
Az önkormányzat 2016-ban első alka-
lommal hirdeti meg fotópályázatát, Óbu-
dai Fotó Tárlat 1. – A Római-part címmel.

Ingyenes szűrővizsgálatok május 28-
án az Egészségkörút Óbudán sorozat-
ban, ezúttal Kaszásdűlőn, a 3K-ban.

Extra hosszú távval (60 kilométer) bővül 
a népszerű Tour de Óbuda, melyet június 
5-én rendeznek. Rajt és cél a Fő téren.

XXII. év fo lyam 10. szám • Meg je le nik két he ten te 32 ol da lon, 73.000 példányban • 2016. május 27.
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Fotópályázat: A Római-part Egészségnap Kaszásdűlőn Új táv a Tour de Óbudán
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Megjelenésünk 
Lapunk következő szá-
ma június 10-én, pén-
teken jelenik meg. Új-
ságunk korábbi számai 
is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Korok Napjával indul a programsorozat június 4-én Óbuda szívében

S zéleskörű összefogás-
sal, az önkormányzat 

támogatásával elkészült a 
Magyar Vöröskereszt új 
óbudai kirendeltsége a 
Szőlőkert utca 6. szám 
alatt, melyet május 27-én 
adtak át. A kirendeltség 
otthont ad a szociális se-
gítségnyújtó programok-
nak, az egészséges és biz-
tonságos élet elérését cél-

zó szolgáltatásoknak, 
biztosítja a Vöröskereszt 
katasztrófavédelmi tevé-
kenységének hátterét is. 
Mindemellett hazánkban 
egyedülálló módon az el-
sősegélynyújtó tanfolya-
mokhoz szimulációs ter-
meket is kialakítottak. 
Ezek segítségével inter-
aktív módon sajátíthatják 
el az életmentő ismerete-
ket a résztvevők. 

Új Vöröskereszt-kirendeltség 

Bús Balázs polgár-
mester felkérte az 

Óbudai Múzeum vezető-
jét, hogy a múzeumláto-
gatói szokásokat és a sta-
tisztikákat elemezve vé-
gezzen átfogó vizsgála-
tot annak érdekében, 
hogy a már jól ismert és 

népszerű ingyenes kul-
turális programkínálat 
mellett további kedvez-
mények lehetőségét tár-
ják fel a III. kerületi lak-
címkártyával rendelkező 
lakosok, illetve a kerüle-
ti iskolás csoportok szá-
mára.   Bővebben a 3. oldalon

Ingyenes tárlatok III. kerületi lakosoknak

A polgármester kezdeményezésére a III. kerületi lakcímkártyával rendelkező lakosok in-
gyenesen látogathatják az Óbudai Múzeum kiállításait, az intézményhez tartozó Goldber-
ger Textilipari Gyűjteményt is, illetve a kerületi iskolások szintén ingyenesen vehetnek 
részt a múzeumpedagógia foglalkozásokon.

• Több mint 100 program az Óbudai Nyáron •

Korszerű Műfüves pályáK IsKoláKbAn. A pais Dezső általános Iskola udvarán elké-
szült a 20×40 méteres műfüves labdarúgópálya. A Dr. béres József általános Iskola Ke-
ve utcai telephelyén található leromlott állapotú sportpálya is megújul.             Részletek a 10. oldalon

Fotók: Antal István
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Képek a kitelepítésről
Vetített képes előadással emlékeznek - a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” 
Egyesület szervezésében - a kitelepített németaj-
kú békásmegyeri lakosokra, és az egykori önálló 
Békásmegyerre (Krottendorf) május 28-án 15 
órai kezdettel a Német Nemzetiségi Klubban 
(Szőlő utca 72.). 

Mintegy száz megemlékező jelenlétében avatták 
fel az író, műfordító, volt köztársasági elnök em-
léktábláját május 23-án, annak a háznak a falán, 
amelyben élt és alkotott 1947 és 1990 között.

Az óbudai Katinyi mártírok parkjában, 
a Bécsi út 88. szám alatt álló ház 

szomszédságában Göncz Árpád íróra, mű-
fordítóra, a XX. századi magyar demokra-
tikus mozgalmak kiemelkedő szereplőjére, 
az 1990-ben a szabadon választott Ország-
gyűlés első elnökére, a Magyar Köztársa-
ság elnökére emlékeztek az egybegyűltek.

- Göncz Árpád emléke mindenkinek 
mást jelent – kezdte beszédét Bús Balázs 
polgármester. - Vannak, akik számára első-
sorban író és műfordító, másoknak ’56-os 
elítélt, eltökélt ellenzéki, megint másoknak 
elnök úr. Nekem személy szerint Óbuda díszpolgára, a lokálpatrióta erények meg-

testesítője volt. Ezen túlmenően egyik leg-
kedvesebb könyvem, a Gyűrűk ura fordító-
ja, így neki köszönhetem fiatal korom 
egyik legizgalmasabb olvasmányélményét.

Sokan azok közül, akik már hosszú évti-
zedek óta élnek itt e környéken, egy decens, 
de barátságos óbudai polgárt ismerhettek 
meg személyében. Ma tehát egy olyan em-
berre emlékezhetünk, akit noha komoly ki-
hívások elé állított az élet, mindig képes 
volt emberségét megtartani. Ha nem is volt 
a legtöbb itteni kortársának közeli ismerő-
se, de lehetett volna. Díszpolgárunk emlék-
táblája ennek a Bécsi úti épületnek a falán 
legyen az elnök úr emberközeliségének a 
mementója – zárta szavait a polgármester.

Rainer M. János történész, az ’56-os in-
tézet vezetője felidézte, hogy Göncz Árpá-
dot 59 éve ezen a helyen tartóztatták le; a 
„népköztársaság államrendje elleni szer-
vezkedés kezdeményezésével és vezetésé-
vel” vádolták, amelynek büntetése halál 
vagy életfogytiglani börtön volt.

Göncz Árpád testesítette meg leginkább 
azt, ami a magyar demokrácia lehetett vol-
na 1989 után. Mégsem az lett, de ez nem 
rajta múlt – mondta. Hangsúlyozta, Göncz 
Árpád megtette, amit lehetett „1956-ban, a 
80-as években, 1989-ben és utána is”.

Gulyás András, a Göncz Árpád Alapít-
vány kuratóriumi elnöke arról beszélt, 
hogy a néhai államfő életének legfontosabb 
eseményei kötődnek a Bécsi úti házhoz: ott 
kezdték közös életüket feleségével, ott szü-
lettek gyermekeik, ott tartóztatták le 1957. 
május 23-án, a szabadulása után ott kezdett 
új életet, lett fordító, tanár, Nagy Imre újra-
temetésének szónoka és oda ment haza, 
amikor megválasztották köztársasági el-
nöknek.

A megemlékezésen részt vettek családtag-
jai, barátai, egykori 56-os harcostársai és bör-
töntársai, politikusok, köztük Varga Mihály 
és Kiss László, a kerület országgyűlési képvi-
selői, valamint közéleti személyiségek.

Göncz Árpád tavaly ősszel, életének 94. 
évében hunyt el.

Felavatták Göncz Árpád emléktábláját

Simkó Rózsa ez év ele-
jén hunyt el. Rövid életé-
ben is mély nyomot ha-
gyott a vele közvetlen 
kapcsolatban lévők és a 
városrész közösségi életé-
ben egyaránt. Igazgatóvá 
választása után nem sok-

kal az egyik első lépés-
ként a történelmi példa-
kép, II. Rákóczi Ferenc 
nevét vette fel az iskola, 
kezdeményezésére. Az in-
tézményben családias lég-
kört teremtett. A lakóterü-
let szülői közössége a mai 

napig hálás azért, hogy ki-
tartó munkával elérte: az 
önkormányzat elfogadta 
az iskola bővítésének ter-
vét, és megindult az épület 
tetőterének beépítése. Fo-
lyamatosan törekedett ar-
ra, hogy az intézmény a 
művelődés központja is 
legyen a hegyvidéki kör-
zetben. Felvette a kapcso-
latot az Óbuda-
Hegyvidékiek Egyesüle-
tével, számtalan rendez-
vényt szerveztek szülők-
nek, tanulóknak egyaránt. 
Az iskola diákjai, pedagó-
gusai az egyesülettel kö-
zösen rendszeresen részt 
vettek a hegyvidéki kör-
nyezet rendbetételében. 

A rendszerváltozást köve-
tően több cikluson keresztül 

tagja volt az önkormányzat 
képviselő-testületének. Az 
oktatási bizottság elnöke-
ként vett részt a szakterület 
irányítói munkájában. Tisz-
teletet vívott ki szakmai, 
módszertani felkészültségé-
vel, emberséges, mindig he-
lyes megoldást kereső javas-
lataival. Igyekezett elfogult-
ság nélkül, de nagyon hatá-
rozottan az óvodák, iskolák 
érdekeit szem előtt tartva 
dolgozni. Véleménye kiala-

kításában a tárgyilagosságot 
tartotta a legfontosabbnak. 
Vezetése alatt a bizottságban 
csökkentek a politikai viták, 
elsősorban a szakmai érvek 
érvényesültek. Sikeresen 
szervezte, támogatta a ha-
gyományos Óbudai Közok-
tatási Konferencia rendez-
vényeit, melynek aktív 
résztvevője is volt. Tevé-
kenységével kivívta környe-
zete tisztelete mellett a sze-
retetet is. Akik csak ismer-
ték, lelkiismeretes munká-
ját, korrekt magatartását 
emelik ki, akinek szavára ér-
demes volt odafigyelni.   (sz)

Simkó Rózsa posztumusz „Pro Óbuda”-díjas

Aki igazi közösséggé formált egy iskolát
simkó rózsa 1984-ben kezdett dolgoz-
ni a III. kerületben, az erdőalja úti általá-
nos iskolában igazgató-helyettesként. 
1989-ben kinevezték az intézmény igaz-
gatójává, melynek 1998-ig elismert ve-
zetője volt. nagy hangsúlyt fektetett ar-
ra, hogy az iskolában ne csak színvona-
las oktató munka folyjék, hanem igazi 
közösséggé formálja a rábízott intéz-
mény dolgozóit, tanulóit. simkó rózsá-
nak a magas színvonalon végzett vezetői tevékenysége, a köz-
oktatás területén kifejtett közösségformáló és érdekérvényesí-
tő munkájának elismeréseként posztumusz „pro Óbuda”- díjat 
adományozott a képviselő-testület. 

Fotók: Antal István
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- A legfontosabb célki-
tűzésünk a közösségépí-
tés, a kulturális progra-
mok elsősorban ezt a célt 
szolgálják. Ezért a képvi-
selő-testület döntése 
nyomán az Óbudai Mú-
zeum kiállításait a kerü-
letben élők ingyenesen 
látogathatják, a helyi is-
kolák diákjai pedig szin-
tén díjmentesen vehetnek 
részt a múzeumpedagó-

giai fog lalkozásokon. Bí-
zom benne, hogy a köze-
li jövőben a többi kerüle-
ti múzeummal is sikerül 
kialakítani egy hasonló 
együttműködést – hang-
súlyozta Bús Balázs pol-
gármester.

- A Fő térre látogatók a 
rendezvényeinken azt ta-
pasztalhatják, hogy a kü-
lönböző generációk együtt 
vesznek rész a programo-

kon, izgalmas látni, ahogy 
fiatalok és idősebbek 
egyaránt jól érzik magu-
kat a különböző koncer-
teken, fesztiválokon, kul-
turális programokon. Az 
Óbudai Nyár színes ese-
ményei sem egy korosz-
tálynak szólnak, hanem a 
kerület teljes lakosságá-
nak – mutatott rá a pol-
gármester.

Az érdeklődőket évről 
évre nívós kulturális ese-
mények, külföldi és ha-

zai fellépők szabadtéri 
koncertjei, gyermekmű-
sorok, kiállítások, szín-
házi előadások és filmve-
títések várják. Az Óbu-
dai Kulturális Központ 
által szervezett rendez-
vénysorozatot minden 
évben gazdagítják a ke-
rület kulturális intézmé-
nyei, többek közt az 
Óbudai Társaskör, az 
Óbudai Múzeum és a 
Goldberger Textilipari 
Gyűjtemény, az Aquin-

cumi Múzeum, a Kassák 
Múzeum, valamint az 
Óbudai Platán Könyvtár. 
A zenei és színházi prog-
ramok több helyszínen 
zajlanak, így egyebek 
mellett a Fő téren, a 
Szentlélek téren, a Krú-
dy-negyedben, a Zichy-
udvarban, a Kobuci kert-
ben, a Csobánka téren, a 
3K-ban és a Fellini Ró-
mai Kultúrbisztróban. A 
rendezvénysorozat júni-
us 4-én indul a Korok 
Napjával, mely ünnepi 
felvonulással, változatos 
programokkal eleveníti 
meg az ókor, a középkor, 
a barokk és az újkor idő-
szakát.                         sz

Idén 16. alkalommal rendezi 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

az Óbudai Nyár programsorozatot 
június 4-e és augusztus 28-a között 

a kerület számos pontján.

Koncert, színház, gyermekműsorok, kiállítások

Több mint 100 program az Óbudai Nyáron

Dr. láng orsolya, az Aquincumi Múzeum igazgatója, népessy noémi, az Óbudai Múzeum 
igazgatója, lőrincz edina, az Óbudai Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, bús balázs 
polgármester, Harsányi Mária, az Óbudai Társaskör igazgatója és Kurucz Éva műsorvezető

A hagyományokhoz híven műsorral fűszerezték az Óbudai nyár 
programjait ismertető sajtótájékoztatót. fellépett többek között 
Domahidy lászló operaénekes és Kutik rezső gitárművész

Lapzártakor érkezett: Az Óbudai nyár 2001 óta Óbuda legna-
gyobb kulturális ren dez vénysorozata. Csak néhány név az idei 
fellépők közül: Szikora Róbert és az r-Go, a Csík zenekar, Rúzsa 
Magdi, fatima spar & free dom fries, The speak easies swing 
band, „Sir” Oliver Mally, Bódy Magdi, a Deák bill blues band, Vas-
tag Tamás. A részleteket sajtótájékoztatón ismertették a szerve-
zők, az Aquincumi Múzeum helytartói termében május 24-én. 

Az Óbudai Múzeum fő külde-
tése a helyi identitás őrzése 

és a lokálpatriotizmus erősítése a 
kerület lakosaiban. Küldetésükből 
adódóan céljuk, hogy minél több 
kerületi lakos számára biztosítsák 
a kerület múltjának, lakóhelyük 
történetének, kulturális gyökerei-
nek megismerését. A múzeumok 
megszerettetése már a gyermek-
korban fontos, hiszen a későbbi, 
felnőttként történő rendszeres lá-
togatások a múzeumról szerzett 
pozitív gyermekkori élménnyel 
kezdődnek. Az Óbudai Múzeum 
ezért tucatnyi, a tananyaghoz il-
leszkedő, azt kiegészítő múzeum-
pedagógiai órát kínál az óvodás és 
iskolás korosztálynak.

A múzeum 2008-as átalakulá-
sa óta az éves látogatószáma a 

kezdeti 1500 fő/évről az utóbbi 
évekre elérte a 15-16 ezer főt. A 
múzeum látogató-összetétel éves 
vizsgálataiból kimutatható, hogy 
a látogatók jelentős ré-
sze ingyenesen vagy az 
eddigi kedvezményeket 
igénybe véve nézte meg 
a kiállításokat. 

Mindezeket figyelem-
be véve megállapítható, 
hogy a bevételkiesés el-
enyésző lenne ahhoz ké-
pest, amit az Óbudán 
élők a helytörténet meg-
ismeréséből, újabb kul-
turális élmények szerzé-
séből profitálnának, 
ezért a kerület vezetője 
kezdeményezte, hogy a 
múzeum tegye lehetővé 

Óbuda teljes lakossága számára 
a kiállítások ingyenes látogatá-
sát, továbbá a kerületi iskolák 
csoportjai számára a múzeumpe-

dagógiai foglalkozások nyújtsa-
nak ingyenes lehetőséget tanul-
mányaik kiegészítésére, elmélyí-
tésére.    (Továbbiak a 4. oldalon)

Ingyenes tárlatok III. kerületi lakosoknak

Fotók: Antal István
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A Budapesti Törté-
neti Múzeummal 

kötendő megállapodás-
ban a kerületi végzős di-
ákok 1 kísérővel ingyen 
látogathatják az Aquin-
cumi Múzeumot, a Kis-
celli Múzeumot és a Bu-
dapest Galériát. 

Az önkormányzat az el-
múlt évekhez hasonlóan 
idén is szeretne hozzájárul-

ni ahhoz, hogy a III. kerü-
leti diákok iskolájukat be-
fejezve továbbra is magu-
kénak érezhessék a kerüle-
tet, ezért fontosnak véli a 
kerülethez kötődés értelmi 
és érzelmi motívumainak 
erősítését. Ezzel az úgyne-
vezett óbudai „beszálló-
kártyával” idén 911 végzős 
(érettségiző) fiatal látogat-
hat el a fenti múzeumokba. 

A képviselők támogat-
ták azt a javaslatot is, mi-
szerint a III. kerületi lak-
címkártyával rendelkező 
lakosok az Óbudai Múze-
um időszaki és állandó 
kiállításait ingyenesen lá-
togathassák, továbbá a 
kerületi iskolák a múze-
umpedagógiai foglalko-
zásokon is ingyenesen 
vehessenek részt.

A III. kerületi lakosok a jövőben ingyenesen látogathatják 
az Óbudai Múzeum, a végzős diákok pedig több múzeum 
kiállításait. A jövőben elektromos vagy hibrid autókat is 
üzemeltet a polgármesteri hivatal. Közel 40 szervezet nyári 
táborát támogatja az önkormányzat. belterületi utak felújí-
tását tervezik pályázati forrásból. leállítják az önkormány-
zati bérlakások eladását – többek közt ezekről a kérdések-
ről döntött a képviselő-testület a május 20-ai ülésen.

„Beszállókártya” 
óbudai múzeumokba

2010-től a határozatlan 
jogviszonnyal rendel-

kező bérlő az önkormány-
zati bérlakását megvásá-
rolhatta, ha megfelelt a 
feltételeknek. Az önkor-
mányzat ennek érdekében 
1558 tartozásmentes és 
373 hátralékosként nyil-
vántartott lakást jelölt ki 
értékesítésre. 2012-től, 
második lépésként egy 
szélesebb bérlői kör előtt 
is megnyitotta a megvá-
sárlási lehetőséget (ekkor 
686, határozott időre bér-
be adott lakást jelölt ki ér-
tékesítésre). Ahhoz hogy 
az önkormányzat na-

gyobb bevételhez jusson, 
a képviselő-testület 2016 
januárjában módosította 
vonatkozó rendeletét, így 
az az elővásárlásra jogo-
sult, aki a lakás vételárá-
nak egyösszegű fizetését 
vállalja, a korábbi 40 szá-
zalékos vételárkedvez-
mény helyett csak 20 szá-
zalékos kedvezményben 
részesült. 2015-ben a költ-
ségvetésbe betervezett, 
bérlakás értékesítésből 
származó bevétel 70 szá-
zaléka teljesült. A képvi-
selő-testület úgy döntött, 
hogy leállítja a bérlaká-
sok értékesítését. 

Leállítják az önkormányzati bérlakások eladását

Fejlesztések pályázati forrásból
Az önkormányzat részt vesz a Belügyminisztérium 
és a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghir-
detett, „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására” kiírt pályázaton. A képvi-
selők döntése alapján az önkormányzat belterüle-
ti utak felújításának támogatására pályázik. A 
támogatás mértéke az önkormányzat egy lakosra 
jutó adóerő képességétől függ, melynek alapján a 
helyi önkormányzat esetében a támogatás mértéke 
50 százalék. A megvalósításhoz szükséges 50 
százalék önerőt a 2017-es költségvetés biztosítja 
majd sikeres pályázat esetén.

Akadálymentesítenék 
a gondozóházat

A Derűs Alkony Gondozóház felújítására kíván 
forrást szerezni az önkormányzat, ezért indul a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályáza-
ton. A szociális szakosított ellátást és a gyermekek 
átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intéz-
mények fejlesztését, felújítását célzó támogatást a 
Zipernowsky utca 1. szám alatt álló épület bejáratá-
nak akadálymentesítésére, kültéri nyílászáróinak 
cseréjére és az árnyékoló felújítására fordítanák. 

Töltőpontok elektromos autóknak
A testület korábbi döntésének értelmében a jövőben új gépjárművek beszerzése 
esetén a polgármesteri hivatalnál előnyben részesítik az elektromos hajtású vagy 
a konnektorról is tölthető hibridautókat. Ebben az évben 4 elektromos meghajtá-
sú autót szereznek be. Az elektromos meghajtású, energiatakarékos gépjármű-
vek folyamatos használatához szükség van elektromos töltőpontok kialakítá-
sára. Mivel a beszerezni kívánt gépjárművek parkolása a polgármesteri hivatal 
épületének közvetlen környezetében biztosított, így indokolt két helyszínen töltő-
pont kialakítása, töltőpontokként 2-2 töltési lehetőséggel. Az egyik töltőpont a 
Laktanya utca 4. mélygarázsában lesz, ahol a jelenlegi önkormányzati gépjármű-
vek is parkolnak, a másikat a Hajógyár utca Fő tér felőli végén alakítanák ki.

Fotók: Antal István
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Újabb térfigyelő kamerák

A képviselők támogatták a korábban telepített 21 
térfigyelő cseréjét, 15 kameraegység felújítását és 
új kamerák telepítését. A helyszíneket is magában 
foglaló konkrét javaslatokat a III. kerületi Rendőrka-
pitánysággal egyeztetve, az Óbuda Közbiztonsá-
gért Nonprofit Kft. készítette el.

Átfogó értékelés 
a gyermekjóléti ellátásokról

A törvényi előírásoknak megfelelően a hivatal idén 
is elkészítette átfogó értékelését a kerület gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-
ról. Az összegzés bemutatja az önkormányzat által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokat, azaz a gyermekjóléti szolgáltatásokat, azok 
tapasztalatait, és a gyermekek napközbeni ellátá-
sának, valamint átmeneti gondozásuknak részlete-
it. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatáro-
zása mellett a bűnmegelőzési program főbb pontja-
it is felsorolja, kiemelve a gyermekkorú és a fiatal-
korú bűnelkövetők számát és az általuk elkövetett 
bűncselekmények okait. Az elmúlt évről készített 
értékelés az önkormányzat és a civil szervezetek 
közötti együttműködés területeiről, és az így nyúj-
tott szolgáltatásokról is tartalmazott információkat.

Indulhatnak a nyári táborok
A képviselők az egészségügyi, szociális és lakás-
gazdálkodási bizottság javaslata alapján döntöttek 
az idén nyári ifjúsági táborok pályázat kiírására be-
érkezett pályaműveket benyújtó civil és egyházi 
szervezetek táborainak támogatásáról. A határozat 
alapján közel 40 szervezet nyári táborát támogatja 
az önkormányzat különböző mértékben.

Együttműködés a Vasassal 
Több együttműködési megállapodás kötéséről is 
döntött a testület. A többi között a Vasas Centenári-
um Alapítvánnyal, mely munkájával támogatja a 
100 éves Vasas Sport Club utánpótlás-nevelését, a 
gyermekek és fiatalok egészségének megőrzését 
célzó törekvéseit, ösztöndíjjal a tehetséges fiatal 
sportolók továbbtanulását, továbbá a sportklub 17 
szakosztálya által használt állami tulajdonú ingatla-
nok felújítását.

A képviselők jóváhagyták, hogy két, koráb-
ban balázs lajos Óbudai Civil Díjat kiérdem-
lő szervezet is támogatásban részesüljön. 

• A Jövőbarát Alapítvány III. kerüle-
ti hátrányos helyzetű, rászoruló gyer-
mekek és fiatalok érdekében végez pél-
daértékű munkát. Az Éjféli Sportbaj-
nokság, a KRÉM (Kreatív Élő Mű-
hely) és a tavaly elindított Kapaszkodó 
program mellett idén a Kapocs Ifjúsá-
gi Önsegítő Szolgálat Alapítvánnyal 
együttműködésben egy új, hiánypótló 
szolgáltatást indítanak el, amely példá-
ul a pályakezdők munkavállalását, a 
pályaorientációt segíti, szakemberei 
mentorálást, tanácsadást, személyi-
ségfejlesztést, és az önkifeje-
zés elősegítését végzik. 
• A Boldog Salamon Kör ma-
gas színvonalú kulturális és 
közösségépítő tevékenysége 
nélkülözhetetlen nemcsak Bé-
kásmegyer-Ófalu, de az egész 
III. kerület életében. Tevékeny-
ségük nyomán valósulhatott 
meg a Templom téri szabad-
időpark megépítése, a békás-
megyeriek közösségi tereként 
is funkcionáló Szent József 
Ház renoválása, valamint a ház 
mellett Budapest első Tündér-
kertjének megvalósítása.
• Ugyancsak támogatásban ré-
szesül az Óbudai Népzenei 
Alapfokú Művészeti Iskola, 
a magyarországi népzenetaní-
tás legrégebben működő mű-
helye. Bár a zeneiskola önálló 
intézményként 2016-ban ün-
nepli 25 éves évfordulóját, 40 
esztendeje lesz annak, hogy a 
III. kerületben – az országban 
elsőként – elindult a magyar 
népzene intézményes, zeneis-
kolai tanítása. Az iskola veze-
tése a működési költségeken 

felül beépített szekrények gyártásához 
kért további támogatást, amelyek al-
kalmasak a nagy értékű hangszerek 
szakszerű és értékmegőrző tárolására.
• A Szent Erzsébet Karitász – Szenve-
délybeteg-segítő Lelki Központ mű-
ködését már 2007 óta támogatja az ön-
kormányzat. A beérkezett jelzések 
alapján azonban további forrásokra len-
ne szükség ahhoz, hogy a kerületben 
élő szenvedélybetegek és családtagjaik 
számára segítséget nyújthassanak. A 
gyakorlatban ez a segítség az elfogadó 
légkör megteremtésétől az addiktológiai 
és orvosi konzultáción át a különböző 
csoportfoglalkozásokig terjed. A képvi-
selők méltányolták a kérést.

Segítség civil szervezeteknek 

Őshonos gyümölcsfafajtákat ültettek el a főváros el-
ső, békásmegyer-Ófaluban átadott Tündérkertjében 
2014 márciusában. A kezdeményezés célja a Kárpát-
medence kihalófélben lévő fajtáinak megmentése és a 
közösségépítés

Fotók: Antal István
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A Belső-óbudai téglagyárak története

Akik hiányolták a régi, ikonikussá 
vált Moszkva téri órát, azok most 
örülhetnek: a Kiscelli Múzeumban 
újra láthatják október 2-ig.

A Kiscelli Múzeumban 
#moszk vater – A Széll Kál-

mán tér története címmel nyílt 
kiállítás május 20-án. A nagy-
szabású tárlaton a tér történetét, 
emlékeit, múltját és jelenét dol-
gozzák föl. „A Moszkva” átala-
kítása, újjáépítése során több 
olyan szimbolikus elem is elke-
rült onnan, mint az óra vagy a 
kandeláberek, amelyek évtize-
deken keresztül „egyet jelentet-
tek” a térrel. A tárlatot meg-
előzte egy emlékgyűjtő kam-
pány, melyre számos izgal-
mas tárgy érkezett. Ilyen a 
Kalef galeri tag, Ujlaki Dé-
nes szalagos magnója és ba-
kelitlemezei, a „Moszkva te-
res” Török Ferenc Interkos-
mos rakétája, a híres „Moszk-
va téri lányok” című dal éne-

kesének, Toldi Máriának a kis-
filmben látható blúza és a hajda-
ni Széll Kálmán téri lakos, Ma-
rika néni korcsolyája. (A kiállí-
tás megtekinthető hétfő kivételé-
vel naponta 10-től 18 óráig. 
Cím: Kiscelli utca 108.)        Sz.

Óbudára költözött 
a Moszkva téri óra

120 éve szól napjaink egyre 
népszerűbb hangszere, a 

Schunda-féle tárogató. Kiss Gy. 
László – kerületünk Liszt Fe-

renc-díjas művésze – „A tároga-
tó arcai” címmel hangversenyt 
tart az Óbudai Társaskörben 
június 2-án 19 órakor. Ez a cso-
dálatos hangú és virtuóz hang-
szer minden oldaláról bemutat-
kozik ezen az estén. Izgalmas 
szóló és kamaradarabok mellett 
Dunántúli és erdélyi népzenei 
ritkaságokat, valamint közismert 
tradicionális jazz muzsikát is 
hallgathatunk.

Schunda József álma az volt, 
hogy a tárogató betagozódjon a 
klasszikus hangszerek sorába. 
Ezen az estén valóra válhat ez 
az álom.

T öbb évtizedes tárogatós múlttal a hátam mögött változatlan 
érdeklődéssel hallgatom  kalandos sorsú hangszerünket övező 

misztikus történeteket, és mesébe illő legendákat. Többnyire nem 
is muzsikusoktól, hanem a hangszert olykor talán nem is jól isme-
rő emberektől halljuk a romantikus és „biztos történeteket”.  

Szívesen megosztanék néhány saját gondolatot azokkal, akiket egy 
letisztultabb kép érdekel, és mégis megmarad a legenda illúziója. 
Napjaink közismert és népszerű hangszere a Schunda-féle reform tá-
rogató 120 éves múltra tekint vissza. A kurucz kori oboaszerű tároga-
tó síp vélhetően a honfoglalás korától jelen volt történelmünkben, és 
a Rákóczi szabadságharc idején érte el népszerűsége csúcsát. Politi-
kai helyzettől függően mindkét hangszert nemkívánatosnak nyilvání-
tották rebellis szerepe miatt.  Ebből a szempontból a kurucz tárogató 
síp valóban komoly történeteket kiváltó instrumentum volt. Gondolok 
itt pl. a 48-as szabadságharc utáni időben Kecskemét főterén a heti 
piacon egy tárogatós játékának hatására felbőszült leszerelt katonák 
nemes egyszerűséggel agyonverték az ott tartózkodó osztrák katoná-
kat. Megjegyzés: „akkor még nem akadt egyetlen szemtanú sem?” 

Ilyen történetek után nem csoda, hogy bűvös erőt tulajdonítottak 
a tárogatónak. Manapság szinte mindenki a Schunda-féle reformtá-
rogatón játszik, ezért azt gondolom a mai modern tárogató megörö-
költe a kurucz hangszer történetét, legendáit, és ezért mondják 
gyakran a Schunda- félére, hogy ősi hangszer. A kommunista idők-
ben az új tárogatót is mellőzték, ezért jutott hasonló sorsra, mint az 
elődje. Nyugati gyűjtők fillérekért felvásárolták és kivitték az or-
szágból. Szerencsére maradt idehaza is hangszer, többek között én 
is egy kb. 100 éves Stowasser típusú hangszeren játszom.  Ezek kö-
zött találhatók az etalonnak számító példányok. A klarinét és szaxo-
fon család ismerőjeként engem elsősorban a tárogatóban rejlő új 
hangszín és játékmód lehetőségei érdekelnek.  Technikai hiányossá-
gai és intonációs bizonytalansága mellett a fából készült kónikus 
test hihetetlen hajlékonysággal és varázslatos hangi lehetőségekkel 
kárpótolja a kitartó játékost.  

Kodály és Bartók bizalmatlanok voltak a tárogatóval szemben. 
Amolyan csokoládé hangú hangszernek tartották - szerintem nem is 
rossz hasonlat. Ugyanakkor elképzelhető, hogy az a régies, túlvib-
rált hangú játékmód, aminek az öröksé-
gét mai  napig is hallhatjuk, nem „fogta 
meg” nagy mestereinket.  Ráadásul a 
már kiforrott zenekari hangszerek bősé-
ges lehetőséget nyújtottak a kor zene-
szerzőinek, így a tárogató nem került be 
a klasszikus hangszerek közé.

Ú gy látom a mi korunk viszont alkal-
mas arra, hogy jómagammal együtt 

kicsalogassuk mindazt a sok szépséget és 
újdonságot, ami ebben a „csudálatos fa-
darabban” rejtőzik.        Kiss Gy. László

Gondolatok a tárogató legendához

A tárogató arcai

Fotó: Antal István
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Az ezer éve Óbudán című ta-
nulmánykötetet május 20-án 
mutatták be Tarlós István fő-
polgármester, a kötet szerzői 
és szerkesztői, valamint az 
érdeklődő közönség jelenlé-
tében az Óbudai szent péter 
és pál főplébánián.

Az elmúlt évben ün-
nepelte fennállásá-

nak ezer éves évforduló-
ját az Óbudai Szent Péter 
és Pál Főplébánia, hiszen 
a Képes Krónikában ren-
delkezésre álló adatok 
szerint István király ide-
jén, 1015-ben alapították 
meg az Óbudai Társas-
káptalant és a Szent Péter 
templomot. A középkor-

ban az itteni papi társada-
lom feladata volt a királyi 
oklevél kiállítása, iskola 
működtetése és magán 
okiratok kiállításának hi-
telesítő helyeként is mű-
ködött. 

Tercsi Zoltán plébá-
nos, a tanulmánykötet 
előszavának szerzője el-
mondta, hogy az Óbudai 
Szent Péter és Pál Főplé-
bánia 2015-ben ünnepel-
te alapításának ezredik 
évfordulóját. Az „Ezer 
éve Óbudán” című jubi-
leumi kötet emléket kí-
ván állítani az elmúlt 
ezer évnek, tartalma sze-
rint pedig a millenniumi 
évben elhangzott előadá-
sok írott változatát fog-
lalja megába, amelyek az 
ezer év egy-egy fontos 
részletét tárgyalják. Meg-
köszönte a könyv létre-
hozásában részvevő 
szerkesztők és szerzők 
munkáját. 

Tarlós István főpol-
gármester köszöntő be-
szédében hangsúlyozta, 
hogy Óbuda Budapest 
legrégibb városrésze, 
amely olyan emlékekkel 
büszkélkedhet, amelye-

ket nem elegen ismer-
nek. A korai keresztény-
ség egyik központja is 
volt Óbuda. 

- Mi nagyon büszkék 
vagyunk erre az egyház-
községre, mert ezt a plé-
bániát 1015-ben Szent 
István felesége, Gizella 
királyné alapította, és 
azóta is él. Büszkék lehe-
tünk tehát az egyházköz-
ségre, amely a keresz-
ténységgel együtt annyi 
mindent túlélt az elmúlt 
ezer év alatt.

Hiánypótló kiadvány-
nak nevezte a főpolgár-
mester az „Ezer éve 

Óbudán” című könyvet, 
amely lokálpatrióták 
számára érzelmileg is 
sokat jelent, de minden-
kinek érdemes elolvas-
nia. A kötetben szereplő 
tanulmányok kronologi-
kusan, a történelmi té-
nyeket bemutatva, mégis 
olvasmányosan tárgyal-
ják Óbuda, a Főplébánia 
és az óbudai keresztény-
ség történetét – tudtuk 
meg Tarlós Istvántól. 

A könyvbemutatón 
megszólaltak a kötet 
szerzői is, akik az elmúlt 
évi jubileumi esemény 
alkalmával előadásokat 

tartottak a maguk szak-
területéről. Kérdés és fe-
lelet formájában ezúttal 
is beszámolhattak az el-
múlt évszázadok Óbudát 
érintő legfontosabb és 
legérdekesebbnek számí-
tó kérdéseiről, vagy a 
múltat kutatók számára 
még mindig vitásnak tar-
tott egyes fejezetekről. A 
délidőben rendezett 
könyvbemutató üde 
színfoltja volt az elmúlt 
korok érzékletes vissza-
idézéséhez a XVII. szá-
zadi rézfúvós hangszere-
ken megszólaló zene.

B. Z.

1000 éve Óbudán

Tanulmánykötet nem csak lokálpatriótáknak

Márton Áron (1896-
1980) Erdély katoli-

kus püspöke olyan ki-
emelkedő személyisége a 
magyarság XX. századi 
történelmének, akinek 
életművét mindnyájunk-
nak ismernie kell. Szüle-
tésének 120. évfordulója 
alkalmából ezért 2016-ban 

a nemzetpolitikai állam-
titkárság Márton Áron-
emlékévet hirdetett. Az 
emlékév egyik program-
ja az a 20 tablóból álló 
vándorkiállítás, ami 
Óbu dára érkezett. Az 
Óbudai Kulturális Köz-
pontban (San Marco ut-
ca 81.) tekinthető meg 

belépődíj nélkül június 
30-ig hétköznapokon 
9-től 16 óráig.

Bús Balázs polgármes-
ter mondott köszöntőt a 
május 19-ei megnyitón. 
- Márton Áron a tevé-
keny szeretet zászlóvivő-
je volt egy hazugságokra 
és megfélemlítésre épí-
tett korszakban. Szenve-
dései, halála után 36 év-
vel is iránymutatást je-
lenthetnek mindazok 
számára, akik keresik a 
keresztény hitben rejlő 
jobbító lehetőségeket, le-
gyen szó családról, kö-
zösségről, vagy a ma-
gyarság megmaradásá-
ért tett erőfeszítésekről. 
Nemzeti elkötelezettsége 
közismert volt, miköz-
ben mentes maradt fia-
talkora antiszemitizmu-
sától. Nagy műveltsége, 

karizmatikus személyi-
sége és emberi tartása a 
formálódó kommunista 
hatalom számára ve-
szélyt jelentett, ezért el-
lenezték, hogy őt nevez-
ze ki a pápa esztergomi 
bíborosnak. Erdély püs-
pökeként azonban szű-
kebb pátriájában a széke-
lyek megmaradásáért 
végzett munkájában is 
megtalálta élete hivatá-
sát. „Non recuso labo-
rem”; azaz „Nem futa-
modom meg a munkától” 
– így szólt a püspök atya 
jelmondata. Bátorságá-
val, hívő közössége irán-
ti védelmező szeretetével 
valóban méltó arra, hogy 
a pápa boldoggá avassa 
őt – hangsúlyozta a pol-
gármester.

Gaal Gergely, a Már-
ton Áron Emlékév Prog-

rambizottságának elnöke 
kiemelte, hogy Márton 
Áron életét áthatja a XX. 
század történelme, az a 
tragikus magyar történe-
lem, amely az I. világhá-
borútól a trianoni 
országcsonkítással veze-
tett a II. világháborút kö-
vető diktatúrák szörnyű-
ségeihez. Ezekben a zord 
időkben Márton Áron 
püspök mindig kiállít az 
igazság mellett, és min-
dig elég bátor volt ahhoz, 
hogy az igazságtalansá-
gokra felhívja a figyel-
met.

Csibi Krisztina, a Ma-
gyarság Házának igaz-
gatója a püspök életút-
ját ismertette a kiállítás 
megnyitón, hangsúlyoz-
va, hogy folyamatban 
van Márton Áron bol-
doggá avatása.

Vándorkiállítás Márton Áron életéről„Az ember két világ polgára egyszerre, 
lelkének gyökérszálai az éghez kötik, 
lábával sáros földi utakon botorkál.”

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs
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Két éve választották budapest 4. számú 
választókerületének, így a III. kerület 
egy részének országgyűlési képviselő-
jévé Varga Mihályt. parlamenti képvise-
lősége félidejében járunk. Ígéreteinek 
teljesüléséről, az óbudai fejlesztések 
megvalósulásáról kérdeztük. Mint fogal-
mazott, örül annak, hogy tevékenységé-
vel részt vállalhat a főváros egyik legdi-
namikusabban fejlődő kerületének élhe-
tőbbé tételében. Úgy véli, a kormány, a 
főváros és a kerület vezetése között pél-
daszerű az együttműködés. ennek kö-
szönhető, hogy megújulhat a Kiscelli 
Múzeum, hogy nyáron elkezdődhetnek 
az Óbudai egyetem Kandó Kálmán Kol-
légiumának rekonstrukciós munkálatai, 
újjáépülhet a Heltai Jenő téri (békásme-
gyeri) piac, megvalósulhat az árpád 
Gimnázium nyílászáróinak cseréje, a III. 
kerületi Torna és vívó egylet létesítmé-
nyeinek megújítását célzó beruházás, 
valamint a váradi utca meghosszabbítá-
sa a bécsi út és a Kiscelli utca között. 

- Két éve képviseli a III. kerületet a 
Parlamentben. Vállalásait tekintve ho-
gyan értékeli az elmúlt időszakot?

- Mikor Óbudán éltem, akkor is lenyűgö-
zött a III. kerület sokszínűsége. Fiatalember-
ként leginkább az élénk kulturális élet von-
zott, de már akkor is érdekesnek találtam az 
évezredes múlt velünk élő emlékeit. Az 
utóbbi évek nagy élménye a kerületet tekint-
ve, a lelkes közösségi élet. Vannak, akik 
helytörténeti emlékeket ápolnak, mások 
nemzetiségi gyökereik tradícióit éltetik to-
vább, sokakat a sportolás és a testedzés ko-
vácsol összetartó csapattá. Képviselőként 
büszke vagyok ezekre a hagyományokra, tö-
rekvéseim célja, hogy Óbuda-Békásmegyer 
értékeit megőrizve fejlődjön a városrész. 
Vállalásaim mindegyike ezeket a célokat 
szolgálja, a III. kerület fejlődéséért dolgo-
zom. A tavalyi eredmények között meg kell 
említenem, hogy a kormány mintegy 1,6 
milliárd forintos forrást biztosított az Óbu-
dai Egyetem Kandó kollégiumának felújítá-
sára, illetve szintén egy tavalyi döntés értel-
mében 317,5 millió forintot fordíthatnak a 
Kiscelli Múzeum rekonstrukciós munkáira. 

- A kerület két nagy hagyományú in-
tézménye mellett a kormány több rész-
letben juttatott forrást önkormányzati 
fejlesztésekre. Fontosnak tartja a kerü-
let vezetésével való együttműködést?

- A kerület vezetésével, Bús Balázs pol-
gármester úrral, az alpolgármesterekkel és a 
képviselő-testület tagjaival példaszerű az 
együttműködésünk. Úgy látom, hogy nagy 
szakértelemmel és lelkesedéssel irányítják 
az önkormányzat munkáját, jól ismerik az 
itt élők gondjait. A kormánynak pedig ott 
kell segítenie, ahol szükség van erre. A fo-
lyamatos egyeztetéseknek köszönhetően 
közel 2 milliárd forintos kormányzati támo-
gatás segíti több önkormányzati fejlesztés 
megvalósulását. A kabinet 2015 decemberi 
döntésével 1,6 milliárd forintot ítélt meg III. 
kerületi beruházásokra. Ez az összeg teremt 

lehetőséget a Heltai Jenő téri piac újjáépíté-
sére, a Váradi utca meghosszabbítására, az 
Árpád Gimnázium nyílászáróinak cseréjé-
re, valamint a III. Kerületi Torna és Vívó 
Egylet létesítményeinek megújítását célzó 
fejlesztésre is. A Nemzetgazdasági Minisz-
térium pályázatán sikeresen vett részt Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata, így a 
Meseerdő Óvoda 63 millió forintos támoga-
tást elnyerve újabb telephellyel bővülhet. A 
2004 óta üresen álló – valaha szintén óvodai 
feladatot ellátó – Váradi utca 9. alatti épület 
75 kisgyermek fogadására lesz alkalmas.

Vannak még tervek, amelyek megvalósítá-
sával a kerület környezeti terhelése jelentő-
sen enyhülhet. Ilyen lehet például az agglo-
merációs közlekedés további fejlesztése, il-
letve újabb P+R-parkolók megépítése is. Az 
óbudai közlekedést fogja segíteni a Márama-
ros utca burkolatának javítása vagy a Soly-
márvölgyi út burkolatának erősítése. Új kö-
zösségi teret alakítanak ki az óbudai Hegyvi-
déken; a Kecske és Nagyszombat utca által 
határolt területen játszótér lesz, és folytató-
dik a Vörösvári út, Szent Margit Szakrende-
lőtől északra lévő terület rehabilitációja is.

- Sikerként könyvelhető el, hogy számos 
beruházás elindult az elmúlt időszakban. 
Az itt élők azonban panaszkodnak a köz-
lekedésre, nem mindenki elégedett példá-
ul a fonódó villamoshálózat nyújtotta szol-
gáltatás színvonalával.

- Közéleti szereplőként gyakran tapaszta-
lom, hogy mi, magyarok nagyon kritikusak 
vagyunk. Elfogadva minden érvet, és meg-
értve minden panaszt, azt se felejtsük el, 
hogy a közösségi közlekedés modernizációja 
az itt élők régi igénye volt. Óbudáról ma már 
sokkal egyszerűbben juthatunk el a főváros 
távolabbi pontjaira, Kőbányára vagy 
Újbudára. 2010 után a kormány, a főváros és 
a kerület együttműködésének köszönhetően 
ezen a területen is jelentős előrelépés történt.

- Tavaly Ön is csatlakozott a Szent 
Margit Kórház fejlesztését célul kitűző 
civil kezdeményezéshez. Több mint 20 

ezer aláírás gyűlt össze. Hasonló 
akció indult egy másik jelentős bu-
dai, a János Kórház megmentésé-
ért. Sokan kíváncsiak, megszüle-
tett-e már a döntés a fejlesztésről?

- Az Ön által említett kezdemé-
nyezések is jelzik, hogy ez az egyik 
legtöbb embert foglalkoztató kérdés 
választókerületünkben. A kormány 
elkötelezett Buda egészségügyi ellá-
tásának javításáért, olyan döntést kí-
ván hozni, amely évtizedekre meg-
nyugtató módon rendezi ezt a prob-
lémát. Jelenleg több javaslat is fek-
szik a kabinet asztalán. Annyit el-
mondhatok róluk, hogy bármelyik 
valósul meg, a Szent Margit Kórház 
fejlesztése sem marad el. A budai 
egészségügyi fejlesztésre az idei 
költségvetésben egymilliárd forin-

tot, jövőre pedig a projekt előrehaladása 
szerint biztosítunk forrást.

- Miniszterként szinte mindennap lát-
juk-halljuk a híradásokban, hiszen az 
egyik legfontosabb területet irányítja. 
Képviselői munkájára marad elég ideje?

- Mindkét feladatomat igyekszem felké-
szülten és lelkiismeretesen végezni. 2013 
márciusa óta vezetem a Nemzetgazdasági 
Minisztériumot, és az eltelt időszakban si-
került az országot a csőd közeli állapotból 
folyamatosan fejlődő pályára állítani. A kor-
mány legfontosabb célkitűzése a gazdaság 
stabilizálását követően az, hogy jobban élje-
nek az emberek. A mögöttünk hagyott és az 
előttünk álló feladatok is számosak, és ez ér-
vényes képviselői munkámra is. Igyekszem 
úgy alakítani a programomat, hogy minden 
héten részt vehessek választókerületi ese-
ményeken is. A III. kerületben az önkor-
mányzat és intézményei nagyon intenzív 
munkát végeznek, sok programot szervez-
nek. A teljesség igénye nélkül kiemelném, 
hogy az Óbudai Kulturális Központból, az 
Óbudai Sport Kft.-től, az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézménytől, sok civil szerve-
zettől és egyesülettől kapok folyamatosan 
meghívásokat rendezvényekre, amelyeket 
ezúton is nagyon köszönök. 

- Talán nem árulunk el nagy titkot az 
olvasóknak, ha elmondjuk, nehezen sike-
rült megszervezni az interjú időpontját. 
Percre pontosan kiszámolt idejébe hogy 
tud időt szorítani a családjának?

- Ahogy mindannyiunknak, nekem is a 
családi háttér nyújtja a valódi biztonságot, 
amely nélkül a munkámat sem tudnám jól vé-
gezni. Huszonkét éve, 1994-ben házasodtunk 
össze feleségemmel, Szilviával, négy gyer-
mekünk van. Lányaink már fiatal felnőttek, 
Vanda egyetemista, Saci ezekben a hetekben 
érettségizik. Nagyobbik fiam, Misu ősszel 
már gimnazista lesz, legkisebb gyermekünk, 
a hároméves Samu idén kezdi az óvodát. Bár-
mennyi legyen is a munka, mindennap szakí-
tok időt a családomra.

„A III. kerület fejlődéséért dolgozom”
– Beszélgetés Varga Mihály országgyűlési képviselővel –
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata számára már évek óta ki-
emelt fontosságú, hogy a Békásmegyeri Piac megújulhasson. A 
meglévő épületet közel 40 éve ideiglenesként építették meg, és az 
időközben történt változtatások ellenére sem tudja méltó módon 
kiszolgálni a kerület északi részén élő 70 ezer lakost, és a piacot 
szintén napi szinten látogató agglomerációbeli tízezreket.
A kerület 2013-ban saját költségén kezdte meg a piac újraterve-
zését, így 2014-re elkészültek az engedélyes tervek. Ennek bir-
tokában látszott, hogy az új piac létrehozása – tervezéssel, en-
gedélyezéssel, bontással, az ideiglenes működés feltételeinek 
megteremtésével, az új csarnok, a külső piacrész, a mélygarázs 
és a piac környezetének megépítésével – mintegy 4,6 milliárd 
forintba kerül, így nyilvánvalóvá vált, hogy az önkormányzat 
külső forrás bevonása nélkül nem tudja megvalósítani a beruhá-

zást. Hogy ne kelljen hitelt felvenni, a kerület kormányzati tá-
mogatásért folyamodott.
2015-ben az önkormányzat 150 millió forintot kapott a kormány-
tól kiviteli tervezésre és a lebonyolítás előkészítésére, 2016-ban 
pedig újabb 150 millió forintot a bontási- és organizációs tervek 
elkészítésére, illetve az ideiglenes piaccal kapcsolatban felmerülő 
költségekre. Egy tavaly de cem beri kormányhatározat alapján to-
vábbi csaknem 1 milliárd forint juthat az idei évben a piac megújí-
tására. Ezzel már a munkálatok megindítása is lehetségessé vált, 
ám mindaddig, amíg a fennmaradó 3,3 milliárd forint nem áll ren-
delkezésre, a kerület nem kezdi meg a munkálatokat. Jelenleg is 
folyik a forráskeresés, és az önkormányzat bízik abban, hogy a 
kormány a következő évben is támogatja a beruházást, és így mi-
előbb el lehet kezdeni a munkálatokat.

Az óbudai sörfesztivá-
lon szinte kizárólag 

hazai készítésű sörök je-
lentek meg, ez alól csak a 
rozsnyói Kaltenecker és a 
csíkszent si mo ni Csíki sör 
volt. A legtöbb főzdében 
600 forint volt egy korsó, 

de mindenhol lehetett ki-
sebb mennyiséget is kós-
tolni. Biztos hogy min-
denki megtalálta a ked-
venc világos, barna, búza, 
fekete, szűretlen vagy a 
számtalan gyümölcsös 
sör között a kedvencét.

Az első Óbudai Kézműves sörök fesztiválját május 21-én és 
22-én rendezték a fő téren „Kisüzem 2016” címmel. Az ese-
ményen több mint 30 főzde közel 200 sörét lehetett megkós-
tolni, ételfinomságok társaságában. A jó hangulatot koncer-
tekkel fokozták a szervezők.

Sörimádók ünnepe 
30 főzde kínálatából 

Fotó: Antal István
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A Magyar labdarúgó szö-
vetség pályázatának és az 
önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetően a pais 
Dezső általános Iskola ta-
nulói számára a testnevelés 
órákat már egy korszerű 
technológiával felújított 
20×40 méteres műfüves lab-
darúgó pályán tartják.

Az elmúlt évek sport-
fejlesztései nyomán 

az önkormányzathoz 
kapcsolódó 15 általános 
iskolából már 13 rendel-
kezik műfüves pályával 
és csupán három gimná-
zium nélkülözi ezt – 
mondta Bús Balázs pol-
gármester az eseményen. 
Fontos célnak nevezte, 
hogy Békásmegyeren 
minél több sportolásra 
alkalmas területet alakít-
sanak ki, illetve a Pais 
Dezső Általános Iskola 
udvarán folytatódjon a 
sport célú fejlesztés. Je-

lezte, a kerületben há-
rom olyan sportegyesü-
let is működik, mely fon-
tos szereplője a labdarú-
gó utánpótlás képzésnek.

A Pais Dezső Általá-
nos Iskolában korábban 
két aszfaltozott sportpá-
lyán rúghatták a bőrt a 

diákok. A 35 éves pályák 
felülete egyenetlen volt, 
feltöredezett az aszfalt és 
balesetveszélyessé vált. 
A rekonstrukciót az is 
indokolta, hogy tavaly 
23 igazolt játékosa volt 
az iskolának, 60-an jár-
tak labdarúgó szakkörre.

Már több mint 100 pá-
lyaátadó eseményen vett 
részt Dunai Antal, aki a 
békásmegyeri avatón az 
MLSZ képviseletében 
volt jelen. Hangsúlyozta, 
hogy a tehetségek neve-
lését szolgáló pályákra 
nem csak az élsport meg-

alapozásának szempont-
jából van nagy szükség, 
hanem az egészséges 
életmódra szoktatás mi-
att is.

Az MLSZ pályázatnak 
köszönhetően a Dr. Bé-
res József Általános Is-
kola Keve utcai telephe-
lyén található leromlott 
állapotú sportpálya is 
megújul. Mindkét iskola 
kiemelt figyelmet szentel 
a tanulók sportolási lehe-
tőségeinek biztosítására. 
A tanulók körében a leg-
népszerűbb sport a lab-
darúgás, az iskola tanu-
lói évek óta rendszeresen 
részt vesznek a Bozsik 
Programban.

Az új műfüves pálya 
elsősorban az iskola ta-
nulóinak testnevelés órai 
helyszíne a délelőtti idő-
szakban, a nap többi ré-
szében foci edzéseknek 
és napközis sportfoglal-
kozásoknak ad otthont.

Megújul a Keve utcai sportpálya is

Korszerű műfüves pályák iskolákban

Farkas Balázs (fidesz-KDnp) Óbuda-békásme-
gyer 4. számú választókerülete (déli irányból a 
Kiscelli utcától az erdőhát úton át a Hármasha-
tárhegyi út – perényi út szakaszon a bécsi úton 
keresztül a váradi utca, Törzs utca és zápor utca 
által határolt terület a bécsi útig) önkormányzati 
képviselője. A társasházi közgyűlések munkáját 
is segítő politikust az elmúlt év eredményeiről, 
valamint a várható fejlesztésekről kérdeztük.

- Milyen fejlesztések születtek az elmúlt 
évben a választókörzetében?

- Elsőként a Kecske utca és a Nagyszom-
bat utca kereszteződésében található fit-
neszpark elkészültét emelném ki, amely 
beruházást komoly egyeztetés előzött meg. 
Lehetett szavazni a közösségi fejlesztés 
tartalmára, aminek eredményeként a park 
átadása az elmúlt év őszén történt meg. A 
fitneszpark a mellette található játszótérrel 
együtt jó kikapcsolódási lehetőséget nyújt 
a környéken élőknek, de ahogy én látom, 
messzebbről is elmennek odáig a sportolási 
lehetőség érdekében.

A másik ilyen fejlesztési irány volt az el-
múlt időszakban az egyes útszakaszok csú-
szásmentesítése. Már a 2014-es választáso-
kat követő időszakban panaszok érkeztek el-
sősorban a hegyre felvezető útszakaszok 
ügyében, amelyek különösen télen és az esős 
időszakokban rendkívül csúszóssá válnak. 
Ennek kiküszöbölése érdekében a Nyereg 
úton a Toboz utcánál, illetve a Haránt út ta-

lálkozásánál egy nagyon 
meredek szakaszon 
ugyancsak érdesítettük 
az útvonalat. 

Szintén az elmúlt év 
végén készültek el a tér-
figyelő kamerák, ame-
lyek felszerelése csak 
részben érinti ezt a vá-
lasztókerületet, de je-

lentős előrelépés, hogy a közbiztonság javí-
tása érdekében Belső-Óbuda sok helyszíne 
lett bekamerázva. 

- Milyen elképzelések, tervek vannak a 
választókörzetben a továbbiakra nézve?

- A térfigyelő-rendszer továbbfejlesztése ér-
dekében ma is sokan megkeresnek, hogy mi-
kor lesz lehetőség a további fejlesztésekre, de 
mindannyiszor azt kell mondanom, hogy a 
rendőrség statisztikája alapján a bűnözés 
szempontjából legfertőzöttebb területek él-
veznek előnyt, s azután lehet a fejlesztéssel to-
vább haladni. Igyekszem minden lakóköz-
gyűlésen részt venni, de csak azokra tudok el-
menni, amelyekről értesítést kapok. Az elmúlt 
évben mintegy 25 ilyen lakógyűlésen vettem 
részt, amelyek mindegyikén fontos informá-
ciókhoz is juthatok arról, hogy milyen problé-
máik vannak a lakóközösségeknek. Ezeken az 
összejöveteleken nem a társasház ügyeibe kí-
vánok beleszólni, hanem csak néhány szóban 
ismertetem az önkormányzat oda tartozó el-
képzeléseit, valamint ilyen irányú kérdésekre 

is válaszolni igyekszem. Az eddigi tapasztala-
tok szerint van érdeklődés erre a munkastílus-
ra. Ezúton is várom a képviselők és a társashá-
zi közösségek egyes lakóinak értesítéseit, ér-
deklődését. Így kezdődött el például a Folyon-
dár utca és a Mikoviny utca által határolt terü-
leten a Folyóka utcai lakópark kitakarítása év 
elején a városüzemeltetés munkatársaival és a 
közmunkásokkal.

A fizető parkolás bevezetése a várt eredmé-
nyeket elérte, mert kevésbé zsúfoltak a parko-
lók és a levegőszennyezés is kisebb. Kitolód-
tak azonban a parkolásra használt övezetek 
határai a hegyes területekre, ami a mi válasz-
tókerületünket szintén érinti. Többször is kint 
voltam a területen az érintett közös képviselők 
meghívására, illetve helyszíni bejárást tartot-
tunk az önkormányzat szakembereivel is a 
városrészben, majd közösen megbeszéltük a 
megállni tilos jelzésű táblák kihelyezésének 
kérdéseit, s ha már ott voltunk, a parkrende-
zéssel kapcsolatos kéréseket szintén. Ez utób-
bi munkálatok folyamatban vannak. A parko-
lási övezet tágítása folyamatos egyeztetéssel 
folytatódik, de ez nem csupán a mi dönté-
sünk, hanem a Fővárosi Önkormányzat jóvá-
hagyásával történik. Jelentősebb járdafelújítás 
várható a Doberdó utcától a Végvár utcában 
több, mint negyven méteres szakaszon. Re-
ményeink szerint minél hamarabb megvaló-
sul majd a Váradi utca meghosszabbítása, ami 
jelenleg még a tervezés állapotában van. Ez a 
fejlesztés tehermentesíti majd a Kiscelli utcát, 
ami az egész környék közlekedésére jó hatás-
sal lesz.                                    Bodzay Zoltán

Közvetlen segítség a lakóközösségeknek 

Fotó: Gyimesi János
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négy civil szervezettel írt alá együtt-
működési megállapodást bús ba-
lázs polgármester május 19-én.

A városrész vezetője mellett 
Csonka Berta, az EB OVO 

Egyesület, Czunyi Zsuzsanna, a 
Flóra 2007 Alapítvány, Ozsvár 
András, az Óbudai Judo Club és 
Szűcs Krisztina, az Európalánta 
Egyesület nevében látta el kézje-
gyével a dokumentumokat.

Ebstratégia
Óbuda-Békásmegyer Önkor-

mányzata elhatározta, hogy 
megalkotja saját ebstratégiáját, 
melynek célja, hogy megteremt-
se a kutyatulajdonosok és kutya 
nélkül élők rendezett együttélé-
sét, párbeszédét a kerületben. 
Szintén a stratégia céljául tűzték 
ki a felelős városi kutyatartás 
megfelelő módjának hagyo-
mány- illetve értékteremtését. A 
stratégia kidolgozására és annak 
a kerületi lakosság irányába tör-
ténő közvetítésére az EB OVO 
Egyesületet kérte fel az önkor-
mányzat. A szervezet több ha-
sonló munkát végzett már és je-
lenleg is végez budapesti kerüle-

tekben, illetve a városrészben 
részt vettek a Hold Udvar közös-
ségi tervezési munka, kutyatar-
tással kapcsolatos részében is.

Komplex 
terápiás fejlesztés
A Flóra 2007 Alapítvány 

komplex terápiás fejlesztő tevé-
kenysége hiánypótló és nélkülöz-
hetetlen. Segítségükkel évente 
22-26-an - közülük 3-5 kerületi - 
kisgyermek részesült személyre 
szabott, speciális fejlesztésben, 

esélyt kapva ezáltal az önálló 
élethez szükséges alapfunkciók 
elsajátítására. Tevékenységük el-
ismeréseként 2014-ben megkap-
ták a Fischer Ágoston Óbudai 
Szociális Díjat. A terápiás munka 
mellett az alapítvány a helyi civil 
életnek is fontos résztvevője.

Környezettudatos 
nevelés

Az Európalánta Egyesület álta-
lános célja a jövő generáció kör-
nyezettudatos viselkedésének ki-

alakítása olyan eszközökkel, ame-
lyek a korcsoporthoz igazodva, az 
érzelmeken keresztül játékos for-
mában adják át az ismereteket. Az 
egyesület a 2010 óta nagy sikerrel 
működő „Bábozd zöldre az ottho-
nod!” elnevezésű programsoro-
zatban számos óvodában és isko-
lában 5000 kisgyermeknek és pe-
dagógusaiknak továbbította a 
fenntarthatóság üzenetét. Az 
egyesület III. kerületben megvaló-
sítandó célja, hogy az Óbuda-Bé-
kásmegyer területén élő kisgyer-
mekeket is aktívan bevonja a kör-
nyezettudatos nevelésébe.

Népszerű dzsúdó
Az Óbudai Judo Club 

2004-ben alakult azzal a szán-
dékkal, hogy népszerűsítse a 
sportágat Óbudán, tömegsport 
bázist hozzon létre, versenyeztes-
sen. Ma már 360-an látogatják a 
Sasaki Óbuda Dojo Szabadidő 
Sportcentrumot. Tizenegy éve 
folyamatosan és fejlesztve végzik 
az iskolai Judo Alapú Testnevelés 
oktatását, aktívan bekapcsolód-
nak a kerület sportéletébe, részt 
vesznek a kerület sportrendezvé-
nyein, a Diák Olimpián.

Együttműködés helyi civil szervezetekkel

bús balázs polgármester és Czunyi zsuzsanna, a flóra 2007 Alapítvány 
vezetője az együttműködési megállapodás aláírásán

Az Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központ által 
meghívott családoknak szerveznek 
ételosztást idén is gyermeknap al-
kalmából a Krisna-hívők. A játszó-
házba mindenkit várnak.

Az Ételt az Életért Program 
hagyományos, hétköznapi 

ételosztásai mellett idén már 
második alkalommal rendez ün-
nepnaphoz kapcsolódó élelmi-
szercsomag-osztást. A gyer-
meknapi ételosztást a hagyomá-
nyokhoz hűen Óbudán, a III. ke-
rületben tartják, ahol a kerületi 
családsegítő szolgálat által re-
gisztrált 800 rászoruló részére 
készülnek egy rendkívül gazdag 
tartós élelmiszercsomaggal és 
friss meleg ebéddel. Harmincfé-
le összetevőből – gyümölcsök-
ből, zöldségekből, tartós alap-
anyagokból és többféle édesség-
ből (mogyorókrémes Stühmer és 
egészséges nyírfacukros nyaló-
ka) – áll a Krisna-hívők szeretet-
csomagja, mely általában egy 
olyan óriási zacskót is megtölt, 
hogy sokaknak segítség kell, 

hogy haza tudják vinni. Bár egy 
átlagos családnak egy ilyen cso-
mag egy hétvégi nagybevásár-
lásnak felel meg, a rászorulók 
gyakran takarékoskodnak a ka-
pott élelmiszerekkel és több hé-
ten, vagy akár 1 hónapon át is 
főznek belőle. Emellett friss me-
leg ebéddel, kenyérrel, limoná-
déval és édességgel is megven-
dégelik a családokat.

Az ételosztás idén május 28-
án 11 órától vehető igénybe a 
Flórián teret szegélyező „Falu-
ház” előtti parkolóban. A prog-
ramon ezúttal is részt vesz Bús 
Balázs, Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere, aki szokás sze-
rint maga szolgálja ki meleg fő-
étellel a résztvevőket. A rendez-
vényhez játék- és édességosz-
tással az Összefogás Óbudáért 
Egyesület is csatlakozik. 

Az ételosztás alkalmat ad ar-
ra, hogy mind az önkormány-
zat, mind a családsegítő szolgá-
lat munkatársai, mind a Krisna-
hívők lelkészei és szociális gon-
dozói lelki támaszt nyújthassa-
nak a sorban állóknak.

Ételosztás a családsegítő regisztrált ellátottjainak

Krisna-hívők szeretetcsomagja

Fotó: Antal István
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Tavaly óta már 14-18 éves fi-
atalok is részt vehetnek a 
polgárőrség munkájában, a 
kerületben hét ifjú polgárőr 
teljesít önkéntes szolgálatot 
a felnőttek vezetésével.

A Budapest III. kerüle-
ti Polgárőr Egyesület 

tagsága nagy várakozás-
sal tekintett a polgárőr 
törvény ifjú polgárőrökre 
vonatkozó szakaszára. 
Így örömmel fogadták azt 
a hét fiatalt, akik belépés-
re jelentkeztek az egyesü-
letbe, majd eredményes 
alapismereti vizsgát tet-
tek és az elnökség felvette 
őket a tagok közé. Az ifjú 
polgárőrök elsődleges fel-
adata a lakosság tájékoz-
tatása a polgárőrség tevé-
kenységéről, működésé-
ről, ezért ugyanazon a 
szakmai képzésen vettek 

részt, amelyen a felnőtt 
polgárőrök is. A közgyű-
lés és az elnökség meg-
hozta azokat a döntése-
ket, amelyekkel meghatá-
rozták a diákok egyesüle-
ti helyzetét, öltözetüket, 
felszerelésüket, majd 
megtervezték programju-

kat, bevonásukat a pol-
gárőri kiegészítő felada-
tok végrehajtásába.

Az óbudai ifjú polgár-
őrök részt vesznek az 
ügyeleti szolgálatokban, 
egyesületi képzéseken (pl. 
újraélesztés, defibrillátor 
alkalmazása) és megmé-

rették magukat a polgárőr 
csapat tagjaként az Óbu-
dai Teljesítménytúrán és 
más sporteseményeken is. 
Aktívan részt vesznek a 
lakosság tájékoztatásá-
ban, így megjelennek 
majd a Civil és a Közbiz-
tonsági Napon is.

A szakmai program el-
ső állomásaként a diákok 
látogatást tettek a BRFK 
III. kerületi Rendőrkapi-
tányságon. A fiatalokat 
Rácz Ferenc alezredes, 
kapitányságvezető-he-
lyettes fogadta. Tájékoz-
tatta őket a kapitányság 
helyzetéről, eredménye-
ikről és feladataikról. 
Elismeréssel szólt a III. 
kerületi polgárőrök 
munkájáról, és örömét 
fejezte ki, hogy a jelen-
levő fiatalok is csatla-
koztak az önkéntes bűn-
megelőzőkhöz. A felme-
rült kérdésekre adott vá-
laszokat követően Bukva 
Zoltán főtörzszászlós 
mutatta be a kapitányság 
objektumát, az általuk 
alkalmazott fegyvere-
ket, eszközöket és gép-
járműveket.

Ügyelnek, tájékoztatnak az ifjú polgárőrök

Az enyhe tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen válasz-
tanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fo-
kozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tü-
zek megelőzésére. 
A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben köny-
nyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szélben. A szabadté-
ri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A 
károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában va-
gyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés 
alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet ér-
telmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel össze-
függésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, ki-
véve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból ha-
tósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti 
hulladék égetését csak az adott település önkormányzata enge-
délyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a 
rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. 
Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály 
megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatóság-
gal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és 
a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. 
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatról szóló, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A 
szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és 
minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyag-
ról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, 

és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügye-
letünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, 
mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet 
nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelen-
tő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszo-
nyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, to-
vábbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a 
vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság 
tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen 
akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is 
–, ha azt egyébként más jogszabály megengedi. 
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy 
hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység mi-
att az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi 
hatóság bírságot szabhat ki.

Megelőzhetők a szabadtéri tüzek 

A fő ok a gondatlanság
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A Pilisi Parkerdő Zrt. 
nagyszabású kerék-

pár-turisztikai fejleszté-
sének köszönhetően ápri-
lis végétől 9 Parkolj és 
bringázz! (P+B) ponttal, 
28 kijelölt biciklitúrával 
egy csaknem 600 kilomé-
ternyi ajánlott erdei ke-
rékpáros útvonal áll a ki-
rándulni vágyók rendel-
kezésére. A Pilist, a Vi-
segrádi és a Budai-hegy-
séget átszelő Pilis Bike bi-
cikliút-hálózat a túra-, il-
letve a szabadidő kerék-
párosok igényeit egyaránt 

szem előtt tartva valósult 
meg. (A Pilis Bike honlap-

ja a www.pilisbike.hu cí-
men található.)

Tilos az e-füst
Az elektronikus cigaretta használatát korlátozó sza-
bályozás május 20-tól érvényes. Ennek értelmében 
tilos elektronikus cigarettát és dohányzást imitáló 
elektronikus eszközöket használni a közösségi köz-
lekedési eszközökön és a közforgalmú intézmé-
nyekben. A MÁV-csoport nem intézkedik külön ez 
ügyben, ugyanis a dohányzást tiltó táblák, az 
utastájékoztatási intézkedések – az új szabályozást 
követően – az e-cigaretta tiltására is vonatkoznak.

Takarítás az Amfiteátrumban
Az Óbudai Egyetem hallgatói közül többen össze-
fogtak, a tavaszi jó időt kihasználva április 5-én ta-
karítottak az Amfiteátrumban, példát mutatva ezzel 
az itt játszó kicsiknek, nagyoknak. Mindezek mellett 
az egyetem Cheerleadres csapata egy rövid bemu-
tatóval kápráztatta el az Amfiteátrum látogatóit.

Kalandpark tanösvény
A Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. és a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület együtt-
működésével létrejött Magyarország első kaland-
parkba épített tanösvénye, ahol a látogatók nem csak 
ügyességüket próbálhatják ki, de játszva tanulhatnak 
a hazánkban élő madarakról és fafajtákról is. Az áp-
rilis 22-én átadott két tanösvény összesen 23 madár-
fajról és 3 hazánkban élő pelefajról nyújt információ-
kat, szemléltetve 8 mesterséges költőládát is.

Vasúti kedvezmény 
a Természetjáró Kártyákra

Húsz százalékos belföldi vasúti utazási kedvezményt 
biztosít a MÁV-START és a GYSEV a Magyar Termé-
szetjárók Szövetsége érvényes klubkártyával rendel-
kező tagjainak. A pénztárban a Természetjáró kártya 
számát is feltüntetik a menetjegyen, mert a kedvez-
mény csak a menetjegy és a Természetjáró kártya 
együttes felmutatásával vehető igénybe. A kedvezmé-
nyes menetjegy elővételben is megváltható, de kizáró-
lag másodosztályra érvényes. Első osztály igénybe 
vétele esetén a kocsiosztály-különbözeti menetdíjat, 
InterCity, gyors- és sebesvonatokon pedig a felárat is 
ki kell fizetni. A kedvezményes menetjegy az interne-
tes jegyváltási rendszerben és a jegykiadó automaták-
nál nem vásárolható meg. (A Természetjáró kártyáról 
és a Magyar Természetjáró Szövetségről bővebb in-
formáció a www.termeszetjaro.hu honlapon.) 

Közvilágítási hibák bejelentése
A közvilágítási hibákat a Budapesti Dísz- és Közvilá-
gítási Kft.-nél lehet bejelenteni a belvaros@bdk.hu 
e-mail címen vagy a 238-2515-ös telefonszámon.

Állati tetemek elszállítása 
POLISZ Biztonsági Kft. (1196 Budapest, Ady End-
re út 51.) gyűjti be és szállítja el az állati tetemeket a 
III. kerület közigazgatási területéről. Az önkormány-
zat és a lakosság részéről az állati tetemek elszállí-
tására vonatkozó igényt, bejelentést minden nap 0-
24 óra között a 358-0526-os vezetékes és a 06-70-
338-5819-es mobiltelefonon vagy a 280-8945-ös 
faxon lehet megtenni. A bejelentések a diszpecser@
poliszkft.hu e-mail címen is megtehetők.

ProGrAM A felelős eBtArtásért. Itt a ta-
vasz, kutyázzunk együtt! – így hívták a kutyabarátokat má-
jus 21-én a Csobánka téri Óbudai Kutyás napra. Az ese-
ménnyel elindították az óbudai kutyásprogramot, melynek 
célja a felelős városi ebtartás

Parkolj és bringázz!

A pályázat és a tárlat célja, hogy a fotó-
művészet eszközeivel adjon képet az át-
alakulásban lévő Római-part épületei-
ről, természeti és táji jellegzetességeiről, 
az itt élő, ide járó emberek hétköznapja-
iról, ünnepeiről, az emblematikus helyet 
jellemző sajátosságokról.
A Római-part Óbuda, a III. kerület része-
ként az egyik utolsó természetes partsza-
kasz a városban, népszerű kirándulóhely, 
vízpart, kerékpáros útvonal és futópálya, 
kutyasétáltató. Tradicionálisan kiváló hely 
piknikelésre, halsütödék, fröccsözők, csó-
nakházak, vállalati üdülők, bungallók és vil-
lák helyszíne. Furcsa hely, nyomokban még 
vadregényes, természetes, máshol meglehe-
tősen giccses és gagyi. De egyediségét sen-
ki nem vitatja, hogyléte különféle érzelme-
ket vált ki: majd mindenki a magáénak érzi 
valamilyen formában, nem véletlenül a fő-
város egyik legnépszerűbb pihenőterülete. 
A hely mind kinézetében, mind szellemisé-
gében folyamatos átalakuláson megy ke-
resztül, őriz még valamennyit a megelőző 
évtizedek nosztalgikus, természeti környe-
zetéből. Korábban a lakott területek és a ter-
mészet közötti kapcsolat jól működött, de az 
elmúlt évtizedekben beépült, part menti te-
rület hiányzó árvízvédelme egyre több kér-
dést vetett fel. Mobilgát, nyúlgát… 
A part átalakulásának fontos állomása az 
1960-as évek elejére tehető. A vállalati 
üdülők felépültével a part kezdett túlzsú-

folt és túlhasznált lenni. Az egyik problé-
mát éppen ezek az időközben részben elha-
gyatottá vált épületek jelentik. Ezek és 
más jellegzetességek sok és sokféle, meg-
örökítésre érdemes témát kínálnak.
A pályázat nyitott, nyilvános, azon foglal-
kozástól, életkortól és lakóhelytől függet-
lenül bárki részt vehet, hivatásos és amatőr 
fotósok egyénileg nevezhetnek a www.
obudaitarlatok.hu honlapon, ahol megta-
lálják a pályázat technikai feltételeit is.

Óbudai fotópályázat: A Római-part

Fotó: Antal István
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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 szerepel-
nek, mint arcfestés, karaoke, tánctanítás, különböző 
sportolási lehetőségek és kézműves foglalkozások. 
Az érdeklődők értékes nyereményekhez juthatnak 
tombolán, illetve zsákbamacskán. A családi nap cél-
ja, hogy az oktatás ne szoruljon be az épületbe, sem 
térben, sem időben. A merev kötöttségeket családi-
assá, otthonossá tenni – ha csak néhány órára is.

Jótékonysági nap a bölcsisekért
„Örömóra” címmel jótékonysági napot tart május 
29-én 17 órától a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban az Óbudai Bölcsisekért Alapítvány. Jegyárak: 
részvételi jegy 1500, támogatói 1000 forint. Jegyek 
a bölcsőde vezetőknél igényelhetők.

Nemzedéki találkozó
Az Óbudai Gimnáziumban (volt Martos Flóra Gim-
názium; Szent Lujza Intézet; Cselka Intézet) az im-
már hagyományos nemzedéki találkozót június 3-
án 16 órától tartják, amelyre várják az egykori taná-
rokat, tanítványokat.

Számítógépes tanfolyam időseknek
Június 7-én kezdődik az „Ismerkedés a számítógéppel 
és az internettel; Idősebbek is elkezdhetik!” elnevezésű 
tanfolyam következő kurzusa a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület szerve-
zésében. (Érdeklődés és jelentkezés Neubrandt 
Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon.)

25 éves a Mustármag
Szülőket, egykori kollégákat, régi és jelenlegi diá-
kokat várnak a Mustármag Keresztény Óvoda, Ál-
talános Iskola és Gimnázium fennállásának 25. év-
fordulója alkalmából rendezett ünnepségre, június 
11-én 10 órára. Program: gyülekezés; iskolatörté-
neti kiállítás megnyitója; gyermekmunkák megte-
kintése; 11-től 12 óráig gála; agapé és kötetlen be-
szélgetés 12 órától. (Helyszín: Templom utca 5.)

A 16 kolléga közül 14-
en vettek részt ang-

liai, máltai, írországi és 
németországi intézetek-
ben különböző témájú 
képzéseken, mint pl. az 
infokommunikációs esz-
közök alkalmazása a 
nyelvoktatásban, üzleti 
angol tanítása, tanítás 
minimális eszközökkel, 
vegyes tanulás, azaz 
blended learning, kreatív 
nyelvtanítás stb., két kol-
léga pedig kéthetes nyelv-
tanfolyamon tökéletesí-
tette mindennapi mun-
kájához szükséges nyelv-
tudását. 

A résztvevők a képzé-
seken a régi módszerek 

felfrissítésén és a tanult 
új módszerek megisme-
résén túl kiemelték an-
nak jelentőségét, hogy a 
nyelvtanár számára is 
fontos az anyanyelvi és 
szakmai környezetben 
eltöltött néhány hét an-
nak érdekében, hogy hi-
telesen tudja az általa ta-
nított nyelvet és annak 
kultúráját közvetíteni di-
ákjai felé. 

A külföldi intézmé-
nyekben látottak alapján 
azt is megállapították, 
hogy a Tudomány Nyelv-
iskola szakmai színvona-
lában nem marad el a 
külföldi iskolákban ta-
pasztalt szervezettség-

től, szakmai színvonal-
tól, emberi hozzáállás-
tól, ugyanakkor a tapasz-
talatok alapján több jó 
gyakorlatot is sikerült 
már megvalósítani, pl. a 
diákok számára teázó sa-
rok létesült. (Informáci-
ók: www.tka.hu.)

Óbudai nyelvtanárok EurópábanA Tudomány nyelviskola 16 munkatársa számára nyert tá-
mogatást 2015-ben az erasmus+ KA1-es programban külföl-
di pedagógus-továbbképzésen és nyelvtanfolyamon való 
részvételre. A Tempus Közalapítvány által kezelt pályázat ok-
tatással foglalkozó intézmények számára biztosít lehetősé-
get szakmai és nyelvtudásuk külföldön való fejlesztésére, 
úgynevezett job shadowing programok megvalósítására, va-
lamint külföldi intézményekben történő vendégoktatásra. 

Az „Internationale Deutsch-
olympiade”-nek ad otthont 
július 17-től 30-ig berlin.

A nemzetközi ver-
senyt kétévente 

tartják, célja a német 
nyelv és kultúra népsze-
rűsítése. Hazai, nemzeti 
elődöntőjét a Goethe In-
tézetben, harminc páros 
részvételével rendezték  
április 21-én. A verseny 
győztesei a III. kerületi 
Veres Péter Gimnázium 
10. a osztályos tanulói: 
Perosa Szandra és Pál 
Szilveszter. Ők képvise-
lik Magyarországot nyá-
ron a berlini döntőben, 
ahol 68 országból 136 fi-
atal vetélkedik egymás-
sal. A győztes páros mel-
lett felkészítő-kísérőta-
náruk ugyancsak teljes 

körű ösztöndíj keretében 
szakmai tanár-tovább-
képzésen vehet részt.

A két fiatal eredménye-
sen szerepelt a német 
nyelvi Országos Középis-
kolai Versenyen (OKTV) 
is, ahol több forduló után 
az országos döntőbe ju-

tottak. Pál Szilveszter a 
12., míg Perosa Szandra 
a 14. helyen végzett, ami 
azért is bravúros, mert 
mindketten még csak a 
10. évfolyamba járnak, 
míg az indulók nagy 
többsége 11-12. évfolya-
mos.

Népszerűsítik a német nyelvet

A varga István Kereskedelmi, Közgazdasá-
gi szakközépiskola és szakiskola második 
alkalommal szervezett egészségnapot má-
jus 10-én, melyen különböző szervezetek 
biztosították, tanóránként 30 percben a 
színvonalas előadásokat és a gyakorlati ok-
tatást.

A Vöröskereszt az elsősegélynyúj-
tás alapjait adta át a fiataloknak, a 

III. kerületi Óbuda-Békásmegyer Vé-
dőnői Szolgálat iskolavédőnői felvilá-
gosító és prevenciós előadásokat tar-
tottak nemi betegségek, önvizsgálat és 
helyes táplálkozás témakörben, vala-
mint egészséges szendvicsek és turmi-

xok elkészítésének bemutatásával szí-
nesítették a programot. Képviseltette 
magát a BFKH Népegészségügyi Fő-
osztálya és II. kerületi Népegészség-
ügyi Osztálya is, elsősorban a higiénia 
és a védőoltások fontosságára, illetve a 
káros szenvedélyek súlyos romboló 
hatására hívva fel a diákok figyelmét. 
Néhány osztály fogszakorvos és neu-
rológus előadásán is részt vehetett, az 
önvédelemről pedig a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Tonfa Szakosztá-
lya és a BRFK képviselőitől hallhat-
tak. Megkóstolhatták az Eisberg saláta 
fajtákat, amit a cég munkatársai 
promotáltak.

Egészségnap a Vargában
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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
 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

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

 „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

 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, Ke-
ve 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 Sándor
 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 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774

 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő 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, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás!  Tel.: 06(30)341-3423
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: 
h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év ga-
ranciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812
 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 ki-
szállás 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 leraká-
sa magánszemélyek, közületek részére. Tel.: 
06-30-212-3308
 ASZTALOSMUNKA! Gardróbszek-
rény, konyhabútor készítése, lambériázás, 
teraszburkolás. Bútor, ajtó-ablak javítás. 
+36203520869
 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 
Centrum 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

 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

 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

 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

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán 
és környékén idős személy gondozásában se-
gítséget nyújtana. Tel.: 06-30-25-33-757
 Szexuálpszichológiai tanácsadás kedve-
ző áron a III. ker. Polgár utcában minden hét-
köznap. Az első alkalom ingyenes. Motkó 
Noémi szexuálpszichológus. Bejelentke-
zés:06-20/577-59-15
 Pedikűr házhoz megy! Benőtt köröm, 
bőrkeményedés, tyúkszem kezelés! Nyugdí-
jas kedvezmény. Tel.: 06-20-806-7783
 Gyermek- és felnőttpszichiátriai magán-
rendelés Óbudán. Dr. Fülöp Zsuzsanna. Je-
lentkezés: 06-30-6849763
 Fogyasztómasszázs fájdalommentesen. 
Hőkamerás testanalízis, pénzkereseti lehe-
tőséggel. premiumkko@gmail.com
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás 
rendelése: Dunamed rendelő, III. ker. Kisko-
rona u. 20. Tel.: 387-1508 Indokolt esetben 
háznál is kezel!
 Dr. Bíró Gáspár főorvos nőgyógyászati 
szakrendelése. Több évtizedes tapasztalat. 
Ultrahang vizsgálat is. Labor vizsgálatok le-
hetősége. Szolíd árak. Bejelentkezés: 06-
209-251-362
 Szégyelli lábát! Pedikűr szolgáltatás, 
talp-körmök kezelése! Mária Menacer pedi-
kűrös 06-30-668-2703 Kata Köröm Stúdió 
Self Store Pláza, Békásmegyer, Pünkösdfür-
dő út 52-54.

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétika tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809, 
06(70)619-5546
 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 Goe-
the Intézetekben megszerzett tapasztalattal, 
bármely 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
 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.:332-0243
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
 Könyveket, könyvtárakat  (régit, újab-
bat) antikváriumunknak vásárolok. 100 
könyv felett díjtalan kiszállással. Tel.: 
06(20)425-6437

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  
 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
 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, kerá-
miát, hiradástechnikát, könyvet, órákat, sző-
nyegeket, 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 Ne-
mes Galéria: 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
 Borostyán (golyó forma előnyben), 
Arany-Ezüst és Brilliáns ékszerek felvásár-
lása a legmagasabb áron. XI. kerületi Fehér-
vári úti csarnok földszint, virágsoron 
(Porcelán-Ezüst üzlet). Tel.: 061/2094245
 Magas áron vásárolok fazonaranyat, 
ezüstöt, borostyánt, órákat, koralt. Cím: V. 
ker. Kígyó 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 : 06-30-9673067
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésére 
megvizsgálom. dr. Székely 06-30-9000-963
 Eladó III. Aranypatak utcában kétszin-
tes családiház, egyedi gázfűtéssel, cserép-
kályhával, gondozott, bekerített, sarki 835 
m2-es telekkel, külön garázzsal, fatárolók-
kal. Tel.: 06-1-387-1761
 Felújítandó panellakást keresek saját 
részre a III.kerületben. Tel.: 20-585-0226
 Pilisvörösvár Sziklaközben eladó vasút 
közeli- 1100 négyzetméter telek, faházzal. 
Tel.: 06-20-397-8993
 Ürömi lakóparkban eladó kétszobás elő-
kertes lakás, tehermentes, korrekt rezsi. Tel.: 
06-70-572-6929
 Ingatlanirodánk eladó lakásokat keres! 
Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd 
ingyen. Ismerősének lakása eladó? Hívjon, 
Ön is jutalékot kap! 06-20-960-0600
 Eladó, kiadó ingatlanok 2,5%-os jutalék-
kal teljes ügyintézéssel Budapesten, www.
bastyaingatlan.hu, 06-70-633-6556
 Óbuda-Óvárosban 36 nm-es, kertre né-
ző, felújítandó téglalakás eladó: 14,9 Mft. 
06-70-245-7869

 
állás

 III. kerületbe keresünk villamossági 
technikust szakirányú végzettséggel, jogo-
sítvánnyal, számítógép-kezeléssel, munka-
tapasztalattal. Fényképes életrajzot az 
emex@emex.hu-ra kérünk fizetési igény 
megjelölésével. Érdeklődni: 06-70-335-5351
 Pilisborosjenői víz-, gáz-, fűtésszerelő 
iparos keres hosszú távra szakmunkást vagy 
segédmunkást. Tel.: 06-20-423-5812
 Segédmunkást keresek a közelben lévő 
irodaházba. Munkaidő 8 óra, fix fizetés. Ér-
deklődni: 06-30-821-0882
 Takarítónőt keresünk a III. kerületi laká-
sunkba, aki megbízható és a munkájára igé-
nyes. Érdeklődni: turcsanyidodo@t-online.
hu
 Óbudai családi napközibe gondozónőt és 
dadust keresünk bölcsis korúakhoz érvényes 
eü-könyvvel, képzettséggel. Jelentkezni: 
fényképes önéletrajzzal bolcsiobuda@
gmail.com

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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 Alkalmazotti jogviszonyban fodrászt ke-
resünk békásmegyeri szalonba. Tel.: 06-70-
248-7911
 Takarításhoz és vasaláshoz keresek heti 1 
alkalomra a munkájára igényes bejárónőt. 
Fényképes önéletrajzokat ide várom: 
jviktor21@gmail.com
 Békásmegyer a hegyfelőli oldalon, vállal-
kozóival fodrászt keresek; 06 20 350 6483

 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

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

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

Hirdetés – Program

Talán még mindig van, aki nem 
tudja, hogy a vidám színpadot 
már Óbudán kell keresni! sőt, 
idén először az Óbudai nyár 
programjai között is szerepel-
nek. A 65. szülinapjához köze-
ledő színház, sok megrázkód-
tatás után, az óbudai euro-
Centerben talált otthonra, sok 
előnyével és sok, nem a meg-
szokott színházi adottságával 
együtt!  Az ünnepi évad, a „vi-
dámtól” nem megszokott újí-
tással kezdődik. Böröndi Ta-
mással, a színház igazgatójá-
val beszélgettünk.

Méltó módon szeret-
nénk az elmúlt 65 

évet megünnepelni – kezd-
te beszélgetésünket a szí-
nész, rendező, Böröndi Ta-
más. - A már megismert és ked-
velt szórakoztatás a célunk, a 
sokszor lenézett műfaj legszín-
vonalasabb képviselete.  Már 
most, június elején, az új bemu-
tatónkkal is visszakanyarod-
nánk és emlékezünk kicsit az el-
múlt évtizedek klasszikus szórakoztatására. Ezért 
tűzünk műsorra egy igazi klasszikust, Wasza ry Gá-
bor: Bubus című darabját. A kiváló társulatunkból, 
többek között a „Négy meztelen férfi”-ben is fellé-
pő Esztergályos Cecíliát is láthatja a közönség. A 
kabaré műfaj igazi otthonaként, továbbra is minősé-
gi humorral szeretnénk szórakoztatni. A Dumaka-
baré és a nem rég bemutatott Pest-
nevelés óra is példa erre.

- Nem megszokott ennek a 
színháznak a repertoárján az if-
júsági és gyerek előadás. Ez is a 
„frissítés” eredménye?

- Számos jótékonysági ügy ré-
szesei voltunk az elmúlt évadok-
ban is. Óbudán szívügyünk lett a 
családok, rászorulók támogatása. 
Az ifjúsági- és gyermektagoza-
tunk létrehozásával azonban 
minden családnak szeretnénk se-
gíteni úgy, hogy nyújtunk egy 
újabb alternatívát arra, hogy a 
gyerekekkel hova mozdulhassa-
nak ki a számítógépek elől! Itt 
egy újabb hely, ahol klasszikus 

meséket és kötelező olvasmányokat színházi kör-
nyezetben nézhetnek meg, családi programként.

- Több vendégjáté-
kot is láthatunk a Vi-
dám Színpadon! Ez is 
az újítás része?

- Igen! Szeretnénk a 
„hontalan színházak – 
állandó Színháza” len-
ni, otthont adni elő-
adásaiknak és egyfajta 
összetartó erő, új szín-
házi közösség motorja 
is lenni.

„A vidámság ott van, ahol mi vagyunk!” 
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Idén már 15. alkalommal vár kicsi-
ket és nagyokat Magyarország leg-
nagyobb ingyenes családi rendez-
vénye, a Generali Gyerek sziget. A 
júniusi hétvégéken, minden szom-
baton és vasárnap több tucat válto-
zatos program szórakoztatja majd 
a látogatókat a Hajógyári-szigeten.

Koncertek, színház, kaland-
park, bohócok, bábelő-

adások, kézműves foglalkozá-
sok, sportprogramok – ezeket 
és megannyi más izgalmas 
programot kínál idén is a Gene-
rali Gyerek Sziget a júniusi hét-
végéken apróknak és nagyob-
baknak. A Nagyszínpad ad 
majd otthont a kedvelt koncer-
teknek, táncbemutatóknak, 
bábszínháznak, de nem hiá-
nyoznak a bohócok, zenészek, 
bábosok, mutatványosok sem a 

programokból.  Lesz állatsimo-
gató, sporthelyszín, de akár al-
kothatnak is a gyerkőcök a 
Kéz műves Palotában, vagy kí-
sérletezgethetnek a Csodák Pa-
lotájában. Az 1956-os emlékév 
alkalmából, az egyik helyszí-
nen megismerkedhetnek az 
’50-es évek hangulatával, kora-
beli járművek, tárgyak bemuta-
tásával és egy családi óriás tár-
sasjátékkal.

Idén is több programhelyszí-
nen téma lesz a környezetvéde-
lem, az egészség és a helyes 
táplálkozás. Jön tehát a Gyerek 
Sziget, ahol négy hétvégén át 
tobzódhat majd az ingyenes 
programlehetőségben a gye-
reksereg Magyarország legna-
gyobb gyerekfesztiválján.

(Részletes program a www.
gyereksziget.hu oldalon)

Gyerekfesztivál 
a Hajógyári-szigeten

Nyári táborok a Ganz Ifjúsági Műhelyben
Modellezés és elektronika: az ebben az évben 32 éves Ganz Ifjúsági Mű-

hely idén is megrendezi nyári táborait.A foglalkozásokon készített munkákat 
a fiatalok hazavihetik. Lehetőség van modellező foglalkozáson részt venni 8-
12 éves kor között, illetve elektronikain 12 éves kortól. A nyári táborok idő-
pontjai: június 20-június 24., illetve június 27- július 1-ig. A tábori napok 
10-től 17 óráig tartanak és napidíjjal működnek. Ár 2000 forint/nap. A díj 
magában foglalja a tízórait, az ebédet,a programokat és az elkészített munka-
darabot. Érdeklődni a helyszínen lehet (Hímző utca 11.) vagy a 06(30)330-
5117-es telefonszámon Kövesdy Csaba műhelyvezetőnél. (Előzetes regisztrá-
ciókat és jelentkezéseket a kovesdycsaba@gmail.com e-mail címen várják.)
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Kilencedik alkalommal szer-
vezték meg az Év Iskolabüfé-
je versenyt és az általános 
iskolás tanulók egészséges 
táplálkozás vetélkedőjét a 
laborc utcai barátság sza-
badidőparkban május 20-án.

Bús Balázs polgár-
mester megbízásából 

2008-ban alakult meg az 
Iskolabüfé Munkacsoport 
az óbudai iskolabüfék kí-
nálatának egészségesebb 
irányba történő elmozdí-
tása érdekében. A verse-
nyek célja, hogy a részt-
vevő iskolabüfékben mi-
nél nagyobb arányban je-
lenjenek meg az egészsé-
ges ételek (pl. teljes kiőr-
lésű lisztből készült 
szendvicsek, pékáru, tejes 
italok, zöldség, gyü-
mölcs) a kevésbé ajánlott, 
zsírdúsabb, szénhidrát-
ban gazdag élelmiszerek-
kel (fehér lisztből készült 
pékáru, szénsavas üdítő-
italok, chips stb.) szem-
ben. Továbbá az általános 
iskolás diákok táplálkozá-
si vetélkedője által a diá-
kok egészségtudatos táp-
lálkozással kapcsolatos 
ismeretei bővüljenek.

A versenyre jelentkező 
csapatokat idén is Óbu-
da-Békásmegyer Védő-
női Szolgálatának iskola-
védőnői készítették fel, 
iskolai foglalkozásokon. 
2016-ban összesen tíz 6. 
osztályos csapat jelentke-
zett és az egész napos ve-
télkedés szoros eredmé-
nyeket szült. A gyerekek 
10 állomáson tehették 
próbára tudásukat az 
egészséges táplálkozással 
és életmóddal kapcsolatos 
tudnivalók kapcsán. Az 
állomásokat az összes in-
duló csapat teljesítette.

A legeredményesebb-
nek a Fodros Általános 
Iskola csapata bizonyult, 
a kupát 93,5 ponttal nyer-
ték el. A 2. helyezett a Dr. 
Béres József Általános Is-
kola csapata, míg a 3. he-
lyezett Ziper nows ky Ká-
roly Általános Iskola csa-
pata lett. A csapatok ötal-
kalmas fürdőbelépőket és 

értékes könyveket, az első 
helyezett még sporteszkö-
zöket is átvehetett az elis-
merő oklevelek mellett.

Az iskolások versenye 
után hirdették ki az Év Is-
kolabüféje címet. Minden 
évben díjazzák azokat a 
III. kerületi iskolabüfé 
üzemeltetőket, akik a bü-
fé kínálata során legin-
kább meg tudják valósíta-
ni az egészséges táplálko-
zásra való törekvést. Az 
értékelés szempontjai kö-
zött az egészséges ételvá-
laszték mellett azt is pon-
tozta a munkacsoport, 
hogy melyik iskolabüfé 
üzemeltető illetve sze-
mélyzete tudta leginkább 
motiválni a tanulókat az 
egészséges táplálkozásra.

A 2016-os év Év Iskola-
büféje díját a Dr. Béres 
József Általános Iskola is-
kolabüfése, Hajek Éva 
nyerte el, egyéni ötletei-
vel, ötletes kínálási mód-
jával és saját készítésű 
zöldségtállal. A vándor-
serleg tehát ezúttal hozzá 

került. 2. helyezett: Dudás 
Illésné, a Krúdy Gyula 
Angol-Magyar Két Taní-
tási Nyelvű Általános Is-
kola büfése, aki idén is íz-
letes és egészséges étele-
ket szolgál fel az iskola ta-
nulóinak. Mindig újabb és 

újabb ételeket próbál ki. 
Saját készítésű limoná-
dékkal kedveskedik a 
gyerekeknek. 3. helyen 
végzett a Bárczi Géza Ál-
talános Iskola iskolabüfé-
se, Petykó Mária, aki az 
év elejétől üzemelteti a 

büfét, és külön témahe-
tekben gondolkodva ala-
kítja a kínálatot, méri fel a 
gyerekek igényeit.

Az eredményhirdetésen 
a díjakat és jutalomtár-
gyakat Kelemen Viktória 
alpolgármester adta át.

Megvan az Év Iskolabüféje verseny nyertese • Vetélkedő az egészséges táplálkozásról

Egészséges ételek, ötletes kínálással

Kaszásdűlői egészség-
nap a Szent Margit 

Rendelőintézet szervezésé-
ben május 28-án 10-től 13 

óráig. Szűrések: tompalá-
tás szűrése gyerekeknek 1 
éves kortól 6 éves korig; 
vércukor- és koleszterin-

mérés; In Body-mérés 
(testösszetétel-analízis); 
táplálkozási tanácsadás; a 
tüdő állapotának felméré-

se; vérnyomás- és pulzus-
mérés; gyermekortopédiai 
szűrés; anyajegyszűrés. (A 
belépés ingyenes. Hely-
szín: Kaszásdűlői Kulturá-
lis Központ – 3K; Pethe Fe-
renc tér 2.)

egészségügyi szűrővizsgálatok Óbuda napján, május 7-én 
a zichy-udvarban

Egészségnap Kaszásdűlőn

Fotók: Sánta Balázs

Fotó: Antal István

Tények a kerületi iskolákban történt rosszullétekről
Iskolás gyermekek szülei hasmenéssel járó megbetegedést jeleztek 2016. áp-
rilis 17-én a III. kerület egy részén közétkeztetést szolgáltató Gyermekmenza 
Kft. vezetésének. A cég 18-án, hétfőn a problémáról beszámolt az ÁNTSZ ille-
tékeseinek, akik haladéktalanul megkezdték az érintett konyhák vizsgálatát. Az 
ÁNTSZ által a szülők körében végzett e-mailes felmérés kapcsán kiderült, 
hogy több száz gyermek lehet érintett az ügyben.
Óbuda Békásmegyer Önkormányzata az elmúlt időszakban folyamatosan kap-
csolatban volt a Gyermekmenza Kft.-vel, valamint az ÁNTSZ illetékeseivel annak 
érdekében, hogy a vizsgálat eredményéről mielőbb értesülhessen. Az ÁNTSZ 
legfrissebb tájékoztatása szerint a felmérést még nem zárták le, a laboratóriumi 
vizsgálatok még folyamatban vannak. Legnagyobb meglepetésünkre az ügyben 
szintén vizsgálódó Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Nö-
vény- és Talajvédelmi Főosztálya  az általa lefolytatott vizsgálat megállapításai-
ból részleteket közölt a sajtóval, de a törvényben a közétkeztetés biztosítására 
kötelezett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát nem tekintette ügyfélnek, ezért 
az általa hozott határozatot számunkra nem küldte meg. 
Tekintettel arra, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felelősséget érez 
a kerületi iskolákba járó diákokért, elvárja, hogy a szakhatóságok ezen intéz-
ményekben végzett vizsgálatairól megfelelő tájékoztatást kapjon.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a hatóságok által meghozott határoza-
tok jogerőre emelkedését követően a szükséges lépéseket meg fogja tenni.
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Az óbudai autósport csapat, 
a bánkuti Motorsport har-
madik éve futtatja junior 
programját. erről beszélget-
tünk a csapatvezetővel, id. 
Bánkuti Gáborral.

M int köztudott, az 
egész világon, így 

hazánkban is egyre lej-
jebb tolódik a sportot el-
kezdő ifjak életkora, ez 
alól az autósport sem ki-
vétel. Rallycrossban már 
10 éves kortól 18 évesig 
indulhatnak a fiatalok a 
Junior Kupában 72 LE-s 
Suzuki Swiftekkel. Ter-
mészetesen előtte nekik 
is végig kell járniuk a 
szokásos „szamárlétrát”, 
mely általában először a 
gokart-, majd a szlalom 
versenyzés – mondta a 

csapatvezető. A csapat 
két ifjonca, Amrein Ro-
land (13) és Orvos Huba 
(10) most ezt az utat jár-
ja. Mindkettőjük mento-
ra a csapat 9-szeres baj-
noka, Bánkuti Gábor. 
Roland hat év eredmé-
nyes gokartozás után a 
második évét tölti szla-
lomban. Közben tett már 
kirándulást a rallycross-
ba is, év végén alig ma-
radt le a győzelmi emel-
vényről. Viszont a szla-
lomban már dobogón 
végzett, sőt az abszolút 
felnőtt mezőnyben is be-
került a legjobb hat közé. 

Huba még a gokartnál 
tart, de már ismerkedik a 
karosszériás autókkal. 
Gokartban már ő is vil-
lantott, a legutóbbi ver-

senyének „B” döntőjét a 
felnőttek között meg-
nyerte. Következő verse-
nyén már az „A” döntőbe 
jutás a célja, mégpedig 
az első hatba kerülés – 
mint mondta a fiatal ver-
senyző. 

- Koncepciónk vissza-
igazolásaként, a nálunk 
szárnyait bontogató Vas-
kó Dominik (12) 2014-ben 
Magyarország legfiata-
labb „felnőtt” autós baj-
noka lett. De nem csak 
autóversenyzőket, sőt, 

elsősorban olyan fiatalo-
kat nevelünk, akik ha jo-
gosítványhoz jutnak, 
már tisztában lesznek a 
saját és autójuk képessé-
geivel, és a közúton is 
uralni tudják azt. Jó hír, 
hogy idén sikerült to-
vább bővítenünk, csapa-
tunkban két-három ülés 
még kiadó, és elsősorban 
a kerületi pilóta palán-
táknak akarjuk megadni 
a lehetőséget – zárta a 
nyilatkozatot a csapatve-
zető. 
(info@bankutimotorsport.hu)

Úton a rallycross felé
A jövő autóversenyző 

bajnokai lehetnek

Kézilabda toborzó
Ismerkedj meg Magyarország vezető csapatjátéká-
val! Az Óbudai Kézilabda sportiskola se 2003-ban, 
2004-ben, 2005-ben és 2006-ban született lányok je-
lentkezését várja korosztályos csapataiba. Érdeklődj 
telefonon: +36-20-212-6352, Klári néni.

Úszás és vízilabda a Római SE-nél
A Budapestért-díjas és Óbudai Balázs Lajos Civil-díjas 
római sport egyesület edzői várják nyári úszótábo-
rukba az alapfokú és haladó tudású gyermekek jelent-
kezését. Érezd jól magad! Sajátítsd el és fejleszd úszás 
tudásodat Óbuda legeredményesebb úszóival! Cé-
lunk, hogy a velünk eltöltött idő alatt elkötelezettje le-
gyél az egészséges életmódnak. Helyszín: pünkösd-
fürdői strand, június 20-tól augusztus 26-ig. Hétfőtől 
péntekig 8.30-tól 16.30 óráig. Étkezés: napi kétszer. 4 
éves kortól 16 éves korig. Részvételi díj: 20000 forint. 
Jelentkezni telefonon és személyen lehet: Gyepes La-
jos, 06-30-293-7302; Gyepes Ádám, 06-30-284-
6823. Ugyanebben az időben vízilabda előkészítő cso-
portot is indítunk : Ferenczy Dániel, 06-20-528-8300.

Az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület 

minden érdeklődőt vár jú-
nius 4-ei gyalogtúrájára. 
Útvonal: Bécsi út-Dober-
dó út sarok, Ganz moz-
dony-Kiscelli parkerdő-
Má tyás hegy-Remete-
hegy-Hármashatár-hegy, 
új kilátópont és Hangár 
büfé-Virágos-nyereg-
Csúcs-hegy-Tök-hegy-
Szarvas-hegy-Alsó-patak 

heg y-Mát yá s - domb -
Solymár végállomás. Táv 
és szintemelkedés: 14 ki-
lométer, 380 méter, közép-
nehéz túra. Találkozó: 9 
órakor, Bécsi út-Doberdó 
út sarok, Ganz mozdony. 
Érkezés: Solymár vasútál-
lomás a délutáni órákban. 
Időpont: június 4. (A túrá-
ra a +36-30-350-8359-es 
telefonszámon, vagy az 
info@osszefogas obudaert.
hu e-mail címen lehet je-
lentkezni.)

Gyalogtúra
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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 június-
ban a Kaszásdűlői Kulturá-
lis Központban. (Te le fon: 
244-8036; e-mail: laszlo.
kiss@mszp.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 367-8791-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.)

Trianon okai és
következményei
Raffay ERnő történész előadása
a rendezvénysorozat fővédnöke:
Z. Kárpát Dániel, országgyűlési képviselő

Időpont: 2016. 06. 10. 18:00 óra
attila nagykirály Hotel, 
Csillaghegy, attila u. 20.

ÓBUDAI NEMZETI ESTEK

KeresztényDeMoKrAtA fÓruM. Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, országgyűlési képviselő „Félidőben” címmel 
tart előadást a Kereszténydemokrata Fórumon, június 7-én 18 
órakor a Selyemgombolyítóban. (Cím: Miklós tér 1.)
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