 

R ejtõ Jenõ születésé-
nek 110. évforduló-

ja alkalmából az Óbudai
Platán Könyvtár és a
Fellini Római Kultúr-
bisztró ismét közös,
egész nyarat átívelõ ze-
nés felolvasó esteket
rendez. „Menjen, ha
akar. És akarjon, ha me-
het.” (Rejtõ Jenõ) 

A zenés felolvasó dél-
utánok idõpontjai: július
9-én 17 órakor; augusz-
tus 6-án 17 órakor; au-
gusztus 27-én 17 órakor.
(Helyszín: Fellini Római
Kultúrbisztró  Kossuth
Lajos üdülõpart 5.) 

A programsorozatot
Igor Lazin Rejtõ könyv-
borító kiállítása zárja
szeptemberben, az Óbu-
dai Platán Könyvtárban. 

Római katonák, gladi-
átorok, kelta harco-

sok harci bemutatói, pil-
lanatképek a kor minden-
napi életébõl - sok más
mellett ezek szerepelnek
az Aquincumi Múzeum-
ban május 16-án és 17 én
11-tõl 17 óráig tartandó
Floralia ünnepen.

Az Aquincum Baráti
Kör és az Aquincumi
Múzeum XXVI. alka-

lommal rendezi a római
kor egyik legkedveltebb
ünnepét, a Floraliát.
Ezen a napon fiatal vi-
rágkötõk római ihletett-
ségû kompozícióikkal
díszítik fel a múzeumot
és a romterületet. A láto-
gatók az ókort idézõ
életmód és kézmûves
bemutatókat láthatnak,
betekinthetnek az antik
Róma életébe.

Rejtõ 110

Gyerek KönyvMegálló a Huszti úton

Floralia: római tavaszünnep 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Élénk érdeklõdés kísérte az Óbu-
dai Sport és Szabadidõ Nonprofit
Kft. május 10-ei sportágbörzéjét,
melyet a III. kerületi TVE és a Ka-
szások Streetball pályáján ren-
deztek. Kilenctõl 15 óráig azzal a
céllal érkeztek a családok, hogy
gyerekeik számára megtalálják
azt a sportágat, amit a késõbbiek-
ben rendszeresen ûznek. 

A kerületi sportegyesületek
többsége fontosnak tartot-

ta a megjelenést, hiszen ez a nap
számukra a toborzást jelentette,

a helyszínen bemutathatták te-
vékenységüket, a gyerekek pe-
dig mindjárt kipróbálhatták, így
személyes tapasztalatokat sze-
reztek a sportágakról. A válasz-
tékra nem lehetett panasz, közel
ötven népszerû és kevésbé is-
mert, de érdekességeket rejtege-
tõ sportág szerepelt a listán. Az
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata által támogatott ese-
mény minden évben sikert arat,
a mostani talán a leglátogatot-
tabb, legsikeresebb volt az eddi-
giek közül. Lovas A

Sportágválasztó börze

Méghogy az emberek nem
szeretnek sportolni! Három-
ezres tömeg „futkározott”
az Óbudai Futófesztiválon,
melyet a pünkösdfürdõi gát-
nál rendeztek a Duna-parton
április 25-én. A jó idõ is
kedvezett, a közösségi él-
mény nem maradt el. 

A szervezõk célkitûzé-
se ebben az esetben

is az volt, hogy minél szé-
lesebb körben keltsék fel a
városrészben élõk érdeklõ-
dését a szabadidõsportok
iránt. Az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft.
az önkormányzat támoga-
tásával nyitott kapukat
döngetett, hiszen az ese-
ményen az eddigi legma-
gasabb részvétel mutatko-
zott. Ehhez nagyban hoz-
zájárult az is, hogy széles
volt a versenytávok válasz-
téka és sok színes prog-
rammal várták a látogató-
kat a megmérettetés mel-
lett. A kínálatban egyebek
közt gyerekprogramok,
sárkányhajózási lehetõség
is szerepelt. ASzent Margit

Rendelõintézet munkatár-
sai ingyenes szûrõvizsgá-
latokat és prevenciós ta-
nácsadást tartottak. Mind-
emellett a résztvevõk a fu-
tás optimális feltételeirõl
tájékozódhattak a „cipõ-
teszt busz” munkatársaitól. 

A nevezõk minden kor-
osztályt képviseltek. Ah-
hoz, hogy mindenki le-
küzdhetõ célt tûzzön ki
magának, a szervezõk több
új távot jelöltek ki. Legtöb-
ben a jelképes 2015 méte-
res távon indultak, melyet
létszámban a 7 kilométer
rajtvonalához álló 800 em-

ber követett. A fél-
maratonon is többen mo-
zogtak, mint tavaly. Az
egyéni mellett sokan kis
csapatokban futottak. 

Az eseménysorozat fõ-
védnöke, Benedek Tibor
olimpikon vízilabdázó és
Bús Balázs polgármester
indította a 2015-ös távot.
A versenyzõket Sinkó
Andrea tornász olimpikon,
Papp Krisztina kétszeres
magyar bajnok hosszútáv-
futó és Szabó Szilvia tizen-
háromszoros kajakozó vi-
lágbajnok is lelkesítette a
rajtvonalnál. Sz 

Ilyen nagy létszámú mezõny
még soha nem gyûlt össze a
nyugdíjasok évenként ren-
dezett sportnapján. Az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató In-
tézmény (ÓSZSZI) rendezvé-
nyén, melyet Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata tá-
mogatott, a nyugdíjas klu-
bok képviseletében 28 juni-
or és 6 senior csapat 170
versenyzõje mérte össze
ügyességét a Kaszások ko-
sárlabda csarnokában má-
jus 7-én. 

A bemelegítést a 77
éves díszvendég

vezette, aki még ma is
indul senior versenye-
ken. Eddig 206 arany-,
111 ezüst- és 47 bronz-
érem büszke tulajdono-
sa. Példája azt bizonyít-
ja, ha valaki rendszere-
sen mozog, idõs korára is
képes megõrizni kondí-
cióját. Az öt ügyességi
számból álló váltóver-
seny feladatai a verseny-
zõk életkori sajátosságai-
hoz igazodtak, a fiatalab-
bak gyorsabban, az idõ-

sebben megfontoltabban
teljesítettek. A díjakat
Kelemen Viktória alpol-
gármester, Müller Ist-
vánné és Molnárfi Sán-
dorné adta át.

Eredmények
Senior kategóriában I.

helyezést ért el a
Hatvany Idõsek Klubjá-
nak csapata. II. helyezett
a Kiskorona IK S’ Volt-
erõ nevû csapata. III. a
Meggyfa IK Mákvirág
nevû csapata. A junior
kategória gyõztese a
Meggyfa IK Duracell
csapata, II. a Hatvany
IK I. csapata, III. a
Meggyfa IK Négy az
egyben csapata. Lovas 

Nyugdíjasok sportnapjaHáromezren az Óbudai Futófesztiválon

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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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. minden hónap elsõ szerda 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.

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@lehetmas.hu e-mail címen.
Mihalik Zoltán (Együtt) minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a Fõ tér 4. I. emeletén, 
a testületi irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges: 06-20-236-0500.
Õri László (MSZP) minden hónap utolsó hetében hétfõn 16-tól 17 óráig
a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.).
Dr. Simonka Csaba (MSZP) minden hónap utolsó hetében, csütörtökön
15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., tel.:
368-9464).
Szanyó Miklós (Jobbik) minden hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 18 óráig a
békásmegyeri Jobbik irodában: Kabar utca 11., elõzetes bejelentkezés
alapján: 06-30-377-1857.

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái MSZP-s képviselõ fogadóórája
Czeglédy Gergõ, a 6. számú egyéni választóke-

rület önkormányzati képviselõje minden hónap

elsõ hetében, szerdán 16.30-tól 17.30 óráig az

MSZP III. kerületi irodájában: Mókus utca 1-3.

Tel.: 368-9464.

A korábbi tájékoztatásnak
megfelelõen idén nyáron

végzik az Óbudai Promenád
forgalommal érintett területei-
nek garanciális javítását. A tel-
jes burkolatcserét jelentõ mun-
kálatok június 1. és augusztus

10. között történnek meg. A
pontos ütemezésrõl az obu-
daipromenad.hu weboldalon,
valamint - a munkálatok ideje
alatt - a helyszínen és az Óbu-
da Újság lapjain lehet informá-
lódni.

Burkolatcsere az Óbudai Promenádon

Nyárváró gyalogtúra a Budai-hegységben
Az Összefogás Óbudáért Egyesület gyalogtúrára várja az ér-

deklõket május 16-án. Útvonal: Nagykovácsi községháza-Vörös-

pocsolya-Adyliget-Fekete-fej-Hárshegyi körút-Kurucles-Nyéki

templom romja. Táv: 12 kilométer. (A rövid túra: Nagykovácsi-

Vörös-pocsolya-Adyliget. Hazatérés: a 63-as és a 29-es buszok-

kal.) Szintkülönbség: 260 méter. Találkozó: 8.15-kor, a Szentlélek

téren, a 29-es busz végállomásánál. Busz indul: 8 óra 26 perckor

(átszállás 63-as buszra, indul: 9.03-kor; 9 óra 18 perckor). Érke-

zés: Szentlélek tér, a délutáni órákban. (A túrára a +36-30-350-

8359-es telefonszámon, vagy az info@osszefogasobudaert.hu e-

mail címen lehet jelentkezni.) 
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A pályázatra azok a Budapest III. kerületében bejelentett lakó-
hellyel rendelkezõ, életvitelszerûen itt élõ fiatal felnõttek jelent-
kezhetnek, akik:
a) 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagoza-
ton és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül
4,5 vagy a fölött van és felsõoktatási intézményben (felsõokta-
tási hallgatói jogviszony keretében), nappali tagozaton, költ-
ségtérítéses, teljes idejû alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egységes osztatlan képzésben
folytatják felsõfokú tanulmányaikat;
b) 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton
és felsõfokú tanulmányaikat már megkezdték a fenti feltételekkel
és átlaguk 3,5 vagy a fölött van és egyidejûleg csak egy felsõok-
tatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.
Mindkét esetben:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi
III. törvényben szabályozottak szerinti jövedelme és a vele közös
háztartásban élõ, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) vagy a 20. §. (4)
szerinti közeli hozzátartozók egy fõre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 250%-át.
A támogatás összege: a képzés hallgató által fizetendõ költségté-
rítés összegének 50%-a vagy 100%-a, de nem haladja meg a 400
000 Ft/félév összeget. 

A támogatást minden pályázati fordulóban újra kell pályázni! 
Az újra pályázók pályázaton való részvételének feltétele az, hogy
az elõzõ félév tanulmányi átlaga elérje vagy meghaladja a kerekí-
tés nélküli 3,5 átlagot.
A pályázaton való részvételhez szükséges a kitöltött forma-
nyomtatvány, az igénylõ és a vele közös háztartásban élõk jö-
vedelem igazolásai, továbbá 
2015-ben érettségizetteknek és elõször felvételizõknek: az érettsé-
gi bizonyítvány iskola által hitelesített másolata, melynek benyúj-
tási határideje 2015. június 30., a felsõfokú képzésre történõ fel-
vételrõl szóló hivatalos értesítés, melynek benyújtási határideje
2015. augusztus 10.
Már felsõfokú tanulmányokat folytatóknak: az év végi index hite-
les másolata, melynek benyújtási határideje: 2015. augusztus 10. 
A pályázat benyújtási határideje: 2015. június 1-tõl 10-ig.
A beérkezett pályázatokról a társadalmi
kapcsolatok, oktatási és kulturális fõosz-
tály, valamint a szociális szolgáltató fõ-
osztály javaslatának figyelembe vételével
2015. augusztus 31-ig mérlegelési jog-
körében eljárva a polgármester dönt, és az
önkormányzat 2015. szeptember 15-ig ta-
nulmányi szerzõdést köt a támogatottal.
(A rendelet, a pályázati kiírás és a kitöl-
tendõ formanyomtatvány a http://
obuda.hu/oktatas/obudai-tovabbtanu-
lasi-tamogatas/ oldalon található.)

Óbudai Továbbtanulási Támogatás

Gyermeknap alkalmából ismét családi
napot és kiemelt ételosztást szervez a

Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Kö-
zössége, az Ételt az Életért programjában
a Flórián téren a Faluház elõtti parkolóban
május 30-án 12 órától. Az ellátottak kö-
re ezúttal a III. kerületi családsegítõ által
kijelölt 800 leginkább rászoruló család,
akik a kerületben rendszeres támogatásra,
segítségre jogosultak. Az ételosztás tehát
„zártkörû”, de számos nyitott, ingyenes

programmal is kiegészül, melyre minden
érdeklõdõt várnak. Az ételosztást 12 óra-
kor Bús Balázs polgármester kezdi meg.

Programok
Az Összefogás Óbudáért Egyesület a

kerületi Családsegítõvel együttmûködve
készségfejlesztõ játékokkal, mûveltségi
teszttel, finomságokkal és játékosztással
várja a gyermekeket. A NOÉ állatotthon
állatsimogatójával és felelõs állattartás
programjával kapcsolódik be az akcióba.

A Krisna-hívõk életében
2015 a Környezetvédelem
Éve. Szeretnék ebbõl az al-
kalomból felhívni a gyer-
mekek figyelmét is a Föld-
bolygó védelmére, a biodi-
verzitás megõrzésének fon-
tosságára. Ezért idén külön-
leges Öko-játszóházzal vár-
ják az érdeklõdõket. 

Ételosztás, gyermeknapi programok a Flórián téren

Óbudai családi nap a Krisna-hívõkkel

Kedvezményes balatoni 
nyaralás nyugdíjasoknak 

Óbuda-Békás-
megyer Önkor-
mányzatának
támogatásával
kedvezményes
üdülésen ve-
hetnek részt
Siófok-Sóstón
a III. kerületi
nyugdíjasok.
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény az
idén három turnust szervez: augusztus 3-tól 9-
ig; 10-tõl 16-ig és 17-tõl 23-ig.
Az egyhetes nyaralás ára 42 ezer forint, amely tartal-
mazza az utazás költségét - busszal oda-vissza -, a
szállást 2-3 ágyas szobákban 6 éjszakára, a napi há-
romszori étkezést, kirándulást, naponta többféle színes
programot. A kínálatban szerepel kézmûves foglalko-
zás, társasjáték, irodalmi és zenés délután, vízparti für-
dõzés, élõzenés-táncos ismerkedési és búcsúest.
A sóstói nyaralásra várjuk a III. kerületi állandó lak-
címmel rendelkezõ nyugdíjas polgárokat.
Jelentkezés az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény saját lakhelyhez legközelebb esõ idõsek klubja-
iban június 25-ig, hétköznap 8-tól 16 óráig. Túlje-
lentkezés esetén elõnyt élveznek, akik elõször kíván-
ják igénybe venni ezt a lehetõséget. A továbbiakban
sorsolással dõl el, hogy ki vehet részt az üdülésen.
Jó nyaralást kívánunk, szeretettel várjuk az óbudai
üdülõket!

Müller Istvánné
intézményvezetõ

Idõsklubok: Kiskorona utca 3. Telefon: 250-1552;
Meggyfa utca 33. Telefon: 244-8259; Harrer Pál ut-
ca 4. Telefon: 250-3230; Harang utca 1. Telefon:
367-4853; Szérûskert utca 39. Telefon: 367- 4366;
Viziorgona utca 12. Telefon: 454-7063; Õszike utca
8. Telefon: 243-2434; Hatvany Lajos utca 1. Telefon:
454-0710; Sujtás utca 20. Telefon: 344-1559.

Nyílt nap az Óbudai 
buszgarázsban!

Színes, izgalmas progra-
mokkal várják a családo-
kat az Óbudai autóbusz-
garázs nyílt napján, május
31-én 10-tõl 16 óráig. A
program egyben a BKV
gyermeknapi rendezvé-
nye. A résztvevõk egy tel-
jesen felújított Ikarus 415-
ös busszal utazhatnak! És
a merészebb sofõrök ok-
tatóbuszos tesztvezeté-
sen is részt vehetnek.
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 73.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

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

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

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

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

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

Ingyenes tanácsadások
• Varga Mihály, a 4-es választókerület országgyûlési képviselõjének megbí-

zásából a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden

hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig dr. Tósoky Balázs ügyvéd; a Táborhe-

gyi Népházban (Toronya utca 33.) minden hónap második csütörtökén 18-

tól 20 óráig dr. Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart. (Bejelentkezés

nem szükséges. Érdeklõdni 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 Albert

Eszternél a 06(30)555-6228-as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu

e-mail címen 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, pénteken 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus

utca 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.)

Ingyenes tanácsadások a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél

Gyermekpszichológiai tanácsadás: minden hónap második szerdáján

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

Természetgyógyászati tanácsadás: minden hónap elsõ szerdáján 18

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

905-9175.

Családjogi tanácsadás: minden hónap második csütörtökén 19 órától.

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

967-1493-as telefonszámon.

(A tanácsadások helyszíne: a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

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

letszárnya.)

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

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

Matematika 
tehetségkutató 

Tehetségkutató délutánra
várják május 21-én 14 óra-
kor a Bárczi Géza Általános
Iskolába azokat a leendõ 4.
osztályos tanulókat és szü-
leiket, akik jövõ tanévtõl
emelt szinten, emelt óra-
számban szeretnék tanulni
a matematikát. (Cím: Bárczi
Géza utca 2.) A diákok ma-
tematikai logikai feladatokat
oldanak meg és egy rövid
beszélgetésen vesznek
részt a leendõ osztályfõnök-
kel. (Érdeklõdni a 243-1509-
es vagy a 243-1169-es tele-
fonszámon lehet.) 
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