
A II. világháború idején származásuk, val
lásuk, meggyőződésük miatt Óbudáról el
hurcoltakra emlékeznek május 24-én.

31 sportágat próbálhatnak ki az érdeklő
dők a népszerű sportágbörzén, május 
22-én a golfklubban és a Kaszásoknál.

30 hazai kisüzemi sörfőzde kínálja 
termékeit a Fő téren május 21-én és 
22-én. Koncertek is lesznek.
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Korok Napja 
június 4-én 

Óbuda szívében
Program a 14. oldalon

Jó bringázni 
Óbudán

Egyre többen választják 
a kerékpárt a hétköznapi 
közlekedés eszközeként. 
Budapest egészére el
mondható, hogy a kerék
párral közlekedők aránya 
immár eléri, vagy megha
ladja a 10 százalékot. 

Bővebben a 10. oldalon

Ragyogó napsütés fogadta az 
egybegyűlteket Óbuda Nap-
ján, május 7-én. A hagyomá-
nyokhoz híven Bús Balázs pol-
gármester átadta az Óbuda-
Békásmegyer Díszpolgára cí-
met, a „Pro Óbuda”-, az Óbuda 
Kultúrájáért-, az Óbuda Köz-
biztonságáért-, az Óbuda 
Spor tolója-díjakat és a Hideg-
kuti Nándor Emlékplakettet.

Idén Tenk László, Csillag-
hegyen élő festőművész-

nek adományozta az Óbu-
da-Békásmegyer Díszpol-
gára kitüntető címet a kép-
viselő-testület. Az elisme-
rést a hazai képzőművésze-
tért végzett áldozatos mun-
kájáért, Óbuda-Békásme-
gyer művészeti életének 
fellendítése érdekében ki-
fejtett áldozatos szerepvál-
lalásáért vehette át. Képes be-
számoló a 2., 3., 5., 6. oldalon

Díjak a közösségépítésért

Csillaghegyi festőművész az új díszpolgár

A színpadon balról jobbra: Simkó Bertalan (Simkó Rózsa nevében vette át az elismerést), dr. Polner Kálmán, a Szent Mar-
git Kórház nephrológus osztályvezető főorvosa, Csom István nemzetközi sakknagymester, Tenk László festőművész, 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő, Bús Balázs polgármester, Kiss Anita jegyző, Kistele-
ki Hanna vízilabdázó, Szabó János, a Gankaku Sportegyesület sportszervező-menedzsere, Balázs Oszkár zeneszerző, 
Jobbágy István László, az Óbudai Erőemelők Egyesület sportolója

Zsúfolásig megtelt a Szent-
lélek tér a Péterfy Bori&Love 
Band koncertjén Óbuda 
Napjának előestéjén, május 
6-án. A közönség együtt 
szárnyalt a zenekarral 

Szárnyalás Péterfy Borival

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs
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Elismerések a közösségépítésért

Az elismerést 
2010-ben ala-

pította a képviselő-
testület, a kitüntető cím annak a 
magyar vagy külföldi személy-
nek, illetve szervezetnek adomá-
nyozható, aki vagy amelynek 
tagjai Óbuda-Békásmegyer fej-
lődése, gyarapodása és hírnevé-
nek öregbítése érdekében elis-
merésre méltó, kiemelkedő tevé-
kenységet végzett a gazdaság, a 

tudomány, a 
művészet és a kultúra 
bármely területén.

Csom István, nem-
zetközi sakk nagy mes-
ter az Óbudai Széche-
nyi Körben végzett 
tevé keny sége elismeré-
seként részesült „Pro 
Óbuda”-díjban. 

Dr. Polner Kálmán, a Szent Mar-
git Kórház osztályvezető főorvosa 
a neph ro ló giai betegségben szenve-
dőkért végzett áldozatos gyógyító 
munkája, a betegek életminősége 
javítása és az orvos-beteg kapcsolat 
terén tett példaértékű, lelkiismere-
tes tevékenysége elismeréseként 
kapott „Pro Óbuda”-díjat. 

Simkó Ró-
zsának a magas színvo-
nalon végzett vezetői te-
vékenysége, a közoktatás 
területén kifejtett közös-
ség formáló és érdekér-
vényesítő munkájának 
elismeréseként posztu-
musz „Pro Óbuda”-díjat 
adományoztak.

„Pro Óbuda”-díjasok

A díjat 2003-ban alapította a képviselő-testü-
let, azzal a szándékkal, hogy elismerje és 

jutalmazza a kerület kultu-
rális életének alakulásához 
kiemelkedően hozzájáruló 
személyek vagy csoportok, 
közművelődési vagy köz-
gyűjteményi területen dol-
gozó és alkotó szakemberek 
tevékenységét. 

Idén Balázs Oszkár zene-
pedagógust, zeneszerzőt, 
hangszerkészítőt, a Budapesti Ütőegyüttes 
alapítóját, művészeti vezetőjét sokaknak szóló 
példamutatása, Óbuda-Békásmegyer kulturá-
lis életében betöltött kiemelkedő tevékenysé-
géért az önkormányzat az Óbuda Kultúrájáért-
díjjal tüntette ki. 

A kitüntetést 2008-ban alapította és 2009 
óta ítéli oda az önkormányzat képviselő-

testülete. 
Az Óbuda Sportolója-díjat olyan nők és férfi-

ak kaphatják, akik a városrészben laknak, vagy 
helyi sportegyesületben ver-
senyeznek, saját sportáguk-
ban kiemelkedő eredményt 
értek el. A díjat évente két 
sportoló veheti át, többen 
kaphatnak emléklapot. Idén Kiste leki Hanna, 
Európa-bajnok vízilabdázó, olimpikon és Job-
bágy István László, az Óbudai Erőemelők Egye-
sület sporto ló ja részesült a díjban.

A másik elismerés, a 
Hidegkuti Nándor Emlék-
plakett a kerületi lakcím-
mel rendelkező, vagy ke-

rületi egyesületben dolgozó, kiemelkedő mun-
kát végző sportszakembereknek (vezetőknek, 
ed zőknek) jár. Az elismerést idén Szabó Já-
nos, a Gankaku Sport egyesület sportszerve-
ző-menedzsere vehette át. 

Óbuda 
Kultúrájáért-díj

• A Szentlélek téren tartott díjátadón részt vett 
és a díjazottakat a színpadon köszöntötte 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képviselő. Jelen voltak a kerület 
díszpolgárai, Kiss László országgyűlési képvi
selő, több önkormányzati képviselő, illetve in
tézményvezető, Óbuda-Békásmegyer gazda
sági életének vezetői és egyházi méltóságai. 

Óbuda Sportolója-díjasok, 
Hidegkuti Nándor Emlékplakett

Rendőr, tűzoltó, mentő gép-
kocsivezető és polgárőr is 

megkapta az Óbuda-Békásme-
gyer Közbiztonságáért-díjat, 
melyet a kerület közbiztonságá-

nak megőrzéséért legtöbbet tevő 
szakemberek vehettek át idén is. 
Az elismeréseket Bús Balázs 
polgármester adta át. A díjazot-
tak: Imre Sándor rendőr őrnagy, 

Plopp Máté Lász-
ló rendőr törzs-

zászlós, Homoki András tűzoltó 
százados, Kondor Zoltán mentő 
gépkocsivezető, Szondy Réka 
közterület-felügyelő és Gyar-
mati Ferenc polgárőr. 

Ugyanitt adta át Horváth Antal 
rendőr ezredes, a III. kerületi Rend-
őrkapitányság vezetője az Év rend-
őre elismerést Zöld Tímea rendőr 
századosnak. Az elismerést Buda-
pest rendőrfőkapitánya közrendvé-
delmi kategóriában adományozta.

Díj a közbiztonság erősítéséért 

Fotó: Sánta Balázs
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Május legeleje 
számun k ra , 

akik itt lakunk a ke-
rületben, hosszú 
évek óta igazi ün-
nepnap. Óbuda 
Napja a 2008-as új-
raalapítása óta a ke-

rületben élő emberek, családok és közössé-
gek kötetlen társas eseménye – mondta a 
rendezvényt megnyitó beszédében Bús Ba-
lázs polgármester.

- Nem hogy nem félünk a helyi közösségek 
erejétől, de kifejezetten támogatjuk az öntevé-
keny civil kezdeményezéseket. Akik megláto-
gatják a Zichy-kastély kertjét, vagy kimennek 
Békásmegyerre, számtalan egyesület és alapít-
vány képviselőjével találkozhatnak. Jelenlétük 
is színesíti az ünnepet, de ennél fontosabb, 
hogy önkéntes feladatvállalásuk nagymérték-
ben hozzájárul ahhoz, hogy a III. kerület egy 
szerethető nagyváros képét mutathassa. Az 
önkéntességnek azonban létezik más formája 
is, ilyen például a nagy jelentőségű ügyek mel-
letti elköteleződés. A Margit kórház annak ide-
jén az óbudaiak által megvásárolt téglajegyek-
ből épült fel, most pedig 22 ezer ember állt ki 
aláírásával kórházunk fejlesztése mellett. Lát-
szik tehát, hogy a kurázsi és a tenni akarás ko-
moly szerepet játszik a városrész fejlődésében.

Szerencsére helyi közéletünkben jó ideje 
egyetértés van a döntéshozók között abban, 
hogy Óbuda és az óbudaiak érdeke az első, 
minden egyéb megfontolás csak ez után kö-
vetkezhet. Ez maga az óbudai modell, mely 
más kerületek számára is példa értékű lehet.

A biztonság az első
Meg kell találnunk a turizmus, az egész-

ség, a szociális szféra, a közbiztonság vagy 
épp a kultúra területén azokat az előrelépé-
si lehetőségeket, amelyekre az önök véle-
ménye alapján a legnagyobb szükség van. 
Ha sorba kellene rendezni a számunkra 
legfontosabb dolgokat, akkor szinte biztos, 
hogy a magunk és szeretteink biztonsága 
kerülne az első helyre. Biztonságban élni 
Európában, Magyarországon és itt a III. ke-
rületben is – folytatta a polgármester.

- Bízunk az emberekben, amikor köztereink 
alakítása előtt bevonjuk az érintetteket az elő-
készítésbe. Ez maga a közösségi tervezés, mi-
közben a döntés felelőssége természetesen a 
mienk. Ennek valódi terhét akkor érezzük iga-
zán, amikor fontos kérdésekben, mint például 
az árvízi védmű esetében nincs teljes közmeg-
egyezés. Május 4-én ünnepeltük Szent Flórián 
napját, a tűz és az árvizek védőszentjére emlé-
keztünk. Amint azt láthatták, szobrát 2012-ben 
felújítottuk. Óbudát évszázadok óta veszélyez-
teti a Duna áradása, s bár bízunk Szent Flórián 
őrködő közbenjárásában, úgy gondoljuk, hogy 
neki is szüksége lesz egy kis segítségre. Ezért 
a Római-parton, Csillaghegyen és Békásme-
gyeren élők biztonsága érdekében elengedhe-

tetlen a védmű megépítése. Az árvízi védeke-
zés kapcsán első az emberi élet védelme, eh-
hez képest minden csak másodlagos. 

Eredmények közös munkával
A kerületben élő emberek véleménye szá-

munkra az elsődleges iránytű, mely kijelöli a 
követendő utat, azonban az sem érdektelen, 
hogy miként látnak bennünket azok, akikre 
nincsenek közvetlen hatással döntéseink. E 
tekintetben sincs szégyenkeznivalónk, mert 
újra elnyertük a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium és a Kerékpáros Magyarország Szö-
vetség közös pályázatán a „Kerékpárosbarát 
Munkahely” címet. Tavaly márciusban ve-
hettük át a „Fogyatékosságbarát Munka-
hely” elismerést, októberben pedig megkap-
tuk az idősek világnapján az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumától az „Idősbarát Ön-
kormányzat”-díjat is. Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata az UNICEF-től kiérdemelte 
a „Gyermekbarát Település-díjat”, egy isko-
la felújítással pályázva pedig az Energiaklub 
„Közbeszerzés zöldebben”-díját. Köszönet 
mindazoknak, akik munkájukkal megala-
pozták ezeket az eredményeket.

Kimagasló teljesítmények
Mivel régóta a helyi közösségek megtartó 

és integráló erejében bízom, így munkámat is  

e közösségek szempontjai szerint alakítom. 
Márai Sándor ezt úgy fogalmazta meg: „Az 
életnek értéket csak a szolgálat adhat, amely-
lyel az emberek ügye felé fordulunk.” Úgy 
gondolom, a közösség támogató erejét mutat-
ják az óbudai díjazottak által elért eredmé-
nyek. A kimagasló művészeti, gyógyító és 
sport teljesítmény elsősorban az ő nagyságu-
kat jelzi, azonban általuk Óbuda-Békásme-
gyer is gazdagodik. Ezért is vagyunk különö-
sen büszkék azokra, akik az önök javaslatai 
alapján ma átvehetik önkormányzatunk elis-
meréseit és díjait – hangsúlyozta Bús Balázs.

A közösségek kötetlen társas 
eseménye Óbuda Napja

A jubileumi, tízedik kulturális eseményso-
rozat remek alkalom volt arra, hogy az itt 

élők együtt töltsenek egy napot. A kerület több 
pontján kiváló programok sora adott lehetősé-
get arra, hogy az emberek még szorosabbra 
fűzzék a szálakat egymás között. Az önkor-
mányzat támogatásával rengeteg ingyenes 
program várta a látogatókat a városrészben. 

Sztárfellépők
A közönséget idén is neves előadók szó-

rakoztatták. Óbuda Napja előestéjén, május 
6-án a Szentlélek téren a Budapest Voices, 
majd Péterfy Bori & Love Band adott kon-
certet. Másnap, azaz május 7-én délelőtt 

Halász Judit lépett színpadra, aki után az 
Óbudai Danubia Zenekar Kamarazenekara 
hangversenyét hallhatta a nagyérdemű. A 
délutáni-esti programban Ivan & The Para-
zol, a 30Y és a Hiperkarma zenélt.           

A Fő téren gasztronómiai kalandozások 
várták a látogatókat: Katlan Tóni konyhá-
ján át, a kemencében sült lepényen keresz-
tül, a Cziniel Cukrászdáig, az Esernyős 
csak erre a napra összeállított finomságai, a 
streed food legjobbjai, Ráchel flódnija, Pa-
nyolai pálinkák, sör- és borkülönlegessé-
gek. A gyerekeket és az örök gyermekeket 
a Circus Mechanicus és Vitéz László szóra-
koztatta.                            Folytatás az 5. oldalon

A helyi közösségek ünnepe

Fotók: Antal István
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Tenk László festőművészt a hazai és a helyi kép-
zőművészetért végzett elhivatott munkája elis-
meréseként az önkormányzat május 7-én Óbuda-
Békásmegyer Díszpolgára címmel jutalmazta. Az 
Óbuda Napján átadott kitüntetés odaítélésében 
jelentős szerepe van a feleségével, Csordás Er-
zsébettel közösen alapított T-Art Alapítványnak 
is, melynek célja, hogy segítse a mai magyar 
képzőművészet hazai és külföldi megismerteté-
sét, a különböző művészeti ágak, valamint az al-
kotók és a művészettörténészek közötti kapcso-
lat elmélyítését, illetve egy óbudai kortárs képző-
művészeti gyűjtemény alapjainak a megteremté-
sét, emellett pedig a közönség ízlésformálására 
irányuló kezdeményezés megtételét is feladatá-
nak tartja. Az Óbuda Napján átadott kitüntetése 
alkalmából Tenk Lászlót a közösségi élet fejlődé-
séhez nyújtott tevékenységéről, Óbudáról, vala-
mint általában a festészetről kérdeztük.

M ostanában gyakrabban szerepel 
óbudai orgánumokban, ezúttal pedig 

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára címmel 
is elismerték tevékenységét. Nem túl fá-
rasztó ez a fajta népszerűség?

- Tulajdonképpen nem népszerűségnek 
veszem, hanem annak, hogy nem hatásta-
lan az, amit csinálok. Maga a festészet egy 
feltűnési viszketegség. Lényegében önmu-
togatás. Amikor képeket csinálok, nem ma-
gamnak készítem, hanem azért, hogy meg-
mutassam azzal a halvány reménnyel, hogy 
tetszeni fog az embereknek. Ezen kívül a 
képzőművészet népszerűsítéséért, kollégák 
általam jónak tartott munkáinak megis-
mertetéséért évtizedek óta sokat teszek, de 
szintén nem a népszerűség érdekében, ha-
nem mert ez a természetemből ered. Úgy 
gondolom, hogy ami nekem tetszik, arról jó 
lenne, ha minél többen tudnának. Ha most 
többet foglalkoznak velem, az azt jelenti, 
többen vették észre mindezt, amiről pedig 
azt kell mondanom, jólesik. 

Ki számít minőségnek?
- Az indoklásban többek között Óbuda-

Békásmegyer művészeti életének fellendí-
tése érdekében kifejtett áldozatos szerep-
vállalása szerepel. Ez jórészt az 1990-ben 
alapított T-Art Alapítvány tevékenységét je-
lentheti. Mivel foglalkozik az alapítvány?

- Az alapítvány tevékenysége az általam 
jelentősnek tartott képzőművészet megis-
mertetését, fellendítését célozza. Ez párhu-
zamosan fut azzal, amit a magam területén, 
a saját kiállításaimmal együtt végzek, amit 
én nem tudok különválasztani. Azért csi-
nálom ezeket együtt, mert ilyen vagyok. 
Azt kell mondanom, hogy önzésből csiná-
lom, mert ezek nekem jólesnek. A T-Art 
Alapítványt 1990-ben a feleségemmel 
együtt hoztam létre. Rögtön tudtam, hogy 
a rendszerváltás egyben piacosodást is je-
lent, mert valakinek át kell vennie az állam 
szerepét. Miközben tehát éreztem a kihívá-

sokat, ugyanakkor a kollégákat is láttam, 
akiknek minimális képességük sem volt 
ehhez az új környezethez való alkalmazko-
dásra. Ehhez nem tudtam úgy viszonyulni, 
hogy én erről nem tehetek, fusson minden-
ki úgy, ahogy tud, majd aztán én leszek 
elől, mert tudtam alkalmazkodni. Ez nem 
tehetség kérdése, hogy láttam a megoldáso-
kat. Ezért azt gondoltam, hogy hasznos le-
het egy ilyen alapítvány, amely ezeket a 
zökkenőket csökkenti, amely ezeknek az 
embereknek egy közösségi fórum, ahol 
együtt megmutatkozhatnak a jók. A közön-
ségnek pedig egy mérce lehet, amely orien-
tálja, egyben szervezi, megteremti a jövő-
beli közönséget, amelynek át kell vennie 
azt a szerepet, amely hajdan az államé volt. 
A leendő műgyűjtőknek is látniuk kell, 
hogy kik vagyunk, mi közül választhatnak, 
ki számít minőségnek, ki a kókler, ki az, 
aki csak maszatol.

A kifejezés minősége
- El lehet ma dönteni, ki a jó? Egyáltalán 

ki döntse el, mi a minőség?
- Ez elég jó kérdés. Azt gondolom, hogy 

akik tesszük a dolgunkat ezen a területen, 
nekünk mindenképpen el kell tudni dönte-
nünk, mert nem rosszat akarunk csinálni, 
hanem jót. Ehhez kell lennie ízlésnek, törté-
nelmi, művészettörténeti szemléletnek, jövő-
képnek. Mindez nem feltétlenül esik egybe a 
nemzetközi trendekkel, vagy a szép szelet 
fújó teoretikusok véleményével, de egyfajta 
ízlés alapján ez egy értékrend. Ennek alapján 
el kell tudni döntenem, hogy egy adott festé-
szet az minőség, esetleg olyan, amelyben re-
mény van és még kiforrhatja magát, akár re-
mekművet is létrehozhat, vagy a másik ol-
dalról kókler, felszínes, könnyed, látszatesz-
közökkel, hatásokkal operáló valami. A kö-
zönséget nem lehet rábeszélve – mert én az-
tán nagyon tudom, mi a jó – meggyőzni va-

laminek az értékességéről. Azt tudom meg-
tenni, hogy együtt megmutatom a jókat, s ha 
a jók egymással összefüggő, koherens szöve-
tet alkotnak, akkor egymást segítik a közön-
ség meggyőzésében. Ha a remekművek közé 
giccset teszünk, akkor mindkettő lerohad a 
falról. Én bízom abban, hogy nem stílusok 
tesznek jóvá egy-egy művészeti produkciót, 
hanem az előadás, a gondolat, az érzés, a ki-
fejezés minősége. Ilyen értelemben egy 
nonfiguratív, egy naturalista, vagy egy köl-
tői, egy expresszív, vagy akármilyen mű 
nincs ellentétben a másikkal. E huszonhat 
év alatt, amióta működik az alapítvány, 
számtalan kiállítást szerveztem, ahol a leg-
különbözőbb, ellentétesnek kikiáltott mű-
vek is megfértek egymással. Sőt, mintegy 
hitelesítik egymást. Amit itt nálam lát a fa-
lon, az csak egy szelete annak, hogy meny-
nyi féle ember munkáját szeretem és becsü-
löm. Nem csak az enyémhez hasonló mun-
kákra mondom, hogy az a jó. 

A figuralitás felé
- Jól gondolom, hogy többnyire az éret-

tebb festők mennek ki a tájba festeni? 
- Ma már a tájfestés is ritka. Annyira az 

elvont megközelítés a domináns, hogy én 
már egyfajta kövület vagyok. De nem fel-
tétlen a korral jár ez együtt. Az biztos, 
hogy a korai időszakomban rengeteg figu-
ráns képet festettem, sőt, csak olyat. Ennek 
az oka az, hogy a tanulmányok során mo-
dellek útján tanuljuk a valóság leképezését. 
Eközben, a portréfestés, az aktfestés, a fi-
guráns kompozíciók alkotása közben az 
ember rájön a kifejezés ízére, amikor meg-
talál egy hangsúlyt, egy-egy árnyalatot, 
egy rezdülésnek a kifejezési lehetőségét. A 
későbbiekben pedig a már elsajátítottakból 
épít az ember, tehát szinte teljesen egyér-
telmű útja van a figuralitás felé. 

Folytatás az 5. oldalon

Szépség, ami felé lehet fordulni
– Interjú Tenk Lászlóval, Óbuda-Békásmegyer új díszpolgárával –

Fotó: Sánta Balázs
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Folytatás a 4. oldalról
A gondolkodás nyitottsága

Amikor Csillaghegyre költöztünk a ’70-es évek vége felé, akkor 
tulajdonképpen a város fölé kerültem és a városon kívülre. A tájnak, 
a hajnalnak, a ködöknek, az éjszakának és főleg az átmeneteknek – 
a fél állapotoknak, a fél fényeknek – van valami olyan transzcendens 
vonzása, amely a figurális, tehát az emberrel kapcsolatos élmények-
ben csak nagyon csöndesen jelentkezik. Egy-egy fenséges napnyug-
ta, hajnali felderengő égmegvilágítás az embert egyféle kozmikus 
érzéssel tölti el. Innentől kezdve, amikor még csak negyvenegyné-
hány éves voltam, fokozatosan fordultam a táj felé. Az első időben a 
tájban még megjelentek a figurák, vagy inkább együtt voltak. Aztán 
fokozatosan kezdtek kiveszni belőle, s a tájnak ezek a transzcendens 
elemei váltak uralkodóvá, és amikor mintegy tíz évvel ezelőtt a fele-
ségem meghalt, addigra teljesen elmúltak a képekről a figurák. Ma-
gányos, üres és komor lett minden. Mintegy három-négy éve viszont 
egyre több figura jön vissza, pedig most kezdek inkább idősödni. 
Újabban tehát a képeimen ugyan a tájban vannak, de uralkodó kife-
jezéssel vannak jelen a figurák. Azt gondolom, az ember lelkiállapo-
ta és a gondolkodásának a nyitottsága a külvilág felé, ez szabja meg, 
hogy témaként mi felé fordul. Rengeteg szépség van a világon, ami 
felé lehet fordulni.                                                    Bodzay Zoltán

Folytatás a 3. oldalról
Óbuda Napján ismét megnyitotta 
kapuit a Fő téren található, bájos 
Gázlámpa Kioszk, az Esernyős 
vendéglátóhelye, melynek han-
gulatos teraszán megpihenve 
egész nyáron minőségi kávékü-
lönlegességeket és egészséges 
ételeket fogyaszthatnak az arra 
járók. 

Csillaghegy tortája
A Kiskalász zenekar gyer-

mekkoncerttel nyitotta a napot 

Csillaghegyen, majd Puskás 
Péter alpolgármester köszön-
tötte a megjelenteket. Az édes-
szájúak idén is megkóstolhatták 
Csillaghegy tortáját a Cserfalvi 
Cukrászda jóvoltából. 

Később a Kis Göncöl csoport 
táncolt a Bazseva zenekar kísé-
retében, majd a Fodros és a 
Csillaghegyi Általános Iskola 
diákjai léptek színpadra. Ké-
sőbb bohócműsor és bűvészpro-
dukciók következtek, majd a 
Gózon Gyula Kamaraszínház 

vendégjátéka volt látható. Ezt 
követően a Budafolk Band ze-
nélt, Berecz András mesélt, a 
Göncöl Néptáncegyüttes ropta. 

A nap fénypontja Demjén 
Ferenc, Kossuth-díjas előadó-
művész koncertje volt a lezárt 
Mátyás király úton, ahol egy tűt 
sem lehetett leejteni. 

Közbiztonsági nap 
a Csobánka téren

A hagyományokhoz híven 
Békásmegyer adott otthont a 
közbiztonsági napnak, ahol 
rendőrségi kutyás, mentő-, il-
letve katasztrófavédelmi bemu-
tatót is tartottak. A közönséget 
a Braunhaxler Dalkör, a Langa-
léta Garabonciások, az Alma 
Együttes és a Pavane zászlófor-
gatók szórakoztatták. A nap 
sztárfellépője az Anna & The 
Barbies volt. 

A helyi közösségek ünnepe

Fotó: Antal István

Fotók: Sánta Balázs
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Megjelenésünk 
Lapunk következő száma május 27-én, 
pénteken jelenik meg. Újságunk korábbi 
számai is olvashatók a www.obuda.hu 
honlapon.

Az Esernyős Ga-
lériájában „Tit-

kos üzenet” címmel 
családi művészetpe-
dagógiai-, illetve kéz-
műves foglalkozást 
tartottak. Az Óbudai 
Múzeumban „Csalá-
di felfedező háti-
zsák”, a Kassák Mú-
zeumban pedig „Mi-
nimál lakhatás” cím-
mel tartottak progra-
mokat. Az Óbuda na-
pi rendezvényekbe 
bekapcsolódott töb-
bek közt a Térszín-
ház, az Aquincumi 
Múzeum, a Budapest 
Galéria és a Kiscelli 
Múzeum is, ahová in-
gyen látogathattak el 
a kerületi lakosok.

A hagyományokhoz híven Óbuda Napján koszorúzták meg 
Harrer Pál, Óbuda egykori polgármesterének szobrát.

A Zichy udvarban a kicsiknek Tekergőteret alakítottak ki, és 
ugyanitt a felnőttek a III. kerületben működő civil szervezetekkel is-
merkedhettek. Az Egészségkörút Óbudán program részeként szűrő-
vizsgálatokat tartottak a Szent Margit Rendelőintézet munkatársai. 

A Kobuci kertben a Jazzybirds, a Middlemist Red és a Kék-
nyúl Hammond Band koncertezett. 

A képzőművészet kedvelőinek örömére „Római P’Art 14” cím-
mel új tárlat látható a Kórház utcában.

Az Óbuda napi oldalakat összeállította: 
Szeberényi Csilla és Klug Miklós

A helyi közösségek ünnepe

„A Térszínház 30 éve 
Óbudán!” címmel ju-
bileumi kiállítás nyílt 
az intézményben

Fotók: Antal István
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Az elmúlt években három telt házas szerzői es-
ten hallhatta a közönség a műveit az Óbudai Tár-
saskörben. Zenepedagógusként diákok százai-
val ismertette és szerettette meg az ütőhangsze-
reket a Mókus utcai zeneiskolában. Számos fel-
nőtt és gyermek együttes alakulását segítette. 
Egykori tanítványai közül nagyon sokan elis-
mert, neves muzsikusokká váltak. Idén Balázs 
Oszkár zenepedagógust, zeneszerzőt, hangszer-
készítőt, a Budapesti Ütőegyüttes alapítóját, mű-
vészeti vezetőjét, sokaknak szóló példamutatá-
sa, a városrész kulturális életében betöltött ki-
emelkedő tevékenységéért Óbuda Kultúrájáért-
díjjal tüntette ki az önkormányzat vezetése. 

Interjúalanyunkat óbudai otthonának 
hangszerkészítő műhelyében látogattuk 

meg. Mindenütt csengettyűk, xilofonok, 
kisebb-nagyobb ütőhangszerek. Egészen 
bizonyos, hogy élete a munkája, ezen a kü-
lön kis galaxison, a hangszerkészítő mű-
helyben. Életéről kérdezgetjük, de sokkal 
szívesebben beszél büszkeségeiről: tanítvá-
nyairól és a csodás hangszerekről. Egykori 
diákjai közül sokan elismert zenészekké 
váltak. A teljesség igénye nélkül: Héja Do-
monkos, Madai Zsolt, Pödör Bálint, Iván 
Gábor, Héja Benedek. Az Amadinda tag-
jai, Rácz Zoltán és Bojtos Károly, vagy a 
Korál együttesből ismert Dorozsmai Péter. 
Egykori növendékei a mai napig követik 
egymás művészeti életútját, ami a mester 
közösségépítő tevékenységének köszönhe-
tő. Útmutatásai meghatározó muníciót ad-
tak a gyerekeknek, akik közül sokan az is-
kola rosszcsontjainak számítottak, mert 
„Oszi bá” ráérzett: a jó fejű, eleven kölykök 
csodákra képesek, ha muzsikálhatnak.

- Ön is rosszcsontnak számított gyer-
mekkorában?

- Az én gyerekkorom minden nehézségé-
vel egy csoda volt. A Ferencvárosban lak-
tunk, egy utólag játszóháznak tűnő bérház-
ban. Óriási élmény még felidézni is a csíny-
tevéseinket. De ez nem zárta ki, hogy oda-
figyeljünk a tanulásra. És persze a muzsi-
ka! Idővel egyre inkább a zenélés töltötte ki 
az életemet. Először a hegedű, majd a nagy 
szerelem, a mindenféle ütőhangszer. Zenei 
iskolába jártam, középiskolában jazz 
együttesben játszottam, aztán a Liszt Fe-
renc Zeneakadémián szereztem diplomát. 
Tanulmányaim befejezése után egy ideig 
zenekari muzsikus voltam, de hamarosan 
tanítani kezdtem a Soroksári Állami Zene-

iskolában, és rövid idő múlva ez 
vált a hivatásommá.

- Miért fogott hangszerek ké-
szítésébe? 

- Kezdetben csak olyan hangsze-
reket tanítottam, amelyeket a zene-
iskola fúvószenekarában használ-
tak, és nagyon szűkös volt a fel-
használható tananyag is. Ez a hely-
zet ösztönzött arra, hogy egyrészt 
komponáljak a gyerekek számára 
együttmuzsikálásra alkalmas da-
rabokat, másrészt olyan hangsze-
reket alkossak, amelyek egyszerű-
en előállíthatók. Első ilyen hang-
szereim a pentaton hangolású kis 
xilofonok és metallofonok voltak, 
amelyekkel Kodály Zoltán elképze-
lését valósítottam meg. A tanszak 
növekedésével és a gyerekek tudá-
sával párhuzamosan egyre na-
gyobb lett az igény magas színvo-
nalú kamaraművek előadására. A 
zeneszerző pedig egyre több és 
egyre igényesebb művet komponált 
az időközben nagyra nőtt hangszer-
apparátusra. Ennek a rendkívül si-

keres tevékenységnek az eredményeképpen 
mind több zeneiskolában létesült ütőhang-
szeres tanszak, így többek közt Óbudán, a 
Till Ottó által vezetett zeneiskolában. Ő hív-
ta oda Balázs Oszkárt 1971-ben, aki kezdet-
ben Soroksárral párhuzamosan tanított, 
majd 1974-től 1996-ig, nyugalomba vonulá-
sáig Óbuda volt tevékenységének fő színtere. 
Az Állami Zeneiskola, majd új nevén Aelia 
Sabina Zeneiskolában tanította a zeneszere-
tő, lelkes kisdiákokat.

Mindeközben megszervezte a felnőtt mu-
zsikusokból álló Budapesti Ütő együttest, 
amelynek nyomdokain később a világhírű 
Amadinda, majd a Talamba Ütőegyüttes is 
megalakult. Ő szervezte meg a ’70-es évek-
ben az Országos Zenepedagógiai Szakosz-
tály ütőtagozatát, közben komponált, – már 
nem csak ütőhangszerekre. Kollégájával, Ig-
ric Sándorral, a Magyar Állami Operaház 
zenekari művészével 27 évvel ezelőtt létre-
hozta a professzionális színvonalú ütőhang-
szereket gyártó XiloTon Kkt.-t, azzal a cél-
lal, hogy a drága import darabok helyett itt-
hon előállított hangszerekkel tudják ellátni 
az időközben sokszorosára szaporodott ze-
neiskolai ütő tanszakokat.

- Nyugdíjasként mivel tölti napjait? 
- A hangszerkészítő cégünk szívügyem. 

Emellett figyelemmel kísérem egykori tanít-
ványom, Fábián Zoli lelkes munkáját, aki 
szintén a csengettyűs kamaramuzsikálás, 
mint pedagógiai módszer szélesebb körben 
történő megismertetésével, terjesztésével 
foglalkozik. Új módszert dolgozott ki, amely-
nek segítségével Csengő-Bongó szakköröket 
tart óvodásoknak, iskolásoknak és újabban a 
nyugdíjas korosztálynak. A kezdetektől szak-
mai támogatója, egyik fővédnöke voltam – 
tisztemet időközben átadtam Igric Sándor 
barátomnak – az idén 10. alkalommal, május 
21-én rendezendő besnyői országos csengety-
tyűs találkozónak, a CsengőFestnek, amit na-
gyon várok már.               Szeberényi Csilla

Óbuda Kultúrájáért-díj

A zeneszerző, „akinek szép a lelkében az ének”

Fotó: Sánta Balázs
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A Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Észak-
budai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége és Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata május 3-án megemlé-
kezést tartott Szent Flórián-
nak, Óbuda védőszentjének 
ünnepnapja alkalmából.

S zent Flórián napját 
május 4-én ünnepel-

jük; a tűz és árvizek vé-
dőszentjét. A III. század-
ban élt római légionárius 
százados Diocletianus 
császár uralkodása idején 
szolgált. A keresztények 
üldöztetése a végéhez kö-
zeledett, maga is keresz-
tény hitre tért. 303-ban 
azonban az üldözések új-
ra fellángoltak, a hitval-
lók nem érezhették magu-
kat biztonságban. Flórián, 
miután egy keresztények 
elleni katonai fellépés al-
kalmával beavatkozott, őt 
is elfogták és színvallásra 
kényszerítették. Mivel 
nem tagadta meg keresz-
ténységét, követ kötöttek 
a nyakába és az Enns fo-
lyóba taszították.

Tisztelete elsősorban né-
met nyelvterületen terjedt 
el, de számos szobra áll 
Lengyelországban és Ma-
gyarországon is. Óbudai 
szobrát, a Szent Flórián 
szoborcsoportot 2012-ben, 
civil összefogással újítot-
ták fel, a róla elnevezett tér 
Duna felőli oldalán. A 
helyszínen minden év má-
jusában megemlékezést 
tartanak a városrész védő-
szentje emlékére.

A megemlékezésen 
Tercsi Zoltán, az Óbudai 
Szent Péter és Pál Főplé-
bánia-templom plébáno-
sa, címzetes apát ünnepi 
beszédében így emléke-
zett meg Óbuda védő-
szentjéről.

- Szent Flórián kultu-
sza az újkorban bontako-
zott ki Óbudán, köszön-
hetően az itt új hazát épí-
tő német ajkú telepesek-
nek. Élete példakép szá-
munkra. Szent Flórián a ke-

reszténység első századai-
nak híres katonaszentjei-
hez tartozik, aki vértanú-
ságot szenvedett hitéért. 
Életében is megmutatko-
zik az, hogy az egyház 
megkereszteli a hősiessé-
get és a bátorságot, melyek 
nélkül nem épülhet ország 
és nem állhat fenn kultúra.

A plébános kiemelte az 
áldozatkészség, az egy-
másért való felelősség-
vállalás és szolidaritás 
szerepét. Ezek az alapve-

tő emberi értékek az 
egész közösségre kihat-
nak, meghatározzák azt 
és egyúttal ezek a közös-
ség feladatai is. A tűzol-
tók és a katasztrófavéde-
lem szolgálói ezt a fel-
adatot, ha tetszik, gond-
viselést vállalják maguk-
ra nap mint nap.

Az Óbudai Harrer Pál 
Általános Iskola 3. osztá-
lyos tanulói Fésűs Éva: A 
rakoncátlan lángocska 
című darabját adták elő. 

• Az ünnepség végén a koszorúzás következett. Elsőként Óbuda-Békásme
gyer Önkormányzata nevében Bús Balázs polgármester helyezett el koszorút. 
Őt követte a Magyar Tűzoltó Szövetség nevében Dobson Tibor tűzoltó dandár
tábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke; a Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központ képviseletében dr. Papp Antal tűzoltó ezredes igazgató, Diriczi Miklós 
tűzoltó ezredes oktatási igazgató-helyettes és dr. Nagy Rudolf tűzoltó ezredes 
általános igazgató-helyettes. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ne
vében Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok igazgató, Veres Péter tűzoltó al
ezredes kirendeltség-vezető és Zsigó Árpád tűzoltó százados III. kerületi pa
rancsnok. A Budapesti Tűzoltó Szövetség nevében Kelemen Zsolt, a Budapes
ti Tűzoltó Szövetség elnöke. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
„Braunhaxler” Német Hagyományápoló Egyesület nevében Neubrandt István
né elnök. Az Óbudai Harrer Általános Iskola diákjai és a Harrer Pál Óvoda 
nagycsoportosai is virággal emlékeztek Óbuda védőszentjére.

Koszorúzás a szoborcsoportnál

Szent Flórián Óbuda védőszentje

Az egykori köztársasági elnökről 
tisztelői emlékeztek meg május 3-
án, a hónap végén pedig a városve-
zetés állít neki emléket.

I smert emberek egy facsemete 
körül. Politikusok, közéleti sze-

replők, újságírók, egykori tévések. 
Magánemberek. Összeköti őket, 

hogy nagyra becsülték, s ma is 
tisztelik a Magyar Köztársaság 
1990 és 2000 között hivatalban 
volt államfőjét. Faültetéssel emlé-
keztek Göncz Árpádra, aki tavaly 
ősszel hunyt el. Ebből az alkalom-
ból az életét és a példamutatását 
idézték fel. Schiffer János volt fő-
polgármester-helyettes is hétköz-
napi, és nagyon emberi története-
ket mondott el róla. A fát a Bécsi 
úton, az Óbudai Egyetemmel 

szemben lévő parkban találják 
meg az érdeklődők.

A III. kerületi önkormányzat a 
Göncz családdal együttműködve 
emléktáblát kíván állítani a koráb-
bi köztársasági elnök, Óbuda-Bé-
kásmegyer díszpolgára tiszteleté-
re, egykori óbudai lakóhelyén, a 
Bécsi út 88-90. számú ház hom-
lokzatán. 1957. május 23-án a Bé-
csi úti házból vitték el Göncz Ár-
pádot, ezért az emléktáblát a jelen-
legi lakóközösséggel egyetértés-
ben 2016. május 23-án helyezik el.

Fát ültettek Göncz Árpád tiszteletére

Képek a kitelepítésről
Vetített képes előadással emlékeznek - a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület szervezésében - a 
kitelepített németajkú békásmegyeri lakosokra, és az egykori ön
álló Békásmegyerre (Krottendorf) május 28-án 15 órai kezdettel 
a Német Nemzetiségi Klubban (Szőlő utca 72.). 

Fotók: Antal István
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Kilencezer csomag muskátlit 
vehettek meg kedvezménye-
sen, 200 forintért a kerületi 
lakosok április 30-án Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zatának idei akcióján.

Többen már a kora reg-
geli órákban sorban 

álltak a virágokért a hét ki-
jelölt helyszín egyikén, ho-
lott csak 8 órától hirdették 
meg az akciót. Idén a du-

nántúli Császár községből 
hozatott az önkormányzat 
36 ezer tő álló muskátlit, 
vegyes színekben. Egy 
csomagba 4 tő került, így 9 
ezer csomag várta az ér-
deklődőket. Szinte vala-
mennyi – lebomló zacskó-
ban átadott – csomag elfo-
gyott; a megmaradt nagy-
jából 500 tő virágot a III. 
kerületi bölcsődék és óvo-
dák kapták meg.

36 ezer muskátli színesíti a kerteket, erkélyeket

Fotók: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának vezetése és a 
főváros fenntartható városi 
mobilitási terve, a Balázs 
Mór terv, a mindennapi ke-
rékpárhasználat feltételei-
nek javítását tűzte ki célul. 
Ennek érdekében készíttette 
el az önkormányzat a Magyar 
Kerékpáros klubbal a kon-
cep ciót is – ezen tervek meg-
valósulásával a kerület ke-
rékpáros úthálózata bizton-
ságossá, kellemessé, egy-
szerűvé válna.

A koncepció tartalmaz-
za annak a kérdőív-

nek a feldolgozott adatait 
is, melyet február végén 
tettek közzé a honlapon. A 
Magyar Kerékpárosklub 
tagjainak segítségével a 

kérdőív alapján – többek 
között – feldolgozták a 
baleseti adatok elemzéseit, 
a szomszédos kerületek-
kel és településekkel ösz-
szekötő biciklisforgalmi 
kérdéseket, ahogy például 
a biciklis parkolás problé-
máit is.

A tervezett fejlesztés 
hozzájárulna a nagy gép-
járműforgalmú főútvona-
lak által szétszabdalt terü-
letek átjárhatóságához, 
jobb elérhetőségéhez. A 
fontosabb csomópontok és 
útvonalak újragondolása, a 
kerékpártárolás fejlesztése, 
a közösségi közlekedés 
megállóiban B+R („Kerék-
pározz és utazz!”) lehetősé-
gek kialakítása mind-mind 
növelnék a környezetbarát 

közlekedési forma népsze-
rűségét. A kerület csatla-
kozna a budapesti kerékpá-
ros közösségi rendszer, a 

MOL Bubi szolgáltatásá-
hoz, hogy az alkalmi ke-
rékpározók előtt is új távla-
tokat nyisson.

Ahogy az a koncepció 
bevezetőjéből is kiderül, 
az önkormányzat bízik 

abban, hogy a 2020-ig 
tartó uniós költségvetési 
ciklus keretein belül, a 
VEKOP-program pályá-
zatait kihasználva sike-
rül forrásokat szereznie a 
kitűzött célokra.

Jó bringázni Óbudán

El lehet képzelni, mekkora 
öröm a nagy mozgásigényű 
ovisoknak, hogy ezentúl 
szép, rendezett műfüves pá-
lyán focizhatnak, tornázhat-
nak. Az Óbudai Almáskert 
Óvoda Csicsergő tagóvodájá-
ban két, összesen 150 négy-
zetméternyi műfüves pályát 
avattak az esélyegyenlőség 
világnapján, május 5-én.

Az egészséges és sa-
játos nevelésű igé-

nyű, autista, Down-
szindrómás és beszédfo-
gyatékos gyermekekkel 
is foglalkozó intézmény 
a múlt évben nyerte el az 
Auchan az Ifjúságért 
Alapítvány 2 millió fo-
rintos támogatását a be-
ruházáshoz. A műfüves 
pályák létesítésével je-

lentősen elősegíthetik az 
óvoda többségi és sajátos 
nevelési igényű gyerme-

keinek mozgásfejlődését. 
Kelemen Viktória alpol-

gármester az eseményen 

elmondta: a kerületben ta-
lálható a legtöbb műfüves 
pálya, melyek korábbi, 

más pályázatok útján va-
lósultak meg. Hangsú-
lyozta, fontos szerepe lesz 
a sportpályáknak az óvo-
dában folyó nevelési mun-
kában is. A közös játék-
nak és a csapatsportoknak 
egyik legjobb terepe lehet 
egy ilyen műfüves pálya, 
ahol a kicsik a labdajáté-
kok által könnyebben ta-
nulják a közösségi visel-
kedés szabályait, megis-
merkedhetnek a közössé-
gi célokkal, a versenyszel-
lemmel, saját képessége-
ikkel. A győzni akarás kö-
zelebb hozhatja őket egy-
máshoz, és megalapozhat-
ja a fogyatékkal élőkhöz 
fűződő helyes magatar-
tást.                      (sz. cs.) 

Műfüves pálya a csicsergős ovisoknak

Új, nyári idényme-
netrend lépett élet-

be a hajóvonalakon ápri-
lis 30-ától. A jelenleg Új-
pest, Árpád út és a Haller 
utca között közlekedő 
D11-es hajó üzemideje 
bővül, azaz az első hajó 
korábban, az utolsó ké-
sőbb indul, mint a kisebb 
forgalmú téli időszak-
ban. A Rómaifürdő és a 
Haller utca között közle-
kedő D12-es hajó a nyári 
időszakban napközben is 
közlekedik. Úgyszintén 

bővül a csak hétvégén, a 
Rómaifürdő és a Haller 
utca között közlekedő 
D13-as hajó üzemideje.

A nyár közeledtével 
egyre többen töltik sza-
badidejüket a Margitszi-
geten, ezért nyári idény-
menetrend lépett életbe a 
népszerű pihenőhelyre 
közlekedő 26-os buszvo-
nalon. Az új menetrend 
szerint az utolsó busz ké-
sőbb indul a tavaszi me-
netrendhez képest. Ezen 
felül munkanapokon a 

reggeli és a délutáni csúcs-
időben, továbbá hétvégén 
napközben sűrűbben 
kö vetik egymást a bu-
szok. Szombaton és va-
sárnap a kényelmesebb 
utazás érdekében csuk-
lós, nem pedig szóló bu-
szokkal lehet utazni a 
vonalon.

Újra elindult a Hajó-
gyári-szigetet a Margit-
szigettel és a Nyugati pá-
lyaudvar buszvégállo-
mással összekötő 226-os 
busz. A járat hétvégén, 

napközben közlekedik, 
és félóránként indul. 

(Nyári idénymenetren-
dek a BKK honlapján.)

Nyári menetrend több fővárosi hajó- és buszvonalon

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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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. 

Óbudai tűzoltók jutalma
Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, az Országos Ka
tasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója elis
meréseket adott át nemrégiben. Kiváló munkájáért 
jutalmat vehetett át többek között a III. kerületi tűz
oltóságon dolgozó Balázs Mihály Ádám tűzoltó 
százados, Barta László tűzoltó zászlós, Grédely 
György tűzoltó főtörzsőrmester és Stocker Balázs 
tűzoltó zászlós.

Kukába rejtették az agyonvert férfit
Halálra verte haragosát, majd egy szeméttárolóba 
gyömöszölte a holttestet – a rendőrség szerint – 
egy 45 éves külföldi állampolgár. Emberöléssel 
gyanúsít a BRFK egy erdélyi magyar férfit: adataik 
szerint a román állampolgárságú gyanúsított április 
25-én éjjel ismerősével szólalkozott össze egy 
Ürömhegyi úti ház udvarán. A vita verekedésig fa
jult, a férfi olyan súlyosan bántalmazta áldozatát, 
hogy az a helyszínen belehalt sérüléseibe. A gya
núsított ezután az udvaron álló szemetes tartályba 
rejtette a holttestet. Nem sokáig titkolhatta a bűn
tényt, három nappal később a rendőrök elfogták.

Ötször tört be
Öt betörést ismert el az a férfi, aki még idén febru
árban tört be egy óbudai családi házba, és április 
közepén fogták el a rendőrök a XVIII. kerületben. 
Kihallgatásakor elmondta: fő „vadászterülete” a III. 
kerület és Üröm volt. Bevallása szerint emellett 
nyolc esetben lopott értéktárgyakat olyan ingatla
nokból, ahová a nyitott ajtón keresztül jutott be, és 
még további három lopás is a számlájára írható.

Mi volt az utastérben?
Igazoltatás közben bukott le az a férfi, akit a Jós ut
cában igazoltattak április 8-án. A rendőrök átvizs
gálták az általa vezetett autó utasterét, ahol közel 
60 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, 
20 növényi magot, több csomag cigarettapapírt, ci
garettatöltőt és egy digitális mérleget is találtak. A 
férfi előzetes letartóztatását elrendelte a bíróság.

Késsel követelték a telefont
Ismeretlen elkövetők kést szorítottak egy férfi hasá
hoz, majd az iPhone 5 típusú telefonját követelték, 
amit a sértett önként átadott. Az eset a Csobánka 
téri közösségi ház közelében történt március 26-án 
13.40 órakor. A bűncselekmény elkövetésével gya
núsítható férfiakról felvétel áll rendelkezésre.

Brifkót lopott a gyorsétteremben
Egy Bécsi úti gyorsétterem pultján felejtett pénztár
cát lopott el egy férfi még február 28-án. A tettest 
keresi a rendőrség. Az esetet rögzítette a biztonsá
gi kamera.

A polgárőrök alapvető célja 
a bűnmegelőzés, a lakosok 
biztonságérzetének erősíté-
se, emellett számos terüle-
ten számíthatunk rájuk a vá-
rosrészben – többek közt ez 
derült ki a III. kerületi Pol-
gárőr Egyesület beszámoló-
jából. A szervezet elmúlt 
esztendőben végzett mun-
kájáról adtak számot a Ka-
szásdűlő utcai központban.

S zücs János, a III. kerü-
leti Polgárőr Egyesü-

let elnöke kifejtette: az ön-
kéntes bűnmegelőző mun-
kához eddig 31-en csatla-
koztak. Amióta erre törvé-
nyi lehetőség nyílt, egyre 
többen jelentkeznek 14-
18 év közötti fiatalok is. 
A szervezet tagjai min-
denütt járőröznek a város-
részben, nem egyszer tel-
jesítenek közös szolgálatot 
rendőrökkel, közterület-
felügyelőkkel. Többször 

segítik a katasztrófa ellen 
védők munkáját is. Tevé-
kenységük számos terüle-
tet magában foglal: gyak-
ran biztosítanak baleseti 
helyszíneket. Ellenőrizte-
tik egyes járművek rend-
számát, jelzik a rendszám 
nélküli gépkocsikat, 
roncsautókat, hiányzó ut-
canév táblákat, illegális 
szemétlerakatokat, közvi-
lágítási problémákat, úthi-
bákat, vagy épp a megron-
gált jelzőtáblákat. Rend-
szeresen tartanak bűn- il-
letve balesetmegelőzési 
előadásokat iskolákban, 
nyugdíjasházakban. Áldo-
zatvédelmi és felvilágosító 
foglalkozásokat tartanak a 
rendőrökkel közösön több 
kerületi iskolában. Jelen-
tős a szerepük a kerületi 
rendezvények biztonságos 
lebonyolításában. 

Horváth Antal ezre-
des, a III. kerületi Rend-

őrkapitányság vezetője 
jelentősnek és példaérté-
kűnek nevezte együtt-
működésüket a polgár-
őrökkel. Eddig is tudha-
tó volt, most azonban is-
mét megerősítést nyert, 
hogy nagyon fontos 
munkát látnak el a pol-
gárőrök. Gyakran apró-
ságnak tűnő dolgokkal is 
foglalkoznak, a lényeg, 
hogy ezzel is segítségére 
legyenek az itt élőknek. 

A rendezvényen Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatát dr. Böjtös 
Zoltán, a közterület-fel-
ügyelet igazgatója képvi-
selte. Megjelent Murányi 
László ügyvezető, az 
Óbudai Közbiztonsági 
Nonprofit Kft. vezetője, 
a III. kerületi Rendőrka-
pitányság vezetője, Hor-
váth Antal ezredes és he-
lyettese, Rácz Ferenc al-
ezredes, Szalinai Szilvia 
Ildikó alezredes, a bűn-
ügyi osztály vezetője, 
Szabó Pál őrnagy, a Bé-
kásmegyeri Rendőrőrs 
parancsnoka, polgárőr-
ségi koordinátor, vala-
mint Veres Péter alezre-
des, az Észak-Budai Ka-
tasztrófavédelmi kiren-
deltség vezetője.         sz

Évet értékeltek a polgárőrök

„Önökért, önként – Óbudáért”

Elismerések
Kardos Pál, a Budapesti Polgárőrség elnöke elismerő 
oklevelet adott át Rácz Ferenc alezredesnek, és dicsé
retben részesítette Balgáné Bókkon Melinda és Bánsz
ki András polgárőröket. Szücs János, az egyesület el
nöke emléklappal és emléktárggyal ismerte el Szalinai 
Szilvia Ildikó alezredes és Jópeti Dániel főtörzsőrmes
ter a polgárőr egyesület támogatása, illetve az együtt
működés érdekében végzett tevékenységét. 

Fotó: Antal István



132016. 9. szám Óbuda NapjazÖldoldal – hIrdetés

A Krisna-hívők idén is csatla-
koztak a „TeSzedd – Önkénte-
sen a tiszta Magyarországért” 
elnevezésű szemétszedési 
akcióhoz. A résztvevők a Ha-
jógyári-sziget csúszdaparkját 
és játszóterét tisztították meg 
április 28-án. 

A hulladékgyűjtési és 
környezetvédelmi 

programban ezúttal a 
Krisna-völgyi általános is-
kola budapesti magánta-
nulói vettek részt, vagyis 
gyermekek, kisdiákok 
mutatták meg, hogy a tisz-

taság megőrzése nem csak 
fontos, de kis erőfeszítés-
sel, közös összefogással 
könnyedén kivitelezhető 
és fenntartható – mondta 
kérdésünkre válaszolva 
Fodor Kata, a Magyaror-
szági Krisna-tudatú Hívők 
Közösségének sajtórefe-
rense. - A programot úgy 
találtuk ki idén, egyfajta 
környezeti nevelési célzat-
tal, hogy kisiskolások ve-
gyenek részt az akcióban. 
Mindenképp játszóteret 
szerettünk volna megtisz-
títani, pontosan azért, 
hogy a gyerekek érezzék, 
olyan térről, játékokról 
van szó, melyet maguké-
nak érezhetnek, rávilágít-

va a saját felelősségükre is 
a környezet védelmével 
kapcsolatban. 

A diákokat tanárok és 
szülők is segítették. Né-
hány óra leforgása alatt 
együtt megtisztították a 
játszóteret és környezetét. 
A területet nem volt egy-
szerű kiválasztani, mert a 
kerületünkben található 
játszóterek szépek, tisz-
ták, gondozottak. Ezen a 
játszótéren is alig volt sze-
mét, de körötte azért már 
volt mit gyűjteni. Találtak 
némi veszélyes hulladé-
kot, akkumulátorokat, de 
főleg kupakok, cigaretta-
csikkek, műanyag flako-
nok, nejlonzacskók adták 

a hulladék java részét. 
Több óriási zsák szemét 
gyűlt össze az akcióban. A 
gyerekek nagyon szorgal-
masak voltak, érezhető 
volt, hogy tetszik nekik, 
élvezik, hogy egy közös 
ügyért dolgoznak. A sze-
métszedés után a biodi ver-
zitás tanösvényt is megte-
kintették.                      (sz)

Takarítás a Hajógyári-szigeten

Fotó: Antal István

Dübörög a biciklis szezon, új helyszínnel bővül 
az óbudai Bike & Breakfast. Májustól egyszerre 
két helyszínen várják reggeli finomságokkal a két 
keréken érkezőket.

A kerékpáros közlekedésnek rengeteg elő-
nyét lehet sorolni: mindamellett, hogy 

egészséges és környezetbarát, könnyedén el-
kerülhetők a forgalmi dugók, munka vagy is-

kola előtt még egy jó reggelire is marad idő. 
Ezt bizonyítja Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a havonta megrendezendő Bike & 
Breakfast akcióval. A tapasztalatok alapján a 
biciklis életmód előnyeit népszerűsítő meg-
mozdulásra egyre nagyobb érdeklődés mu-
tatkozik a kerületben. 

Jó hír, hogy májustól egyszerre két hely-
színen lesz bringásreggeli minden hónap 

utolsó péntekén. Május 27-én 7 és 9 óra kö-
zött az Eser nyős Kulturális, Turisztikai, In-
formációs Pont (Fő tér 2.) és a Rozmaring 
Kertvendéglő (Árpád fejedelem útja 125.) is 
ingyenes péksüteménnyel, valamint finom 
reggeli itallal várja a biciklivel érkezőket. Sőt 
mi több, júniustól új helyszínnel bővül a 
program. A bejáratott helyek mellett (Eser-
nyős, Rozmaring, This is Melbourne Too) a 
Cziniel Cukrászda (Nánási út 55.) is felke-
rült a Bike & Breakfast térképére.

Pörögnek a bringásreggelik
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Matematika tehetségkutató 
a Bárcziban

Tehetségkutató délutánra várják május 25-én 14 
órakor a Bárczi Géza Általános Iskolába azokat a 
4. osztályos tanulókat és szüleiket, akik a jövő tan
évtől emelt szinten, emelt óraszámban szeretnék a 
matematikát tanulni. A diákok logikai feladatokat ol
danak majd meg matematikából, és egy rövid be
szélgetésen vesznek részt leendő osztályfőnökük
kel. Érdeklődni a 243-1509-es vagy a 243-1169-es 
telefonszámon Hitérné Erdős Rózánál lehet. (Cím: 
Bárczi Géza utca 2.)

Idén 40 éves a Mókus óvoda
Várják az intézménybe május 27-én 14 órára azo
kat, akik itt töltötték óvodás éveiket (óvónőket, segí
tőket, gyerekeket, szüleiket, nagyszülőket). Tájéko
zódni lehet a honlapon: www.mokusovi.hu vagy a 
250-4397-es telefonszámon.

Családi nap a Nagy Lászlóban
Hagyományteremtő céllal első alkalommal rendez 
május 28-án családi napot az Óbudai Nagy László 
Általános Iskola. Az egész napos programon – 
amelyre az iskolába járó gyerekeket, szüleiket, test
véreiket, barátaikat is várják az iskola épületében 
és udvarán – többek között olyan események sze
repelnek, mint arcfestés, karaoke, tánctanítás, kü
lönböző sportolási lehetőségek és kézműves fog
lalkozások. Az érdeklődők értékes nyeremények
hez juthatnak tombolán, illetve zsákbamacskán. A 
családi nap célja, hogy az oktatás ne szoruljon be 
az épületbe, sem térben, sem időben. A merev kö
töttségeket családiassá, otthonossá tenni – ha 
csak néhány órára is.

Számítógépes tanfolyam időseknek
Június 7-én kezdődik az „Ismerkedés a számító
géppel és az internettel; Idősebbek is elkezdhetik!” 
elnevezésű tanfolyam következő kurzusa a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” 
Egyesület szervezésében. (Érdeklődés és jelentke
zés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as tele
fonszámon.)

Kézilabda toborzó
Ismerkedj meg Magyarország vezető csapatjátéká
val! Az Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 2003-ban, 
2004-ben, 2005-ben és 2006-ban született lányok 
jelentkezését várja korosztályos csapataiba. Ér
deklődj telefonon: +36-20-212-6352, Klári néni.

Óvodapedagógus felvétele
Az Ágoston Művészeti Óvoda/Kastély Tagintézmé
nye (1037 Budapest, Bécsi út 236.) pályázatot hir
det 1 fő óvodapedagógus állásra. Alkalmazási fel
tételek: óvodapedagógusi főiskolai végzettség; 5 
év feletti szakmai tapasztalat; büntetlen előélet; 
magyar állampolgárság. Előnyt jelent: német nem
zetiségi óvodapedagógus végzettség. A munkakör 
legkorábban 2016. augusztus 1-jétől tölthető be, 
határozatlan időre. A pályázatok benyújtásának ha
tárideje: 2016. május 31. A pályázatok elbírálásá
nak határideje: 2016. június 10. A pályázatok be
nyújtásának módja: postai úton, a fenti címre. Tar
talma: fényképpel ellátott önéletrajz, elérhetőség 
megjelölésével; óvodapedagógusi bizonyítvány 
másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo
nyítvány.

Lezárult a „Rajzolj magad-
nak versenyautót!” pályá-
zat, melyet a Duna Autó Zrt. 
Skoda márkakereskedése 
hirdetett meg általános is-
kolásoknak. A győztes csa-
patok három, vadonatúj 
Skoda Fabiát festhettek ki 
saját elképzeléseiknek meg-
felelően a nyílt napokon. A 
győztes iskolák jelentős ér-
tékű nyereményekben ré-
szesültek.

A Duna Autó Zrt. 
„Rajzolj magadnak 

versenyautót” pályáza-
tán meghívásos alapon 
vehettek részt a III. kerü-
leti, illetve a Budapest 
környéki települések is-
kolái. A felhívásra közel 
80 pályamunka érkezett, 
15 oktatási intézmény-
ből. A győzteseket Face-
book-szavazás alapján 
választották ki, ennek 
megfelelően korcsopor-
tonként (1-3. osztály; 4-
6. osztály; 7-8. osztály) 
egy-egy nyertes csapat 
kerülhetett ki.

Jelentős 
támogatás

A pályázat fődíja nyer-
tes csapatonként egy va-
donatúj, harmadik gene-
rációs Fabia kidekorálá-
sa volt, a korábban feltöl-
tött pályamunkák alap-
ján. A győztes csapatok 
tagjai emellett Herczig 
Norbert magyar rallybaj-
nok aláírásával ellátott 
bögrét, emléklapot, aján-
dékcsomagot kaptak. A 
három legtöbb szavaza-
tot összegyűjtő iskola 
egyenként bruttó 250 

ezer forint értékű nyere-
ményben részesült. A 
rajzpályázat első esemé-
nye volt a Duna Autó 
Zrt., helyi közösségeket 
érintő, átfogó társadalmi 
felelősségvállalási prog-
ramjának, az „Óbuda 
szíve” kezdeményezés-
nek. 

Minden 
korosztályból
A 1-3. osztályosok kö-

zött a Bárczi Géza Álta-
lános Iskola, míg a 4-6. 
osztályosok között az 
Óbudai Szent Péter és 
Pál Szalézi Óvoda és Ál-
talános Iskola, a 7-8. osz-
tályosok között pedig a 
Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskola tanulói bi-
zonyultak a legjobbak-
nak. A gyerekek egy öt-
millió forint értékű Mon-
te Carlo 1.2 TSI, egy 4,2 
millió forintot érő Clever 
1.2 TSI, valamint egy 
négymillió forintos Style 
1.2 TSI felszereltségű 
Skoda Fabiát dekorálhat-
tak ki saját elképzeléseik 
szerint március 19-én. 

Fejlesztésekre 
költenek

Az iskolák elsősorban 
fejlesztésekre fogják 
költeni az elnyert ösz-
szegeket. - Nagyon örü-
lök annak, hogy a győz-
tes iskolák között lehet-
tünk. Ez egy nagyon jó 
élmény volt a gyerekek 
számára, másfelől pedig 
kifejezetten jól jött in-
tézményünknek a nagy 
összegű nyeremény. Az 
elnyert pénzből az isko-
laudvar játékait szeret-
nénk fejleszteni annak 
érdekében, hogy a sza-
badidős tevékenységek 
megfelelő színvonalon 
biztosítottak legyenek – 
jegyezte meg Sisa Pé-
terné, a Bárczi Géza 
Általános Iskola igaz-
gatója. 

- Szeretnénk egy pro-
jektort, így várhatóan er-
re használjuk fel az el-
nyert összeget, emellett 
bízunk benne, hogy a 
forrásból még rajzeszkö-
zöket is tudunk vásárolni 
– tette hozzá Horváth 
Bors Rudolfné, a Ziper-
nowsky Károly Általá-
nos Iskola igazgatója. 

Rajzpályázat iskoláknak nagy értékű nyereményekkel
Vadonatúj Skoda Fabiákat 
dekorálhattak a gyerekek
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Szol gál ta tás
 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! Konyhabú-
torok 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 kiszál-
lás. Az elvégzett javításra garancia, nyug-
díjas kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 
4. (Duna fe lőli oldalon, postával szem-
ben). Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

 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

 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998

 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerüle-
ti lakosoknak. (Ingyenes kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000

 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
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós 06-
30-2-664-666
 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
 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 Sán-
dor
 Új fa és műanyag ablakok, ajtók beépítése! 
Régi típusú nyílászárók javítása, szigetelése. 
Hétvégi vállalása is! A kiszállás, felmérés díj-
talan! Nyugdíjas kedvezmény 20%. Tel.: 06-
30-298-99-42
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t vá-
sárolok). Tel.: 06-30-912-3761, 243-94-01
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 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
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
242-1389
 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
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, 
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
 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
Lakásfelújítás! Szobafestést-mázolást, kő-
művesmunkát, víz-gázszerelést vállalok. Tel.: 
06-20-986-3129, 787-1332
 Társasházi közös képviseletet megbízhatóan, 
referenciákkal Óbudán. www.kozoskep vi selet.
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
 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
 ASZTALOSMUNKA! Gardróbszek-
rény, konyhabútor készítése, lambériázás, te-
raszburkolás. Bútor, ajtó-ablak javítás. +36-
20-352-0869
 Lakásfelújítás, minden egykézben. Bon-
tás, építés, külső munkák minden szakban. 
Tel.: 06-30-479-2776

Egész ség
 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, 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

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

 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

 Szégyelli lábát! Pedikűr szolgáltatás, talp-
körmök kezelése! Mária Menacer pedikűrös 
06-30-668-2703 Kata Köröm Stúdió Self 
Store Pláza, Békásmegyer, Pünkösdfürdő út 
52-54.
 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-koz me-
tológus főorvos magánrendelése: III.ker 
Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szem-
ben). Gyermekbőrgyógyászat, anyajegy-
szűrés is. Bejelentkezés: 06-20-543-3948

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

 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

 Jó állapotban lévő rácsos és állítható kór-
házi ágy eladó jutányos áron. Érd.: délután 
06-1-344-18-92, 06-30-595-0108
 Pedikűr házhoz megy! Benőtt köröm, bőr-
keményedés, tyúkszem kezelés! Nyugdíjas 
kedvezmény. Tel.: 06-20-806-7783
 Gyermek- és felnőttpszichiátriai magán-
rendelés Óbudán. Dr. Fülöp Zsuzsanna. Je-
lentkezés: 06-30-6849763
 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca, minden páros hét péntek délutánján 
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ 
munkanapokon: 06(20)480-3953

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

 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

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános 
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809, 
06(70)619-5546
 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
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán, külföldi és Goethe 
Intézetekben megszerzett tapasztalattal, bár-
mely korosztálynak. 0630/773 - 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 vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

Régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 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 
kiszállással: bútort, festményt, porcelánt, ke-
rámiát, hiradástechnikát, könyvet, órákat, 
szőnyegeket, aggancsot, hanglemezt, kész-
pénzért. 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. E-
mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu, Nemes 
Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
 Gábor Eszmeralda becsüs műgyűjtő-
nő, legmagasabb áron készpénzért vásárol, 
festményeket, bútorokat, órákat, porcelá-
nokat, ezüsttárgyakat, arany éksze reket, 
egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszállás, 
értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő u. 
67., 06-1-789-16-93, 06/30-382-70-20
 Borostyán (golyó forma előnyben), Arany-
Ezüst és Brilliáns ékszerek felvásárlása a leg-
magasabb áron. XI. kerületi Fehérvári úti 
csarnok földszint, virágsoron (Porcelán-
Ezüst üzlet). Tel.: 061/2094245
 Magas áron vásárolok fazonaranyat, ezüs-
töt, borostyánt, órákat, koralt. Cím: V. ker. Kí-
gyó utca 4-6. Tel.: 06-20-590-5284, 06-1-792-
1692

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
  Eladó lakást keresek készpénzes fizetés-
sel!!! Várom hívását!!! Tel : 06-30-967-3067
 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-es te-
lekkel, külön garázzsal, fatárolókkal. Tel.: 06-
1-387-1761
 Felújítandó panellakást keresek saját rész-
re a III.kerületben. Tel.: 20-585-0226
 Diósdi 184 négyszögöles, télen is lakható 32 
nm-es nyaraló teljes felszereléssel és berende-
zéssel eladó, 7 millió Ft. Tel.: 06-20-542-86-88

 
Állás

 III. kerületbe keresünk villamossági tech-
nikust szakirányú végzettséggel, jogosítvány-
nyal, számítógép-kezeléssel, munkatapaszta-
lattal. Fényképes életrajzot az emex@emex.
hu-ra kérünk fizetési igény megjelölésével. 
Érdeklődni: 06703355351
 Pilisborosjenői víz-, gáz-, fűtésszerelő ipa-
ros keres hosszú távra szakmunkást vagy se-
gédmunkást. Tel.: 06-20-423-5812
 Megbízható, szorgalmas, energikus asszony 
vagyok. 2 heti rendszerességgel 6-8 órában taka-
rító munkát keresek. Tel.: 06-70-354-4875
 Budapest III. kerületében lévő központi 
irodánkba keresünk adminisztratív munkatár-
sat. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az 
eszter. boross@sectran. eu mail címen lehet

 Római-parti sörkertünkbe keresünk 
kézilányokat, szakácsot, pultost, pohár-
szedőt, melegkonyhára ételpultost. Tel.: 
06-30-864-55-62/06-70-672-5007

 Irodák, lépcsőházak, lakások napi ta-
karítását és nagytakarítását vállalom közü-
leteknek, magánszemélyeknek. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241
 Autót vásárolok évjárattól és típustól függet-
lenül a hét minden napján! 06-70-622-0123
 Társasházak tűzvédelmi szabályzatának, 

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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házirendjének elkészítése. Minden ami tűz-és munkavéde-
lem, tűzoltókészülékek, tűzcsapok ellenőrzése. Kis Róbert. 
Tel.: 06-30/475-6302, e-mail: tuzrob5@gmail.com

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, karbantar-
tás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés. Ingyenes 
kiszállással. Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

Kiadó
 III. kerületben, a Bogdáni úti busz végállomásához 200 
méterre 45 nm nagyságú helyiség üzletnek, irodának hosszú 
távra kiadó. Tel.: 06-70-421-5350

hIrdetés – prograM

Sirocco kon-
cert. A Glob Ro
yalban hallható a 
Sirocco együttes 
május 19-én 20-tól 
24 óráig. Énekel: 
Túry Árpi, Liver
sing. (Cím: Cse
mete utca 5.)
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1885-ben a környékbeli sváb szőlősgazdák fogadal-
mi kápolnát építettek, Jézus Szívéhez könyörögve, 

hogy hárítsa el a szőlőiket fenyegető szőlővészt.
A kis kápolnát, melyet a népnyelv Filoxéra ká-

polnaként ismer, a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetően 2014-ben a „Braun hax ler” 
Egyesület felújíttatta. A gyönyörű kis kápolnát 
2014. szeptember 14-én az Óbuda-Hegy vi dék 
Szentháromság plébánia lelkipásztora, Bajzáth 
Ferenc atya áldotta meg. Idén már kerítés is vé-
di, kertje is elkészül lassan.

2016. május 15-én 15 órakor, ezt követően pedig 
októberig minden hónap harmadik vasárnapján 15 

órakor lesz szentmise a Jézus Szíve (Filoxéra) ká-
polnában (Külső Bécsi út-Szőlővész utca sarok).

Májustól ismét szentmise a Filoxéra kápolnában

Az Élő Rózsafüzér Zarándoklatot 
hazánkért, Budapestért, és a Buda-
pest körül élőkért május 28-án 9 
szakaszban szervezik tizedik alka-
lommal.  

A budapesti Élő Rózsafüzér 
Zarándoklat kilenc egyidejű 
gyalogos zarándoklatból áll, 
érintve városszéli plébániákat, 
kegyhelyeket, természeti és 
kulturális értékeket. Egy-egy 
szakasz kb. húsz kilométer 
hosszú. (Információ: www.
elorozsafuzer.hu)

A zarándoklati végpontokon, 
19 órakor szentmise bemutatá-
sát vállaló főtisztelendő atyák:

1. Esterházy László kanonok, 
esperes, plébános, Máriaremete 
Kisboldogasszony Bazilika.

2. Dr. Beer Miklós püspök, 
Fót Szeplőtelen Fogantatás plé-
bániatemplom.

3. Horváth Zoltán protonotá-
rius, kanonok, esperes, plébá-
nos, Kerepes Szent Anna plébá-
niatemplom.

4. Snell György püspök, 
Nagytétény Nagyboldogasz-
szony plébániatemplom.

5. Dr. Erdő Péter bíboros, 
prímás, érsek,  Havanna Szent 
László plébániatemplom.

Szentlélek várás
A Cella Trichoránál (a Kunigun
da útja, Raktár, Körte utca ta
lálkozásánál, Óbuda katolikus, 
református, evangélikus és 
metodista közösségeinek rész
vételével ünnepi Szentlélek vá
rást (virrasztást) tartanak má
jus 14-én 19 órától. Az esemé
nyen a katolikus Adoramus 
együttest, a metodista gyüleke
zet ének- és zenekarát hívták 
közös  éneklésre, zenélésre.

Zarándoklat 
9 szakaszban
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Hegyi László helyet-
tes államtitkár be-

szédében méltatta a lekö-
szönő Csernák István két 

évtizedes munkásságát, 
majd emlékeztetett arra, 
hogy a Magyarországi 
Metodista Egyház hívei-
nek és támogatóinak köre 
az elmúlt öt évben két és 

félszeresére nőtt. Mindez 
annak a hitelességnek kö-
szönhető, amellyel az ál-
taluk vallott értékeket 
közvetíteni tudják ezek a 
közösségek. A közös 

munka és az együttműkö-
dés lehetőségeiről szólva 
a helyettes államtitkár ki-
emelte: az egyházak tár-
sadalmi szerepvállalása 
nélkül nem csak szegé-
nyebbek lennénk, de 
identitásunk megtartásá-
ban is gyengébbekké vál-
nánk. 

Dr. Patrick Streiff, az 
Egyesült Metodista Egy-
ház Közép- és Dél-Euró-
pai Centrálkonferenciája 
püspöke tartott igehirde-
tést. Az új szuperinten-
denst a katolikus, a refor-
mátus, az evangélikus és a 
baptista egyház megjelent 
vezetői is köszöntötték.

Új szuperintendens a metodistáknál

A hatodik kör
A Boldog Salamon Kör és a T-Art Alapítvány szer
vezésében nyitották meg Létai Gábor: A hatodik 
kör című kiállítását április 17-én Békásmegyer-Ófa
luban, a Templom utcai Szent József Házban. A 
tárlatot Garami Gréta művészettörténész méltatta, 
Pozsár Eszter szaxofon- és fuvolaművész közre
működésével.

Fotó: Sánta BalázsFotó: Antal István

Dr. Khaled A. László szuperintendenst április 17-én iktatta 
be hivatalába a Magyarországi Metodista Egyház. Az óbu-
dai Egyházközpontban tartott ünnepségen az egyházak 
megjelent képviselői köszöntötték az új egyházi vezetőt.
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Gyepes Lajos vezetésével 20 évvel ez-
előtt, 1996 márciusában alakult meg 
Óbudán a Római Sport Egyesület. 
Céljukként tűzték ki a vezetők, hogy a 
kerületben élő gyermekek a Római 
SE-ben az úszósportban az alapoktól 
kezdve egészen az élsportig eljuthas-
sanak. Az elmúlt húsz év alatt több 
ezer gyermeknek biztosítottak erre le-
hetőséget. Az Óbudai Balázs Lajos 
Díjas és Budapestért-díjas szervezet 
a Római-parton tartotta jubileumi ün-
nepségét április 15-én. 

Aki kicsit is belelátott az 
egyesületben folyó munká-

ba, jó szívvel konstatálhatja, 
nem csupán mendemonda, hogy 
a légkör családias: minden küz-
delmével és felhőtlen pillanatá-
val együtt az. A jubileumi ren-
dezvényre is szép számmal ér-
keztek az egyesület sportolói 
szüleikkel, és sokan azok közül, 
akik figyelemmel kísérték, segí-
tették a szervezet munkáját. 

Gyepes Lajos, az egyesület ve-
zetője elmondta: céljukként tűz-
ték ki, hogy a kerületben élő gyer-
mekek a Római SE-ben az úszó-
sportban az alapoktól kezdve egé-
szen az élsportig eljuthassanak. 
Az elmúlt húsz év alatt több ezer 
gyermeknek biztosítottak erre le-
hetőséget. Hosszú évekig Délczeg 
István is kivette részét a gyerekek 
tanításából, versenyekre felkészí-
téséből, s bár időközben nyugdíj-
ba vonult, mindig figyelemmel kí-
séri a mesterek és tanítványaik 
munkáját. A komoly szakmai hát-
tér kialakításában nagy szerepet 
vállalt két Csillaghegyen élő hí-
resség: Székely Éva olimpiai baj-

nok úszónő és dr. Török Ottó 
olimpiai bronzérmes öttusázó. 
Mindketten a mai napig men to-
rál ják a Római SE-t. 

Csillaghegyről 
az olimpiára

Az egyesület elnöke nem győz-
te sorolni az eddig elért eredmé-
nyeket. Kiemelte: az igazán nagy 
áttörés 2004-ben történt, saját ne-
velésű úszóval, Boulsevicz Beat-
rixszal, akit a csillaghegyi uszo-
dából egészen az athéni olimpiá-
ig juttatott el Gyepes Lajos, az 
egyesület elnöke. Számtalan ha-
zai és világversenyen vettek részt 
az RSE úszói az elmúlt évtize-
dekben, világbajnokságokon, Eu-
rópa-bajnokságokon, ifi Európa-
bajnokságokon, ifi európai olim-
pián, ahonnan aranyérmekkel 
tértek haza. 

Előttem 
az utódom

Gyepes Lajos fia, Gyepes 
Ádám is csatlakozott az egyesü-
lethez 2010-ben, aki 2013 óta az 
úszó-szakosztály vezetőedzője. 
Új lendületet hozott az egyesület 
életébe, válogatott versenyzők 
fémjelzik munkáját. Az óbudai 
sportklub az élsport mellett nagy 
hangsúlyt fektet a kerületi tö-
megsportra is, óvodás úszásokta-
tástól egészen a kondícióúszásig. 
Idén pedig megalakult a női vízi-
labda- szakosztályuk dr. Tim Gá-
bor vezetésével. Az úszótábora-
ikban több száz gyermek fordul 
meg nyaranta. Az úszás mellett 
kerületi sport és civil rendezvé-
nyeket szerveznek, többek között 

hatodik éve rendezik a római-
parti Halászlé Fesztivált, melyet 
idén ősszel tartanak legközelebb.

Szobrot 
állítanának

Ebben az évben nagy álmukat 
szeretnék megvalósítani társ-
egyesületükkel, a Rómaifürdő 
SE-vel közösen. Szobrot állíta-
nának a közel 100 éves római-
parti evezős-kajakos csónakhá-
zi élet tiszteletére és emlékére. 

Az egyesület 20 éves fennál-
lása óta a csillaghegyi uszodá-

ban tartja edzéseit. Gyepes La-
jos felidézte azt a két évtizedes 
küzdelmet, amit többek össze-
fogásával vívtak azért, hogy ne 
zárják be a sportintézményt. A 
szervezet vezetőinek, sportolói-
nak az egyik legnagyobb szüle-
tésnapi ajándéka volt a hír, mely 
szerint 2017-ben egy vadonatúj 
fedett úszómedencével bővül a 
csillaghegyi uszoda, így a Ró-
mai SE úszói modern körülmé-
nyek között készülhetnek az el-
következendő olimpiákra Óbu-
dáról, Csillaghegyről.   Sz. Cs.

Húszéves a Római Sport Egyesület

A csillaghegyi uszodából az athéni olimpiáig

Fotók: Antal István
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Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény (ÓSZSZI) idén május 5-én ren-
dezte a nyugdíjasok sportkupáját, 
mely évről évre egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvend az intézmény 
nyugdíjas tagjainak körében. A nagy-
szabású esemény helyszínéül a Ka-
szások kosárlabda csarnoka szolgált. 

Több mint 250 nyugdíjas 
versenyző mérettette meg 

magát, a 80 éven felüliek külön 
senior kategóriában. A sportku-
pa a mozgás és az egészség-
megőrzés kapcsolatának fon-
tosságát kívánja hangsúlyozni 
az időskorúak számára. A ren-
dezvényt Müller Istvánné, az 

ÓSZSZI vezetője és az esemény 
díszvendége, Vaskuti István 
olimpiai bajnok kenus nyitotta 
meg. Üdvözölték a csapatokat 
és bíztató szavakkal igyekeztek 
fokozni a versenyzők elszántsá-
gát, ezután következett a ver-
seny előtti bemelegítés, amit 
Vaskuti István vezetett. 

A megmérettetés öt ügyességi 
számból állt, melyek igazodtak a 
versenyzők életkori sajátossága-
ihoz. A senior kategóriában a 
Hatvany Lajos Nyugdíjas Klub 
csapata nyerte el az aranyérmet, 
míg a junior kategóriában a Szé-
rűskert Idősek Klubja állhatott a 
dobogó első fokára. 

A nyerteseknek Bús Balázs 
polgármester adta át a győzelmet 
jelentő kupákat. A 90 év feletti 
legidősebb női és férfi versenyző 
emlékplakettet vehetett át. 

A mozgalmas nap végén még 
arra is maradt energiájuk a ver-
senyzőknek, hogy közös tánc-
cal fejezzék ki összetartozásu-
kat. 

Szépkorúak sportkupája

Példaértékű kitartás, sportszeretet

Fotó: Antal István

A Budapest főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az 
önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet 
pályázatot. 
A pályázati kiírás teljes szövege, valamint a lakásokról készült műszaki 
leírások Budapest főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatalának Ügy-
félszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), az Óbudai 
Vagyonkezelő Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.), vala-
mint az önkormányzat honlapján, a www.obuda.hu oldalon megtekint-
hetők. A lakásokról készült fotók – a pályázat benyújtásának határide-
jéig – megtekinthetők az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. honlapján (www.
ovzrt.hu). A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2016. 
május 13. napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők. A pályázati nyom-

tatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes. A nyertes 
pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 90 napon belül a 
lakásra vonatkozó műszaki állapot megha-
tározásban részletezettek szerint a felújítá-
si munkálatokat el kell végeznie. Ameny-
nyiben a felújítási kötelezettségnek eleget 
tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott 
időre jön létre. A beköltözés várható idő-
pontja a szerződéskötést követő nap. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. június 3. 11 óra, helye: a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálati irodája (1033 
Budapest, Harrer Pál u. 2.).

Sor-
szám Út / utca Emelet Lift m2

Szoba-
szám

Komfort-
fokozat

Alap-
lakbér 
Ft/m2

Helyreállítás költsége

1. Madzsar József 1 van 51 1+1 összkomfortos 678 2.500.000 Ft+áfa
2. Hollós Korvin L. 7 van 51 1+2 összkomfortos 678 1.300.000 Ft+áfa
3. Pacsirtamező 1 nincs 28 1 komfortos 621 1.600.000 Ft+áfa
4. Pacsirtamező fsz nincs 28 1 komfortos 621 2.100.000 Ft+áfa
5. Pacsirtamező 2 nincs 30 1 komfortos 621 2.100.000 Ft+áfa
6. Pacsirtamező 2 nincs 25 1 félkomfortos 399 1.600.000 Ft+áfa
7. Selmeci fsz nincs 34 1 komfortos 621   600.000 Ft+áfa
8. Szentendrei 13 van 31 1 összkomfortos 678 1.700.000 Ft+áfa
9. Váradi 1 nincs 34 1 komfortos 621 3.000.000 Ft+áfa

10. Viador fsz nincs 24 1 komfortos 621 1.000.000 Ft+áfa

Pályázat önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások, költség-elven való bérbeadására
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egy-
fordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló 
üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiség tulaj-
donjogának értékesítésére

• Bp., III. ker. Bécsi út 93/b. pinceszint, 17563/1/A/17 hrsz. 
üzlethelyiség, alapterülete: 58 m2. . Irányár: 5.900.000 Ftl.
• Bp., III. ker. Evező u. 6. pinceszint, 14615/9/A/16 hrsz. 
egyéb helyiség, alapterülete: 38 m2 . Irányár: 2.200.000 Ft.
• Bp., III. ker. Folyamőr u. 6. VI. em., 18229/7/A/151 hrsz. 
raktár, alapterülete: 13 m2 . Irányár: 3.000.000 Ft.
• Bp., III. ker. Kenyeres u. 36. földszint, 17384/0/A/9 hrsz. 
műhely, alapterülete: 58 m2 . Irányár: 4.100.000 Ft.
• Bp., III. ker. Kiskorona u. 10. földszint, 17725/3/A/301 hrsz. 
üzlethelyiség, alapterülete: 25 m2 . Irányár: 5.900.000 Ft.
• Bp., III. ker. Raktár u. 19. földszint, 18443/4/A/92 hrsz. rak-
tár, alapterülete: 16 m2. Irányár: 2.700.000 Ft.
• Bp., III. ker. San Marco u. 11. alagsor 1., 17454/0/A/1 hrsz. 
üzlethelyiség, alapterülete: 54 m2 .ó Irányár: 7.900.000 Ft.
• Bp., III. ker. Váradi u. 26. pinceszint, 17005/29/A/87 hrsz. 
raktár, alapterülete: 29 m2. Irányár: 5.000.000 Ft.
• Bp., III. ker. Viador u. 19. pinceszint, 17533/2/A/9 hrsz. üz-
lethelyiség, alapterülete: 26 m2 . Irányár: 5.200.000 Ft.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, 
valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 
zárt borítékban, legkésőbb 2016. június 6. (hétfő) 12 óráig van 
lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, 
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp., Mozaik utca 
7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján. A pályázati felhí-
vás teljes szövege a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapon, 
valamint a következő internetes hirdetési fórumokon: ingatlan.
com, ingatlan.net, ingatlanok.hu-n olvasható.

Pályázati felhívás Saroglya utcai 
építési telkek értékesítésére II. ütem

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfor-
dulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévő, Saroglya utcá-
ról nyíló építési telkek értékesítésére.

Magánszemélyek, befektetők figyelem! 
A III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlődő részén, 
kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/N övezetbe tartozó, 15-20 % 
beépítési lehetőséggel rendelkező, kedvező adottságú, önkor-
mányzati tulajdonú építési telkek ELADÓK!  

Pályázható ingatlanok:
1. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 115 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1034 m2.  
Irányár: 32 519 685 Ft + áfa, összesen: 41 300 000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.100.000 Ft.
2. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 120 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1584 m2.  
Irányár: 47 401 574 Ft + áfa, összesen: 60 200 000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 6.000.000 Ft.
3. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 126 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1003 m2.  
Irányár: 30 000 000 Ft + áfa, összesen: 38 100 000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
4. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 127 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1000 m2.  
Irányár: 29 921 259 Ft + áfa, összesen: 38 000 000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.
5. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 132 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1099 m2.  
Irányár: 31 259 842 Ft + áfa, összesen: 39 700 000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.
6. Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 139 hrsz. alatti telek. 
Terület: 1550 m2.  
Irányár: 46 377 952 Ft + áfa, összesen: 58 900 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.900.000 Ft.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, 
valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt 
borítékban, legkésőbb 2016. június 6. (hétfő) 12 óráig van lehe-
tősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, He-
lyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp., Mozaik utca 7.) 
személyesen, vagy meghatalmazott útján. A pályázati felhívás tel-
jes szövege a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapon, vala-
mint a következő internetes hirdetési fórumokon: ingatlan.com, 
ingatlan.net, ingatlanok.hu-on olvasható.

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot 
hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulaj-
donában lévő alábbi ingatlan értékesítésére

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosí-
ték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2016. június 6. (hétfő) 12 órá-
ig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telek-
hasznosítási Osztályán (1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
A pályázati felhívás teljes szövege a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapon, vala-
mint a következő internetes hirdetési fórumokon: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatla-
nok.hu-n olvasható.

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot 
hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tu-
lajdonában lévő ÜDÜLŐ ingatlan értékesítésére

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati 
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2016. június 6. 
(hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesíté-
si, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp. Mozaik utca 7.) személyesen, 
vagy meghatalmazott útján. Telefonszám: +36-1-430-3466; +36-1-430-3463. A pályá-
zati felhívás teljes szövege  a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapon, valamint a 
következő internetes hirdetési fórumokon: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu-
n olvasható.
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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)365-0862es 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; email: 
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 
május 24-én) 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 367-8791es 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.)



312016. 9. szám hIrdetés




