
Megjelenésünk 
Lapunk követke-
ző száma június 
24-én, pén te-
ken jelenik meg. 

A III. kerületi Polgármesteri Hivatal idén 
negyedszer nyerte el a Kerékpárosbarát 
Település és Munkahely címet.

Egy óbudai lakos kezdeményezésére fo-
gadhatnak örökbe helyiséget a Margit 
Kórházban a komfortérzet javításáért.

Az önkormányzat bemutatja: vizes 
sportnap időseknek június 23-án 9 
órától az Óbudai Szabadidőparkban.

XXII. év fo lyam 11. szám • Meg je le nik két he ten te 32 ol da lon, 73.000 példányban • 2016. június 10.

8
Ismét kerékpárosbarát a hivatal Örökbefogadható helyiségek Nyugdíjas Vizes Sportnap

279

Aquincum • ArAnyhegy • Belső-ÓBudA • Békásmegyer • Békásmegyer-ÓfAlu • csillAghegy • csúcshegy • filAtorigát • hármAshAtár-hegy • kAszásdűlő • mátyáshegy
 • mocsárosdűlő • hAjÓgyári-sziget • remetehegy • rÓmAifürdő • rÓmAi-pArt • solymárvölgy • táBorhegy • testvérhegy • törökkő • újlAk • ürömhegy

ElisMErésEk pEdagógusnapon. A hagyományokhoz hűen és a hivatáshoz méltóan 
ünnepelte meg június 3-án a Pedagógusok Napját Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az 
Óbudai Társaskörben. Az ünnepélyes esemény főszereplője az a csaknem ötven pedagó-
gus volt, akik Bús Balázs polgármestertől és Kelemen Viktória alpolgármestertől átvehették 
az idei kitüntetéseket, polgármesteri dicséreteket és jubileumi diplomákat.     Tudósítás a 2. oldalon

Bús Balázs polgármester és Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának vezetői is 

csatlakoztak a Magyar Hospice Alapítvány „Vi-
selj nárciszt!” felhívásához. A nárcisz virág, 
mint a reménység és szolidaritás szimbóluma, 

világszerte a hospice szemlélet jelképévé vált. 
Az idén 25 éves Magyar Hospi ce Alapítvány 
áprilisban indította Nárcisz kampányát, mellyel 
a figyelmet a társadalmi szolidaritásra szeretné 
irányítani. Óbuda-Békásmegyer, a gondoskodó 

város 40 kitűző megvásárlásával, 40-szer fél-
órányi gondoskodást támogat és ezzel a gyó-
gyíthatatlan daganatos betegek méltó ellátásá-
hoz járul hozzá. További részletek az akcióról: 
http://www.hospicehaz.hu/viselj-narciszt#/

ÓBUDAI NYÁR JÚNIUS 4.–AUGUSZTUS 28.
Száznál is több programmal várják a látogatókat • Ajánló a 13-15., 32. oldalon

„Viselj nárciszt!” a méltó betegellátásért
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Khalil Gibran, a mo-
dern arab líra egyik 

legnagyobb formátumú 
alkotójának gondolatával 
kezdte Bús Balázs pol-
gármester ünnepi beszé-
dét. A sorok megragadó 
képszerűséggel írják le a 
gondjainkra bízott gyer-
mek életpályájának ívét. 
Sok mindentől függ, 
hogy nyílként célt ér-

nek-e, de a család és az 
iskola biztosan a legfon-
tosabb hajtóerő – tette 
hozzá a kerület vezetője. 
A korábbi évek oktatási 
munkáját értékelve el-
mondta, a kerület átla-
gon felüli oktatási szín-
vonalat volt képes nyúj-
tani, a teljesítmény mö-
gött pedig rendkívül sok 
munka, a tanárok elhiva-
tottsága, valamint az 
óbudai gyerekekben rej-
lő képességek álltak. A 
polgármester ugyanak-
kor arról is szólt, hogy 
már korábban is vegyes 
érzelmekkel gondolt a 
kihívások elé állított ok-
tatási rendszerre. - Ma 
már látjuk, hogy a Klik 
nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket, ezért 
kisebb csoda, hogy sike-
rült megtartani kerüle-
tünkben a korábban ma-
gasra pozícionált oktatá-
si színvonalat – fűzte 
hozzá.

Figyelmeztető jelnek 
tekintette, hogy a Klik 
működési zavarai miatt 
is az önkormányzatot 
érte kritika. Az államo-
sítás gazdálkodási indo-
kaira válaszul azt kö-
zölte, hogy a III. kerüle-
ti önkormányzat soha 
nem adósodott el, pláne 
nem az iskolák fenntar-
tása miatt. Még akkor 
sem, amikor az állam 
helyett az óbudai adófi-
zetők forintjaiból fizette 
az agglomerációban élő 
tanulók után az oktatá-

sukkal összefüggő költ-
ségeket.

Hangsúlyozta, ha a 
közoktatás szerkezetének 
átalakítása nem párosul 
morális megújulással, ak-
kor az biztosan nem fogja 
gyermekeink érdekeit 
szolgálni. - A kerületi kö-
zösségépítő munka során 
sajnos a Klikkhez tartozó 
iskolákat nem sikerült 
megszólítania az önkor-
mányzatnak – mutatott rá 
Bús Balázs, de – fűzte 
hozzá – ezen a jövőben 
mindenképpen változtat-
ni szeretne. Kijelentette, 
továbbra is figyelemmel 
kísérik a tanügyi rend-
szert, és ha az óbudai 
gyerekek ellátása szüksé-
get szenved, az önkor-
mányzat tudni fogja, 
hogy mi a dolga.

Végezetül megköszön-
te a pedagógusoknak az 
egész éves munkájukat, 
a gyerekek iránti figyel-
müket és mindazt a sok 
áldozatvállalást, mely-
nek terheit csak ők és 
családtagjaik ismernek 
igazán.

Mindezek után Bús 
Balázs polgármester és 
Kelemen Viktória alpol-
gármester átadta az elis-
meréseket. Az oktatók-
nak és a nevelőknek ked-
veskedő gyermekműsor, 
valamint a Kaláka együt-
tes megzenésített versek-
ből összeállított koncert-
je pedig méltó színfoltja 
volt az ünnepi rendez-
vénynek.

Színes diplomák, kitüntetések pedagógusnapon

Jubileumi diplomák
arany diplomát vehetett át: Baginyi Tiborné, Bíró Andrásné, Brassainé Ba-
logh Judit, Garai Róbertné, Hernádi Zsuzsanna, Horváth Edit, Kállai Gyuláné, 
Kása Lászlóné, Szolga Istvánné Hammerl Julianna, Szőllősy Ágnesné, Vida 
Józsefné. A kitüntetettek 50 éve vannak a pályán.
60 éve kapott óvónői vagy tanítói okleveléért gyémánt diplomában részesült: 
Antók Gézáné, Balázs Béláné, Dorogi László, Dubravecz Attiláné, Farkas Gá-
borné, Farkas Istvánné, Huszárik Pálné, Jovány Józsefné, Kócs Alajosné, Mes-
ter Sándor Imréné, Moravcsik Gergelyné, Oláh Gyuláné, Páll Sándorné, Tóth 
Lajosné, Tóth Sándorné, Varga Ferencné, Vig Gyuláné, Wiedermann Kornélné.
65 éve végezte el a képzőt, most vas diplomát vehetett át: Futár Béláné, Koch 
Henrikné, Parajdi Lajosné, Tamási Sándorné.
70 évvel ezelőtt kapta oklevelét, ezért rubin diplomában részesült, Potássy 
Jánosné.

Pedagógiai Érdemekért
A középiskolai tanárok elismerésére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2013-ban díjat alapított. A díj névadója a kerület nagy tekin-
télyű, „iskolaalapító” pedagógusa, a kerület díszpolgára, Tiszavölgyi István. A 
díjat kiemelkedő színvonalú munkájáért: Varga Mária pedagógus vehette át, 
aki 1986 óta a békásmegyeri Veres Péter Gimnázium pedagógusa. Pedagógu-
si magatartása, következetes munkája és kimagasló emberi értékei meghatá-
rozóak a nevelőtestületben. Emberi és pedagógusi érdemei példaértékűek.
A pedagógiai érdemekért kitüntetéseket Kelemen Viktória alpolgármester 
adta át Galina Jelena Vlagyimirovna orosz nyelv és irodalom szakos tanárnak, 
Gedeon Veronika matematika-informatika szakos tanárnak, Kardos Tamásné 
fizika-kémia szakos tanárnak, Katraniczné Suvada Rózsa gyógypedagógus-
nak, dr. Kovács Antalné óvodavezetőnek, Molnár János Andrásné testnevelő-
tanárnak, Puss Józsefné óvodapedagógusnak és Varga Istvánné tanítónak. 
Elismerő oklevélben részesült: Gábris Gáborné iskolatitkár és Tóthné Ungár 
Veronika óvodatitkár. 
polgármesteri dicséretben részesült: Horváth-Bors Rudolfné igazgató, Mol-
nár Géza tanár, Zilahi Istvánné matematikatanár.

A kerület kisiskolásainak szívhez szóló műsora és a Kaláka 
együttes nagy sikerű fellépése kísérte az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata által szervezett pedagógusnapi ren-
dezvényt az Óbudai Társaskörben, ahol csaknem ötvenen 
kaptak különböző elismeréseket a kerület pedagógusai kö-
zül. A rubin diplomát ezúttal Potássy Jánosné vehette át, 
aki 70 évvel ezelőtt kezdte el pedagógusi pályáját.

Fotók: Antal István

“Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven 
nyílként röppennek el. Az íjász látja a célt a végte-
lenség útján, és ő feszít meg benneteket minden 
erejével, hogy nyilai sebesen és messzire szállja-
nak. Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömö-
tök forrása; mert Ő egyként szereti a repülő nyilat 
és az íjat, amely mozdulatlan.”
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A Fő tér-Kórház utca-
Pacsirtamező utca-

Lajos utca-Árpád fejede-
lem útja-Fő tér útvonalon 
tartott felvonuláshoz bárki 
csatlakozhatott. Ezt szép 
számmal meg is tették. A 
Krúdy-negyed intézmé-
nyei a tavalyi évhez ha-
sonlóan idén is a század-
fordulót képviselve vettek 
részt a Korok fesztiválján. 
Az Óbudai Társaskör, a 
Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglá tóipari Múzeum, 
az Óbudai Népzenei Isko-
la, a Kéhli Vendéglő, vala-
mint a Mókus Sörkert és 

Étterem kulturális és 
gasztronómiai élményt 
nyújtva járult hozzá az 
eseményekhez, csakúgy, 
mint az Esernyős-Óbudai 
Kulturális, Turisztikai és 
Információs Pont. Az 
Aquin cumi Múzeum által 
szervezett események há-
zigazdája Papp János 
színművész volt. Az ér-
deklődőket ókori és kö-
zépkori kézműves foglal-
kozással valamint légiós 
táborral fogadták. Óbuda 
szívében minden korosz-
tály találhatott számára 
érdekes programot. A ki-

sebbeket Varró Dániel 
költő szórakoztatta. 

A közönség este a 
Flame flowers csoport 

„Lángok keringője” cí-
mű tűzshow-ját láthatta a 
Fő téren, miközben a Zi-
chy-udvarban Gasztonyi 

Dániel mestersolymász 
és a Familia Gladiatoria 
tartott bemutatót.              

sz.

Fotók: Antal István

Ünnepi felvonulással, válto-
zatos programokkal elevení-
tették meg az ókor, a közép-
kor, a barokk és az újkor idő-
szakát az Óbudai Nyár nyitó-
rendezvényén, a Korok Nap-
ján, melyet június 4-én tartottak a városrész több pontján. 
Az Óbudai Turisztikai Egyesület, az Óbudai Kulturális Köz-
pont, az Óbudai Társaskör, az Óbudai Múzeum és az Aquin-
cumi Múzeum együttműködésének köszönhetően a résztve-
vők a Fő téren, a Szentlélek téren, a Zichy-udvarban és a 
Krúdy-negyedben barangolhattak az időben.        

Korok Napjával indult az Óbudai Nyár

Barangolás az időben
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Beköszöntött a nyár, bein-
dult az élet az óbudai Fő té-
ren. Eb-közvetítések és 
sakkviadalok helyszíne a 
macskaköves placc.

Az Óbudai Nyár né-
pes tömegeket moz-

gósító koncertsorozata 
mellett a hétköznapokon 
is izgalommal telítődik 
meg az óbudai Fő tér, hi-
szen a Gázlámpa Kioszk 
hangulatos teraszán, il-
letve a Zichy-kastély ud-
varán felállított óriáski-
vetítőkön is figyelemmel 
követhetjük majd a lab-
darúgó Európa-bajnok-
ság mérkőzéseit. Ráadá-
sul az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata ál-

tal mindkét helyszínen 
nemrégiben közkinccsé 
tett méretes sakktáblák-
nak köszönhetően nem-
csak a franciaországi si-
kerekért izgulhatunk. A 
szellemi sportok szerel-
mesei, csakúgy, mint a 
vállalkozó szellemű ér-

deklődők, az Eb-közve-
títések előtt, között vagy 
alatt nagyban is próbára 
tehetik pallérozott elmé-
jüket, a fellelkesült néző-
közönség pedig leveze-
tésképpen az óriási sakk-
játszmák részvevőinek is 
drukkolhat.

Óhegy Napok június 10-től 12-ig
Széchenyi és reformkor

Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesületének háromna-
pos rendezvénye a Táborhegyi népházban (Toro-
nya utca 33.). 

JÚnius 10. (pénTEk) 18 óra:
Az Óhegy Napok ünnepélyes megnyitója, a Magyar 
Huszárbandérium és a Wysocki Légió tagjainak 
közreműködésével.   
„Építészeti és természeti kincseink a Kárpát-me-
dencében” – Thaler Tamás fotókiállítása. 
„Széchenyi, a magánember” – Fónagy Zoltán törté-
nész, kandidátus előadása. 
Reformkori táncok klasszikus gitáron – Pál Szil-
veszter előadásában. 
Palotás – előadják az egyesület Alerton Klubjának 
táncosai: Benyó Dóra, Cseresznyák Veronika, 
Harkay Ágnes, Kovács Magdolna, Novath Ildikó, 
Révész Regina, Sebestyén Ilona, Tóth Ildikó. Ko-
reográfus: Holup Orsolya.

JÚnius 11. (sZoMBaT) 18 óra:
„Szabadság, szerelem” – válogatás reformkori köl-
tőink verseiből. Előadják az egyesület amatőr szín-
játszói: Bakos Soma, Benyó Dóra, Dienes András, 
Etelközi Péter, Fábry Zoltán, Kiss Katalin, dr. Nagy 
Ákos. Rendező: Raffinger Éva.
A Magyar Huszárbandérium és a Wysocki Légió 
bemutatója. Palotás.
Vacsora: fogadópálinka, paprikáscsirke nokedlival, 
kovászos uborkával, habos-meggyes pite, vörösbor.
Az est folyamán a reformkori zenei aláfestést a Bé-
kás Zenekar szolgáltatja, Juhász Dénes vezetésével. 
Óhegyi amatőr költők versengése. Táncház.

JÚnius 12. (VasÁrnap) 1o órÁTól:
Szakácsjelöltek és reformkori ételeik főzőversenye 
az „Óhegy legjobb szakácsa 2016’” címért. Amatőr 
cukrászok és süteményeik versengése az „Óhegy 
legjobb cukrásza 2016’” címért. Verbunkosok, nép-
táncok: a Békás Zenekar közreműködésével.
14 órakor a szakács- és cukrászverseny ered-
ményhirdetése, az étel- és cukrász-remekek elfo-
gyasztása, bor- és pálinka-kóstoló. 
A rendezvény háziasszonya és szervezője: Benyó-
né dr. Mojzsis Dóra régész, muzeológus (06-30-
3332-902). A programokon a részvétel ingyenes, 
kivéve a szombati vacsorát, amelyre a belépője-
gyek (kizárólag elővételben!) 2.500 Ft/fő áron kap-
hatók a szervezőnél. A vasárnapi főzőversenyre 
kostolójegyek (350 Ft/adag) a helyszínen vásárol-
hatók meg.
Mindenkit sok szeretettel vár az Óbuda Hegyvidé-
kiek Egyesületének elnöksége! 

Sportizgalmak a városrész szívében

Óriáskivetítőkön az Eb-meccsek

Dr. Neszmélyi Emil, óbudai lakos ju-
tott fel első magyarként északról a 
Mount Everest csúcsára. Az Óbudai 
Kaszások utánpótlás sportigazgatója 
május 20-án,  magyar idő szerint haj-
nali 4 órakor ért fel a „világ tetejére”.

Az Óbudán élő ügyvéd magával vitte 
a 8 ezer 848 méter magas csúcsra Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatának 
zászlaját is. Az embert próbáló „mászás” 
értékét jelentősen emeli, hogy a csúcsot 
a nemzetközi hegymászó szakma által is 
nehezebbnek és technikásabbnak tartott 
északi, tibeti útvonalon hódította meg, 
amely eddig más magyar állampolgár-
nak nem sikerült. Expedícióját Óbuda-
Békásmegyer közössége mellett néhai 
nagyapja emlékének ajánlotta. 

Óbudai polgár a világ tetején

Megnyílt az „Óbuda 
szőlészeti és bor-

kultúrájának története, az 
ókortól napjainkig” című 
időszaki kiállítás június 3-
án. A Vörösvári úti panel-
házak alatti árkád oszlo-

paira felfüggesztett táblá-
kon láthatóvá vált a törté-
nelem: Óbudán a régi 
időkben jelentős szerepet 
kapott a szőlőtermesztés. 
Az Óbudai Múzeum igaz-
gatója, Népessy Noémi 

tartott színes történetek-
kel kiegészített tárlatveze-
tést, melyhez Gálosfai Je-
nőné helytörténettel fog-
lalkozó óbudai polgár is 
csatlakozott. 

A bolt előtti alkalmi 
teraszon bort, fröccsöt, 
zsíros kenyeret kínáltak, 
az asztaloknál ülők a ré-
gi idők kocsmai hangu-
latát élhették át.

A Flórián üzletközpont 
melletti úgynevezett 
cikk-cakk toronyházak 
üzletsorán lévő Borháló 
Óbuda emlékezetes prog-
rammal ünnepelte így 
második születésnapját. 
A műsor természetesen a 

borról szólt: Polgár Zol-
tán kitűnő villányi borait 
tesztelhették az érdeklő-
dők, de az ügyes házigaz-

dák a kóstolást összekap-
csolták az óbudai szőlő- 
és borkultúra történeté-
nek bemutatásával. 

Tárlatvezetés borkóstolóval

Életünk a játék
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze-
um azonos című, 2015-ös időszaki kiállításához 
kapcsolódó kötet bemutatója, „Válogatás Karlócai 
Mariann játékgyűjteményéből” alcímmel június 9-
én volt a  múzeumban. Az óvodapedagógus, játék-
gyűjtő előtt a tavalyi tárlattal tisztelegtek.

Fotó: Lovas Albert
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A Krisna-hívők május 28-ai 
családi és gyermeknapján 
az óbudai Családsegítő 
Szolgálat által regisztrált 
800 rászoruló kapott gazdag 
tartós élelmiszercsomagot 
és meleg ebédet. Az osztás-
ban ezúttal is segített a ke-
rület polgármestere. 

Már hagyománnyá 
vált, hogy a Krisna-

hívők a több országos étel-
osztásuk mellett, évente 
kétszer, egy-egy ünnep-
hez vagy jeles naphoz kö-
tődően Óbudán is meleg 
étellel segítik a rászoruló-
kat. A III. kerületi, Gyer-
meknaphoz kapcsolódó 
osztás megszervezésében 

az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ munkatár-
sai segédkeztek, értesítet-
ték a családsegítőben re-
gisztrált 800 rászorulót és 
a Krisna-hívőkkel és ön-
kéntesekkel együtt osztot-
ták a meleg ételt.

Már az is hagyomány, 
hogy Bús Balázs polgár-
mester is megjelenik az 
osztások helyszínén, és 
merőkanalat ragad. Idén 
sem volt ez másképp, a 
kerület vezetője 800 

adag székelykáposzta 
szétosztásában segített.

A nélkülözők harminc-
féle összetevőből álló cso-
magot vihettek haza, volt 
bennük gyümölcs, zöld-
ség, tartós élelmiszerek, 
mint cukor, liszt stb, és 
többféle édesség. Egy át-
lagos családnak egy ilyen 
csomag egy hétvégi nagy-
bevásárlásnak felel meg, a 
rászorulók gyakran több 
héten, vagy akár 1 hóna-
pon át is főznek belőle. Az 
étel mellett a sorban állók 

lelki segítséget is kapnak 
ilyenkor.  A Krisna-hívő 
lelkészek, valamint a csa-
ládsegítő munkatársai, de 
még a polgármester is 
meghallgatja a panaszu-
kat, bánatukat, örömüket 
és jó szóval, tanáccsal is 
igyekeznek támaszt nyúj-
tani.

A rendezvényhez já-
ték- és édességosztással 
az Összefogás Óbudáért 
Egyesület is csatlakozott, 
akik egyébként a hét min-
den napján reggelivel vár-

ják a rászoruló gyermeke-
ket az iskolakezdés előtt a 
kerület három pontján.

A gyermeknap termé-
szetesen a gyermekekről 
szólt, őket édességekkel, 
tűzoltó autózással, ugráló-
várral, a környezetvéde-
lem megismertetése és 
népszerűsítése végett öko-
játszóházzal, nemezelés-
sel és más kézműves fog-
lalkozásokkal, bűvésszel, 
arcfestővel, valamint a 
NOÉ Állatotthon állatsi-
mogatójával várták.

Családi és gyermeknap a Flórián téren

800 adag étel a rászorulóknak

A nyári meleg ellenére 
sokan voltak kíván-

csiak az „Örömóra” cím-
mel tartott jótékonysági 
koncertre, melyet az 
Óbudai Bölcsisekért Ala-
pítvány másodszor szer-
vezett a Békásmegyeri 
Közösségi Házba május 
29-én. A gyermeknapi 
rendezvényen az „Élő 
népzene a bölcsődében” 
című programsorozatot 

mutatták be a kicsiknek, 
szülőknek és nagyszü-
lőknek. A műsort most is 
a Kerek Zenekar adta, 
csakúgy, mint amikor he-
ti egy alkalommal, csü-
törtökönként ellátogat-
nak a kerületi bölcsődék-
be, ahol a gyermekekkel 
megismertetik a legszebb 
magyar népzenei dalla-
mokat, meséket, mondó-
kákat. 

Örömzene a bölcsisekért

Fotók: Antal István

Fotó: Sánta Balázs
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Kilencvenhat évvel ezelőtt 
írták alá a Trianoni békedik-
tátumot. A hazánk számára 
súlyos történelmi tragédiára 
és az azóta létre hívott Nem-
zeti Összetartozás Napjára 
emlékeztek a csillaghegyi 
Országzászlónál, az önkor-
mányzat szervezésében jú-
nius 5-én. 

A múltunkkal való kö-
vetkezetes szembe-

nézés nélkül nem építhe-
tünk Magyarország, a 
magyarság számára hazát 
– mondta Varga Mihály 
nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képvi-
selő, aki megerősítette: a 
kormány Trianonra adott 
erkölcsi válasza nemzeti 
értékeinkhez való ragasz-
kodásra és a magyarság 
összetartozására épül. A 
Nemzeti Összetartozás 
Napjáról szóló törvényt a 
kormány előterjesztése-
ként 2010-ben fogadta el a 
parlament.

- Kötelességünk emlé-
kezni Magyarország tör-
ténelmének egyik legsú-
lyosabb tehertételére, 
amelynek következtében 
elveszítettük hazánk terü-
letének és lakosságának 
kétharmadát. A Trianon-

ban született diktátumba 
foglaltak megsemmisítő 
hatást gyakoroltak az or-

szág működésére: a ter-
mőföld több mint hatvan, 
az erdők közel kilenctize-

de, a vasúthálózatunk 
majd kétharmada került az 
ország határain kívülre. 

A politikus hozzátette: 
minden év június 4-én, a 
békediktátum aláírásának 
évfordulóján tanúságot és 
bizonyságot kell tennünk a 
magyarság összetartozá-
sáról. Nem engedhetjük, 
hogy bárki megkérdőjelez-
ze, hogy a magunk módján 
lehessünk magyarok, hogy 
a saját nézőpontunkból te-
kintsünk történelmi múl-
tunkra, nemzeti hagyomá-
nyainkra. Most ismét kü-
lönösen nagy szükség 
mutatkozik az elhatáro-
zottságra és szándékokra, 
az összetartozásunkra. A 
brüsszeli betelepedési kvó-
ta elleni őszi népszavazás 
mérföldkő, amellyel ismét 
felmutathatjuk nemzeti 
egységünket, egyértelmű 
üzenetet küldhetünk, és 
egyben mintát adhatunk a 
hozzánk hasonló gondol-
kodású uniós országok 
számára – jelentette ki 
Varga Mihály.

A beszédet követően a 
Csillaghegyi Polgári Kör 
Egyesület, a Göncöl 
Néptáncegyüttes, a Széll 
Kulturális Egyesület és a 
Téka zenekar, valamint 
az Osztováta Együttes 
műsorát láthatták a 
résztvevők.                  sz

Trianonra emlékeztek a Nemzeti Összetartozás Napján

Köves Slomó, az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hit-
község vezető rabbija a ho-
lokauszt óbudai áldozataira 
emlékezve a hallgatásról és 
elhallgatásról fejtette ki 
gondolatait a Bécsi úti em-
lékkő előtt május 24-én.

Tragikusnak és egy-
ben szomorúan ko-

mikusnak is nevezte a 
zsidó gyökereihez visz-
szatérő Szegedi Csanád 
esetét Köves Slomó. 
Mint fogalmazott, a köz-
vélemény által megis-
mert történetnek van egy 
hiányzó láncszeme, aki 
ennek a furcsa fordulat-
nak a valódi főszereplő-
je. Ő pedig nem más, 
mint Klein Magdolna, az 
egykori Jobbik politikus 
nagymamája, az életét 
Miskolcon leélő zsidó 
asszony. 26 éves volt, 
amikor mindenétől meg-

fosztva bevagonírozták 
és auschwitzi haláltábor-
ba szállították.

Miután hazajött a 
száműzetésből, az ott át-
éltek feldolgozásának di-
lemmájával kellett meg-
küzdenie, miként számos 
sorstársának is. Ő azt az 
utat választotta, hogy a 
lehető legmélyebb hallga-
tásba burkolózott. Még 
akkor is hallgatott, ami-
kor látta, hogy unokája 
milyen útra tért.

Egy közelmúltban be-
mutatott dokumentum-
film tanúsága szerint Sze-
gedi Csanád megkérdezte 
nagymamájától, hogy lá-
nya, tehát az ő édesanyja 
tudta-e, hogy zsidó, mire 
a nagymama azt felelte, 
hogy nem kérdezte, nem 
beszéltek erről. Nem látta 
az auschwitzi szám teto-

válást sem, mert hosszú 
ujjú inget hordott, mely 
eltakarta. Csanád kérdé-
sére, hogy mit gondolt az 
ő jobbikos tevékenységé-
ről, csak annyit felelt, 
nem örült és csak remélte, 
hogy nem kerül olyan 

messze… És akkor most 
mit kellene csinálni? A 
nagymama szerint csönd-
ben kellene maradni.

Köves Slomó szerint, 
ha lehet valamit ma tenni 
a hetven évvel ezelőtti 
borzalmak valósága el-
len, és azért, hogy a ho-
lokauszt emléke ne csak 

egy kiüresedett megem-
lékezés legyen, akkor 
meg kell fogadnunk 
mindannyiunknak, hogy 
nem fogunk hallgatni.

Bús Balázs polgármes-
ter koszorút helyezett el 
az emlékmű előtt, majd a 
jelenlévők kavicsokat tet-
tek rá kegyeletük jeleként.

„Nem fogunk hallgatni”

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer egyik központi 
része, az EuroCenter környéke (a Pe-
rényi út és a Zúzmara utca közötti te-
rület, valamint a Bécsi út-Váradi utca-
Vörösvári út által határolt háromszög, 
illetve a Vörösvári út másik oldalán a 
Vihar utca-Fehéregyházi út közötti te-
rület) az, amelynek Stollmayer Ákos 
(Fidesz-KDNP) az önkormányzati kép-
viselője. Az 5. számú választókerüle-
tért felelős politikust a körzetében 
történt elmúlt csak-
nem két évi fejlesz-
tésekről és a várha-
tó beruházásokról 
kérdeztük.

M ilyen fej-
le sz té sek 

történtek az el-
múlt időszakban 
ebben a választókerületben?

- A választókerület legnagyobb 
fejlesztése még folyamatban van, 
ez pedig az úgynevezett Holdud-
var park revitalizációja lesz, 
amely a Bécsi út, a Váradi utca és 
a Vörösvári út közötti terület szí-
vében található park közösségi 
fejlesztése. Tavaly egy egész nyá-
ron át tartó közösségi tervezés 
folyt az ottlakókkal együtt, akik 
nagy érdeklődéssel vettek részt 
ebben a feladatban. A több mint 
két hektáros terület fejlesztése 
nem csak a nagysága miatt fon-
tos, hanem mert mintegy három-
ezer ember lakik a közvetlen kö-
zelében, akik napi szinten hasz-
nálják ezt a helyet pihenésre, köz-
lekedésre valamint két óvoda és 
egy általános iskola is található 
ott. Tavaly volt negyven éve, hogy 
átadták ezt a lakótelepi részt, de a 

park azóta nem nagyon lett felújít-
va. Most jött el az ideje, hogy az 
itt élők bevonásával megtervez-
zük a fejlődését.

- Hányszor volt találkozó a 
lakossággal ebben az ügyben?

- Eredetileg hét plusz egy alka-
lommal találkoztunk volna a la-
kóközösségekkel, amiből a végé-
re kilenc vagy tíz találkozó is lett. 
Azért nehéz számolni, mert főleg 

a tervezés vége felé voltak ki-
sebb tervezőcsoportos talál-
kozók is például az Eb Ovo 
Egyesülettel, vagy a park 
egyes szegmenseinek terve-
zése során kisebb csoportos 
összejöveteleken vettünk 
részt a tervező mérnökökkel, 
illetve a lelkes lakossági ter-
vezőinkkel. Azt látom, hogy a 

tervező csapatnak viszonylag 
könnyű dolga volt, mert egyrész-
ről a lakosok nagyon jó ötleteket 
hoztak, másfelől pedig kevés 
konfliktus volt abban a tekintet-
ben, hogy mi valósuljon meg eb-
ben a parkban. Így rendkívül jól 
tudtak együttműködni a tervezők 
és az érdeklődő lakosság. A kö-
zösségi tervezés ősszel lezárult, a 
kiviteli tervek készítése folyamat-
ban van, a jelen és a jövő feladata, 
hogy a kivitelezéshez forrást kell 
találni.

- Választási ígéretünknek meg-
felelően Belső-Óbudán is sikerült 
kiépíteni a térfigyelő kamerákat a 
közbiztonság szempontjából 
problémás területeken. A parko-
lási rendszer bevezetését a körzet-
ben eleinte kétkedve fogadták az 
itt lakók annak ellenére, hogy 
tisztában voltak a problémával, 

amit az agglomerációból érkezők 
autóinak itteni parkolása jelentett. 
Azt tapasztalom, hogy a vélemé-
nyek a bevezetést követően javul-
tak, mert érzik a rendszer előnye-
it, azaz kevesebben parkolnak 
Óbuda szívében, de látva azt a 
széleskörű kedvezményrend-
szert, amilyen máshol nincs az 
egész országban, arról is megbi-
zonyosodhattak, hogy nem a 
pénz behajtása a cél.

- Mi várható a választókerü-
letben a jövőben?

- A jövő szempontjából az 
egyik legfontosabb, hogy hosszú 
idő után elkezdődhet végre a Má-
ramaros út felújítása és kiszélesí-
tése a legkritikusabb szakaszon. 
Ez a táborhegyieknek nagy segít-
ség lesz, mert nagyon szűk hely 
volt a közlekedésre. Az autóbusz 
végállomás és a Perényi út között 
ki lesz szélesítve ezért az út a leg-
szűkebb szakaszon, ahol jelenleg 
szinte csak egy autószélességű. A 
kivitelezés a nyár elején kezdődik 

el, és mintegy három hónapig tart. 
Ezen kívül most tavasszal fogadta 
el a képviselő-testület többek kö-
zött a Táborhegy térségének for-
galomcsillapítási tervét. Lakossá-
gi visszajelzések alapján szá-
momra úgy látszik, arra kell töre-
kednünk, hogy a jelentős átmenő 
forgalmat mindenképpen csök-
kenteni kell. Igazán jó megoldás 
azonban nem tud születni addig, 
amíg a Váradi utca meghosszab-
bítása nem történik meg. Ezzel 
kapcsolatban is várjuk a lakossági 
véleményeket, mert úgy tudunk a 
legtöbbünk számára kedvező 
megoldásokat kialakítani, ha 
mindenki előre elmondja az adott 
ügyben a véleményét. Szeptem-
berben készül el és vehetik birto-
kukba a gyerekek a Velence utcá-
ból nyíló Meseerdő óvoda új léte-
sítményét. Folytatódik a térfigye-
lő kamerák telepítése, valamint a 
jelenlegi par koló övezetek bővíté-
se is tervben van.

Bodzay Zoltán

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata a 

Bécsi úton található, évek 
óta szerkezetkész állapot-
ban lévő épületet egy óri-
ási fotólenyomatos építési 
hálóval takarta el.

A tulajdonossal egyez-
tetve a felületre régi óbu-
dai házak kapuit ábrázoló 
fotók kerültek, melyek vá-
rosképileg is meghatáro-
zóvá és impozánssá tették 
az épület homlokzatát.

A Promenádon sétálók 
a 300 négyzetméteres 
hátteret kihasználva akár 
fényképet is csinálhat-

nak magukról vagy sze-
retteikről. Az itt készült 
fényképeket az Óbuda-
Békásmegyer Facebook 
oldalra feltöltve, a feltöl-
tők részt vehetnek a „Ka-
puk a Promenádon” el-
nevezésű játékban, ahol a 
sorsolás útján kiválasz-
tott három kép gazdája 
ajándékcsomagot vehet 
át. A játék június 10-én 
8 órakor indul és június 
26-án 24 órakor ér vé-
get. További részletek és 
a játékszabályzat a www.
obuda.hu oldalon talál-
ható.

Lakossági véleményekkel könnyebb a fejlesztés

Molinóval a rendezett 
Promenádért

Fotók: Antal István
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Idén 10. alkalommal hirdet-
ték meg a Kerékpárosbarát 
Település és Munkahely pá-
lyázatot. Óbuda-Békásme-
gyer Polgármesteri Hivatala 
eddig négyszer pályázott és 
mind a négyszer elnyerte a 
megtisztelő címet.

A díjátadón Tasó Lász-
ló, a Nemzeti Fejlesz-

tési Minisztérium közleke-
déspolitikáért felelős ál-
lamtitkára kiemelte, hogy 
évről évre több település, 
vállalkozás és intézmény 
adja be pályázatát, egyre 
többen fordítanak kiemelt 
figyelmet a környezetbarát 
kerékpáros közlekedés 
népszerűsítésére.

A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a Kerék-
páros Magyarország Szö-
vetség (KMSZ) közös pá-
lyázatának legfontosabb 
célja a figyelemfelhívás. 
Arra szeretnék ösztönözni 
a településeket és a mun-
kahelyeket, hogy a megfe-
lelő infrastruktúra kialakí-
tásával, szemléletformá-
lással tegyék lehetővé, biz-

tonságossá és vonzóvá a 
környezetbarát kerékpáros 
közlekedést.

Támogatott 
bringázás

A hivatal már 2009-ben 
vásárolt 20 kerékpárt dol-
gozói részére, hogy ezzel 
is ösztönözze az egészsé-
ges és sportos életmódra 
való áttérést valamint kör-
nyezetkímélő eszközt kí-
náljon a munkába járás-
hoz. Ezt követően az el-
múlt évek során további 

30 kerékpár gazdagítja a 
flottát. A  dolgozók közül 
összesen 47-en használják 
alkalomszerűen vagy 
rendszeresen a bicikliket, 
ezért – mint arról már hírt 
adtunk – nemrégiben úgy 
döntött az önkormányzat 
vezetése, hogy havonta 
maximum 8 ezer forinttal 
támogatja a biciklivel köz-
lekedő munkatársait. De a 
támogatások nemcsak a 
dolgozóknak kedveznek, 
hiszen a kerületi lakosok 
kedvezménnyel, napi 200 

forintért használhatják az 
Óbudai Kerékpárkölcsön-
ző bringáit.

Az elmúlt évek kulturá-
lis programkínálatának 
növelése magával hozta, 
hogy a kerületen kívüliek 
is gyakran választják cél-
pontjuknak Óbudát, illetve 
a kerületet átszelő Euro-
velo 6 nemzetközi biciklis 
út is elkerülhetetlenné tette 
a III. kerületet a két keré-
ken érkezők számára. Az 
önkormányzat mindezt 
felmérve  Bike  &  Break-
fast elnevezéssel idén feb-
ruárban elindította ingye-
nes brin gás reggeli prog-
ramsorozatát:  minden hó-
nap utolsó péntekén a ke-
rület két pontján egyidejű-
leg ingyen reggelit kapnak 
a kerékpárral érkezők.

Kerékpárbarát 
III. kerület

A megnövekedett bi-
ciklis forgalom és az igé-
nyek a kerület vezetését 
arra sarkalták, hogy a 
Magyar Kerékpáros klub-
bal összefogva átfogó 

koncepciót dolgozzon ki a 
Kerékpárosbarát Óbuda 
megvalósítása érdekében. 
(Erről a „Jó bringázni 
Óbudán” című cikkben 
május 13-ai számunkban 
írtunk – a szerk.)

A III. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal vezetői és 
az önkormányzati tisztvi-
selők jó példát mutatva 
népszerűsítik a kerekezést 
a kerületi lakosság köré-
ben. A hivatal növekvő ke-
rékpárállománya, az anya-
gi támogatás a kerékpárral 
érkező dolgozóknak, az 
önkormányzat támogatá-
sának köszönhetően meg-
valósuló kedvezményes 
kerékpár kölcsönzési lehe-
tőség, a biciklis rendezvé-
nyek megszervezése – a 
Tour de Óbuda szabadidős 
sportrendezvény és a Bike  
& Break fast ingyenes 
bringás reg gelik –, a Ma-
gyar Kerékpáros klubbal 
közösen kidolgozott Ke-
rék párosbarát Óbuda kon-
cepció túlmutatnak a Ke-
rékpárosbarát Munkahely 
cím lehetőségein.

Ismét kerékpárosbarát munkahely a hivatal

Az elismerést május végén vette át Schnell Anna jegyzői refe-
rens, aki részt vett a pályázati anyag összeállításában, és maga 
is példát mutatva kollégáinak, naponta kerékpárral jár munkába
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Lapzártakor érkezett: Mint-
egy 180 ezer ember ellátásá-
ért felel a Szent Margit kór-
ház, amely ezzel Óbuda-Bé-
kásmegyer meghatározó 
egészségügyi intézménye. A  
június 7-ei sajtótájékoztatón 
Bús Balázs, Óbuda- Békás-
megyer polgármestere, dr. 
Badacsonyi Szabolcs, a kór-
ház megbízott főigazgatója 
és Gallai-Czakó Borbála 
óbudai lakos, ötletgazda egy, 
a kórház fejlesztéséhez se-
gítséget nyújtó programot is-
mertettek, melynek mottója: 
„Segíts, hogy jobb körülmé-
nyek között segíthessünk!”

A kórház vezetésének 
kiemelt célja a beteg-

elégedettség növelése. En-
nek elérését – a folyama-
tos, magas szakmai szin-
ten való gyógyítás és ápo-
lás mellett – a megfelelő 
környezet kialakításában 
látják. Az intézmény he-
lyiségeinek felújítása, a 
kiemelt szolgáltatások be-
építése a mindennapokba, 
mind hozzájárulhat a kór-
házban töltött idő szebbé 
tételéhez. Ebből a célból 

született Gallai-Czakó 
Borbála óbu dai lakos kez-
deményezése alapján a 
„Fogadj örökbe egy helyi-
séget a Szent Margit Kór-
házban!” elnevezésű kez-
deményezés.

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs, a Szent Margit 
Kórház megbízott fő-
igazgatója a sajtótájékoz-
tatón elmondta, hogy a 
kórház mindig új megol-

dások megtalálására tö-
rekszik céljai megvalósí-
tása érdekében. Most is-
mét izgalmas vállalko-
zásba kezdenek azzal, 
hogy örökbe adják a kór-
ház egy-egy helyiségét, 
hogy azok – a betegellá-
tás érdekeit figyelembe 
véve – megújulhassanak. 
A kampány legfontosabb 
célja tehát, hogy a kórház 
nagyobb beruházásai 

mellett a kisebb nagy-
ságrendű, de a betegek 
komfortérzetét javító fej-
lesztéseket is el tudják 
végezni.

Gallai-Czakó Borbála 
ötletgazda már két gyer-
mekét is a Szent Margit 
Kórházban szülte meg, 
amikor úgy érezte, hogy 
az érintetteknek vala-
hogy másként is köszö-
netet kell mondania. Mi-

vel a kerület polgármes-
tere és az itt élők között 
egyfajta élő párbeszéd 
folyik, ezért úgy gondol-
ta, hogy levélben is kife-
jezi háláját azért, mert 
annyit harcolt a kórhá-
zért, másfelől pedig 
azért, mert biztos jólesik 
néha a dicséret neki, és a 
kórháznak is. Ekkor szü-
letett a kórház egyes he-
lyiségeinek örökbefoga-
dásáról szóló ötlet.

Bús Balázs polgármes-
ter élénken emlékezett 
arra a levélre, melyről el-
mondta, hogy nem csak 
azért volt különleges, 
mert dicsért és ötleteket 
tartalmazott, hanem 
mert annyira jó stílusban 
volt megírva. Megkö-
szönte egyben a kórház-
nak is az ötletet befogadó 
hozzáállását. Hangsú-
lyozta, hogy a kerületi 
önkormányzat az elmúlt 
években is támogatta 
anyagilag és ahogy tudta 
a kórház fejlődését, így 
az örökbefogadás lénye-
gében már megvalósult. 

Bodzay

Fogadj örökbe egy helyiséget a Szent Margit Kórházban!

Széleskörű összefogással, va-
lamint Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata támogatásá-
val elkészült a Magyar Vörös-
kereszt Budapest Fővárosi 
Szervezete budai régiójának új 
III. kerületi kirendeltsége. Óbu-
dai érdeklődők és az ünnepé-
lyes átadóra meghívott Német 
Vöröskereszt egy csoportjá-
nak jelenlétében avatták május 
27-én a Szőlőkert utca 6. szám 
alatti új kirendeltséget.

D r. Demeter Gellért 
önkormányzati kép-

viselő, az egészségügyi, 
szociális és lakásgazdál-
kodási bizottság elnöke 
Bús Balázs polgármester 
nevében fejezte ki jókí-
vánságait azért, hogy lét-
rejöhetett a kerületi Vörös-
kereszt számára ez a mint-
egy 450 négyzetméteres 
korszerű létesítmény, 
amely a mai kor színvona-
lának megfelelően szol-
gálhatja a szakemberek 
munkáját. Mindig öröm 
ugyanis támogatni azokat 
a civil kezdeményezése-

ket, amelyek értéket te-
remtenek. 

- A közösséget építünk 
önkormányzati jelszó lát-
hatóan megvalósul jelen 
esetben, hiszen a Vörös-
kereszt szemmel látható-
an egy nagymúltú, össze-
tartó közösség – hangsú-
lyozta a képviselő. 

Nagy Tibor, a Magyar 
Vöröskereszt területi ve-
zetője örömét fejezte ki az 
új kirendeltség elkészülté-
ért, hiszen   korszerű léte-
sítménnyel gazdagodott a 

budapesti Vöröskereszt, 
ezzel együtt pedig Óbuda 
lakossága is. Mint el-
mondta, valóban az a cél-
juk az új kirendeltséggel, 
hogy az önkormányzattal 
partnerként valami újat, 
értéket teremtsenek Óbu-
da lakossága számára, 

Az új kirendeltség mos-
tantól otthont ad a szociális 
segítségnyújtó progra-
moknak, az egészséges és 
biztonságos élet elérését 
célzó szolgáltatásoknak, 
valamint biztosítja a szer-

vezet katasztrófavédelmi 
tevékenységének hátterét 
is. A szolgáltatások tehát 
mostantól megújult, kor-
szerű környezetben érhe-
tők el a lakosság számára, 
akiknek hazánkban egye-
dülálló módon az elsőse-
gélynyújtó tanfolyamok-

hoz szimulációs termek – 
imitációs betegszoba, illet-
ve háztartási balesetek be-
mutatására szolgáló szoba 
– is rendelkezésre állnak, 
amelyek segítségével in-
teraktív módon sajátíthat-
ják el a résztvevők az élet-
mentő ismereteket.   B. Z.

Új Vöröskereszt-kirendeltséget avattak

Gyógytornászt keresnek
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Otthoni 
Szakápolás Szolgálata gyógytornászi állás betöltésére 
munkatársat keres teljes munkaidős közalkalmazotti 
jogviszonyba. Pályázati feltétel: főiskolai végzettséggel 
rendelkező gyógytornász, minimum 2 éves gyakorlat. 
Önéletrajzát személyesen vagy e-mailben juttathatja el 
az intézménybe. Elérhetőség:1036 Kiskorona utca 3.
Tel.: 250-1552. E-mail: honti.szilvia@kszki.obuda.hu

Szociális gondozó felvétele
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény szociális 
gondozó munkakör betöltésére munkatársat keres 12 
órás műszak beosztásba, teljes munkaidős, határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszonyba. Pályázati feltétel: 
középfokú végzettséggel rendelkező szociális gondozó; 
általános ápoló és asszisztens; felnőtt szakápoló. Ön-
életrajzát személyesen vagy e-mailben juttathatja el az 
intézménybe. Elérhetőség: 1036 Kiskorona utca 3. Tel.: 
250-1552. E-mail: honti.szilvia@kszki.obuda.hu

Fotók: Antal István
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„Krúdys hittel, igaz zalai szívvel”

Óbudai emberek – 30 éve a Krúdy Kör titkára
A Kéhli Vendéglő Krúdy 
Szalonjába belépve az iro-
dalmárok, a versek és a bo-
rok társaságában hirtelen 
úgy éreztem magam, mint 
aki visszarepült az időben 
száz évet. Útitársam Kani-
zsa József, aki harminc éve 
a Krúdy Gyula Irodalmi Kör 
titkára. Munkásságáról, a 
Kör életéről az egykori 
„kocsmáros költő” portréja 
alatt beszélgettünk.

A Krúdy Kör 1982. 
október 25-én ala-

kult Óbudán, a Zichy-
kastélyban 13 lelkes író, 
költő, irodalomtörténész 
kezdeményezésével. Cél-
ja, hogy egy irodalmi mű-
helyben néhány író, költő, 
újságíró, esztéta a Krúdy-
hagyományokat ápolja, il-
letve népszerűsítsék az 
író művein túl a saját mű-
veiket és alkotásaikat is.

Kanizsa József, aki 
1942-ben a Zala megyei 
Zajkon született elmesél-
te, hogyan lett tagja a 

körnek. Mint mondta, a 
Krúdy Kör előtt Kőbá-
nyán, a Móricz Zsigmond 
Társaság tagja volt, ahon-
nan Szőke Miklós Ár-
pád, az ottani elnök és a 
Krúdy Kör első elnöke 
csábította át 1982-ben. 
1983-tól tagja, majd 
1986-tól titkára az iro-
dalmi körnek. „Krúdys 
hittel, és igaz zalai szív-
vel teszem a dolgom a kö-
rért, az óbudaiakért, és 
magyar verset, irodalmat 
szerető olvasókért” – 
hangsúlyozta, akinek az 

ünnepi könyvhéten a 45. 
könyve jelenik meg.

A Kör feladatáról el-
mondta: „a rendezvénye-
ken mindig elhangzik egy 
Krúdy mű, vagy Krúdyhoz 
írt vers, próza. Évenként 
kétszer a nagy magyar író 
születésnapján és halálá-
nak évfordulóján Krúdy-
estet rendezünk, ekkor ad-
juk át a Krúdy igazolvá-
nyokat és a kitüntetéseket. 
Szécsény ková csiban, Krú-
dy őseinek falvában, új 
könyvekkel támogatjuk a 
Krúdy könyvtárat, vala-
mint a környező országok 
magyarlakta területein is 
igyekszünk rendezvénye-
ket tartani.” 

A titkártól megtudtuk, 
hogy a Kör jelenleg 112 
tagból áll. Vannak tiszte-
letbeli tagok is, mint pél-
dául Csukás István író, 
Lator László író, Józsa 
Judit kerámiaművész, 
Tálas Ernő, a Svéd Kirá-
lyi Operaház tenorja, az 
Egyetemes Kultúra Lo-

vagja, vagy éppen Mi-
chel Cahour francia köl-
tő. A tagok között huszan 
a Magyar Kultúra Lo-
vagjai. Legutóbb Németh 
Nyiba Sándor költő, ze-
neszerző és olimpikon 
kapta meg az elismerést.

Kanizsa József ki-
emelte, hogy a közel 35 
év alatt talán a legsike-
resebb dolog, amit elér-
tek az, hogy a rendszer-
váltással nem szűnt meg 
a Kör. „Elértük még, 
hogy könyvkiadóként is 
működhetünk, 1989-től 
Krúdy-emlékérem ki-
tüntetéseket adunk át, 
több helyen Krúdy-em-
léktáblát avathattunk, 
több mint 40 Krúdy-
portrét vagy festményt 
adhattunk át itthon és a 
környező országokban 
közösségi házaknak, 
templomoknak, magán-
személyeknek. Eredmé-
nyes estjeinkkel öregbít-
jük Krúdy és Óbuda hír-
nevét.” 

Az irodalmi kör bázisa 
a Kéhli Vendéglő Krúdy 
Szalonja, ahol minden 
hónap második csütörtö-
kén összegyűlnek a ta-
gok. A vendéglő 1992 ja-
nuárjától a székhelyük, 
mert itt töltötte Krúdy 
Gyula élete utolsó három 
évét. Emellett tartanak 
még találkozókat a sas-
halmi könyvtárban, a 
Zila Kávéház Krisztina 
Cukrászda és Étterem-
ben is, Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén.

Végezetül megtudtuk, 
hogy a 2017-es kerek év-
fordulóra, azaz, amikor a 
Kör 35 éves lesz, mivel 
készülnek a tagok. „Már 
ez évben gyűjteni fogjuk a 
Harmincöt év antológia 
anyagát, és különböző 
egyesületekkel, társasá-
gokkal Budapesten és vi-
déken Krúdyra is emlé-
kezve ünnepeljük meg ezt 
a nagyon szép évfordulót 
itthon és külhonban is.”

Takács Vivien

A Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör 34 éve mű-
ködik Óbudán, ösz-
szejöveteleinek 25 
éve ad otthont a 
Kéhli Vendéglő. A 
kör tagjai névadójuk 
halálának 83. évfor-
dulójára emlékeztek 
május 12-én.

Az író házánál 
Kanizsa Jó-

zsef és Z. Urbán 
Aladár, a Palóc 
Társaság elnöke 
helyezte az emlé-
kezés koszorúját. 

A Kéhli Vendég-
lőben ifjabb Cecei-
Horváth Tibor és 
Kanizsa József kö-
szöntötte a közön-
séget. Ezt követően leleplezték a 
Krúdy Terem feliratot, a nagyte-
rem bejárata fölötti boltíven. (A te-
rem elnevezésének ötlete Kanizsa 
Józseftől származik.) A név betűit 
Tóth József, Krúdy-érmes faszob-

rász faragta ki. Az eseményen át-
adták a Krúdy-emlékérmeket, a 
díszoklevelet és a tagsági igazol-
ványokat. Sz. Kovács Péter Szind-
bád adaptációiból tartottak felol-
vasást az irodalmi műsorban. 

Cecei-Horváth Tibor, az óbudai Khéli 
Vendéglő egykori tulajdonosának 
emléktábláját a közelmúltban avat-
ták fel az étterem belső falán. 

2015. december 22-én lett vol-
na Tibor, ahogy önmagát ne-

vezte, a „kocsmáros költő” het-
venéves. A kerek évforduló al-
kalmából a Krúdy Gyula Irodal-
mi Kör néhány tagja - Tóth Jó-
zsef fafaragó szobrászművész, 
Mihály Gábor, Munkácsy-díjas 
szobrászművész és Kanizsa Jó-
zsef, a Krúdy Kör titkára, bevon-
va a Cecei-Horváth családot ki-

találta, hogy elhelyeznek egy 
emléktáblát a vendéglő falán. 

Az ünnepségen a családtagok 
egy-egy szál vörös rózsát he-
lyeztek el az emléktábla alatt, 
majd meggyújtottak egy-egy 
mécsest a Testament szárnyas-
oltár előtt, ahol Cecei-Horváth 
Tibor kézzel írt verseit tartalma-
zó naplója és egyéb relikviái 
vannak elhelyezve. 

Ezt követően a nemrég el-
hunyt Kossuth-díjas, érdemes és 
kiváló művész, Keres Emil Ce-
cei verseket szavalt Rácz Tibor 
klarinétművész kíséretében. 

T. V. 

Krúdy Terem a Kéhliben Emléktábla a „kocsmáros költőnek”

Fotók: Antal István
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A zajcsökkentést szol-
gáló javaslatok ered-

ményeképpen a Hun ga-
roControl Magyar Légi-
forgalmi Szolgálat Zrt. jó 
tíz évvel ezelőtt két száza-
lékkal növelte a megenge-
dett legkisebb emelkedési 
értéket. A repülőgépek-
nek felszálláskor azóta 
meredekebb szögben kell 
emelkedniük, ezáltal a 
fordulás okozta zaj most 
nagyobb magasságban 
keletkezik, kisebb zajter-
helést okoz. Megszigorí-
tották a szabvány műsze-
res repülési eljárás előírt 
útvonalainak betartását 
is. A szabályozásnak kö-
szönhetően a repülőgépek 

szinte végig, a város hatá-
ráig a kijelölt útvonalon 
maradnak, a zaj nem 
„szóródik” sűrűn lakott 
terület felé. Idén május 
végétől a HungaroControl 
a PBN (Performance 
Based Navigation) alapú 
szabvány műszeres érke-
zési eljárásokat vezetett 
be. Arra voltunk kíván-
csiak, mit jelent ez a gya-
korlatban? Kérdéseinkre 
Szőke Katalin, a társaság 
szóvivője válaszolt.

- A rendszert elsősorban 
a kiszámíthatóbb és rövi-
debb érkezési útvonalak 
létrehozása érdekében dol-
goztuk ki. Ez azt jelenti, 
hogy a légijárművek végső 

egyenesre ráfordulása 
nagy arányban egy-egy 
jellemző nyomvonalon, 
„fix pályán” várható. Az 
úgynevezett T-bar kon-
cepció bevezetésével vár-
hatóan csökken a potenci-
álisan zajterheléssel érin-
tett területek nagysága. 

- Mit jelent a repülési pá-
lyák szóródásának csökke-
nése, illetve az, hogy to-
vább javul az egységes 
nyomvonalhasználat? Mit 
tapasztalhatnak majd a la-
kosok az új rendszer beve-
zetésével? 

- A környezeti zajterhe-
lés jelentősen nem változik 

meg, a repülési pályák szó-
ródása azonban a várako-
zások szerint csökkenni 
fog. Ezek csökkenésével 
pedig kevesebb lesz a po-
tenciálisan zajterheléssel 
érintett terület. A horizon-
tális vonalvezetés módosí-
tásán túl a magassági elő-
írások is változnak, előse-
gítve ezzel a légijárművek 
folyamatos süllyedését. Az 
új eljárások a jelenlegihez 
képest több mint 450 mé-
terrel magasabb magassá-
gi megkötéseket tartal-
maznak. Emellett a légijár-
mű vek személyzete ponto-
sabb információt kap az 

optimális süllyedés végre-
hajtásához. Ennek hatásá-
ra várhatóan csökkeni fog 
az ideálistól eltérő, kis ma-
gasságon történő szintre-
pülések száma is, ami ked-
vezően befolyásolja a föld-
felszíni zajhelyzetet. 

- A várható zajterhe-
lés-csökkenés mellett mi-
lyen hatással lesz az in-
tézkedés a környezetre? 

- A HungaroControl az 
eljárás kidolgozása során 
figyelembe vette a kör-
nyezetvédelmi szempon-
tokat, és megvizsgálta az 
új eljárások várható kör-
nyezeti hatásait. Az intéz-
kedésektől az üzemanyag-
felhasználás és a széndi-
oxid-kibocsátás csökke-
nését is várjuk.     Sz. Cs.

Magasabban szállnak a repülők

Kisebb területet érinthet a zajterhelés
Az önkormányzat évek alatt széles körű környezetvédelmi 
célokat tűzött ki és komolyan veszi a környezeti felelőssé-
get, ezért is üdvözölte a HungaroControl Zrt. új érkezési és 
megközelítési eljárásainak bevezetését, melyekkel tisztább 
és csendesebb lehet környezetünk. A megközelítési eljárá-
sok markánsan nem változtatják meg, de kedvezően befo-
lyásolják a zajjal érintett területek helyzetét. Lényeges 
elem, hogy a jelenlegihez képest több mint 450 méterrel 
magasabb magassági megkötéseket tartalmaz a koncep-
ció. Ezáltal lehetővé válik a teljes megközelítés során a haj-
tóművek alapjáraton üzemeltetése, ennek eredményeként 
a földfelszíni zajhelyzet kedvezően alakulhat. 

Hírösszefoglaló: Csaknem 
száz napirendi pontot tár-
gyalt meg a Fővárosi Közgyű-
lés június 8-ai rendes ülésén. 
Egyebek mellett döntöttek 
arról, hogy a Főkertet bízzák 
meg a római-parti partrende-
zés tervezésével. Hat fővá-
rosi helyszínen zöldfelületi 
fejlesztésekre csaknem 300 
millió forintot fordítanak.

Megbízta a Főkertet 
a főváros, hogy a 

csillaghegyi öblözet du-
nai partszakaszán (az 

Aranyhegyi- és a Barát-
patak között) megter-
vezze a majdani rekreá-
ciós területet. A cél „a 
partszakasz tájhaszná-
latának fejlesztése, ki-
építése, használható és 
élhető környezet kiala-
kítása”. A tervezés so-
rán – amelyre 80 millió 
forintot biztosított a 
közgyűlés – koncepció-
terv, látványtervek, en-
gedélyezési tervdoku-
mentáció és kiviteli ter-
vek készülnek.

A Fővárosi Közgyűlés 
áprilisban döntött arról, 
hogy 12,7 milliárd forint 
összköltséggel valósítja 
meg a csillaghegyi öb lö-
zet árvízvédelmét, amely 
2019-ig készülhet el. A 
munkák során ki kell 
váltani a Római-parton 
több mint 3 kilométeren 
húzódó, 1200 milimé te-
res – még 1976-ban 
épült – vízvezetéket is, 
amely Budapest vízellá-
tásának közel negyedét 
biztosítja.

Tarlós István főpol-
gármester a vitában 

javasolta, hogy vesse-
nek ki helyi adót a hul-
lámtérben lakókra ér-
téknövekedés miatt, 
kivéve az 1920-1930-as 
években, az akkori 
szabályoknak megfele-
lően épült családi há-
zakat. Azt is javasolta, 
hogy a főváros vásárol-
jon meg egy faátültető 
gépjárművet, amely 93 
százalékos hatékony-
sággal tud fákat átül-
tetni 38 centiméteres 
faátmérőig.

A Római-part rendezéséről is döntött a főváros

Békásmegyeren gyűltek 
össze május 21-én mind-
azok, akik kutyatulajdonos-
ként vagy érdeklődőként 
tenni szeretnének a felelős 
városi állattartás meghono-
sításáért és a nem állattar-
tókkal kialakult konfliktusok 
mérsékléséért.

Az esemény házigaz-
dája az EB OVO 

Egyesület ezúttal az El-
veszett Állatok Alapítvá-
nyával közösen kötetlen, 
hétvégi rendezvényen 
kereste a kapcsolatot 
mindazokkal, akik távol-
ságtartóan viszonyulnak 
a négylábúakhoz és gaz-
dáikhoz. Mint arról már 
hírt adtunk, az EB OVO 
egyesület együttműkö-
dési megállapodást írt alá 

az önkormányzattal an-
nak érdekében, hogy elő-
segítsék a kutyatulajdo-
nosok és kutya nélkül 
élők rendezett együttélé-
sét és párbeszédét a kerü-
letben. Az egyesület kép-
viselői a közösségi terve-
zés részeként az új futta-
tók helyeinek kijelölésé-
be és azok kialakításába 

is bekapcsolódtak. A má-
jusi rendezvény kimon-
dott célja az óbudai köz-
területek használatával 
kapcsolatos igények meg-
ismerése volt; emellett 
az érdeklődőket gyerek-
programok, kutyás be-
mutató, állatorvosi vizs-
gáló és kutyatartási ta-
nácsadás is várta.

Békés együttélés a kutyásokkal
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Nyugdíjasok 
alkotásai 

Az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény 
(ÓSZSZI) június 2-án 
nyitotta meg képzőmű-
vészeti és kézműves ki-
állítását, melyet óriási ér-
deklődés övezett a nyug-
díjas polgárok körében. 
A kiállított darabok a kép-
zőművészet széles ská-
láján mozognak, festmé-
nyek, gobelinek, kerámi-
ák mellett számos más 
technikával készült mű-
vel neveztek be a lelkes 
alkotók. A kiállítás meg-
tekinthető: június 16-ig a 
Kiskorona Galériában 
(Cím: Kiskorona utca 3.).

Orgona- 
és zongoraest

Ingyenes hangverseny 
lesz ismét a békásme-
gyeri Megbékélés Házá-
ban június 27-én 19 órá-
tól. Endreffy Attila orgona- 
és zongoraest jére várják 
a közönséget. Cím: Bé-
kásmegyer, Királyok útja 
297. (Újmegyeri tér).

Vígjáték 
Aquincumban

Heinrich von Kleist (Moli-
ère műve nyomán), Am-
phit ryon címmel írt vígjáté-
kát tekintheti meg a köny-
nyed szórakozásra vágyó 
közönség július 1-jén, 2-
án és 3-án 19.30 órai kez-
dettel az Aquincumi Mú-
zeum rom kert jében, az 
Óbudai Nyár programso-
rozat részeként. (Jegyek 
vásárolhatók a múzeum-
ban, az Óbudai Társas-
körben és az ismert jegy-
irodákban. Jegyár: 2000 
forint. Szakmai és diák-
jegy: 1000 forint.)

Szentmise agapéval
Szentmise, utána szerény 
agapé lesz június 19-én 
15 órakor a Filoxéra Ká-
polnában (Külső-Bécsi 
út-Szőlő vész utca sarok).

Kertünk pillangója
A fenti címmel jelent meg 
a napokban Kani zsa Jó-
zsef, az Óbudai Krúdy 
Gyula Irodalmi Kör tit-
kárának gyermekvers vá-
logatása Beregi Marietta 
és Csonka Lilien rajzaival.

„Belső-óbudai téglagyárak„ 
címmel állandó kültéri vala-
mint időszakos beltéri kiállí-
tás nyílt június 3-án a Tábor-
hegyi Népházban Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata és a Fővárosi Önkor-
mányzat támogatásával.

A megnyitón köszön-
tőt mondott Bagdy 

Gábor főpolgármester-
helyettes, Bús Balázs Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere, Kádár József 
helytörténész, téglagyűj-
tő, aki a kiállítások anya-
gának jelentős részét sa-
ját gyűjteményéből fel-
ajánlotta.

- Izgalmas ez a mosta-
ni múltidézés, mivel a 
városegyesítés előtti, me-
zővárosi múlthoz, az ak-
kori óbudai szőlőműves 
hagyományok mellé ne-
héz odaképzelni azt az 
ipari tevékenységet, ami 
már a reformkor hajna-
lán itt, a Bécsi út vonalá-
ban, és a kerület egyéb 
pontjain kialakult. Pedig 
a tégla- és a cserépkészí-
tés központjaként Óbuda 

kulcsfontosságú szerepet 
játszott a főváros fejlődő 
és iparosodó városi arcu-
latának kialakításában – 
utalt a városrész múltjára 
Bús Balázs, aki megkö-
szönte az Óhegy Egyesü-
letnek az ismeretterjesz-
tő munkát, és a kiállítás 
megszervezését, Kádár 
Józsefnek pedig azt, 

hogy aktív szerepet vál-
lalt a kiállítás létrehozá-
sában. - Így erősödnek 
helyi közösségeink, amit, 
ha szabad ezt mondani, 
téglát téglára rakva, kö-
zösen, a civilekkel 
együtt, mi magunk is 
építünk! – zárta beszédét 
a polgármester. A Tábor-
hegyi Népház homlokza-

tán állandó kültéri kiállí-
tás mutatja be a Belső-
óbudai téglagyárakat és 
azok legfontosabb ter-
mékeit, a téglákat és a 
cserepeket. A népház 
belső termeiben a tégla-
gyárak mindennapjaival, 
a munkások életével is-
merkedhettek meg a lá-
togatók.

Téglagyárak Óbudán

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az idei tanévben a 
Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségével és a Len-
gyel Intézettel közösen rendezte meg az „1956 Poznan - Bu-
dapest” című lengyel-magyar történelmi csapatversenyt.

A versenyfelhívásra 21 csapat küldte el nevezési 
lapját (14  nevezési lap érkezett budapesti gim-

náziumokból és szakközépiskolákból és 7 nevezési 
lap érkezett megyei jogú városok gimnáziumaiból 
és szakközépiskoláiból.)

A verseny három fordulóból állt. Az első forduló-
ban a csapatoknak egy rövid bemutatót kellett készí-
teniük (power-point, videó) a megadott témajegyzé-
kek alapján. A második fordulóban a csapatoknak 
írásbeli feladatsort kellett megoldaniuk. A feladat-
sort elektronikus úton email-ben kap-
ták meg a csapatok. A megoldásra egy 
óra állt rendelkezésükre.

A döntőt május 20-án tartották az 
Óbudai Társaskörben. Ide az első és a 
második fordulóban legeredményeseb-
ben teljesített hat csapat jutott be.

Az utolsó forduló családias hangu-
latban telt olyan feladatokkal, mint pl. 
keresztrejtvény megoldás, „Érdemes 
tudnod!”címmel a csapatok bemutat-
tak egy korszakhoz (1956-2016) köthe-
tő jelentős lengyel műalkotást – ami 
lehetett irodalom, zene, képzőművé-
szet, film.

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata és Óbuda-Békásmegyer Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzata támoga-

tásával a döntőbe jutott csapatok és felkészítő taná-
raik négynapos poznani utazást nyertek.

21 csapat nevezett a magyar-lengyel versenyre

Fotó: Antal István
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Lapzártakor érkezett: Az 
egyetem pedagógusnapja 
2011 óta a határon túli felső-
oktatási intézményekben 
magyarul oktató tudósok 
méltatásával és elismerésé-
vel is kiegészül. A június 6-án 
tartott eseményen az intéz-
mény kitüntetéseit is átadták. 
Varga Mihály nemzetgazda-
sági minisztert, országgyűlé-
si képviselőt az egyetem 
díszpolgárává fogadták.

A globalizáció, a 
gyors technológiai 

változások kihívás elé 
állítják a magyar felső-
oktatást is – emlékezte-
tett Varga Mihály kö-
szöntőjében. Hozzátette: 
az ország jólétéhez csak 

a minőségi oktatáson ke-
resztül vezet az út. A 
megújuló és bővülő ma-
gyar ipar minden eddigi-
nél több szakembert igé-
nyel, így az Óbudai 
Egyetemre is fontos sze-
rep hárul a duális képzés 

megerősítésében – fogal-
mazott a miniszter. 

Maruzsa Zoltán, az Em-
beri Erőforrások Minisz-
tériumának miniszteri 
biztosa és Juhász György, 
a komáromi Selye János 
Egyetem rektorhelyettese 

az egységes magyar felső-
oktatás kialakításának 
fontosságát hangsúlyozta. 
Réger Mihály rektor-
helyettes az intézményfej-
lesztés középtávú tervei-
ről is beszámolt. Mint 
mondta: a III. és a VIII. 
kerületi önkormányzattal 
együttműködve bővítik a 
kampuszokat. A Bécsi úti 
Kandó Kálmán Kollégi-
um kivitelezési munkála-
tai idén ősszel kezdődhet-
nek el, várhatóan a 
2017/2018-as tanévben 
már megújult környezet-
ben fogadhatja a diákokat 
a szálláshely.

A pedagógusnapi ün-
nepségen az egyetem el-
ismeréseit is átadták. Az 
intézmény szenátusa a 
Civis Academicus Hono-
ris Causa kitüntetést ado-

mányozta Varga Mihály-
nak. Pro Universitate díj-
ban Ligetvári Ferenc, a 
Debreceni Egyetem pro-
fessor emeritusa része-
sült, az Óbudai Egyetem 
nagykövete címet Hor-
váth Sándor, a Bánki Do-
nát kar egyetemi docen-
se, arany emlékgyűrűt 
Molnár András, a Neu-
mann János kar dékánja 
vehetett át. 

A felsőoktatási oktatókat köszöntötték az Óbudai Egyetemen
Széchenyi-emlékév 

Az ünnepségen az egyetem vezetése bejelentette, 
hogy csatlakozik az Országgyűlés által áprilisban 
meghirdetett Széchenyi-emlékévhez. A legnagyobb 
magyar születésének 225. évfordulójának méltó 
megünneplését vállalva kiállításokat, előadásokat, 
konferenciákat szerveznek jövőre.

Oklevelek dobogós egyetemi-főiskolai hallgatóknak
Az Óbudai Egyetem vezetősége elismerő okleveleket adott át a magyar és 
nemzetközi versenyeken dobogós helyezést elért hallgatóinak, a Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség támogatásával a felsőoktatási intézmény 
Doberdó úti tanácstermében május 30-án. Elismerésben részesült: Penczi 
Andrea, a World Kickboxing Federation amatőr Európa-bajnoka. Bácskai Do-
minika, az Egyetemi Evezős Európa-bajnokságon elért bronzérméért. Rédli 
András párbajtőröző, aki idén hazánkat képviseli a riói olimpián; valamint a 
Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon aranyérmet szerzett egye-
temi floorball, férfi tőrözők és futsal csapat tagjai.

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs

ÖTVENéVES A CSILLAGHEGyI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az intézmény fennállásának 50. évfordulóját ünnepelték nem-
régiben a Csillaghegyi Általános Iskola pedagógusai, diákjai 
és szüleik. A jubileumi ünnepségen részt vett Varga Mihaly 
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő is

Az Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola május 28-án 
családi napot tartott. Meg-
hívták a tanulóikat, azok 
családját, mintegy 350 ven-
déget fogadtak szórakozta-
tó programokkal.

Meghirdették a legfi-
nomabb, legszebb 

sütemény és szendvics 
versenyét, akadálypályák 

és különböző játékos állo-
mások várták a résztvevő-
ket az épületen belül és az 
iskola udvarán. A csalá-
dok pontokat gyűjthettek 
a célba dobástól kezdve, a 
sakkon át a pingpongig. 
Volt tanár-diák-szülő röp-
labda mérkőzés, koncert, 
az egész iskolaudvar és az 
összes terem a szórakoz-
tatás és játék színtere volt.

A pedagógusok lelke-
sedésén túl jelentős mér-
tékben hozzájárultak a 
környékbeli gyerekköz-
pontú és segítőkész vál-
lalkozók, amelyek támo-
gatásokkal emelték a 
programok, a tombola si-
kerét és színvonalát. A 
nagy sikerre való tekin-
tettel a családi napot jö-
vőre is megrendezik.

Családi nap a Nagy Lászlóban
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Modellezés és elektronika
Az ebben az évben 32 éves Ganz Ifjúsági Műhely idén is meg-
rendezi nyári táborait. A foglalkozásokon készített munkákat a fia-
talok hazavihetik. Lehetőség van modellező foglalkozáson részt 
venni 8-12 éves kor között, illetve elektronikain 12 éves kortól. A 
nyári táborok időpontjai: 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 munkadarabot. Érdek-
lődni a helyszínen lehet (Hímző utca 11.) vagy a 06(30)330-5117-
es telefonszámon Kövesdy Csaba műhelyvezetőnél. (Előzetes re-
gisztrációkat és jelentkezéseket a kovesdycsaba@gmail.com e-
mail címen várják.)

A „Legyen a betű jó barát” 
Alapítvány Védőszárny 

Sportköre díjmentesen látogat-
ható programjai szeptember 15-
ig tartanak.

1. Általános iskolásoknak 
kajakozás oktatása, 15 éves 
kortól vizitúrázó szinten, szom-
batonként 15-től 17 óráig.

2. Középiskolásoknak kaja-
kozás oktatása, szombatonként 
15-től 17 óráig  szintén vizitú-
rázó szinten.

3. Alkoss velünk! Duna-parti 
kézműves suli minden hónap első 
szombatján 17-től 18 óráig. Fess 
velünk kavicsot, nemezelj, fűzz 
gyöngyöt! Alkalmanként más-
más technikák, amit a szabadban 
a folyó partján lehet csinálni.

4. Meghirdetett időpontban 
az egyesület különböző kerekes 
járműveit is ki lehet próbálni.

5. Sok olyan felnőtt, fiatal 

van, akik már eveztek a Dunán 
valamikor és szeretnék a tudá-
sukat felfrissíteni. Részükre le-
hetőséget biztosítanak arra, 
hogy saját hajóikban gyakorol-
janak segítséggel.

6. Várnak olyan idősebbeket, 
akik rendelkeznek minden szük-
séges felszereléssel (hajóval is), 
de szívesebben eveznek mások-
kal együtt, mert úgy nagyobb 
biztonságban érzik magukat (se-
gítsük egymást a vízen!).

A vizirendészeti szabályokat 
kötelesek betartani, betartatni. 
Szülők részére nincs módjuk 
hajót biztosítani. 

Előzetes bejelentkezéseket 
várnak. Elérhetőségeik: Eszki-
mó ka Kajak Védőszárny/face-
book.com. Vízitelep: III. Kos-
suth Lajos üdülőpart 19. Tele-
fon délután 17 óra után : 06-1-
240-26-27.

Vakáció a Dunán kenuban 
– 6 jó program

„Együtt – nem vagy egyedül” 
a mottója az óbudai Szaléziak-
nál tartandó Nyári Oratórium 
napközis tábornak, ahová alsós 
és felsős diákokat várnak. Mi a 
Nyári Oratórium? Játék és sport, 
kézműves foglalkozás, imádság, 
séták és kirándulások, verse-

nyek, tánc, műhelyek, strando-
lás, vízi akadályversenyek és 
sok-sok kaland. Időpont: június 
20-24., illetve augusztus 22-26. 
Helyszín: Bécsi út 175. (Infor-
máció: nyarioratorium@gmail.
com; Jelentkezés: www.obudai-
szaleziak.hu)

Gyermektábor a Szaléziaknál
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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

 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

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

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

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

 Ezermester- Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarban-
tartás! www.999mester.hu, 06-30-960-4525

 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz 
és műszaki bizományi. Ingyenes kiszál-
lás. Az elvégzett javításra garancia, nyug-
díjas kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 
4. (Duna fe lőli oldalon, postával szem-
ben). Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

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

 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízható-
ság, szakértelem több évtizede. Kelényi Im-
re, Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós, 
06-30-2-664-666
 Óbudán, Budán non-stop hűtő, fagyasz-
tó, automata mosógép szerviz. Javítás esetén 
ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán be-
lül. Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács 
Sándor
 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje! 
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 06-
30-954-9554
 Konyhabútorok, beépített szekrények 
készítése! Bútorszerelés, kis munkák is! 
www.butorguru.hu,06-30-960-4525
 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, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaaj-
tó. Hétvégén is. Nagy Sándor. Tel.:06 
(20)321-0601
 Új fa és műanyag ablakok, ajtók beépíté-
se! Régi típusú nyílászárók javítása, szigete-
lése. Hétvégi vállalása is! A kiszállás, felmé-
rés díjtalan! Nyugdíjas kedvezmény 20%. 
Tel.: 06-30-522-3323
Lakásfelújítás! Szobafestést-mázolást, 
kőművesmunkát, víz-gázszerelést vállalok. 
Tel.: 06-20-986-3129, 787-1332
 Nyugdíját egészítse ki életjáradékkal! 
Szerződéskor nagyösszegű készpénz, ha-
vonta járandóság. Feltétel: 1/1 tehermentes 
ingatlan és betöltött 75. életév. Éljen gondta-
lanul, kényelmesen saját megszokott ottho-
nában! Pintér Judit, tel.: 06-1-406-5699, 06-
30-921-2418
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás!  Tel.: 06(30)341-3423
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak 
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
242-1389
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 
1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javí-
tás, felújítás garanciával. Adás-vétel, ingye-
nes kiszállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-
2991
 Társasházi közös képviseletet megbízha-
tóan, 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
 Ne cserélje le régi öntöttvas kádját! A bon-
tási ár töredékéért felújítjuk! Tel.: 06-20-
529-4180, www.kad-felujitas.hu
 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
 Festés, 300 Ft/m2, passzítás, mázolás. 
Külső festések, parkettacsiszolás. Tel.: 06-
20-94-55-473, 06-30-499-18-14
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés 06-70-
642-7526

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

 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

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

 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

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. 06-30-773-9155, 
emilia5@t-online.hu

Elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
 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 díjta-
lan kiszállással: bútort, festményt, porce-
lánt, kerámiát, hiradástechnikát, könyvet, 
órákat, szőnyegeket, aggancsot, hanglemezt, 
készpénzért. Pintér Nikoletta 466-83-21, 06-
30-973-49-49
 19-20. századi magyar és régi külföldi 
festmények, műtárgyak vétele készpénzért. 
Díjmentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-
2900. E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.
hu. Nemes 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.: 06-1-209-4245
 Magas áron vásárolok fazonaranyat, 
ezüstöt, borostyánt, órákat, koralt. Cím: V. 
ker. Kígyó utca 4-6. Tel.: 06-20-590-5284, 
06-1-792-1692
 Almási Katalin legmagasabb áron vásá-
rol bútorokat, festményeket, porcelánokat, 
szobrokat, órákat, csillárt, bizsukat, könyve-
ket, hangszert, kitüntetést, csipkét, hagyaté-
kot. Díjtalan kiszállással. Tel.: 06-20-597-
82-80 

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, kérésé-
re megvizsgálom. Dr. Székely, 06-30-9000-
963
Pilisvörösvár Sziklaközben eladó vasút 
közeli 1100 négyzetméter telek, faházzal. 
Tel.: 06-20-397-8993
 Ingatlanirodánk eladó lakásokat keres! 
Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd 
ingyen. Ismerősének lakása eladó? Hívjon, 
Ön is jutalékot kap! 06209-600-600
 Pomáz Vróci úton 752 m2-es telek eladó 
10,5 M Ft. Tel.: 20/385-62-42

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
 Takarításhoz és vasaláshoz keresek heti 1 
alkalomra a munkájára igényes bejárónőt. 
Fényképes önéletrajzokat ide várom: 
jviktor21@gmail.com
 Békásmegyeren a hegyfelőli oldalon, vál-
lalkozóival fodrászt keresek; 06-20-350-
6483
 Vasalónőt felveszünk a III.kerületi moso-
dába. Csak gyakorlattal rendelkezők jelent-
kezzenek. Tel.: 30-313-55-90

 Gyakorlattal rendelkező fémforgá-
csoló szakmunkást keresek pomázi 
munkahelyre. Tel.: 30-94-23-409

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

Kar ni sok
Haj lí tott, egye di mé ret re is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

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

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 al-
kalommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241
 Autót vásárolok évjárattól és típustól füg-
getlenül 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
 Bp., III. Vízimolnár köz 2. Társasház 
bérbeadja közöstulajdonát képző 44 m2-es, 
utcai bejáratú üzlethelyiségét 2016. március 
01-től. Érdeklődni Lénárt Mihály közös 
képviselő. Tel.: 06-20-95-17-758
 Békásmegyeren 20m2-es üzlet kiadó vagy 
bérleti joga átadó. Tel.: 06-20-956-59-82

Eltartási szerződés
 Idősgondozásban jártas, kedves, ötven-
éves nő, eltartási szerződést kötne, idős 
hölggyel, úrral. 06-20-249-4246.

Tábor
 Nyári tenisztábor júliustól folyamatosan. 
Teniszoktatás egyénileg is. Telefon: 30/59-
60-943

HirdEtés 
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Az idei Tour de Óbuda kerékpáros 
túrát június 5-én rendezték a „Sza-
badidő, szeretem!” elnevezésű 
programsorozat részeként. Az im-
már hagyományos Tour de Óbuda 
program jó példája annak, hogy a 
kerületben szívesen látják a 
kétkeréken közlekedőket.

Ö sszesen 640-en indultak a 
három távon. A legrövi-

debb, 15 kilométeres távon Bé-
kásmegyerre, a hosszabb, 38 
kilométeresen Szentendrére, az 
extra hosszú, 55 kilométeresen 
pedig Leányfalura juthattak el 
a résztvevők.  

A Tour de Óbuda Fő téri rajt-
jánál regisztráló kerékpárosok 
a túrák során az ellenőrző pon-
tokon pecsétet gyűjthettek, 
azok, akik a távokat teljesítet-
ték sorsoláson vettek részt. 

Bús Balázs polgármester adta 
át a Berguson Kerékpárbolt által 
felajánlott kerékpárt, de számos 
egyéb ajándékot is nyerhettek a 
szerencsések. Az eseményen 
Storcz Botond háromszoros 
olimpiai bajnok, világ- és Euró-
pa-bajnok kajakozó, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség vezető-
edzője, a rendezvény fővédnöke 
is gratulált a nyerteseknek.

Extratáv az idei Tour de Óbudán

Az Óbudai Sport és Szabadidő 
Nonprofit Kft. által rendezett Óbu-
dai Sportágválasztón újra lehető-
séget biztosítottak az iskoláknak, 
hogy elnyerjék az Óbuda Legspor-
tosabb Iskolája díját és az azzal já-
ró 100 ezer forint értékű sportszer-
felajánlást. 

A diákok öt sportágban mé-
rettették meg magukat, 

ezt követően azt az intézményt 
díjazták, ahonnan a kijelölt öt 
állomáson a legtöbben vettek 
részt a feladatok elvégzésében. 

A díjat a Medgyessy Ferenc 
Német Nemzetiségi Nyelvokta-
tó Általános Iskola nyerte el. A 
gyerekek kísérő tanára Vécsei 
András a helyszínen vette át az 
akkor még jelképesen átadott 
100 ezer forint értékű sport-
szerfelajánlást.

A sportszereket június 3-án, 
az iskola 40. évfordulóján tar-
tott ünnepségen adták át. Az 
iskola igazgatója, dr. Bertókné 
Daróczi Marianna méltatta a 
kezdeményezést és köszönetét 
fejezte ki az elismerő díjért. 

Óbuda Legsportosabb Iskolája
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Folytatódik a vízitúra útvonalak fej-
lesztése, melynek során újabb 16 
megállóhely fejlesztésére pályázik a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
(MKKSZ) több Közép-Duna menti ön-
kormányzattal és egyesülettel együtt-
működve. Erről Szentendrén tartott 
sajtótájékoztatót az MKKSZ elnöke, 
Baráth Etele és Csabai Edvin, az 
MKKSZ szakmai igazgatója három 
érintett település polgármesterével.

A Közép-Duna menti régióban 
16 megállóhely, összesen 800 

millió forintos fejlesztésére pályá-
zik az MKKSZ mint a konzorci-
um vezetője. A programba Szob, 
Vác, Göd, Dunakeszi, Dunabog-
dány, Leányfalu, Szentendre, 
Budapest-Római-part, Latorca ut-
ca úszóház és megállóhely, Buda-
pest-Pesterzsébet, Budapest-Cse-
pel, Szigetszentmiklós, Sziget-
csép, Kiskunlacháza, Ráckeve és 
Dömsöd kapcsolódott be – tudtuk 
meg a szövetség elnökétől. Baráth 
Etele hozzátette: nem csak egysze-
rű infrastrukturális és eszközbe-
ruházást szeretnének végrehajtani 
a Közép-dunai megállóhelyeken, 
hanem komplex szolgáltatásfej-
lesztést is. Bár a mostani projekt 
nem tartalmazza, de a sportszö-
vetség első embere kitért a Hajó-
gyári-sziget egy korábbi rendezési 
tervére, amely szerint a sziget köz-
pontja lehetne a teljes Közép-euró-
pai vízitúra hálózatnak.

Csabai Edvin szerint ez olyan 
lehetőség a szabadidősport fel-
lendítésére, amelyre korábban a 
sportágban nem volt példa. Az 
MKKSZ szakmai igazgatója el-
mondta, a fejlesztések legfonto-
sabb célja, hogy Magyarorszá-

gon újraszülessen a vízi élet, be-
népesüljenek a hazai vizek. 

- Arra is törekszünk, hogy ne 
csak megállóhelyeket, hanem kö-
zösségeket is építsünk – tette hozzá.

Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere a III. kerület 
fejlődési valamint fejlesztési lehe-
tőségeit latolgatva elmondta: alap-
vetően a Duna közelsége, a térség 
természeti adottságainak és kultu-
rális örökségének kihasználása ha-
tározza meg. A Duna rekreációs és 
sportcélú hasznosításaként a Duna 
római-parti szakasza, a Gázgyár 
és a már említett Hajógyári-sziget 
hármasának koherens, egymást 
kiegészítő fejlesztését tartja meg-
valósítandó célnak. - Ez egybevág 
a szövetség elképzeléseivel – fűzte 
hozzá a polgármester. A jövőt te-
kintve elmondta, a kerület vezeté-
se mindig is azt szorgalmazta, 
hogy az árvízvédelemmel és a tu-
rizmussal együtt a kajak-kenu 
sport és a vízi sport funkciói is 
erősödjenek a területnek.

- Óbuda a Dunakanyar kapuja 
mind a kerékpáros-, mind pedig 
a víziturizmust nézve, ezért is 
kezdtük meg egy pünkösdfür-
dői ingatlanon e két sportágnak 
is otthont adó központ kialakítá-
sának tervezését – zárta szavait 
a kerület vezetője.

Verseghi-Nagy Miklós, Szent-
endre polgármestere és Szabó 
József, Szigetszentmiklós pol-
gármestere is üdvözölte a vízi-
túra megállóhelyeket. Egyönte-
tű véleményük szerint a Duna 
menti településeken a kajak-ke-
nu pontok kialakításával a Duna 
még inkább a lakosság életének 
szerves részévé tud válni.

• A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a vízitúra-útvonalak bemu-
tatására készül egy okostelefon-alkalmazás, amelynek segítsé-
gével mindenki a saját igényei szerint tervezheti meg programjait, 
értesülhet a bebarangolt régió turisztikai attrakcióiról, szállást 
foglalhat, vagy vendéglátóhelyet választhat, valamint megismer-
kedhet a vízitúrázás alapjaival. A fejlesztendő megállóhelyeket a 
szövetség a www.viziturapont.hu oldalon mutatja majd be.

Fejlesztések a Duna mentén

Vízitúra megállóhely a Rómain is

Az idei börze helyszíne az Academy Golf Club volt, ahol 30 sportágat is-
merhettek meg és próbálhattak ki a gyermekek, de egészségügyi szűrés 
és csillagászati bemutató is várta az érdeklődőket.

A „Szabadidő, szeretem!” című programsorozatban rendezték 
május 22-én az Óbudai Sportág-

börzét. Az eseményen 30 kerületi 
sportegyesület mutatkozott be a láto-
gatóknak. A sportbemutatókon az ér-
deklődők aktív részesei lehettek a 
programoknak, kipróbálhatták a sport-
eszközöket, a sportágakat. Az ese-
mény ideje alatt a Szent Margit Ren-
delőintézet ingyenes egészségügyi 
szűrővizsgálatokkal várta az érdeklő-
dőket, a Polaris Csillagvizsgáló táv-
csöves bemutatót tartott.

30 egyesület 
az Óbudai Sportágbörzén

Fotó: Sánta Balázs



28 2016. 11. számHirdEtés



292016. 11. szám Közlemény – Szabadidő – HirdetéS

Kinyitott a Palatinus Strandfürdő, a Dagály külső 
része, valamint a Gellért hullámfürdő április 30-án, 
május végétől látogatható a Paskál és a Római, jú-
niusban pedig a Pünkösdfürdői Strand is kinyit. 

S zámos fürdő felújítását végzik, amelyek 
eredményeként a Palatinus és a Paskál 

egész évben nyitva tartó fürdővé válik, és 
megvalósul a Széchenyi gépészeti felújítása is 
az üzembiztonság növelése érdekében. A há-
rom beruházás összesen ötmilliárd forintba 
kerül – tájékoztatott Szőke László, a Budapest 
Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. vezérigazgatója. 

A csillaghegyi 
strand felújítása idén 
ősszel indul, a csak-
nem egy éves beruhá-
zással a létesítmény 
szintén zárttá válik, 
12 hónapos nyitva 
tartást lehetővé téve. 
A vezérigazgató el-
mondta: egyéb ként 
általános trend, hogy amennyire lehet, füg-
getlenítsék a fürdőket az időjárástól, ahol 
lehetőség van rá, ott belső egységet alakíta-
nak ki. 2010-ben 2,9 millió vendéget fogad-
tak a társaság által üzemeltetett fürdők és 
strandok, 2015-ben már 3,9 milliót. A ven-

dégszám növekedése részben annak kö-
szönhető, hogy beszüntették a felesleges 
kifizetéseket, a megmaradó pénzt a vendé-
gek kényelmét növelő fejlesztésekre, kar-
bantartásokra 
költötték.

Strandnyitás 
– felújítás Csillaghegyen

Guinness-rekordkísérlet táncból. 102 éves néni is in-
dult azon a táncversenyen, amit Guinness-rekord állítási kísérletből in-
dítottak a tánc világnapján, április 29-én egy Szentendrei úti élelmiszer 
áruház parkolójában. A rekordkísérletben – melyen csak 35 évnél idő-
sebbek indulhattak – a csúcsot az életkorok összege adhatja. A rende-
zők várakozása szerint ez egy sokezres számot jelenthet. Különösen 
vicces volt, hogy tánctudásra nem volt szükség, azonban a kísérlet 5 
perces ideje alatt valamennyi résztvevőnek együtt kellett táncolnia. A re-
kordkísérlet hitelesítése még nem zárult le.Fotó: Antal István

óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
üdvözli az egészségügy fejlesztésével 
kapcsolatos, napokban sajtónyilvános-
ságot kapott kormányzati szándékot. a 
megismert részletek szerint a szent 
Margit Kórház jövője továbbra is garan-
tált, a fekvőbeteg-ellátást ebben az in-
tézményben, a sürgősségi ellátást a 
közlekedés szempontjából is jól megkö-
zelíthető Honvédkórházban biztosítják.
Az Óbuda, Észak-Buda és az északi agglo-
meráció lakosságát is érintő fejlesztési el-
képzelések összhangban vannak az utóbbi 
évek egészségügyi fejlesztéseivel, azzal a 
koncepcióval, mely a Honvédkórháznak je-
lentős szerepet tulajdonít a III. kerületben, 
és a térségben élők ellátását illetően. 
a iii. kerületi lakosság és az agglomeráci-
óban élők fekvőbeteg-szakellátását jelen-
leg döntően tehát két intézmény biztosítja: 
a Honvédkórház és a Szent Margit Kórház.
A Szent Margit Kórház és a Honvédkór-
ház tevékenysége jól kiegészíti egymást 
a III. kerületi betegek aktív fekvőbeteg-ellá-
tásában. Az alapszakmák, vagyis a sebé-
szet, általános belgyógyászat, szülészet-
nőgyógyászat (a gyermekellátáson belül az 
újszülött ellátás és a fejlődésnerurológia) 
mellett olyan specialitások is elérhetők, 
mint a kardiológia, a gasztroenterológia, a 
nephro ló gia és művese ellátás, az onkoló-
gia és központi intenzív ellátás a Bécsi úti 
intézményben. Mindezek közel 200 ezer la-
kosnak nyújtanak magas színvonalú szol-
gáltatást.
A Honvédkórház Budapest északi régiójá-
nak sürgősségi központjaként nyújt folya-

matos sürgősségi ellátást Észak-Buda, 
Észak-Pest és a környező pest megyei tele-
pülések számára. Az óbudaiak emellett 
olyan ellátásokat vehetnek igénybe itt, 
amelyek a szent Margit kórházban nem 
elérhetők: baleseti sebészet, ortopédia, 
idegsebészet, újszülött intenzív (PIC), stb. 
Néhány speciális ellátás, csak más intéz-
mény, mint pl. invazív kardiológa a Budai 
Irgalmasrendi Kórházban (BIK), a gyermek-
ellátás a Bethesda Gyermekkórházban, 
míg neurológia az Országos Klinikai Ideg-
tudományi Intézetben (OKITI) érhető el.
Az aktív fekvőbeteg-ellátás kiegészíté-
seként, folytatásaként a krónikus és re-
habilitációs ellátás széles spektruma 
ugyancsak biztosított az óbudaiak számára 
a Szent Margit Kórházban. Összesen 80 
ágyon három különböző rehabilitációs egy-
ség működik: kardiológiai, belgyógyászati, 
illetve mozgásszervi rehabilitáció. Az utób-
bi jelentős szerepet vállal a neurológiai kór-
képek, elsősorban stroke nyomán keletke-
zett bénulások, valamint beszéd értési és 
képzési zavarok rehabilitációjában is.

Ezek mellett 70 ágyas krónikus belgyógyászat 
és 50 ágyas ápolási osztály is segíti a főleg idős 
betegek krónikus ellátását, hosszú távú ápolá-
sát addig, míg otthonukba vagy megfelelő intéz-
ménybe történő elhelyezésük nem biztosított.
Mindezekből jól látható, hogy észak-Bu-
dán az elmúlt években egy jól egymásra 
épülő struktúra és ellátórendszer jött 
létre, ahol az ellátások döntő részében a 
betegek és beutaló orvosok számára is 
egyértelmű, hova kell fordulni a betegek-
nek, tehát racionálisak a betegutak. 
Az eddig is működőképes, kényelmes be-
tegellátást tovább javíthatja, illetve hosszú 
távon is biztosíthatja a térség fekvőbeteg-
szakellátását, ha a két kórház infrastruktú-
rája fejlesztésre, a pénzügyi és humánerő-
forrás kapacitásuk megerősítésre kerülnek. 
Mindezt figyelembe véve a Budapesten vár-
ható szervezeti változtatások, esetleges kór-
ház bezárások és építések várhatóan nem 
okoznak változást óbuda-Békásmegyer 
lakossága számára, leszámítva az ellátást 
jelenleg is biztosító két intézmény további, re-
ménybeli fejlesztését.

A III. kerületiek biztonságos egészségügyi ellátása a jövőben is biztosított
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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 
június 28-án) 17-től 19 órá ig in gye nes jog se gélyt tart dr. Tósoky 
Ba lázs ügy véd del. (Ér dek lőd ni a 367-8791-es te le fon szá mon le het.)
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes jog-
se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd min den hó nap el ső kedd jén 
17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma dik csü tör tö kén 
18-tól 20 órá ig Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő irodájában (Bé-
csi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca sarok). Be je lent ke zés nem 
szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-0017-es te le fon szá mon le het.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes  bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye ri 
Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik 
csü tör tö kén dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis kér-
dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá-
ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
in gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi pol gá ri kör Egye sü let nél
Gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

Óbudai Polgári Esték 
Menczer Erzsébet választókerületi elnök és Bús Balázs polgár-
mester meghívja az érdeklődőket az Óbudai Polgári Esték június 
17-én 18 órakor kezdődő előadására, melynek témája: az Euró-
pai Parlament migrációs politikája. Az előadó Prof. Schöpflin 
György, Európa Parlamenti képviselő lesz. Helyszín: Rozmaring 
vendéglő–Csónakház terme. (A vendéglő közvetlenül a budai al-
só rakparton található, a Tímár utcai HÉV-megállónál).

Úszás és vízilabda a Római SE-nél
A Budapestért-díjas és Óbudai Balázs Lajos civil díjas Római Sport 
Egyesület edzői várják nyári úszótáborukba az alapfokú és haladó tu-
dású gyermekek jelentkezését. Sajátítsd el és fejleszd úszás tudásodat 
Óbuda legeredményesebb úszóival! Célunk, hogy a velünk eltöltött idő 
alatt elkötelezettje legyél az egészséges életmódnak. Helyszín: pün-
kösdfürdői strand, június 20-tól augusztus 26-ig. Hétfőtől péntekig 
8.30-tól 16.30 óráig. Étkezés: napi 2× 4 éves kortól 16 éves korig. Rész-
vételi díj: 20000 forint. Jelentkezni: Gyepes Lajos, 06-30-293-7302; 
Gyepes Ádám, 06-30-284-6823. Ugyanebben az időben vízilabda elő-
készítő csoportot is indítunk : Ferenczy Dániel, 06-20-528-8300.

Óbudáról, a Toyota Sakura Szőlőkert utcai szalonjából szólt június 6-án a 
megújult Petőfi Rádió Talpra Magyar című reggeli műsora. Az adó nyere-
ményjátékában több tízezren vettek részt. A döntőbe jutott hat versenyző-
nek (akik az egy héten át tartó telefonos játékból kerültek ki) sokan szur-
koltak a helyszínen. Végül egyikük egy Toyota yaris Selection modellt vi-
hetett haza. A Toyota Sakura vendégül látta, finom kávéval, szendviccsel 
kínálta az egész délelőttöt a szalonban töltőket

Fotó: Antal István
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