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E lső alkalommal tar-
tották Óbudán a Ma-

gyar Népzeneoktatás 
Ünnepét, hagyományél-
tető országos művésze-
ti fesztivált, a népzenei 
műhelyek, Mesterek és 

Tanítványok országos ta-
lálkozóját május 19-én és 
20-án. A szervezők kivá-
ló koncertekkel és csalá-
di programokkal készül-
tek a hétvégére. A ren-
dezvény azzal a szán-

dékkal jött létre, hogy 
megérdemelt és kiemelt 
figyelmet kapjon a vilá-
gon egyedülálló kultu-
rális örökségünk, a ma-
gyar népzeneoktatás. 

Bővebben a 2. oldalon

Az Óbudán fellelhe-
tő régészeti, építé-

szeti emlékek az ókor, a 
középkor, a barokk és az 
újkor időszakát öleli fel. 
Ennek kapcsán szerve-
ződik évről évre a Korok 

Napja látványos, a törté-
nelmi korokat idéző fel-
vonulással, programok-
kal. A fesztivált május 
19-én tartották a város-
rész több pontján. 

Folytatás a 2. oldalon

A Hegyvidéken élő gyermekes családok birtokba vehették az újonnan létesített Ilonka utcai játszóteret május 11-én. Bús Balázs polgármester elmondta, hogy 10 al-
kalommal találkoztak a tervezési folyamatban résztvevők az ott élőkkel, hogy ötleteik és igényeik minél inkább megjelenjenek a játszótér kialakítása során. Hangsú-
lyozta: öröm számára, hogy a kisgyermekes családok elégedetten vették birtokba a remélhetőleg új közösségeket is összekovácsoló teret. Az átadáson részt vett Var-
ga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő, Kelemen Viktória alpolgármester és Rácz Andrea önkormányzati képviselő      Továbbiak a 11. oldalon

Átadták a hegyvidéki Ilonka utcai játszóteret

Népzenétől zengett Óbuda Barangolás az időben

Fotó: Antal István
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Az alig két éve el-
hunyt Kobzos Kiss 

Tamás neve összefonó-
dott a népzeneoktatással. 
A róla elnevezett emlék-
helyet Professor Emeri-
tus Fekete György, a Ma-
gyar Művészeti Akadé-
mia elnöke adta át az or-
szág legnagyobb múlttal 
rendelkező, népzenét ok-
tató intézményében, az 
Óbudai Népzenei Iskolá-
ban. Köszöntőt mondott 
Bús Balázs polgármester. 
Ezt követően ünnepi kon-
certtel várták a szerve-
zők a közönséget az Óbu-
dai Társaskörbe, ahol a 
néhai Kossuth-díjas elő-
adóművész pályatársai, a 
Kobzos Kiss Tamás Ván-
dordíj kitüntetettjei és az 
Óbudai Népzenei Iskola 
tanárai adtak műsort.

Az ünnepi programok 
május 20-án folytatód-
tak a Fő téren és a Ko-
buci kertben. A Magyar-
országon működő népze-
nei műhelyek és intézmé-
nyek összefogásával kö-
zel 40 népzenét és hagyo-
mányőrző mesterségeket 
oktató művészeti iskola 

mutatkozott be az ország 
minden tájáról. A Fő tér 
nagyszínpadán különle-
ges hangszeravatást tar-
tottak a cimbalomünne-
pen, ahol a Balogh Kál-
mán Trió koncertezett. A 
nagyszínpadon kora dél-
utántól késő estig a ma-
gyar népzene és világze-
ne jeles muzsikusai vál-
tották egymást. Késő dél-

után a Nikola Parov Qu-
artet és Herczku Ágnes 
koncertjére vigadhat-
tak a résztvevők, majd 
Virágvölgyi Márta és a 
„Hölgykoszorú”, népze-
nészek muzsikáltak. A 
napot táncházi mulatság 
zárta. A fesztiválon szak-
mai programok és ver-
senyek, továbbképzések 
is várták az érdeklődő-

ket. A fesztivált az egész-
napos szabadtéri csalá-

di programok tették tel-
jessé. Az ÖrömZeneTé-
ren aprók tánca és kö-
zösségi muzsika, az élő 
műhelyekben kézmű-
ves iskolák mesterség- és 
könyvbemutatókat tartot-
tak. Voltak még: népi- és 
iparművészeti portékák, 
gasztronómiai csemegék, 
népi játékok és kosaras 
körhinta is.

(Az eseményt a Magyar 
Hangszermíves Céh és a 
Századok Öröksége Pro-
dukció szervezte. A ren-
dezvény ingyenes volt, 
az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata támogatásával 
valósult meg.)              Sz.

Népzenétől zengett Óbuda 

Folytatás az 1. oldalról 
Színes kavalkádban mu-
tatkoztak be a történelmi 

korok képviselői a Fló-
rián téren. Volt egyebek 
mellett: középkori sze-

kértábor korhű díszletek-
kel, kézműves foglalko-
zások, hangszertörténe-
ti kiállítás, középkori já-
tékok és ügyességi fel-
adatok. A Familia Gladi-
atoria fiatalokból álló kü-
lönítménye, a Légió Le 
Onum, a Szent György 
lovagrend, a Kincső Nép-
táncegyüttes, gólyalába-
sok és maga Mária ki-
rályné vitte végig a felvo-
nulókat az időutazáson. 
A jelmezesek a Flórián 
üzletközponttól sétáltak 
el a többi programhely-
színre, ahol a Hadrianus 
emlékévhez kapcsoló-
dó szabadtéri kiállításon 
egy nap alatt bejárhat-
ták Óbuda évszázadait. 
A nap házigazdája Papp 
János színművész volt. A 
közönséget a nap folya-
mán többek közt a Fla-
me flowers csoport tűz-
show-val szórakoztatta, 
emellett Gasztonyi Dáni-
el mestersolymász és gla-
diátorok tartottak bemu-
tatót.                      Sz. Cs.

Barangolás az időben 

Nyolcvannégy éve, 1933. má-
jus 12-én hunyt el Óbudán a 
magyar irodalom kiemelkedő 
alkotója. A kalandos életutat 
bejáró író 54 évet élt.

Krúdy Gyula itt él-
te életének utol-

só három évét Óbudán 
– monda Harsányi Má-
ria, az Óbudai Társaskör 
vezetője a megemléke-
zés bevezetőjében, majd 

az egybegyűltek a Krú-
dy Gyula Általános Isko-
la diákja, Hodász Zsófia 
előadásában meghallgat-
ták „A fehérvári bicska” 
című Krúdy novella egy 
részletét. Az író nevét 
viselő városnegyedben, 
a Krúdy szobor előtt el-
sőként Kanizsa József, a 
Krúdy Kör titkára, majd 
a jelenlévők helyezték el 
az emlékezés virágait.

Krúdy Gyulára emlékeztek

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal IstvánFotó: Antal István
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Május 27-éig lehet csatla-
kozni a kerület egyik legfor-
galmasabb közterületét 
megújítani szándékozó kö-
zösségi tervezéshez. A Fló-
rián tér kapcsán már az első 
találkozáskor konkrét elkép-
zeléseket fogalmaztak meg 
az ott élők.

A Flórián tér sokak 
fejében csak egy 

közlekedési csomópont, 
ám valójában egy hatal-
mas közpark és zöldfe-
lület Óbuda szívében, 
ami a környéken élők-
nek 60 ezer négyzetmé-

teren biztosítja a szabad-
tér használatának lehe-
tőségét. A tér római kori 
régészeti emlékek helye, 
találkozási pont, közös-
ségi tér, játékra, sportra, 
kikapcsolódásra ad lehe-
tőséget. A cél az, hogy a 
park olyan legyen, ami-
lyennek azok szeretnék, 
akik használják, ezért 
hirdetett az önkormány-
zat közösségi tervezési 
rendezvényt.

Bővebben a 11. oldalon

Tervezzük együtt a Flórián teret!

Az egyik ismert drogéria  pá-
lyázatot hirdetett óvodáknak, 
azzal a céllal, hogy szakem-
berek segítségével hívja fel a 
nyilvánosság figyelmét a 
napvédelem fontosságára.

A kiírás szerint pá-
lyázni kartonból, 

fából, drótokból, vagy 
egyéb anyagokból elké-
szített napórával lehe-
tett, melyet az óvodape-
dagógusok a gyerekek-
kel közösen készítenek. 
A lényeg az volt, hogy 
minél kreatívabb, színe-
sebb és különlegesebb 

legyen. A 10 legtöbb sza-
vazatot kapott pályázat 
közül egy szakmai zsűri 
választotta ki a győztest.

A fődíj a nyertes óvoda 
udvarának felújítása volt. 
A nyeremény látványos 
és kreatív játékok tele-
pítését, valamint funkci-

onális árnyékolástechni-
kai megoldások létesíté-
sét is tartalmazta. A má-
jus elején zárult pályáza-
ton az óbudai Pitypang 
Művészeti Óvoda bizo-
nyult a legkreatívabb-
nak; azaz a Czetz János 
utcai intézmény Halacs-

ka csoportjának növen-
dékei, két óvodapedagó-
gusa, valamint a szülők 
kezdeményezésére elké-
szített napóra. A játszó-
teret az óvoda hátsó kert-
jében alakítják ki, ünne-
pélyes átadása várhatóan 
június 2-án lesz.

Játszótér-felújítást 
nyert a Pitypang Óvoda

Városi Recycling címmel ren-
deztek konferenciát Óbudán. 
A Hello Wood a Zichy kastély-
ban és a Flórián téren szer-
vezte meg kortárs városfej-
lesztési, urbanisztikai témák-
kal foglalkozó rendezvényét. 

Az április 25-28. kö-
zött tartott  konfe-

rencia és workshop cél-
ja, hogy a kortárs város-
fejlesztési, urbanisztikai 
szemléleteken belül egy 
elsőre szokatlan, de alap-
vető funkciót betöltő vá-
rosi rétegre fókuszáljon; 
az infrastruktúrákra. A 
városi infrastruktúrák se-
gítségével jut el hozzánk a 
vezetékes víz, de a tömeg-
közlekedés, az elektro-
mosság, a hulladék-szol-
gáltatás, sőt maga az in-
formációáramlás is ide so-
rolható, melyeknek mind 
vannak közterületen le-
vő nyomai, elemei. Aho-

gyan a kortárs építészet és 
urbanisztika is igyekszik 
nyomon követni az embe-
rek egyre gyorsabban vál-
tozó igényeit, úgy az inf-
rastruktúrákat is folyama-
tosan fejlesztik a városok.

Bús Balázs polgármes-
ter a rendezvény nyító-
eseményén mondta el 
gondolatait. - A nagy-
városok sokak számá-
ra az elmúlt évtizedek-
ben a szolgáltatások szé-
les palettájáról, a társa-
sági életről, bulikról és 
az általánosan jó infrast-
ruktúráról szóltak; még 
korábban pedig az ösz-
szkomfortos lakótér elő-
nyeiről, a vidéki élettel 
szembeni kényelemről. 
Ezt szolgálták a lakótele-
pek, mely Óbuda és főleg 
Békásmegyer városszer-

kezetét ma is alapvetően 
meghatározzák. A panel-
épületek rehabilitációja 
régi projektünk, azonban 
azt is felismertük, hogy 
a panelházakban élőket 
is rehabilitálni kell. Ez 
a lakókörnyezet ugyanis 
az elmúlt 50 évben ron-
csolta a helyi közösségek 
szövetét, amit nekünk – 
szociális városrehabili-
táció keretében – helyre 
kell állítanunk. Szociális 
munkásként ez a legfon-
tosabb célkitűzésem.

Ezzel a céllal egybe-
vág például a Máltai ját-
szóterek programja. Ez 
hét olyan helyszín, ahol az 
anyukák találkozhatnak 
egymással, miközben ön-
kéntesek orientálják a gye-
rekeket, fiatalokat a sza-

badidő értelmes eltölté-
se felé. Az általunk elgon-
dolt szociális város rehabi-
litációnak a kulcsfogalmai 
a tettrekészség, a közössé-
gi együttműködés, és az a 
kreatív, fiatalos szemléletű 
urbanisztikai szakértelem.

Újrahasznosítás építész szemmel 

Az esemény meghívott vendége Alfredo Brillembourg 
építész, a zürichi ETH építészeti és urbanisztikai tan-
székének vezetője, az Urban-Think Tank nemzetközi-
leg elismert, szociális építészettel és kísérleti urbanisz-
tikai beavatkozásokkal foglalkozó építész iroda alapító-
ja és vezető tervezője, számos nemzetközi elismerés, 
többek között a 2012. évi Velencei Építészeti Biennálé 
Arany Oroszlán díjazottja. 

Lezárják a HÉV-átjárót Aquincumnál
A H5-ös HÉV pályafenntartási üzeme tájékoztatja a 
lakosságot, hogy május 28-án és 29-én karbantartási 
munkák miatt teljes szélességében lezárják a Szen-
tendrei út Zsófia utcai HÉV-átjárót. Kerülni az Arany-
hegyi út – Pusztakúti út felé tudnak az autósok.

Fotó: Benkő Vivien Cher



4 2017. 10. számszociális – meghívó

Évadzáró a németeknél
„Bemutatkoznak a fiatalok” címmel május 27-én 15 
órakor a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
„Braunhaxler” Egyesület klubhelyiségében (Szőlő 
utca 78.) évadzáró Német Klubot tartanak.

Az elhurcoltakra emlékeznek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Óbudai 
Zsinagóga hívő közössége meghívja Önt a II. világ-
háború idején Óbudáról származásuk, vallásuk és 
meggyőződésük miatt elhurcolt áldozatok emlékére 
rendezett megemlékezésre. Az esemény időpontja 
és helyszíne: június 7-én 17 órakor, az Óbudai Zsi-
nagóga előtti tér. (Lajos utca 163.) A megemlékezé-
sen beszédet mond: Köves Slomó vezető rabbi.

Bús Balázs polgármester 
képviseletében Kelemen 
Viktória alpolgármester kö-
szöntötte 100. születésnap-
ja alkalmából békásmegyeri 
otthonában Csap Leventé-
nét, Gizi nénit.

Gizi néni egyetlen 
gyermekként 1917. 

április 14-én Karca-
gon látta meg a napvilá-
got. Hadbíró édesapjá-
val, tanítónő édesanyjá-
val 1919-ig Kolozsváron 
éltek, majd visszaköltöz-
tek Karcagra, ahol a csa-
ládfő ügyvédként kez-
dett dolgozni. Gizi né-
ni az elemi iskolát is itt 
végezte, a kereskedelmi 
szakiskolába Ceglédre 
járt. 1942-ben gyermek-
gondozói tanfolyamra 
íratták be Budapesten az 
Árpád Kórházba.

Első munkahelye a 
karcagi posta volt, ahol 
másodosztályú segéd-
tisztként dolgozott. A II. 
világháború ideje alatt 
1944-ben az alföldi vá-
rost kiürítették – Buda-
pestre került a Fő utcai 
Postahivatalba –, az ost-
romot a fővárosban él-
te át. Egy évvel később 
került vissza szülőváro-
sába. A háború befeje-
zése után a Magyar Pos-

ta tényleges szolgálatá-
ból elbocsátották, mert a 
Karcagon áthaladó, moz-
gó vonatból a kényszer-
munkára elhurcoltak tit-
kos üzeneteit összeszed-
te és továbbította a cí-
mekre. Ez a bátor tett sok 
családnak segített ab-
ban, hogy a régen látott 
szeretteiről hírt kapjon 
és életben tartotta a re-
ményt a hazatérésre. Az 
önzetlen segítség köszö-
neteként számtalan leve-
let kapott a hálás hozzá-
tartozóktól.

1948-ban férjhez ment 
Csap Leventéhez, aki ha-

dirokkant volt, két kis-
gyermekkel. A három-
éves Csongort és az öt-
éves Leventét ezután 
együtt nevelték. Kö-
zös gyermekeik is szü-
letettek, 1951-ben Atti-
la, 1954-ben Árpád. Ki-
sebbik fiuk sokat bete-
geskedett, 5 éves koráig 
kórházban volt, Gizi né-
ni ápolta.

1946-1949 között iro-
dai könyvelőként dol-
gozott a debreceni Do-
hánygyárban, 1950-ben 
Bánfalvára sodorta őket 
az élet, itt férje az er-
dőgazdaságnál dolgo-

zott, ahonnan 4 év múlva 
visszaköltöztek Karcag-
ra az édesanyjához. Gi-
zi néni ezután – a megél-
hetést biztosítva – taka-
rítói munkákat vállalt, de 
bűvész mellett színpadi 
asszisztensként is meg-
állta a helyét.

1961-ben a válásuk után 
ismét Pestre költözött és a 
Fővárosi Faipari Vállalat-
hoz került, ahol egy dara-
big fizikai munkát vég-
zett. Itt, mikor megtud-
ták, hogy leánykorában 
postáskisasszony volt, te-
lefonközpont-kezelőnek 
léptették elő. A vállalattól 
ment nyugdíjba, de nyug-
díjasként is visszajárt ré-
gi kollégáihoz. 1980-tól a 
Csobánka téren megnyílt 
gyermek szakrendelő 

kartonozójában asszisz-
tensként dolgozott még 
egészen 1994-ig. Édes-
anyját éveken át, szere-
tettel ápolta, aki 103 éves 
korában hunyt el.

Nevelt fiai ágán 5 uno-
kája és 5 dédunoká-
ja van. Attila fia előadó-
művészként, artistaként 
a világot járja. Kisebbik 
fiával (nyugdíjas) és me-
nyével él békásmegyeri 
panellakásukban.

Egész életében fon-
tosnak tartotta édesapja 
– akit a szegények ügy-
védjének is neveztek – 
tanító szavait: „Mindig 
segíts embertársaidon és 
tanulj meg alkalmazkod-
ni, hogy bárhol meg tudd 
állni a helyed.”

Mai napig sokat ol-
vas, főz, vezeti a háztar-
tást, gyönyörű kézimun-
kái az Idősek Művésze-
ti Fesztiválján mindig el-
ismerésben részesülnek. 
80 évesen is járt még ki-
rándulni, túrákat veze-
tett. A Karcagi Öreg Di-
ákok Baráti körének lel-
kes tagja volt, a budapes-
ti találkozókra az utóbbi 
3 évben már sajnos nem 
tudott elmenni.

Gizi néni ma is életvi-
dám, a Bibliát napi rend-
szerességgel forgatja. 
Hitét és jókedvét nem 
hagyta el, talán ez is hoz-
zásegítette ahhoz, hogy 
idén a 100. születésnap-
ját ünnepli. 

A hit, mások segítése és alkalmazkodás
– A 100 esztendős Gizi néni életfilozófiáját édesapja hagyta rá örökségül –

BRINGáZássAL töLteKeZteK A HIVAtAL doLGoZÓI. tökéletes választás volt egy kis kiruc-
canásra a munka tengeréből május 17-e. Gyülekeztek, felsorakoztak majd elindultak a polgár-
mesteri hivatal sportos és egészségtudatos dolgozói, élükön Bús Balázs polgármesterrel egy 
közös tekerésre. A csapatépítés végállomása a this is Melbourne too kávézó volt most is, ahol 
a dolgozóknak egy-egy csésze kávéval és péksüteménnyel kedveskedett a főnökük. ezek után 
felfrissülve, minden feszültségtől megszabadulva térhetett vissza dolgozni a lelkes csapat

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

Fotók: Antal István
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A 2014-es kezdetektől vezette az esernyős Non-
profit Kft.-t Békefi Anna, akivel az elmúlt három 
év munkájáról, fejlesztéseiről és személyes mo-
tivációiról is beszélgettünk. 

- Alig egy hónapja, hogy bejelentette le-
mondását az Esernyős vezetői tisztségéről. 
Mi volt ennek a kiváltó oka? 

- Március végén született meg bennem az 
elhatározás, hogy a belső erőforrásaimat át-
csoportosítom, mivel van egy kulturális-uta-
zásszervező cégem, ennek szeretnék most 
sok figyelmet szentelni, és az elvárt inten-
zitással nem lehet a kettőt együtt csinál-
ni. Nem könnyű itt hagynom az Esernyőst, 
hisz az intézményre születésétől saját gyer-
mekemként is tekintek, és különlegesen iz-
galmas kihívás és megtiszteltetés volt az el-
ső három év dinamikus fejlődését irányítani.

- Az indulásnál, 2014-ben már egy meg-
lévő koncepcióhoz kerestek vezetőt, vagy 
ön dolgozta ki? 

- Már 2012 januárjától Óbudán a kultú-
ra területén dolgoztam az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény csapatával. Amikor 
2014 áprilisában megkaptam a felkérést, az 
alapkoncepció már nagy vonalakban ismert 
volt, épp zajlott a belső tér és az elgondolt 
új funkciók építészeti összeillesztése. Ez az 
egység akkor még szervezetileg az Óbudai 
Kulturális Központhoz, Lőrincz Edina irá-
nyítása alá tartozott. 

- 2014 őszén, egy felejthetetlen koncert-
tel nyitotta meg kapuját az Esernyős. Ak-
kor még csak a 80 négyzetméteres közpon-
ti helyiség létezett és öt kollégával dolgoz-
tam. Az alapfeladatunk turisztikai infor-
mációk szolgáltatása volt magyar és idegen 
nyelven, jegyiroda, kávézó, bisztró, egy 
komplex közösségi tér működtetése. 

- Később újabb és újabb szolgáltatási kö-
rökkel bővült a tevékenységi kör. Elindult a 
filmklub, tavaly óta pedig a kiállítótér és a 
coworking iroda is. Mi hajtotta előre a fej-
lesztéseket?

- Mindig az egyik ötlet, lehetőség, si-
ker hozta a következőket. Bús Balázs pol-
gármester úr mindvégig inspiráló motor-
ja volt a fejlődésnek. Fontos állomás volt, 
amikor 2015 januárjában önálló nonprofit 
kft-vé alakult az Esernyős, és első bővíté-
seként megnyitotta a kamaratermét. Ez tet-
te lehetővé a közösségi tér állandó pezsgése 
mellett a zavartalan kulturális programok 
megtartását, ekkor jelent meg az első prog-
ramfüzet, beindult a film klub, a zenei, mű-
vészeti sorozatok. Már a kezdetekkor na-
gyon magasra helyeztük a mércét és fon-
tos cél volt, hogy különböző korosztályhoz 
és érdeklődési körhöz tartozók is színvona-
las programokat, szolgáltatásokat vehesse-
nek igénybe modern, stílusos ugyanakkor 
barátságos környezetben. 

- A kortárs galéria és kiállítótér 2015 vé-
gén nyílt meg. Milyen célkitűzéssel vágtak 
bele?

- Már maga a nyitó kiállítás is a minőség-
re vonatkozó üzenet volt, hisz egy nemzet-

közi együttműködés megkötése által hoz-
tunk el egy horvátországi tárlatot Óbudá-
ra, és ezzel máris a szakmai figyelem fóku-
szába kerültünk. Úgy gondolom, mára si-
került az Esernyős galériát a legrangosabb 
kortárs művészeti kiállítóterek közé beve-
zetnünk, hagyományosan helyszínt adunk, 
tárlatainkkal beilleszkedünk az Art Market 
Budapest, Café Budapest, valamint a Tava-
szi Fesztivál programjaiba.

- Milyen kihasználtsággal működik a ga-
léria? Kikre támaszkodhatott, amikor dön-
tött egy-egy tárlat megrendezéséről?

- A galéria megnyitásakor bővítettük a 
munkatársi csapatot egy galéria vezető stá-
tusszal. Az ő szakmai véleménye megha-
tározó, illetve mivel számos önkormányza-
ti művészeti pályázat pályaműveinek is te-
ret adunk, így természetes, hogy az önkor-
mányzat kulturális főtanácsadója is segí-
ti a fenntartó önkormányzattal összhang-
ban lévő koncepció kialakítását. Másfél ha-
vonta nyitunk meg új tárlatokat, ez éven-
te mintegy nyolc kiállítást jelent. Jó előre 
elkészítjük a szakmai programot, jelenleg 
már jövő áprilisig látjuk előre a bemutatás-
ra váró kortárs művészeti anyagokat.

- Sokan úgy tekintenek az Esernyősre, 
mint a Fő tér megújításának egyik szimbó-
luma. Hogyan kapcsolódnak az épületen 
kívüli térhez?

- Tavalyelőtt decemberben, az ádventi idő-
szakban, egy rövid bemutatkozás erejéig, 
majd 2016 májusától véglegesen kinyitott a 
Gázlámpa Kioszk, mely a Fő tér közepén 
álló egykori gáznyomásszabályozóból kiala-
kított kávézót jelenti. Az Esernyős által üze-
meltetett apró vendéglátóhely hamar népsze-
rűvé vált, a Budapesti Városarculati Nonpro-
fit Kft. által kiírt Terasz pályázatán pop-up 
kategóriában díjat is nyert az ország legki-
sebb kávézójaként ismert hely. Emellett arra 
is jó példa, miként lehet egy használaton kí-
vüli ipari jellegű műemlék értő újragondolá-
sával még élőbbé tenni egy közterületet.

Következő fontos mérföldkő volt 2016 
őszén a Szindbád rendezvénytér és közös-
ségi iroda átadásra. Így az Esernyős 500 
négyzetméteresre bővült, az új szárny által 
közrefogott udvar is megújult, önálló Fő té-
ri rendezvényhelyszínként is működtethető.

A Fő tér életre keltése tíz évvel ezelőtt 
kezdődött, amikor polgármester úr kitil-
totta a parkoló autókat, visszaadva ezzel a 
teret az embereknek. Idővel megindultak 
a szabadtéri fesztiválok. Az Esernyőshöz 
köthető eredmények mintegy megkoronáz-
ták ezt a folyamatot, hiszen vendégváró te-
reinkkel, szerteágazó tevékenységeinkkel, 
minden nap az érdeklődők rendelkezésére 
állunk. Úgy érzem, a Fő tér, mint egy itáliai 
piazza mostanra valóban életre kelt.

- Ezek az új terek gazdaságosan üzemel-
tethetők?

- Minden részlegünket a lehető legna-
gyobb látogatottságúvá igyekszünk tenni, 

„Munkánk eredője és célja a közösségépítés”

Folytatás a 6. oldalonFotó: Antal István
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április végén választotta meg az önkormányzat 
képviselő-testülete az esernyős Óbudai Kulturá-
lis, turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. 
május 9-étől megüresedő vezetői tisztségére Rá-
bóczkiné Benkő Zsuzsát. Az új ügyvezető koráb-
ban az Óbudai Kulturális Központ igazgató-he-
lyetteseként a Békásmegyeri Közösségi Házat 
irányította. A váltás kapcsán eredményekről, újí-
tási elképzeléseiről és a Békásmegyeren szer-
zett tapasztalatairól is kérdeztük.

- Április elején lemondott tisztségéről az 
Esernyőst megalapítása óta vezető Békefi 
Anna. A hír megismerését követően meny-
nyire érte váratlanul, hogy önt kérte fel a 
városvezetés az intézmény új vezetőjének?

- Nagyon váratlanul ért. Először arra 
gondoltam, hogy polgármester úr az óbu-
dai nagyrendezvényekkel kapcsolatban 
szeretne valamit egyeztetni. Kétségtele-
nül meglepett a felkérése, de azt gondolom, 
hogy nagy megtiszteltetés is számomra.

- Intézményvezetői tapasztalatára akár aján-
lólevélként is tekinthetett a polgármester…

- Valóban, korábban nagy cégeknél és kor-
mányzati szerveknél is voltam vezető beosz-
tásban, majd kisebb megszakításokkal 15 
évig dolgoztam a békásmegyeri házban. Le-
hetőségem volt nyomon követni az Óbudai 
Kulturális Központ megalakulását és szisz-
tematikus bővülésének minden egyes lépé-
sét. E mellett évről évre komoly feladat volt 
számunkra a kerület nagyrendezvényeiben 
való tervezői, szervezői részvétel.

- A Belső-óbudai, kaszásdűlői, csillaghe-
gyi vagy épp a Kolosy téri civil házhoz ké-
pest mennyiben volt más az ön által vezetett 
békásmegyeri? Miben áll az egyedisége?

- Az Óbudai Kulturális Központ koncep-
ciója már a kezdetektől az volt, hogy az öt 
háznak mind különböző arculata legyen és 
profiljaikban se legyenek nagy átfedések. A 

Békásmegyeri Közösségi Háznál azokat a 
programokat, megjelenési formákat keres-
tük, amelyek másutt nincsenek. Nem csupán 
a kerületben, de Budapesten sem. Folytattuk 
és igyekeztünk megújítani, egyik legfonto-
sabb eseményünket az Öko hetet mely egy 
környezet, és természetvédelmi vetélkedő a 
kerület diákjainak részvételével. E húsz évre 
visszatekintő program, melynek kezdetek-
től részese vagyok, igaz akkor még pedagó-
gusként, ma már a környezetvédelmi oktatás 
egyik mintapéldája, könyv alakban is megje-
lent módszertani segédanyag lett.

A másik kuriózum az immár három éves 
utcaszínház fesztivál, mely egyedülálló Bu-
dapesten. Nem a színházak szabadtéri elő-
adása ez, hanem önálló műfaj, egy sajátos 
összművészeti találkozó, ahol a terek folya-
matosan változó, különleges atmoszférájú 
színpadokká válnak. Említhetném aztán a 
Kocka Feszt-et is. Ennek komolyságát az mu-
tatja, hogy a dán Lego gyárnak kell engedé-
lyezni az ilyen események helyszínét. Békás-

megyeren mi ezt megkaptuk. A Bud Spen-
cer, Terence Hill est viszont arra példa, hogy 
kívülről jövő kezdeményezésekre is nyitot-
tak vagyunk. Helyi fiatalok ötletéből és köz-
reműködésével valósult meg a Miénk itt a tér 
nevű esemény, graffiti kiállítással, gördeszka 
bemutatóval, este rap és hip-hop bulival.

A jó idő beköszöntével havonta két alka-
lommal hétfő reggel kávéval kínáltunk a 
munkába indulókat, leülhettek a Csobánka 
téri asztalokhoz, pár percig hallgathatták a 
zenét, csak, hogy jól induljon a hetük. 

A ház különlegessége mégis inkább a ba-
rátságos, otthonos, vendégszerető légkör. 
Egy fellépő művész mondta: „A személyes 
varázsa a háznak, a személyzet, az itt dol-
gozó emberek!”

- A Ház formálisan csak a kerület köz-
művelődési feladatainak ellátására hiva-
tott. Ki nem mondott cél a hatókör kiter-
jesztése?

- Ezt mi nem feltétlenül akartuk. Békás-
megyer önmagában akkora, mint egy ki-
sebb város, innen várjuk a közönséget. A 
lélekszámból azonban következik, hogy a 
hírünk is gyorsan terjed és most már Bu-
dapest más részeiről, sőt vidékről is jönnek 
egyes programokra látogatók.

- A közgondolkodásban ma is tartja ma-
gát az a vélemény, hogy a panelházak la-
kói elszigetelten, inkább befelé forduló mó-
don élik mindennapjaikat. Az ön 15 éves ta-
pasztalata is ez?

- Ma már egyáltalán nem így van. Az el-
múlt évtizedekben jelentősen kicserélődött 
a lakosság, sok fiatal családos költözik Bé-
kásmegyerre, éppen ezért volt szükség, 
hogy a kisgyerekek és szüleik is találjanak 
maguknak megfelelő programot a Házban. 
Ha egyet kellene kiemelnem, a baba szín-
házat említeném, de a családi hétvégéken 

átlagosan napi 250 ember fordul meg ná-
lunk, egyidőben több rendezvénynek is he-
lyet adunk. A Szindbád rendezvénytér bér-
lésére gyakran napi 4-5 ajánlatkérést ka-
punk, és a néhány hónapja működő cowor-
king irodában is jelenleg 15 aktív szerződött 
ügyfelünk van, sokan közülük már többszö-
rösen szerződést újító törzsvendégek.

- A szerteágazó feladatok közül melyiket 
érezte magához a legközelebb állónak?

- Nem tudnék egy területet kiemelni. Ve-
zetőként a különböző szakmákat jelentő szol-
gáltatások összességének összefésülése és 
hatékony, értékteremtő működtetése inspi-
rált. Izgalmas volt megtapasztalni, hogy az 
egyik szolgáltatás miként hat szinte katalizá-
torként a másikra. Példaként a népszerű dé-
li menünket említeném. A szomszédos iro-
daházakból sokan a napsütötte teraszon el-
fogyasztható ebéd miatt jönnek be, de ennek 
kapcsán felfigyelnek a galéria tárlatára, prog-
ramfüzetünk kínálatára, információs pont 
kerületi kulturális ajánlataira. Azt mondha-

tom, munkánk eredője és célja is a közösség-
építés, de a kulturális szolgáltatások, közfel-
adatok mellett nagy figyelmet fordítottunk az 
és zs zerű és eredményes gazdálkodásra. 

- Milyen külső tényezők befolyásolták az 
Esernyős működését?

- A rendkívül gyors tempójú tevékeny-
ségbeli és területi bővülés folyamatos al-
kalmazkodást igényelt. A fejlesztések 
eredményeihez belső szabályok, folyama-
tok többszöri módosításával, és a szerveze-
ti struktúra átalakítása által volt szükséges 
hozzáidomulni. Az egyes vállalkozási tevé-
kenységek egyre nagyobb bevételeket hoz-
nak, elsősorban a Szindbád rendezvény-
térnek és a hozzá kapcsolódó vendéglátá-
si szolgáltatásnak köszönhetően.

- Hogyan tovább?
- Nagy eredménynek tartom, hogy a sok 

változáson átment cégben mára kialakult 
egy stabil belső folyamati rend, az ügyve-
zetői munkát támogató középvezetőkkel és 
egy nagyszerű munkatársi csapattal. Az ala-
pozás és pályára állítás három éve lezárult, a 

búcsúzástól szomorú, de az eredmények mi-
att nyugodt, büszke és jó szívvel adom át a 
vezetést Rábóczki Zsuzsának. Év elején a tu-
rizmussal kapcsolatos feladataink megvaló-
sítását helyeztem fókuszba, ennek kapcsán 
érkezett is új szakember tavasszal az Eser-
nyősbe. A jövőben – a saját cégem vezetése 
mellett – az önkormányzat megbízottjaként 
továbbra is koordinálom a kerület és ezzel 
összefüggésben az Esernyős turisztikai fel-
adatait, képviselem az önkormányzatot a 
Fővárosi Turisztikai Kerekasztalnál, szak-
mai rendezvényeken, valamint az Óbudai 
Turisztikai Egyesület elnökeként továbbra is 
a kerületi turizmus fejlesztéséért dolgozom.

Szeretném megköszönni a három év si-
kereit és örömeit az önkormányzati mun-
katársaknak, partnereinknek, előadóink-
nak, törzsvendégeinknek, a mindvégig 
mellettem álló János Judit gazdasági ve-
zetőnek, valamint az Esernyős teljes, nagy-
szerű csapatának. További izgalmas éve-
ket, gazdagító fejlődést kívánok nekik, és 
az Esernyős által Óbudának!              A. B.

Folytatás az 5. oldalról

„Számos ötlet van a tarsolyunkban„

Folytatás a 7. oldalon
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Azzal egy időben, hogy a Békásmegyeri Közös-
ségi Ház (BKH) vezetője Óbudán más kulturális 
feladatot kapott, az intézmény irányítását Novák 
Lajos vette át. A Ház új vezetőjét eddigi munkájá-
ról és terveiről kérdeztük.

- Kulturális területen dolgozott eddig is 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatánál. 
Pontosabban mivel foglalkozott?

- Az elmúlt években önkormányzati fő-
tanácsadóként Bús Balázs polgármester  
munkáját segítettem a kulturális területen. 
Hozzám tartozott például az önkormány-
zati szervezésű „Óbudai Tárlatok” soro-
zat, vagy épp a Vasarely Nemzetközi Köz-
téri szoborpályázat. Eközben természetesen 
élő kapcsolat alakult ki az Óbudai Kulturá-
lis Központ vezetőjével, Lőrincz Edinával 
és a munkatársaival. Sokszor voltak a segít-
ségemre, olykor pedig én tudtam segíteni az 
ő munkájukat. Szóval nagyon jó emberi és 
munkakapcsolat alakult ki közöttünk.

- Ön szerint  Rábóczki Zsuzsa és előd-
je, illetve munkatársaik milyen kulturális 
közösségi teret teremtettek a lakótelepen? 
Milyen hagyatékkal számol?

- Én úgy látom, hogy a Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház egy nagyon jól működő kulturá-
lis intézménye a kerületnek,  ebben az ered-
ményben elévülhetetlen érdeme van a ház ed-
digi vezetőjének Rábóczki Zsuzsának és per-
sze  munkatársainak. Erre a munkára eddig 
is nagy tisztelettel tekintettem, így nem is le-
het más a célkitűzésem, mint az, hogy ehhez a 
szellemi örökséghez méltó jövőt képzeljek el.

- Milyen egyedi elképzelései vannak a 
Békásmegyeri Közösségi Ház működéséről 
és programjairól a jövőre nézve?

- A közösségi házzal kapcsolatos terve-
imről még talán korai lenne beszélni, hiszen 
egy közösségi tér, egy kulturális szolgáltató 
hely működtetése alapvetően csapatmunka, 
ezért nagyon fontosnak érzem a helyi adott-
ságokat, rezdüléseket nálam még sokkal 
jobban ismerő, itt dolgozó kollégákkal tör-
ténő beszélgetéseket. Emellett az is nyilván-
való, hogy nem vagyunk ugyanazok az em-
berek.  Zsuzsa egy finom lélekkel megáldott 
nő, én pedig  férfi vagyok, persze nekem is 
van lelkem, de az mégis más. Ahogy koráb-
ban fogalmaztam, nagy tisztelettel tekin-
tettem az itteni munkára, ezért nem gondo-
lom, hogy nagy változtatásokra lenne szük-
ség, de egy-két finomhangolás biztosan lesz 
– hiszen nem vagyunk egyformák.       B. Z.

is nagyon sok a fiatal. Ófalu inkább értel-
miségi közönsége is odafigyel az igényes 
programokra. A nyitottságot jelzi, ahogy 
a házban közösen megszervezték a Békás-
megyeri Kutyások Szövetsége (Békusz) ál-
tal megmentett kutyák javára a póráz és 
nyakörv gyűjtő akciót. Egyébként hivata-
losan is a kutyabarát helyek közé tartozik.

- Az Esernyős sok szempontból más kö-
zeg, céljai és adottságai is eltérőek. Lehet 
valamit átmenteni a békásmegyeri kezde-
ményezésekből?

- Nagyon inspiráló, amikor a nagyrendez-
vények idején megtelik a Fő tér és környéke, 
de jó lenne, ha ezt a pezsgést legalább rész-
ben sikerülne a köztes időszakban is meg-
tartani. Számos ötlet van a tarsolyunkban, 
és azt hiszem, az előbb említett utcaszínház-
nak itt is helye és szerepe lehetne. 

- Rendkívül szerteágazó az Esernyős 
profilja. Ez előny vagy hátrány?

- Tény, hogy szerteágazó, de mégis van 
benne bizonyos komplexitás. Izgalmas fel-
adat kiépíteni a részterületeket összekötő 
szálakat. Mondok egy példát. A kiállítások 
közönségének egy jelentős része egy igényes 
koncertre is vevő lehet. Itt ez a remek udvar, 

ahol a Cseh Tamás prog-
ramban résztvevő zene-
karok játszhatnak heten-
te. A koncertek iránt pe-
dig olyan kreatív fiatalok 
is érdeklődhetnek, akik 
inkább egy ilyen miliő-
ben lévő közösségi iro-
dában bérelnek helyet és 
dolgoznak. A mi elsődle-
ges közönségünk tehát a 
kultúrára fogékony har-
mincas, negyvenes ér-
tékteremtő korosztály.

- Az Esernyős kultú-
rát is közvetítő gazdasá-
gi társaság. Bevétel, megtérülés, nyereség. 
A pénzügyi eredményesség mennyire kell, 
hogy befolyásolja munkáját?

- Dolgoztam korábban olyan területen, 
ahol kőkemény eredménykényszer volt, így 
ezen a téren is sokat tanultam és tudom, 
hogy a bevételcentrikus, hatékony, költség-
takarékos szempontokat hogyan lehet ösz-
szeilleszteni a színvonalas szolgáltatások 
megőrzésével.

- Milyen változásokkal kell számolnia az 
Esernyős közönségének a jövőben?

Van egy kávézót érintő nagyobb téralakítási 
tervünk, e mellett különböző marketing eszkö-
zökkel szeretnénk tovább növelni a hely közön-
ségvonzó képességét. Az elmúlt három évben 
az Esernyős folyamatosan szépült, bővült. Min-
den elismerésem Békefi Annának és az itt dol-
gozóknak, hogy az építkezések zűrzavarában 
is ki tudtak alakítani egy arculatot, minőségi 
programokat kínáltak. Szeretném, ha ez az igé-
nyes munka folytatódna, szélesedne és a látoga-
tók továbbra is úgy érezhetnék, az Esernyősben 
és körülötte minden rendben van.              A. B.

Folytatás az 6. oldalról

Csak finomhangolások a BKH működésében

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

A hagyományokhoz híven Óbuda Napján, május 6-án Bé-
kásmegyer adott otthont a közbiztonsági napnak, ahol a 
sok színes program mellett katasztrófavédelmi bemutatót 
is tartottak a gyerekek nagy örömére

Lebukott autótolvajok
Polgárőrök segítségével fogták el a belvárosban azo-
kat a tolvajokat, akik Óbudáról az V. kerületbe hajtot-
tak egy lopott autóval a közelmúltban. Három, Óbu-
dán „ténykedő” autótolvajt polgárőrök segítségével 
fogtak el a belvárosban. A 41 éves B. József, a 20 
éves B. Tamás és a 21 éves B. Attila ellopott egy ko-
csit a Csillaghegyi úton március 12-én, majd az V. ke-
rületben a kocsi leállt. Az arra járó polgárőrök felfi-
gyeltek az autót toló férfiakra, és megálltak segíteni. 
Az elkövetők közül B. József ekkor megpróbált elme-
nekülni, de a polgárőrök a rendőrök kiérkezéséig visz-
szatartották őket. B. Józsefet és társait előállították, 
majd gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyet a III. ke-
rületi Rendőrkapitányság befejezte és vádemelési ja-
vaslattal továbbította az illetékes ügyészségnek. 

Egy kiló drog a terjesztőnél
Közlekedési ellenőrzéskor bukott le egy kábítószer-
terjesztő Óbudán. A rendőrök a férfi autójában és la-
kásán közel egy kilogramm kábítószert, valamint a 
termesztéséhez használt eszközöket találtak. A ke-
rületi Rendőrkapitányság járőrei a Szentendrei út és 
a Monostori út kereszteződésénél megállítottak egy 
gépkocsit, majd a benne ülő sofőrt, a 34 éves kisúj-
szállási S. Imrét igazoltatták május 3-án. Az autóból 
erős, szúrós, kábítószerre utaló szag szállt, ezért át-
vizsgálták a járművet, amiben 88 gramm marihuánát, 
valamint egy digitális mérleget találtak. A nyomozók 
a férfi III. kerületi lakásán tartott házkutatáskor to-
vábbi 64 gramm kábítószergyanús növényi törmelé-
ket, 811 gramm nedves, kábítószergyanús anyagot, 
a drog csomagolásához használt tasakokat, valamint 
a termesztéshez használt eszközöket (ventilátort, sá-
tort, alufóliát és neoncsövet) foglaltak le. A rendőrök 
előterjesztést tettek a férfi előzetes letartóztatására 
kábítószer-kereskedelem miatt. 

Füstölt a HÉV
Egy HÉV-szerelvény motorja füstölt a Tímár utcai 
megállónál május 18-án. A járművezető a tűzoltók ki-
érkezése előtt áramtalanította a szerelvényt, a füstö-
lés megszűnt. Az utasok közben leszálltak, a tűzoltók 
visszahűtötték a kocsit, és hőkamerával átvizsgálták 
a szerelvényt, majd kiállították a forgalomból.

A polgármesteri hivatal tanácstermében 
tartotta ülését május 4-én Óbuda-Békásme-
gyer áldozatsegítő szakmai együttműkö-
dési Rendszere (ásZeR), amely esemény 
egyik előadója volt az igazságügyi minisz-
térium helyettes államtitkára is.

D r. Szeiberling Tamás, az Igazság-
ügyi Minisztérium igazságügyi 

módszertani irányításért felelős he-
lyettes államtitkára az áldozatvédel-
mi stratégia célkitűzéseiről szóló elő-
adásában többek között elmondta, 
hogy áldozatsegítéssel ugyan koráb-
ban is foglalkoztak, de az állam a szer-
vezett intézményrendszerén keresztül 
2006. január 1-jétől látja el ezt a fel-
adatot. Az áldozatok elérése tekinteté-
ben két megközelítés létezik, melyek 
közül az egyik, amikor az áldozat ta-
lálja meg az állami segítő szolgálatot, 
míg a másik megoldás szerint az álla-
mi szereplők proaktív módon keresik 
meg a bűncselekmények áldozatait. Ha 
tehát a rendőrség, a bíróság az ügyész-
ség útján, vagy bármilyen társadalmi 
szereplőtől tudomást szereznek a bűn-
cselekményről, akkor felkeresik az ál-
dozatot és felajánlják az áldozatsegítés 
állami rendszerének segítségét. 

A helyettes államtitkár szerint az in-
duló évtől, 2006-tól sokat fejlődött 
mind a szolgáltatási paletta, mind pe-
dig a segítő intézményrendszer. Az ál-
dozatsegítő stratégiáról a szakember 
többek között elmondta, hogy 2011-ben 
egy nagy projekt egyik oszlopa volt az 
áldozatsegítési szolgáltatások bővítése, 
amikor létrejött a 24 órában hívható ál-
dozatsegítő vonal, amely évente mint-
egy 10-11 ezer hívást fogad. 

Németh Márta, Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. kerületi hatósá-
gi osztályvezetője a 2013. január 1-jé-
től működő kerületi hivatal helyi ál-
dozatsegítéssel kapcsolatos tapaszta-
latait osztotta meg az ülés résztvevői-
vel. Véleménye szerint az áldozatvéde-
lem és a jogi segítségnyújtás kérdése 
elválaszthatatlan egymástól, mert aki 
tulajdon elleni szabálysértés sértettje, 
az valamilyen módon a jogi segítség-
nyújtás ügyfelévé is válik. A szakem-
ber emellett ismertette az áldozatvé-
delmi segítségnyújtáshoz nélkülözhe-
tetlen infrastruktúra hiányát, azaz pél-
dául annak a lehetőségnek az igényét, 
hogy egy áldozattal nyugodt körülmé-
nyek között, négyszemközt lehessen 
beszélni az őt ért sérelemről.        B. Z.

Áldozatvédelmi stratégia és a helyi igények

Fotó: Benkő Vivien Cher



92017. 10. szám zÖldoldal

A Hajógyári-sziget tisztasá-
gát és az oda látogatók ké-
nyelmét is szolgálja az a 
nyilvános WC, melyet Bús 
Balázs polgármester és Ge-
rendai Károly adott át a köz-
kedvelt csúszdás játszótér 
mellett.

2020 helyett már idén 
kulturált körülménye-

ket teremtett a Sziget Kft. 
a Hajógyári-sziget csúsz-
dás játszóterénél nyilvá-
nos WC-k telepítésével. 
A III. kerületi gyermekes 
családok szívesen töltik 
szabadidejüket a csúszda-
parkban, ezért Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere 
már korábban is szorgal-
mazta a Fővárosi Önkor-
mányzatnál az illemhe-
lyek kiépítését a területen.

Bús Balázs az illem-
helyek átadásakor hang-
súlyozta, azért is szor-
galmazta az illemhe-
lyek mielőbbi telepítését, 
mert egy terület megújí-
tásánál fontos, hogy vá-
rosképileg is tetszetős-
sé váljon, funkcionáli-
san az ott élők igényei-
hez igazodjon, de a sza-
badidejüket ott töltők ké-
nyelme érdekében még 
hosszú évekig kulturált 
és tiszta is maradhasson. 

- A III. kerületben zajló 
közösségi tervezések be-
bizonyították számunk-
ra, hogy egy terület meg-
újítása kapcsán már az 
előkészítési folyamatok-
ba be kell vonni a terü-
letet használókat, hogy 
minden olyan infrastruk-
turális fejlesztés megva-
lósulhasson, amely ga-
rantálja mindezt. Ilye-
nek például a kézmo-
sást is lehetővé tevő ivó-
kutak, egy-egy napvitor-
la, szemetesek, illetve az 
emberi szükségleteknek 
megfelelően a nyilvános 
illemhelyek. Utóbbiak-
ra a játszótereken nagyon 
nagy igény van.

A polgármester szerint 
a sziget játszótere kör-

nyezetében már halaszt-
hatatlan volt az illemhe-
lyek biztosítása, hiszen 
ott akár egy egész napot 
is eltöltenek a gyerekek 
szüleikkel (akik koráb-
ban más megoldást nem 
találva gyakran a bokro-
kat használták dolguk el-
végzésére). 

- Örömömre szolgál, 
hogy az engem megkere-
ső édesanyákat és gyer-
mekeiket megnyugtató 
körülmények fogadják 
mostantól ezen a játszó-

téren is – tette hozzá a 
III. kerület vezetője.

Mostantól tehát 1 moz-
gássérült WC pelenkázó-
val és kézmosóval, 6 női 
WC, 4 férfi WC és 4 piszo-
ár áll ingyenesen a látoga-
tók rendelkezésére. Az il-
lemhely a Sziget Kft. üze-
meltetésében állandó sze-
mélyzettel rendelkezik, ta-
vasztól őszig szolgálja a 
szigetre látogatókat.

Gerendai Károly, a Szi-
get Kft. ügyvezetője el-
mondta, hogy miután szá-
mukra fontos a Sziget ál-
lapota, felajánlották, hogy 
a bérleti díj megfizeté-
se mellett számos fejlesz-

tést is elvégeznek az el-
következő időben. A Szi-
get Fesztivál szervezője 5 
évre megkapta a haszná-
latbavételi engedélyt Bu-
dapest Főváros Önkor-
mányzatától. A megálla-
podás része az is, hogy 
2020-ig vállalták egyebek 
mellett a nyilvános WC-k 
telepítését is. 

- Mi is, akik ott dolgo-
zunk, nap mint nap a te-
rületen járunk-kelünk, 
úgy éreztük, hogy nagy 
szükség volt már egy 
ilyen szolgáltatásra, mert 
a szülőket és a gyereke-
ket is megkíméli a ké-
nyelmetlen helyzetektől.

A Hajógyári-szigeten a Sziget Kft. beruházásában, 
a kerületi önkormányzattal együttműködve megva-
lósult már egy futókör a hozzá kapcsolódó infrast-
ruktúrával: közvilágítással, padokkal, szemetesek-
kel. Ezen kívül a fesztivál szervezője több hektáron 
parkosított eddig is, és ezt a munkát folytatják a jö-
vőben is, ahogy a Hajógyári-sziget útjai is meg fog-
nak újulni a következő egy-két évben.

Új, nyilvános illemhelyek a bokrok helyett

A Föld napját ünnepelve, 
fenntarthatósági témahetet 
szervezett a Bárczi Géza ál-
talános Iskola április végén. 

A hagyományos őszi 
témahetet idén új 

köntösben, új tematiká-
val, új időpontban, de 
a régi bevált gyakorlat-
nak megfelelően rendez-
ték. Azaz hétfőtől pénte-
kig a résztvevő osztályok 
tanulói kis csapatokba 
szerveződve egy-egy, a 

fenntarthatóság szem-
pontjából fontos témát 
jártak körbe. A négy na-
pos könyvtári, interne-
tes, helyszíni kutatásuk 
eredményeit előadásba 
rendezték, majd az év-
folyamtársak és a szülők 
előtt előadták. 

Az iskolába látogatott 
a magyar televíziós isme-
retterjesztés nagy öregje, 
dr. Juhász Árpád. 81 éves 
kora ellenére, fiatalos len-
dülettel, túrazsákkal a 

hátán érkezett. Először az 
alsósoknak, majd a fel-
sősöknek mesélt gazdag 
élettapasztalatából példá-
kat merítve a fenntartha-
tóság fontosságáról. 

A híres geológus bú-
csúzóul a következőket 
írta az iskola emlékköny-
vébe: „Azt kívánom, hogy 
ezek a gyerekek egy szép 
kék bolygón érjék el a 80. 
életévüket, mint amilyen 
bolygón én töltöttem a 
gyerekkoromat.”

Túrazsákkal érkezett a geológus
Fotók: Antal István
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Óbuda napján, május 6-án a kerület idei kitünte-
tettjei között volt Kaszap Gábor, a Kobuci kert ve-
zetője, aki Óbuda-Békásmegyer kulturális életé-
ben betöltött kiemelkedő tevékenységéért az 
Óbuda Kultúrájáért-díjat vehette át. Kaszap Gá-
bort a Kobuci kert történetéről, s benne a saját 
pályájáról kérdeztük.

- Nem gyakran kap ilyen elismerést egy 
alapvetően szórakozóhelynek tartott intéz-
mény vezetője. Hogyan fogadta a díjat?

- A szokásos udvariasságon túl: számom-
ra tényleg váratlan és nagyon megtisztelő 
ez a díj. Arra tippelek, hogy azért kaptuk – 
így többesszámban, hiszen én úgy érzem, 
hogy ez az elismerés a munkatársaimnak 
is szól – mert igyekszünk a szórakozóhely 
mivoltunk mellett olyan dolgokat is képvi-
selni és támogatni, amelyek elég határozot-
tan kulturális és nem feltétlenül vagy nem 
elsősorban piaci törekvések. Egy szóra-
kozóhely és a kulturális-közösségi tér kö-
zött adott esetben vékony lehet a mezsgye, 
és mi ezen egyensúlyozunk. Azt értem ez 
alatt, hogy olyan zenekarok befogadását és 
lehetőséghez juttatását is szem előtt tart-
juk, akikről tudjuk, hogy rendkívül ügye-
sek és nagyon magas színvonalat képvisel-
nek, mégsem tudnak máshol  szélesebb kö-
zönség előtt megnyilvánulni. Vannak olyan 
koncertsorozataink, amelyekkel ezt próbál-
juk elősegíteni. A Snétberger Zenei Tehet-
ség Központtal együttműködünk immár 
második éve, a Cseh Tamás program lehe-
tőségeit is erre a célra igyekszünk kihasz-
nálni, és a zenei kínálatunkban persze van-
nak teljesen autonóm kísérletek is, ame-
lyekkel szintén a zenei „magaskultúrát”, 
pontosabban a szerintünk magaskultúrát 
szeretnénk bemutatni és propagálni.

- Azt már sokan tudják, hogy a kolbászos 
buciból ered a hely neve, de azt talán keve-
sebben, hogy miként merült fel a létrehozá-
sának gondolata. Hogyan jött az ötlet?

- Nyugodtan mondhatom, hogy régi az 
ötlet. Annak idején családi vállalkozásként 
indultunk, és egyszerűen valami egyedivel 
szerettünk volna előállni, ami a vendéglá-
tásban előtte még nem volt. Hosszú kere-
sések és tapasztalatszerzés után a történet 
Kapolcson, a Művészetek Völgye Fesztivá-
lon fordult komolyabbra 2005-ben. Ott ala-
kult ki az  a szélesebb, több területet átfo-
gó koncepció, ami nekünk is tetszett és az 
ottani közönségnek is, olyannyira, hogy  
a Kobuci kert 2009. július 19-én Óbudán 
is megnyitotta kapuit. De a gyújtópont, a 
szikra minden bizonnyal: Kapolcs, és az a 
hangulat, amit ott átélhettünk.

- Korábban mivel foglalkozott?
- Korábban finoman szólva elég sok min-

dennel foglalkoztam. Eredetileg Gödöl-
lőn, a Török Ignác Gimnáziumban végez-
tem kéttannyelvű szakon, amiből adódott, 
hogy ezen a vonalon menjek tovább. Felvé-

telt nyertem az ELTE angol nyelvtanári sza-
kára, de az élet, és a kalandvágy, kis kitérők-
kel ugyan, de végül egy konkrét vállalkozás 
megalapítása felé sodort. A Kobuci kert-
re máig „rányomja a bélyegét”, hogy hobbi 
szinten gyerekkorom óta foglalkoztam nép-
zenével, amibe belefért az is, hogy közben 
Vácon elvégeztem a népzenei konzit, bár ah-
hoz már későn kezdtem el komolyan foglal-
kozni a zenével, hogy ez legyen a pályám.

- Milyen fejlődési folyamaton ment át a 
Kobuci kert az elmúlt években?

- A legelején a bátyámmal kezdtük el, 
majd aztán gyorsan fontos szerepet kezdett 
el betölteni az öcsém is, aki azóta is a Ko-
buci kert programigazgatója, egyben egyik 
mozgatórugója. A Kapolcson működő kon-
cepció az volt, hogy mi egy kvázi színtisz-
ta népzenei helyszín voltunk, nagyon pici 
világzenei fűszerezéssel. Ezt próbáltuk át-
menteni Óbudára, ide a Zichy-kastély ud-
varára. Viszonylag gyorsan rá kellett jön-
nünk, hogy amivel ott tíz napot tartalma-
san és színvonalasan meg tudtunk tölte-
ni, az itt öt-hat hónapos időtávban nem fog 
működni. Ekkor aprólékos munkával kezd-
tük bővíteni a zenei kínálatot, de mind-
végig kitartottunk amellett, hogy kizáró-
lag minőségi élő zene legyen a Kobuciban. 
Egy tisztán népzenei helyből lettünk vé-
gül népzenei, világzenei, blues, kicsit jazz 
helyszín, hangsúlyozva, hogy a népzenét a 
mai napig a szívünk egyik csücskének tart-
juk. Egyébként pedig folyamatos fejlődés-
ben vagyunk, igyekszünk évről évre minél 
professzionálisabb körülményeket teremte-
ni. Próbálunk a kastély gyönyörű belső ud-
vara adta körülményekhez méltóvá válni. 

- Milyen a kapcsolatuk az önkormányzat-
tal, illetve a többi óbudai kulturális intéz-
ménnyel?

- Örömteli számunkra, hogy ha Óbudán az 
ember csinálni akar valami olyat, ami támo-
gatható, akkor itt nem falakba ütközik, ha-
nem konstruktív hozzáállást tapasztal. Az 
elmúlt kilenc év során sikerült kialakítani 
egy nagyon jól működő munkakapcsolatot a 
városrész kulturális intézményeivel és veze-
tésével, ami talán annak is köszönhető, hogy 
ha az említett szereplők közül valakivel vala-
miben megegyeztünk, akkor az mindkét ol-
dalról úgy működött, ahogy azt megbeszél-
tük. Ez a kölcsönösség és bizalom a színvo-
nal egyik fontos záloga a jövőre nézve is.

- Közben ideköltözött Óbudára. Miért 
volt ez jó megoldás?

- Amikor 2009-ben megnyílt a Kobuci 
kert, a feleségemmel egy albérletben lak-
tunk. Tudtuk, hogy 2010 elején megszületik 
első gyermekünk, és egy lakást szerettünk 
volna. Mivel itt dolgoztam Óbudán, ezért itt 
keresgéltünk, s viszonylag véletlenül kerül-
tünk a Pozsonyi utcába, ami, így utólag na-
gyon jó döntésnek bizonyult, nagyon gyor-
san megszerettük.               Bodzay Zoltán

Óbuda Kultúrájáért-díj

Ahol a magas színvonal lehetőséghez jut

Anziksz-est a Társaskörben
Kiváló beszélgetések, napsütés, pogá-
csa, remek borok – így hirdette meg má-
jus 11-ére tavaszi lapszáma megjelenését 
követő estet az Óbudai Anziksz, és így is 
lett. Mindezek előtt azonban a volt aszta-
litenisz edzővel, szövetségi kapitánnyal, 
Volper Lászlóval beszélgetett Vig György 
szerkesztő, amely olyan érdekesnek bi-
zonyult, hogy másnapig hallgatni lehetett 
volna, és ameddig az egykori sportvezető 
kifogyhatatlan és érdekes történetei ki is 
tartottak volna. Aztán az Óbudai Társas-
kör kertjében az ígéretek beteljesültek: a 
kiváló beszélgetések, a napsütés, a pogá-
csa és a többi…

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Az Óbudán működő gimnázi-
umok delegáltjai új ifjúsági 
polgármestert választottak 
Földes Anna személyében, 
aki az Óbudai árpád Gimná-
zium 10. osztályos tanulója. 
Az ifjúsági polgármestert a 
terveiről kérdeztük.

- Hogy kell elképzel-
nünk egy ilyen ifjúsági 
önkormányzati válasz-
tást, amelyen legutóbb 
ifjúsági polgármester-
nek választották?

- Az Ifjúsági Önkor-
mányzat nagyon demok-
ratikusan működik, mert 
minden óbudai középisko-
lának van két-két delegált-
ja, akik szavazhatnak a je-
löltekre. A választási ülé-
sen kapott mindenki egy 
szavazócédulát, s ezzel ad-
hatta le szavazatát az álta-
la támogatott emberre. A 
választás érvényességéhez 
ötven százalék plusz egy 
szavazatnak kell meglen-
nie, és ily módon engem 
választott meg a többség.

- Meddig lehet valaki 
ifjúsági polgármester?

Az előttem lévő két 
polgármestert 11. évfo-
lyamosként választották 
meg, ezért csak egy évig 
töltötték be ezt a tisztsé-
get. Most fordult elő elő-
ször, hogy 10. osztályos 
ifjúsági polgármestert vá-
lasztottak. Nem tudom, 
hogy meddig lesz lehető-
ségem ilyen formában te-
vékenykedni, mert a vá-
lasztás mindig egy évre 
szól. Sok feladattal és fe-
lelősséggel jár ez a polgár-

mesterség, de én nagyon 
szívesen vágtam bele, 
mert diákokkal és progra-
mok szervezésével foglal-
kozhatok. Polgármester-
ként még csak most lesz 
a második gyűlésem, de a 
szervezésben korábban is 
részt vettem. 

- Melyek az Ifjúsági 
Önkormányzat céljai, és 
ezek mennyiben változ-
nak esetleg a jövőben?

- Ez az Ifjúsági Önkor-
mányzat nagyon újkele-
tű dolog, hiszen még csak 
három évvel ezelőtt jött 

létre Óbuda-Békásme-
gyeren Bús Balázs polgár-
mester úr kezdeményezé-
sére. Kevesen ismerik, és 
éppen ezért nehéz is bein-
dítani a működését. A cél-
ja többrétű, de az a lénye-
ge, hogy a kerületi gimná-
ziumok diákjait összehoz-
za olyan lehetőségek meg-
teremtésével, amelyek az 
iskolákon belül eddig nem 
voltak lehetségesek. Az 
Ifjúsági Önkormányzat 
képviseli a diákok, fiata-
lok érdekeit, segít egy na-
gyobb közösség létreho-
zásában különböző prog-
ramok szervezésével. Bi-
zonyos reformjavaslato-
kat beleírtam a pályáza-
tomba, amelyekről úgy 
gondoltam, hogy javít-
hat az eddigi működésen. 
Új lehetőségként merült 
fel, hogy segítsünk a diá-
koknak a továbbtanulás-
ban, a pályaválasztásban. 
Az új célok mellett azokat 
a korábbi programokat, 
kezde ményezéseket, ame-
lyek jól működnek, igyek-
szünk erősíteni, fejleszte-
ni. Idén januárban indult 

el például a filmklubunk 
az EuroCenter mozijában, 
ahol havonta egyszer 150 
diák ingyenesen, a többi-
ek pedig kedvezménye-
sen tekinthetik meg az ál-
talunk választott magyar 
filmet. A vetítést követően 
beszélgetést szervezünk, 
melyre meghívjuk a film 
rendezőjét vagy valame-
lyik főszereplőjét. A ne-
gyedik ilyen alkalom után 
látjuk, hogy érdemes foly-
tatni, hiszen nagyon sike-
res program. 

- Mit csinál szívesen 
szabadidejében, amikor 
nem tanul és nem ifjúsá-
gi polgármester?

- Ez az ifjúsági pol-
gármesteri feladat még 
sok újdonságot tartogat 
számomra, és azt sem 
tudom pontosan, hogy 
mennyi elfoglaltsággal 
jár majd. De a szabad-
időmben kortárs tánco-
lok, és ezt szeretném is 
folytatni, valamint aktí-
van részt veszek az isko-
lai diáktanács munkájá-
ban is. 

Bodzay Zoltán

Nyelv és számítógépes tanfolyam 
a „Braunhaxlereknél”

• Június 7-én kezdődik a nyári német nyelvtanfo-
lyam kezdő és/vagy haladó szinten (30 óra, hétfőn 
és szerdán). Érdeklődni és jelentkezni május 31-én 
17-től 19 óráig lehet a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a „Braunhaxler” Egyesület Szőlő utcai 
klubhelyiségében.
• Június 13-án indul az „Ismerkedés a számítógép-
pel és az internettel – idősebbek is elkezdhetik!” 
tanfolyam következő kurzusa. Érdeklődni, jelent-
kezni Neubrandt Olginál a 06-30-2214-938-as te-
lefonszámon lehet.

Nemzedéki találkozó 
Az Óbudai Gimnázium (volt Martos Flóra Gimnázi-
um; Szent Lujza Intézet; Cselka Intézet) nemzedé-
ki találkozóra várja egykori tanárait, tanítványait jú-
nius 9-én 16 órától. 

10 éves a Platán Könyvtár Gyerekkönyvtára
A gyerekkönyvtár 10. születésnapjára várják a ki-
sebb és nagyobb olvasókat. Születésnapi parti lesz 
május 27-én 11 órától a könyvtár kertjében sok 
meglepetéssel, a Kiskalász zenekar koncertjével. 
(Cím: Arató Emil tér 1., bejárat: Kadosa utca felől)

40 éves az Ágoston Művészeti Óvoda 
Az óvoda 1977-ben nyitotta meg kapuit a családok, 
gyermekek előtt. Ebből az alkalomból emlékeznek az 
eltelt 40 évre. Az eseményt június 14-én 10 órai kezdet-
tel tartják. Szívesen ünnepelnének az óvónők, dajkák 
és kertészek a régi dolgozókkal. Akinek lehetősége van 
eljönni, jelezze az óvoda felé szándékát a 388-7776-os 
telefonszámon személyesen, hogy regisztrálni tudják.

Új ifjúsági polgármester

A városrész vezetése már a 
múlt évben is ajándék belé-
pőkkel kívánta emlékezetes-
sé tenni a kerületben töltött 
éveket a szakiskolák és gim-
náziumok végzőseinek. Idén 
is strand, múzeum és koncert 
beszállókártyát, valamint egy 
könyvet kaptak a diákok.

Az önkormányzat há-
rom különböző  hely-

re jogosító kártyával lep-
te meg a fiatalokat. A szí-
nes kártyák: 5 ingyenes 

belépést tesznek lehető-
vé a Laborc utcai strand-
ra (narancssárga beszál-
lókártyával). Egyszer in-
gyen mehetnek egy kí-
sérővel az Óbudai Mú-
zeumba, a Goldberger 
Textilipari Múzeumba, 
az Aquincum Múzeum-
ba, a Kiscelli Múzeum-
ba és a Budapest Galéria 
Lajos utcai kiállítótermé-
be (zöld beszállókártyá-
val). Két alkalommal in-
gyen látogathatják a Ko-

buci kert valamelyik kivá-
lasztott koncertjét, előze-
tes regisztráció mellett, a 
kék beszállókártyával.

A kártyák mellé Szé-
chenyi István füves-
könyve is a csomagba 
került, valamint egy tá-
jékoztató az Óbudai To-
vábbtanulási Támogatás 
igénybevételének lehető-
ségéről, mely a szociáli-
san rászoruló diákokat 
segíti felsőoktatási ta-
nulmányaik során.

Idén is színes kártyák az érettségizőknek

Az Óbudai Kulturális Központ san Marco Galériájában Kelemen Viktória alpolgármester 
nyitotta meg az immár hagyományos óbudai művésztanárok kiállítását

Fotók: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az 
elsők között ismerte fel a helyi egész-

ségügyi szolgáltatásban mutatkozó piaci rést 
és 2016 szeptemberében életre hívta a szé-
leskörű, diagnosztikus és terápiás háttérrel 
rendelkező Óbudai Rendelők Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-t. A III. kerületi önkormány-
zat vezetése eddig is nagy hangsúlyt helye-
zett a kerületben élők egészségének megtar-
tására és a betegségek kialakulásának meg-
előzésére, ám most a már meglévő eszköz-
park és szaktudás összekapcsolásával, tár-
sadalombiztosítási kereten kívüli gyógyítási 
központ létrehozásával egy egészen új terü-
leti egészségügyi modellt valósított meg.

A cég piaci alapú szolgáltatásaival immár 
teljessé vált az Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata által támogatott egészségügyi 

alap- és szakellátások kínálata, így országos 
viszonylatban magasan átlag feletti színvo-
nalú hozzáférést képes a betegek számára 
nyújtani.

Manapság egyre többekben tudatosul, hogy 
egy-egy súlyosnak ítélt megbetegedés eseté-
ben is alapvetően az befolyásolja a további 
életkilátásokat, hogy milyen stádiumban fe-
dezik fel a problémát és ez után milyen gyor-
san kezdődhet a terápia. A kft. szolgáltatá-
sai az egészségükért áldozni hajlandó, tuda-
tos emberek megkereséseire számít elsősor-
ban, ám mindazok számára személyre sza-
bott, magas színvonalú megoldást kínál, akik 
a foglalkozás-egészségügy, a képalkotó diag-
nosztika, a belgyógyászat, diabetológia, kar-
diológia, nőgyógyászat valamint az urológia 
terápiás területén igényelnek beavatkozást.

A cég a szolgáltatásait két helyen végzi: 
Vörösvári út 88-96., Csobánka tér 6. 

A rendelési időkről tájékozódjon a www.
obresz.hu oldalon.

Legmodernebb eszközökkel az Ön egészségéért
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Az esélyegyenlőséget 
fogyatékossággal élő 

emberek számára a fogya-
tékosság típusától függően 
különböző rendszerekkel 
lehet biztosítani. A moz-
gáskorlátozottak számára 
gondos tervezéssel és kellő 
anyagi ráfordítással a fizi-
kai akadálymentesítés biz-
tosítható. A siketek és na-
gyothallók számára az in-
formációhoz jutást jeltol-
mácsok vagy szövegfelira-
tok segíthetik, így emberi 
segítséggel vagy számító-
gépes rendszerekkel a hal-
lássérültek akadálymente-
sítése is megvalósítható.

A látássérültek számára 
az egyik legfontosabb kor-
látozást a környezeti aka-
dályok jelentik, tájékozó-
dásukat hagyományosan 
a vakbot segíti. Bonyo-
lult, nagy terekben azon-
ban nem követhetők a kör-
nyezeti tárgyak, például az 
útszegélyek, de rendkívüli 
költségességük ellenére az 
útburkolaton kialakított ki-
domborodó jelzések érzé-
kelhetősége sem hatékony.

Az ARIADNÉ vakve-
zető rendszer, az Óbudai 
Egyetem mérnökeinek in-
novatív fejlesztése erre a 
problémára ad hatékony 

megoldást. Az új rend-
szer alapeleme egy olyan 
elektronikus érzékelővel 
ellátott vakbot, mely segí-
ti a felhasználót, hogy egy 
elhelyezett, speciális veze-
tőcsíkot követve – mely a 
rendszer másik fő eleme 
– önállóan el tudjon jutni 
céljához. A rendszer a mi-
tológiai helyzethez hason-
lóan vezetheti ki felhasz-
nálóját a közlekedési labi-
rintusból (ebből szárma-
zik a névadás). 

A speciális vakbot a ha-
gyományos pásztázó moz-
gatással, amikor a botvég 
áthalad a vezetőcsík felett, 
hang és vibráló jelzést is 
ad, így segítve a felhasz-
nálót az önálló tájékozó-
dásban. Az ARIADNÉ 
bot a hagyományos vak-
bottal megegyező méretű 
és súlyú. A botvég görgős 

gömbfelületben végződik, 
ezzel segíti a pásztázó 
mozgást. A hang és vibrá-
ló jelzés a felhasználó által 
programozható. 

Az elektronika tápellá-
tását vezeték nélküli töl-
téssel működő akkumulá-
tor biztosítja. A bot teljes 
hosszában fényvisszave-
rő bevonatú. Az akadályo-

kat kikerülő vezető csík az 
útburkolaton tartósan rög-
zíthető, vagy a burkolat-
ba beépíthető, több pár-
huzamos csíkkal a poten-
ciális veszélyek is jelezhe-
tők. Az útelágazásokat Y 
alakú vonal kialakítás jel-
zi, amelyről a bot hanggal 
vagy rezgéssel tájékoztat-
ja használóját.                 B.

Speciális bot látássérülteknek
Világviszonylatban is újszerű megoldást találtak az Óbudai 
egyetem mérnökei a látássérültek akadálymentes közlekedésé-
nek biztosítására. elektromos érzékelővel ellátott vakbotot fej-
lesztettek ki, amely egy speciális vezetőcsíkot követve hangjel-
zéssel vagy rezgéssel segíti a vakok és gyengénlátók tájékozó-
dását. A rendszer a sikeres tesztelést követően jelenleg szaba-
dalmaztatási eljárás alatt van. Az ARIAdNÉ vakvezető rendszert 
sajtótájékoztatón mutatták be az egyetem Bécsi úti aulájában.

Az ARIADNÉ vakvezető rendszer alkalmas belső te-
rekben, közintézményekben, munkahelyeken és otthon 
is a vakok és gyengénlátók tájékozódásának segítésé-
re, de akár kültéri események akadálymentessé tételé-
re is. A rendszert a Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége is tesztelte és jónak értékelte. A fejlesztés 
szabadalmaztatási eljárása folyamtatban van.

Az óbudai székhe-
lyű Magyar Hospi-

ce Alapítvány jószolgá-
lati futóköre 2014 nyarán 
alakult, azóta több mint 
60 sportoló csatlakozott 
hozzá. A tavaszi futósze-
zon nyitóeseménye a 32. 
Vivicitta Városvédő Futás 
volt, melyen az alapítvány 
17 jótékony futója állt rajt-
hoz. Adománygyűjtésük 
eredményeként 75 alka-
lommal látogathat szak-
ember a betegeikhez. 

Májusban az Ultrabala-
ton versenyen két csapa-
tuk futotta körbe a Bala-
tont. Céljuk, hogy a Ke-
nyeres utcai Budapest 

Hospice Házban egy be-
tegszoba éves fenntartá-
sát biztosítani tudják, ami 
3,5 millió forintba kerül.

A Magyar Hospice 
Alapítvány 25 éve dol-
gozik a gyógyíthatatlan 
betegekért és család-
tagjaikért. A rákbeteg-
ség aktív kezelésében 
már nem részesülőkért 
is tenni képesek tünete-
ik enyhítésével, életmi-
nőségük javításával, az 
élet utolsó szakaszának 
megszépítésével, a bete-
gek családjának lelki tá-
mogatásával. A hospice 
ápolás mindenki számá-
ra térítésmentes. 

Jótékony futók a Hospice-ért

Véradás. A Magyar Vöröskereszt véradást szer-
vez május 31-én 11-től 19 óráig a Békásmegyeri 
Közösségi Házban, a Csobánka tér 5 szám alatt.  A 
regisztrációhoz szükséges a személyi igazolvány, 
a  lakcím kártya és a taj kártya. Véradás előtt fon-
tos enni és bőségesen folyadékot fogyasztani! „Aki 
vért ad, életet ad!” 

Fotó: Benkő Vivien Cher
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szol gál ta tás
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525 www.999mester.hu
 REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁ-
LÓ, NAPELLENZŐ, stb. szerelése ga-
ranciával kerületi redőnyös. Ajándék szú-
nyogháló minden megrendeléshez!!! Tel.: 
06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csem-
pézés, villanyszerelés, vízszerelés, kőmű-
ves munkák garanciával. Tel.: 202-2505, 
06(30)251-3800. Halász Tibor
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást, vállalok. Barabás Je-
nő kisiparos. Tel.: 349-4899; 06-70-280-0479
 Televízió szerviz. LCD, PlazmaTV-k 
szervize. Nyitva H-P 9-17-ig. Kabar utca 6. 
244-3998; 06-20-928-4664
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés 06-70 
642-7526
 Vízvezetékszerelés, WC-tartály javítás, 
csaptelep csere, 06-20-491-7949. Hívjon most!

 Üvegezés a helyszínen, biztosítás-
ra is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)977-7150

 Adóbevallás készítés péntek-szombat 10-
18 óráig, Dr. Hubai Margit Bp. III. ker. Ka-
bar utca 5. Bejelentkezés: 06-30-383-9755 
Cégeknek, vállalkozóknak KÖNYVELÉS!
 BÚTORASZTALOS! Beépített szekrények, 
konyhabútorok készítése! Bútor, ajtó-ablak ja-
vítás, www.gardrobmester.hu; 06(20)352-2869
 Kőműves munkák, burkolat javítás, jár-
dák, kerítések készítése, javítása, térköve-
zés. 06-30-341-3423
 Klímatisztítás felsőfokon! Tel: 06-70-
269-1518
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is!Nagy Sándor Tel.: 06-20-321-0601
 Ablak, nyílászáró csere, árnyékolás tech-
nika. Festés, lakásfelújítás A-Z-ig. Hívjon 
bizalommal! 06-70-325-2883
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap csere, 
ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70)544-4050 
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 

szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Lakásfelújítás, festés-mázolás, üres laká-
sokra árengedmény. Tisztasági festés. Kő-
műves-villany, víz-gáz. 06-20-986-3129
 Lakásfelújítás, festés 300 Ft/m2-től, par-
kettacsiszolás, víz-gáz-fűtés-villany szere-
lés. Kőműves javítás, mázolás. 06-20-945-
5473; 06-30-499-1814
 ZÁRSZERVIZ ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 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
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-
LAKDOKTOR.HU. 23 éve vállalom kedve-
ző árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé-
sét, szigetelését garanciával. Felmérés díjta-
lan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres kere-
sése, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588
 Társasházak kezelése. 06-20-991-2282

egész ség
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10., Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Izomletapadások; fej, nyak, hátfájdal-
mak kezelése; teljes testmasszázs. Szakren-
delőben (Vörösváry u. 88-96), vagy az Ön 
otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. 
Tel.: 06(20)595-3057
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas ked-
vezmény! Ajándék frissítő lábmasszázs! 
Tel.:06-20-806-7783

Oktatás
Német beszédcentrikus nyelvoktatás, vizs-
gafelkészítés Óbudán. Külföldi és Goethe In-
tézetekben megszerzett tapasztalattal, bár-
mely korosztálynak. 06-30-773-9155; kreati-
on@freemail.hu
 Angolórák minden szinten, diplomás 

gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com

elad-vesz
 KÖNYVEKET, könyvtárakat (régit, újab-
bat) antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv 
felett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM azonnali kész-
pénzfizetéssel vásárol könyveket,könyvtárat, 
porcelánt, régi fegyvereket, képeket, képes-
lapot, játékokat, diafilmet, LEGO-t, teljes ha-
gyatékot. Vállalunk teljes lakáskiürítést. Díj-
talan kiszállás! 06-20-978-1974; 3887-332
 ANTIKVÁRIUMUNK vásárol könyve-
ket, könyvtárakat, könyvhagyatékot. Díjta-
lan kiszállás! Tel.: 2506667, +36204716410
 Borostyán, arany, ezüst karóra, briliáns 
felvásárlás MAGAS ÁRON. Bp. V. ker. Kí-
gyó utca 4/9. Fsz. ANTIKVITÁS Nyitva: 10-
15-ig. Tel.: +3620-340-7350; 061-792-1692

 

régiség
 Briliáns, Arany, Ezüst, Borostyán, Mecha-
nikus Órák és Hagyaték felvásárlás extra magas 
áron! Bp. XI., Fehérvári úti csarnok. Földszint-
virágsor (Porcelán, Ezüst üzlet). Tel.: 209-4245
 Antikváriumunk vásárol könyveket, 
könyvtárakat, könyvhagyatékot. Díjtalan ki-
szállás. Tel.: 2506667, +36204716410
 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő 
legmagasabb áron vásárol festményeket, bú-
torokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgyakat, 
aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyatékot. 
Kiszállás , értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. 
Fő u. 67.; 06(1)789-1693; 06(30)382-70-20
 +5000 FT-OT FIZETEK az újság felmuta-
tásakor, vásárlás esetén! Készpénzért vásárolok 
hagyatékot, mindennemű régiséget, XIX.-XX. 
Századi festményeket. Kiszállás díjtalan! Markó 
István. Tel.: 06(70)600-0323 a hét minden nap-
ján hívható! E-mail: marko.antik01@gmail.com
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással! Bútor, festmény, porcelán, 
kerámia, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír-
adástechnikai, bakelit hangszert, fényképe-
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket  készpénzért. Pintér Nikolett. 
Tel.: 466-83-21, 06(30)973-49-49
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154. Nyitva: H-SZ 10-17, CS 10-19

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Pátyon 320 négyszögöl telek faházzal, 
építési lehetőséggel eladó, 4,4 millióért. 06-
70/296-9374
 „FŐNIX” iroda 20 éves tapasztalattal és 
ügyfél megelégedéssel a budai ingatlanok 
értékesítésében, várja megtisztelő megbí-
zását. Alacsony jutalék. Gondos ügyintézés. 
Tel.: +36309545797
 Eladó tulajdonostól 51 nm-es. IV. emele-
ti, 2 szobás panellakás a Kerék utcában. In-
gatlanosok kíméljenek! Ár: 19,6 millió Ft. 
Tel.: 06-(20)358-3832
 Keresek eladó 2 szobás 50 nm körüli panel-
lakást! (Kórház utca és környéke). Csak tulaj-
donod hívását várom! Tel.: 06-(20)358-3832
 Eladó 2 szobás lakás Bp., III. kerületben 
52 nm a Miklós utcában, jó állapotban, búto-
rozottan, háztartási gépekkel. Azonnal köl-
tözhető lakás keleti fekvésű, az Óbudai-szi-

getre néző, magán személytől magán sze-
mélynek. Közvetítők ne hívjanak! Ár: 18,4 
MFt. Tel.: 06303165164
 Pilisvörösváron kiadó 177 nm-es 4+2 fél-
szobás új állapotú családi ház. 1800 euró/hó 
06-30-559-5064 www.ingatlan.com/22745902
 03. ker. Rózsadomb u. 1370 nm összköz-
műves telek eladó. Déli tájolású. 4 lakás épí-
tésére is alkalmas. 48,5 M. Ft. 06209579346
 Eladó diósdi 184 négyszögöles, télen is 
lakható nyaraló, 7 millió, 06-20-542-8688
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hoz-
zuk a vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, 
külföldi vevők elérése. Hívjon: 06(20)960-
0600

állás
 III. kerületi mosoda felvételt hirdet 2 fő 
részére. Érd: 0630/6201178
 Intézményi közétkeztető cégcsoport Bp., 
III. kerületi főzőkonyhájára felvesz azonna-
li munkakezdéssel konyhai kisegítő munka-
társat. Jelentkezni: info.obuda@gyermek-
menza.hu.  Tel: 06-20-8527704
 Kisebb lakóközösség, heti 1 alkalomra 
keres kerti munkára vállalkozót (lehet nyug-
díjas) a Római-parton. 06209445900
 Óbudai családi házhoz kerti munkát vég-
ző dolgozót keresünk. Érd: 06-209-333-952
 Délutános műszakban (2,4 órában) taka-
rítónőket keresek óbudai munkahelyekre. 
06-20-264-1450
 Józan életű kőművest alkalmaznék heti 
bérezéssel, lehet beugrós is. 06-30-3413423
 Megmutatom, hogyan lehetsz sikeres és 
elismert ingatlan szakértő. Várom önéletraj-
zodat. csillaghegy@oc.hu
 Római-parti sportcentrumunkba a követ-
kező munkakörökre keresünk munkatársa-
kat: Teljes vagy részmunkaidőben megbízha-
tó, talpraesett, tapasztalt, nemdohányzó BÜ-
FÉS-RECEPCIÓS HÖLGYET, teljes ál-
lásban erős fizikumú SPORTPÁLYA KAR-
BANTARTÓT, valamint részmunkaidőben 
TAKARÍTÓT. Fényképes önéletrajzát az rta-
office@rta.hu címre várjuk, tárgymezőbe kér-
jük, tűntesse fel, melyik állásra jelentkezik
 Római-parti sportcentrumunkba ke-
resünk munkatársakat: teljes állásban ta-
pasztalt ÚSZÓMESTER–USZODAMES-
TERT, gyakorlott, barátságos, referenciá-
val rendelkező ÚSZÓOKTATÓT (nyári tá-
borra is), teljes vagy részmunkaidőben meg-
bízható, talpraesett, tapasztalt, nemdohány-
zó BÜFÉS-RECEPCIÓS HÖLGYET. A 
fényképes önéletrajzát az rtaoffice@rta.hu 
címre várjuk, tárgymezőbe kérjük, tűntesse 
fel, melyik állásra jelentkezik

gondozás
 Fiatal, egyedülálló férfi kötne eltartási-
életjáradéki szerződést. Vállal masszíro-
zást, kerti-háztartási munkát (autóval). 
Hívjon bizalommal (akár beszélgetésre is). 
Tel.: 06(30)833-2726

Társkereső
 Hölgy partnert keres közös programok 
pl. utazás, kirándulás stb. eltöltésére. Nem 
szeretek egyedül lenni. Ha Te is így érzel 
hívjál! 2-426-771

számítógép
  Computerklinika: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

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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Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft (1032 Budapest, Vörösvári u. 
88-96.). Munkatársat keres az alábbi pozícióban: 

Karbantartó – Villanyszerelő végzettséggel.
a foglalkoztatás jellege: Határozatlan időre szóló alkalmazotti jogvi-
szony teljes munkaidőben. a munkavégzés helye: 1032 Budapest, Vö-
rösvári u. 88-96. A munkakör betölthetőségének időpontja: azon-
nal. a munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Karbantartási, javítá-
si, üzemeltetési munkák elvégzése a kft. valamennyi létesítményében. 
Ezek a munkák lehetnek: szakmunka, betanított munka, műszaki tevé-
kenységhez kapcsolódó segédmunka. A munkával kapcsolatos admi-
nisztrációk pontos, folyamatos, szabályos vezetése. Főbejárat, járda, 
belső udvar tisztántartása, télen csúszásmentesítése. Zöldterületeken 
fűnyírás, télen hó eltakarítási munkák. Növények ápolása, épületen be-
lüli növények locsolása, mérőórák leolvasása, dokumentáció pontos ve-
zetése. Szeméttároló és kukák tisztántartása. Veszélyes hulladék mér-
legelése, dokumentálása naponta. Veszélyes- és kommunális hulladék 
elszállításának biztosítása. Anyag és bútormozgatásban részt vesz. Mű-
hely és munkakörnyezet tisztántartása. Irattárak rendezésében és tisz-
tán tartásában részt vesz. Az épületben keletkező hullámpapírokat gyűj-
ti az arra kijelölt helyiségben és azt tisztán tartja. Bérezés és jutta-
tások: megegyezés szerint. elvárások, pályázati feltételek, benyúj-
tandó iratok, igazolások: villanyszerelői végzettséget igazoló bizonyít-
vány. a jelentkezés (pályázat benyújtásának) határideje: folyama-
tos. Pályázatok elbírálása: beérkezést követően folyamatosan. a je-
lentkezés (pályázat benyújtásának) módja: - Postai úton: a pályázat-

nak a Szent Margit Rendelőintézet 
Nonprofit Kft címére történő meg-
küldésével (1032 Budapest, Vörös-
vári u. 88-96.), illetve személyesen 
a műszaki vezetőnél. - Elektronikus 
úton: szerdahelyine.ervina@obu-
dairendelok.hu e-mail címen ke-
resztül. - Telefonon: 061-388-69-24
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Bajnok pólós lányok 
Méltó módon ünnepelte saját uszodájukba költözé-
sét a III. kerületi TVE női vízilabda-csapata. Az OB 
I./B osztályban szereplő pólós lányok a bajnoki cí-
met eldöntő három csapatos mérkőzés-sorozaton 
hibátlanul teljesítettek, mindkét ellenfelüket nagy 
fölénnyel múlták felül. A Bánki VSE gárdáját kilenc 
gólos különbséggel (11-2) nyomták víz alá. A DSC-
SI ellen valamivel szorosabb (13-6) mérkőzést vív-
tak és megérdemelten szerezték meg az aranyér-
met. A bajnokcsapattól további sikeres szereplés 
várható, melyhez a nemrég használatba adott sa-
ját uszoda javuló feltételeket biztosít.                 l. a. 

Békás kerékpáros és gyalogos túra
A Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub kerék-
páros és gyalogos teljesítménytúrát tart május 28-
án 8, illetve 8.30 órától az Ipartelep utcai gyorsét-
teremtől indulva, több távon. (Bővebb információ: 
www.bvkk.hu; telefonszám: 06-20-922-1991.)

Öt első helyezés az erőemelőknek
Az Óbudai Erőemelők Sportegyesületének 7 ver-
senyzője vett részt a WUAP Ausztria Nemzetkö-
zi Kupán április 22-én. A sportolók bravúros telje-
sítményt nyújtottak erőemelésben, fekve nyomás-
ban, felhúzás-, RAW + EQ kategóriában. Erőeme-
lésben Karsai Zoltán I., Hanusz László III., Kiss Pé-
ter V. helyezést ért el. Fekve nyomásban Som Fe-
renc, Tóth Ferenc és Rizmayer Dávid is az I. he-
lyen végzett. Felhúzásban Csombor Péter ugyan-
csak a dobogó legfelső fokára állhatott. Edzőjük, 
Jobbágy László bízik abban, hogy az egri verse-
nyen hasonlóan jó eredményt érnek el az egyesü-
let versenyzői. 

Fitten, frissen, közösségben 
Zene, mozgás, egészség, boldogság volt a mottó-
ja a 9. Fitt Móka családi tornának, melyet Kozma 
Zsuzsanna zenepedagógus, fitneszedző vezetésé-
vel tartottak május 19-én a TVE sportpályán. A kö-
zös bemelegítés után családi tornák, játékok, ver-
senyek, sportbemutatók és tombola várta az érdek-
lődőket.

Idén ünnepli alapításának 
25. évfordulóját a Magyar 
Baseballszövetség, és eb-
ből az alkalomból egészna-
pos ünnepi rendezvényt tar-
tottak az Óbuda Baseball 
Arénában május 20-án. 

Az érdeklődők ki-
próbálhatták a do-

bógépet, kezükbe vehet-
ték a sportághoz szük-
séges kellékeket. Az ese-
ményen új pályát is avat-
tak, mely a sportág női 
változatára, a softball-
ra, illetve utánpótlásko-
rú baseballra alkalmas. 
A szervezők bejelentet-

ték, hogy megalakul a 
Budapesti Baseball Szö-
vetség is, melynek első-
sorban az utánpótlás-ne-
velés lesz a feladata. Mo-
rua Roberto elnöksé-
gi tag, az Óbudai Base-
ball Egyesület vezetője 
elmondta, hasonló pálya 
nem áll rendelkezésre a 
fiatalok számára a kör-
nyező országokban. Ter-
vek szerint jövő nyáron 
egy U12-es Európa-baj-
nokságot rendeznek az 
arénában. Az ünnepsé-
gen részt vett Puskás Pé-
ter alpolgármester is. 

Sz

Jubileum az Óbudai 
Baseball Arénában

31 csapat indult az idei óbudai Nyugdíjas 
sport Kupán. A 23 junior csapat mellett 8 
senior csapat is rajtvonalhoz állt.

Az önkormányzat támogatásával 
18. alkalommal rendezték meg  

az Óbudai Szociális Szolgáltató In-
tézmény  (ÓSzSzI) sport kupáját. A 
versenyzők idén is az Óbudai Kaszá-
sok kosárlabda csarnokában mérhet-
ték össze ügyességüket. A megnyitón 
Müller Istvánné, az ÓSzSzI vezetője és 
Jobbágy László erőemelő világbajnok, 
a rendezvény díszvendége üdvözölte a 
csapatokat.

A verseny előtt a nyugdíjas klubok-
ban előselejtezőt rendeztek. A váltó-
verseny feladatai a versenyzők életko-
ri sajátosságaihoz igazodtak. 

A megmérettetés végén eredményt 
hirdettek, a díjakat dr. Gallóné Nagy 
Judit, a szociális szolgáltató főosztály 
vezetője, Müller Istvánné intézményve- zető és dr. Török Ottó olimpiai bronzér-

mes öttusázó adta át. Senior kategóriá-
ban I. helyezést ért el a Harang Idősek 
Klubjának csapata. A junior kategória 
győztese a Szérűskert Idősek Klubjá-
nak 2-es csapata lett. Bús Balázs pol-
gármester gratulált a résztvevőknek. 

Megmérkőztek 
az óbudai nyugdíjasok

Fotók: Antal István
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Pünkösd a keresztény egyház szüle-
tésnapjának ünnepe. Amikor Jézus 
mennybemenetele után a szentlélek 
leszállt az apostolokra, különböző 
nyelveken kezdtek el prédikálni. Az 
összesereglett, csodálkozó népből 
mindenki a maga nyelvén értette 
azt, amit mondtak. ennek hatására 
sokan megtértek, így belőlük ala-
kultak ki az első keresztény gyüle-
kezetek. A húsvétot követő 50. nap-
ra esik pünkösd, amely mozgó ün-
nep, idén június 4-én és 5-én lesz. 

Pünkösdi király
A pünkösd az egyház szá-

mára az öröm ünnepe, ezért 
számos vidám szokás fűződik 
hozzá. Ezek a hagyományok, 
mint a néphagyományok ál-
talában, keresztény és ősi po-
gány elemekből tevődtek ösz-
sze. Európa nagy részén már a 
középkor óta tartanak pünkös-
di vagy májuskirály választást. 
Ez a leg ismertebb pünkösdi ha-
gyomány, amelynek során kü-
lönböző ügyességi versenyek, 
erőpróbák után kiválasztották 
a leg ügyesebb legényt, aki az-
tán egy évig hivatalos volt min-
den ünnepélyre, lakodalomba, 

ingyen ihatott a kocsmában, lo-
vát, marháját a társai őrizték. 
Ha valami kisebb vétséget elkö-
vetett, azt nem büntethették. De 
csak egy évig tartott ez az álla-
pot, erre a mulandóságra utal a 
„rövid, mint a pünkösdi király-
ság” szólásunk. 

Pünkösdi királynő
A lányok sem maradtak ki 

a pünkösdi hagyományokból. 
Szokás volt, hogy ők házról 
házra jártak a faluban, énekel-
ve, táncolva, a lakodalmas me-
nethez hasonlatosan. Egyikük 

volt a királynő, aki a ruhájával 
tűnt ki a többiek közül. 

Párválasztás
Pünkösdi hagyomány a pár-

választás is, a falvakban ilyen-
kor bálokat, táncmulatságokat 
szerveztek, volt ahol háromna-
posat. Az udvarlási szokások 
közé tartozott, hogy a legények 
pünkösd hajnalára pünkösdi ró-
zsát tettek a kiszemelt leány ab-
lakába. Egyes helyeken ünnep-
lőbe öltözött kislánnyal mát-
katálat küldött a fiú a válasz-
tott lánynak, amiben koszorúba 

font kalács és bor volt. Ha a le-
ány elfogadta a legényt, hason-
ló tálat küldött vissza. 

Zöld ágak
Némely vidéken szokás volt 

zöld ágakat tenni a házakra, ke-
rítésekre, hogy távol tartsák az 
ártó szellemeket. Időjárás és 
terményjóslás is kapcsolódott 
az ünnephez, volt, ahol a pün-
kösdi eső jó termést ígért, míg 
másutt, a szép idő hozta meg a 
kedvező bortermést. Azt tartot-
ták, ha a lányok a reggeli har-
matban mosakodnak meg, szép 
lesz a bőrük. 

Búcsújárás
Sok helyen tartottak és tarta-

nak most is búcsújárást. A legje-
lentősebb és legismertebb pün-
kösdi hagyomány közé tarto-
zik a csíksomlyói Mária-kegy-
helyen rendezett búcsú. Törté-
nete 1567-re nyúlik vissza, ek-
kor győzték le a székelyek Já-
nos Zsigmond seregeit, ennek 
emlékére kezdtek el a hívek a 
kegyhelyre járni, hogy pünkösd 
napján együtt várják a Szent-
lélek eljövetelét. Napjainkban 
nem csak keresztény, összma-
gyar zarándokhellyé vált Csík-
somlyó. 

Régebben pünkösdkor a paraszt vagy szegé-
nyebb családoknál is ünnepi ételek kerültek az 
asztalra. egyébként húst ritkábban ettek, mint az 
manapság szokás, de a juhtartó vidékeken nem-
csak húsvétkor, pünkösdkor is fogyasztottak bá-
rányt, birkapörköltet. Máshol inkább marha, 
vagy baromfi volt az ünnepi fogás, szokás volt 
kalácsot, lepényt is készíteni. Ajánlatunk hason-
ló a hagyományos ünnepi menühöz. 

Becsinált leves
Hozzávalók: egy csomag csirkeaprólék, 

egy csomag leveszöldség, 2 burgonya, 2 
gerezd fokhagyma, 1 vöröshagyma, 2 evő-
kanál liszt, 1 kanál olaj, 1 kanál zöldpet-
rezselyem, só, bors, babérlevél, 2 dl tejföl, 
citromlé. 

Elkészítés: megmossuk a húst, megtisz-
títjuk a zöldségeket, a hagymát. Az olajon 
megfuttatjuk az apróra vágott hagymát, 

az elkapart fokhagymát, majd rádobjuk 
a megtisztított csirkeaprólékot. Pár per-
cig együtt pirítjuk, majd beletesszük a 
felaprított zöldségeket, és felöntjük víz-
zel. Felfőzzük, fűszerezzük,  a főzés vé-
ge felé tesszük bele a feldarabolt burgo-
nyát. Liszttel kikevert tejföllel besűrít-
jük, kivesszük a babérlevelet, majd tála-
lás előtt citromlével tesszük pikánsabbá. 
Tetejét gazdagon megszórjuk  vágott pet-
rezselyemmel. 

Rántott pulykamell
Hozzávalók: 1 lebőrözött, kicsontozott 

pulykamell, az áztatáshoz tej, 2 gerezd fok-
hagyma, só, a panírozáshoz liszt, 2 tojás, 
zsemlemorzsa, a sütéshez olaj. 

Elkészítés: a húst félujjnyi vastag szele-
tekre vágjuk, milliméternyi közökben be-
vagdossuk, esetleg ki is verjük. Egy éjsza-

kára tört fokhagymával meg sóval ízesített 
tejben áztatjuk. Másnap papírtörlővel lei-
tatjuk a nedvességet a húsról, lisztbe, tojás-
ba, zsemlemorzsába mártva bepanírozzuk, 
és forró olajban kisütjük. Burgonyapürével 
és uborka- vagy fejes salátával tálaljuk. 

Cseresznyés torta
Hozzávalók: 15 dkg rétesliszt, 13 dkg cu-

kor, 3 tojás, 2 dl tej, 50 dkg cseresznye, 1 
késhegynyi szódabikarbóna, a forma kike-
néséhez zsír.

Elkészítés: a cukrot a tojásokkal meg a 
szódabikarbónával nagyon habosra kike-
verjük, és a tejet, meg a lisztet óvatosan be-
lekeverjük. Kizsírozott tortaformába önt-
jük, a kimagozott cseresznyével meghint-
jük, és először erős, majd takaréklángon 
vagy negyven percig sütjük. Hidegen is 
melegen is fogyasztható. 

Ünnepi fogás

Piros Pünkösd napján



272017. 10. szám hitélet – program

Újlaki sarlós Boldogasszony Plébánia 
június havi programja

BÉRMÁLÁS: június 10-én a 18 órakor kezdődő 
szentmisén  dr. Székely János segédpüspök szol-
gáltatja ki a bérmálás szentségét.
ELSŐÁLDOZÁS: június 11-én a 9 órakor kezdődő 
szentmise alatt.
TEMPLOMSZENTELÉS ÜNNEPE: június 11-én  
10.30 órakor a latin nyelvű szentmise alatt adják át 
az Újlakért Emlékérmet.
NAPKÖZIS NYÁRI TÁBOR: hagyományuk szerint 
a plébánia területén június 19. és 30. között hétköz-
naponként nyári napközis tábor várja a gyerekeket.
A PLÉBÁNIA BÚCSÚJA: július 2-án a 9 órakor kez-
dődő szentmisét követően előadásokkal, főzőver-
sennyel és filmvetítéssel készülnek.
SZENTMISE A MARGITSZIGETI SZENT MIHÁLY 
KÁPOLNÁBAN: június 4-én és június 18-án  16 
órakor a Margitszigeten.
A TEMPLOM ÁLTALÁNOS MISERENDJE: hétfőtől 
szombatig 6.30 és 18 órakor; vasárnap 9 órakor (if-
júsági mise), 10.30 és 18.órakor. (Cím: Bécsi út 32.)

Séta ismert személyek sírjánál 
Nyílt séta az Óbudai temetőben (Bécsi út 365-371.) 
május 27-én 11 órakor. Találkozó az Óbudai temető 
bejárati térségén, a temetőkápolna előtt. Ismert sze-
mélyek sírjai (Göncz Árpád, Bibó István, Sinkovits Im-
re, Albert Flórián, Hidegkuti Nándor ) és a régi Óbuda 
hangulatát, emlékeit őrző parcellák megtekintése. A 
séta ingyenes, körülbelül 1,5 órát vesz igénybe.

Az idén 33 éves Ganz Ifjúsá-
gi Műhely idén is megtartja 
a nyári táborait.

A foglalkozásokon ké-
szített munkákat a 

fiatalok hazavihetik. A 8-
12 éves gyerekek model-
lező, 12 éves kortól pe-
dig  elektronikai foglako-
záson vehetnek részt. A 
nyári táborok időpontjai: 
június 19-től június 23-
ig, illetve június 26-tól 
június 30-ig. A napköz-

beni elfoglaltságok  10-től 
17 óráig tartanak. A rész-
vételi díj 2500 forint/nap. 
Az összeg magában fog-
lalja a tízórait, az ebédet, 
a programokat és az elké-
szített munkadarabot. Ér-
deklődni a helyszínen le-
het (Hímző utca 11.) vagy 
a 06-30-330-5117-es tele-
fonszámon Kövesdy Csa-
ba műhelyvezetőnél.

A jelentkezéseket a ko-
vesdycsaba@gmail.com 
e-mail címen várják.

ÓHegY naPOk 2017
„reFOrMáCIÓ és VégVárI HarCOk”

2017. jÚnIUs 9-10-11. TáBOrHegYI néPHáZ, TOrOnYa UTCa 33.
jÚnIUs 9. PénTek: 
18 óra: Az Óhegy Na-
pokat ünnepélyesen 
megnyitja: Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere. Meg-
hívott vendégek: Peter-
diné Molnár judit tisz-
teletes asszony, az 
Óbudai Református 
Egyházközség  h. lelki-
pásztora és a Wysocki 
légió végvári vitézei.
Pécsi l. dániel: „Cí-
merekkel írt történelem” című kiállításának megnyitója. Megnyitja: gy. 
szabó andrás előadóművész. Közreműködik: Pál szilveszter (Bach művei 
klasszikus gitáron).
Az óbudai református templom valamint a református és evangélikus egyház-
község története” – Viszket Zoltán történész, muzeológus (Óbudai Múze-
um) előadása. Beszélgetés pogácsa és pezsgő kíséretében.
jÚnIUs 10. sZOMBaT
18 óra:  „Zsoltárok, hitviták, vitézi élet”: az Óhegy egyesület Felolvasó szín-
házának előadása:  Balassi Bálint, Heltai Gáspár, Szenczi-Molnár Albert, Ti-
nódi-Lantos Sebestyén versei és részletek Sütő András: „Csillag a máglyán” c. 
drámájából. Előadják: Benyóné Mojzsis Dóra, Etelközi Péter, Fábri Zoltán, Va-
dász Klári. Rendező: Raffinger Éva.
„Török-magyar vitézi párviadalok, bajvívások” – Piroch Gábor kaszkadőrcsa-
patának bemutatója. 
„az egri vitézek lakomája” – vacsora: vadasmarha zsemlegombóccal, „som-
lai galuska”, vörösbor. Közreműködik: L. Kecskés András és Együttese . Az 
alkalomra írott vitézi versezetek felolvasása. lányrablás! Végvári Táncház.
jÚnIUs 11. VasárnaP: 
10 órától „Végvári vitézek kedvencei” főzőverseny, sütiverseny, az „Óhegy 
Legjobb Szakácsa” és az „Óhegy Legjobb Cukrásza 2017” címekért.
A zenei aláfestést biztosítja: A „Békás” Zenekar, juhász dénes vezetésével. 
„Végvári játszóház”: kard- és pajzs, korona- és fejdísz készítés (Felbermann 
judit múzeumpedagógus (Óbudai Múzeum) vezetésével.
A kisteremben az „Egri csillagok” c. film vetítése. Vetélkedő a korszak ese-
ményeiről.
14 órakor: a főző- és a sütiverseny eredményhirdetése.
Beszélgetés, „poharazgatás”, zárszó.
Az Óhegy Napok programjai ingyenesek, kivéve a szombati zenés vacsorát, 
amelyre a belépőjegy ára: 2.500 Ft/fő és elővételben lehet megvásárolni a 
szervezőnél. A vasárnapi főzőversenyre a kóstolójegyeket (350 Ft/db) a hely-
színen lehet majd megvenni.
Mindenkit sok szeretettel várunk! Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete elnöksé-
gének nevében: Benyóné Dr. Mojzsis Dóra muzeológus, ügyvezető elnök, az 
Óhegy Napok szervezője (06-30-333-2902).

Modellezés és elektronika

Búcsú „Jocótól”
Fájó szívvel vettünk búcsút Vass József „Jocótól”, 
aki életének 60. évében hunyt el. Jocó 1981. no-
vember 21-től egészen halála napjáig (2017. feb-
ruár 18.) az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkozta-
tási Központ aktív és lelkiismeretes dolgozója volt. 
Szülei elvesztése után Jocó „új családját” intézmé-
nyünkben találta meg. Munkájában mindig precíz 
és állhatatos volt, az őt körülvevő emberekkel jó 
kapcsolatot ápolt. A mindig jókedvű, és mosolygós 
Jocót utolsó útjára családja, kollégái és barátai kí-
sérték. Jocó hamvait az általa annyira kedvelt, és 
sokszor látogatott Margit-sziget közelében, hajóról 
engedték a Dunába. Akik ismerték emlékét örökre 
szívükben őrzik.
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kamaraest a Megbékélés Házában. Hangversenyt rendeznek 
május 29-én 19 órakor a békásmegyeri Megbékélés Háza Templom-
ban. A kamaraesten fellép Gedai Eszter, Erényi Eszter, Katona Ágnes 
Ariadné (fuvola) és Vitályos Balázs (zongora). Az elhangzó művek kö-
zött lesz Schubert: Arpeggione szonáta, I. tétel; Frank Martin: Ballada; 
Mozart: G-dúr fuvolaverseny, II–III. tétel; Dohnányi: Passacaglia szóló-
fuvolára; Mozart: D-dúr fuvolaverseny, II–III. tétel és Faurè: A-dúr szo-
náta, I. tétel. (A Megbékélés Háza Templom hangversenyére a belépés 
díjtalan. Cím: Békásmegyer, Királyok útja 297., Újmegyeri tér.)
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Idén már 25. alkalommal in-
dul hosszú tömött sorokban 
a Hajógyári-sziget felé a 
fesztiválozó közönség au-
gusztus 9. és 16. között. egy 
hétre maguk mögött hagy-
hatják a szürke hétköznapo-
kat és egy valószerűtlenül 
színes világba csöppenhet-
nek, ahol a nosztalgiázás he-
lyett a látványvilág által szer-
zett többletélményre helye-
zik a hangsúlyt a szervezők.

Egy zötykölődő mik-
robuszban kezdődött 

minden, egy reményekkel 
teli tavaszon. Félúton két 
helyszín között, egy Sziámi 
koncertről hazafelé tartva, 
Müller Péter „Sziámi” ze-
nész, költő, színházi-filmes 
ember és Gerendai Károly 
koncertszervező hosszasan 
fantáziáltak.” Így kezdődött 
a történet, és még abban az 
évben, ’93 augusztusában 
vált valósággá egy, azóta 
Európa legnagyobbjainak 
csapatából kétszer is a leg-

jobbnak választott Sziget. 
- A fesztivál az elmúlt 

negyedszázadban Ma-
gyarország legnagyobb 
turisztikai attrakciójá-
vá vált – mondta Geren-
dai Károly a 25. alkalom-
mal szervezett fesztivál-
ról tartott sajtótájékozta-
tón, melynek az A38 Hajó 
adott otthont május 11-én. 
Elhangzott: 52 országból 
érkeznek fellépők és több 
mint ezer programból vá-
logathatnak a rendezvény-
re látogatók. A 25. Szi-
get Fesztiválon „best of” 
programmal ünnepelhet-
nek a Világzenei Nagy-
színpadnál, ahol felvonul-
tatják a korábbi évek leg-
nagyobb sikerű előadóit. 
A nulladik napon beindul 
a magyar hullám, majd 
a világzene legnagyobb-
jai érkeznek a múltból és 
a jövőből. Koncertet ad a 
Parno Graszt, a Kerekes 
Band, a Söndörgő zenekar 
és a Lajkó Félix feat is.

Az idei fellépőik között 
lesz mások mellett Pink, 
PJ Harvey, Wiz Khali-
fa, a Kasabian, a Chains-
mokers, Jamie Cullum, a 
Kensington, DJ Shadow, 
a Bad Religion, a GusGus, 
az Interpol, Goran Brego-
vic, a Klezmatics és a Ta-
mikrest. A Nagy Utcaszín-
házat egy argentin-spanyol 
és egy francia társulat ad-

ja, a Cirque du Sziget sát-
ra ezer férőhelyesre bővül.

Kádár Tamás, a cég ope-
ratív vezetője, akit az ala-
pító, főszervező Gerendai 
Károly az utódjaként mu-
tatott be a sajtó képviselő-
inek, kiemelte: tovább szí-
nesedik a látványvilág. 
Egy újítás révén a koráb-
ban alkalmazott lehetősé-
gek mellett már mobil app-

likációval is lehet fizetni. A 
vizuális kultúra még erő-
teljesebbé válik, az Art of 
Freedom installációi adják 
az egyik fő jellegzetességét 
a fesztiválnak. Az eddigi-
eknél is nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a környezettuda-
tosságra: a tervek szerint a 
vízhasználat jelentős részét 
ivóvíz helyett a Duna vizé-
ből oldják meg.        Sz. Cs. 

Ez már a 25. fesztivál a Hajógyárin

Kell egy hét együttlét a Szabadság Szigetén

Fotó: Benkő Vivien Cher
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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 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921-es számon.

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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete által tartott jogsegély a nyá-
ri időszakban szünetel. Legközelebbi várható jogsegély szep-
temberben lesz.
• Az ingyenes jogsegélyek (Varga Mihály megbízásából Tósoky és 
Kővári ügyvédek) júniusban, júliusban és augusztusban szünetelnek.
• 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.
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület ingyenes építészeti, jogi, 
bírói tanácsadása július és augusztus hónapban szünetel. 
(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.)

Kereszténydemokrata Fórum
A június 6-ai, 18 órakor kezdődő fórum vendége Sinkovits-Vitay And-
rás  színművész lesz. Előadásának címe: A magyar golgota. A fó-
rum helyszíne: Miklós tér 1., Selyemgombolyító. A részvétel díjtalan.

Simicskó István honvédelmi miniszter Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyűlési képviselő meghívására Óbudára látogatott május 
22-én. A lakossági fórumnak az euroCenter színházterme adott otthont, 
ahol a nemzeti függetlenségről, a szuverenitásról és a döntések magyar 
kézben tartásáról esett szó

Nemzeti konzultáció

Óbudán, a Rozmaring vendéglő rendezvénytermében folytatódott május 23-án 
a nemzeti konzultációval kapcsolatos lakossági fórumok sora. Menczer Erzsé-
bet, a 10. országos egyéni választókerület elnökének meghívására Németh Szi-
lárd országgyűlési képviselő, a Fidesz alelnöke szólalt fel az eseményen



312017. 10. szám hirdetés




