
III. kerületi lakóhellyel rendelkező vá
lasz tópolgárok, óbudai székhelyű civil 
szervezetek is jelölhetnek Díszpolgárt. 

Folytatjuk Társasházi Hírmondó című rova
tunkat. Ezúttal a „rendes gazdálkodás kö
rét meghaladó” kiadásokról olvashatnak.

A Veres Péter Gimnáziumban rende
zik második alkalommal a középisko
lások zenei estjét február 12én.
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Megjelenésünk 
Lapunk következő száma 
február 12-én, pénteken je
lenik meg. Újságunk korábbi 
számai is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

A kórház radiológiai osztályán uniós 
forrásból öt új röntgendiagnoszti-

kai berendezés beszerzése valósult 
meg, amelyet Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és a kórház vezetőinek je-
lenlétében január 21-én adtak át hasz-
nálatra. Az új röntgengép-park átadása-
kor Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyűlési képviselő kije-
lentette: az egészségügyi szolgáltatások 
színvonalának emelése elsődleges célja 
a kormánynak.              Tudósítás a 8. oldalon

A 2015-ös költségvetésben 18 milliárd forint többlet keletkezett, ezek közösségi célú felhasználásáról döntött decemberben a kormány – ismertette kö-
zös sajtótájékoztatójukon Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő és Bús Balázs polgármester. A többletforrásból 1,595 mil-
liárd forint jut Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának fejlesztések támogatására                                                                                   Továbbiak a 2-3. oldalon

Négy nagy III. kerületi fejlesztést támogat a kormány

Új vásárcsarnok, tanuszoda és főút is épül

Modern röntgengépek a Margit kórházban

A békásmegyeri vásárcsarnok újjáépítése a legjelentősebb 
projekt, mely a tervek szerint 2018 végére készülhet el

Óvodaépület felújítása
Tavaly decemberben elkezdő
dött a Meseerdő Óvoda üres 
Váradi utcai telephelyének ka
pacitásbővítő felújítása. Az új 
épületben 75 gyermeket gon
dozhatnak.   Részletek a 7. oldalon

Fotó: Antal István
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Számos, tervezett és a helyi 
lakosok által is igényelt fej-
lesztés kezdődhet a város-
részben. Az önkormányzat 
több nagyszabású beruházá-
si tervet is eljuttatott a kor-
mány illetékeseihez. Ezek 
közül most négy, igen jelen-
tős projekt esetében találko-
zott a két fél elképzelése. A 
III. kerület kapja a második 
legtöbb pénzt, több mint 1,5 
milliárd forintot a fejleszté-
sek megvalósítására. A té-
mában közös sajtótájékozta-
tót tartott Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő és 
Bús Balázs polgármester a 
polgármesteri hivatalban ja-
nuár 18-án. 

A múlt évben a szigorú költségvetési po-
litika és a jó gazdálkodás eredménye-

ként keletkezett 18 milliárd forint többlet-
forrásból 1,595 milliárd forint jut Óbuda-
Békásmegyernek fejlesztések támogatásá-
ra – mondta Varga Mihály, aki hangsúlyoz-
ta: az elmúlt években olyan gazdaságpoliti-
kát folytattak, melyben bebizonyosodott, 
hogy van értelme a munkának. Tavaly 
csökkentették a személyi jövedelemadó-
kulcsot, kiterjesztették a családi adóked-
vezményeket és otthonteremtési program 
indult. Kifejtette, a kormány arra törek-
szik: még ebben a ciklusban legyen egy-
számjegyű az szja adókulcsa. Jelentősen ja-
vította az önkormányzatok helyzetét az 
összesen 1370 milliárd forintnyi adósságuk 
átvállalása. A III. kerület esetében a jó he-
lyi gazdálkodásnak köszönhetően arányai-
ban, az átlagoshoz képest kevesebbet, ösz-
szesen 2,6 milliárd forintnyi adósságot vál-
laltak át. A Fővárosi Önkormányzatot is se-
gítették, 2010 óta a kormány 222,4 milliárd 
forintot fordított a Budapesten kötelezően 

ellátandó feladatokra. A városrészben 
megvalósuló fejlesztések közt megemlítet-
te még, hogy egy korábbi döntésük értel-
mében 317,5 millió forint jut a Kiscelli Mú-
zeum felújítására is.

Bús Balázs hangsúlyozta: a legfontosabb 
fejlesztés a békásmegyeri piac felújítása, 
emellett megtörténhet a Váradi utca meg-
hosszabbítása, az Árpád Gimnázium nyí-
lászáróinak cseréje, valamint a III. Kerüle-
ti Torna és Vívó Egylet (TVE) létesítmé-
nyeinek felújítása. 

Megújul a békásmegyeri 
vásárcsarnok

Bár számos fejlesztést végzett az önkor-
mányzat az elmúlt években Békásmegye-
ren is, köztük utak, parkolóhelyek építését, 
a legkritikusabb részeken a közvilágítás ja-
vítását, a Templom utcai Békás park és 
több szabadtéri fitneszpark megépítését, az 
újragondolt Zipernowsky-sétányt, vagy a 
tavaly szeptemberben átadott Madzsar Jó-
zsef utcai Heltai Idősek Klubját, mégis az 
1980-as években épült vásárcsarnok újjá-

építése a legjelentősebb 
projekt, melyre régóta vár 
a lakosság. A támogatás-
ból végre megkezdődhet 
a Heltai Jenő téri piac új-
jáépítésének következő 
fázisa, melyhez a terveket 
már 2014-ben elkészíttet-
te az önkormányzat. 

Ennek megfelelően a je-
lenleginél lényegesen kul-
turáltabb bevásárlási le-
hetőséggel és parkolóval, 
egy igazi közösségi tér 
valósulhat meg a terüle-
ten. A 30 ezer lakos ki-
szolgálására hivatott piac 
és környezete elavult, le-
romlott állapota miatt 
funkcióját már nem tudja 
ellátni, ezért a hozzá kap-

csolódó építményekkel együtt elbontják. A 
helyén egy részben fedett, részben nyitott 
őstermelői piaccal, pavilonos jellegű kiske-
reskedelmi, szolgáltatói, vendéglátó funkci-
ójú épületrészekkel kiegészülő piaccsarnok 
épül, melyhez nyitott, árkádos terekkel le-
határolt burkolt tér kapcsolódik, összesen 
mintegy 2 ezer 500 négyzetméteren. A piac 
alá 190 férőhelyes mélygarázst is terveztek. 
A 4 milliárd forintos vásárcsarnok-beruhá-
zás első üteméhez szükséges forrás adott, 
folytatására akkor van lehetőség, ha a kor-
mányzat a projekt további támogatásában is 
szerepet vállal. 

Bús Balázs jelezte, hogy a tavalyi évtől 
minden közterület-alakítási tervüket úgyne-
vezett közösségi tervezésként, az érintettek 
bevonásával valósítják meg. Itt tett említést 
arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat Tér_
Köz pályázatának segítségével a Heltai Jenő 
tértől északra fekvő, Heltai Jenő tér-Madzsar 
József utca-Bálint György utca-Füst Milán 
utca által határolt közterület rehabilitációja 
is megvalósulhat még idén, nagyságrendileg 
600 millió forintos forrásból.

Négy nagy III. kerületi fejlesztést támogat a kormány

Új vásárcsarnok, tanuszoda és főút is épül

Fotók: Antal István
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A Váradi utca 
meghosszabbítása

A 1,5 milliárdos állami forrásból lehetőség 
lesz a Váradi utca meghosszabbítására is. A 
városrész közlekedésében az egyik legneural-
gikusabb pont a Kiscelli utca környékén ala-
kult ki, ahol jelentős az átmenő forgalom. A 
helyzet javítása, a Kiscelli kastély jobb meg-
közelíthetősége érdekében, illetve a Kiscelli 
utca és (az átmenő forgalomra tekintettel) a 
Szépvölgyi út alsó szakaszának tehermentesí-
tése érdekében a Bécsi út-Váradi utca csomó-
ponttól egy új főút kialakítását tervezi az ön-
kormányzat. A meghosszabbított Váradi utca 
a Praktiker áruház mögött haladva a Kiscelli 
Múzeum nyugati részén csatlakozik majd a 
Kolostor utcához. A várakozások szerint a 
Kiscelli utca forgalma jelentősen csökkenthe-
tő azáltal, hogy a forgalom nagy része az új 
úton halad. Jelenleg az előzetes vizsgálatok, 
az engedélyezési tervek készítése zajlik.

Újjáépül a TVE pálya
A kormány támogatást nyújt a több mint 

100 éves III. Kerületi Torna és Vívó Egylet 
(TVE) létesítményeinek megújításához is. A 
tervek szerint a projekt eredményeképpen 
több sportpálya, új öltöző épület, és 500 em-
ber befogadására alkalmas, fedett lelátós 

utánpótlásképző és szabadidőközpont építése 
szerepel. Emellett egy vízilabda csarnokként 
is működő uszoda megépítését tervezik a Ka-
lap utcai sporttelepen. A nagyságrendileg 1,5 
milliárd forintos beruházáshoz Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata egyébként a TVE 
számára vissza nem térítendő támogatás for-
májában vállalta (a TAO források lehívásához 
szükséges) önrész biztosítását. Ezzel az egye-
sületi tagokat, köztük több száz III. kerület-
ben élőnek nyílik lehetősége a kulturált körül-
mények közti sportolásra a jövőben.

Az MLSZ TAO forrásai egy műfüves bo-
rítású félpálya, és egy strandlabdarúgó pálya 
kialakítását, illetve a régi beton borítású ké-
zilabda pálya műfüves borítású labdarúgó 
grund pályává alakítását fedeznék. Az uszo-
da épület helyén egy műfüves kispálya is lé-
tesülne. A természetes füves, nagyméretű 
labdarúgó edzőpályát szabvány méretűvé 
(105×68 méter) alakítanák és a hozzá tartozó 
világítást is felújítanák. A Kiscelli köznél ta-
lálható, a Texber Kft. 100 százalékos tulajdo-
nában lévő telken, műfüves, palánkkal sze-
gélyezett félpálya kialakításáról szól a terv. 
Az ingatlanon megvalósuló beruházás önré-
szét a tulajdonos biztosítja. 

Az MVLSZ TAO-forrásaiból a régi be-
ton borítású kézilabda pálya helyére egy 

21-szer 28,5-ös, 2 méter mélységű meden-
cés tanuszoda is épülhet. A sportcentrum 
minden forrást egybevetve 1,7 milliárd fo-
rintból újulhat meg. 

Nyílászáró-csere
az Árpád Gimnáziumban

A negyedik projekt az Árpád Gimnázium 
nyílászáróinak cseréje. Bús Balázs elmond-
ta: az épület műemlékvédelmi szempontból 
is jelentős. Miután az Örökségvédelmi Hi-
vatal a múlt évben kiadta az engedélyt, 4,5 
millió forint önerőből kicseréltették a fő-
homlokzat legfelső ablaksorát. A most meg-
ítélt kormányzati forrás lehetővé teszi az 
épület összes korszerűtlen, több mint ötven-
éves külső nyílászárójának cseréjét. Ennek 
becsült költsége 90-110 millió forint, attól 
függően, hogy az Örökségvédelmi Hivatal 
milyen követelményeket támaszt a pontos 
kialakítást illetően. Az önkormányzat tervei 
között szerepel, hogy az iskola tornacsarno-
kát is felújítja a közeljövőben. 

A békásmegyeri vásárcsarnok 2018 vé-
gére készülhet el, a TVE tervezett beruhá-
zásai egy éven belül, az Árpád Gimnázium 
nyílászáró-cseréje még az idén megvaló-
sulhat, a Váradi utca meghosszabbítása pe-
dig 2017 őszére fejeződhet be.        Sz. Cs.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 39/2007. (VI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-Békás-
megyer Díszpolgára kitüntető cím alapításának és adomá-
nyozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adomá
nyozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, 
vagy művészeti életében maradandót alkotott;
b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan orszá-
gos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbu-
da-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:
a)  a képviselőtestület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevő Testület bármely tagja;
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár;
d) bármely  a III. kerületben székhellyel rendelkező  civil szervezet.
Évente egy kitüntető cím adományozható. Kivételes okokból éven
te további egy posztumusz kitüntető cím adományozható.
A kitüntető cím adományozására vonatkozó indítványokat az úgy
nevezett Javaslattevő Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a 
polgármester terjeszti be a képviselőtestület ülésére.

A kitüntető cím adományozásáról a 
képviselőtestület 2016 márciusi ülé
sén dönt. 
Az ÓbudaBékásmegyer Díszpolgári 
címet a polgármester adja át ünne
pélyes keretek között a Kerület Nap
ja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványté
telre jogosultakat, éljenek a lehető
séggel és legkésőbb 2016. március 

1-jéig tegyék meg indítványukat ÓbudaBékásmegyer Díszpolgá
rának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tar
talmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományo
zás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.
Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borí
tékban, 1033 Bp., Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osz
tály) lehet  ügyfélfogadási időben  benyújtani, vagy postai úton 
megküldeni.

 Bús Balázs
 polgármester

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozása 

Fotók: Antal István
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A Bem József Díj adomá-
nyozásáról, az Óbudai Pla-
tán Könyvtár megbízott ve-
zetőjének kinevezésről is 
döntöttek a képviselők a 
testület január 14-ei ülésén.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata és 

Varsó Bemowo kerülete 
azzal alapította a Bem Jó-
zsef Díjat, hogy évente 
egy lengyel és egy magyar 
személyt vagy közösséget 
részesítsék az elismerés-
ben, akik  tevékenységük-
kel kiemelkedően járultak 

hozzá a két kerület közötti 
szorosabb együttműkö-
déshez, fejlesztéshez, ki-

emelkedő munkát végez-
tek a magyar-lengyel kap-
csolatok ápolása és a ba-

rátság elmélyítése érdeké-
ben. A díjazottak kilétére 
a Bem József Kuratórium 
tesz javaslatot. A kuratóri-
um a határozata alapján a 
Wysocki Légió Hagyo-
mányőrző Egyesületet ja-
vasolja a 2016. évben a 
Bem József Díjra, a ma-
gyar-lengyel barátság ápo-
lása, a kulturális területen 
való együttműködés, vala-
mint a közös történelmi 
hagyományok ápolása ér-
dekében kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként. 
Ülésükön a kuratórium 

döntését a képviselők tá-
mogatták.

Az Óbudai Platán Könyv-
tár igazgatója nyugdíjba 
vonul, ezért a könyvtár 
folyamatos és zavartalan 
működésének biztosítása 
érdekében szükséges volt 
az intézmény élére meg-
bízott igazgató kinevezé-
se a kiírandó vezetői pá-
lyázat sikeres elbírálásá-
ig. A képviselő-testület 
úgy határozott, hogy 
2016. február 1-jei hatály-
lyal Pőcze Mártát, az 
Óbudai Platán Könyvtár 
igazgató-helyettesét bíz-
za meg az új vezető kine-
vezéséig. 

Elismerés adományozása, kinevezés 

Óbuda híres szülöttéről, Bu-
day-Goldberger Leóról  sze-
retne utcát elnevezni az ön-
kormányzat. A képviselő-
testület javaslatát továbbí-
totta a Fővárosi Önkormány-
zathoz. 

Dr. Buday-Goldber-
ger Leó Óbudán 

született 1878-ban, nagy 
múltú zsidó családban. 
Dédapja, Goldberger Fe-
renc az 1700-as évek kö-
zepén Cseh- és Morvaor-
szágból települt be, és 
Óbudán nyitotta meg el-
ső kékfestő műhelyét 
Óbudán. A kis műhely az 
évtizedek alatt hatalmas 
gyárrá fejlődött. A család 
1867-ben nemesi címet 
kapott Ferenc József csá-
szártól. Goldberger Leóra 
- másodszülött fiúként - 
édesapja nem a gyári tra-
díciók folytatójaként te-
kintett, ezért inkább jogi 
pályára irányította. Lip-
csében 1900-ban a jogtu-
domány doktorává  avat-
ták. Bátyja, Antal várat-
lan halála miatt azonban 
elhagyta a jogi pályát, és 
a generációk óta családi 
irányítás alatt álló gyár 
vezetőségének tagja lett. 

Apja halálakor, 1913-ban 
átvette a gyár irányítását, 
majd radikális moderni-
zálásba kezdett. Kiváló 
gazdasági érzékkel for-
dult mindig az innovatív, 
korszerű technológiák fe-
lé. Több mint négy évti-
zedes tevékenysége során 
a textilgyárat jelentősen 

bővítette, és világcéggé 
fejlesztette. A két világ-
háború közötti korszak 
gazdasági és társadalmi 
életének meghatározó 
alakja volt. 

Az óbudai textil-nyo-
mógyár mellett Kelenföl-
dön alapított fonó és szö-
vőgyárat, a cégnek lera-
kata volt a belvárosi 
Arany János utcában. 
1923-ban vásárolta meg 
az V. kerületben találha-
tó, Vörösmarty tér 4. 
szám alatti ingatlant, aho-
vá többfunkciós, neoba-
rokk épület építtetett. E 
ház falára emléktábla ke
rül. Az épület földszint-
jén működött a Goldber-
ger gyár egyik leghíre-
sebb anyagáról elnevezett 
Parisette kávéház. 

Goldberger Leó 1941-től 
feleségével és fogadott 
leányával a ház harma-
dik emeletén élt, innen 
hurcolta el a Gestapo 
1944. március 19-én, a 
német megszállás nap-
ján, és a mauthauseni 
koncentrációs táborba 
hurcolta. Végletekig le-
gyengült állapotban, a 
tábor felszabadításának 
napján vesztette életét 
1945. május 5-én.

1948-ban a 170 éve, öt 
generáció óta családi tu-
lajdonban és irányítás 
alatt álló, világhírű Gold-
berger textilgyárat álla-
mosították. A volt gyár 
helyén ma a Goldberger 
Textilipari Gyűjtemény 
mutatja be méltó módon 
a család, a gyár és a tex-
tilipari technológiák két-
száz éves változásának 
történetét. (Forrás: Gold
berger Textilipari Gyűj
temény.)

Élete, szorgalma és ha-
zaszeretete a mai napig 
példaként szolgál. Emlé
kének méltó megőrzését 
szolgálja az óbudai Tél 
utca Goldberger Leó ut
cára történő átnevezése 
is. (A döntés a Fővárosi 
Önkormányzat Közgyű-
lésének hatáskörébe tar-
tozik, az óbudai képvise-
lők ülésükön tehát ez irá-
nyú javaslatukat fogal-
mazták meg.) A helyszín 
kiválasztásakor fontos 
szempont volt a Goldber-
ger Textilipari Gyűjte-
mény közelsége.

Utcát neveznének el Goldberger Leóról Jubileumi diplomák pedagógusoknak
ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata felhívja a 
III. kerületi lakcímmel rendelkező nyugalmazott 
pedagógusok figyelmét, hogy az önkormányzat a 
korábbi évekhez hasonlóan 2016ban is segítsé
get nyújt a tanítóként vagy óvónőként végzett 
pedagógusoknak jubileumi díszoklevelük igénylé
sének ügyintézésében.
50 éve szerzett pedagógus arany; 60 éve szer
zett pedagógus gyémánt; 65 éve szerzett peda
gógus vas, illetve 70 éve szerzett pedagógus ru-
bin díszoklevelet kaphat, ha legalább 30 évet 
eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási osztályán 
nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell egy rövid 
szakmai önéletrajzot, első igénylés esetén a dip-
loma másolatát (a másolást és hitelesítést az osz-
tályon elvégzik), valamint a 30 év pedagógus 
munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó 
igazolást, erre a munkakönyv szolgál (arról is 
fénymásolatot készítenek az osztályon). Maga-
sabb fokozatú jubileumi diploma igénylése esetén 
csak az előző jubileumi diploma fénymásolatát 
szükséges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket 2016. február 29-ig 
az oktatási osztályra behozni, illetve beküldeni 
szíveskedjenek (1033 Budapest, Fő tér 4.).
A kérelem tartalmazza a kérelmező lakcímét, a te
lefonszámát, adószámát, tajszámát, valamint 
azt, hogy a kérelmező hány évet dolgozott peda
gógusként a kerületben. 
A diplomák átadása ünnepélyes keretek között 
történik, előreláthatólag 2016. június 3-án.
A tanári diplomával rendelkezők közvetlenül a 
főiskolán, illetve egyetemen (jogutódján) kér-
hetik jubileumi diplomájukat!
(Bővebb tájékoztatás Horányi Anna oktatási refe
renstől kérhető a 437-8548-as telefonszámon.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Buday-Goldberger Leó éle-
tét bemutató könyv tavaly 
jelent meg az Óbudai Múze-
um kiadásában, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata 
és az Óbudai Múzeum Köz-
alapítvány támogatásával

Fotó: Antal István
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A lakosság kérésére az önkor-
mányzat a békásmegyeri, Cso-
bánka téren működő jégpályá-
ját is egy hónappal tovább üze-
melteti, így az január vége he-
lyett csak február végén zár be.

Idén második alkalom-
mal van lehetőségük a 

kerületieknek két helyszí-
nen – a Fő téren és a Cso-
bánka téren – ingyenesen 
korcsolyázni a téli hóna-
pokban. Az elmúlt év ta-
pasztalatai alapján bebizo-
nyosodott, hogy a kerület 
külső részén is nagy az 
igény a sportolás lehetősé-
gére, hiszen Békásmegyer 
központjában, a Csobánka 

téren igen frekventált he-
lyen lett kialakítva a kor-
csolyapálya. 

A jégpályákon február 
28-ig a Fő téren minden 
nap 8-tól 22 óráig, a Cso-
bánka téren 8-tól 20 óráig 
várják a kicsiket és a na-
gyokat. A korcsolyaokta-
tás természetesen ebben 
az időszakban is ingyene-
sen igénybe vehető az 
alábbiak szerint:

A Fő téren: szerdán-
ként 9-től 11 óráig, szom-
batonként 8-tól 10 óráig.

A Csobánka téren: 
csütörtökönként 9-től 11  
óráig, vasárnaponként 
8-tól 10 óráig. 

Szentmisével és koszorúzás-
sal emlékeztek a malen kij ro-
botra elhurcolt óbudai polgá-
rokra január 17-én, a Szent Pé-
ter és Pál Főplébánia-temp-
lomban és a Városháza falán 
elhelyezett emléktáblánál.

A megemlékezés a 
Szent Péter és Pál 

Főplébánia-templomban 
tartott szentmisével kez-
dődött, majd a résztvevők 
a Fő térre vonultak, ahol 
Neubrandt Istvánné, a 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke idézte 
fel a háború utáni időszak 
történelmi tényeit.

A háború után a 16-45 év 
közötti férfiakat elhurcol-
ták, „jóvátételként” kény-
szermunkára kellett men-
niük a Szovjetunióba. Így 
1945 januárjában Óbuda 
szinte teljes férfi lakossá-
gát gyalogmenetben haj-

tották a Duna mentén, 
akik marhavagonokban 
folytatták az utat a szibéri-
ai munkatáborokba. So-
kan már az út alatt meg-
haltak. A Vörös Hadsereg 
elsősorban a német lakos-
ságú településekről szedte 
össze az embereket, de 
menet közben már bárkit 
beránthattak az elhunytak 
és szököttek helyére. Az 
elhurcoltak csupán har-

mada tért vissza, 3-9 év 
kényszermunka után, tes-
tileg-lelkileg megtörve. 
Itthon soha senkinek, még 
családtagjaiknak sem be-
szélhettek átélt szenvedé-
seikről. Egy 1950-ben ké-
szült statisztika szerint 
mintegy 12 ezer ember 
esett áldozatul.

„Kemény sors, de csak 
kemény kövön csiszolódik 
a jellem. Hiszek abban, 

hogy akik elviselték a fog
ság próbáját, elviselik a 
nehezebbet, a szabadság 
próbáját is.” Örkény Ist-
ván, az egykor szintén ha-
difogoly író szavait idézte 
Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, ország-
gyűlési képviselő. A mi-
niszter az Óbudáról és Bé-
kásmegyerről malenkij ro-
botra vitt németekre emlé-
kezve hangsúlyozta: má-
sok bűnei miatt kellett 
szenvedniük a második 
világháború után a Szov-
jetunióba kényszermun-
kára hurcoltaknak.

- Ahhoz, hogy ismét 
megálljuk a szabadság 
próbáját, mindenekelőtt 
szembe kell néznünk a 
közelmúlt évtizedekig el-
hallgatott, elhazudott tör-
ténelmével, és igazságot 
kell szolgáltatnunk azok-
nak az embereknek, akik 

egy könyörtelen diktatúra 
ártatlan áldozatai voltak. 
A ma helytállásán múlik 
Magyarország jövője - 
hangsúlyozta a miniszter. 
- De nemcsak emlékezés-
sel szolgálhatjuk méltón 
az áldozatok emlékét, ha-
nem azzal, ha együtt, ösz-
szefogva olyan világot 
építünk, amely az ártatlan 
áldozatoknak is járt volna 
- tette hozzá.

A résztvevők az emlék-
táblánál koszorúk elhelye-
zésével rótták le kegyele-
tüket az ártatlan áldozatok 
előtt. Menczer Erzsébet, a 
Szorakész (a Szovjetunió-
ban volt magyar politikai 
rabok és kényszermunká-
sok szervezetének) elnöke 
az emlékezés fontosságá-
ról, az agyonhallgatott va-
lós magyar történelem 
megismertetésének szük-
ségességéről beszélt.

„Igazságot kell szolgáltatnunk a diktatúra áldozatainak”

A malenkij robot elszenvedőire emlékeztek 

Jégpálya február 28-ig 
a Csobánka téren is

Pro Óbuda-díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az 59/2010. (XII.17.) 
rendeletével Pro Óbuda-díjat alapított.
Az önkormányzat rendelete szerint: a díj an-
nak a magyar, vagy külföldi személynek, il-
letve szervezetnek adományozható, aki 
Óbuda-Békásmegyer fejlődése, gyarapodá-
sa és hírnevének öregbítése érdekében elis-
merésre méltó, kiemelkedő tevékenységet 
végzett a gazdaság, a tudomány, a művészet és a kultúra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élő, vagy elhunyt személynek, il
letve szervezetnek. A képviselőtestület háromnál több díjat is adományozhat, 
ha a díjra javasolt személyek száma ötnél több, és a díjra javasolt személyek 
közül háromnál több személynek is olyan kimagasló érdemei vannak, amely 
alapján méltó lehet a díjra.
A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:
a) a képviselőtestület bármely tagja;
b) az. úgynevezett Javaslattevő Testület bármely tagja;
c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár;
d) bármely, III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet.
A díj adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett Javaslattevő 
Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a polgármester terjeszti a 
képviselőtestület elé.
A Pro Óbudadíj adományozásáról a képviselőtestület 2016 márciusi ülésén dönt.
A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkal
mából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és 
legkésőbb 2016. március 1-jéig tegyék meg indítványukat a Pro Óbudadíjra.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az aján
lott személy, vagy szervezet érdemeinek, tevékenységének rövid bemutatását.
Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borítékban, 1033 
Bp., Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osztály) lehet  ügyfélfogadási 
időben  benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Bús Balázs 
polgármester

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs
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A budai alsó rakpart a 
Margit híd és az Ár-

pád híd között, az utóbbi 
környékén zajló támfalja-
vítási munkák ideje alatt 
továbbra is kétirányú. Az 
Óbuda felé való egyirá-
nyúsítás kizárólag a mun-
katerület melletti, mintegy 
400 méter hosszú szaka-
szon érvényes. Erre az ide-
iglenes forgalmi rendre fi-
gyelmeztető táblák is fel-
hívják a figyelmet. A Bu-
dapesti Közlekedési Köz-
pont kéri az arra közleke-
dőket, hogy északi irányba 
tartva a balesetveszély 

megelőzése érdekében a 
bal oldali sávot csak elő-
zésre használják. 

A budai alsó rakparton 
januártól előreláthatóan 
április végéig egyirányú-
sították észak felé az Ár-
pád híd közelében egy sza-
kaszon, míg az Árpád feje-
delem útját a Tímár utcától 
a Zsigmond térig a belvá-
ros irányába, a 2013-as ár-
víz során megsérült támfal 
javítási munkái miatt. A 
H5-ös szentendrei HÉV 
Szentlélek téri megállóját 
előbbre hozták a támfal-re-
konstrukció miatt. 

A budai alsó rakpart csak egy rövid szakaszon egyirányú

Vörösvári út a ´60-as években

Január 23-án az első járat indulásától, 
február 22-én az utolsó szerelvény in-

dulásáig a H5-ös HÉV helyett pótlóbusz, a 
109-es autóbusz, illetve a fonódó budai 
villamoshálózat részeként közlekedő 19-
es villamos szállítja az utasokat a Batthyá-
ny tér és a Margit híd budai hídfő között. 
Ennek oka, hogy a Bem rakparti HÉV-

alagútban teljes ágyazatcserét végeznek. 
A munka ütemezésénél a Budapesti Köz-
lekedési Központ kiemelt figyelmet fordí-
tott arra, hogy ne a fonódó villamosháló-
zat forgalomkorlátozásaival egyidejűleg 
kezdődjön a H5-ös HÉV alagútjának re-
konstrukciója. A H5-ös pótlóbuszon ke-
rékpárok szállítása meg engedett. 

Egy hónapig rövidített útvonalon jár a H5-ös HÉV

Ágyazatcsere az alagútban

Sokak szívfájdalmára 
utolsó útjára indult a 

86-os autóbusz január 
15-én a Bogdáni úti vég-
állomásról. A járat helyét 
nagyjából kiváltja a fo-
nódó budai villamoshá-
lózat. Az utolsó napon 
Ikarus 180-as buszok is 
közlekedtek nosztalgia-
járatként a vonalon. 

A 86-os busz vonalának 
egy szakaszán, 109-es 
számmal új autóbuszjárat 

közlekedik ezentúl a Bog-
dáni út és a Batthyány tér 
között. (Amíg a Lánchíd 
alatti alagút bővítési mun-
káit végzik, a Szent Gel-
lért térig jár a 109-es.) 
Egyúttal a Bogdáni útig 
meghosszabbítják 111-es 
busz vonalát a Kolosy tér-
től. Déli irányba a Bat-
thyány tértől pedig a meg-
hosszabbított pályán járó 
19-es és 41 villamos köz-
lekedik a 86-os helyett.

Búcsú a 86-ostól

Fénykép a múltból

Fotó: Antal István

A Fővárosi Közgyűlés január 
27-ei ülésén kimondta, hogy 
a főváros nem tudja a továb-
biakban biztosítani az agglo-
merációs tömegközlekedést, 
a szolgáltatást legkésőbb 
március 31-ig tartja fenn.

A Tarlós István főpol-
gármester, Bagdy 

Gá bor főpolgármester-
helyettes és Kocsis Máté 

önkormányzati és rendészeti ta-
nácsnok által jegyzett előterjesztés 
elfogadásával a testület határozat-
ban kimondta: „a Fővárosi Önkor-
mányzat az elővárosi (agglomerá-
ciós) személyszállítási szolgáltatá-
sok ellátását nem tudja az államtól 
átvett feladatként a továbbiakban 
biztosítani, mivel az állam a vonat-
kozó megállapodással ellentétben 
2015-ben és 2016-ban nem biztosí-
tott forrást” az elővárosi közösségi 

közlekedés finanszírozására, továbbá a 
kormány nyilatkozott a szolgáltatás vissza-
vételéről.

A szolgáltatást a főváros fenntartja leg-
később március 31-ig. Ha az átadás-átvétel 
gyakorlati lépései addig nem fejeződnek 
be, akkor az állam és a fővárosi önkor-
mányzat között kötendő ideiglenes megál-
lapodás keretében – csakis a költségek 
megtérítése mellett – a szolgáltatást a fővá-
ros ideiglenesen, a folyamat befejezéséig 
biztosítja.

Megszavazta a közgyűlés az agglomerációs közlekedés átadását
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Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyűlési képviselő a 
Szent Margit Kórház fejlődését és 
működését példaszerűnek ítélte. 
Úgy fogalmazott, hogy a versenyké-
pes gazdasági környezet kialakítása 
teremthet stabil alapot az egészség-
ügyi ellátórendszerek megbízható 
működtetéséhez is. 

A nemzeti kormány esetében 
soha nem a szándék, ha-

nem a lehetőségek szabtak gátat 
az egészségügyi fejlesztések-

nek - hangsúlyozta a miniszter, 
s kiemelte, az elmúlt évek gaz-
daságpolitikájának köszönhető-
en egyre több pénz jut az egész-
ségügyi szolgáltatások színvo-
nalának emelésére is. 

A miniszter elismerését fe-
jezte ki a kórház vezetőinek és 
dolgozóinak elkötelezett mun-
kájukért, amelynek révén a 
2013 óta ismét önálló intéz-
ményben számos fontos fejlesz-
tés valósulhatott meg. Hangsú-
lyozta, hogy az új berendezések 

növelik a betegellátás gyorsasá-
gát és biztonságát, aminek nagy 
jelentősége van, hiszen Óbuda-
Békásmegyer és az agglomerá-
ciós települések lakosságát fi-
gyelembe véve mintegy 200 
ezer, bizonyos tekintetben pe-
dig több mint félmillió polgár 
egészségügyi ellátásáért felel a 
kórház.

- Az egészségügy fejlesztése 
és a gazdaság növekedése pár-
huzamosan futó folyamatok - 
fogalmazott Varga Mihály. - 
Ezért olyan versenyképes gaz-
dasági környezet kialakítása a 
cél, amely stabil alapot teremt 
az egészségügyi ellátórendsze-
rek működtetéséhez. Egyben le-
szögezte: a kormány továbbra is 
elkötelezett egy új, komplex, 
sokszakmás, sürgősségi ellátás-
ra is alkalmas budapesti kórház 
létrehozásában. Az előkészítés-
re a 2016. évi költségvetési tör-
vény 1 milliárd forint összegű 
forrást tartalmaz.

Dr. Badacsonyi Szabolcs 
megbízott főigazgató elmondta, 
hogy elsősorban Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata, vala-
mint Tarlós István főpolgár-
mester támogatásának köszön-
hetően az elmúlt három évben 
számos kisebb-nagyobb fejlesz-
tés valósulhatott meg a Szent 
Margit Kórházban. A mintegy 
500 millió forint összértékű tá-
mogatásoknak köszönhetően 
fejlődési pályára sikerült állíta-
ni a kórházat. Ezúttal európai 
uniós pályázatnak köszönhető a 
kórház régi, elavult, analóg 
röntgengépeinek lecserélése új, 
digitális eszközökre. 

Külön megköszönte Bús Ba
lázs polgármesternek és a III. 
kerület képviselő-testületének, 
hogy 25 millió forintos támoga-
tásuknak köszönhetően a gépek 

beszerzésével egyidőben a mű-
ködtetésükhöz szükséges infor-
matikai rendszert is kialakíthat-
ták. Tekintettel arra, hogy 
ugyancsak önkormányzati fej-
lesztés révén a kerületi rendelő-
intézetben már működik ilyen 
rendszer, a fejlesztésekkel meg-
teremtődött az alapja egy egy-
séges kerületi teleradiológiai 
rendszernek. 

Dr. Badacsonyi Szabolcs re-
ményét fejezte ki abban a tekin-
tetben, hogy a következő évek-
ben lehetőség nyílik újabb, je-
lentős pályázati források elnye-
résére is, elsősorban a kórház 
panelépületeinek energetikai 
hatékonysági korszerűsítésére, 
a központi műtők megújítására 
és új, a jelenlegi kapacitás két-
szeresének befogadására alkal-
mas műveseállomás megépíté-
sére. 

Az önállóságát 2013-ban visz-
szanyert Szent Margit Kórház 
elmúlt három éve alatt a kórház 
vezetése kiemelt figyelmet for-
dított a fejlesztésekre, úgy, 
hogy eközben az intézmény 
mindvégig megőrizte pénzügyi 
stabilitását. Részben saját for-
rásból, részben külső támogatá-
sok bevonásával elindult a 
mammográfiás szűrés, új CT-
labort alakítottak ki, felújítottak 
több osztályt (kardiológia, on-
kológia, szülészet-nőgyógy-
ászat, terhesgondozó), valamint 
széles társadalmi összefogással 
adománygyűjtési akcióba kezd-
tek a kórház műtőfejlesztése ér-
dekében. Ennek eredményeként 
korszerű endoszkópos műtőt 
vehettek használatba tavaly 
nyáron.

A mostani beruházás javítja a 
térség betegellátásának minősé-
gét, erősíti a betegek biztonság-

Modern röntgengépek a Margit kórházban

Folytatás a 9. oldalon

Fotók: Antal István
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érzetét és egyben haté-
konyabb működést tesz 
lehetővé. Az új röntgen-
gépek nemcsak a bete-
gek számára fontosak, 
hanem az egészségügyi 
dolgozóknak kiváló 
munkaeszközt és bizton-
ságos környezetet terem-
tenek, hiszen a korszerű, 
energiatakarékos diag-
nosztizáló berendezések 
kisebb sugárterhelést je-
lentenek a betegekre, a 

vizsgálatokat végző or-
vosokra és assziszten-
sekre egyaránt, emellett 
a környezetet sem terhe-
lik a veszélyes hulladék-
nak számító röntgen- 
filmmel és vegyszer 
használattal. A fejlesztés 
ezen túlmenően lehetővé 
tette az alapellátás, a 
járóbeteg szakellátás és a 
fekvőbeteg ellátás közöt-
ti korszerű elektronikus 
adattovábbítási rendszer 
megteremtését is.   B. Z.

Folytatás a 8. oldalról

Az Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoz-

tatási Központ Látássé-
rült Klubjának 2016 janu-
ári találkozóján a látássé-
rült klubtagok átvették az 
Óbuda-Békásmeg yer 
Önkormányzata által 
adományozott FUTÁR-
távirányító készülékeket.

Ezek nagymértékben 
megkönnyítik a látássé-
rültek közlekedését Bu-
dapesten. Az eszközö-

ket dr. Gallóné Nagy Ju
dit, a szociális szolgálta-
tó főosztály vezetője ad-
ta át.

A készülékek alkalma-
sak a megfelelően felsze-
relt gyalogos átkelőhe-
lyeknél elhelyezett lám-
pák alkalmankénti han-
gosítására és a nyomó-
gombos lámpák aktiválá-
sára. A távirányító a 
hangszóróval ellátott FU-
TÁR kijelzőkön lévő fel-

iratokat egyetlen gomb-
nyomással kihangosítja, 
így biztosítja a biztonsá-
gos közlekedést a látássé-
rültek számára.

Az átadás után „Újévi 
muzsika” címmel a Ho-
rizont Kultúrcsoport lá-
tássérült fiataljai adtak 
elő szórakoztató össze-
állítást. Elhangzott bo-
hózat, vidám vers, ének 
és fuvolán több ismert 
dallam.

Távirányítók a látássérültek biztonságos közlekedéséért

A hatodik sószoba nyitotta 
meg kapuit a kerületben. A 
kisgyermekeknél gyakran 
kialakuló légúti betegségek 
megelőzésében és a gyor-
sabb gyógyulásban is segít 
a szoba, valamint jótékony 
hatással van az immunrend-
szerre.

A gyermekek egész-
ségvédelmét szem 

előtt tartva, már a kerület 
6 bölcsődéjében, a csil
laghegyi Makovecz böl
csőde, a Mókus, a Szél, a 
Szérűskert, a Víziorgona 
8. szám alatti intézmény 

után, már a Kerék bölcső-
dében is igénybe vehető 
ez a gyógyító és preven-
ciós hatású szoba. A 
sószobákba előzetes beje-
lentkezés alapján, délutá-
ni időpontokban lehet 
vinni mind az intézmény-
be járó, mind pedig a kül-
sős gyermekeket is. Há-
rom sószobát az Óbudai 
Bölcsisekért Alapítvány 
finanszírozott, szülői tá-
mogatásokból. A leg-
utóbb elkészült sószoba 
esetében, a Kerék utcai 
bölcsődében a kivitelező 
a LAPICIDA Bt. volt.

Sószoba már 
a Kerék bölcsődében is

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 500-500 
adag ételt osztott a hajléktalan embereknek 
január 15-én és 16-án. Bús Balázs polgár-
mester, aki maga is meleg étellel kínálta a 
sorban állókat, hangsúlyozta: a rászorulók-
ról gondoskodni kell.

Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat ügyvezető alelnö-

ke a Miklós utcai központban megszer-
vezett osztáson elmondta: a január, feb-
ruár hideg időjárása különösen megvise-
li az utcán élők szervezetét, de a mínu-
szok az életüket is veszélyeztetik. - Az 
ételosztás túlmutat önmagán, hiszen ez a 
kapcsolattartás egyik legkézenfekvőbb 
módja – jegyezte meg. Ilyenkor a fedél 
nélküliek szakemberekkel, szociális 
munkásokkal találkozhatnak, és azon 
túl, hogy meleg ételt fogyaszthatnak, fű-
tött helyiségben, orvosi ellátásban része-
sülhetnek, tanácsokkal is ellátják őket, 
továbbá megpróbálják a behozni őket az 
intézményes ellátórendszerbe.

- Kötelezni nem tudunk senkit, ezért 
ha valaki nem akar éjszakai szálláson 
maradni, akkor legalább olyan eszkö-
zökkel, felszereléssel, meleg ruhával, 
takaróval, fóliával látjuk el, ami segít a 
túlélésben - tette hozzá az alelnök.

Az MMSZ budapesti központjában, a 
Miklós utcában a mozgó tüdőszűrő állo-
máson több százan végeztették el a vizs-

gálatot január 15-én. A hajléktalan em-
berek különösen veszélyeztetettek a kü-
lönféle tüdőbetegségek – mint például a 
TBC – által, ráadásul ha nem rendelkez-
nek negatív tüdőszűrési lelettel, intéz-
ményi ellátást nem is vehetnek igénybe – 
hívta fel a figyelmet Győri-Dani Lajos.

- A személyes példamutatás is fon-
tos, de ennél még fontosabb, hogy a rá-
szoruló embertársainkon segítsünk – 
válaszolta Bús Balázs arra a kérdésre, 
miért vesz részt személyesen évente 
akár többször is az ételosztásokon.

December után, amikor már lezajla-
nak a karácsony körüli osztások, akci-
ók, az utcán élő budapestiek az akár ext-
rém hideg januárban és februárban is 
meleg ételhez juthatnak az önkormány-
zat által is támogatott Szeretetszolgálat 
szervezésében.

A polgármester hozzátette, hogy a ke-
rületi rászoruló emberek, családok 
2010-től az önkormányzat és a Krisna-tu-
datúak együttműködésének köszönhető-
en – kezdetben csak Belső-Óbudán – míg 
2012-től már a kerület két pontján (Békás-
megyeren és Kaszásdűlőn) heti 5 napon át 
kaphatnak meleg ebédet. Ez napi szinten 
600 adag ételt jelent az óbudai rászorulók-
nak. Ezeken az alkalmakon a résztvevők 
zömét az Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központ által gondo-
zott családok alkotják. 

Fotó: Sánta Balázs

1000 adag ételt 
osztottak szét két nap alatt
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Természetes igényből 
fakad, hogy egy in-

tézménynek is megvan-
nak a maga ünnepei. Kü-
lönösen egy olyan hely-
nek, mint az Óbudai 
Népzenei Iskola, mely-
ben kezdetektől szoros, 
családias együttműkö-
dés jött létre kollégák, 
növendékek és szülök 
közt – mondja Szerényi 
Béla, az iskola megbízott 

igazgatója, aki hozzáte-
szi: - Tudjuk, hogy a kö
zösségépítés minden is-
kolában alapfeladat, de 
nálunk ez különösen fon-
tos, hiszen zenei anya-
nyelvünk és a hozzátar-
tozó kultúra nehezen ad-
ható át családi kötelék 
nélkül. Nem véletlenül 
hirdetjük, hogy ez az in-
tézmény a magyar zenei 
anyanyelv iskolája. 

– Az iskola önállóvá 
válásáról többször is 
megemlékeztek. 

- Az elmúlt negyed év-
században ötévente rend-
szeresen megemléke-
zünk erről a számunkra 
igen fontos ünnepről. Hi-
szen a rendszerváltozás 
idején a rendkívül nehéz 
gazdasági körülmények 
között vergődő önkor-
mányzatok egyre-másra 
szabadultak meg va-
gyontárgyaiktól, és min-
den olyan feladattól, ami 
nem kötelező jellegű. 
Ezzel ellentétben Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának támogatá-
sával a Mókus utcai Ál-
lami Zeneiskola Népze-
nei Tagozataként műkö-
dő intézmény teljes önál-
lóságot szerzett, Óbudai 

Népzenei Iskola néven. 
Azért megemlíteném, 
hogy a Mókus utcai isko-
la első tanárait, Till Ot-
tót, Béres Jánost, Béres-
né Szöllős Beatrixot, Ja-
kab Mihályt és Csoóri 
Sándort az ország összes 
népzenei műhelye alapí-
tóként tiszteli.

- Az 1991-1992-es tan-
évet tehát már önállóan, 
új névvel és igazgatóval, 
Kobzos Kiss Tamással 
kezdhettük meg. Azóta 
is, mind a mai napig az 
egyetlen, kizárólag népi 
hangszereket oktató in-
tézményként működünk. 

- Mióta készülnek a ju
bileumi ünnepségre?

- A jubileumi kiadvány 
szerkesztésének előké-
szítését és az ünnepség 
szervezését több, mint 
egy esztendővel ezelőtt 
kezdte meg Kobzos Kiss 

Tamás igazgató. Az volt 
a szándéka, hogy a nyug-
díjba vonulása előtti né-
hány hónapot ezzel a 
munkával tölti. Sajnos 
ezt az elképzelését már 
nem válthatta valóra, 
munkájának gyümöl-
csét, a könyvet már nem 
láthatja. Jubileumi kiad-
ványunkban arra töre-
kedtünk, hogy mindenki 
jelen legyen benne vala-
milyen formában, aki ré-
szese volt az elmúlt 25 
évnek. A könyv struktú-
rája Grozdits Károly el-
gondolása szerint állt 
össze. A kötetben több 
fényképpel igyekeztünk 
érzékeltetni azt is, hogy 
mennyire büszkék va-
gyunk új épületünkre, 
melyet Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata és 
Bús Balázs polgármester 
támogatásának, állhata-
tos munkájának és Kob-
zos Kiss Tamás kitartá-
sának is köszönhetünk.

  Sz. Cs. 

Könyv és CD az Óbudai Népzenei Iskoláról
25 éves „a magyar zenei anyanyelv iskolája”

Az Óbudai Népzenei Iskola a négy évtizeddel ezelőtt indult 
népzeneoktatás első intézménye, melyet az elmúlt negyed év-
században a tavaly novemberben elhunyt Kobzos Kiss Tamás, 
Kossuth-díjas eladóművész vezetett. A nemzetközi elismert-
ségnek örvendő iskola önálló működésének 25. évfordulójára 
jubileumi műsorral és könyvkiadással emlékeztek a tanárok, a 
jelenlegi és az egykori tanítványok a Szentháromság téri Ma-
gyarság Házában január 25-én. A jeles alkalomból jelentették 
meg a „Negyed század az Óbudai Népzenei Iskolában” című 
kötetet, CD-melléklettel. Az eseményen részt vett Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke és Bús Balázs polgármester.

Tehetséggondozó szakkör 
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 20152016os 
tanévben is elindították matematikából az ingyenes 
tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A 
foglalkozásokat csütörtökönként 14.30tól 15.30 
óráig tartják a gimnáziumban. A szakkör munkájá
ba év közben is be lehet kapcsolódni, előzetes je
lentkezés nincs. Szakkörvezető: Számadó László.

1%  1%  1%
A Csicsergő Gyerekekért Alapítvány kuratóriuma 
köszöni támogatóinak, hogy a 2014. évi személyi jö
vedelemadójuk 1 százalékával, 473 ezer 977 forint
tal támogatták a civil szervezetet. Az összeget az 
Óbudai Csicsergő Óvoda udvarán további műfüves 
játék és tornapálya építésére fordítják. (Adószám: 
18258150-1-43.)

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
előkészítők érettségizőknek

Felvételi előkészítőt (főleg szóbelikre) indítanak álta
lános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos bekap
csolódási lehetőséggel a Thálész-Körben, a 
Vörösvári úton. (A központi írásbelikre bárki elmehe
tett, a szóbelin a jókból a legjobbakat választja ki a 
középiskola.) Lehetőség van általános és középis
kolások matematika-fizika-kémia, magyar-történe-
lem korrepetálására. Érettségizők felkészítését vál
lalják az elégséges szint elérésétől az emeltszintű 
érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukásmegelőzés 
bármilyen tantárgyból a tanév végéig.  A diákokat 
minden délután és szombat délelőtt 23 fős kiscso
portokban oktatják a tanárok, a gyerekek által kért 
napokon és időpontban. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon. További tájékoztató az in-
terneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)Fotók: Sánta Balázs
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Otthonában, szerettei köré-
ben köszöntötte virággal, 
emléklappal és 100 ezer fo-
rinttal Bús Balázs polgár-
mester Szitnyai Sándorné 
Morocza Rozáliát 100. szüle-
tésnapja alkalmából január 
19-én. Rózsi néni jókedvét 
és egészségét családja gon-
doskodása, egy jó könyv és 
a kerti teendők segítenek 
megőrizni.

A családtagjai köré-
ben ünneplő, 1916. 

január 19-én született 
Rózsi néni életének főbb 
állomásait megosztotta a 
polgármesterrel, és elő-
kerültek a családi fény-
képalbumok. Ezeket la-
pozgatva felidézte gyer-
mekkorát, azt, hogy 
édes apját sajnos korán 
elvesztette, de mint 
mondta, édesanyja nagy 
szeretetben nevelte őt és 
két testvérét. A 4 polgári 
elvégzése után néhány 
évig nyomdában dolgo-
zott, ahol többféle mun-
kakörben is kipróbálhat-
ta magát. Ez idő tájt is-
merte meg Szitnyai Sán-
dort, akivel 1938-ban há-
zasságot kötöttek. Egy 
évvel később világra 
hozta első gyermekét 

Györgyöt, majd a követ-
kező évben Sándor fia is 
megszületett. 

Még ugyanebben az 
évben a Zsófia utcába 
költöztek, itt él ma is. Ró-
zsi néni ezután háztar-
tásbeliként dolgozott, ne-
velte a gyerekeket, mű-
velte hatalmas kertjüket, 
ahol a szükséges zöldsé-
get, gyümölcsöt megter-
melte a családnak. 

Férje 1944-ben orosz 
hadifogságba került, így 5 
évig egyedül kellett nevel-
nie a gyermekeket. A csa-
ládfő 1949-ben tért haza. 
Boldogságban éltek 1994-
ig, amikor hosszú beteg-
ség után elvesztette férjét, 
és egyedül maradt a csalá-
di házban. Gyermekei fel-
nőttek, akik unokákkal 
ajándékozták meg, sőt 
már három dédunokával 
büszkélkedhet az idős asz-
szony. Bár jó kedvét nem 
szegte a sok nehézség és 
állapota romlása, ma már 
fiai és gondozók segítenek 
neki a mindennapokban. 
Ideje nagy részét tv-né-
zéssel, könyv és újság ol-
vasással tölti. Amennyire 
ereje engedi levegőre 
megy, és a kerttel is sokat 
foglalatoskodik.

Fotók: Antal István

100. életévét január 29-én 
töltötte be a ma is kitűnő 
egészségnek örvendő Pel
sőczi Menyhértné, Marika
néni. Bús Balázs polgár-
mester születésnapja alkal-
mából otthonában köszön-
tötte az idős hölgyet.

A polgármester virág-
gal köszöntötte Ma-

rika nénit otthonában. A 
szerető családja körében 
ünneplő idős asszony 
meghatódottan vette át az 
ajándékokat, majd elme-
sélte élete fontos állomá-
sait. Pelsőczi Menyhértné 
Sipos Mária 1916. január 
29-én született Vasme-
gyeren (Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye) egy 
földműves család harma-
dik gyermekeként. Első 
két testvérét sajnos korán 

elvesztette a család, Mari-
ka néni után pedig még 
négy gyermek született, 
így öten voltak testvérek. 
Vasmegyeren járt iskolá-

ba: 6 elemit és 3 év ismét-
lőt kitűnően végezte. Az 
iskola után a szüleinek se-
gített a tanyán, a földeken. 
Később nagybátyja do-

hánykertészetében dolgo-
zott. Itt ismerkedett meg 
Pelsőczi Menyhérttel, aki-
vel 1935-ben házasságot 
kötöttek. Házasságukból 

öt gyermekük született: 
1936-ban Mária, 1941-ben 
Miklós, 1946-ban József, 
1951-ben Sára és 1955-ben 
Menyhért. Sajnos Miklós 
és József már nem élnek.

1945-ben Budapestre 
jöttek, gyermekei is itt él-
nek. 1982-ben költöztek 
Békásmegyerre, ahol je-
lenleg Menyhért fiával la-
kik. Nyugdíjazásáig a 
Pénzügyminisztériumban 
dolgozott takarítónőként. 
Aktív nyugdíjas életet élt, 
vezette a háztartást, szere-
tett sütni, főzni. Utóbbit 
már fia végzi helyette, 
ugyanakkor Marika néni 
szinte teljesen önállóan el-
látja magát a mai napig. A 
kerületi Házi Segítség-
nyújtó Szolgálat gondozó-
nője jár heti három alka-
lommal segíteni. 

Két százévest köszöntöttek január végén

Jótékonysági est az izombeteg gyermekekért
A Gyógyító Jószándék Alapítvány jótékonysági rendezvénye február 21-én 18 
órakor kezdődik az Óbudai Társaskörben.
Program: Lengyel Panka megnyitója. * Az „Ifjú Művészpalántánk” című sorozat
ban Hegedűs Dani szólótánc bemutatója. * Ifj. Balázs Elemér klasszikus meste
rek műveit játssza zongorán. * Pintér Dömötör operaénekes előadásában el
hangzik: Sarastro főpap áriája Mozart, Varázsfuvola című operájából. Zongorán 
kísér: Arnóth Helga. * Lengyel Panka kedvenc dalait énekli saját gitárkísérettel. * 
A RapStars formáció: Abramov Dani és Horváth Roli saját szerzeményeiket ad
ják elő. * (A szünetben harapnivalóval és üdítőitallal várják a vendégeket.) * A 
Budapest Klezmer Band ajándékkoncertje. 
Aki részt vesz a jótékonysági koncerten, a kellemes szórakozáson kívül segít olyan 
gyermekeknek, akiket a sors nem ajándékozott meg a könnyed mozgás szabadsá
gával. Az izombeteg gyermekek hétköznapjait teszik könnyebbé és nyári táborozá
sukat támogatják a rendezvény bevételével is. Belépők kaphatók az Óbudai Tár
saskörben és az InterTicket Országos Jegyértékesítési Hálózatában. (Az alapít
vány bankszámlaszáma: 10300002-20162043-00003285.) Támogatást a helyszí
nen is elfogadnak. (További információ: 06-20-983-4154. www.duchenne.hu)
Kérik, személyi jövedelemadója 1 százalékával is segítse az alapítványt. Adó
szám: 18109726-1-41. (Az Óbudai Társaskör címe: Kiskorona utca 7.)          sz

Fényképek a múltból
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Az Országos Erdészeti 
Egyesület éves szavazásán 
az egyik legsokoldalúbban 
felhasználható fafajunk, a 
hajdanán szent faként is 
tisztelt mezei szil győzedel-
meskedett, és lett a 2016-os 
év fafaja. Az Év Fája kezde-
ményezés célja a figyelem-
felkeltés és a megóvás, 
olyan fafajok előtérbe helye-
zése, melyeknek komoly er-
dészeti jelentőségük van, 
ám a figyelem mégis eltere-
lődött róluk.

A mezei szil Európa 
nagy részén ősho-

nos fafaj, magas hőigénye 
miatt elsősorban a sík- és 
dombvidékeket kedveli, 
emiatt középhegységek-
ben csak az alacsonyabb 
régiókban található meg. 
Jellemző élőhelye a ke-
ményfás ligeterdő, ahol a 
kocsányos tölggyel, a ma-

gyar kőrissel és a vénic-
szillel alkot állományo-
kat. Magassága akár a 30 
métert is elérheti. Rend-
kívül kemény, rugalmas, 
nehezen hasadó és szívós 
fáról van szó, mely tulaj-
donságai miatt a mezei 
szil hajóácsolásra, víz 
alatti építkezésre és – a 
tölgyfával vetekedve – 
épületfának is kiváló. Ko-
csigyártók, asztalosok, tí-
márok és csőkészítők is 
szívesen dolgoztak vele. 
Népi gyógyászatra is al-
kalmazták, míg lombja 
kérődző állatoknak szol-
gált takarmányul. A me-
zei szil a csonkolásokat 
könnyen regenerálja, jól 
sarjad tuskóról és gyö-
kérről is, a szomszédos 
egyedek gyökerei gyak-
ran összenőnek, amelyen 
keresztül tápanyagcserét 
tudnak véghezvinni. 

Ezért van az, hogy a ki-
vágott egyedek tuskói 
gyakran tovább élnek.

Ám bármennyire is 
szívós, a hazai szilfajok 
közül a legjobb regenerá-
ló képességgel rendelke-
ző fáról van szó, a mezei 
szil, ez az igen fontos és 
hasznos faj, a szilfavész 
miatt napjainkra Európa-
szerte visszaszorult. 

A 2016-os Év Fájának 
választott mezei szil a 
magyar táj eltűnő félben 
lévő, egykor igen megbe-
csült eleme, mely megőr-
zése és ápolása fontos er-
dészeti feladat. Eötvös 
Károly a szilt egyenesen 
a magyarság nemzeti fá-
jának tekintette, mivel-
hogy „ezer falu, város, 
halom, dűlő, határrész vi-
seli a Szilas és Szilágy 
nevet. S ahol ez a név 
van: ott magyar lakik, ott 

magyar telepedett meg 
ezer év előtt.” (Az Év Fája 
mozgalomról és a mezei 

szilről a www.azevfaja.
hu oldalon olvashatnak 
az érdeklődők.)

A mezei szil az Év Fája

A Fővárosi Kéménysep rő-
ipari Kft. elkészítette idei 
ütemtervét az általa végzett 
kéményellenőrzési munkák-
ról. Az ellenőrzés időpontjá-
ról ingyenes e-mail és sms 
értesítést is kérhetnek az 
érintettek.

Függetlenül a tüzelési 
módtól évi egy alka-

lommal végzik az égés-
termék-elvezetők ellenőr-
zését és szükség szerinti 
tisztítását, továbbá négy-

évente műszaki felül-
vizsgálatát a Fővárosi 
Ké ményseprőipari Kft. 
szakemberei. A munkála-
tokra külön megrendelés 
nélkül, előre ütemezett 
időpontokban kerül sor.

A munkavégzés tényle-
ges időpontjáról legalább 
nyolc nappal korábban 
értesítik az ügyfeleket. 
Az értesítés többlakásos, 
illetve többszintes épület 
esetén kapualji hirdet-
mény (plakát), laza be-

építésű (családi házas) la-
kóterületeken az utcasar-
kon jól látható módon el-
helyezett hirdetmény út-
ján valósítják meg.

Az önkormányzatnak 
küldött tájékoztató szerint 

a társaság honlapján, rö-
vid regisztrációt követően 
az ügyfeleknek lehetősé-
gük nyílik arra, hogy hét 
nappal az ellenőrzés előtt 
emlékeztetőt kaphassa-
nak a megadott e-mail cí-
mükre. Három nappal a 
vizsgálat előtt a figyel-

meztetést megismétlik 
sms-ben is. Az értesítési 
szolgáltatást ingyenesen 
nyújtja a társaság.

(A kéményellenőrzés 
tervezett ütemezését be
mutató táblázat megta
lálható az obuda.hu hon
lapon.)

Ügyfélszolgálat
Helye: 1142 Budapest, Rákospatak utca 7072. Te
lefon: 06(1)9990664. Fax: 06(1)3321150.

Félfogadás
Hétfő: 7.0019.00; Szerda: 7.0014.00; Csütörtök: 7.00
11.00;  Péntek: 7.0010.00. www.kemenysepro.hu.

Kéményellenőrzések 2016-ban

A tűzifavásárlás legfonto-
sabb szabályaira hívják fel a 
figyelmet a Pilisi Parkerdő 
Zrt. Szentendrei Erdészeté-
nek munkatársai. Fontosnak 
tartják összefoglalni ennek 
legfontosabb szabályait, 
hogy a jóhiszemű vásárlók 
ne járjanak pórul, és hogy 
minél kisebb kár keletkez-
zen a hazai erdőkben. 

Legalább 10 erdei 
köbméter fát vágtak 

ki és loptak el nemrégi-
ben fatolvajok Szent-
endre környékén. A te-
rület ráadásul országos 
védettséget élvez, így a 
fakivágással járó falo-
pás egyben természet-
károsítást is jelent. A 
hazai erdők fakészlete 
Magyarország egyik 
legértékesebb és az er-
dészetek tevékenységé-
nek köszönhetően folya-

matosan gyarapodó ter-
mészeti kincse és va-
gyona, melyet a fűtési 
szezon kezdetén rendre 
intenzív támadások ér-
nek az illegális fakiter-
melők, a fatolvajok ré-
széről. Aki a minél ol-
csóbb fűtés érdekében 
bizonytalan forrásból 
származó tűzifát vásárol 
– gyakran számla nélkül 
–, talán bele sem gondol 
abba, hogy az erdészek 
nemzedékei által óvott 
érték jut el hozzá illegá-
lisan. A Pilisi Parkerdő 
Zrt. az általa kezelt er-
dőterületek fakészlete 
és a nemzeti erdővagyon 
védelmében szeretné 
felhívni a tűzifát vásár-
lók figyelmét néhány jó 
tanácsra, melyeket érde-
mes évről évre felidézni 
és minél több emberhez 
eljuttatni.

* Minden esetben kér-
jünk számlát a vásárolt 
tűzifáról, amelyen a teljes 
vásárolt mennyiség és ár 
szerepel! * Kizárólag 
megbízható kereskedőtől 
vagy közvetlenül az erdé-
szetektől (magán vagy ál-
lami) vásároljunk tűzifát! 
* Ne vásároljunk ömlesz-
tett tűzifát, ugyanis a 
tisztességtelen árusok 
csalhatnak a mennyiség-
gel! * A frissen vágott tű-
zifa esetében, magas víz-
tartalma miatt csak a tér-
fogatban és nem a súly-
ban (tömegben) megadott 
mennyiség megbízható. * 
Hogyha ismeretlentől vá-
sárolunk tűzifát, legyünk 
jelen a felpakolásánál és 
mérlegelésnél, sőt nem 
túlzás fotókat is készíteni 
a szállítás előtt és után – 
ajánlja a Pilisi Parkerdő 
Zrt.                       Sz. Cs.

Mire figyeljünk favásárláskor? 

Fotó: Antal István

Fotó: azevfaja.hu
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Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, a kerület köz
biztonságáért térítés nélkül tenni akaró felnőtt korú 
lakosok jelentkezését várja tagjai sorába a helyi 
polgárőrség. (Bővebb felvilágosítás a polgaror-
obuda.hu honlapon, és az Óbudai Polgárőrség 
facebook-oldalon. E-
mail cím: polgaror.
obuda@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30-
621-6088. Szemé-
lyesen a Kaszásdűlő 
utca 7. szám alatti 
irodában, szerdán-
ként 15-től 19 óráig 
lehet jelentkezni, az 
ügyeleti időben.)

A Budapesti II. és III. Kerületi 
Bíróság épületét és a munka-
végzés körülményeit mutat-
ták be dr. Handó Tünde, az 
Országos Bírósági Hivatal el-
nökének részvételével január 
16-án. Az épületbejárás ta-
pasztalatai alapján a XXI. 
századi ügyfélközpontú bíró-
sággal szemben támasztott 
elvárásoknak megfelelően 
szükséges az óbudai bíró-
sághoz méltatlan ügyfélfoga-
dási és munkakörülmények 
megszüntetése és a bíróság 
elhelyezésének megoldása.

Az épületbejárással 
egybekötött konzul-

táción a bírósági vezetők 
mellett részt vett még dr. 
Makula Gergely, az 
MNV Zrt. igazgatója, 
Szőke Balázs, az MNV 
Zrt. csoportvezetője, Fó-
nagy János államtitkár, 
Bús Balázs, Óbuda-Bé-

kásmegyer polgármeste-
re, Puskás Péter alpol-
gármester és dr. Murai 
Renáta, a II. kerületi ön-

kormányzat titkárságve-
zetője is.

A Budapesti II. és III. 
Kerületi Bíróság – eredeti-

leg pártházként funkcio-
náló – épületét 1953-ban 
adták át, majd a bíróság 
1991-ben költözött az épü-
letbe, ahol az átadás óta je-
lentősebb változás, fejlesz-
tés nem volt. Az irodák 
túlzsúfoltak, és hiányoz-
nak a modern, XXI. szá-
zadi bíróság működéséhez 
nélkülözhetetlen helyisé-
gek is. A szűkös alapterü-
let miatt nincs tanúszoba 
és őrizetes váró, ahogy 
gyermekmeghallgató he-
lyiség és távmeghallgatás-
ra alkalmas tárgyalóterem 
sem. Mindezért megoldást 
kell találni a bíróság elhe-
lyezésére, a mai kor szín-

vonalának megfelelő meg-
jelenéssel és az ügyforga-
lom hatékony kezelésével, 
amelyhez egy legalább 
5500 négyzetméter nettó 
alapterületű épületre vol-
na szükség.

Az elhelyezési nehéz-
ségekről a meghívottak a 
„pincétől a padlásig” 
maguk is meggyőződ-
hettek az épületbejárás 
során, amikor dr. Kovács 
József, a bíróság elnök-
helyettese mutatta be a 
jelenlegi körülményeket, 
amelyek kizárólag belső 
átépítéssel és felújítással 
már nem orvosolhatók.

A konzultáción a bíró-
sági vezetők részéről el-
hangzott, hogy megfonto-
landó olyan állami keze-
lésben lévő üres ingatlan 
felkutatása a II. vagy a 
III. kerületben, amelyet 
alapterülete, elhelyezke-
dése és meglévő, vagy ki-
alakítható belső elosztása 
alkalmassá tesz a bíróság 
megfelelő elhelyezésére. 

Dr. Makula Gergely az 
épületbejárás alkalmával 
ígértet tett arra, hogy 
megvizsgálják a lehető-
ségeket és felmérik a 
probléma megoldására 
alkalmas ingatlanok 
helyzetét.            

 B. Z. 

Ügyfélbarát épületet keres az óbudai bíróság

Rendőr szeretnél lenni?
Ha cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampol
gár vagy, és rendelkezel érettségivel vagy azt 2016. július 1ig megszerzed, illetve megfelelsz 
az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági elvárásoknak, már megtetted az első lépést.
Miért jobb a rendészeti szakközépiskola, mint a többi szakképző intézmény?
Támogatunk abban, hogy B kategóriás vezetői engedélyt, illetve államilag elismert 
nyelvvizsga bizonyítványt szerezz. A minél jobb tanulmányi eredmény elérésére motivá
ló ösztöndíjat biztosítunk, lehetőséget nyújtunk kollégiumi elhelyezésre, és háromszori 
étkezésre. Mindezeken túl tanulói juttatások és szociális támogatások is rendelkezésre 
állnak, az arra jogosultaknak.
Ami a legfontosabb: egy belátható életpályát, tervezhető előmenetelt biztosító, kihívásokkal te
li életpályát választhatsz, ahol elsődleges feladatod a közbiztonság és a belső rend védelme.
Hogyan kell jelentkezned?
A pályázati felhívást és a jelentkezési egységcsomagot az alábbi honlapokon találod:
Országos Rendőrfőkapitányság: www.police.hu
Szakközépiskola: www.rendeszkepzo-kormend.hu
Jelentkezési anyagodat az általad választott rendészeti szakközépiskolának 2016. feb-
ruár 15-ig kell elküldened.
Felvételi tájékoztató a 2016. évben induló rendőr szakképzésről
A rendőrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülő, iskolai rendszerű, nap-
pali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben szereplő rendőr 
tiszthelyettes szakképesítés megszerzésére. A végzettség a rendőrségnél tiszthe
lyettesi besorolási osztályba tartozó beosztás betöltésére jogosít.
 Jelentkezni a következő szakközépiskolákba lehet:
 A 2016. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési határideje: 2016. február 15.
A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a jelentkezés évében betöltött 18. 
életév, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a büntetlen előélet és a hi
vatásos szolgálat vállalása. A felvételi döntésre az iskolai szakmai műveltségi teszt és a 
pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye alapján kerül sor.
 A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési egységcso-
magot) az Országos Rendőr főkapitányság (www.police.hu) és a rendészeti szakkö
zépiskolák honlapjáról lehet letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekről a ren
dészeti szakközépiskolák tanulmányi osztályai adnak felvilágosítást.

Fotó: Antal István
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Idén első alkalommal szer
vezte meg a Budapest-Óbu-
da-Hegyvidéki Szenthárom
ságegyházközségeésplébá
nosa,BajzáthFerencatyaaz
óbudaiegyházibált,melynek
jótékonyságibevételétaMa
gyar Máltai Szeretetszolgála
tonkeresztülakárpátaljaine
héz sorban élők megsegíté
séreajánlottákfel.

Az Óbudai Kulturális 
Központban febru-

ár 23-án tartott rendez-

vényen jelen volt Bús Ba
lázs polgármester, aki el-
mesélte, hogy fiatalem-
berként még a textilgyár 
területén rendezett báli 
mulatságon is részt vett, 
azóta azonban nem hal-
lott arról, hogy lett volna 
a III. kerületben folytatá-
sa. Ezért is örül, hogy 
most részese lehet az el-
ső óbudai egyházi bál új-
jászervezésének, hiszen 
ezzel Óbuda közösségi 
élete is színesebb lett.

A bálon az óbudai plé-
bániákról érkező csalá-
dok ropták a táncot, mi-
közben játékos tudásfel-
mérőn adtak számot óbu-
dai ismeretükről. A re-
mélhetőleg hagyomány-
teremtő esemény egyéb-
ként az ökumenikus ima-
hét végén került megren-
dezésre, így a protestáns  
testvérek is tiszteletüket 
tették.

A jelen lévő közel 200 
vendég a cha-cha-cha tánc-

tudás elsajátításának birto-
kában és derűs jókedvvel 
nyugtázhatta az első óbu-

dai egyházi bál sikerét és 
az együvé tartozás, jóté-
konykodás örömét.

Jótékonysági gyűjtés kárpátaljai rászorulóknak

Első óbudai egyházi bál

Az elmúlt év októberére újonnan ki-
alakított kiállítótér, az Esernyős Ga-
léria az első nagyszabású – a horvát 
kortárs képzőművészetből merítő – 
válogatása után januártól új tárlat-
nak ad otthont. Az év első kiállítása 
magyar kortárs művészeti alkotáso-
kat bemutató csoportos tárlat, me-
lyen tizenkét művész mutatja be 
munkáit. A „Tárgyeset 2” című, ja-
nuár 19-én megnyitott kortárs ma-
gyar képzőművészek tárlata márci-
us 26-ig ingyenesen megtekinthető 
az Esernyős Galériában. 

A kiállítás kurátora maga is a 
fiatal művész generáció 

neves képviselője. Batykó Ró
bert nem először válogat össze 
kortársaitól egy teljes kiállítás-
nyi anyagot. A műfajilag is sok-
színű tárlat alkotásai izgalmas 
alapkoncepció mentén kapcso-
lódnak egymáshoz. Az alkotá-
sok valójában a hétköznapi tár-
gyak, a mindennapi szituációk 
újraértelmezésének eszközei, 
ezeken keresztül az újragondo-
lás folyamatába is betekintést 
nyerünk. 

A tárlaton kiállító művészek 
többsége az 1970-es, ’80-as 
években született. Az egyik ki-
vétel közülük az 1959-es szüle-
tésű Ravasz András, aki az Új-
lak Csoport alapító tagjaként az 
1990-es években a festészettől a 
digitális képalkotás felé fordult. 
Művészeti tevékenységének fő 
jellemzője ekkortól az elektro-
nikus zene és a kép egymásra 
hatásának a vizsgálata lett a po-
puláris és konceptuális kultúra 
határterületein. A kiállításon az 
utca hétköznapi pillanatait fel-
dolgozó videómunkája látható.

Mások esetében is gyakori, 
hogy az alkotás témája az utcán 
hever, azaz a tárgyra valami-
lyen „szerencsés véletlen” foly-

tán talál a művész. Keresztesi 
Botond, Menyhárt Norbert, Ko
szorús Gergely és Batykó Ró
bert művei esetében ugyancsak 
felfedezhető a „serendipity”, 
vagyis „képesség a valószínűt-
lennek látszó felfedezésekre”. 
Bemutatott alkotásaik minden 
esetben véletlenül felfedezett, 
hétköznapi tárgyakra épülnek, 
legyen szó használt festékes 

vödrökről a kiállítótérben, Ma-
gyarország körvonalára hason-
lító kartondarabról, vagy klasz-
szikus festészeti eljárással ké-
szülő „tárgyportréról”, ami 
szinte már a sokszorosítható 
plakátok és reklámok világát 
idézi. 

A többiek közül Pap Rami és 
Karácsonyi László munkái – 
konkrétan vagy áttételesen – 

gyakran bolhapiacokon talált 
apró játékokból létrehozott mi-
niatűr világok, diorámák, me-
lyek sokkal inkább szólnak bel-
ső valóságunkról, mint a külső 
körülményekről. 

Keresztes Zsófia gyakori ki-
indulópontja a XX. század vív-
mányainak számító elektroni-
kai készülékek kidobott dobo-
za, amit egy-egy műve létreho-
zásakor átalakít. A végered-
mény festői és légies installá-
ció, amely azért meghökkentő, 
mert első pillantásra éppen az 
ismerős elemeket nem fedezzük 
fel bennük. 

Veres Balázs szobrászművész 
beton alkotásai technikai ellen-
pólusai Keresztes Zsófia textil 
és papír alapú munkáinak, de 
legalább annyira meghökkentő-
ek, hiszen a hétköznapokban 
ennek az anyagnak nem éppen 
ezzel a formájával találkozunk. 

Hack Ferenc amerikai dollá-
rokból készített kollázsa, vagy 
Kárpáti János Iván különféle 
szótárak oldalán megjelenő be-
tűjelzéseiből készített fotósoro-
zata után az egyik legfrappán-
sabb alkotás a kiállítótérben 
Szalay Péter videómunkája, 
mely egy colostok elképzelt 
mozgását mutatja be. Ez utóbbi 
a kiállításmegnyitó kavargó kö-
zönsége jóvoltából csak szaka-
szosan volt látható, mert a meg-
jelent érdeklődők többnyire el-
állták a vetítő fényének útját, 
reflektorfénybe helyezve ezzel 
saját magukat, illetve létrehozva 
így egy újabb sajátos alkotást. 
(A tárlat ingyenesen látogatha
tó. Cím: Fő tér 2.)          Bodzay

Kortárs magyar képzőművészek az Esernyős Galériában

Új tárlat a Tárgyeset 2

Fotók: Sánta Balázs
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2003-ban Óbuda 
Kultúrájáért Díjat alapított, melynek 
odaítélését és átadását rendeletben sza-
bályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a 
kiemelkedő tevékenységet kifejtő szemé
lyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Bé
kásmegyer kulturális életének fejlődésé
hez kimagasló teljesítményükkel vagy 
életművükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyéről, vagy a díjazott 
csoportról a képviselő-testület – rövid 
indoklást is tartalmazó – minősített 
többséggel elfogadott határozatában 
dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérkezett javaslatok 
alapján – a kulturális és turisztikai bizottság véleményének figye-
lembe vételével – hoz meg. Díjazásban évente csak egy személy 
vagy egy csoport részesülhet.

Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
▪ Seres János szobrászművész: „OSZLOPOK” című kisplasztikája;
▪ díszoklevél és
▪ bruttó 600.000 forint összegű pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton adják át.
A díj odaítélése végett írásban – rövid indoklással együtt – várják az 
óbudai polgárok, civil szervezetek, és egyéb közösségek jelölési ja-
vaslatait. A javaslatokat zárt borítékban, 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és 
Kulturális Főosztályának címezve pos-
tai úton (1033 Budapest, Fő tér 4.) „Ja-
vaslat Óbuda Kultúrájáért Díj ado-
mányozására” megjelöléssel 2016. 
március 11-ig kérik eljuttatni.
(Bővebb információ Torday Andrea 
kulturális és turisztikai referensnél 
kérhető, (tel.: 437-8553, e-mail: 
tordayandrea@obuda.hu).

Óbuda Kultúrájáért Díj 2016. évi adományozása

Gyerekek és felnőttek hall-
gathattak vietnámi dalokat 
január 21-én az Óbudai Kul-
turális Központban népi mo-
tívumokkal díszített ruhák-
ba öltözött hölgyek előadá-
sában annak a kiállításnak a 
megnyitóján, amely Vietná-
mot kívánja megmutatni az 
óbudai közönségnek.

Bús Balázs Óbuda-Bé-
kás megyer polgár-

mestere „A rejtélyes Vi-
etnám” című kiállítás 
megnyitója alkalmával 
elmondta, hogy neki volt 
alkalma megcsodálni Vi-
etnám szépségeit, ezért 
egyet kell értenie azok-
kal, akik az ott élőket 
Ázsia olaszaiként emle-
getik. Ezt a párhuzamot 
erősíti a vietnámiak sze-
rethető forgalmi kaval-
kádja, s az emberekből 
sugárzó életszeretet is. 

Mintegy öt éves múltra 
tekint vissza Óbuda-Bé-
kásmegyer hivatalos, test-
vérvárosi kapcsolata Ha-
noi-Son Tay városrészé-
vel. A két városrész veze-
tői legutóbb tavaly szept-
emberben találkoztak 
Óbudán. A vietnámi-ma-
gyar együttműködés lehe-
tőségei között elsőként 
merült fel egy itteni viet-
námi kiállítás létrehozásá-
nak gondolata, ezért ami 
most az Óbudai Kulturális 
Központ falain látható, az 
ennek a célkitűzésnek a 
megvalósítása. A kiállított 
tárgyak alapján jól körvo-
nalazható a vietnámi kul-
túra a díszes öltözeteivel, a 

múltat idéző jellegzetes 
keleti jelképeivel. 

Az idősebbek a 6́0-as 
évektől személyesen is 
megismerkedhettek fiatal 
vietnámi egyetemisták-
kal, hiszen az amerikaiak-
kal vívott honvédelmi há-
borújuk idején sok vietná-
mi tanult Budapesten. Az 
akkori idők ismeretségei 
közül ma jó néhány átala-
kulhatott kedvező gazda-
sági kapcsolattá, illetve 
további lehetőségeket rejt, 
hogy közülük sokan ma is 
beszélik még a magyar 
nyelvet. Az óbudai kiállí-
tás gondolatébresztőként 
működhet, s aki komo-
lyabban érdeklődik Viet-
nám iránt, az a Magyar-
Vietnámi Baráti Társaság 
segítségével közelebbi 
kapcsolatba kerülhet akár 
az országgal is.

Dr. Botz László, a Ma-
gyar-Vietnámi Baráti Tár-

saság elnöke szerint Ma-
gyarországnak Vietnám-
mal immár hatvanhat éve 
van hivatalos kapcsolata. 
Volt olyan időszak, ami-
kor mi tudtunk Vietnám-
nak segíteni például az-
zal, hogy több mint né-
gyezren tanulhattak ná-

lunk különböző egyete-
meken. Ezek az akkori fi-
atalok ma Vietnám vezető 
rétegét alkotják. A Ma-
gyar-Vietnámi Baráti Tár-
saság egyik fő célkitűzé-
se a két ország közötti 
kulturális és gazdasági 
kapcsolatok mind szoro-

sabbra fűzése, amiben a 
Vietnámi fél ma már job-
ban tud nekünk segíteni, 
mint mi nekik. 

A kiállítás egy kis képet 
adhat arról, hogy milyen 
Vietnám, milyenek az ott 
élő emberek. A kiállított 
tárgyak a régmúltat idé-
zik, de megmutatják a ma-
iak hagyománytiszteletét 
is egyben. Dr. Botz László 
megköszönte az önkor-
mányzat és az Óbudai 
Kulturális Központ segít-
ségét abban, hogy egy 
ilyen szép kiállítást hoztak 
létre azokból a tárgyakból, 
amelyeket a Magyar-Viet-
námi Baráti Társaság ren-
delkezésre bocsátott. 

(A kiállítás előre egyez-
tetett időpontban látogat
ható. Információ: 388-
2373.)

Bodzay Z.

A rejtélyes Vietnám Óbudán

A 90 éves Magyar Rádió technikai története
„Nagy hazai műhelyek” 
sorozatában a Neumann 
János Számítógéptudo
mányi Társaság Informa
tika Történeti Fóruma és 
az Óbudai Egyetem janu
ár 14én rendezett elő
adássorozatában a 90 
éves Magyar Rádió tech
nikai történetét mutatta 
be. Az Óbudai Egyete
men tartott eseményen 
előadások hangzottak el 
a Magyar Rádió műhe
lyeiről, a rádió hangzás
világáról, a magyar vevőkészülék és a magnetofon gyártásról, a rádiós műsza
ki utánpótlásképzésről, a hangrestaurálásról.  

Fotók: Antal István
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Szol gál ta tás
 Szakképzett kőműves vállal teljes-
körű lakásfelújítást, hidegburkolást, dry-
vitozást. Korrekt árak, garanciavállalás-
sal. Tel.: 30/832-88-44

 Tetőfedés, ács és bádogos munkák! 
Cserép, pala, zsindelyezés, tetők javítása, 
készítése, bádogozása, ereszcsatornák 
cseréje. Lapostetők szigetelése, viharkár 
utáni helyreállítás. Tel.: 06-30-513-1112
 Duguláselháritás falbontás nélkül.Ázá-
sok csőtörések megszüntetése.Víz és fütés-
szerelés.06 20 491 5089
 Társasházak közös képviseletét vál-
laljuk kettős aláírással, személyes, egye-
di ügyfélfogadással. Tel.: 0630/268-
2265, alecomteam@t-online.hu
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 
202-2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós, 
06-30-2-664-666
 La kás fel újí tás anyag be szer zés sel, ga ran-
ci á val! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, 
szo ba fes tés, gipsz kar to no zás, parket tás mun-
kák, víz sze re lés, vil lany sze re lés! Konyhabúto-
rok készítése, összeszerelése. A leg ki sebb 
mun kát is el vál lal juk! Tel.: 06(30)960-4525
 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság, 
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Ke-
ve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: 
h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998
 Óbudán, Budán non-stop hűtő, fagyasztó, 
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül. 
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenő 
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
 Bútorasztalos! Egyedi gardróbszekré-
nyek, konyhabútorok készítése. Bútorjaví-
tás, máshol vásárolt bútor szerelése. +36-20-
352-08-69 www.butor-asztalos.eu
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter. 
Tel.:0670/397-3869

  Előkészítő munkák, költségvetés 
készítés, műszaki ellenőrzés. Pálfia 
Miklós. Tel.: 06-30-952-3810

 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és 
műszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az 
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna 
fe lőli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Ablakcsere! Műanyag ablakok, bejárati 
ajtók gyártása, beépítése egyedi méretben, 
akár 5 munkanap alatt! Tel.: 06(30)960-
4525, www.csabAblak.hu
 Für dő szo bák, kony hák fel újí tá sa, át ala kí-
tá sa! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, víz-
sze re lés! Anyag be szer zés sel, ga ran ci á val! 
www.burkolo mester.hu; Tel.: 06(20) 961-6153
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás!  Tel.: 06(30)341-3423
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 
1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak 
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
242-1389

 Nemzetközi horary konzulens diplomá-
val, 20 éves tapasztalattal vállalok szemé-
lyes, kérdő, éves, havi előrejelzést, tanács-
adást. Tarot. Tradicionális káldeusi asztroló-
gia. Oktatás is. Tel.: 06(70)244-2538
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás, helyszíni felméréssel Hencz Péter. 
Tel.: 06(70)397-3869
 Irodai takarítást vállalok. Kolossy tér 
környékén. Tel.: 06(30)302-7691
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–
9021. ELMŰ által minősített vállalkozás
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás mun-
kák magánszemélyek, közületek részére. 
Tel.: 06(30)212-3308
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, 
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmónikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-0601
 Lakatosmunkát mindenneműt vállalok. 
Zárszerelést, védőrács, rácsosajtó, korlát, 
galéria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 
06(20)9424-943; 705-0511
 Villanyszerelés, hálózatbővítés, hibake-
resés, kisebb javítások, biztosítótábla cse-
rék, szerelvény cserék, egyéb. Tel.: 06-30-
9706-257, 06-1-242-7238

Egész ség
 ÁLOM MEDITÁCIÓ Minden amit tudni 
akartál az álmokról, de soha nem volt kitől meg-
kérdezned! http: //alom-meditacio. webnode.hu/
 Becsípődések, elmozdulások, ficamok, 
gerincferdülés, nyaki merevség, karfájdal-
mak. Csontkovács Tel.: +36302554688
 Pedikűr-manikűr házhoz megy. Nyugdí-
jas kedvezmény! Tel.: 06(20)806-7783

  Bőr gyógy ásza ti, kozmetológiai 
ma gán ren de lés: dr. Pardavi Ág nes. He lye: 
1035 Szent end rei út 10. Ide je: hét fő, szer-
da 16-18 órá ig, il let ve igény sze rint. Be je-
lent ke zés, tel.: 06(30)201-9198

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. Bé csi 
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia fő or vos. 
Be je lent ke zés: 317-0631

 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or vos 
csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé sén vár ja 
ked ves be te ge it: Gabriel Med Stú dió III. ker. 
Po zso nyi u. 32. Anya jegy szű rés, ta nács adás, 
kis mű té tek. Be je lent ke zés: 06(30)350-8359

 Dr. Kalán Jú lia bőrgyógyász-koz m e-
tológus fő or vos ma gán ren de lé se: III. ker. 
Bé csi út 217-ben (EuroCenterrel szem ben). 
Gyer mek bőr gyógy ászat is. Bőr ki nö vé sek 
el tá vo lí tá sa. Be je lent ke zés: 06(20)543-3948

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

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi (any-
agi, egészség, párkapcsolat) blokkot okozó 
hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241
 Fogyasztómasszázs fájdalommentesen. 
Hőkamerás testanalízis, pénzkereseti lehe-
tőséggel. premiumkko@gmail.com
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás 
rendelése: Dunamed rendelő, III. ker. Kisko-
rona u. 20. Tel.: 387-1508. Indokolt esetben 
háznál is kezel!

 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca, minden páros hét péntek délutánján 
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ 
munkanapokon: 06(20)480-3953

Oktatás
 Ma te ma ti ka-, fi zi ka-, ké mia-, ma gyar-
ta ná rok kor re pe tál nak ál ta lá nos- és kö zép-
is ko lá so kat a Vörösvári úton, min den dél-
után. Kö zép is ko lai elő ké szí tők max. 2-3 
fős kis cso port ban. Thalész-Kör, www. 
obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

 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: szamoca5@
citromail.hu Tel.: 06(30)609-9151
 Német, matematika, fizika, angol. Fel-
zárkóztatás, érettségire, nyelvvizsgára fel-
készítés önöknél. Tel.: 06-20-973-6467
 Angol beszédcentrikus oktatás 25 éves 
nemzetközi tapasztalattal kezdőtől a felsőfo-
kig. Személyesen vagy Skype-on is. Ár: 
3000 Ft/60 perc. Tel.: 06(70)244-2538
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétika tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809, 
06(70)619-5546
 Általános iskolások korrepetálása mate-
matikából, kémiából Békásmegyeren. Ga-
rantált javítás! 2000Ft/45 perc Tel.: 06-30-
33-434-33
 Matematikából  korrepetálást és felvéte-
lire felkészítést vállal tanárnő  Békásmegye-
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-3433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyetemig. 
Tel.:  06(30)604-1478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com Tel.: 
367-8160, 06(20)243-9043
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás és 
vizsgafelkészítés Óbudán - külföldi- és Goethe 
Intézetekben megszerzett szakmai tapasztalat-
tal -, bármely korosztálynak. 06-30-773-9155, 
emilia5@t-online.hu
 Tanulj angolul könnyedén, gyorsan Bé-
kásmegyeren. Beszédközpontú egyénre sza-
bott tanítás. Tel.: 06(20) 439-6410
 Matematika, fizikatanítás általános és 
középiskolások részére, szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06-20-9590-134

 Vállalom diszes, vagy más tanulási prob-
lémával küzdő általános iskolások fejleszté-
sét, korrepetálását. 1500Ft/45 perc. Elérhe-
tőségem: Rosta András, 06-20-451-0760

Elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.:332-0243
 Autót vásárolok típustól és évjárattól füg-
getlenül a hét bármely napján! 06706220123
 Borostyán (golyó forma előnyben), 
Arany-Ezüst és Brilliáns ékszerek felvásár-
lása a legmagasabb áron. XI. kerületi Fehér-
vári úti csarnok földszint, virágsoron 
(Porcelán-Ezüst üzlet). Tel.: 061/2094245
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

Régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06-20-280-0151. herendi@gmail.com

 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással: bútort, festményt, porce-
lánt, kerámiát, hiradástechnikát, könyvet, 
órákat, szőnyegeket, aggancsot, hanglemezt, 
készpénzért. Pintér Nikoletta 466-83-21, 06-
30-973-49-49
 Bo ros tyán-ko rall ék szer fel vá sár lás 
30.000-300.000 Ft-ig. Arany 8500 Ft-tól, 
ezüst 350 Ft-tól. Min den fé le ré gi sé get, órá kat, 
por ce lá no kat, ér mét, ki tün te tést, ké pes la po-
kat, pen gőt, kész pénz ért tel jes ha gya té kot. 
Díj ta lan ki szál lás, ér ték becs lés. Üz let: V. ker., 
Szent Ist ván krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150
 Almási Katalin legmagasabb áron vásárol 
bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, csillárt, könyveket, hangszert, bizsukat, 
csipkét, szőrmét, porcelánokat, hagyatékot. 
Díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30-308-91-48 

 Gábor Eszmeralda becsűs műgyűjtő-
nő, legmagasabb áron készpénzért vásá-
rol festményeket, bútorokat, órákat, por-
celánokat, ezüsttárgyakat, arany ék sze re-
ket, egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszál-
lás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. 
Fő u 67. 06-1-789-16-93, 06/30-382-70-20
 19-20. századi magyar és régi külföldi fest-
mények, műtárgyak vétele készpénzért. Díj-
mentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00. E-
mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu Nemes 
Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
 Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-
4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19
 Magas áron vásárolok mindennemű régi-
séget, festményeket, órákat, érméket, bútort, 
porcelánt, zongorát, könyveket. Hagyatékot, 
kiürítéssel. Díjtalan kiszállás. Molnár Enikő 
06-20-365-1042
 

Számítógép
 Computerklinika: szá mí tó gép-ja ví tás, 
kar ban tar tás, ví rus ir tás, al kat rész-be sze re-
lés, bő ví tés. In gye nes ki szál lás sal. Hív jon 
bi za lom mal. Tel.: 06(30)857-2653

Ingatlan
Online apróhirdetésfelvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan

ROBOT.hu/obudaujsag
 II. Árpád fejedelem útján (Komjádi mel-
lett) 70 m2-es üzlethelyiség 18,4 MFt-ért el-
adó. Tel.: 06(20)498-4847
 Mennyit érhet lakása, megérné eladni? 
Bízza ránk az eladást, jutalék 3%. Weboldal: 
laurus.ingatlan.com, 06 20 9 663 960

Állás
 Gyakorlott, megbízható, nemdohányzó 

Füg gö nyök
Szé les mé ret- és min ta vá lasz ték ban. 

Kar ni sok
Haj lí tott, egye di mé ret re 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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hölgy takarítást, vasalást vállal, rendes csalá-
doknál, referenciával.  Tel.: 06(30)254-0862
 Óbudai varrodába keresünk, szakképzett 
varrónőket teljes munkaidőre, vasalónőt 4-6 órás 
időre. Tel.: 06(30)948-4392, nemethrudolf1@ 
gmail.com
 GDN ingatlaniroda keres értékesítő kollégá-
kat budapesti irodájába. Ingyenes képzés, ma-
gas jutalék, profi csapat, jó hangulat! l. laki@
gdn-ingatlan.hu +36-70-681-4500
 Azonnali munkakezdéssel keresünk ta-
pasztalt dadust, gondozónőt rész/teljes munka-
időben. Szakképzettség előny, de nem feltétel. 
bolcsiobuda@gmail.com
 Bécsi úton lévő áruházba takarítókat keresünk. 
Érdeklődni: Mészáros Gábor, 06-70-605-7522
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán és 
környékén idős személy gondozásában segítsé-
get nyújtana. Tel.: 06-30-25-33-757
 Műszaki előkészítőt keresünk, építőipari- 
lakatos munkák feladataihoz, középfokú vagy 
felsőfokú végzettséggel. Jelentkezni e-mailben 
fényképes önéletrajzzal: info@legenda21.hu 
 Mérnököt felveszünk (építő-építész-gépész) 
építőipari fémszerkezeti kisprojektek vegyes 

feladataihoz, előkészítéstől a projektvezetésig. 
Jelentkezés, e-mail: info@legenda21 

Kiadó
 Kolosy üzletházban 27 m2-es üzlet el adó, ki-
adó a főbejárattal szemben. Tel.: 06(20) 942-6883
 A III. kerület Lajos utcában, egy 24 m2-es és 
48 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni: 06-
30-34-22-998

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

Életjáradék
 Segítséget nyújtunk idős személyeknek élet-
járadéki szerződéssel. Őszi Napsugár Alapít-
vány. Biztonság, segítség. 06-70-379-32-10

 
Társkereső

 Partnert keresek Rúzsa Magdi koncerthez, 
65 éves nő. Jegy van. Tel.: 06-20-927-0386

Feladatok:
Áru kiszállítás partnerekhez
Visszáru kezelés
Reklamációk kezelése
Pénzkezelés
Elvárások:
Önálló munkavégzés 
Problémamegoldó képesség 
Emelőhátfal kezelése 
Gyors, pontos áruátadás 
Megbízhatóság

B, C kategóriás jogosítvány
GKI, digitális vezetői kártya
PÁV3  
Büntetlen előélet feltétel
Munkavégzés helye:
Budapest III. kerület
Visszajelzést azon pályázóknak tudunk 
adni,akiket felvételi beszélgetésre hí-
vunk. Megértésüket köszönjük!
Jelentkezni az allashirdetes@bekaskft.hu 
e-mail címen lehet.

Magyarország piacvezető cukrász, sütőipari és gasztronómiai nagykereskedése
budapesti csapatába keres:

NAGY GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ:
GÉPKOCSIVEZETŐ MUNKATÁRSAT

Computergrafikák az Artézi Galériában
A Kováts Borbála computerrel készített alkotásait be-
mutató kiállítás az Artézi Galériában látható, amelyet 
Vargha János nyitott meg január 16-án. 
Kováts Borbála sokszorosítógrafikai tanulmányok, majd fény
másolóval folytatott kísérletezései után az 1990es évek vé
gétől alkot computerrel. Digitális fotókból, részben manuáli
san készített, beszkennelt anyagokból kiindulva új felületeket, 
struktúrákat, formákat hoz létre. Önálló kiállítások rendezése 

mellett számos hazai és 
külföldi kiállításon vett 
részt. Tagja a Magyar Al
kotóművészek Országos 
Egyesületének. 1998tól a 
Budai Rajziskolában ok
tat, jelenleg grafika szak
történetet és tanulmány
rajzot tanít, illetve tervező
grafikusként is dolgozik. 
(Megtekinthető február 
16-ig. Helyszín: Artézi Ga-
léria, Kunigunda útja 18.)
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A Rokon Baráti Kör 
2016-ban is egyna-

pos, buszos sítúrákat szer-
vez Ausztriába. Várják a 
síelni, snowboardozni, tú-
rázni vágyó sportbarátok 
jelentkezését!

Program
2016. február 7. (vasár-

nap): Semmering/Stuh-
leck. * 2016. február 21. 
(vasárnap): Brunnalm/
Veitsch. * 2016. márci-
us 6. (vasárnap): Semme-
ring/Stuhleck.

Részvételi díj
Felnőtt: 6500 forint 

(oda-vissza busz út). Gye-
rek/ifjúsági: 4500 forint 
(oda-vissza busz út). 

Találkozó: a Műsza-
ki és Gazdaságtudomá-

nyi Egyetem bejáratánál 
(XI. Műegyetem rakpart 

3-9.) További információ 
a síbérlet árakról, uta
zásról: www.rokonsport.
hu Tel.: 06-20-450-8050.

Egynapos sítúrák Ausztriába

A Római Sport Egye-
sület versenyzőjét, 

Könczöl Zsuzsannát be-
válogatták a 2016-os szű-
kített „Jövő Bajnokai” 
nevű válogatott keretbe. 
Idén országos szinten 
csak a legjobb 15 kerül-
hetett be a csoportba. 

Zsuzsi 2009 óta az 
egyesület versenyzője, 

rendkívüli szorgalmával 
és tehetségével kiharcol-
ta, hogy az országos vá-
logatott keret tagja le-
gyen. Edzője, Gyepes 
Ádám a kezdetek óta fog-
lalkozik vele, büszkeség-
gel tölti el, hogy ilyen 
erős mezőnyben sikerült 
közös munkájukkal be-
kerülniük. Az egyesület 
elnöke Gyepes Lajos 
nagy reményeket fűz 
mind az edzőhöz, mind a 
versenyzőhöz. Reméli, 
hogy az egyesület és 
Óbuda hírnevét tovább 
öregbítik. A felkészítésé-
ben részt vesz: Gruber 
Andrea kondíció edző és 
dr. Nagy Ágnes sport-
pszichológus.            (sz.)

A településtervezési, kör-
nyezetvédelmi és közleke-
désszervezési szakma kép-
viselői által a főpolgármes-
teri Hivatal számára elkészí-
tett tanulmányából kiderül, 
sikeres pályázat esetén a III. 
kerületben épülhetnek meg 
a kerékpáros pályák.

Budapest két térségé-
ben, ezeken belül hét 

klaszterben jelölik a tanul-
mány elkészítői a tervezett 
2024-es olimpia helyszí-
neit. A III. kerületet a Du
na térség Óbudai-sziget 
klasztere érinti. Noha a 
Dagály Úszókomplexum 
már a XIII. kerület része, 
ez is ehhez a klaszterhez 
tartozik. (A terv szerint itt 
zajlanak majd az úszás, 
műugrás, szinkronúszás 
versenyszámok és a vízi-
labda döntők.) A Dagály 
Úszókomplexumot 15 
ezer néző befogadására 

kell alkalmassá tenni, de 
maga a létesítmény olim-
pia nélkül is megépül.

A tervezet szerint a Test-
vérhegynél lévő egykori 
agyagbánya és környéke 
ma még ugyan alulhaszno-
sított, jelentős természeti 
értéket nem tartalmaz, ám 
a jövőben rekreációs funk-
ciót szánnak neki. Ennek 
megfelelne az olimpia 
mountenbike versenyszá-
ma, mely egy 4-7 kilomé-
ter hosszú, akadályokkal 
tűzdelt természetes erdei 
út kijelölését igényelné. A 
versenyszám megrendezé-
séhez ideiglenes, kiegészí-
tő infrastruktúra kiépítése 
is szükséges rajt és cél épít-
mény, illetve a verseny 
után elbontható, 2000 fő-
nek helyet biztosító mobil 
lelátók. E terület kiválasz-
tása mellett szól a jó meg-
közelíthetősége busszal, 
villamossal és vonattal is.

A pályakerékpár cent-
rum helyszíne a vasúti 
hídtól délre eső rész, a 
Gázgyár 4 hektár nagy-
ságú Duna-parti terüle-
te lehet. A versenyszámok 
lebonyolításához spe ci á-
lisan erre a célra kialakí-
tott létesítmény szüksé-
ges. A kerékpárosok itt 

egy speciális (szibériai fe-
nyőből épített) elliptikus 
formájú pályán (velo-
drom) versenyeznek. Az 
ide tervezett lelátók kapa-
citása 5000 fő.

A meglévő, műemléki 
védelem alatt álló Mille-
náris Velodrom olimpiára 
alkalmassá tétele nem le-
hetséges, ezért itt a régi 

megtartása mellett egy új 
felépítésére lenne szükség. 
Az új velodrom-ot a hazai 
kerékpáros szövetség 9 
szakága használja majd 
közösen, mint központi lé-
tesítményt. Multifunkcio-
nális kialakítása révén 
más rendezvények lebo-
nyolítására is alkalmas 
lenne az olimpia után.

Óbuda az olimpián a kerékpárosok központja lehet

Könczöl a jövő 
bajnokai közt
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Sportdíjak
Javaslatokat vár az önkormányzat az Óbuda 
Sportolója Díj és a Hidegkuti Nándor Emlékpla-
kett idei díjazottjaira. Az ajánlásokat február 
19-ig lehet leadni.
Kérik a kerületi civil szervezeteket, valamint a sport
egyesületeket, hogy az ÓbudaBékásmegyer Ön
kormányzata által alapított Óbuda Sportolója Díj-
ra szíveskedjenek javaslatot tenni.
A díj évente két fő  egy női és egy férfi sportoló  ré
szére adható. Az adományozás feltétele, hogy az ab
ban részesítendő személy: olimpiai vagy paralimpiai 
programban szereplő sportágban kiemelkedő ered
ményt ért el, továbbá III. kerületi lakóhellyel rendelke
zik, vagy a kerületben működő sportegyesület sporto
lója. A díjjal 150.000 forint pénzjutalom jár.
Továbbá kérik a kerületi civil szervezeteket, sport
egyesületeket, iskolákat, hogy az Óbuda Békás
megyer Önkormányzata által alapított Hidegkuti 
Nándor Emlékplakettre szóló jelölésre szívesked
jenek javaslatot tenni.
Az Emlékplakett: 2/a. a kiemelkedő sportered
ményt elősegítő; III. kerületi lakóhellyel rendelkező, 
vagy a kerületben működő sportegyesület vezető
jének, edzőjének; vagy 2/b. a kerület sportéletéért, 
hírnevéért tevékenykedő szakembernek adomá
nyozható. Az Emlékplakettel 500.000 forint pénzju
talom jár, melyben évente egy sportszakember ré
szesülhet.
A javaslatokat 2016. február 19-ig a titkarsag@
obudasport.hu email címen tehetik meg. A kitün
tetéseket ünnepélyes keretek között Óbuda Napján 
adják át.
A díjakra írásbeli jelöléseket várnak, rövid esszék 
formájában az alábbi adatok megadásával!
A jelölt neve; a jelölt elérhetőségei (lakcím, telefon
szám, email cím); a jelölt sportága és egyesülete; 
a jelölt legjobb sporteredményei a jelölés évében; a 
jelölt rövid bemutatása: a jelölő neve; a jelölő elér
hetőségei (lakcím, telefonszám, email cím); a jelö
lő III. kerületi civil szervezet, sportegyesület vagy 
iskola neve.

Egyéves lett Óbuda 
különleges, családi-

as hangulatú jógastúdió-
ja, a LoveYoga Óbuda 
Jóga- és Egészségköz-
pont. Ez alkalomból in-
gyenesen látogatható 
nyílt napot tartanak feb
ruár 13-án. Tibeti hang-
tál bemutató, masszázs, 
japán teakóstoló, előadá-
sok és különféle jóga-
órák színesítik az egész-
napos eseményt.

A programokhoz és a 
jógaórákhoz bárki csat-
lakozhat, előzetes re-

gisztráció nem szüksé-
ges, mindössze kényel-
mes ruházatot kell hozni.

A rendezvény 10 óra
kor kezdődik, Bars Mária 
klasszikus jógaórájával. 
Ehhez az idősebb korosz-
tály is bátran csatlakoz-
hat. Ezt követően egymást 
váltják a különféle jóga-
órák és programok; a rész-
letes időterv megtalálható 
a jógastúdió weboldalán: 
www.loveyoga.hu

(A nyílt napon minden 
bérlet 15% kedvezmény
nyel váltható. Cím: III. 

kerület Kunigunda útja 
18. Bármilyen felmerülő 
kérdés esetén a szerve

zők szívesen állnak ren
delkezésre: 06-30-456-
0462, 06-20-269-8832.)

Ingyenes nyílt nap a jógastúdióban

A szinkronúszás fiatal 
sportág a kerületben. 
Az első szakosztályt 
2005-ben a Római SE 
alapította, ahonnan ki-
vált egy lelkes csapat, 
akik az önállósodás út-
jára lépve 2012-ben 
már a Római Szinkron-
úszó Sportegyesület 
színeiben folytatták a 
sportolást. Az alapító-
ként és edzőként tevé-
kenykedő Kővágó Mó
nika vezetésével ered-
ményesen szerepelnek 
a lányok, hazai és nem-
zetközi sikerek fémjel-
zik a klub nívós szak-
mai munkáját.

A békásmegyeri 
V í z m ű v e k 

uszodában a közel negy-
ventagú csapat Kővágó 
Mónika vezetőedző irá-
nyításával készül a ver-
senyekre, munkáját a ko-
rábbi Óbuda Sportolója 
győztes Kézdi Mónika 
segíti.

Három korosztály
Kővágó Mónika a 

szinkronúszó sport ismert 
alakja. Elsők között kez-
dett foglalkozni a hazai 
szinkronúszás oktatásával 
és népszerűsítésével. Mos-
tani, már „bejáratott” 
klub jában a zömében óbu-
dai általános- és középis-

kolákból érkező lányok 
három (gyermek, utánpót-
lás, junior) korosztályban 
versenyeznek. Korosztá-
lyonként és tudásszint 
alapján különböző cso-
portokban zajlanak az 
edzések, a fegyelemmel 
és a lelkesedéssel is elége-
dettek az edzők. A tárgyi 
feltételek a medence 
mélysége miatt nem opti-
málisak, a szinkronúszás-
hoz mélyebb vízre lenne 
szükség, szerencsére ez a 
probléma megoldódik az 
új uszoda megépítése 
után. A sátorban egyéb-
ként elegendő vízfelület 
áll rendelkezésükre, és az 
is könnyíti az edzők dol-
gát, hogy jelentős segítsé-
get kapnak a szülőktől.

Zászlóvivők
A szakosztály legered-

ményesebb versenyzői, a 

zászlóvivők közül a 17 
éves Lukovszky Sarolta 
és a nála két évvel fiata-
labb Dávid Janka már 
bizonyították tehetségü-
ket. Sára többszörös OB 
és Magyar Kupa győz-
tes, nemzetközi versenyt 
is nyert, a junior váloga-
tott tagja, részt vett a 
2014. évi junior vb-n. 
Janka a gyermek korosz-
tály egyik eminense, 15 
éves kora ellenére Sárá-
val együtt már ő is a vá-
logatott tagja, jelenleg 
mindketten a junior az 
Európa-bajnokságra ké-
szülnek. 

Rajtuk kívül is vannak 
még tehetséges verseny-
zők, akik az országos 
csapatversenyeken több 
alkalommal megállták a 
helyüket.  Ilyen például 
a 2014-es OB-n a junio-
roknak az erős mezőny-
ben elért második helye-
zése. Az elhivatott 
edzők és a lelkes fiatalok 
összhangja további ered-
ményes szereplés záloga 
lehet.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Balett a vízben

1% 1% 1%. A kerületben sokan ismerik az Óbudai Sport Egyesület vízitúra 
szakosztályának tevékenységét. Az evezős szezonban több mint 500 gyermek 
fordul meg a szervezet nyári táboraiban. A szervezet vezetői kérik, aki teheti, 
ajánlja fel adója 1 százalékát, amellyel hozzásegíthetik a fiatalokat a nyári kenus 
élményekhez. A hiánypótló program forrását elsősorban ezekből a támogatások
ból tudják finanszírozni. Az Óbudai Sport Egyesület adószáma: 19802783-1-41. 
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap első péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u. 
  minden hónap első hétfő 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdőalja út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7.vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9.vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11.vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12.vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. időpont telefonos egyeztetés alapján:  Fő tér 3. II./37.
  437-8930 
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá-
mú egyé ni vá lasz tó ke rü-
let ön kor mány za ti kép vi-
se lő je min den hó nap el ső 
he té ben, szer dán 16.30-tól 
17.30 órá ig az MSZP III. 
ke rü le ti iro dá já ban: Mó kus 
ut ca 1-3. Tel.: 244-8036.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-30-
211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu 
e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő jén, 
17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá ban. Elő-
ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.

Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 
16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Cso-
bánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-8036.

Dr. Simonka Csa ba (MSZP) min den hó nap utol só he-
té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti 
iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3., tel.: 244-8036).
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái



292016. 2. szám szabadidő – hirdeTés

Felújítás után újra eredeti szépségében látható 
az Országház. Három vele kapcsolatos helyet 
talál a rejtvényben. A megfejtés a vízszintes 7. 
és 36., valamint a függőleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Baranyai helység. 7. Az első 
beküldendő sor (zárt betűk: K. R. S. Á. S.). 13. 
Régies írások. 15. Összedőlt épület. 16. Pará-
zsolj. 17. Csavar. 18. Egyfajta indián liszt. 21. É. 
U. 22. Fordítva bottal ver. 24. Foszfor, ezüst és 
nitrogén vegyjele. 25. R. Z. P. S. 27. Leva egy-
nemű betűi. 29. Állóvíz. 30. Légies. 31. A galli-
um vegyjele. 33. Vigyázói. 35. Nílusi istenség az 
egyiptomi mitológiában. 36. A második bekül-
dendő sor. 39. Nyafogás, nyafogó az angolban. 
40. Neves színészünk, László. 41. Csermely. 42. 
S-sel a végén kergettess. 43. Géza egyneműi. 
44. O. E. 46. Angol hosszú. 47. Puha fém. 48a. 
Tengeri állat foga. 51. Magam. 52. Egyik óceá-
niai fővárosba. 55. Neményi …, operaénekes-
nőnk, fordítva. 56. Rengeteg. 58. Vízi védmű. 
59. Ezideig. 61. Jorge …, A vén tengerész írója.

FÜGGŐLEGES: 1. A harmadik beküldendő 
sor (zárt betűk: Á. G. I. N. Á.). 2. Kiszáradt 
növény. 3. Védett. 4. Félig ráfordít! 5. Földet for-
gat. 6. Ókori nép. 8. Kezdőpont. 9. Dél angolul. 
10. Gazdasági Munkaközösség. 11. Német tojás. 
12. Nyű-vel kiegészítve nagy jövőt ígérő. 14. 
Hozzájut. 19. Főzeléknövény. 20. Idegen Artúr. 
23. … Zsuzsa, ismert tévés személyiség volt. 26. 
Régi férfi ruhadarab. 28. Névelős csukószerkezet. 30. Dalos. 32. 
Erőteljes asszonyok. 33. Maga jár. 34. Belül fröccsen! 35. Régie-
sen zúdít, fordítva. 37. Uruguayi, máltai és tunéziai autók jele. 38. 
Gyík belseje! 43. Egyfajta bevonó-anyag. 45. Szerep volt a „Bará-

tok közt” című szappanoperában. 47. Visszaváró! 48. Belül embe-
ri! 49. Zambiai, olasz, német és máltai autók jele. 50. Római ötven-
egy és négyszázkilencvenkilenc. 53. Észhordozó. 54. Tova. 57. Pl. 
kavics. 60. Spanyol és osztrák autók jele.                 Ipacs  László

Az ország háza

HŰHA! – rajzpályázat, amitől tátva marad a szád
Az Óbudai Platán 

Könyvtár rajzpályázatot 
hirdet gyerekeknek 6-14 
éves korig „A kedvenc 
könyvem” címmel.

Kedves Pályázó!
Nem ismerik elegen a 

kedvenc történetedet? Te-
gyél érte! Alkoss hozzá 
könyvborítót, amitől 
mindenki kedvet kap az 
olvasásához! Csak rajtad 
múlik, kápráztass el ben-
nünket! Rajzold le bármi-
lyen technikával A/4-es 
méretben! A hátoldalára 
írd rá a nevedet, életkoro-
dat, címedet, telefonszá-

modat, óvodád vagy iskolád nevét és az e-mail címedet.
Alkotásodat 2016. március 5-ig juttasd el az Óbudai Platán Könyv-

tárba postai úton vagy személyesen. Cí-
münk: 1031 Budapest, Arató Emil tér 1., 
(bejárat a Kadosa utca felől). Kérdésedet 
a 439-0936-os telefonszámon, illetve a 
platan.gyerekkonyvtar@kszki.obuda.hu 
e-mail címen teheted fel.

A díjátadó ünnepség az Óbudai Pla-
tán Könyvtár Gyerekkönyvtárában 
2016. március 19-én 11 órakor lesz.

Az alkotásokat kiállítjuk.
Rajzolj, pályázz! A legjobbak jutal-

mat kapnak!
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

Lap szer kesz tő: Klug Mik lós
Munkatárs: Szeberényi Csil la • Tör de lés: Ujvári Sán dor 

Ki ad ja az Ön kor mány zat meg bí zá sá ból az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szer kesz tő ség, hir de tés szer ve zés: 

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@gmail.com; impress.hirdet@gmail.com
Nyo más: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Őrlő u. 2. IV/12. Ügyvezető igazgató: Bányai Péter

Fo GA DÓ ÓRA. Zsiga-Kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) 
or szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját 
min den hó nap el ső pén te kén 16 órá-
tól tart ja a Ka bar ut ca 11. szám alat ti 
Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent
ke zés szük sé ges a 06(30)365-0862-
es szá mon, ahol kü lön időpont egyez
te té sé re is mód van.

Fo GA DÓ ÓRA. Kiss Lász ló 
(MSZP) or szág gyű lé si kép
vi se lő (Bu da pest, 10. vá
lasz tó ke rü let) fo ga dó órá ja 
min den hó nap el ső pén te-
kén 16-tól 17 órá ig a III. 
Mó kus ut ca 1-3. szám 
alatt. (Te le fon: 244-8036; 
e-mail: kiss. laszlo@parla-
ment.hu).

In gye nes ta nács adás ok
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro dá
ban (Ka szás dű lő ut ca 7.) a hó nap negyedik kedd jén (legközelebb 
február 23-án) 17-től 19 órá ig in gye nes jog se gélyt tart dr. Tósoky 
Ba lázs ügy véd del. (Ér dek lőd ni a 367-8791-es te le fon szá mon le het.)
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes 
jog se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd min den hó nap el ső 
kedd jén 17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma-
dik csü tör tö kén 18-tól 20 órá ig Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép
vi se lő irodájában (Bécsi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca 
sarok). Be je lent ke zés nem szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-
0017-es te le fon szá mon le het.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye ri 
Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den má so dik csü-
tör tö kön dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis 
kér dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 
16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 
244-8036). 
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-es te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A De mok ra ti kus Ko a lí ció III. ke rü le ti Szer ve ze te a Ke rék ut ca 80. 
szám alat ti iro dá já ban min den hó nap má so dik szer dá ján 16-tól 17 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek so rán in gye nes jo gi ta nács adást 
nyúj ta nak. (Ér dek lőd ni a 06(30)866-8695-ös te le fon szá mon, vagy 
a budapest10@dkp.hu e-mail cí men le het. Előze tes időpont-
egyez te tés szük sé ges.)
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
Gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

Sérült fiatalok képzőművészeti kiállítása
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ és a Tájoló 
Szociális Egyesület közösen szervezte meg 2015. december 3
án a Fogyatékosok Világnapját az Óbudai Kulturális Központban. 
A pályázati felhívásra 102 pályamunka érkezett. A zsűri által díja
zott alkotásokat 2016. február 13-ig lehet megtekinteni az Eser
nyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont kamara
termében. A kiállítás címe: Ahogyan mi látjuk a világot.

Orvostörténeti kuriózumok

Semmelweis munkásságáról, a Bolyaiakról, Einstein magyar követőiről, 
múltunk jeles fizikusairól, vegyészeiről, csillagászairól, matematikusairól, 
régi könyvkiadókról és könyvkereskedőkről is írt és szerkesztett köteteket 
dr. Gazda István. A tudománytörténész „Kuriózumokamagyarorvos-tör
ténetből” címmel tartott előadást az Óbudai San Marco Szabadegyetem 
VII. évadának részeként az Óbudai Kulturális Központban január 18-án

Fotó: Antal István
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