
Ismét kedvezményes muskátlivá sár lá si 
akciót rendez az önkormányzat, ezúttal 
április 30-án a kerület hét helyszínén.

Hajdan volt évszázadok temetői, emlék-
helyei Budapest III. kerületében – erről 
szól Gálosfai Jenőné új könyve.

A kétnapos sporteseményen új távo-
kon indulhatnak a versenyzők. A hely-
szín változatlanul a Duna-part.
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Végig jár a fonódó budai villamos
Új, teljes vonalán, Dél-Budától Óbudáig közlekedik 
a 19-es és a 41-es villamos március 14-től, ugyan-
is véget ért a Lánchíd budai hídfője alatti villamos-
ala gút felújítása. A  szakemberek a fonódón közle-
kedő valamennyi villamostípussal tesztelték a ki-
szélesített alagutat, az új villamospályát, a biztosí-
tóberendezéseket, a felsővezetékeket. Az új villa-
mos alagút átadásával teljessé vált a fonódó budai 
villamoshálózat.                              Bővebben a 8. oldalon

Három sávon részlegesen megnyitották április 4-én a Pomázi úti felüljárót, a vasúti átjárót 
viszont megszüntetik                                                                                     Információ a 9. oldalon

Megnyitották a Pomázi úti felüljárót
Újra mindkét irányban teljes hosszában járható a budai alsó rakpart, miután véget ért az árvízvédelmi támfal építése a HÉV-megállóban is  Folytatás a 8. oldalon

Új árvízvédelmi támfal a rakparton

Javában zajlik az Óbudai 
Meseerdő Óvoda  régi 

épületének felújítása, mely-
re 63 millió forintot nyert 
az önkormányzat a Nem-
zetgazdasági Minisztéri-
um 2,5 milliárd forint ke-
retösszegű pályázatán. A 
gyermekintézmények fej-
lesztésére központi költ-

ségvetésből, illetve mint-
egy 70 milliárd forint uniós 
keretből biztosítja a fedeze-
tet a kabinet - jelentette be 
Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, ország-
gyűlési képviselő a Váradi 
utcai telephelyen tartott 
sajtótájékoztatón március 
31-én.    Továbbiak a 3. oldalon

Óvodafelújítás

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs
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Lapzártakor érkezett: 
A Katyni Áldozatok Em-
léknapja alkalmából Óbu-
da-Békásmegyer Ön kor-
mányzata és a Lengyel Nem-
zetiségi Ön kor mány zat 
közös megemlékezést tar-
tott április 12-én az Árpád 

Gimnázium előtti Katinyi 
mártírok parkjában. Beszé-
det mondott Roman Ko
walski, a Lengyel Köztár-
saság budapesti nagyköve-
te és Németh Szilárd or-
szággyűlési képviselő, az 
IPU (Interparlamentáris 

Unió) Lengyel Tagozatának 
elnöke. Az esemény végén 
pártok, civil szervezetek és 
magánemberek helyezték el 
az emlékezés virágait a 
katyni erdőt jelképező közté-
ri alkotásnál. (Tudósítás la
punk következő számában.)

Az április 4-ei eseményen a 
kitelepített civil áldozatok 
és a kettészakított családok 
egykori lakóhelyét, a „kicsi 
Békásmegyer falu” életét 
megörökítő képeket is meg-
tekinthették a látogatók.

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a 

„Braunhaxler” Egyesület 
által kiadott „A braun
haxlerek” című könyv egy 
részletének felolvasásával, 
a hetven évvel ezelőtti kite-
lepítés történetének ismer-
tetésével kezdődött a ren-
dezvény a Békásmegyeri 
Közösségi Házban. Az 
egyesület elnöke, Pappné 
Windt Zsuzsanna és Neu
brandt Istvánné, a Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke idézett a könyv-
ből: 300 éve jöttek, de 
nem batyuval, tehát az a 
kitelepítésükkor gyakran 
hangoztatott mondás, 
„batyuval jöttek, batyuval 
mennek!”, nem igaz. Az 
első telepesek 1698-1750 
között három hullámban a 

Dunán hajóval, az „Ulmer 
Schach tel”-lel érkeztek 
Németországból, legtöb-
ben Baden-Württemberg 
tartományból és kisebb 
részben Bajorországból. 
A II. József idejében törté-
nő betelepítésekkor oszt-
rák területről is, főleg Ti-
rolból érkeztek. A harma-
dik betelepítési hullám a 
magyar földesurak kéré-
sére történt.

Az ideérkező németek 
magukkal hozták állatai-
kat, terményeiket, főleg 
szőlővesszőt, kisebb ter-
melési eszközöket, és nem 
utolsó sorban hitüket, lele-
ményességüket, szorgal-
mukat, munkabírásukat, 
kitartásukat. Az első tele-
pesek emberfeletti munká-
val próbáltak normális élet-
körülményeket teremteni, 
kitartásuknak, szorgalmas 

munkájuknak köszönhető-
en új hazájukban gyorsan 
gyarapodtak, otthont te-
remtettek maguknak.

A második világhábo-
rú után nagyon nehéz 
évek következtek szá-
mukra, hiszen a békás-
megyeri németség közel 
95 százalékát kitelepítet-
ték. Fejenként 20 kilo-
grammos batyuval mar-
havagonokban szállítot-
ták őket Németországba.

Ötvös Csilla, a Magyar 
Állami Operaház magán-
énekesnője előadásában 
Schumann: In den Frem-
den/Idegenben című mű-
ve hangzott el, majd Bús 
Balázs polgármester szólt 
az egybegyűltekhez.

Mint fogalmazott, Bé-
kásmegyeren és a kör-
nyező településeken a la-
kosság jelentős része 
sváb volt. Elűzték őket, 
noha dolgos, becsületes 
emberek voltak, akiknek 
szorgalma jelentősen 
hozzájárult a kis mező-
város fejlődéséhez. 
Gyermekeik, unokáik 
már nem tartják magu-
kat magyarországi né-

meteknek, a gyökerek el-
szakadtak. Egykori ide 
tartozásukat azonban ré-
gi pincék, még le nem 
bontott házak, általuk ül-
tetett fák tanúsíthatják.

A nyitottságot, méltá-
nyosságot és a megbo-
csátást nevezte azoknak 
az értékeknek, melyek 
hiánya jelentős károkat 
okoz a nemzetek között. 
Németország lakossága 
és az oda betelepített kül-
honi németek között 
azonban szorgalommal 
és az összetartás élmé-
nyével kiegészülve egy 
egész országot emelt né-
hány évtized alatt a kon-
tinens legerősebb gazda-
sági erejévé. Ezek azok 
az értékek, melyre óbu-
daiak és békásmegyeri-
ek, nemzetiségtől füg-
getlenül büszkék lehet-
nek. Ez a „Braunhaxler” 
Egyesület öröksége, me-
lyet kerület támogat.

Az egykori eseménye-
ket gyermekként átélő 
Szabóné Herhoff Mária 
és Millinger Alfréd pódi-
umbeszélgetésen idézte 
fel, esetenként drámai 
részletekkel mesélték el 
a kitelepítések menetét 
és az érintettek megpró-
báltatásait.

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és „Braun-
haxler” Egyesület az em-
lékév tiszteletére reprint ki-
adásban megjelentette az 
1981-ben Németország-
ban kiadott, Heimat buch 
der Krottendorfer és az 
1996-ban Óbudán megje-
lent, „Szülőfalunk, Bé-
kásmegyer” című köny-
vet, melyben a kitelepí-
tettek összegyűjtötték az 
elhagyni kényszerült ott-
hon emlékeit.

A hetven éve kitelepített németekre emlékeztek

„Szülőfalunk, Békásmegyer” reprint kiadásban

Katyni Áldozatok Emléknapja

Elhallgatott történelem
Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt Magyar 
Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezeté-
nek (SZORAKÉSZ) elnöke, a GULÁG emlékbizott-
ság  tagja  előadásában ismerhetjük meg a II. világ-
háború utáni magyarországi bolsevizmus legször-
nyűbb korszakát. Az eseményre a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület 
várja az érdeklődőket április 30-án 15 órakor a 
Szőlő utca 72. szám alatti német klubba.

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs
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A kormány idén több 
mint 70 milliárd fo-

rintot fordít a bölcsődék 
és óvodák korszerűsíté-
sére, valamint a férőhe-
lyek számának emelésé-
re. A gyermekintézmé-
nyek fejlesztését köz-
ponti költségvetésből, il-
letve uniós forrásokból 
biztosítják. A kisgyer-
meket nevelők munka-
vállalásának elősegíté-
sét, valamint a családok 
támogatását az utóbbi 
években számos intézke-
déssel segítette és segíti 
a jövőben is a kabinet - 
hangsúlyozta Varga Mi
hály nemzetgazdasági 
miniszter, országgyűlési 
képviselő. - Az óvodai 
kapacitásbővítést szolgá-
ló pályázat összesen 66 
településen több mint 2 

ezer új férőhely kialakí-
tását teszi lehetővé. A 
bölcsődei, óvodai helyek 
számának növelése mel-
lett cél az ellátás minősé-
gének javítása, a szolgál-
tatások fejlesztése. A 
költségvetési és uniós 
forrásokat összevonva 
teremtik meg a program 
fedezetét. Az óvodai és 

bölcsődei felújítási támo-
gatás csupán egy része a 
kormány családtámoga-
tási rendszerének, ahhoz 
hozzátartoznak többek 
közt az adókedvezmé-
nyek és a munkavállalást 
segítő programok is - tet-
te hozzá a tárcavezető.

Kelemen Viktória al-
polgármester emlékezte-

tett: az önkormányzat 11 
óvodát működtet, 32 épü-
letben, melyekben össze-
sen 4 ezer gyermeket lát-
nak el. Tavaly azért pályá-
zott az önkormányzat, 
hogy bővíteni tudják a fé-
rőhelyek számát, vala-
mint hogy a speciális ne-
velési igényű (SNI) gyer-
mekek számára színvona-
lasabb ellátást biztosít-
hassanak. A Nemzetgaz-
dasági Minisztérium ki-
írásán idén 63 millió fo-
rint támogatást nyert a 
helyhatóság intézményi 
kapacitásbővítésre, ezzel 
vált lehetővé a régi-új 
épület rendbetétele. Az 
önkormányzat 71 millió 
forintnyi önerőt fordít a 
beruházásra.

Dr. Kovács Antalné, az 
Óbudai Meseerdő Óvoda 

intézményvezetője el-
mondta: a Váradi utcai 
telephelyen, a jelenleg 
felújítás alatt álló épület-
ben 1953-tól fogadták a 
kicsiket. Időközben olyan 
sok kisgyerek született, 
hogy a régi mellé új épü-
letet kellett emelni a ’70-
es években. A régebbi 
téglaépület korszerűtlen-
né majd használhatatlan-
ná vált, 2004-ben be is 
zárták, azóta állt üresen. 
Kár lett volna érte, jókor 
jött a felújításra fordítha-
tó forrás. A megújult 
épületben három cso-
portszobát, egy torna-
szobát és két fejlesztő-
szobát alakítanak ki, így 
75 kisgyerek, köztük 
speciális nevelési igényű 
gyerekek ellátására lesz 
alkalmas.             Sz. Cs.

Megjelenésünk. Lapunk következő száma április 
29-én, pénteken jelenik meg. Újságunk korábbi 
számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Óbuda Lakosságának Egészségéért-díj
Az elismerés adományozható mindazon személy-
nek vagy közösségnek, aki a kerület lakosságának 
egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munká-
jával, akár a rehabilitáció vagy a betegség megelő-
zés terén kifejtett tevékenységével, akár az egész-
ségügyben kifejtett szervező munkájával kiemelke-
dő teljesítményt nyújtott.
A díjban évente egy személy vagy csoport része-
sül. A díjazott személyére bárki tehet indítványt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért-díjjal okle-
vél és pénzjutalom jár. A díjat a Semmelweis Na-
pon, ünnepélyes keretek között adják át annak a 
személynek vagy csoportnak, akinek a képviselő-
testület az egészségügyi, szociális és lakásgazdál-
kodási bizottság javaslata alapján odaítéli.
A díjat 2016. június 24-én adják át.
Az indítvány tartalmi elemei: Indítvány olyan termé-
szetes személyre vagy csoportra (szervezetre/intéz-
ményre) nyújtható be, mely az egészségügy terén ki-
fejtett kimagasló teljesítményével (életművével) Óbu-
da-Békásmegyer egészségügyi ellátásához, szolgál-
tatásainak fejlődéséhez, Óbuda-Békásmegyer lakos-
sága életminőségének javításához hozzájárul(t). Az 
indítványnak legalább 1 oldal terjedelmű indokolást 
kell tartalmaznia, mely részletezi a díjra javasolt sze-
mély vagy csoport tevékenységét, eredményeit.
Az indítvány benyújtásának módja: Az indítványt a 
szociális szolgáltató főosztályon (1033 Budapest, Fő 
tér 2.) dr. Gallóné Nagy Judit főosztályvezető részére, 
vagy postai úton (1300 Bp., Pf.: 102.) lehet benyújtani. 
Felvilágosítás dr. Konczos Anikó egészségügyi refe-
renstől kérhető a 437-8659-es telefonszámon.
Az indítványok beérkezési határideje: 2016. május 
13. (péntek) 12 óra.

Lapzártakor érkezett: ünne-
pélyes keretek közt átadták 
az Óbudai Zsinagóga belső 
imatermét április 12-én. 

Ki zsinagógát, temp-
lomot újít fel vagy 

épít, embereket, lelkeket 
szolgál és ment meg - 
hangsúlyozta beszédé-
ben Soltész Miklós, az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának egyházi, 
társadalmi és civil kap-
csolatokért felelős állam-
titkára. Kiemelte: napja-
inkban sokszor lesz éj-

szakai mulató egy-egy 
templomból, Óbudán 
azonban ellenkező irá-
nyú folyamat valósult 
meg azzal, hogy egy 
méltatlanul használt épü-
let kezdett újra zsinagó-
gaként működni. 

Köves Slomó, az Egy-
séges Magyarországi Iz-
raelita Hitközség (EMIH) 
vezető rabbija a zsúfolá-
sig telt zsinagógában ar-
ról beszélt, hogy a 2009-
ig tv-stúdióként használt, 
az óbudai zsidó közösség 
által 2010-ben használat-

ba vett és azóta folyama-
tosan megújuló épület 
története is bizonyítja, 
hogy nem kell megvárni 
a tökéletességet. Nem kell 
az utolsó szögnek is a he-
lyén lennie ahhoz, hogy a 
közösség imádkozni és 
dolgozni kezdjen. 

Az eseményre többek 
közt meghívást kapott 
Bús Balázs polgármes-
ter. Az ünnepségen fel-
szólalt Röhrig Géza, 
Kossuth-díjas színész, az 
Oscar-díjas Saul fia című 
film főszereplője is.

Bölcsődék és óvodák korszerűsítését támogatja a kormány

Ősszel új épületbe költözhetnek a gyerekek

Átadták a felújított Óbudai Zsinagógát

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs
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Lakótelepi és kertesházas 
övezet is tartozik dr. Pappné 
dr. Nagy Judit (Fi-
desz-KDNP) alpol-
gármester 15. szá-
mú választókerüle-
téhez, amelyet ke-
leti irányból a Kirá-
lyok útja és a Duna, 
délről a Bivalyos 
utca, kelet felől az 
Árpád utca, a Bat-
thyány utca és a Juhász Gyu-
la utca, míg északi irányból a 
Sarkadi Imre utca határol. Az 
alpolgármester asszonyt a 
választókerületi fejlesztések-
ről kérdeztük.

 Milyen beruházások
ra, a lakókörnyezetet 
érintő fejlesztésekre volt 
mód az elmúlt esztendő
ben a választókerületébe 
tartozó békásmegyeri és 
csillaghegyi térségben?

- Az új ciklusban meg-
valósult beruházások kö-
zül talán a legjelentősebb-
ként említhetem a Ziper-
nowsky-sétány zöldterü-
letének rekonstrukcióját. 
Ez egy csaknem 100 millió 
forint értékű beruházás 
volt, aminek keretében egy 

szép sétány épült megújult 
térburkolattal és növény-

zettel, amely 
utóbbi most, ko-
ra tavasszal ké-
szült el.

Ugyancsak je-
lentős beruhá-
zás történt a la-
kótelepi övezet-
ben, ahol a Hím-
ző és a Bog lár 

utca közötti területen, va-
lamint a Pünkösdfürdő ut-
ca és a Hatvany Lajos utca 
sarkán is egy-egy játszó-
tér újult meg. Mindkét he-
lyen új játszóeszközök ki-
helyezése történt meg. 

A Hatvany Lajos utcá-
ban működő nyugdíjas-
ház folyamatos fejlesztés 
alatt áll, de tavaly ki-
emelkedő fejezetéhez ér-
keztek a munkák azzal, 
hogy a ház liftet kapott, 
ami az itt lakó idős em-
berek életében jelentős 
dolog, mert annak, aki 
az emeleten lakik, a vi-
lággal való jobb kapcso-
latát tette lehetővé ez a 
fejlesztés. Sokan nem 
tudnak ugyanis két eme-
letet lépcsőzni, ezért a 

lift megkönnyítette a 
szabadba történő kijutá-
sukat, ami jelentősen ja-
vította életkörülményei-
ket. Idén pedig a nyugdí-
jasház nyílászáróinak 
cseréje történik meg.

 Milyen fejlesztések 
várhatók az elkövetke
zendő időszakban a vá
lasztókerületében?

- A Hatvany Lajos utcai 
nyugdíjasház további fej-
lesztésein kívül ami szá-
mottevő, az a Lékai bíbo-
ros teret érintő beruházás. 
Ebben a csillaghegyi csa-
ládi házas övezetben talál-
ható helyszínen a temp-
lom előtti terület megújul. 

A park zöldfelületi fej-
lesztése révén a tér szebb 
lesz, illetve a tér sarkában 
parkolók is épülnek, így a 
közlekedés és a parkolás is 
a korábbi állapotnál ren-
dezettebbé válik.

Ugyancsak a téren lesz 
elhelyezve Czetz János 
szobra, amihez a szobrász 
kiválasztásának pályáza-
ta a közeljövőben indul. 

A Békásmegyeren élők 
életében nagyon fontos a 
Pünkösdfürdő utcában 
tervezett gyalogátkelőhely 
létesítése. Az adott hely-
színen óvoda és iskola is 
található, ahol az érintett 
lakosság, elsősorban a 

szülők jogosan hiányolták 
az oktatási intézmények-
hez vezető biztonságos 
közlekedési, gyalogos át-
kelési lehetőséget. A fővá-
roshoz tartozó útvonalról 
van szó, ahol a gyalogos 
átkelő létesítése a Buda-
pesti Közlekedési Köz-
pont feladata lett volna, de 
másfél, két év hiábavaló 
várakozás után a fejlesztés 
tervezését, engedélyezte-
tését elvégezzük, és remé-
nyeink szerint a közeljövő-
ben a kivitelezés is megva-
lósul, így az ott élők régi 
vágya teljesül. 

Szintén a terület fejlő-
déséhez tartozik a Pün-
kösdfürdő utcában a Fő-
városi Vízművek és az 
Oázis Sportklub tulajdo-
nát képező ingatlanon ter-
vezett fejlesztés, amely-
hez önkormányzatunk az 
övezeti besorolás változ-
tatásával (rendelet módo-
sítás) és szakmai támoga-
tással járult hozzá, ami le-
hetővé teszi, hogy egy 
kültéri, 33 méteres me-
dence és egy kisebb gye-
rekmedence valósulhas-
son meg. Bodzay Zoltán

Fejlesztések időseknek, gyerekeknek

Gelléri Andor Endre szegény munkáscsa-
ládban született Budapesten, még tanul-

mányait folytatta, amikor első novelláit el-
küldte „Az Est” című lapnak, amelyben 
1924-ben jelent meg első írása, majd ettől 
kezdve sikeres íróként tartották számon. A 
Móricz Zsigmond és Füst Milán által pártolt 
író novelláit a Nyugat is közölte, 1934-ben 
megkapta a Baumgarten-díjat. Zsidó szárma-
zása miatt folyamatos üldöztetésben volt része 
a háború végéig, amikor 1944-ben koncentrá-
ciós táborba került. Még megélte ugyan a tá-
bor felszabadulását, ám legyengült szervezete 
nem bírta a további megpróbáltatásokat, és 
1945 májusában egy kórházban halt meg.

Jókai Anna megemlékező szavaiban Gelléri 
Andor Endre novellaírói munkásságát elemez-
ve kiemelte az író szegények és kitaszítottak 
iránti szociális érzékenységét. Ő tudta ugyan-

is, hogy mit jelent a nyomor, nem messziről ér-
kezve csöppent bele ebbe a világba. Bár ismer-
te, hogy milyen a világ, amit saját bőrén ta-
pasztalt, nem volt benne egy csöpp gyűlölet 
sem. Nem szerette az erőszakot, hanem a sze-
retet hatalmát hirdette. A műveiben általa fel-
rajzolt világ sem a harcias forradalmárságot 
hirdette. Tündéri realizmusa részben menekü-
lés volt az akkori borzalmak elől, részben pe-
dig útmutatás arról, hogy érdemes és szabad 
álmodni. Szeretett volna hidat építeni ég és 
föld közé, de ez a híd sajnos csak egy keskeny 
palló lehetett – tudtuk meg Jókai Anna iroda-
lomóraként is hallgatható emlékező szavaiból. 

A Gelléri Andor Endréről szóló megem-
lékezésen Molnár Piroska, a Nemzet Szí-
nésze és Szilágyi Tibor, Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas művészek adták elő az író egy-
egy novelláját. Molnár Piroska tolmácsolá-
sában a „Tánc”, „Vera naplója” című művet, 
míg Szilágyi Tibor előadásában a „Szomjas 
inasok” című novellát hallgathatták meg az 
egybegyűltek. 

A megemlékezés azzal zárult, hogy Bús 
Balázs polgármester Gelléri Ágnessel, vala-
mint a jelenlévők egy-egy virágot helyeztek 
el az író szobrának talapzatánál, valamint 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az év-
forduló alkalmából koszorút helyezett el an-
nál a Beszterce utcai háznál is, melyben az 
író egykor élt.                                          B. Z.

Emlékezés Gelléri Andor Endrére

Hidat építeni ég és föld közé
Kosztolányi tündéri realista írónak nevezte Gelléri 
Andor Endrét, akinek óbudai szobránál az író születé-
sének 110. évfordulójára emlékeztek az egybegyűltek 
március 29-én. Az Óbuda krónikásaként is emlege-
tett, alig negyvenévesen, tragikus körülmények közt 
elhunyt író születésének 110. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepélyes megemlékezést Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata és a művész lánya, Gelléri 
Ágnes. Az eseményen ünnepi beszédet mondott Jó-
kai Anna Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, aki 
egyben elemezte, méltatta az író életművét is.

Fotók: Antal István
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Befejeződött a Lánchíd bu-
dai hídfője alatti villamos-
alagút 2015 márciusában 
kezdődött felújítása, így a fo-
nódó budai hálózaton közle-
kedő valamennyi villa mos-
típus át tud haladni azon. 

Új, teljes vonalán jár 
immár a 19-es és a 

41-es villamos: előbbi a 
Kelenföld vasútállomás 
M, utóbbi a Kamaraerdei 
Ifjúsági Parktól Óbudáig, 
a Bécsi út/Vörösvári út 
végállomásig. A 109-es 
busz is végleges útvona-
lán, Óbuda, Bogdáni út és 
a Batthyány tér között vi-
szi az utasokat. Ezzel tel-
jessé vált a  fonódó villa-
moshálózat. 

A Lánchíd budai hídfője 
alatti, új szerkezetű alagút 

építése a gondos tervezés-
nek és szervezésnek kö-
szönhetően úgy történt, 

hogy közben mind a Clark 
Ádám tér, mind a Lánchíd 
forgalma folyamatos volt. 

Az új alagút szélesebb lett, 
a korábban középen álló 
alátámasztó acéloszlopo-

kat elbontották. Az alagút 
Lánchídtól délre eső ki- és 
bevezető szakaszán szin-
tén új támfalakat és tám-
falburkolatot húztak fel, új 
vonalvezetést kapott a 
villamos pálya, megújult a 
felsővezeték, a közvilágí-
tás, a rakparti járdák és 
korlátok, valamint a villa-
mos pálya melletti park is. 
A munkák speciális jelle-
ge miatt a kivitelezés kü-
lönleges felkészültséget és 
figyelmet igényelt. A fel-
újítás befejezését követően 
néhány napig próbajáratok 
közlekedtek az alagútban; 
ebben az időszakban a 
szakemberek az új vil-
lamos pályát, a vasúti biz-
tosítóberendezéseket, az 
új felsővezetékeket is tesz-
telték.

Végig jár a fonódó budai villamos

Folytatás az 1. oldalról

M egszűntek a forga-
lomkorlátozások a 

budai alsó rakparton a 
Szentlélek téri árvízvé-
delmi munkák befejezé-
sével, így újra mindkét 
irányban teljes hosszá-
ban járható az alsó rak-
part érintett része. 

Ezzel egyidejűleg a 
Margit híd budai hídfő-
jénél, a déli alsó rakparti 

lehajtón is visszaállt a 
kétirányú forgalmi rend: 
a Margit híd alatt a vá-
rosközpont irányába egy 
balra kanyarodó (az alsó 
rakpart felé vezető) és 
két egyenes forgalmi sáv 
vezet. Visszaállt az ere-
deti forgalmi rend a Mar-
git híd budai hídfőjétől 
északra lévő lehajtón is, 
ezért a dél felől érkezők a 
továbbiakban itt nem 

tudnak felhajtani a hídra. 
A Budapesti Közleke-

dési Központ kéri az arra 
közlekedőket, hogy fo-
kozott figyelemmel ve-
zessenek. A rakpart 
megnyitásához kapcso-
lódóan a Bécsi út - Szép-
völgyi út kereszteződé-
sében a közúti forgalmat 
és a közösségi közleke-
dést segítő intézkedése-
ket vezettek be.

Elkészült az árvízvédelmi támfal a rakparton

Március 16-tól várhatóan jú-
nius közepéig a Nagyszom-
bat utca irányonként csak 
egy-egy sávban járható, 
mert a Fővárosi Önkormány-
zat útfelújítási programjá-
nak részeként felújítják az 
utcát. 

A három építési ütem-
ben zajló rekonst-

rukció mindhárom üte-
mében egy-egy sáv járha-
tó a Nagyszombat utcá-

ban. A harmadik építési 
ütem idején emellett a 
Bokor utca Nagyszombat 
utcai csomópontját is le-
zárják, ezért a Bokor utca 
ideiglenesen zsákutcává 
válik majd. A Budapesti 
Közlekedési Központ ké-
ri az arra közlekedőket, 
hogy a munkaterület mel-
lett fokozott figyelemmel 
vezessenek.

Útfelújítás a Nagyszombat utcában

Fotók: Antal István
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Az Aranyhegyi út fe-
lől, jelzőlámpás 

szabályozás mellett, fél-
pályán haladhatnak a 
közlekedők. A Pomázi út 
felől megszűnik a jelző-
lámpa, ott két sávon bo-
nyolódhat a forgalom.

A Pomázi úti felüljáró 
megnyitásától a munká-
latok befejezéséig, azaz 

várhatóan május közepé-
ig az Aranyvölgy utca fe-
lől nem lehet felhajtani a 
Pomázi útra.

A felüljáró megnyitásá-
val egy időben a Pomázi 
úti szintbeni vasúti átjáró-
nál megszűnt az áthaladás: 
az új felüljárón keresztül 
biztonságosabban és gör-
dülékenyebben közleked-

hetnek az autósok, elke-
rülve a korábbi, sorompó 
mögötti várakozást.

Az Óbuda vasútállo-
más határán épülő 176 
méter hosszú, 8 nyílású 
íves híd az Aranyhegyi 
és a Pomázi utakat köti 
össze a pilisi vasútvonal 
és az Aranyhegyi-patak 
fölött átívelően. 

Megnyitották a Pomázi úti felüljárót

Készülő Kerületi 
Építési Szabályzat (KÉSZ)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
polgármestere felhívással fordul a kerületi 
társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, 
valamint a lakossághoz.
Az önkormányzat a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet alapján teljes eljárásban 
történő véleményezési eljárással az aláb-
bi területekre készít Kerületi Építési Sza-
bályzatot (továbbiakban: KÉSZ):
Budapest III. kerület Bogdáni út-HÉV 
pálya-Sorompó utca-Folyamőr utca ál-
tal határolt terület
Jelenleg a tervezési területre vonatkozóan 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról szóló, 32/2001. (XI. 
30.) önkormányzati rendelete (ÓBVSZ) 
van hatályban, amely azt M-III-ID/2 jelű 
részben intézménydomináns munkahelyi 
terület építési övezetbe sorolja. A tulajdo-
nos a városszerkezeti lehetőségek feltárása 
mellett tisztázni szeretné a terület beépíté-
si lehetőségeit.
A területen elsősorban lakásokat tervez-
nek építeni, amelyre a jelenlegi szabályo-
zási környezetben nincs mód, viszont az új 
50/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozattal elfo-
gadott Budapest Településrendezési Terve 
(TSZT) és az 5/2015.(II. 16.) Főv. Kgy ren-
delettel jóváhagyott Fővárosi Rendezési 

Szabályzat (FRSZ) figyelembe vételével 
készülő Kerületi Építési Szabályzat 
(KÉSZ) erre lehetőséget biztosít.
A KÉSZ készítésének célja a két nagy ipari 
telek (18380 és 18391 hrsz) teljes átépítésével 
a tervezett funkciókörök irodai, szállodai, 
lakófunkciós lehetőségének rögzítése.
A KÉSZ elkészítésének várható hatása, 
hogy a fejlesztési terület az ott fellelhető 
ipartörténeti értékek megőrzésével szerve-
sen illeszkedik majd a jövőben elinduló 
óbudai promenád projektbe, részét fogja 
képezni a promenádhoz kapcsolódó, a te-
rületen átvezető gyalogostengely, mely 
összeköttetést hoz létre a Fő tér és Gáz-
gyár, Aquincum, Hajógyári-sziget parkja 
között.
Budapest III. kerület Papírgyár utca – 
HÉV pálya-Ürömi út-Pusztakúti út-Ró-
za köz-Valéria utca-Körös utca-61667 
hrsz. alatti ingatlan déli határa által ha-
tárolt terület
Jelenleg a tervezési területre vonatkozóan 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbu-
da-Békásmegyer Városrendezési és Építési 
Szabályzatáról szóló, 32/2001. (XI. 30.) ön-
kormányzati rendelete (ÓBVSZ) van ha-
tályban, amely a fejlesztendő 61667 hrsz. 
alatti ingatlant I-III-V/K jelű nagytelkes és 
kistelkes, vegyes beépítésű, illetve lakó-
funkcióval vegyes intézményterületek épí-
tési övezetbe sorolja.

A fejlesztő a 61667 hrsz. alatti ingatlanon 
lakópark létrehozását tervezi, amelyre a je-
lenlegi jogszabályi keretek között csak a 
TSZT és FRSZ figyelembe vételével készí-
tendő KÉSZ megalkotásával van lehetőség. 
A tervezési terület lehatárolása a jogszabá-
lyok alapján legalább a terület fel hasz nálási 
egységre vonatkozóan kell, hogy történjen, 
így jelen esetben az érintett TSZT szerinti 
Vi-2 övezet egészére kiterjed.
A KÉSZ készítésének célja korszerű, meg-
újuló energiaforrásokat hasznosító lakópark 
létrehozása a terület városszerkezeti integrá-
ciójának megoldásával, esetleges alapfokú 
ellátást szolgáló intézmények fejlesztésével 
illetve a környezeti hatások mérséklésével.
A KÉSZ elkészítésének várható hatása:
• környezethez jobban illeszkedő lakóterü-
let kialakulása;
• közlekedési rendszer javulása;
• környezeti állapot javulása;
• volt iparterület felszámolása.
Felkérem az érintetteket, hogy ameny-
nyiben a tárgyi területekre készülő 
KÉSZ-szek valamelyikével kapcsolat-
ban előzetes javaslatuk van, úgy azt írás-
ban az Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal Főépítészi és 
Várostervezési Irodájához (Bp., III. Hídfő 
utca 18.) 2016. május 15-ig juttassák el.

Bús Balázs
polgármester

Az első hosszú CAF villa-
mos március 31-étől közle-
kedik az 1-es villamos vona-
lán, majd nyárig további ti-
zenegy jármű áll forgalomba 
a közelmúltban felújított és 
meghosszabbított vonalon. 

A világ leghosszabb 
villamosából tizen-

két szerelvény közlekedik 
majd a fővárosban. Ebből 
tizenegy már Budapesten 
van, a tizenkettedik ápri-
lisban érkezik meg. Ezek a 
járművek jelenleg a szük-
séges próbafutásokat vég-
zik az üzembehelyezési 
engedély megszerzéséhez, 
hogy nyárra, az átadás-át-

vételi eljárás végére mind 
a tizenkét hosszú CAF for-
galomba állhasson az 1-es 
villamos nemrég felújított, 
valamint meghosszabbí-
tott vonalán. Az egyterű, 
alacsonypadlós, légkondi-
cionált villamosokkal az 
1-es vonalon lehet majd 
utazni.

Külső Bécsi úti 
villamos

Lakossági fórumon is-
mertette a Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) a 
Bécsi útra tervezett villa-
mos terveit. A már ismert 
elképzelés szerint mind az 
1-es villamos, mind pedig 

a fonódó hálózat járatait 
meghosszabbítják a tavaly 
nyáron átadott Arany-
völgy vasúti megállóig, 
ahol intermodális csomó-
pont épül. A BKK villa-

mos- és buszjáratai, a Vo-
lán buszai, valamint az 
esztergomi vasút között 
lehet majd kényelmesen, a 
lehető legrövidebb sétával 
átszállni a közös (vég)állo-
máson, ahol kiszolgáló 
egységek is helyet kapnak 
majd. A tervek szerint 126 
férőhelyes P+R parkoló és 
160 férőhelyes B+R kerék-
pártároló is épül  Arany-
völgynél. A BKK illetéke-
sei a lakossági fórumon 
arról tájékoztatták a meg-
jelenteket, hogy a fejlesz-
tésnek előreláthatólag eb-
ben az évben elkészülnek 
a végleges tervei, és kiír-
ják a kivitelezésre a közbe-

szerzési eljárást. Várható-
an jövőre kezdődnek a 
munkálatok, az átadásra 
2018-ban lehet számítani.

Csökkenhet 
a közúti forgalom

A projekt során a Bécsi 
út a Farkastorki út és a je-
lenlegi vasúti átjáró között 
teljesen megújul. Minden-
hol megmarad a jelenlegi 
2×1, illetve 2×2 sávos kapa-
citás, a közúti közlekedés 
nem veszít területeket. Ke-
rékpárút épül a teljes sza-
kaszon, valamint megépül 
a villamos vágánya is öt 
köztes megállóval, vala-
mint a végállomással. A 
fejlesztéssel a Bécsi út kör-
nyéki területek közvetlen 
Hungária körúti és metró 
kapcsolatot kapnak, a pilisi 
térségből autóval vagy a 
Volán járatokkal érkezők a 
kerület határán átszállhat-
nak majd a közösségi köz-
lekedésre akár Buda, akár 
Pest irányába, ezzel jelen-
tősen csökkenhet a kerület 
közúti forgalma. A projekt 
finanszírozására 2015 már-
ciusában kormányhatáro-
zat született, a 2014-2020-
as uniós ciklus programjai 
biztosítják a forrást.

Meghosszabbítják az 1-es vonalát
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Nemzeti ünnepünk alkalmából - más elismerések mellett - átadták a Parla-
mentben a Kossuth-díjakat március 15-én. A kitüntetettek között két óbudai 
művész is van. Budai Ilona népdalénekes, az Óbudai Népzenei Iskola népié-
nek-tanára, a tradicionális magyar népi kultúra hiteles továbbörökítője és 
Balázs „Fecó”, Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, a Korál együttes alapító tag-
ja, számos örökzöld sláger szerzője.
Csukás István, Kossuth- és József Attila-díjas írót, költőt, Óbuda-Békásme-
gyer díszpolgárát a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 

Kossuth-díjas művészek Óbudáról

Gimnáziumi magyartanárán múlt, 
hogy a zenei pályára lépett Budai Ilo-
na. Asbóth Márta figyelt fel a hangjá-
ra és figyelmét a népdalok felé fordí-
totta. Igaz, jó alapot kapott ehhez 
szüleitől is, akik nagyon szerettek 
énekelni. 

Budai Ilona népiének-tanár 
egész pályája koronájaként 

értékelte a Kossuth-díjat és úgy 
nyilatkozott: „Bízom abban, 
hogy még sokáig szól magyar 
ének, magyar népdal a Kárpát
medencében” A Fidelionak 
adott interjújában hangsúlyozta: 
élete céljának tekinti, hogy mé-
lyebb tiszteletet ébresszen e kul-
túra iránt, amelyben benne lako-
zik az ország, a nép tisztelete, 
szeretete és e nép hithez való ra-
gaszkodása. Szeretné kitárni az 
emberek szívét, hogy észreve-
gyék: ha megtagadjuk kultúrán-
kat, amelynek szép ága népi kul-
túránk, akkor a nép arctalan és 
színtelen lesz és nem lesz jövője 
a Kárpát-medencében. 

A népdalénekes 1951-ben szü-
letett Felpécen. Tanulmányait 
Gyömörén kezdte, majd Ménfő-
csanakon, Sopronban folytatta, 
és Budapesten fejezte be. 

Életében fontos volt többek kö-
zött a rádiós munkája: a Magyar 
Rádióban 1986-ban indították el 
az „Énekeljünk együtt!” című 
népdaltanító műsort, Ezt követő-
en a „Fúvom az énekem” című 
műsort vezette. Utóbbival azok 
előtt az adatközlők, énekesek 
előtt akart tisztelegni, akiktől 
rengeteget tanult a gyűjtésein. 
Budai Ilona az 1970-es évek ele-
jétől gyűjti a népdalokat Erdély-
ben, Délvidéken, Felvidéken és 
Kárpátalján. Nem csak népdalok 
után kutat több évtizede a Kár-
pát-medencében, hanem népme-
séket is gyűjt. Ezekből jelent meg 
egy válogatás CD melléklettel 
„Székely mesebeszéd” címmel 

2002-ben. Lemezei: „Élő Népze
ne”, „Magyarország édes ha
zám” és „Anyám, édesanyám”. A 
Kairosz kiadó gondozásában je-
lent meg, a „Miért hiszek?” - so-
rozatban a „Szárnyaddal s tor
kod élivel” című könyve.

Fontos számára a tanítás is, 30 
éve dolgozik az Óbudai Népze-
nei Iskolában, ez a mai napig 
fontos része életének. Minden 
nyáron népzenei táborban sze-
retteti és ismerteti meg az ifjabb 
és idősebb korosztállyal a nép-
dalokat. A Népzeneoktatásért 
Alapítvány és a Borvízforrás 
Kulturális Alapítvány elnöke. 
Számos jótékonysági műsor sze-
replője és védnöke volt az elmúlt 
években.

Kiemelkedő elismerései: Ma-
gyar Örökség-díj; a Magyar 
Köztársaság Kiskeresztje és a 
Magyar Érdemrend Középke-
resztje; Kodály-díj KOTA Nagy-
díj; Életfa-díj; Széchenyi Em-
lékplakett; Kossuth-díj.       (Sz.)

Korona került 
Budai Ilona életművére

Balázs „Fecó”, Liszt Ferenc-díjas 
előadóművész, zeneszerző, a Ko-
rál zenekar alapító tagja, több mint 
négy évtizedes munkája során szá-
mos örökzöld slágert és lírai dalla-
mot komponált. Gazdag és töretle-
nül népszerű zeneszerzői, vala-
mint előadóművészi pályafutása 
elismeréseként vehette át a Kos-
suth-díjat. 

Balázs „Fecót” gyerekkorá-
ban két dolog érdekelte: a 

foci és a zene. Amikor egy 
edzésen elesett, csuklóját tör-
te, szembesülnie kellett azzal, 
hogy még egy ilyen sérülés és 
nem zongorázhat többet. Na-
gyon tehetségesen zongorá-
zott, mindenki azt hitte, zon-
goraművész lesz. Gimnazista-
ként a Bartók Béla Zeneművé-
szeti Szakközépiskolában tag-
ja volt az iskola zenekarának. 
Tanárai, szülei féltek, hogy 
„megfertőzi” a könnyűzene, és 
igazuk lett. Még a Nagymező 
utcába, a Konziba járt, amikor 
zenekarával jelentkezett a Ki 
mit tud?-ra. Nem nyertek, de 
óriási lehetőséget kapott. 

Megkereste az akkor még 
Csepregi Éva nélkül muzsikáló 
Neoton, hogy velük zenéljen. 17 
évesen lett az akkor tánczenét ját-
szó együttes zongoristája, 
1967-ben. 1972-ben Som Lajos-
sal kivált a zenekarból, megalapí-
tották az első magyar hard-rock 
zenekart, a Taurus XT-t, amely 
1974-ben felbomlott. Ezután Ba-
lázs „Fecó” két évet külföldön 
dolgozott. Hazatérve, 1976-ban 
Koncz Zsuzsa kísérőzenekarához 
került, majd 1978-ban, erre az 
együttesre építve megalapította a 
Korál együttest. 

Bemutatkozó koncertjüket a 
Budai Ifjúsági Parkban tartották, 

 de ekkorra már csak az alapító, 
Balázs Fecó maradt meg a régiek 
közül. Az új tagokkal a hard-
rock stílus dallamosabb változa-
tát játszották. Felléptek Bulgári-
ában, Szovjetunióban és Jugo-
szláviában. Az 1981-es táncdal-
fesztiválon a „Homok a szélben” 
című dalukkal óriási sikert arat-
tak. 1979 és 1984 között egymás 
után hatszor az év legjobb billen-
tyűsének választották. 

1986-ban a Korál feloszlott, 
ekkor „Fecó” szólókarrierbe 
kezdett. Filmzenéket kompo-
nált: Gondviselés, Laura, Vak-
világban, A pókok, Nyolc év-
szak. Belefogott a romos sitkei 
kápolna felújításába, megszer-
vezte a Sitkei Kápolna Kulturá-
lis Egyesületet, amelynek elnö-
ke is lett. 1987-ben EMeRTon-
díjat kapott (melyet ’98-ban is-
mét elnyert). „A Kőfalak leom
lanak” címmel 1988-ban orató-
riumot írt. Szintén ebben az év-
ben az Interpop Fesztivál zene-
szerzői díját kapta az oratóriu-
mért és a „Hölgyeim, elég volt!” 
című színházi darab zenéjéért. 
1996-ban unplugged koncertet 
adott. 1997-ben 12 év után újra 
összeállt a Korál együttes, és 
tagjai színpadra léptek a Kissta-
dionban, mellyel elnyerték az év 
koncertje címet. Számos elis-
merése közt 1998-ban Liszt Fe-
renc-díjat kapott. 1999-ben je-
lent meg „Évszakok” című 
könyve, és a Huszka Jenő-élet-
műdíjat is ebben az évben kapta. 
Alkotómunkáját – többek közt – 
2001-ben a Magyar Köztársa-
ság Érdemrend lovagkeresztjé-
vel, 2010-ben Artisjus Életmű-
díjjal, 2011-ben a Magyar Köz-
társaság Érdemrend Tiszti Ke-
resztjével ismerték el.             sz

A legendás zenész 
elismerése

Budapest új díszpolgárai lesznek
A Fővárosi Közgyűlés március 30-ai ülésén nyolc új budapesti 
díszpolgárt választott. Budapest díszpolgára lett a képviselő-tes-
tület döntésével Bogányi Gergely zongoraművész, Dózsa László 
színművész, rendező, Freund Tamás neurobiológus, agykutató, 
Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó, Polgár Judit nemzetközi 
sakknagymester, Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyó gyá-
szati Központ főigazgatója. Posztumusz részesülhet a díszpolgá-
ri elismerésben Szabó Miklós operaénekes és Török Bódog kézi-
labdaedző, volt szövetségi kapitány. A kitüntetéseket június 19-
én, a magyar szabadság napján adják át.
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Csukás István, Kossuth-díjas 
és József Attila-díjas író, 
költő, a Magyar Írószövet-
ség örökös tagja részére, a 
magyar gyermekirodalmat 
kivételes alkotásaival gaz-
dagító, magával ragadó tör-
téneteivel, játékos stílusával 
az irodalom szeretetére ne-
velő és generációk számára 
meghatározó írói, költői 
életműve elismeréseként 
Áder János köztársasági el-
nök a Magyar Érdemrend 
középkeresztje (polgári ta-
gozata) kitüntetést adomá-
nyozott március 15-én. 

Csukás István Kisúj-
szálláson született 

1936. április 2-án. Apja 
nehéz sorsú kovácsmes-
ter volt Kisújszálláson. 
Ebben a szegény, de bol-
dog világban töltötte 
gyermekéveit a költő. A 
háború után nagyot vál-
tozott élete: egy zeneta-
nár biztatására, anyja 
akaratából jelentkezett 
az akkor alakult békés-
tarhosi zeneiskolába, he-
gedűművész akart lenni. 
Menekülés is volt ez szá-
mára, mert a család na-
gyon elszegényedett. 
Csukás István nagy 
becs vággyal készült a 
hegedűművészi pályára, 
nyaranta pedig apja mel-
lett dolgozott, építkezé-
seken. Érettségi után 
előbb a jogi egyetemre 
jelentkezett, majd egy 
idő után átment a böl-
csészkarra. Föllázadt az 
egyetem ellen is, böl-

csész tanulmányait nem 
fejezte be. 

Megjelentek első ver-
sei, írásaiból, irodalmi se-
gédmunkákból élt, a Fia-
tal Művészek Klubjának 
vezetője volt, majd a Mű-
vészeti Alapnál dolgozott. 
A Magyar Televízió mun-
katársa 1968-tól 1971-ig, 
sok más mellett pedig 
1978-tól 1985-ig a Móra 
Ferenc Ifjúsági Könyvki-
adó főszerkesztője. Az if-
júsági irodalomért nem-
csak a könyvkiadásban 
tevékenykedett, hanem a 
gyermeklapok szerkesz-
tésében is részt vállalt. 
Alapító szerkesztője volt 
– Kormos Istvánnal – a 
Kincskeresőnek. Egy ide-
ig a Kölyökmagazin szer-
kesztő bizottságának az 
elnöke, majd a Piros Pont 
főszerkesztője. E rövid 
időszakok közben sza-
badfoglalkozású író volt. 
Feleségével, Porga Mári
ával 1975-ben kötöttek 
házasságot.

Korai költészetében a 
nagyvárosba került fiatal 

értelmiségi önmagára és 
otthonára találásáról szá-
molt be, fájdalmas nosz-
talgiával az eltűnt gyer-
mekkor és az eltűnőben 
lévő ifjúság iránt. Ké-
sőbbi verseinek megha-
tározó vonása az életsze-
retet, de születtek az el-
múlással viaskodó versei 
is. A hatvanas évek kö-
zepén Kormos István 
biztatására fordul a gyer-
mekirodalom felé, és et-
től kezdve verseskötetei 

mellett egyre-másra je-
lennek meg gyermekre-
gényei, mesekönyvei, 
verses meséi. Nagy si-
kerrel mutatják be 
„Ágacska” című színda-
rabját, majd a többi szín-
padi művét. 1975-ben a 
hollywoodi X. televíziós 
fesztiválon a „Kemény-
kalap és krumpliorr” cí-
mű játékfilm megkapja a 
fesztivál Nagydíját és Az 
Év Legjobb Gyermek-
filmje címet.

Csukás Istvánnak a 
gyermek és ifjúsági iroda-
lom területén végzett több 
évtizedes munkássága, 
örök értékeket képviselő al-
kotóművészete, szívet me-
lengető költemények és 
mesefigurák megteremté-
sének elismeréseként Óbu
daBékásmegyer Díszpol
gára címet adományozott a 
képviselő-testület 2013-ban. 
(A Petőfi Irodalmi Múze
um írásának felhasználá
sával.)                           (sz)

Újabb kitüntetés az életszerető meseírónak 

Csukás Istvánt, Kossuth- és József Attila-díjas írót, költőt, Óbuda-Békásmegyer Díszpolgá-
rát 80. születésnapján köszöntötték április 8-án a Pais Dezső Általános Iskola diákjai és ta-
nárai. A tanulók az író műveiből összeállított rövid színdarabokat adtak elő. Az ünnepeltet és 
a résztvevőket Kelemen Viktória alpolgármester üdvözölte. Az iskola vezetése rajzpályáza-
tot írt ki nemrégiben III. kerületi diákoknak, az író születésnapja alkalmából. Az eseményen 
kiosztották a legjobbaknak járó díjakat, jutalmakat. A gyerekek rendkívül színvonalas alko-
tásokat készítettek, melyeket az oktatási intézmény folyosóin állítottak ki

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2010-ben helyi elisme-
rést alapított civil szervezetek részére, me-
lyet a képviselő-testület döntése alapján 
„Balázs Lajos Óbudai Civil Díj” néven 
adnak át 2013-tól.

Ki kaphatja a díjat?
Az a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata területén 
bejegyzett civil szervezet, amely a kerület 
polgárai érdekében kifejtett tevékenységét 
kimagasló színvonalon, az általa nyújtott 
szolgáltatást igénybe vevők általános elé-
gedettsége mellett legalább 3 éve folyama-
tosan végzi.

Ki jelölhet?
Minden III. kerületi állandó lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos 
vagy III. kerületi székhellyel rendelkező ci-
vil szervezet.

Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
Az elismerésben részesítendő civil szerve-
zet nevét, székhelyének címét, a szervezet 
jegyzésére jogosult személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevő személy vagy szervezet ne-
vét és lakcímét, illetve székhelyének címét.
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint 
pénzjutalommal jár. A díjazott szervezetről 
a képviselő-testület dönt a civil és nemzeti-

ségi bizottság javaslatának figyelembevéte-
lével.
A Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat ez év 
szeptemberében – a Civil és Nemzetiségi 
Napon – adják át. 

Az írásbeli jelöléseket postai úton 2016. 
április 29-ig (péntek) várják a következő 
címre: Budapest Főváros III. kerület Óbu
daBékásmegyer Önkormányzata, Társa
dalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális 
Főosztály, 1033 Budapest, Fő tér 4.
A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban 
további információt Csikósné Mányi Júlia 
nyújt a 4378645ös telefonszámon vagy a 
csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

Balázs Lajos Óbudai Civil Díj adományozása

Fotó: Sánta Balázs
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Gyere hozzánk tanulni a Vargába!
Ha fontos számodra az elfogadó, demokratikus légkör, a nyitottság, a kreativi-
tás; ha tudással, tapasztalatokkal, élményekkel, barátokkal szeretnél gazda-
godni, itt a helyed. A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Varga István 
Kereskedelmi, Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája csendes, 
modern, kulturált környezetben, a tanulást segítő korszerű eszközökkel felsze-
relt tantermekkel vár Téged. 
Miért érdemes a Vargába járni?
Célunk, hogy diákjaink olyan piacképes szakképesítéseket kapjanak a kereske-
delem, a közgazdaság és a turisztika terén, mellyel a munkaerőpiacon és a jelen 
gazdasági helyzetben könnyen elhelyezkedhetnek, egyben továbbtanulási ter-
veiket is támogatják a megszerzett tudással. Ezt biztosítják felkészült tanáraink.
Milyen képzéseket nyújtunk?
A szakgimnáziumi képzésben a nyolcadik osztályt elvégzett diákok részére 
biztosítunk képzést kereskedelmi, közgazdasági és turisztikai ágazatokban.
A szakközépiskolai képzésbe bekapcsolódó diákok 3 év alatt eladó képesítést 
szerezhetnek. A gyakorlati képzést boltokban biztosítjuk. A szakma megszer-
zése után lehetőség nyílik 2 év alatt az érettségi vizsgára való felkészítő kép-
zésben részt venni. 
Az érettségi vizsgát követően tanulóink vagy felsőoktatási intézményekben, 
vagy OKJ-s nappali, illetve esti képzéseinken folytathatják tanulmányaikat. Az 
OKJ-s – Pénzügyi termékértékesítő, Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Kereske-
dő, Logisztikai ügyintéző – képzéseink lehetővé teszik, hogy emelt szintű szak-
mai végzettséget szerezzenek tanulóink.
Miért jó választás az OKJ-s képzés?
A nappali képzésen részt vehet minden érettségivel rendelkező fiatal, aki 25. 
életévét még nem töltötte be. A középiskolásként élvezett juttatások megma-
radnak, pl.: diákigazolvány, családi pótlék, társadalombiztosítási jogviszony. 
Esti képzéseinkre korhatár nélkül lehet jelentkezni. A képzés idejére a tanulók-
nak diákigazolvány jár. Mind a nappali, mind az esti tagozaton képzéseink in-
gyenesek. 
Hogy juthatnak érettségihez a szakmával rendelkezők?
Érettségire felkészítő ingyenes képzést biztosítunk estin, azok számára, akik 
rendelkeznek már egy szakmai végzettséggel. Időtartama két év, heti két dél-
utáni képzéssel, a szakmai végzettséget egy érettségi tantárgyként beszámít-
juk. Korhatár nincs.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a BGSZC Varga István Kereskedelmi, Közgaz-
dasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában (1039 Budapest, Hatvany 
Lajos utca 7.) személyesen szerdai napokon, telefonon 454-0570-es szá-
mon, illetve az igh@viszki.hu e-mail címen. További információkért keresd fel 
honlapunkat: www.viszki.hu

50 éves a Csillaghegyi Általános Iskola
Iskolánk ebben a tanévben ünnepli fennállásának 50. 
évfordulóját. A jubileumi programsorozat keretében vá-
runk 2016. április 22-én 18-tól 21 
óráig mindenkit, aki ide járt, vagy 
itt dolgozott az elmúlt 50 évben 
egy kötetlen beszélgetésre. A 
találkozót jó idő esetén az isko-
la udvarán, rossz idő esetén a 
tornateremben tartjuk. Kérjük, 
hogy a részvételi szándékot a 
talalkozo@csillagh-bp3.sulinet.hu 
e-mail címen, vagy a 368-6651-es telefonszámon ápri-
lis 20-ig jelezzék.

Kurilla Györgyi
Intézményvezető

Pénz7 a takarékosságról
A Bárczi  Géza Általános iskola idén márciusban is be-
kapcsolódott a Pénz7 programsorozatba. Ennek célja, 
hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék pénzügyeiket,  
alapos, a napi életben is hasznosítható ismeretekhez 
jussanak. A tavalyi téma a családi költségvetés megis-
merése és a pénz beosztásának megtanulása volt. Az 
osztályfőnöki órákon történt ismeretszerzés után 
pénzügyi szakember tartott órát a diákoknak, akik aktí-
van vettek rész a beszélgetésben. Idén a takarékos-
ság volt a fő téma. Most négy osztály csatlakozott az 
Európai Unió által támogatott programhoz. A tanulók 
megtanulták, hogyan lehet spórolni a vízzel, villannyal, 
vásárlással, hogyan lehet gyűjtögetni rövid és hosszú 
távra. Két előkészítő óra után a Magyar Bankszövet-
ség munkatársa tartott foglalkozást.

Határtalanul pályázaton nyertek
A Csillaghegyi Általános Iskola hetedikesei a „Történel-
münk, irodalmunk és a szabadság hőseinek nyomában 
a Felvidéken” című pályázatra jelentkeztek és 1 millió 
490 ezer forintot nyertek az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma  „Határtalanul” elnevezésű programjában. A 
négynapos kirándulás előzményeként látogatást tettek 
április 1-jén a Magyarság Házában, ahol választ kap-
hattak olyan kérdésekre, mint: Mit adott a világnak a ma-
gyarság? Mit jelent magyarnak lenni a XXI. században?

1% 1% 1%
Az Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány az elmúlt év-
ben támogatóitól kapott 1 százalékból (171.098 forint) 
azt kiegészítve új hangszereket vett a fúvóstanszak ta-
nuló növendékeknek. Támogatásukat köszönik!

Korrepetálás általános- 
és középiskolásoknak, 

előkészítõk érettségizõknek 
Szaktanárok szakszerűen, nagy gyakorlattal oktatják 
az általános és középiskolai tanulókat matematikából, 
fizikából, kémiából, magyarból, történelemből. Lehető-
ség van mindennapos korrepetálásra, érettségizők in-
tenzív felkészítésére az elégséges szint elérésétől az 
emelt szintű érettségi sikeres letételéig. Mód van közös 
tételkidolgozásra. Bukásmegelőzés bármelyik tan-
tárgyból a tanév végéig, pótvizsga, évismétlés helyett. 
Elindul a központi írásbelire való előkészítés III., V., VII. 
osztályos tanulóknak. A diákokat minden délután és 
szombat délelőtt 2-3 fős kiscsoportban oktatják a taná-
rok a Vörösvári úton, a gyerekek által kért napokon és 
időpontban (A jelentkezők a 06-20-946-2027-es tele-
fonszámot hívhatják. További tájékoztató az interneten, 
a www.obudamatek.hu oldalon. Thalész-Kör

A  Templom utcai Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fennállá-
sának 25. évfordulóját ünnepelték április 6-án. Az eseményen emléktáblát avattak, iskola-
történeti kiállítás nyílt és hálaadó szentmise volt a Szent József  templomban. Az ünnep-
ség agapéval zárult

Fotók: Sánta Balázs
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Hagyományteremtő szándékkal tartották 
meg az I. Széchenyi Sakk Emlékszimultánt 
a Széchenyi emlékév tiszteletére, az Óbu-
dai Széchenyi Kör és az Óbudai Kulturális 
Központ szervezésében április 9-én. 

Csom István nemzetközi nagymes-
ter, olimpiai bajnok adta a szimul-

tánt 20 táblán, neves közéleti szemé-
lyiségeknek. Az eseményen részt vett 
többek közt Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, országgyűlési 
képviselő, Schmitt Pál, volt köztársa-
sági elnök, Wichmann Tamás olimpi-
kon kenus és Nem csák Károly, a Jó-
zsef Attila Színház igazgatója. 

Bús Balázs polgármester a rendez-
vényen úgy fogalmazott: Széchenyi 
István neve halla-
tán szinte minden-
ki fel tudja idézni 
életművének né-
hány előremutató 
elemét. Keveseb-
ben tudják róla 
azonban, hogy 
szenvedélyes sakk-
játékos volt. Az ál-
tala alapított Pesti 
Sakk Kör 1865-ben 
kezdte működését. 
Bár Széchenyi szü-
letésének 225. év-

fordulója alkalmából idén emlékévet 
ünneplünk, ez a mai esemény halálá-
nak dátumához, április 8-ához kap-
csolódik. Az I. Széchenyi Szimultán 
Sakkverseny a legnagyobb magyar-
nak, mint sakkozónak kíván emléket 
állítani, és egyben hagyományt te-
remteni. Óbuda egyébként 10-15 év-
vel ezelőtt e sportág fontos központja 
volt. Minél több olyan esemény van, 
ahol Csom Istvánnal és a hozzá fogha-
tó nemzetközi nagymesterekkel talál-
kozhatnak a fiatalok, annál valószí-
nűbb, hogy megkedvelik a sakkot. 
Bús Balázs abból az alkalomból is kö-
szöntötte az Óbudai Széchenyi Kör el-
nökét, hogy Óbuda Napján átveheti a 
Pro Óbuda kitüntetést.                      sz

Sakk emlékszimultán 

Fotó: Sánta Balázs
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Megjelölt helyek
Nádas Alexandra és Nagy Gábor alkotásaiból nyílik 
tárlat április 15-én 18 órakor az Óbudai Kulturális 
Központ San Marco Galériájában. A tárlatot meg-
nyitja: Galambos Ádám evangélikus teológus. Köz-
reműködik: Csák László népzenész. A kiállítás má-
jus 6-ig tekinthető meg, hétköznapokon 9-től 16 
óráig. (Cím: San Marco utca 81. A belépés díjtalan.)

Vasárnap délutánok zenével
Az Óbuda-hegyvidéki Szentháromság Plébánia-
templomban, az „Óbudai Zenés Vasárnap Délutá-
nok” című sorozatban Szederkényi Márta (hárfa), 
Nagy Krisztina (viola da gamba), Nagy Panka 
(ének) és Haraszti Csilla csellóművész ad hangver-
senyt április 17-én 17 órakor.

Növendékek fuvolaestje
Horgas Eszter növendékeinek fuvola kamaraestjét 
április 25-én 19 órai kezdettel tartják a békásme-
gyeri Megbékélés Házában. Zongorán közreműkö-
dik: Lőwenberg Dániel. (A belépés díjtalan. Cím: Ki-
rályok útja 239., Újmegyeri tér).

A szobrászművész fotóiból
Faykod Mária szobrászművész kiállítása nyílt meg 
március 23-án az MNM Esztergomi Vármúzeuma 
és az  óbudai székhelyű Béres Alapítvány szerve-
zésében. „A Jézus kínszenvedésétől a feltámadá-
sig – A spirituális szépség megújítása a művészet-
ben, a lourdes-i stációk” című fotókiállítás védnöke 
Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. A 
tárlat április 30-áig tekinthető meg. 

Kiállítás a Szent József Házban
„A hatodik kör” címmel nyílik kiállítás Létai Gábor alko-
tásaiból április 17-én 16 órakor a Szent József Házban, 
a Boldog Salamon Kör és a T-Art Alapítvány szervezé-
sében. A tárlatot Garami Gréta művészettörténész 
nyitja meg. Közreműködik Pozsár Eszter szaxofon- és 
fuvolaművész. A kiállítás május 1-jéig tekinthető meg, 
naponta 14-től 18 óráig. (Cím: Templom utca 20.)

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa” 
címmel folytatódik a bibliai előadássorozat (Isten szaba-
dító cselekedetei az Ó- és Újszövetségben). Az érdeklő-
dőket keddenként várják az ÓKK-ba. „János Apostol 
Páthmosz szigetén rabként is szabad” címmel április 19-
én; „Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok...” címmel 
április 26-án; „A hitben, reménységben élő ember célja: 
Az új ég, és az új föld” címmel május 3-án hallhatnak elő-
adást. Előadók: Filep György, Kecskeméti János, Holló 
Péter, Stramszki István. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépő-
jegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

1% 1% 1%
• A Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Ala-
pítvány Kuratóriuma köszönetet mond támogatóinak, 
hogy a 2014. évi személyi jövedelemadó 1 százalék-
ból, 600 ezer 350 forint befolyt összeggel támogatták 
az alapítványt. Az összeget a Békásmegyeri és Csil-
laghegyi Református Egyházközség javára, felújítási 
munkákra fordítják. (Adóazonosító: 19676906-1-41.)
• A Szent Péter és Pál Alapítvány 2015-ben tá-
mogatóitól kapott 1 százalékból (489 ezer 899 fo-
rint)  - azt kiegészítve - a templom énekvetítő rend-
szerének kialakítását támogatta. Segítségüket kö-
szönjük! (Adószám: 18029119-1-41.) További támo-
gatásukat köszönjük!

Dr. Béres József, az egészségmegőrző ké-
szítményeiről ismert Béres Gyógyszer-
gyár elnöke, a nagysikerű „Szép magyar 
ének” című daloskönyvének második kö-
tetét mutatta be április 6-án az Óbudai 
Társaskörben. 

Az első könyv gerincét elsősorban a 
Kodály és Bartók által gyűjtött, jel-

lemzően az itthoni területeken ismert 
népdalok adták, a most megjelent új kö-
tet főleg erdélyi népdalokat tartalmaz, a 
táncház-mozgalom énekeiből merít. A 
bemutatón előadóművészek közreműkö-
désével „megszólalt” maga a könyv is, 
felléptek a Budapesti Énekes Iskola ta-
nárai és növendékei (művészeti vezetők: 
Bubnó Tamás és Mezei János), Török 
Tilla népi előadóművész, Gaál-Wéber Il-
dikó operaénekes, valamint a szerző fia, 
Béres Merse és népzenész barátai.

Béres József: Szép magyar ének című 
könyvének első kötete 2009-ben jelent 
meg. A szerző megfogalmazott szándé-
ka szerint azért született, hogy elvigye a 
családokba, baráti társaságokba, közös-
ségekbe az éneklés csodálatos örömét. 
A dalgyűjtemény széles körben aratott 
nagy sikert idehaza és határainkon túl 

is, ez idáig négy kiadásban jelent meg. 
A most megjelent második kötetben 

több mint 200 dal található. A szerző a 
bemutatón így fogalmazott: - Mi, ma-
gyarok, gyönyörű népdalainkban, archa-
ikus népi imáinkban, egyházi énekeink-
ben különlegesen gazdag örökség birto-
kosai vagyunk. Úgy éreztem, hogy a ko-
rábbi kiadásból sok értékes, széles érdek-
lődésre számot tartó szép magyar ének 
még hiányzik. A második kötet anyagá-
nak derékhada a népdalok köréből került 
ki: zömében kalotaszegi, mezőségi, Ma-
ros-völgyi, gyimesi és moldvai énekeink-
ből, de néhány régi unitárius énekkel is 
gazdagítottam a könyv tartalmát.

A Szép magyar ének I. és II. kötetei 
gyermekdalokból, népdalokból, népies 
és zeneszerzői dalokból, illetve egyházi 
énekekből ölelnek fel egy csokorra va-
lót. A dalszövegek és a jól énekelhető 
hangnemben írott kották mellett az éne-
keket sok érdekes és hasznos informá-
cióval, magyarázatokkal látta el a szer-
ző. Mindkét könyv különlegessége, 
hogy a dalok címeit és a magyarázato-
kat angolul is tartalmazzák. A könyvek 
kaphatók a nagyobb könyváruházak-
ban és az online könyvesboltokban.

Daloskönyv bemutató

Életének 91. évében elhunyt Keres Emil 
Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész, a 
Radnóti Színház nyugalmazott igazgatója. 

Keres Emil a Magyar Néphadsereg 
Színházában kezdte pályáját, majd 

1951-től 1954-ig a Nemzeti Színház tag-
ja volt. Ezután a szolnoki Szigligeti, 
1961-től a Jókai, majd a Thália Színház 
művésze. 1973-tól 1985-ig a Radnóti 
Színpad igazgatója és színésze, ugyan-
ekkor a Színházművészek Szövetsége 
előadóművész tagozatának elnöke volt. 
1985 óta a Radnóti Színház társulatának 
tagja. Népszerű, kiváló versmondó is. 
1951-ben és 1963-ban Jászai Mari-díjjal, 
1965-ben Kossuth-díjjal, 1974-ben ér-

demes, 1985-ben kiváló művész cím-
mel tüntették ki. Keres Emil rendszere-
sen részt vett az óbudai Krúdy Gyula 
Kör rendezvényein a Kéhli vendéglő 
Krúdy Szalonjában, ahol felolvasott, 
verset szavalt. 

Meghalt Keres Emil színművész

Fotó: Sánta Balázs
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Lezárult az Óbudai Társaskör online 
és print kiadványainak 2015 novem-
berében kezdődött megújítása.

Budapesten az elmúlt néhány 
év során jelentősen megnö-

vekedett a kulturális játszóhe-
lyek, ezzel együtt az események 
száma. A kulturális túlkínálat 
következtében az Óbudai Társas-
kör is igyekszik „látható” marad-
ni – ennek érdekében frissített 
korábbi arculatán. A frissítés 
nem jelent teljes változást, in-
kább a meglévő, jól bejáratott fe-
lületek korszerűsítését, használa-
tuk könnyebbé és kényelmeseb-
bé tételét felhasználói számára, a 
mai trendek figyelembe vételé-
vel. Az intézmény vezetése fon-
tosnak tartja a napról napra fejlő-
dő technikai lehetőségek minél 
szélesebb körű kihasználását, a 

kerület adta lehetőségek kiakná-
zását annak érdekében, hogy fo-
lyamatosan pontos, naprakész tá-
jékoztatást tudjon nyújtani kö-
zönségének.

Az intézmény jellegéből adó-
dóan fontos a látogatók személyes 
elérése: a weboldal változásaival 
párhuzamosan, azzal összhang-
ban megújultak a print – műsor-
füzet, szórólap, plakát, köztéri 
hirdetések –, valamint egyéb on-
line (pl. hírlevél) felületek is. 

Az Óbudai Társaskör közössé-
gi oldalon való aktívabb megje-
lenését az Óbudai Társaskör 
Emlékfal elnevezésű közösségi 
csoport létrehozásával is gene-
rálni kívánja már a 2018-as ket-
tős születésnapra készülve: 200 
éves lesz a Társaskör épülete, az 

intézmény pedig 30 éves. Ebben 
a körben szeretne történeteket, 
fotókat, emlékeket gyűjteni az 
Óbudai Társaskörről, amelyeket 
kiadvány formájában jelentetne 
meg a jubileumi évben. 

Az arculatfrissítés része volt 
egy szlogenpályázat is, amely-
nek során az Óbudai Társaskör 
eddigi logója kiegészült egy 
mondattal, amely jól tükrözi 
egyrészt az Óbudai Társaskör 
minőségi munkáját, másrészt 
hangulatos, családias légkörét, 
harmadrészt azt is, hogy szá-
mos zenekar – Liszt Ferenc Ka-
marazenekar, Budapesti Vonó-
sok, Anima Musicae Kamara-
zenekar, Budapest Ragtime 
Band – e falak között „éli éle-
tét”, itt próbálnak nap mint nap, 

emellett sikeres koncertekkel is 
megajándékozzák a Társaskör 
közönségét.

Az Óbudai Társaskör műem-
léki épülete rangos művészeti 
eseményeknek ad otthont: kon-
certek, zenés irodalmi estek, 
színházi előadások, kiállítások. 
1988-as megnyitása óta több 
ezer produkcióval várta a láto-
gatókat. Ez idő alatt sikerült el-
érni, hogy számos művészt ál-
landó fellépőjeként üdvözölhet.

Gálosfai Jenőné új, immár 
negyedik könyvének, a „Me-
sél Óbuda múltja” című kö-
tet bemutatójának volt a 
helyszíne az Óbudai Társas-
kör kisterme március 16-án. 
A műsorral és beszélgetés-
sel egybekötött könyvünnep 
közreműködője Ötvös Csilla 
operaénekes volt, míg a be-
szélgetőpartner Szakáts Il-
dikó újságíró. 

Az nem meglepetés, 
hogy Gálosfai Jenő-

né legújabb könyvének 
megjelenését ezúttal is 
támogatták az olyan ki-
sebbségi szervezetek, 
mint az Óbuda-Békás-
megyer Német Kisebb-
ségi Önkormányzata és a 
„Braunhaxler” Egyesü-
let, vagy a Fővárosi Né-
met Önkormányzat, de 
most a könyv legfőbb tá-
mogatója: Óbuda Békás-
megyer Önkormányzata, 
Bús Balázs polgármes-
ter, továbbá Varga Mi
hály nemzetgazdasági 
miniszter,  országgyűlési 
képviselő volt. 

Gálosfai Jenőnét nem 
kell különösebben bemu-
tatni az Óbuda története 
iránt érdeklődő közön-
ségnek, hiszen az elmúlt 
évek során három kötete 
is megjelent, amelyek 
mindegyike erősen kötő-
dött egyfelől Óbudához, 
másfelől pedig a hazai 
svábok mindennapjaihoz 
és kultúrájához. 

Első könyve, a „Német 
földről gyalogszerrel, tu
tajon” című a XVII. szá-
zadba nyúlóan deríti fel 
az Óbudára települt első 
sváb családok történetét. 
Ehhez kitartó kutató-
munkára volt szüksége. 

Olyanra, amilyenre csak 
kevesek képesek, azaz el-
utazott a férjével egészen 
Rottenburgig (am Neckar), 
hogy ottani forrásokat 
tanulmányozva derítse 
ki a németek Magyaror-
szágra, azon belül is 
Óbudára településének 
körülményeit. Az erede-
tileg saját családfakuta-
tással induló történet 
csattanója nem is lehetne 
jobb, mint hogy kiderült, 
a kutató ősei beletartoz-
tak abba az első 17 csa-
ládba, akik vándorlásaik 
végén az óbudai hajóál-
lomáson értek célba, s 
végül ezen a földön, az 

itteni lankákon lelték meg 
boldogulásukat. 

Második könyve, a 
„Kockás abrosz, jó ka
darka” című ugyancsak a 
hazai német nemzetiség 
története, még ha az álta-
luk bevezetett szőlőter-
mesztés és borász kodás 
termékét végeredmény-
ben nem is mindig ők kí-
nálták az ugyancsak a 
svábok által elterjesztett, 
és egyre szaporodó óbu-
dai kiskocsmákban és 
vendéglőkben, hiszen a 
hazai viszonyoktól elté-
rően az óbudai területen 
zsidók is működtethettek 
borkiméréseket. Sok víz 

lefolyt a vén Dunán, mi-
közben az ötven száza-
léknyi svábok és az 
ugyanilyen arányt képvi-
selő zsidók jól megfértek 
egymás mellett Óbudán. 

Harmadik könyve, az 
„Óbuda régi ízei” pedig 
mi mással foglalkozna, 
mint a bevándorolt, s itt 
megtelepedett német kö-
zösség óhazából hozott 
és nálunk meghonosított 
ételeivel, illetve étkezési 
szokásaival. Gálosfai Je-
nőné nem is igazán sze-
reti, ha receptes könyv-
ként emlegetik, mert a 
könyv azért több ennél, 
de kétségtelenül szere-
pelnek benne már rég el-
feledett ételek leírásai, 
amelyek alapján az ételek 
valóban elkészíthetők. 

A most bemutatott friss 
kötet, a „Mesél Óbuda 
múltja” című pedig alcí-
méhez híven a Hajdan 
volt évszázadok temetői, 
emlékhelyei fővárosunk 
III. kerületében bemuta-
tására törekszik. Ám nem 
csupán a római kor törté-
netéig vezet vissza min-
ket, hanem az azt megelő-
ző időszak szokásait, te-
metkezési rítusait is ku-
tatja. „Városrészünk Óbu
da Kultúrájáértdíjjal ki
tüntetett szerzője több év
tizedes kiemelkedő kultú
raközvetítő és hagyo
mányápoló tevékenységé
nek újabb fejezeteibe en
ged bepillantást” ezzel.

Bodzay Zoltán

Rottenburgtól Óbudáig és vissza

Mesél a múlt

Új arculattal jelentkezik az Óbudai Társaskör

Fotó: Antal István
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Dolgozott iskolaorvosként, 
családorvosként és üzem-
orvosként is. Legboldogabb 
időszakának azt a több mint 
tíz évet tartja, amikor Óbuda 
hegyvidék körzeti orvosa-
ként rendelt. Ő dr. Tatár 
Albert gyémánt díszokleve-
les tüdőgyógyász szakor-
vos, akinek életéről és mun-
kásságáról óbudai otthoná-
ban beszélgettünk.

Hajnal professzor, 
egyik csodálatos 

mesterem mindig azt 
mondta, hogy hagyják a 
beteget beszélni. Persze 
vizsgálják meg, de ha ki
beszéli magából a baját, 
rá fogja vezetni a dok
tort a diagnózisra.” 
Majd elmondta, hogy mi 
az a három dolog, ami 
nagyon fontos egy or-
vosnál: „az együttérzés, 
az empátia és az alázat. 
Ez a hivatás egy egész 
életen át tartó szolgálat. 
Az ember ilyenkor fel
vesz egy speciális lelki 
magatartást.”

Miután 1943-ban Ka-
posvárott érettségizett, 
egy évvel később őt is 
utolérte a háború: nyolc 

hónap frontszolgálat és 
egy év hadifogság után 
került haza. 1951-ben a 
Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem orvoska-
rán szerezte meg diplo-
máját. „Én sebész akar
tam lenni, de senki nem 
az lett aminek készült.” 
Az 1954-es szakvizsgája 
után Budapesten a hepa-
titisz osztályra került, 
ahol ő maga is fertőzött 
lett. „Akkoriban nem vet
ték komolyan ezt a fertő
zést, azt hitték, hogy gyo
morrontás. Két hetet töl
töttem a Honvédkórház
ban, és miután kijöttem 
megkértem az igazgató 
főorvost, hogy helyezze

nek át máshova. Átkerül
tem a Budakeszi TBC 
Gyógyintézet tüdőosztá
lyára.” Miután 1959-ben 
házasságot kötött Czeglé-
di Ágnessel, 1963-ban 
egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően a Mátrahá-
zi Tüdőszanatórium tü-
dőgyógyász főorvosa 
lett. A levegő és a környe-
zet ugyan csodálatos volt, 
de ahogy fogalmazott 
„drótsövény betegséget 
kapott.” Ugyanis az igaz-
gató nem szerette, ha ki-
mászkáltak az orvosok az 
intézmény területéről. A 
főorvos erre hamar ráunt, 
szívesebben lett volna if-
jú feleségével. 

Egy évvel később, 
1964-ben pályázta meg 
az óbudai körzetet, ami 
az után üresedett meg, 
hogy elődei, dr. Reisinger 
Gyula és dr. Szél Tivadar 
idős háziorvosok sajná-
latos módon közel egy 
időben hunytak el. A 
hegyvidék családorvosá-
nak a körzete a hármas-
határhegyi-kioszktól a 
csúcshegyi menedékhá-
zig tartott. Ezt a tizenhét 
kilométer hosszú sza-
kaszt eleinte rendszere-
sen autó nélkül, gyalog 
tette meg. „Mikor köze
ledtem az ötvenedik élet
évem felé, már nem bír
tam annyit gyalogolni és 
vissza akartam vonulni, 
azonban a betegeim any
nyira ragaszkodtak hoz
zám, hogy vettek nekem 
egy használt Moszkvi
csot, amelyet én termé
szetesen havi két ezer fo
rintonként visszafizet
tem.” Körzeti orvosi pá-
lyafutása volt a legboldo-
gabb időszaka, annak el-
lenére, hogy „végig ette 
az étlapot”: volt kórházi 
orvos, szanatóriumi or-
vos, üzemorvos és még 

iskolaorvos is. 1978 és 
1991 között az óbudai já-
róbeteg-ellátás vezető 
főorvosa lett. A betegel-
látás korszerűsítéséért és 
felgyorsításáért – ekkor 
épült négy új rendelő, a 
többi között a Csobánka 
téri II. számú szakrende-
lő is – modern orvosi 
műszerek és gépek be-
szerzéséért 2008-ban 
Óbuda-Békásmeg yer 
önkormányzatától „Óbu-
da Lakosságának Egész-
ségéért Díjat” kapott. 

Arra a kérdésre, hogy 
mit tanácsol a ma kezdő 
orvosoknak, a követke-
zőt válaszolta: „legyen jó 
ember, szeresse a feleba
rátját, forogjon az agya 
kereke, illetve érdeklőd
jön a szakma, a művészet 
és a világ iránt.” És vé-
gezetül mit csinál most a 
91 éves „Köztársaság El-
nöki Aranyéremben” is 
részesített doktor bácsi? 
A három gyerek, a hét 
unoka és a négy déduno-
ka mellett nem igazán jut 
idő a pihenésre, azonban 
ha marad egy kis szabad-
ideje, szívesen olvas.

T. V.

„Beszélgetős doktor bácsi voltam…”

Óbudai emberek – A hegyvidék családorvosa 

Fotó: Antal István
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A hagyományos kínai orvoslásnak több 
mint 5000 éves történelme van. Több ezer 
év tapasztalatai csiszolták azzá a tudás-
anyaggá, ami ma a hagyományos kínai or-
vostudomány kezeléseinek elméleti hátte-
rét alkotja. Miért ez a népszerűség? Mert 
nincsenek mellékhatásai, a hagyományos 
kínai orvostudomány 100 százalékban ter-
mészetes gyógymódokat használ, melyek-
nek csak gyógyító hatásuk van, káros mel-
lékhatásuk nincs. A hagyományos kínai 
orvoslás az alábbi terápiás módszereket 
használja. 

  Az akupunktúra és a moxibuszció 
célja a betegségek gyógyítása és megelő-
zése. Az akupunktúra tűszúrásos, a 
moxibuszció melegítéses terápia. 

A köpölyözés hatékonyan alkalmazható 
sokfajta mozgásszervi betegség gyógyítá-
sára, illetve külső patogén tényezők által 
okozott betegségekben. Köpölyözéshez 

bambuszból, agyagból vagy üvegből ké-
szült poharakat használnak.   

A hagyományos kínai masszázs a kö-
vetkező betegségek gyógyításában igen 
hatékonynak bizonyult:  fájdalmas beteg-
ségek (mint a reuma); fejfájás; derékfájás; 
izomfájdalmak; gerincfájás; nyakfájás; ge-
rincsérv; emésztési zavarok; nőgyógy-
ászati betegségek; mindenféle fáradtság; 
idegrendszeri zavarok; stressz stb. 

A hagyományos kínai gyógynövény 
készítményeket több ezer féle növény 
gyökeréből, virágából, leveléből és mag-
vából állítják elő. Száz százalékig termé-
szetes anyagokból készülnek,  nincs mel-
lékhatásuk. 

Ingyenes fülakupunktúrás szenve-
délybetegségek kezelése: NADA proto-
koll 5-5 pontos (350 Ft/tű). Minden pénte-
ken 17-től 18 óráig. Elérhetőség: III. Vö-
röskereszt utca 11. (Miklós utca sarok). 
Hagyományos kínai gyógyítás, tel.: 06-
30-214-5077.

Kínai hagyományos orvoslás

A koraszülöttek, beteg 
újszülöttek men tését 

végző PETER CERNY 
ALAPÍTVÁNYI MEN-
TŐSZOLGÁLAT hiány-
pótló, éjjel-nappal mű-
ködő szolgálatával 1989 
óta több mint 68.000 be-
tegnek biztosította a leg-
magasabb szintű neonato-
lógiai sürgősségi intenzív 
ellátást.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata terüle-
tén a kritikus állapotú ko-
ra-újszülöttek és kiscse-
csemők ellátását és ké-
sőbbi életminőségük ja-
vítását 2015-ben összesen 
115 esetben segítették.

A mentési költségek 
3/4-ét fedező állami támo-
gatás kiegészítése mellett 
a mentőautók és inkubá-
torok cseréje mellett biz-
tosítani kellett a világon 

egyedülálló, a felesleges 
szállításokat kiváltó, a ko-
raszülöttek vakságát meg-
előző „Csecsemő-Szem-
Mentő” program működ-
tetését is. A koraszülött 
mentési logisztikára tele-
pített, az ország 3/4-ét le-
fedő szemészeti távvizs-
gálatokkal, illetve helyszí-
ni lézeres műtétekkel si-
került drasztikusan csök-
kenteni a látáskárosodott 
koraszülöttek számát.

Az Önök támogatása is 
tevőlegesen tud hozzájá-
rulni a koraszülött menté-
si tevékenységünk folya-
matos és zökkenőmentes 
fenntartásához. Ezért 
kérjük, támogassa erőfe-
szítéseinket személyi jö-
vedelemadója 1%-ával.

Adószámunk: 
19010289-1-42

1 százalékot 
az újszülött mentőknek!

Ha úgy érzi, sok mindent megpróbált, de nem járt 
eredménnyel és keresi ennek az okát, jöjjön el tava-
szi álláskereső csoportunkba és együtt megpróbál-
juk megválaszolni kérdéseit, hogy sikerrel járjon az 
álláskeresésben!
6 héten keresztül minden kedden 10-től 12 óráig: 
felvethet témákat és kérdéseket;
motiváló, egymást is segítő közösségre talál;
aktuális információkat kaphat a munkaerő-piaci 
helyzetről a munkaerő-piaci elvárásokról.
Időpont: április 12-től, keddenként, 6 alkalom, 10-től 
12 óráig; Helyszín: Óbu-
dai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Köz-
pont, Váradi utca 9-11. 
Előzetes jelentkezés: Ru-
dik Sándor, Andrássy Ka-
talin, tel.: 250-1964; 
rudik.sandor@kszki.
obuda.hu e-mail címen, 
vagy az információs pult-
nál elhelyezett jelentkezé-
si lapon.

Segítség álláskeresőknek
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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

  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! Konyhabútorok 
készítése, összeszerelése. A leg ki sebb mun kát 
is el vál lal juk! Tel.: 06(30)960-4525

 „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

 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerüle-
ti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi Gá-
bor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi ked-
vezmények. 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
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998

 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera-
kást, festést, mázolást, tapétázást válla-
lok Barabás Jenő kisiparos. Tel.: 349-
4899, 06(70) 280-0479

 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság, 
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve 
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 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
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t vá-
sárolok). Tel.: 06-30-912-3761, 243-94-01
 Lakatosmester Gyulabácsi vállal zársze-
relést és javításokat. Kisebb új munkákat. 
Tel.: 06-20-9424-943, 705-05-11
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. 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
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–9021. 
ELMŰ által minősített vállalkozás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.: 06 (20)321-0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák, 
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!  
Tel.: 06(30)341-3423
 Redőny, reluxa, napellenző, stb szerelése 
garanciával! Ajándék szúnyogháló minden 
megrendeléshez!!! Tel.: 06-70-341-9489
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parketta lerakása 
magánszemélyek, közületek részére. Tel.: 06-
30-212-3308
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
242-1389
 Nyugdíját egészítse ki életjáradékkal! 
Szerződéskor nagyösszegű készpénz, havonta 
járandóság. Feltétel: 1/1 tehermentes ingatlan 
és betöltött 75. életév. Éljen gondtalanul, ké-
nyelmesen saját megszokott otthonában! Pintér 
Judit, tel.: 06-1-406-5699, 06-30-921-2418
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-
sét, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 
év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812
 Lakásfelújítás, festés, burkolás, kőműves, 
parkettázás. Víz, gáz, villany munkálatok. 
Tel.: 06-20-599-65-98
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, 
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
 Társasházi közös képviseletet megbízhatóan, 
referenciákkal Óbudán. www.kozoskepviselet.hu 
Tel.: 06-1-396-70-16, 06-70-33-86-723
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes kiszál-
lás helyszíni felméréssel. Hencz Péter Tel.: 
0670/397-3869
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátor szerelés 06 70 642 7526
 Ne cserélje le régi öntöttvas kádját! A bon-
tási ár töredékéért felújítjuk! Tel.: 06-20-529-
4180 www.kad-felujitas.hu
 Korrekt árakkal vállalunk hidegburkolás, 
köművesmunkák, festés, mázolás. Teljes 
lakásfelújítáás. Tel.: 06-70-524-7070
 Kőművesmunkák, szobafestés, hidegbur-
kolás. Teljeskörű lakásfelújítás. Anyagbeszer-
zéssel. A legkisebb munkát is elvállaljuk! 
Tel.: 06-70-524-7070
 Kertépítést, kertgondozást, öntözőrendsze-
rek, gyepszőnyegtelepítését, karbantartását, tel-
jes körű kertfenntartást vállalunk. Ingyenes 
felmérésssel. Elérhető: 06-20-579-4975
 Nyílászárócsere a legjobb áron. Redőny, 
szúnyogháló, árnyékolók. Hívjon, díjtalan ár-
ajánlat. 2 Kiss Ablak Kft. Tel.: 06-70-325-
2883, 06-30-951-5505

Egész ség
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán és 
környékén idős személy gondozásában segít-
séget nyújtana. Tel.: 06-30-25-33-757

  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

 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

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

 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

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

 Akció! Érszűkület kezelése, erek 
tisztítása, európai szabadalom. Sono-
terá pia. 220-4641, 20-349-4277

 Szexuálpszichológiai tanácsadás kedvező 
áron a III. ker. Polgár utcában minden hétköznap. 
Az első alkalom ingyenes. Motkó Noémi szexu-
álpszichológus. Bejelentkezés:06-20/577-59-15

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

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

 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és eszté-
tika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást vállal Óbudán, az általános iskolától az 
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
 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
 Tanulj angolul könnyedén! Békásmegye-
ren, Óbudán. Beszédközpontúan, igényeid 
szerint, otthonodban. Tel.: 06-20-439-6410
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán, külföldi és Goethe 
- Intézetekben megszerzett tapasztalattal, 
bármely korosztálynak. 06-30/773-9155, 
emilia5@t-online.hu

Elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326

  Könyveket, könyvtárakat  (régit, 
újabbat) antikváriumunknak vásárolok. 
100 könyv felett díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06(20)425-6437

 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.:332-0243
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, 
képeslapokat. 22 éve az óbudai közönség 
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

Régiség
 Tanár gyűjtő 1945 előtti könyveket, képes-
lapokat, antik tárgyakat vásárol. Tel.: 06-30-
99-45-943
 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
 Borostyán (golyó forma előnyben), Arany-
Ezüst és Brilliáns ékszerek felvásárlása a leg-
magasabb áron. XI. kerületi Fehérvári úti csar-
nok földszint, virágsoron (Porcelán-Ezüst üz-
let). Tel.: 061/2094245

 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. herendi77@gmail.com

 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

 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
 Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan ki-
szállással: bútort, festményt, porcelánt, kerámi-
át, hiradástechnikát, könyvet, órákat, szőnyege-
ket, aggancsot, hanglemezt, készpénzért. Pintér 
Nikoletta 466-83-21, 06-30-973-49-49
 19-20. századi magyar és régi külföldi fest-
mények, műtárgyak vétele készpénzért. Díj-
mentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu Nemes 
Galéria: 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3. 

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan-

ROBOT.hu/obuda-ujsag

  Felújítandó panellakást keresek saját rész-
re a III.kerületben. Tel.: 20-585-0226
 Lehet megéri eladni lakását? Ingyenes ér-
tékbecslés, ha eladva: csak 3% jutalék. Ingat-
lanirodánk telefonja: 06209600600. Diploma, 
nyelvismeret, tapasztalat.
 Eladó lakást keresek készpénzes fizetés-
sel!!! Várom hívását!!! Tel : 06-30-9673067
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésére 
megvizsgálom. dr. Székely 06-30-9000-963
 Eladó III. Aranypatak utcában kétszintes 
családiház, egyedi gázfűtéssel, cserépkályhá-
val, gondozott, bekerített, sarki 835 m2 telek-
kel, külön garázzsal, fatárolókkal. Tel.: 06-1-
387-1761
 Eladó Jutas utcában, Ürömhegy kertvárosi 
környezetében 2235 m2-es, összközműves te-
lek, házzal, garázzsal. Ár: 62 millió Ft. Tele-
fon: 06-30-946-1299
 II. Mechwart ligetnél 1,5 szobás lakás 23,5 
MFt-ért eladó. www.ingatlan.com/22070957

 
Állás

Takarító-mosogatókat keresünk kulturált 
munkahelyre. Munkájára és önmagára is igényes 
emberek fényképes jelentkezését várjuk. A mun-
kabeosztás egy hónapra előre elkészül, amelyben 
hétvégi munka is szerepel, délelőtt:6.00-14.30, 
délután 11.30-20.00 munkarendbe. Fényképes 
önéletrajzát a cziniel@czinelcukraszda.hu címre 
várjuk. Netto 140.000 Ft 
 Számlaképes matek-fizika, vagy matek-ké-
miaszakos középiskolai tanárt keresünk a Flórián 
tér közelébe. Heti 2-3 délutánra, napi 2-3 tanórá-
ra, májusi kripróbálásra. Tisztessége óradíjjal, 
szeptembertől hosszú távra. Tel.: 06(20)211-8797
 II. ker. Lajos utcai iskolai büfébe keresünk 
nemdohányzó, csinos eladónőt júniusig, meg-
elégedettség esetén szeptemberi újrakezdés-
sel. Fényképes önéletrajzokat fodorghajeke@
gmail.com
 Gyakorlott, megbízható, nemdohányzó 
hölgy takarítást, vasalást vállal, rendes csalá-
doknál, referenciával.  Tel.: 06(30)254-0862

 A Tág Világ Iskola 2016 augusztusától 
állást kínál kooperatív technikákban jár-
tas tanítóknak, matek szakkollégiumos 
tanítónak, óraadó matematikatanárnak. 
Információ: www.tagvilag.hu, iroda@
tagvilagkft.hu

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/

apróhirdEtés
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 Római-parti sörkertünkbe keresünk kézi-
lányokat, szakácsot, pultost, pohárszedőt, 
melegkonyhára ételpultost. Tel.: 06-30-864-
55-62/06-70-672-5007
 Friss nyugdíjas csecsemőgondozónő gyer-
mekfelügyeletet vállal, házimunkába is besegíte-
nék, idős személy gondozása is érdekel. Tel.: 06-
30-398-0416
 III.kerületi egészségügyi termékeket forgal-
mazó cég munkatársat keres. Életrajzot a követ-
kező e-mail címre: bea@rextra.eu
 III. kerületbe keresünk villamossági technikust 
szakirányú végzettséggel, jogosítvánnyal, számító-
gép-kezeléssel, munkatapasztalattal. Fényképes 
életrajzot az emex@emex.hu-ra kérünk fizetési 
igény megjelölésével. Érdeklődni: 06703355351
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi takarí-
tását és nagytakarítását vállalom közületek-
nek, magánszemélyeknek. Tel.: 202-2505, 
06(30)251-3800. Halász Tibor
 Pilisborosjenői víz-, gáz-, fűtésszerelő iparos 
keres hosszú távra szakmunkást vagy segédmun-
kást. Tel.: 06-20-423-5812

Kiadó
 Bp., III. Vízimolnár köz 2. társasház bérbeadja 
közös tulajdonát képző 44 m2 utcai bejáratú helyi-
ségét 2016. március 1-től. Érdeklődni Lénárt Mi-
hály közös képviselőnél. Tel.: 06-20-95-17-758

 Rendelőrész kiadó! Egészségügyi szolgálta-
tásra III. kerületben helyiségrész kiadó. Pl. masz-
szírozás, talpmasszázs, természetgyógyászattal 
kapcsolatos tevékenységek végzésére. Tel.: 
06(30)214-5077

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alkalom-
mal illetve nagytakarítást is. Tel.: 06(30)966-9241
 Társasházak tűzvédelmi szabályzatának, házi-
rendjének elkészítése. Minden ami tűz- és munka-
védelem, tűzoltókészülékek, tűzcsapok ellenőrzé-
se. Kis Róbert 06304756302, tuzrob5@gmail.com

Életjáradék
Életjáradékért eladnám csillaghegyi háza-
mat. Tel.: 06-30-369-0249

 

Kirándulás
 Tanárnők! Gyerekek! Ha az iskolát nem bír-

játok szusszal, gyertek kirándulni Gyula bácsival 
autóbusszal. Tel.: 06-20-924-3883

hirdEtés



A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 430-4700. 
Az ügye le tet a 430-4712-es számon hív hat ják, itt te he tik meg be je len té se i ket. 

Puskás Péter alpolgármes-
ter a III. kerületi katasztrófa-
védelem állományának és 
vezetőinek jelenlétében ad-
ta át az önkormányzat tulaj-
donában álló járművet már-
cius 22-én.

V arga Ferenc tűzoltó 
dandártábornok, a 

Fővárosi Katasztrófavé-
delem igazgatója vette át 
a Toyota Hilux 300 típu-
sú terepjáró kulcsait Pus-
kás Pétertől az Észak-bu-
dai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség udvarán. 
Varga Ferenc a kulcsokat 
Veres Péternek, a Vihar 
utcai kirendeltség-veze-
tőjének továbbította.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának köz-

biztonsági irodája 2010-ben 
vásárolta meg a Toyota 
Hilux 300 típusú platós te-
repjárót, mely eddig döntő-
en polgári védelmi célokat 
szolgált. Az önkormányzat 
jó hasznát vette, például az 
árvízi védekezéskor, de be-
vetették az ajkai vörös iszap 
ömlés kárelhárításakor, a 
pásztói víztározó veszély-
helyzeténél, a kitelepítés 
logisztikai lebonyolítása-
kor. A terepjáró az Észak-
Budai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség használatába 
került, ami azt jelenti, hogy 
az üzembentartó a kataszt-
rófavédelem lesz, miköz-
ben a tulajdonos nem válto-
zik. A vonóhoroggal fel-
szerelt, 144 lóerős, össz-
kerék meghajtású járművet 

a sárga helyett kék megkü-
lönböztető jelzőberende-

zéssel szerelték fel, átmat-
ricázták és az önkormány-

zat hivatalos címerével lát-
ták el. 

Terepjáró a katasztrófavédelemnek

186 oszlop kihelyezését tervezi 2018-
ig a Budapesti Közlekedési Köz-

pont, így minden meghatározó csomó-
pont közvetlen, kétirányú rendőrségi 
összeköttetéssel rendelkezik majd. En-
nek a hálózatnak a része a Szentlélek 
téri oszlop is. A készülékkel 
vészhelyzetben egy gombnyo-
mással azonnal elérhető a 112-
es segélyhívószám. Az oszlo-
pok telepítéséről 2014 decembe-
rében döntött a Fővárosi Önkor-
mányzat, év végére Budapest 
minden jelentősebb csomópont-
jában fellelhető lesz egy a be-
rendezésből.

A segélyhívók nem csak a la-
kók biztonságérzetét növelik, 
hanem vezeték nélküli internet 
szórására is képesek, így nagy 
szerepük lesz az egész fővárosra 
tervezett ingyenes wifi-szol-
gáltatás beindításában is. Eddig 
22 berendezés készült el, 28 tart 
a kivitelezés szakaszában, még 
további 83 kihelyezését rendel-
ték meg. Az oszlopok a jövőben 
panorámakamerás megfigyelés-
re is alkalmassá tehetők.

A segélyhívások közvetlenül 
az ORFK irányítóközpontjába 
futnak be bármely esetben, 
amikor indokolt a katasztrófa-
védelem, mentő, rendőrség, köz-

terület-felügyelet hívása, ők értesítik a 
társszerveket. Ha valaki valótlan beje-
lentést tesz, 150 ezer forint bírságot is 
kaphat. Súlyosabb esetben pedig akár 
3-5 évig terjedő szabadságvesztés is 
lehet a büntetés.

Segélyhívó oszlop a Szentlélek téren

A városrészben az elmúlt év-
ben 784 tűzoltói beavatkozást 
igénylő esemény történt; 491 
műszaki mentés és 287 tűz-
eset volt – többek között erről 
esett szó az Észak-Budai Ka-
tasztrófavédelmi Kirendelt-
ségnél tartott évértékelőn 
márciusban. Az említett szer-
vezethet tartozik a III. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság és a Békásmegyeri 
Katasztrófavédelmi Őrs is.

A műszaki mentések és 
tűzesetek számát je-

lentős mértékben emelte 
az elmúlt évtizedek leghe-
vesebb vihara, amely ta-
valy július 8-án csapott le 
a fővárosra. A heves szél, 
zivatar és jégeső kerület-
szerte épületkárokat, faki-
dőléseket, vízbetöréseket, 
áramkimaradásokat oko-
zott, továbbá jelentős szá-
mú fogyasztónál kiesett a 
távhőszolgáltatás. Sok he-
lyen nem jártak a tömeg-
közlekedési eszközök 
sem. Számos esetben elő-
fordult, hogy a kidőlő vil-

lanyvezetékek fákra bo-
rultak, tüzeket okozva ez-
zel. A vihar alatt nemcsak 
a készenléti tűzoltók, ha-
nem a hivatali munkakört 
ellátók is megfeszített 
ütemben dolgoztak éjjel-
nappal, hogy mihamarabb 
felszámolják a károkat.

A III. kerületi tűzoltók 
nem csak a beavatkozás 
időszakában, hanem a ke-
vésbé látványos megelő-
zés időszakában is folya-
matosan tevékenykednek 
annak érdekében, hogy a 
megelőzhető katasztró-
fák, veszélyhelyzetek be-
következésének lehetősé-
gét a lehető legkisebbre 
csökkentsék. Rendszere-
sen ellenőrzik a kerületi, 
úgynevezett kisvízfolyá-
sokat, belterületi vízelve-
zetőket, árvízi védmű-
veket, közúti helyszíne-
ket, befogadó helyeket, 
me le gedőhelyeket, tömeg-
rendezvények kockázati 
helyszíneit, lakossági ri-
asztóeszközöket (sziréná-
kat) és a fasorokat is. 

300 tűzeset és az évtized vihara

Évértékelő a tűzoltóknál

Fotók: Antal István
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Nemrégiben tartották a világ 
legnagyobb önkéntes kör-
nyezetvédelmi akcióját, a 
Föld Óráját. A WWF Magyar-
ország idén is meghirdette a 
hagyománnyá vált Föld Órá-
ja Főváros Kihívást, melyet 
Pilis nyert el. A hazai telepü-
lések megmutatták, hogy 
évről évre egyre elkötelezet-
tebbek.

A Föld Órája március 
19-én söpört végig 

a világon, több mint 
10 000 helyszín csatlako-
zásával, és 178 ország 
részvételével. A szimbo-
likus akció mára igazi 

eredményeket hozott. A 
60 perces sötétségen túl 
számos település csatla-
kozik valódi, komoly 
programsorozattal, kör-
nyezeti neveléssel, he-
lyenként akár a fűtés 
vagy közvilágítás kor-
szerűsítésével azért, 
hogy az éghajlatváltozás 
hatásait csökkentse.

Pilis több mint 1300 em-
ber bevonásával szerve-
zett egész napos hulladék-

gyűjtést, fa- és cserjeülte-
tést, az iskolák előadáso-
kat szerveztek a gyerekek-
nek, amelyben olyan helyi 
nevezetességek is szerepet 
kaptak, mint a 100 éves 
tölgy, este pedig gyertya-
fényes bio-zöldségekkel 
készült jótékonysági va-
csorával zárták a napot. 
Az eseményekbe számos 
helyi intézmény is aktívan 
bekapcsolódott, és olyan 
elemek színesítették a je-
les napot, mint például egy 
palackba zárt üzenet a jö-
vő nemzedékének, ame-
lyet egy tölgycsemetével 
együtt ültettek el.

Idén öt budapesti kerü-
let is részt vett a megmé-
rettetésen. ÓbudaBé
kásmegyer számos in-
tézményének bevonásá-
val szinte egész héten 
környezeti neveléssel 
alapozta meg a Föld Órá-
ját, őket a WWF Ma-
gyarország különdíjjal 
jutalmazta meg: az Élő 
Duna Turné ellátogat 
majd a kerületbe.

Óbuda-Békásmegyer különdíjat kapott

Pilis idén a Föld Órája Fővárosa

A Hármashatár-hegy turiszti-
kai fejlesztési programjában 
elkészült és április 8-tól láto-
gatható a Pilisi Parkerdő Zrt. 
kilátója, amelyből teljes pa-
noráma nyílik Budapestre. 

A 2015 júniusában át-
adott, piliscsabai Dé-

vényi Antal-kilátó után 
újabb beruházással szol-
gálják a természetjárók 
kényelmét, egyben tovább 
színesítik a Hármashatár-
hegyen rendelkezésre álló 
turisztikai palettát.  

Az Erdei Iskola, a 
ZöldBázis Turistaközpont 
és a HangÁr Bistro mellé 
megálmodott, nyolcszög-

letű, 4 méter magas kilátó 
gyönyörű körpanorámát 
biztosít Budapestre és a 
Dunára. A fenyőgeren-
dákból készült, különle-
ges faszerkezetű épít-
mény úgynevezett érkezé-
si szintje egyben pihenő-
helyként is funkcionál, 
ahol az Országos Kéktúra 
nyomvonalán a hegyre 
felkapaszkodók kifújhat-
ják magukat. A kilátóhoz 
kapcsolódó fejlesztések 
magukban foglalják a 
ZöldBázis Turistaköz-
ponttól az új kilátópont-
hoz vezető út felújítását, a 
lépcsők és korlátok kiala-
kítását is. 

Teljes budapesti panoráma az új kilátóból

Látványos természetfilm 
a puszta rejtett életéről

A mozikban már látható a Vad Kunság – A Puszta 
rejtett élete című magyar film, melynek „főszereplő-
je” a hazánkból évtizedekkel ezelőtt eltűnt, majd a 
déli határon át újra visszatelepült aranysakál. (Az 
állat feltűnt a Buda környéki erdőkben is – erről la-
punk február 26-ai számában adtunk hírt.) Mosonyi 
Szabolcs rendező-operatőr és Bagladi Erika forga-
tókönyvíró-producer a Vad Szigetköz után egy 
újabb világszínvonalú, látványos természetfilmet 
készített. Az alkotást a 2. Magyar Filmhéten a Leg-
jobb ismeretterjesztő film díjával ismerték el, emel-
lett a XII. Aranyszem Operatőri Fesztiválon is a Ter-
mészet kategória fődíját nyerte el. A filmet a Corvin, 
a Puskin, a Toldi, a Művész és a Tabán mozikban, 
az Uránia Nemzeti Filmszínházban is vetítik. 

Nehéz túra a Visegrádi-hegységbe
Az Összefogás Óbudáért Egyesület vár minden ér-
deklődőt áprilisi gyalogtúrájára a Visegrádi-hegy-
ségbe. Útvonal: Dömös-Szentfa-kápolna-Rám-
szakadék-(Árpád vár)-Jász-hegy-Dobogókő-
Pilis szent ke reszt, Hilda cukrászda-Pomáz. Az 
útviszonyok függvényében a túra útvonala változ-
hat. Táv és szintemelkedés: Dömös-Dobogókő: 8 
km, 630 m; Táv Dobogókő-Pilisszentkereszt: 3,5 

km, 300 m szintkülönbség. Találkozó: 9 óra, Szent-
endre autóbusz-állomás, 880-as Dömösi járat 
mh., vagy Szentlélek tér 8.20 óra. Érkezés: Po-
máz, HÉV-állomás a délutáni órákban. Időpont: 
április 23. Nehéz túra, ezért GYAKORLOTT túrá-
zók jelentkezését várják! 
(A túrára a +36-30-350-8359-es telefonszámon, 
vagy az info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen 
lehet jelentkezni.)

A kerületi bölcsődék-
ben lehetőség van 

humán k i nez io lóg ia 
szolgáltatás igénybevé-
telére térítés ellenében. 
A humánkineziológia se-
gít a mozgás koordináci-
ójában, az izomtónus za-
var helyreállításában, az 
egyensúly támogatásá-
ban, a testséma kialaku-
lásában, a testismeret-
ben. A fejlesztés időtar-
tama: 30-45 perc. A szol-
gáltatás térítési díja: III. 
kerületi lakosok számára 

3000 Ft/alkalom, kerüle-
ten kívüli lakosok szá-
mára 5000 Ft/alkalom.

Érdeklődni és időpon-
tot egyeztetni lehet: Csil-
laghegyi Makovecz Böl-
csőde: Fodros utca 7. Tel.: 
243-0000. Víziorgona 1 
Bölcsőde: Víziorgona ut-
ca 1. Tel.: 454-0948. Gál-
Szijártó Nikolett: 243-
0000. Kerék Bölcsőde: 
Kerék utca 12-14. Boros 
Zsófia: 388-9527. További 
információ: www.
obudaibolcsodek.hu

Fejlődés-fejlesztés az Óbudai 
Egyesített Bölcsődékben
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Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
Amadeus Művészeti Alapítvány 18061024-1-41
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
A Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676-2-41
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Aquincum Iskoláért Alapítvány 18112553-1-41
Aquincum-Mocsáros Egyesület 18099445-1-41 
Aranyág Mozgássérült 
és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
„A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány 19009557-2-43
Atlétikai Sportegyesület Rómaifürdő 18106228-1-41
Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány   19676906-1-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány  19673752-1-41
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer 18065475-1-41
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Budapesti Budo és Mozgásművészeti Közhasznú Egyesület 18125476-1-41
Budapest III. kerületi Polgárőr Egyesület 18135327-1-41
BHRG Alapítvány  18241343-1-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergő Gyerekekért Alapítvány  18258150-1-43
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány  18127887-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet 
és Templomépítő Alapítvány 18075096-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő SE 18126381-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület   18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
Derűs Évekért Alapítvány 18129621-1-41
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros 
és Szabadidősport Egyesület 18112735-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcművészeti Iskola (Hapkidosuli) 19704692-1-41
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41
Elveszett Állatok Alapítvány 18113633-1-41
Erdőalja Alapítvány 19020305-1-41
Erős Várunk Alapítvány  18072251-1-41
Esések Iskolája Egyesület 18336377-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány 18101041-1-41
FULLSPORT SE 18117778-2-41
Fürkésző Tudás Közhasznú Alapítvány  18218233-1-13
Gankaku Sportegyesület 18121094-1-41
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület 18086924-1-41
Ganz Villamossági Evezős Klub  18087808-2-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülő Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
GRUBER´S GYM Sportegyesület 18085143-1-41
Gyermekeinkért´91 Alapítvány 19700478-2-41
Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
Gyermekeink Egészséges Felnőtt Koráért Alapítvány  18029947-1-41
„Gyermekek a Művészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
Hegedűs István Alapítvány  19651879-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41
„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
„Iskolánkért” Alapítvány (Krúdy Gyula Ált. Isk.) 19703653-1-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Jövőbarát Alapítvány 18110458-1-41
K2 Funsports Club  18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Kassák Alapítvány 19666969-1-41
„Kastély Óvoda” Alapítvány 18090941-1-41
Kaszások  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41
Kerekecske Óvodai Alapítvány  19675974-1-41
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41

Kis Hőseink Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekek  
Gyógyulásáért és Családjaik Élhetőbb Jövőjéért 18269253-1-41
Kiss Áron Magyar Játék Társaság 19039224-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41
Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41
„Krottendorf” Német Hagyományőrző Egyesület 18121991-1-41
Külker Evezős Klub 18001903-2-41
Lakóközösségek Életminősége Javításáért 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület 18121977-1-41 
Legyen a Betű Jó Barát Alapítvány 19666608-1-42
Legyetek Jók Alapítvány  18117826-1-41
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztő, Oktatási, Nevelési, 
Módszertani Továbbképző Központ 18125342-1-41
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány  18081967-1-41
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Műveltségért 18136586-1-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1- 41
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511-1-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Művészettel-Tudománnyal-Hittel 
a Közösségért Közhasznú Egyesület 18281167-1-41
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Neurofibromatózisos Betegek és Segítőik Társasága 18032729-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 18127021-1-41 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277-1-41
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft 22365503-2-41
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656-1-41
Óbudai Erőemelők Sportegyesülete 18521205-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Nagy László-ZÁPOR Diáksport Egyesület 18275870-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sakkiskola 18505294-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Társaskör Művészeti Munkáját Támogató Egyesület  18085112-1-41 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület (Óbudai WDSE) 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
Összefogás Óbudáért Egyesület 18151400-1-41
Pais Dezső DSE 19025537-1-41
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41
PÉNUÉL Idősotthon Alapítvány 18123618-1-41
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 19010289-1-42
PRO AQUINCO Alapítvány 19674076-1-41
Previfitt Sportegyesület 18136201-1-41
Rave Dance Sporttánc Egyesület  18132094-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány   19652533-1-41
Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő 
és Diák Vízisport Egyesület 18040551-1-41
Reménysugár az Idősekért Alapítvány 18122370-2-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41
Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41
Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41
Szérűskerti Napraforgók Alapítvány  10325737-4-44
T-Art Alapítvány 19635600-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezső Ált. Isk.) 18130535-1-41
Történelmi Lovas Egyesület 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Tung Harcművészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Universum Taekwondo Team Harcművészeti 
és Kulturális Sportegyesület 18108141-2-41
Új Világ Egyesület 18701146-1-41
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572-1-41
Vasas Centenárium  Alapítvány 18123649-1-41
„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41
Vízililiom Egyesület   18119323-1-41
Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület 18126453-1-41
Zöld Almák Óvoda Alapítvány  18076994-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel 
azonban nagymértékben segíti a kerületben működő civil szervezetek 
munkáját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásme-
gyeren Önökért dolgozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil 
szervezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!
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Óvodapedagógus felvétele
A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda; 

1039 Budapest, Kelta utca 8. Telefonszám: 2504631, 4547210; email: kelta
o@kszki.obuda.hu A pályázat felelőse: Véghné Törő Alíz tagóvoda vezető. A 
pályázattal meghirdetett munkakör megnevezése: 2 fő óvodapedagógus. A fel-
adatkör megnevezése: óvodai nevelés, iskolai előkészítés. Pályázati feltételek: 
felsőfokú szakirányú végzettség; büntetlen 
előélet. A pályázatnál előnyt jelent: Montes-
sori módszerben szerzett tapasztalat. A pályá-
zatnak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel 
ellátott szakmai önéletrajzot; végzettséget ta-
núsító okiratok másolatát; 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan időre szól (3 hóna-
pos próbaidővel). Illetmény és egyéb juttatá-
sok a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: folya-
matosan, de legkésőbb 2016. május 31-ig. A 
pályázat elbírálásának határideje: június 30. 
Az állás betöltésének ideje: 2016. augusztus 1.
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Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

A helyiségekre kötendő bérleti szer-
ződésekben rögzíteni kell, hogy a 
bérleti díjon felül a bérlőnek meg kell 
fizetnie a bérbeadó által az ingatlan-
nal kapcsolatosan kiközölt minden-
kori szemétátalány összegét.
Az önkormányzat tulajdonában álló 
egyes vagyontárgyak bérbeadásáról 
szóló, 9/2015. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján a helyiségbérleti szerződés idő-
tartama 3 év lehet raktár célú, b) pontja 
szerint 5 év lehet év minden egyéb 
funkcióra történő bérbeadás esetén.
A pályázatot zárt borítékban lehet be-
nyújtani az ÓBUDAI VAGYONKE-
ZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 
Budapest, Mozaik utca 7., földszint, 
pénztári órák hétfőnként: 1517.30, 
szerdánként: 8.3012 és 1316, csütör
tökönként: 8.3012 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, 
mely letölthető a www.obuda.hu és a 
www.ovzrt.hu honlapról, vagy szemé-
lyesen átvehető az ÓBUDAI VA-

GYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgála-
tán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoz-
nia kell a megajánlott bérleti díjról, a 
pályázati feltételek elfogadásáról, ezen 
kívül meg kell adnia a helyiségben 
folytatni kívánt tevékenység pontos 
megnevezését valamint csatolnia kell a 
pályázati formanyomtatványon megje-
lölt okiratokat és igazolnia kell a pályá-
zati részvétel feltételeként előírt bánat-
pénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyúj-
tására nyitva álló határidőt (minden hó-
nap utolsó munkanapjának 12 órája) 
követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamato-
san van lehetőség, azok bontására min-
den hónap utolsó munkanapján 12 
órakor került sor az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. hivatalos he-
lyiségében, melynek kiértékeléséről a 
pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilat-
kozat-kezelő bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) az azt követő ülésén dönt.

A pályázat benyújtásakor kérjük figye-
lembe venni, hogy nem lehet bérbe ad-
ni a helyiséget annak a vállalkozásnak/
személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) 
szerinti önkormányzati adóhatósággal 
szemben adó- vagy adók módjára be-
hajtandó köztartozása van, kivéve, ha 
az adóhatóság számára fizetési kedvez-
ményt (adómérséklés, elengedés, vagy 
fizetési könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség te-
kintetében bérleti díj, illetve közüzemi 
díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya – a ké-
relem vagy a pályázat benyújtását meg-
előző öt évben – a bérbeadó felmondá-
sa következtében szűnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevé-
kenység folytatására való jogosultságát 
nem tudja hitelt érdemlően igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázó-
nak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bér-
leti jog megszerzésének ellenértéke-

ként előírt megszerzési díj megfizeté-
sét (a megszerzési díj a pályázó által 
megajánlott bérleti díj három havi ösz-
szege),
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges köz-
műátalánynak) megfelelő összegű óva-
dék megfizetését bérbeadó részére (a 
nyertes által befizetett bánatpénz ösz-
szege az óvadékba beszámításra kerül),
• szükség szerint a helyiségbe önálló 
elektromos- és mellékvízmérők kiépí-
tését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott 
bérleti díj alapján történik a döntés. A 
pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek 
részt, akik a bérleti jog biztosítására a 
bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az 
ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. 
pénztárában (1033 Budapest, Mozaik 
utca 7.) készpénzben lehet letétbe he-
lyezni (pénztári órák hétfőn: 15-17.30, 
szerdán: 8.30-12 és 13-16, csütörtökön: 
8.30-12 óra között). A bánatpénzt he-
lyiségenként kell letenni. Az ered-
ményhirdetést követő nyolc napon be-
lül a nem nyertes pályázók részére a 
bánatpénz visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben 
nem tesz eleget a pályázati kiírásban 
előírt valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követően az 
ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. a 
pályázókat írásban értesíti. A pályázat 
Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb 
ajánlatot tevőkkel a tenderbontást köve-
tően tovább tárgyaljon, zárt versenytár-
gyalást tartson, illetve, hogy a pályáza-
tot indokolás nélkül, részben vagy egé-
szében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj 
teljes összegét a Bizottság döntéséről 
történő írásbeli értesítés kézhezvételét 
követő 8 napon belül az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. részére meg 
kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell 
vennie, hogy amennyiben a döntésről 
szóló értesítés kézhez vételét követő 30 
napon belül a bérleti szerződést nem 
köti meg, erre vonatkozó igényét a pá-
lyázat Kiírója okafogyottnak tekinti és 
a Pályázó a befizetett pályázati biztosí-
tékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői ok-
iratba kell foglalni, melynek költsé-
gei a bérlőt terhelik.
A bérbeadó a bérleti díjat minden 
tárgyév elején az előző évi infláció 
KSH által közzétett mértékével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez időpont 
egyeztethető az ÓBUDAI VAGYON-
KEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 
Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430
3468, 4303464). A pályázatokkal kap-
csolatban további felvilágosítást lehet 
kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege meg-
jelenik az Óbuda Újságban, felkerül 
továbbá 2016. április 15től a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapok-
ra, valamint a következő internetes hir-
detési fórumokra: ingatlan.com, ingat-
lan.net, ingatlanok.hu.



292016. 7. szám SzabadidőSport – HirdetéS

Az Óbudai Sport és Szabad-
idő Nonprofit Kft. több új-
donsággal várja idén a futó-
kat. Az esemény kétnapos-
sá vált, új honlap segíti a re-
gisztrációt, új távokon in-
dulhatnak a versenyzők, 
már a 7 kilométeres távon is 
lesz időmérés. 

A helyszín változatla-
nul a Duna-part, ez 

a természetes környezet 
immár hatodik alkalom-
mal ad otthont a rendez-
vénynek. Évről évre áp-
rilis utolsó hétvégéjén 
rendezik a sportese-

ményt azzal a céllal, 
hogy a helyi és környező 
térségek futóköreit erő-
sítsék, részvételre ösztö-
nözzék az egyént és a 
csapatot egyaránt.

Saját honlap működé-
sével kezdte meg a Fu-
tófesztivál az idei sze-
zont, mely hasznos in-
formációkkal és az ese-
mény részleteivel segí-
ti a versenyre készülő-
ket. A nevezések rög-
zítése szintén a www.
obudaifutofesztival.hu 
honlapon lehetséges a 
nevezés menüpont alatt.

Nevezési határidők
Az április 23-ai nap-

ra, a családi futamra 
(2016 méter), a Nordic 
Walking és 3,5 kilomé-
teres futamra április 22-
én éjfélig.

Az április 24-ei napra, 
a 7 kilométeres futam-
ra valamint a félmaraton 
egyéni és csapat futamra 
április 13-án éjfélig volt 
lehetőség.

Mi vár a Futófeszti-
válra látogatókra?

Minden résztvevő, be-
futó érmet valamint az 
eseménysorozat logójá-

val ellátott csokoládét 
kap. A díjazásban külön 
elismerésben részesül-
nek, azaz egyedi érem-
mel és ajándékokkal gaz-
dagodnak azok, akik do-
bogós helyezést érnek el. 
A díjazás rendszeréről a 
Futófesztivál honlapján 
tájékozódhatnak. 

A két nap különféle 
programok várják a kilá-
togatókat, a Szent Margit 
Rendelőintézet egészség-
ügyi szűrővizsgálatot vé-
gez, lesz In-Body testösz-
szetétel-mérés, táplálko-
zási tanácsadás, vérnyo-

más-pulzusmérés, CO-
COPD-mérés, tüdő álla-
pot felmérés. A Nike cipő-
teszt busz is képviselteti 
magát, ahol az érdeklődők 
tesztelhetik a legújabb fu-
tó lábbeliket. A gyere-
keknek arcfestéssel ked-
veskednek. Számítógépes 
talpvizsgálatot terveznek 
április 24-ére, a hosszabb 
távon futókat konga-dob 
kísérettel buzdítják, a ver-
seny végeztével a futók a 
frissítő masszázssátorban 
regenerálódhatnak. 

Ami még nem volt! A 
készlet erejéig mindenki 
a Futófesztivált megjele-
nítő egyedi tetoválás 
matricát kaphat! 

Óbudai Futófesztivál újdonságokkal

Április 28-ig lehet nevezni 
az idei Kihívás Napjára. Ma-
gyarország legnagyobb sza-
badidősportos megmozdu-
lásán a településeken kívül 
2016-ban sportszerkesztő-
ségek, tűzoltóparancs nok-
ságok és cégek is verse-
nyeznek majd május 25-én. 

A program eddigi sike-
rességét mi sem bi-

zonyítja jobban, hogy ta-
valy több, mint 67 millió 
percet mozogtak ország-
szerte a résztvevők. 
2015-ben 234 településen 
volt Kihívás Napi vetél-
kedés, és 127 iskola köz-
vetlenül is csatlakozott a 
felhíváshoz. A kezdemé-
nyezés immár 25 éve egy-
re több embernek mutatja 
meg a mozgás örömét.

A nevezés ugyan még 
nem zárult le, de már ed-
dig is rengeteg település 
csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez. Sok helyen 
kreatív programokkal 
várják a mozogni vágyó-
kat. Lesz gumicsizma 
hajító, feleségcipelő, kö-
télhúzó, traktorhúzó és 
kaszáló verseny, vala-
mint íjászat és szkander 

is; de persze a hagyomá-
nyosabb sportok kedve-
lői is találnak majd ked-
vükre valót a programok 
között. A szervezők to-
vábbra is várják a neve-
zéseket, egészen április 
28-ig. Mozogjunk, spor-
toljunk együtt minél töb-
ben 2016-ban is!

További információk: 
www.kihivasnapja.hu

Még lehet nevezni a Kihívás Napjára
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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, Bodzay Zoltán • 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 
Csillaghegyen, a Mátyás király út 12. 
szám alatti Job bik iro dá ban. Előze tes 
be je lent ke zés időpont-egyez te té s sel a 
06(30)365-0862-es számon.

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@parlament.hu).

Ta nács adás ok és fogadóórák
• 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 
április 26-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 (Bé-
csi 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.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• 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 hónap má so dik 
csü tör tö kén 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-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
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 17-től 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.)

82 éves korában elhunyt Pozs-
gay Imre. A politikus a Lenin 
Intézetben diplomázott, majd a 
filozófiai-szociológiai tudomá-
nyok kandidátusa lett. 1976-tól 
1980-ig kulturális, 1980-tól ’82-
ig művelődési miniszter volt, 
majd 1988-ban államminiszter-

ként ismét a kormány tagja lett. 
1950-től 1956-ig az MDP, majd 
1989-ig az MSZMP, 1989-ben 
és ’90-ben az MSZP tagja volt. 
1987-ben részt vett a lakiteleki 
találkozón, 1989-ben a pártve-
zetők közül elsőként nevezte az 
’56-os forradalmat népfelkelés-

nek. Ugyanebben 
az évben a soproni 
páneurópai piknik 
egyik fővédnöke 
volt. 2005-ben a 
Nemzeti Konzul-
tációs Testület tag-
ja lett. Haláláig 
Csillaghegyen la-
kott. 

Elhunyt Pozsgay Imre




