
Az önkormányzat az Óbudai Társaskör-
ben ünnepelte június 2-án a kerületi pe-
dagógusokat. Kitüntetéseket adtak át.

Új időszaki kiállítás nyílt az 1900 év-
vel ezelőtt császárrá választott Had-
rianusról az Aquincumi Múzeumban.

Hazánk legsokszínűbb, legnagyobb 
ingyenes gyerekrendezvénye júniu-
si hétvégéken a Hajógyári-szigeten.
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Június 9-től háromnapos Sörfesztivál Óbudán
Az önkormányzat a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülettel közösen június 9-11-én másodszor rendezi sörfesztiválját. A Kisüzem 2017 ne-
vű eseményen kéttucatnyi sörfőzde mintegy 200 söre kóstolható.                                                                       Programajánló a 40. oldalon

Egykoron emberek százai hajókkal siettek a Dunára és önfeledten élvezték a korabeli Római-part nyújtotta kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket. Nosztalgi-
kus képek, nosztalgikus érzések. De mit tud nyújtani ma a Római-part? Erre a kérdésre is próbáltak választ találni a május 27-ei Óbudai Családi Sportnap a Dunán 
résztvevői. Az eseményt immár másodszor rendezték, nagy érdeklődés mellett a Szabadidő, szeretem! népszerű  programsorozatban.         Beszámoló a 18. oldalon

Családi nap a Rómain evezős sportokkal

Mára a rendezvénysorozat egyike a leg-
rangosabbaknak a hazai és külföldi lá-

togatók körében is. Matt Bianco, a The Spe-
akeasies’ Swing Band, a Csík Zenekar, Ru-

pa & The April Fishes és az Óbudai Danubia 
Zenekar – csak néhány azok közül, akikkel 
az idei Óbudai Nyáron várják a közönséget 
június 16-tól  augusztus 26-ig. A részletek-

ről az Aquincu-
mi Múzeum rom-
kertjében tartot-
tak sajtótájékoz-
tatót május 25-én. 

Tudósítás a 2. oldalon

Ingyen látogathatók az óbudai múzeumok
Az önkormányzat által május 26-án aláírt együttműködési megálla-
podás alapján az Óbudán tanulóknak és a kerület állandó lakosai-
nak nem kell fizetniük most már a nem önkormányzati fenntartású 
múzeumok látogatásáért sem.                                   Folytatás a 7. oldalon

Újabb közösségi park épül
Aranyhegyen, mintegy 25 ezer négyzetméteren új, több elem-
ből álló közösségi tér kialakítása indul el – jelentette be Var-
ga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képvise-
lő és Bús Balázs polgármester május 25-én. Részletek az 5. oldalon

Gazdag kínálat az Óbudai Nyáron

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Ha csak ebben az egy évszakban 
lennének ilyen nívós programok, 
akkor is mondhatnánk: Óbuda a kul-
túra városa – a szlogen régóta meg-
telt tartalommal. Az Óbudai Kulturá-
lis Központ által szervezett ese-
ménybe a városrészben található 
kulturális intézmények többsége 
bekapcsolódott. A kínálatban sok 
egyéb mellett ingyenes koncertek, 
színházi előadások, kiállítások, 
filmvetítések és számtalan gyer-
mekprogram szerepel. 

Közösségi élmény,
fellendülő turizmus
– A nívós kulturális rendez-

vények létrehozása mellett a vá-
rosrész vezetésének kiemelt cél-
jai közé tartozik a közösségépí-
tés és a turizmus fellendítése – 
hangsúlyozta Bús Balázs pol-
gármester. Az események so-
rában elsőként említette, hogy 
idén sok más mellett Hadrianus 
római császár trónralépésének 
1900. évfordulója előtt tiszte-
legnek a szervezők. Az Óbudai 
Nyarat beharangozó kiadványok 
arculatával Kassák Lajos halá-
lának 50. évfordulójára is em-
lékeztetnek. Személyes hangú 
ajánlójában kiemelte a Gyógyír 
északi szélre című darabot, me-
lyet az Óbudai Társaskörben lát-
hat a közönség, valamint az ar-
gentin Dino Saluzzi és az Óbu-
dai Danubia Zenekar koncert-
jét. Felhívta továbbá a figyelmet 
a blues fesztiválra, valamint a 
Fellini Római Kultúrbisztróban 
tartandó filmvetítésekre. A 3K 
előtt, Kaszásdűlőn többek közt 
Molnár Ferenc: Liliom című da-
rabját láthatja a közönség.

Ingyenes koncertek,
Óbudai Búcsú

Lőrincz Edina, az Óbudai Kul-
turális Központ ügyvezető- igaz-
gatója, a rendezvény főszervező-
je elmondta: több mint 50 prog-
ramból válogathatnak az érdek-
lődők. Az idei fesztiválra nyolc 
országból érkeznek fellépők. A 
sort hagyományosan az Óbudai 
Danubia Zenekar nyitja, Hámo-
ri Máté vezényletével a Fő téren.

Az események sorából ki-
emelte többek közt a 250 éves 
múltra visszatekintő, kétna-
pos Óbudai Búcsút, az egyhetes 
blues fesztivált, a Fő téri ingye-
nes koncerteket, a Kossuth-dí-
jas Csík Zenekar, illetve a Matt 

Bianco zenekar fellépését a Zic-
hy-udvarban, ahol látható lesz a 
Sok hűhó semmiért című Sha-
kespeare darab is, Peller Mari-

ann és Józan László főszerep-
lésével, Dicső Dániel rende-
zésében. A Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház is gazdag kínálat-

tal készül, és itt zárul az Óbudai 
Nyár is, a Révész-Závodi páros: 
Piramis évek koncertjével.

Színház és muzsika 
a kertben

Harsányi Mária, az Óbudai 
Társaskör igazgatója elmondta: 
kulturális intézményük családi-
as, otthonos kertjében húsz es-
tén át változatos zenei kínálat-
tal, színházi előadásokkal vár-
ják a közönséget. A progra-
mok egynegyedének adnak ott-
hont. Fellép többek közt a Buda-
pest Klezmer Band, utoljára lesz 
látható a már említett Gyógyír 
északi szélre című színdarab, és 
lesznek operaestek is. 

Múzeumok Éjszakája
Népessy Noémi, az Óbudai 

Múzeum igazgatója program-
jaik sorából kiemelte, hogy jú-
nius 15-én nyílik és a Múzeu-
mok Éjszakáján lesz először lá-
togatható az óbudai Szűz Má-
ria Templomról szóló kiállítás, 
melyen jelmezes tárlatvezetés 
is lesz. A továbbiakban, június 
végén fényfestést tartanak, amit 
a Játék a városban tárlat ihle-
tett. Szubjektív tárlatvezetést 
tart Kőhalmi Zoltán humorista, 
majd a Budapest Voices ad kon-
certet a múzeumban.

Hadrianus 
Aquincumban

Dr. Láng Orsolya, az Aquin-
cumi Múzeum igazgatója ehe-
lyütt is a Hadrianus-évre, az 
egykori, kiemelkedő egyéniségű 
uralkodót bemutató kiállításra 
hívta fel a figyelmet. Szinte min-
den programjukat a jubileum-
hoz kapcsolták, a régészet napjá-
tól kezdve, a családi és gyermek-
rendezvényeken át a Múzeumok 
Éjszakájáig, ahol fáklyás sétát is 
tartanak a romkertben. Megem-
lítette azt is, hogy őszbe csúsz-
va is lesznek olyan eseményeik, 
melyek minden bizonnyal érdek-
lődésre tarthatnak számot.

 (Az Óbudai Nyár rendezvé-
nyeiről részleteket a tematikus 
programfüzetben és a www.obu-
dainyar.hu oldalon találhatnak 
olvasóink.)    Szeberényi Csilla

Koncertek, kiállítások, gyermekprogramok 

Gazdag kínálat az Óbudai Nyáron

Népessy Noémi, az Óbudai Múzeum igazgatója, dr. Láng Orsolya, az Aquin-
cumi Múzeum igazgatója, Harsányi Mária, az Óbudai Társaskör igazgatója,  
Lőrincz Edina, az Óbudai Kulturális Központ Kft. ügyvezető-igazgatója, 
Kurucz Éva, a rendezvény háziasszonya és Bús Balázs polgármester

Józan László és Peller Mariann Shakespeare: Sok hűhó semmiért című da-
rabjából adtak elő részletet

A Joe Fritz Band ízelítőt adott a nyári mini jazzfesztiválból

Fotók: Antal István
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A trianoni tragédiá-
ra emlékezve júni-

us 4-ét a Magyar Ország-
gyűlés 2010-ben a Nem-
zeti Összetartozás Napjá-
vá nyilvánította. Az Or-
szággyűlés kinyilvánítot-
ta: „a több állam fennha-
tósága alá vetett magyar-
ság minden tagja és kö-
zössége része az egysé-
ges magyar nemzetnek, 
melynek államhatárok fe-
letti összetartozása való-
ság, s egyúttal a magya-
rok személyes és közös-
ségi önazonosságának 
meghatározó eleme.” 

Az emléknap ezért nem 
csupán megemlékezés a 
nemzeti tragédiáról, ha-
nem arra irányítja rá a fi-

gyelmet, hogy tanúságot 
tegyünk a magyarság ösz-
szetartozása mellett, a ha-
tárokon átívelő kulturális 
gyökerek, a közös nyelv és 
nemzeti érzés egysége se-
gítségével. Az Országzász-
lónál elhelyezett koszo-
rúk éppen ezért nem csak 
a megemlékezés, hanem a 
nemzet egésze előtti tiszte-
let virágai is.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának meg-
emlékezésén koszorút he-
lyezett el a csillaghegyi Or-
szágzászlónál Bús Balázs 
polgármester, Varga Mi-
hály nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyűlési kép-
viselő. Az eseményen részt 
vett Kiss Anita jegyző, Ke-

lemen Viktória alpolgár-
mester, Menczer Erzsébet, 

a 10. választókerület el-
nöke, több önkormányza-

ti képviselő és munkatárs, 
magánszemélyek.

Koszorúzás a csillaghegyi Országzászlónál

Június 28-án debütál – mint 
új zenei helyszín – az Eser-
nyős felújított udvara, a 
Warm-up Udvar, azaz a 
WuU. Változatos program-
mal várják az érdeklődőket 
augusztus 30-ig szerda és 
pénteki napokon.

Idén nyáron az Eser-
nyős felújított udvara 

is felkerül az óbudai sza-
badtéri programhelyszí-
nek térképére. A külön-
leges hangulatot árasz-
tó, impozáns, megújult 
tér kiváló lehetőséget te-
remt, hogy minden zene-

rajongó itt hangolódjon 
rá az Óbudai Nyár, illet-
ve a Kobuci kert nagy-
koncertjeire.

Zenei sorozatukban 
a belvárosi klubokban 
és a nyári fesztiválokon 
már méltán befutott fi-
atal nemzedék lép szín-
padra, ezúttal akuszti-
kus kiadásban. A pén-
teki és szerdai alkal-
mak kettős célt valósíta-
nak meg. Egyrészt újabb 
megmutatkozási lehető-
séget biztosítanak a fia-
tal tehetségeknek. Más-
részt a belvárosi kon-

certhelyszínek újabb, el-
érhető árú alternatívá-
ját kínálják a III. kerület 
szívé ben mindazoknak, 
akik minőségi szórako-
zásra vágynak.

Az egész nyáron át 
tartó programot Bene-
detti Péter szervező, va-
lamint Petrovits Ákos, 
az Esernyős kulturá-
lis munkatársa állította 
össze, és a Cseh Tamás 
Program szakmai támo-
gatásával zajlik. (Hely-
szín és további informá-
ció: Warm-up Udvar az 
Esernyősben – Fő tér 2.)

Új zenei helyszín az Esernyős felújított udvara

Fotó: Benkő Vivien Cher

Halálának 60. évfor-
dulóján rendezvény-

sorozattal emlékezett  

má jus 29-én Kiskunfél-
egyháza Önkormányza-
ta, a Móra Ferenc Köz-

művelődési Egyesület, a 
Móra Ferenc Társaság és 
a kevi Móra István Mű-
velődési Egyesület tagsá-
ga Móra Istvánra. Az 

esemény emléktábla ko-
szorúzással kezdődött 
Kis kunfélegyházán az 
alkotó Deák utcai szülő-
házánál, majd az Óbudai 
Temetőben sírhelyénél 
emlékezéssel folytató-

dott. Az emléknap ko-
szorúzással ért véget a 
Szépvölgyi út 3/a szám 
alatt, ahol az utolsó laká-
sát jelölő márványtáblá-
nál rótták le tiszteletüket 
a résztvevők. 

Móra István-emléknap

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

Művészek a Miklós Házért – jótékonysági est
Ismét különleges vendége volt a Miklós téri iskolának 
május 30-án. Horgas Eszter is elfogadta a meghívást a 
Művészek a Miklós Házért (MüMi) rendezvényre, ahol 
Papp János beszélgetett a művésznővel. A jegyek be-
vételét ezúttal is a Miklós téri iskolának ajánlják fel, an-
nak az óbudai iskolának, ahol sérült és enyhén fogyaté-
kos gyermekek tanulnak, élnek. Példaértékű az a sze-
retet és gondoskodás, amit itt kaphatnak. A szervezők 
szeretnének még ehhez hozzátenni oly módon, hogy a 
plusz segítségükkel például eljussanak nyaralni is.

Fotó: Antal István
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Iskolaudvar-felújítás, környezetvédelmi program, sport célú pályázatok – a közel félszáz 
napirendi pont közül ezekről is döntött a képviselő-testület május 25-ei ülésén. 

Gyermekek a középpontban Jóváhagyták 
a gyermekvédelmi beszámolót

Az önkormányzat szakemberei elkészítették - a vo-
natkozó törvényi kötelezettségnek megfelelően - a 
kerület gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladata-
inak ellátásáról szóló tavalyi átfogó értékelést, me-
lyet a képviselők elfogadtak. A beszámolót a jog-
szabálynak megfelelően megküldik a Fővárosi Kor-
mányhivatal gyámügyi és igazságügyi főosztály 
szociális és gyámügyi osztályának.

Támogatott táborozások

Tizennyolc millió forintot különített el idei költségve-
tésében a nyári táborozás támogatására az önkor-
mányzat. A testület döntése alapján ennek nagyobb 
részét a sóstóira fordítják, míg kisebb részéből az 
önkormányzati fenntartásban működő gyermekvé-
delmi- és oktatási intézmények, a városrészben mű-
ködő általános iskolák, az egyházi és civil szerveze-
tek által szervezett táborok költségéhez járul hozzá 
a kerület vezetése. Utóbbiak elkülönített támogatás-
ra adhatták be igénylésüket. A beérkezett 37 pályá-
zatot az illetékes bizottság munkacsoportja vizsgál-
ta és értékelte, valamint javaslatot tettek a támoga-
tásokra, melyet a képviselők elfogadtak.

Zöld pályázatok beszámolói 
A tavaly kiírt „Fogadj örökbe egy zöldterületet!”  pá-
lyázaton nyertes szervezetek határidőre elkészí-
tették szakmai és pénzügyi beszámolóikat. Több-
nyire a támogatási szerződésben meghatározottak 
szerint használták fel a támogatásokat. Néhány ci-
vil szervezet jelezte az önkormányzat szakembere-
inek: csak időközben derült ki, hogy az általuk meg-
határozott és a pályázatban szerepeltetett munká-
latokat más módon vagy egyáltalán nem lehet meg-
valósítani. Ezeket a változtatásokat az illetékesek 
jóváhagyták, a beszámolókat a képviselő-testület 
elfogadta.

Minden évben meg-
újulhat egy iskola-

udvar annak a fejlesztési 
programnak a részeként, 
melyet idén indított az 
önkormányzat. Az Óbu-
da-Békásmegyer Város-
fejlesztő Nonprofit Kft. 

az Óbudai Vagyonke-
zelő Zrt.-vel együttmű-
ködve felmérte a kerü-
letben lévő általános is-
kolák udvarainak álla-
potát. A Bárczi Géza Ál-
talános Iskoláét javasol-
ták elsőként a rendbeté-

telre, mivel jelenleg ez 
az egyik leginkább le-
romlott állapotú. A fel-
újítás és a fejlesztés kö-
zösségi tervezésben va-
lósulhat meg, melybe 
bevonják a diákokat és a 
szülőket is. 

Felújítják az iskolaudvarokat 

Fotó: Antal István

A testület még 2015-ben fo-
gadta el a kerület középtá-
vú, 2015 és 2020 közötti idő-
szakra vonatkozó környe-
zetvédelmi fenntarthatósági 
programját. 

A dokumentum magá-
ban foglalja, hogy 

„a kerület önkormányza-
tának környezetvédelmi 
feladata egyrészt, hogy 
segítse illetékességi terü-

letén az országos környe-
zetvédelmi feladatok tel-
jesítését, másrészt, hogy 
saját eszközeivel gondos-
kodjon a helyi környe-
zet megóvásáról, minősé-
ge romlásának megaka-
dályozásáról, a városrész 
sajátos jellegének megőr-
zéséről, helyreállításáról, 
a jelentőséggel bíró helyi 
természeti és kulturális 
értékek védelméről.” 

A környezetvédelmi 
programra alapozva elő-
ször 2016-ra készült rö-
vidtávú cselekvési prog-
ram, ami jelentős részben 
megvalósult. Az idei kör-
nyezetvédelmi cselekvé-
si program az előző évi 
munkára és tapasztalatok-
ra alapozva határozza meg 
az önkormányzat kompe-
tenciájába tartozó opera-
tív, cselekvési tervet.

Környezetvédelmi program

Együttműködés sportegyesületekkel
• A BKV Előre Sport Club mellett működő Kajak-Kenu Ala-
pítvány 1993-ban alakult. Az önkormányzat és a szervezet 
2012-ben kötött együttműködési megállapodást. Az elmúlt 
időszakban a helyhatóság támogatásával végzett munka so-
kat segített abban, hogy a gyermekek minél szélesebb körben 
megismerkedjenek a vízi sport adta örömökkel, a csapat által 
nyújtott biztonság élményével. • Az önkormányzat és a Budai 
Akrobatikus Sport Egyesület szintén 2012 óta működnek 
együtt. Az elmúlt öt évben a szervezet kiemelt figyelmet fordí-
tott arra, hogy a működési területén található nevelési-oktatá-
si intézmények tanulóinak sportolási, edzési lehetőségeket te-
remtsen, segítse a városrész lakosságának szabadidősport-
ját. Az új megállapodásokkal az önkormányzat a továbbiak-
ban is támogatja az egyesületek tevékenységét. 
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Az óbudai közösségi terve-
zések újabb sikere valósul 
meg kormányzati támoga-
tással őszre.

Aranyhegy és Üröm-
hegy lakói régóta 

szerettek volna már egy 
olyan szabadidőparkot, 
amelyet minden korosz-
tály magáénak érezhet. 
Az önkormányzat támo-
gatta a kezdeményezést, 
helyszínt biztosított hoz-
zá a Mészkő utcában le-
vő beépítetlen zöldterüle-
ten, és – egy ötalkalmas 
közösségi tervezésen – 
megterveztette a parkot. 
A kormánytól kapott tá-
mogatásnak köszönhető-
en idén megvalósul a fej-
lesztés.

A III. kerületi Arany-
hegy városrészben mint-
egy 25 ezer négyzetmé-
teren új, több elemből ál-
ló közösségi tér kialakítá-
sa indult el – jelentette be 
Varga Mihály Bús Balázs 
polgármesterrel. A nem-
zetgazdasági miniszter, a 
főváros II. és III. kerüle-
tének országgyűlési kép-
viselője elmondta: a két 
játszó-, valamint fitnesz-
parkot, rendezvényteret, 
kutyaügyességi pályát is 
magában foglaló Mészkő 
utcai park a kormány 380 
millió forintos támogatá-
sának köszönhetően va-
lósul meg.

- Elsősorban az Üröm-, 
Péter- és Aranyhegyen la-

kók életminősége szem -
pontjából fontos a beru-
házás – hangsúlyozta 
Varga Mihály a munká-
latok helyszínén Bús Ba-
lázs polgármesterrel és 
Puskás Péter alpolgár-
mesterrel tett bejáráskor. 

A terület rendezését a 
III. kerületi önkormányzat 
kezdeményezte közössé-
gi tervezés után. A csalá-
di házas övezetben mind-
ezidáig hiányoztak a kö-
zösségi élet szervezésé-
hez, a szabadidő színvona-
las eltöltéséhez szükséges 
parkok, illetve játszóterek. 
A jelenleg üresen álló ön-
kormányzati telken ala-
kítják ki a környéken élők 
kéréseit is magában fogla-
ló tervek szerint az új par-
kot, ahol most még csak 
egy kültéri fitneszpark áll. 

- Több III. kerületi be-
ruházás is kormánytámo-
gatással valósul meg – 
emlékeztetett Varga Mi-
hály, kiemelve a békás-
megyeri piac felújítását, a 
III. kerületi Torna és Ví-
vóegylet létesítményei-
nek rekonstrukcióját.

Közösségi tervezés
A Mészkő park közös-

ségi tervezése során az 
első találkozóra 2015. 
szeptember 7-én került 
sor az Óbudai Waldorf 
Iskolában. A résztvevők 
közösen elkészítették a 
terület „probléma- és ér-
téktérképét”, és szám-

ba vették a jövőre vo-
natkozó elképzeléseket 
is. Szeptember 12-én, a 
Háromhegyek Egyesület 
főzőversenyén találkoz-
tak másodszor, ahol ösz-
szesítették a véleménye-
ket. Szeptember 22-én 
már tervvázlatokkal ér-
kezett a tervező, Wallner 
Krisztina, aki bemutat-
ta, hogy az első két talál-
kozó eredményei milyen 
lehetőségeket nyitnak a 
tervezés előtt, és meg-
vitatták a jelenlévők a 
konfliktusos kérdéseket. 
Október 17-én tartottak 
egy tervbemutató talál-
kozót a leendő park hely-
színén, ahol a tervezés-
ben aktívan részt vett la-
kosok mutatták be a vég-
leges tervet az odaláto-

gatók számára. Novem-
ber 21-én pedig még egy 
tervezési találkozó volt, 
ezúttal azért, hogy a ját-
szótér részleteit tervez-
zék meg azokkal, akik 
ahhoz a legjobban érte-
nek – az anyukákkal.

2016-ban a tervező el-
készítette a kiviteli ter-
veket. A tervek közös-
ségi támogatottságát és 
a helyiek aktív részvéte-
lét látva a térség országy-
gyűlési képviselője, Var-
ga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter és Bús 
Balázs polgármester is 
mindent megtett, hogy a 
beruházáshoz szükséges 
források rendelkezésre 
álljanak. A fáradozások 
végül sikerrel jártak, és 
a projekt 380,5 millió fo-

rint kormányzati támo-
gatáshoz jutott, amiből 
2017-ben megvalósulhat 
a fejlesztés.

A munkálatok a park 
területén várhatóan 2017 
június elejétől szep tem-
ber végéig tartanak majd.

Ezen időszakban a 
meglévő kültéri fitnesz-
eszközök használata és 
a kutyasétáltatás korlá-
tozások mellett lesz majd 
lehetséges.

Előre is köszönjük tü-
relmüket a munkálatok-
kal járó kellemetlensé-
gek során! A projekttel 
kapcsolatos friss híreket 
az obvf.hu/meszko ol-
dalon olvashatják.

A park ünnepélyes át-
adója előreláthatólag 2017. 
szeptember 30-án lesz.

A februárban kiírt ötletpályá-
zaton békásmegyeri panelhá-
zak homlokzatát álmodhatták 
újra az alkotók. A legjobbnak 
választott pályamű alkotói 
Bús Balázs polgármestertől 
vehettek át oklevelet.

S zínes Kerület Békás-
megyer címmel hir-

detett pályázatot az ön-
kormányzat képzőművé-
szek számára: a Sarka-
di Imre utca és a Jós ut-
ca között található 6 tíz-
emeletes sávház és 2 tíz-
emeletes pontház hom-
lokzatát álmodhatták új-
ra az alkotók.

A február végén ki-
írt pályázat végül 13 pá-
lyázó fantáziáját indítot-
ta be. Ezek közül válasz-
totta ki a szakértő zsű-
ri azt az 5-öt, amelyről 
már az érintett társashá-
zak lakói hozhatták meg 
a végső döntést. A sza-
vazás eredményét ösz-
szesítve kiderült, hogy 
a szavazó tulajdonosok 
64 százaléka Lakner Ló-
ránd László és Gyimesi 
Levente Zsombor „Vari-
ációk Béká(s)ra” pálya-
művét ítélte a legjobb-
nak. Hasonló eredmény-
nyel zárult az a szimpá-

tiaszavazás is, amelyen 
bárki részt vehetett. A 
szakértői zsűri által ki-

választott öt pályamű 
egyenként 500.000 forint 
díjazásban részesült, míg 

a szavazáson nyertes pá-
lyamű 1.500.000 forint-
tal lett gazdagabb.

Fotó: Benkő Vivien Cher

Indul a kivitelezés a Mészkő parkban

Színes Kerület Békásmegyer: a nyertes pályázat
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Az Óbudai Társaskörben ün-
nepelte június 2-án Óbuda-
Békásmegyer Önkormányza-
ta a kerületi pedagógusokat. 
Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, országgyűlési 
képviselő is részt vett az ese-
ményen, amelyen Bús Balázs 
polgármester és Kelemen 
Viktória alpolgármester, va-
lamint Tiszavölgyi István 
egykori intézményvezető ad-
ta át az idei kitüntetéseket.

Az Óbudai Almáskert 
Óvoda gyermekei-

nek énekes, játékos össze-
állítása, valamint az Óbu-
dai Népzenei Alapfokú 
Művészeti Iskola zenésze-
inek előadása kísérte az 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata által szerve-
zett pedagógus napi ren-
dezvényt az Óbudai Tár-
saskörben, ahol mintegy 
ötvenen vehettek át külön-
böző elismeréseket a kerü-
let pedagógusai közül. 

PISA-felmérések
tapasztalatai

Bús Balázs polgármes-
ter köszöntőjében egy el-
múlt év decemberében 
publikált PISA-teszt-
re hivatkozva elmondta, 
hogy a kutatás eredmé-
nyei rámutattak, folya-
matos útkeresésben va-
gyunk, és nem biztos, 
hogy a megfelelő irány-
ba mozdultunk az új kép-
zési struktúrák lefekteté-
sével és a követelmények 
meghatározásával.

- A PISA-felmérések-
ben rendszeres elemzé-
si szempont az egyes or-
szágokon belül a tanulók 
között fennálló teljesít-
ménykülönbségek szer-
kezetének vizsgálata is, 
s talán nyújthat némi vi-
gaszt a Budapesten okta-
tók számára, hogy a fővá-
rosi tanulók rendre az or-
szágos átlag felett teljesí-
tenek. Ezzel együtt a szö-
vegértési és természettu-
dományos területen nyúj-
tott legutóbbi teljesít-
mény még a saját koráb-
bi eredményeinkhez ké-
pest is visszaesést jelez, 

ezért a közoktatás kö-
vetelményrendszerének 
módosítása mellett im-
már a tanárképzésre is ja-
vítandó szakterületként 
kell tekintenünk. 

2017. január 1-től már 
intézményfenntartóként 
sem vesz részt az önkor-
mányzat az alap- és kö-
zépfokú oktatási rend-
szer működtetésében. Ez 

azonban nem jelenti azt, 
hogy kívülállóként, fele-
lősségvállalás nélkül vi-
szonyulnánk a kerület-
ben folyó oktatás ügyé-
hez, ugyanis a partneri 

kapcsolat fenntartásában 
mindannyian érdekeltek 
vagyunk. 

A szimbolikus lépések 
mellett természetesen 

Jubileumi diplomák
Arany diplomát vehetett át: Császár Lászlóné és 
Hozsdoráné Somogyi Zsuzsanna. A kitüntetettek 50 
éve vannak a pályán. 60 éve kapott óvónői vagy ta-
nítói okleveléért gyémánt diplomában részesült: dr. 
Bencés Mártonné, dr. Szilárdi Imréné, Glaser Gyu-
láné, Váradi Ferencné. 65 éve végezte el a képzőt, 
most vas diplomát vehetett át: Borsos Béláné, Ja-
kabné Fröschl Mária, Jávorszky Istvánné, Lévai Piros-
ka, Nagy Pálné, Molnár Istvánné, Schromm Angyalka, 
Selmeci Kornélné, Szűcs Józsefné, Tóth Mária, Veiczi 
Gyuláné, Vereczkey Richárdné. 70 évvel ezelőtt kap-
ta oklevelét, ezért rubin diplomában részesült: Fan-
toly Lászlóné, Felszeghy Eleonóra, Szabó Kálmánné. 

Tiszavölgyi István-díj
A középiskolai tanárok elismerésére Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te 2013-ban díjat alapított. A díj névadója a kerü-
let nagy tekintélyű, „is-
kolaalapító” pedagógu-
sa, a kerület díszpolgá-
ra, Tiszavölgyi István. A 
díjat kiemelkedő színvo-
nalú munkájáért: Papp 
györgy vehette át, aki 
2003 óta a Békásme-
gyeri Veres Péter Gim-
názium igazgatója. Gon-
dosan ügyelt arra, hogy 
megőrizze a Tiszavölgyi 
István igazgató által lét-
rehozott hagyományo-
kat, célkitűzéseket, azo-
kat fejlessze és új érték-
kel gazdagítsa. 
Pedagógiai érdemekért 
kitüntetést vehetett át: 

Biczó Ildikó biológia-kémia szakos tanár, Deákiné Ilka 
Marianna tanító, Fehér Lívia óvodapedagógus, Gom-
bos Albertné óvodavezető, Hajduné Vitányi Marianna 
óvodapedagógus, Horváthné Vislóczki Judit óvoda-
pedagógus, Kásáné Madarász Ágnes magyartanár, 
humán munkaközösség-vezető, Kissné Szöllősi Ildikó 
tanítónő, Kőváriné dr. Fülöp Katalin magyar-történe-
lem-néprajz szakos tanár, Molnárné Mohos Magdol-
na óvodapedagógus, Téglásyné Nagy Katalin óvoda-
pedagógus, Putz Erzsébet tanító, Rekop Katalin óvo-
dapedagógus, Szabó Mária angol-történelem-ének 
szakos tanár, Szegediné Barna Helga tanító.
Elismerő oklevélben részesült: Docsev Edina 
gyógypedagógiai asszisztens, Lakos Tibor kertész-
karbantartó, Tábori Lajosné dajka.
Polgármesteri dicséretben részesült: dr. Wéber 
Attiláné óvodavezető, Koncz Dezső gyógypedagó-
gus, logopédus, okleveles fotóművész. 

Pedagógusok köszöntése az Óbudai Társaskörben

„Megtartjuk a kerületi oktatás színvonalát”

Folytatás a 7. oldalon

Fotók: Antal István
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a III. kerület költségve-
tési lehetőségeinek ará-
nyában továbbra is biz-
tosítjuk a kerület tanuló-
inak az oktatással, neve-
léssel összefüggő szol-
gáltatásainkat: a külön-
böző ösztöndíjakat, a ta-
nulók számára nyújtható, 
szociális alapú támogatá-
sainkat, az ingyenes kor-
csolya oktatást és a tábo-
rozási lehetőségeket is. 
Az iskolák igazgatóinak 
felelősségteljes vezetői 
munkáját elkülönített ke-
retből fogjuk jutalom for-
májában elismerni.

Iskolai, óvodai
felújítás

Különösen büszkék le-
hetünk az óvodai rend-

szer fejlesztése kereté-
ben tavaly szeptember-
ben megnyitott Vára-
di utcai Meseerdő Óvo-
da felújított épületére. 
E szolgáltatás bővítés is 
megerősíti azt az állás-
pontot, hogy a helyben 
felmerülő feladatokat 
leghatékonyabban helyi 
szintű döntések által le-
het legjobban elvégezni. 

A polgármester kiemel-
te, hogy mostantól már a 
nem önkormányzat által 
fenntartott kerületi mú-
zeumok is ingyenesen lá-
togathatók a III. kerüle-
ti diákok számára. Emel-
lett 2017-ben elindítják 
az Iskolaudvar Fejleszté-
si Programot, hogy min-
den évben megújulhasson 
egy iskolaudvar. Elsőként 

a Bárczi Géza Általános 
Iskola udvarára kerül sor 
közösségi tervezés kere-
tében, az általános iskola 
diákjai, valamint a szülők 
bevonásával. 

- Bár lehetőségeink kor-
látozottak, mégis azt sze-
retnénk üzenni önöknek 
és a gondjaikra bízott ta-
nulóknak, hogy az elmúlt 
évek változásai ellenére is 
fontosnak tartjuk a kerüle-
ti iskolák oktatási színvo-
nalának megőrzését – tet-
te hozzá Bús Balázs, majd 
megköszönte a pedagógu-
sok egész éves erőfeszíté-
seit, a gyerekek iránti fi-
gyelmüket és mindazt a 
sok áldozatvállalást, mely-
lyel a jövő generációjának 
életesélyeit javítják. 

Varga Mihály nemzet-

gazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő 
a pedagógusok munká-
ját méltatva hangsúlyoz-
ta, hogy a tanítók és ta-
nárok sokkal többet tesz-
nek annál, mintsem hogy 
leadják és számon kérik 
az anyagot. Létrehoz-
nak valamit, a lehetőség-
ből az elérhető célt, a tu-
dásvágyból az értő tanu-
lás készségét, a történe-
tekből a valahová tarto-
zás érzését. 

Életpályamodell
pedagógusoknak

A pedagógusok szá-
míthatnak arra, hogy 
a kormány támogatja 
a munkájukat és egyre 
jobb feltételeket igyek-
szik biztosítani számuk-

ra. Ezt bizonyítja, hogy 
a pedagógusok az el-
sők voltak, akik számára 
életpályamodellt alakí-
tottak ki, illetve akiknek 
átfogó, több éves bér-
emelési programot indí-
tottak el. Mindezt az te-
szi lehetővé, hogy Ma-
gyarország gazdasága 
megerősödött, így több 
forrás jut az ilyen célok 
megvalósítására – hang-
súlyozta a nemzetgazda-
sági miniszter.

A beszédeket követően 
Bús Balázs polgármester 
és Kelemen Viktória al-
polgármester, valamint 
Tiszavölgyi István, Óbu-
da-Békásmegyer Dísz-
polgára átadta a kerüle-
ti pedagógusoknak szánt 
elismeréseket.          B. Z.

Folytatás a 6. oldalról

Folytatás az 1. oldalról
Mint arról korábban hírt ad-
tunk, az önkormányzati 
fenntartású múzeumokat 
(Óbudai Múzeum és Gold-
berger Textilipari Gyűjte-
ményt) már tavaly májustól 
ingyenesen látogathatják a 
kerületi lakosok, és a tanu-
lók térítésmentesen múze-
umpedagógiai foglalkozá-
sokon is részt vehetnek. 

A Bús Balázs polgár-
mester által kezde-

ményezett döntést, a mú-
zeumokat látogatói szo-
kásokat és statisztikákat 
elemező előzetes vizsgá-
lat alapozta meg. Meg-
állapították, hogy a már 
jól ismert és népszerű in-
gyenes kulturális prog-
ramkínálat mellett to-
vábbi kedvezmények-
re nyílik lehetőség a III. 
kerületi lakcímkártyá-
val rendelkező lakosok-
nak, illetve a kerületi is-
kolás csoportoknak. A 
felmérésből kiderült az 
is, hogy a jegybevétel-

kiesés elenyésző ahhoz 
képest, amit az Óbudán 
élők a helytörténet meg-
ismeréséből, újabb kul-

turális élmények szer-
zéséből profitálnának. 
A polgármester az  alá-
írt együttműködési meg-

állapodás által a korábbi 
kezdeményezés kibővíté-
sét szorgalmazta a kerü-
letben található múzeu-
mok igazgatóinál. Mivel 
az önkormányzat fontos 
feladatának tartja a kerü-
let kulturális értékeinek, 
hagyományainak minél 
szélesebb körű megis-
mertetését, ápolását, a ke-
rület környezeti, szelle-
mi, művészeti hagyomá-
nyainak feltárását, meg-
ismertetését, a helyi mű-
velődési szokások gondo-
zását, gazdagítását, ezért 
a megállapodással a III. 
kerületi önkormányzat 
fenntartói körén kívüli 
múzeumokat is ingyene-
sen látogathatóvá tették.

Az Óbudán állandó la-
kóhellyel rendelkező pol-

gárok és a III. kerületi ön-
kormányzat illetékességi 
területén működő alap- és 
középfokú oktatási intéz-
mények tanulói mostantól 
nemcsak, hogy ingyene-
sen látogathatják a Bu-
dapesti Történeti Mú-
zeum (Aquincumi Mú-
zeum; Kiscelli Múze-
um; Varga Imre Gyűj-
temény; Budapest Ga-
léria), Petőfi Irodalmi 
Múzeum (Kassák Mú-
zeum), Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum, Szépmű-
vészeti Múzeum (Vasa-
rely Múzeum) kiállítá-
sait és egyéb bemutatóit, 
de a tanulók a múzeum-
pedagógia foglalkozáso-
kon is térítésmentesen 
vehetnek részt.  

Ingyen látogatható Óbudán az összes múzeum

Kiss Imre, a Magyar Kereskedelmi Vendéglátóipari 
Múzeum igazgatója, dr. Baán László, a Szépművé-
szeti Múzeum főigazgatója, Bús Balázs polgármes-
ter, dr. Farbaky Péter, a Budapesti Történeti Múze-
um főigazgatója és Prőhle Gergely, a Petőfi Irodal-
mi Múzeum főigazgatója írta alá az együttműködé-
si megállapodást.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az elmúlt év 
őszén hozta létre saját tulajdonú cégét, az Óbudai 
Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t, amely pi-
aci alapú szolgáltatásait kínálja a már meglévő szak-
tudás és eszközpark kiaknázásával. A cég ügyveze-
tőjét, dr. Baraczka Mariannt egészségügyi szolgálta-
tásaikról és a céljaikról kérdeztük.

- Milyenek a finanszírozási viszonyok je-
lenleg az egészségügy területén a III. ke-
rületben?

- Az önkormányzatnak nagyon fontos köz-
feladata az egészségügyi ellátás biztosítása a 
kerületiek részére. Az Önkormányzati Tör-
vényből adódóan 1990 óta kötelező feladata 
minden települési önkormányzatnak, az úgy-
nevezett alapellátás – háziorvosi, házi gyer-
mekorvosi és védőnői ellátás – biztosítása. 
2013 május 1-jével az állam átvette a kórhá-
zak működtetésének kötelezettségét, azonban 
lehetőséget teremtett az önkormányzatok szá-
mára, hogy amely önkormányzat vállalta, to-
vábbra is biztosíthatja intézményrendszerén 
keresztül a járóbeteg szakellátást. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata e feladatot felvál-
lalta. Mint ahogy korábban is így volt, minden 
járóbeteg-ellátás keretében végezhető egész-
ségügyi szolgáltatás biztosítása a kerülethez, 
a kórházi ellátást igénylő esetek az állam ál-
tal működtetett kórházakhoz tartoznak. Az 
egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az 
állami és az önkormányzati fenntartású intéz-
mények esetében is mindig megoszlik az álla-
mi egészségbiztosító – Nemzeti Egészségbiz-
tosítási Alap – és a tulajdonos fenntartó között. 

Az önkormányzat hozzájárul
- Az egészségügyi ellátás finanszírozásának 

sajátossága, hogy míg az Egészségbiztosítási 
Alap csak a mindennapi működtetést – egyes 
szolgáltatások, ellátások díját – biztosítja, az 
ellátás biztosításához szükséges épületek, be-
rendezések, gépek beszerzése, fenntartása, 
karbantartása, felújítása a tulajdonos fenntar-
tó (önkormányzat) feladata. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata létrejötte óta évi több-
száz millió forintos fenntartói támogatás for-
májában hozzájárul a kerületi alap és járóbeteg 
szakellátás működtetésének biztosításához. 
Az egészségbiztosítási rendszer a demográfi-
ai változásoknak is köszönhetően szinte vala-
mennyi európai államban egyre nagyobb kihí-
vások előtt áll. Hasonlóan a nyugdíjrendszer-
hez, egyre nagyobb számú beteget kell egyre 
fogyatkozó aktív járulékfizető befizetéseiből 
ellátni. Ennek köszönhető, hogy az egészség-
biztosítási rendszer forrásai egyre szűköseb-
bé válnak. Ennek következménye, hogy bizo-
nyos tervezhető egészségügyi ellátások tekin-
tetében hosszabb előjegyzési, illetve várólisták 
alakulnak ki. Különösen igaz ez akkor, amikor 
egy-egy szakrendelő nem csak szigorúan a ke-
rületi lakosságnak, hanem szélesebb körben, 
akár az agglomerációjában élőknek is biztosí-
tani köteles egészségügyi szakellátást. 

- Milyen céllal alakult meg elmúlt év őszén 
az Óbudai Rendelők Kft.?

- A hosszútávú cél, hogy javuljon a kerü-
let egészségügyi szakellátása, a betegek ellá-
táshoz történő hozzáférése. Az elindított mo-
dellel a kerület már meglévő egészségügyi 
eszközparkját jobban ki tudjuk használni. A 
szakellátások tekintetében januártól ott nyi-
tottunk új lehetőséget a lakosság számára, 
ahol az említett működési rendszerből adó-
dóan hosszas várólisták vannak. Azért példa 
értékű ez a modell, mert hasonló módon már 
a 2000-es évek elejétől hasonló módon hasz-
nálja ki meglévő kapacitásait például a Sem-
melweis Egyetem is az általa alapított kft. 
működtetésével. Hasonló modell tehát volt 
a rendszerben eddig is, de Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata az elsők között volt ab-
ban, hogy e feladatra – a vonatkozó jogszabá-
lyoknak megfelelően – külön önkormányzati 
tulajdonú céget alapítson, mellyel kettős ered-
ményt ér el. Azok a betegek, akik saját dönté-
sük alapján egyébként is fizetős ellátást ven-
nének igénybe, ők ezt helyben tudják elérni, 
nem kell helyileg máshova menniük érte. 

Visszafordítják a hasznot
- Másfelől pedig azok, akik nem a közfi-

nanszírozásban veszik igénybe a szolgáltatást, 
azok úgymond kiállnak a sorból, ezzel a mö-
götte lévők előrébb tudnak lépni, így az elő-
jegyzési listák csökkenhetnek. Harmadsorban 
pedig további eredménye az új rendszernek, 
hogy az egészségügyi szolgáltatásban dolgozó 
szakembereket, orvosokat, egészségügyi szak-
dolgozókat segíthet megtartani. Ma már közis-
mert, hogy a hazai jövedelmek mellett nagyon 
nehéz itthon tartani a szakembereket, az új mo-
dell alternatíva az egészségügyi szakdolgozók 
számára is, hiszen a térítéses ellátásból szár-
mazó bevételek segítenek megtartani a közfi-
nanszírozásban dolgozó szakembereket is. Vé-
gül, de nem utolsó sorban említendő, hogy az 
Óbudai Rendelők Kft. az önkormányzat köz-
tulajdonában levő cég, ezért a szolgáltatások ál-
tal keletkezett haszon visszafordítható a kerüle-
ti egészségügyi ellátásra. Ebből lehet újabb gé-
peket, eszközöket beszerezni, valamint újabb 

szakellátásokat elindítani, nővéreket itthon tar-
tani. Az a célunk, hogy a köztulajdonban lé-
vő eszközökkel csináljunk közegészségügyet, 
csak jelen esetben a lakosság részéről érkező 
forrás is beépül a szolgáltatásba.

- Nem zavarja-e mindez az eddigi közellá-
tás menetét?

- Az egyéni finanszírozás nem akadályoz-
za és nem is akadályozhatja a térítésmentes el-
látások igénybevételének lehetőségét. Célunk 
szerint úgy kell simulnia egymásra e két ellá-
tásnak, hogy csak azokon a rendelési időkön 
nyílik lehetőség egyéni finanszírozású rende-
lésre, amikor már térítésmentes ellátás bizto-
sítására nincs szabad lehetőség. Klasszikusan 
ilyen például az ultrahang szakellátás, amely 
iránt országosan nagy a kereslet, de az állami 
finanszírozás mindösszesen a kerületi és nem 
kerületi lakosok számára a rendelőintézetnek 
csak heti 36 órát biztosít. Az e fölötti időben a 
gépek csak állnának, és azok a betegek, akik 
igénybe szeretnének venni akár fizetős alapon 
is ilyen ellátást, kénytelenek lennének más, 
kerületen kívüli fizetős ellátáshoz fordulni. Az 
önkormányzat által biztosított új szolgáltatás a 
ki nem használt időszakot nyitja meg a szolgál-
tatást igénybevenni kívánók számára. 

Felújított rendelők
- Milyen színvonalú ez az eszközpark, ami-

re alapozhatnak?
- Az indulásnál fölmértük az eszközpark és 

infrastruktúra minőségét. Elmondható, hogy 
az elmúlt időszakban önkormányzati és uni-
ós forrásból számos olyan beruházás történt, 
ami az eszközpark megújítását eredményezte. 
Mind a Csobánka téri, mind pedig a Vörösvá-
ri úti radiológiai részleg bárhol megállná a he-
lyét. A rendelő helyiségek jelentős részét új gé-
pekkel, új eszközökkel felújították az elmúlt 
időszakban. Hamarosan elkezdődik a Csobán-
ka téri épület nagy rekonstrukciója, ami ugyan-
csak az egészségügyi terület prioritását mutatja 
az önkormányzat fontossági sorrendjében. 

- A tapasztalatok alapján milyen szolgálta-
tásokat keresnek majd leginkább ebben a faj-
ta ellátásban?

- Minden magánszolgáltatóra jellemző, 
hogy a legnagyobb igény a diagnosztikai ellá-
tások iránt mutatkozik. Ilyenek az ultrahang, 
a radiológia vagy a laboratóriumi vizsgálatok. 
Ezeken a területeken egész Budapesten min-
denütt hosszú előjegyzési listák alakultak ki. 
Miután a diagnózisok felállításához szüksé-
ges fontos vizsgálatok ezek, így a páciensek 
jelentős része különböző helyeken kereste az 
alternatív lehetőségeket. Ilyen keresett pél-
dául az endokrinológia területe is, ahol na-
gyon kevés a jól felkészült szakember, ezért 
a következő fél évben szeretnénk elindulni 
ebben a szakmában is. Harmadikként emlí-
tem a kardiológiai szakellátást, amely eseté-
ben szintén nagyon fontos, hogy itt helyben 
tudjunk szakellátást biztosítani, de a gyerek-
gyógyászat kivételével az alapszakmák mind-
egyikében, még a foglalkozás-egészségügy-
ben is nyújtunk ellátást.           Bodzay Zoltán

Alternatíva a jobb egészségügyi ellátásért 

Fotók: Antal István
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Bús Balázs polgármester az 
Idősek Tanácsának elnöke a 
májusi ülésen támogatta a ta-
gok kezdeményezését, misze-
rint aktívabban részt kívánnak 
venni az idősek életkörülmé-
nyeit közvetlenül érintő helyi 
döntések folyamatában.

A Tanács 2009-es meg-
alakulása óta alapve-

tő missziójának tekinti a 
kerületben élő nyugdíjas 
korúak körülményeinek 
javítását, hiszen mint fo-
galmazott a polgármes-
ter: az idős polgárok tudá-
sa, tapasztalatai értéket 
képviselnek mindannyi-
unk számára.

Az ülésen az elnök tájé-
koztatta a tagokat, hogy a 
képviselő-testület elfogad-
ta a 2009-2016. évi beszá-
molót, továbbá támogatta a 
névváltozást, amely 2017. 
május 1-től érvényes.

A tagok egyhangúlag 
újraválasztották Müller 
Istvánné elnökhelyettest, 
az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény vezető-
jét, aki 2009 óta aktívan 
részt vesz az Idősek Taná-
csának munkájában. Pél-
daértékű kapcsolata van 
a kerületben élő polgá-
rokkal, reflektál igénye-
ikre, valamint sokszínű 
programot kínál az intéz-
ménybe betérők számára.

Új alelnököt is kinevez-
tek Gyimesi László sze-

mélyében. Óbuda-Békás-
megyer Díszpolgára öröm-
mel vállalta a felkérést. A 
kerületiek Óbuda költő-
jét úgy is ismerhetik, mint 
a helyi szellemi élet egyik 
szervezőjét. Elmondása 
szerint abban hisz, hogy 
a generációkat össze kell 
kapcsolni, mert kölcsönö-
sen segíthetik egymást, en-
nek fényében maga is kap-
csolatot tart a fiatalsággal 
és az idősekkel egyaránt.

A Tanács a korábbi ta-
gokon túl új szervezetek-
kel bővült, akiknek számí-
tanak a véleményére segí-
tő munkájukra. Újként üd-
vözölhették a tagok többek 
között az egyházak képvi-
selőit, a Magyar Hospice 
Alapítvány igazgatóját, a 
Népegészségügyi Intézet 

munkatársát, a Fővárosi 
Önkormányzat képviselő-
it, továbbá a kerületben élő 
ismert közéleti személyisé-
geket, köztük két Díszpol-
gárt is. Számítanak továb-
bá az Országos Idősek Ta-
nácsának képviselője, a Fő-
városi Önkormányzat Szo-
ciálpolitikai Főosztályának 
vezetője, a Szent Margit 
Kórház főigazgatója, vala-
mint a Rendelőintézet ügy-
vezető igazgatója és a Kor-

mányhivatal Népegészség-
ügyi Osztályának vezetője 
szakmai észrevételeire.

Tanácskozási joggal a 
továbbiakban az ülése-
ken részt vesz az Orszá-
gos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság, az Óbu-
dai Kulturális Központ, 
az Óbudai Sport és Sza-
badidő Nonprofit Kft. 
egy-egy képviselője, va-
lamint az ellátott-jogi és 
betegjogi képviselő.

Új alelnök és szervezetek az Idősek Tanácsában

Számítanak a szépkorúak tapasztalatára

Országszerte, így Óbudán is 
gyermeknappal egybekötött 
jótékonysági programot tar-
tott a Krisna-tudatú hívők 
Ételt az Életért Alapítványa. 
A Faluház előtt, a Flórián té-
ren, 800 adag meleg ételt és 
élelmiszercsomagot osztot-
tak szét a rászorulók közt 
május 27-én.

Az Ételt az Életért 
Alapítvány ismét 

ételosztásra várta a ke-
rületben élő – az óbudai 
családsegítő által kiér-
tesített helyi – rászoruló 
embereket, akik között 
800 adag meleg ételt és 
tartósélelmiszer csoma-
got osztottak szét.

A meleg étel zöldbor-
sófőzelék, friss pékáru 
és indiai édesség volt. 
Emellé mindenki egy-
egy, 20 összetevőből álló 
élelmiszercsomagot is át-
vehetett, ami elsősorban 

tartós élelmiszereket tar-
talmazott. Egyebek mel-
lett tésztát, cukrot, lisz-
tet, rizst, citromlevet, da-
tolyát, mazsolát, kuko-
ricapelyhet, margarint, 
szőlőcukrot, háztartási 
kekszet, különböző édes-
ségeket, kenyeret, gyü-
mölcsöt és konzerveket. 

A jótékonysági ak-
ció mellett gyermekna-
pi programokkal, játszó-
házzal, ugrálóvárral, lu-
fibohóccal, kézműves 

foglalkozásokkal, tűz-
oltó „autózással”, indi-
ai arcfestéssel és élő ze-
nével várták a kicsiket. 
Az Összefogás Óbudá-
ért Egyesület játékokat 
és édességet adott a gye-
rekeknek, és logikai játé-
kokkal foglalták le a ki-
csiket. A segélyakcióban 
részt vett a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat is, 
egy egészségügyi segít-
séget nyújtó mozgó or-
vosi rendelővel.           sz.

800 adag meleg étel a rászorulóknak 

Te se add fel! 
– a Sclerosis Multiplex világnapja
A Sclerosis Multiplex világnapján, május 27-én Kele-
men Viktória alpolgármester a Fő téren fogadta egy el-
ismerő oklevéllel Ternován Zoltánt, akinél 15 éve diag-
nosztizálták a betegséget. Zoltán 2 éve elhatározta, 
hogy nem adja fel és abban hisz, hogy az SM ellen 
nem feltétlenül csak gyógykezeléssel lehet küzdeni, 
hanem aktív életmóddal és pozitív életszemlélettel kell 
együtt élni vele. Idén május 13-án biciklivel indult el az 
esztergomi bazilika elől, majd körülbelül 1500 kilomé-
ternyi tekerés után, ért célba az óbudai Fő téren.

Fotó: Antal István

Fotó: Benkő Vivien Cher

Táplálkozási tanácsok
Folytatódik az Óbudai San Marco Szabadegyetem 
és Egészségakadémia előadássorozata június 
19-én 18 órai kezdettel. Ezúttal Bartha Ákos élel-
miszerbiológus, táplálkozáskutató, az élelmiszertu-
dományok doktor-jelöltje „Kiút a táplálkozási taná-
csok útvesztőjéből; Modern táplálkozáskalauz kor-
társ stopposoknak” címmel tart előadást az Óbudai 
Társaskörben (Kiskorona utca 7.). A rendezvényen 
való részvételhez előzetes jelentkezés szükséges: 
250-0288, informacio@obudaitarsaskor.hu.
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Idén 10. alkalommal szervez-
ték meg az Év Iskolabüféje 
versenyt és az általános isko-
lás tanulók Egészséges Táp-
lálkozás Vetélkedőjét Óbudán.

A programot az Iskola-
büfé Munkacsoport 

irányítja, célja a III. kerület-
ben működő iskolai büfék 
minél egészségesebb vá-
lasztékának, valamint a ta-
nulók e téren szerzett isme-
reteinek bővítése. Az Isko-
labüfé Munkacsoport egy-
behangzó ítélete alapján 
Dudás Illésné, az Krúdy 
Gyula Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola büféjének üzemelte-
tője nyerte el az Év Iskola-
büféje 2017 kitüntető címet, 

az ott kínált választék, a ka-
rakteres kialakítás és a hi-
giénikus környezet szem-
pontrendszere alapján.

A Barátság Park Sza-
badidő Centrumban  tar-
tották az Egészséges Táp-
lálkozás Vetélkedőt is. Az 
idei évben 11 III. kerüle-
ti általános iskola 5. osz-
tályos tanulókból álló csa-
pata mérte össze a tudását 
az egészséges táplálkozás 
témakörében, ahol ezúttal 
a Fodros Általános Isko-
la csapata bizonyult a leg-
jobbnak. A díjakat Kele-
men Viktória alpolgármes-
ter és Tamás Ilona tanke-
rületi igazgató adta át. 

Az eseményen a gye-
rekek, a csapatok a he-
lyes táplálkozási ismeretek 

mellett a helyes kézmo-
sásról, fogápolásról, kony-
hai balesetek ellátásáról is 

megmutatták a tudásukat. 
Kiszámolták, hány kocka-
cukornyi cukor található 
egy liter szénsavas üdítő-
ben, hogyan kell helyesen 
tárolni az élelmiszereket a 
hűtőben. Mindemellett el-
sősegélynyújtási ismerete-
ket is szerezhettek és kü-
lönböző vetélkedőkön bi-
zonyíthatták ügyességü-
ket. Az eseményen lehető-
ség nyílt egészséges, ma-
gyar italok és saláták kós-
tolására is.

A versengést követő-
en jelentették be az álta-
lános iskolás gyermekek 
részvételére számító rím-
faragó versenyt, melynek 
ugyancsak az egészséges 
táplálkozás lesz a témá-
ja, és az iskolabüfé prog-
ram fennállásának 10. év-
fordulóján, azaz 2018-ban 
hirdetnek eredményt. 

40 program 40 év
Az Óbudai Nagy László Általános Iskola 40 évvel 
ezelőtt, 1977-ben nyitotta meg kapuit a diákok előtt. 
Az iskolát hamar benépesítették a gyerekek. Soká-
ig a Gárdos Mariska nevet viselte. Bár sokan Vára-
dinak hívták, hívják a mai napig is. Majd 1999-ben 
felvette az Óbudai Nagy László nevet, mivel sikeres 
képzőművészeti oktatás folyt az iskolában. Az év-
fordulót 40 programmal ünneplik idén. 

A legjobb matekos család
közel ezer csapat vett részt a Játssz!Ma! elnevezé-
sű gondolkodásfejlesztő játékban, melynek  döntőjé-
ben a tíz legjobb csapat mérte össze tudását és talp-
raesettségét. Az izgalmas vetélkedő végén egy pá-
pai család vehette át a legügyesebb matekozónak já-
ró 500 ezer forintos fődíjat. Logikán és matematikai 
ismereteken kívül taktikai készségekre is szüksége 
volt a Matematika Birodalma Alapítvány által szerve-
zett vetélkedő utolsó fordulójába jutott versenyzők-
nek. A három tagú csapatok fél éven át online felada-
tokon keresztül csiszolhatták matematikai rátermett-
ségüket. A legtöbb pontot szerzők  május 14-én, a 
békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban rendezett 
döntőben bizonyíthatták: ők az ország legügyeseb-
ben matekozó csapata. (www.amatek.hu)

Workshop a duális képzésről
Duális képzésre 2017 őszétől az Óbudai Egyetem 
hat karán, összesen 217 helyre jelentkezhetnek a 
középiskolai tanulmányaikat befejezők. Székesfe-
hérváron 162 hallgató kezdheti meg ilyen formá-
ban a tanulmányait, Budapesten összesen 55 hely-
re jelentkezhetnek a felvételizők, olyan vállalatok-
nál, mint az IBM, EPAM vagy a Denso. Az eddigi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a duális képzés-
ben résztvevő hallgatók egy érdemjeggyel jobban 
teljesítenek. A duális képzés alapja a hallgatók, az 
egyetem és a vállalatok közötti szoros együttmű-
ködés. Az Óbudai Egyetemen nemrégiben duális 
workshopot tartottak vállalati partnerek és egyete-
mi oktatók részvételével, hogy kicseréljék tapasz-
talataikat, tájékozódjanak a következő év terveiről.

Iskolabüfék versenye

Az Árpád Gimnázium mate-
matikatanára, Koncz Leven-
te kapta ebben a tanévben 
az „Ericsson a matematika 
népszerűsítéséért” díját. 

A díjátadó ünnepsé-
get  május 30-án ren-

dezték a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián. Az Eri-
csson Magyarország Ku-
tatás-Fejlesztési Igazgató-
sága 1999-ben alapított dí-
jat fizikát vagy matemati-
kát oktató pedagógusok-
nak. Az elismerés azért 
jött létre, hogy támogas-
sa és erősítse hazánkban 
a világviszonylatban is 

kiemelkedő matematikai 
és természettudományos 
alapképzést. Évente nyolc 
pedagógust díjaznak, és 
Koncz Levente révén az 
egyik elismerés most az 
Óbudai Árpád Gimnázi-
umba került. A díjazott-

ról készített kisfilmből és 
a méltatásból megismer-
hettük a pedagógus  szer-
teágazó tevékenységét. 
Diákjai nem csupán a ha-
zai versenyeken érnek el 
kiemelkedő helyezést, de 
nemzetközi eredmények-
kel is büszkélkedhetnek. 
Számtalan publikációval 
járult hozzá a hazai mate-
matikaoktatás színvona-
lának emeléséhez. Orszá-
gos konferenciákon, to-
vábbképzéseken nagyon 
hasznos és színes, a mate-
matikát népszerűsítő elő-
adást hallhattak tőle taná-
rok, diákok egyaránt.    sz

Ericsson-díjas tanár az Árpádból
Népszerűsíti a matematikát

Fotók: Antal István
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Aki ismeri, tudja: mindenkinél jobban ismeri 
Óbudát, az itt élő embereket. Pista bácsi végigfo-
tózta az elmúlt ötven év minden jelentős esemé-
nyét és utólag fontossá vált momentumát a kerü-
letben. A kezdetektől dolgozik az Óbuda Újság-
nak. Ízig-vérig riportfotós. 

K itartó lelkesedéssel és fáradhatatlanul 
végzett fotográfusi tevékenységéért, a ke-

rület életének, eseményeinek, rendezvényei-
nek képekben történő megörökítéséért, alkotói 
munkássága elismeréseként ítélte oda a „Pro-
Óbuda”-díjat Antal Istvánnak az önkormányzat 
képviselő-testülete, melyet Óbuda Napján, má-
jus 6-án vehetett át.

Mindig jó érzés vele összefutni egy-egy ese-
ményen, bennem mindig az otthonosság érzé-
sét kelti. Szerény ahhoz, hogy jól tudja kezel-
ni, ha dicsérik, azoknak, akik nem ismerik sze-
mélyesen, azért leírom: alázatos, emberséges, 
alapos, maximalista, pontos, rendszeres, rugal-
mas, csendes, megbízható, lojális, diszkrét. Ah-
hoz ismerni sem kell, hogy lássák: ízig-vérig ri-
portfotós. 

„Teszem a dolgomat” 
– Ezt szokta mondani, mikor valamelyi-

künk felveti, milyen elképesztő a munkabírá-
sa. Lenyűgöz bennünket a helyismeretével is. 
Nincs olyan szeglete a kerületnek, ahol ne mo-
zogna otthonosan. Szívből dolgozik. Mindany-
nyiunkban tiszteletet ébreszt, az, ahogy szeré-
nyen dolgozik, nem zavarja az embereket, mint 
sok fotós, aki úgy tesz, mintha ő lenne a fő-
szereplő. Antal Pista teszi a dolgát, észrevétle-
nül, csendben, kitartóan. És bár nem egy szó-
szátyár ember, nagy ritkán fantasztikus sztori-
kat mesél. Ilyenkor az egész szerkesztőség dől 
a nevetéstől.

„Átlagos, csendes 
kissrác voltam”

- Nagyon keveset tudunk a munkán kívüli éle-
tedről. Mesélnél egy picit a gyermekkorodról?

- A szüleim a háború alatt házasodtak össze. 
Mélyen vallásos, a tisztességet legnagyobb ér-
téknek tartó emberek voltak. Tahiban éltünk, 
a három testvéremmel együtt, szerény körül-
mények között. Húszéves voltam már, amikor 
1967-ben a szüleim vettek egy kis házat Szent-
endrén. Mint minden gyerek, szerettem játsza-
ni, focizni a haverokkal. A tanulás nem érde-
kelt. Átlagos és balhékerülő kissrác voltam, 
nem igazán szorgalmas és nem túl beszédes. 
Gyerekkorunkban inkább a bátyám fotózott, 
csak úgy magától, nagy lelkesedéssel. Persze 
előfordult, hogy a kezembe került egy Pajtás 
gép, én is fényképeztem a családot, barátokat. 
De mindezek ellenére akkoriban még nem fo-
gott meg a fotózás.

De aztán…
- Az általános iskola után dolgozni szerettem 

volna. Végül esztergályos tanuló lettem, ipari 
iskolába jártam. Az első évben az óbudai Ha-

jógyár tanműhelyében tanonckodtam. Aztán, 
1962-ben gyakornokként az óbudai székhelyű 
Budapesti Mezőgazdasági Gépgyárban kezd-
tem dolgozni, egészen addig ott voltam, míg be 
nem zárták. Szerettem ott lenni, jó volt a társa-
ság, élmény volt a munka. 

- És hogyan kezdtél fotózni?
- A kollégáimmal sokat jártunk kirándulni. 

Az utakat a vállalat szervezte. Sokat bolondoz-
tunk, jól éreztük magunkat. Ekkoriban kezd-
tem fotózni. Vettem egy fényképezőgépet, le-
fényképeztem a többieket. A gyárban volt egy 
amatőr labor, ahol magam hívtam elő a filme-
ket. Mások is kattintgattak hobbiból, tanul-
tunk egymástól. Egyre többen kértek tőlem 
képeket, egy idő múlva már az üzemi laptól 
is. Idővel aztán megbízásokat is kaptam. Egy-
re jobban szerettem fotózni, mind jobban bele-
merültem. Minél többet szerettem volna tud-
ni, ezért fotószakkörbe jártam. Aztán egyszer 
csak a főnököm a kérésem nélkül elintézte, 
hogy üzemen belüli áthelyezéssel csak ezzel 
foglalkozhassam. Az üzemi lap főállású fotó-
sa lettem. Ezzel egy időben elkezdtem a fény-
képész szakmunkásképzőt, ugyanakkor esti 
gimnáziumba is jártam, hogy leérettségizzem. 
A hivatásom indulását 1968-tól számítom. Az 
üzemi lapnak a BMG 1976-os megszűnéséig 
dolgoztam.

Kerületi munkák
minden helyszínen

- Megszakítás nélkül volt lehetőségem arra, 
hogy több lapnak is fotózzak. Az akkori kerüle-
ti lap volt az egyik, ami Aquincum néven jelent 
meg. Elég egyértelmű volt, hogy oda menjek, a 
városrészben már akkor is sokan ismertek, ott 
voltam a jelentősebb eseményeken. Nagyban 
segítette a munkámat, hogy szerintem az embe-
rek úgy érezték, közülük való vagyok. Nem egy 
művész, aki elvontan fényképez, hanem konk-
rét dolgokat, és mindig csak addig mentem el, 
amíg az még nem volt zavaró. 

’76-tól dolgoztam az akkori Óbuda Újságnak 
(a mostani névelődjének), és különböző üze-
mi lapoknak. Többek közt a Felvonó Híradó-
nak, a Harisnyagyári Dolgozó, a Textil Élet és 
a Ganz Híradó kiadványainak. Mehettem vol-
na az MTI-hez is, de örülök, hogy nem tettem. 
Mindig jobban szerettem a családias légkört. 

Új fejezet kezdődött
- Mikor 1989-ben megszűnt a régi Óbuda Új-

ság, az Óbudai Művelődési Központ igazgató-
ja felajánlotta, hogy dolgozzam nekik. Itt is va-
gyok a mai napig, most már 27 éve. Mindeköz-
ben, 22 évvel ezelőtt új kiadóval és szerkesztő-
gárdával megjelent az Óbuda Újság, ami csak a 
nevében maradt ugyanaz, mint az elődje. Ma-
gától értetődően egyből igent mondtam a kérés-
nek, hogy fotózzak a lapba. Azóta sok víz le-
folyt a Dunán, szinte nem volt olyan fontos ese-
mény, momentum, ahol ott ne lettem volna. Kö-
zel 30 évig csináltam fekete-fehér képeket, az-
tán jöttek a színesek, majd a digitális korszak, 
amibe szép apránként beletanultam. Mindent 
fotóztam, amit csak el lehet képzelni, és amit 
nem, azt is. A bontásoktól, panelépítéseken és 
különböző avatási ünnepségeken át a közle-
kedésig. Készültek képeim a kereskedelem, a 
sport, az oktatás témakörében és folytathatnám 
a sort reggelig. Lehetetlen néhány mondatban 
leírni, hány helyen fordultam meg az öt évtized 
alatt. Soha nem voltam munka nélkül.

- Nem kérdés, hogy irdatlan mennyiségű fo-
tód van. Mi a terved velük?

- Egy darabig őrizgettem, aztán osztogat-
tam, de így is rengeteg van. A digitális képe-
ket archiválom, elmentem. Azt tervezem, hogy 
az Óbudai Múzeum helytörténeti gyűjteményé-
nek adom.

- Térjünk még vissza egy mondat erejéig a 
családhoz. Tudjuk, nagyon diszkréten kezeled, 
óvod a hátországodat. Valamit azért elárulsz 
nekünk róla?

- 43 éve élek kiegyensúlyozott házasság-
ban. Egy lányom, egy fiam és három uno-
kám van. A fiam alkalmazott matemati-
kus, a gyerekek még tanulnak. Boldogság-
gal töltik meg az életünket. Büszke vagyok 
rájuk.  

- Többször szóba került köztünk, hogy neked 
mi jelenti a sikert a munkádban, természetesen 
a jó képeid mellett.

- Erről mindig rövid történetek jutnak az 
eszembe. Például amikor minden előzmény nél-
kül egy pékségben azt mondta az eladó, hogy 
örül, hogy Óbuda fotósát kiszolgálhatja. Vagy 
amikor a napközis táborban egy kislány meg-
kérdezte, miért fotózom őket? Amikor meg-
mondtam, hogy az Óbuda Újságnak, megkér-
dezte, hogy én vagyok az Antal István? Ismer-
te a nevemet! Ezekre az emlékekre, mint dicsé-
retekre gondolok, és büszke vagyok rájuk. Ami 
a díjazásokat illeti, úgy általában véve nem tu-
lajdonítok nagy jelentőséget nekik, picit külön-
véleményen vagyok ez ügyben. És ez nem azért 
van, mert hivatalosan eddig nem kaptam elis-
merést. A „Pro-Óbudára” viszont másként te-
kintek. Sokat jelent számomra. Úgy gondolom, 
ez egy életszakasz-lezáró díj is egyben. Nagyon 
jólesett. 

(Felhasznált források F. Nagy Ágnes; Antal 
István, a kerület krónikása című kötete és Ko-
csis László Zoltánnal közösen forgatott portré-
filmje.)                                     Szeberényi Csilla

„Pro-Óbuda”-díjas lapunk munkatársa

Antal István a kerület fotókrónikása 
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Vándorkiállítás
A kecskeméti Katona Jó-
zsef Múzeum vándor-
kiállítása Óbudára ér-
kezett: A háború pillan-
gói; Érosz a Nagy  Há-
borúban címmel idősza-
ki tárlat nyílt június 1-jén 
a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Mú-
zeumban. (Megtekinthe-
tő október 1-jéig, kedd-
től-vasárnapig 10-től-18 
óráig. Cím: Korona tér 1.)

Jöjjön ki Óbudára!
A fenti című beszélge-
tő-sorozat folytatódik a 
Fő téri könyvtárban júni-
us 13-án 18 órakor, ahol 
a  vendég Szántó T. Gá-
bor író, költő, szerkesz-
tő lesz, akinek Hazaté-
rés című elbeszélésé-
ből Török Ferenc forga-
tott nemzetközileg is el-
ismert és díjazott filmet, 
1945 címmel. A beszél-
getés moderátora Bár-
dos Deák Ági. A rendez-
vényre a belépés díjta-
lan. (A FSZEK Krúdy 
Gyula Könyvtárának cí-
me: Fő tér 5. A szerve-
zők kérik, hogy az ér-
deklődők előre jelezzék 
részvételi szándékukat a 
368-5476-os telefonszá-
mon vagy a fszek0307@
fszek.hu e-mail címen.)

Irodalmi 
Csillagdélután

Németh András az el-
múlt években feltűnt új 
költőgeneráció markáns 
alakja. Vele beszélget 
Gyimesi László író, költő 
a június 14-én 18 órakor 
kezdődő Csillagdélutá-
non a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban.

Händel művek
A békásmegyeri Meg-
békélés Házában az in-
gyenes hangversenyek 
sorában június 26-án 
19 órai kezdettel Händel 
szerzemények csendül-
nek fel. Matuz Gergely 
fuvolán és Szakács Ist-
ván zongorán az a-moll 
és az e-moll szonátát 
adja elő. Áriák és jele-
netek az Alcina, Tamer-
lano, Orlando és a Dei-
damia című operákból. 
(Cím: Királyok útja 297; 
Újmegyeri tér.)

A Kassák és a Kiscelli Múze-
um június 1-jén nyílt kiállítá-
saival az 1927-ben született 
drezdai képzőművész, Karl-
Heinz Adler munkásságának 
bemutatására vállalkozik. 

Adler a német abszt-
rakt művészet fon-

tos alakja, újrafelfedezé-
se napjainkban folyik Né-
metországban. Alkotói 
tevékenységének jelen-
tős időszakát korlátozta a 
rendszerváltás előtti kul-
túrpolitika ideológiája: a 
néhai NDK területén Ad-
ler sokáig háttérbe szo-
rult az absztrakt művésze-
ti törekvéseket elvető szo-
cialista környezetben. Bár 
Adler az 1970-es, ‘80-as 
évektől több magyar mű-
vésszel is kapcsolatban 
állt, személye és művei 

rejtve maradtak a széle-
sebb hazai közönség előtt. 
(A „Karl-Heinz Adler és a 
magyar absztrakció” cí-
mű kiállítás szeptember 
17-ig látható a Kiscelli ut-
ca 108. és a Fő tér 1. szám 
/Zichy-kastély/ alatt.)

Kapcsolódó progra-
mok: júniusban szerdán-
ként, 14-én, 21-én és 28-
án 15-17 óra között mú-
zeumpedagógiai foglal-
kozást tartanak 5-10 éves 
gyerekeknek, ahol a ki-
állításhoz kapcsolódóan 
játékosan ismerkednek  
meg a színdinamikával , 
az alapformákkal, a geo-
metrikus szerkesztés lo-
gikájával. A foglalko-
zás ára: 800 forint gyer-
mekenként. Előzetes re-
gisztráció: kapcsolat@
kiscellimuzeum.hu

Művészi különutak

Lonovics László festőmű-
vész Áldozat című kiállítását 
Sinkó István képzőművész 
nyitotta meg a Kunigunda 
útjai  Artézi Galériában.

Lonovics László 1976 
óta vesz részt orszá-

gos és nemzetközi ki-
állításokon. Korai figu-
rális festményei után a 
’70-es évek második fe-
létől a hazai újkonstruk-
tív kifejezésmód hatásá-
ra síkkonstruktív stílu-
sú sokszorosított grafiká-
kat, szitanyomatokat ké-
szít. A ’80-as évek elejé-
től a fénnyel történő kom-
ponálás lehetőségeit ku-
tatja, valamint számító-
gépes grafikával foglal-
kozik. Ez utóbbi grafikák 

készítésével a ’90-es évek 
második felében kezdett 
foglalkozni,. Ezzel a tech-
nikával készített grafiká-
inak témája továbbra is a 
fény. Az utóbbi tíz évben 
a számítógépes grafikák 
készítésével párhuzamo-
san olajképeket is fest ha-
gyományos technikával. 
Az Áldozat című kiállítás 
anyaga, mely június 8-ig 
volt látható, egyaránt kap-
csolódik szakrális tartal-
makhoz és általános embe-
ri értékekhez. A szenvedés 
jelképei mellett megjelen-
nek azok a magasabb ren-
dű eszmények, amelyek-
hez talán csak az áldozat 
képes visszavezetni az em-
bert: a természet békéje, a 
fény harmóniája.        B. Z.

A fény harmóniája

KÉPLET – Budapesti street-
fotó kezdetektől napjainkig 
címmel látható kiállítás a 
Kiscelli Múzeumban. 

Az 1950-es években 
streetphotography-

nak nevezett fényképé-

szeti műfaj a 19. század 
utolsó évtizedeitől fo-
kozatosan fejlődött, el-
sősorban Párizsban és 
New York-ban. A világ 
más nagyvárosaiban, 
így Budapesten is ké-
szültek ilyen képek. A 
KÉPLET című fotókiál-
lítás elsőként vállalko-
zik arra, hogy múzeu-
mi archívumból – a Kis-
celli Múzeum Fénykép-
gyűjteményéből – válo-
gatott fotók és kortárs 
fotóművészek munkáin 
keresztül vázolja fel en-
nek a népszerű fényké-
pészeti műfajnak a bu-
dapesti történetét. Köz-
ben a város történelme 
is megjelenik, egy ed-
dig nem látott nézőpont-
ból. (A Kiscelli Múze-
um kiállítása június 25-
ig megtekinthető. Cím: 
Kiscelli utca 108.) 

Streetfotók 

„Válogatás a Tárt Képzőművészeti Gyűjteményből” címmel láthattak kiállítást a Templom ut-
cai Szent József Házban a T-Art Alapítvány és a Boldog Salamon Kör szervezésében. Köszön-
tőt mondott Bús Balázs polgármester, a tárlatot Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg

Fotó: Benkő Vivien Cher
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A fenti címmel október 31-ig 
tekinthető meg az Aquincumi 
Múzeum új időszaki kiállítása 
az 1900 évvel ezelőtt császár-
rá választott, szoros pannoni-
ai kötődésű Hadrianusról.

Mint arról korábban 
már hírt adtunk, 

az Aquincumi Múze-
um kiállítással tiszteleg 
Hadrianus császár előtt. 

– A Kórház utcában má-
jus elején nyílt szabadté-
ri kiállítás az idei Hadria-
nus-év kapcsán, akit azon-
ban komolyabban érde-
kel a császár és kora, az 
Aquincumi Múzeumban 
ismerheti meg az uralkodó 
életútját – mondta köszön-
tőjében Bús Balázs polgár-
mester, aki arról is beszélt, 
miért fontos Óbudának 
Hadrianus császár emlé-
ke. - Publius Aelius Had-
rianus 1900 évvel ezelőtt, 
Krisztus után 106-ban lett 
a frissen kettéosztott Pan-
nonia provincia keleti ré-
szének, Alsó Pannoniának 
első helytartója, Aquin-
cum székhellyel. Helytar-
tósága, később pedig ural-

kodása alatt indult meg 
a római település-együt-
tes gyors fejlődése, iga-
zi nagyvárossá válása a II. 
század első évtizedeiben. 
Ekkor nyerte el végső for-
máját a Flórián téren feltárt 
légiótábor, de ekkor emel-
kedett városi rangra az it-
teni polgárváros is.

Dr. Láng Orsolya, az 
Aquincumi Múzeum igaz-
gatója, a kiállítás egyik 
rendezője megerősítette: 
Aquincum nagyon sokat 
köszönhetett Hadrianus-
nak. Mint hangsúlyozta, 
nem hagyományos törté-
neti kiállítást terveztek, in-
kább a császár személyét, 
rendkívül színes egyénisé-
gét akarták bemutatni, ki-
nek életútja bővelkedett az 
izgalmas eseményekben. 

Helytartóból 
császár

Dr. Beszédes József ré-
gész, a kiállítás társrende-
zője bemutató tárlatveze-
tésén elmondta: Hadria-
nus 106-ban lett az akkor 
megalapított Pannonia In-
ferior tartomány helytartó-
ja, majd 117-ben vette át a 
Római Birodalom vezeté-
sét Traianustól. Politikája 
jelentősen eltért elődjétől. 
Több meghódított terüle-
tet feladott, hogy ésszerű-
en védhető határokat ala-
kítson ki. Nem véletlenül, 
Hadrianusra az egyik leg-
jelentősebb római uralko-
dóként emlékezik az utó-
kor. Nem hódításai, ha-
nem a birodalom határai-
nak szilárdságát biztosító 
tevékenysége és építkezé-
sei miatt. Beutazta egész 
birodalmát, közben Rómá-
ban is intenzíven építtetett, 

uralkodása alatt emelték a 
Pantheont is. A 138-ban el-
hunyt császár hamvait az 
Angyalvárként ismert sír-
emlékbe temették.

Hadrianus, 
a színes egyéniség

A kiállítás a Hadri-
anus-év programsoro-
zat része Aquincumban. 
(Az ünnepi eseményso-
rozat fő támogatója Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata.) A pannoni-
ai – és ezen belül aquin-
cumi – kötődésű csá-
szár életének állomásait, 
főbb helyszíneit mutat-
ják be a tárlattal a múze-
um Orczy Gyula tervez-
te régi épületében, ahol 

számos olyan tárgyat is 
közszemlére tettek, me-
lyet eddig a nagyközön-
ség nem láthatott. Egye-
bek mellett fegyvere-
ket, érmeket, mindenna-
pi használati tárgyakat és 
egy, az uralkodóról ké-
szült mellszobrot is. A 
látogatók megtudhatják, 
hogyan zajlott egy kato-
na híres Duna-átúszása, 
feltételezhetően a császár 
jelenlétében. Érdekes ké-
pet kaphatunk arról, ho-
gyan nézhetett ki Hadri-
anus híres villája Tivo-
liban. És egyáltalán, ar-
ról: hogyan is élte min-
dennapjait az életet hab-
zsoló, színes egyéniségű 
császár.                 Sz. Cs.

Új időszaki kiállítás Aquincumban

Hadrianus MCM – Egy ókori karrier története

Fotók: Antal István

Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere adta át júnus 7-én 
azt a közel háromméteres 
installációt a Fő téren, melyet 
a Hello Wood csoport készí-
tett az 1900 évvel ezelőtt ha-
talomra került császárról.

Publius Aelius Hadri-
anus, aki Kr.u. 117-

138-ig uralkodott, a Ró-
mai Birodalom egyik leg-
sokoldalúbb császára volt. 
A mai Óbuda területén élt 
Hadrianus 1900 évvel ez-
előtti hatalomrajutásának 

alkalmából Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata, az Aquincumi Mú-
zeum és az Óbudai Tu-
risztikai Egyesület 2017-
re emlékévet hirdetett. 
A jubileumi év során szá-
mos kiállítás, rendezvény, 
program és konferencia 
várja az érdeklődőket.

A szakállas császár fá-
ból készült portréját a Hel-
lo Wood csapata varázsol-
ta a Fő térre. A CNC-tech-
nológiával, 3D szkenne-
léssel készült, 17 tábla ré-

tegelt lemezből és 24 ré-
tegből álló 300 kilogram-
mos installáció Hadrianus 
császár fejét ábrázolja. A 
szoborszerű hatást erősí-
ti a világos elefántcsont-
szín használata, szürkü-
let után pedig ledvilágítás 
hívja fel a figyelmet a kül-
téri alkotásra, amit söté-
tedés után érdemes meg-
nézni. A közel három mé-
ter magas installáció Óbu-
da hangulatos, macskakö-
ves főterének újabb látvá-
nyos darabja.

Installáció formájában tért vissza a császár



Óbudai sziréna
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„Szájkaratéból” 
garázdaság

Szóváltásba keveredtek 
egymással egy, a sikeres 
érettségit ünneplő öttagú 
társaság tagjai és két biciklis 
a Kerék és Raktár utca ke-
reszteződésében május 20-
án éjjel. A vita végül tettle-
gességig fajult. A hét ember-
ből hármat elfogtak a rend-
őrök és előállították a kerü-
leti rendőrkapitányságon, 
ahol gyanúsítottként hallgat-
ták ki őket. Cs. Ádám (20), 
Cs. Ábel (19) és P. Patrik 
(19 éves) budapesti lakosok 
ellen csoportosan elköve-
tett garázdaság bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt 
folytatnak eljárást. Mindhá-
rom elkövető szabadlábon 
védekezik.

Bántalmazássá 
fajult családi vita

Súlyos testi sértés bűntetté-
nek kísérlete miatt folytatnak 
eljárást a rendőrkapitányság 
munkatársai P. Zoltán (44 
éves) és D. József (45 éves) 
budapesti lakosok ellen, akik 
május 16-án a délelőtti órák-
ban egy Szőlő utcai lakás-
ban estek egymásnak. Egy 
családi vita mérgesedett el 
annyira, hogy a két férfi min-
den keze ügyében található 
tárggyal ütötte-verte a mási-
kat, aminek a rendőrök ve-
tettek véget.

Számítógépezés helyett 
súlyos testi sértés

Egy közösen használt szá-
mítógépen veszett ösz-
sze egy fiatal testvérpár sa-
ját otthonukban, még tavaly 
szeptemberben. A tettleges-
ségig fajult vita során a fia-
talabb testvér ököllel kezd-
te ütlegelni a bátyját, aki vé-
gül többszörös arckoponya-
töréssel került kórházba. A 
fivér ellen súlyos testi sér-
tés bűntette miatt indított el-
járást  a III. kerületi Rendőr-
kapitányság. A nyomozást 
befejezték,  vádemelési ja-
vaslatot küldtek  az illetékes 
ügyészséghez.

Özönvíz bénította meg fél Budapestet 
május 23-án délután. Rengeteg eső 
hullott le egyszerre, gyakorlatilag meg-
állt a közlekedés a város több pontján. 
Óbudán főként a Kolosy tér környékét 
és a Hármashatár-hegyet érintette a vi-
har. Hatalmas károk keletkeztek.

Más járatok mellett az 1-es 
villamosról is leszállítot-

ták az utasokat Óbuda felé, mert 
vízben állt a pálya, a szerelvé-
nyek időszakosan nem tudtak 
haladni. A 9-es busz is elakadt.  
A 19-es és a 41-es villamos sem 
közlekedett még késő este sem 
a Bécsi-Vörösvári úttól a Bat-
thyány térig. Az autóforgalom is 
szinte teljesen beállt, főként Bel-
ső-Óbudán. A Szépvölgyi úton, 
a Kolosy térnél tengelyközépig 

érő vízben haladtak a járművek, 
akárcsak a Lajos utcán. A HÉV 
jódarabig nem járt a Batthyány 
és a Szentlélek tér között.

A Hármashatár-hegyen több 
mint 50 milliméter csapadék zú-

dult le rövid idő alatt. Jellemző-
en épületekbe befolyt víz szi-
vattyúzásához és kidőlt fák, le-
szakadt faágak eltávolításához 
riasztották a fővárosi tűzoltókat.

Sz.

Nem úszta meg a vihart Óbuda sem

A Budapesti II. és III. kerületi Bíró-
ság a Fővárosi Törvényszék támoga-
tásával  május 6-án   negyedik alka-
lommal vett részt az Óbuda Napja 
rendezvényen.

Több száz érdeklődő állt meg 
a sátruknál, egyesek jogi ta-

nácsot kértek, és akadtak, akik a 
bíróság tevékenységéről érdek-

lődtek. A bíróság sátrában azon-
ban nem csak a jogi témák és jo-
gi tanácsadás kapott szerepet,  a 
felnőtteket a bírósággal össze-
függő kérdésekből összeállított 
kérdéssor is várta, melyet közel 
kétszázan töltöttek ki. 

A korábbi évekhez hasonlóan 
rajzversenyt hirdettek a gyere-
keknek „Mit csinál a bíróság?” 

címmel. Természetesen bár-
mely más témában készült raj-
zot is szívesen fogadtak és füg-
gesztettek ki a bírósági sátor-
ban. A gyerekektől összesen 27 
rajzot kaptak, a „Mit csinál a bí-
róság?” kategóriában 11 rajz ér-
kezett. A rajzok értékelése meg-
történt, két korcsoportban hir-
dettek győzteseket.

Kérdések és rajzok a bíróság munkájáról

A z óbudai polgárőrök az el-
múlt időszakban sem tét-

lenkedtek: részt vettek az Óbu-
da Napján tartott békásmegyeri 
közbiztonsági napon, biztosítot-
ták az Árpád Gimnázium balla-
gását, aktívan közreműködtek a 
III. kerületi Rendőrkapitányság 
nyílt napján. Ott voltak a „Te-
kerd körbe a Velencei tavat” ke-
rékpártúrán, bemutatkoztak a 
Medgyessy utcai bölcsőde gyer-
meknapi rendezvényén, áldozat-
védelmi előadást tartottak a Ve-
res Péter Gimnázium 5. osztá-
lyos tanulóinak, valamint jár-
őrtevékenységgel segítették az 
Óbudai  Családi Nap a Dunán 
rendezvény sikerét. 

Mindezek mellett hagyomá-
nyaiknak megfelelően bűnmeg-
előzési járőrszolgálatokat haj-
tottak végre gépkocsival, kerék-

párral, elektromos és benzines 
robogóval illetve gyalogosan a 

lakosság szubjektív biztonság-
érzetének növeléséért. 

Fejezetek a polgárőrök mindennapjaiból

Fotó: Benkő Vivien Cher
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A környezettudatos elköteleződés 
és a III. kerület jó levegőjének hosz-
szú távú biztosítása érdekében dön-
tött a kerület vezetése még január-
ban arról, hogy 2017-ben 325 fát te-
lepítsenek. Legújabb fejlesztésként 
pedig – nem kiváltva a hagyomá-
nyos módszereket – egy különleges 
mohafallal védi az önkormányzat a 
jó levegőt ott, ahol nincs lehetőség 
fát ültetni. A fal 275 városi fának 
megfelelő levegőtisztító-képessé-
get tud biztosítani a kiválasztott, 
frekventált közlekedési területen.

Azöldfelületek kerületi ki-
terjesztése is szerepel 

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata által idén elfogadott 
környezetvédelmi cselekvési 
programjában. Tökéletesen il-
leszkedik ehhez a célkitűzés-
hez a kerület fásszárú növény-
zet arányának növelése, egész-
ségi állapotának fenntartása, 
védelmi képességük tartós 
megőrzése. A fásításnak kettős 
funkciója van: egyrészt térkép-
ző, térelhatároló, esztétikai 
funkció, másrészt környezetvé-

delmi funkció. Ez utóbbi felelős 
a levegő tisztaságának megőr-
zéséért, illetve a szálló és lebe-
gő por mennyiségének csök-
kentéséért. Mindezeken túl a 
faállomány képes az éghajlati 
szélsőségeket mérsékelni, de 
zaj ellen is védelmet biztosít.

A városvezetés még 2016-ban 
elkészíttette a kerület fakatasz-
terét. A felmérés eredménye, 
hogy összesen 38 ezer 877 fa 

és  44 ezer 550 fahely van Óbu-
da-Békásmegyer közterületein, 
vagyis 5 ezer 673 fahelyen nin-
csen élő fa, amelyet a kiszáradt 
fák, kivágást követően helyben 
maradt tuskók és burkolatban ta-
lálható favermek jeleznek. Ki-
száradt fából 945, tuskóból 1833, 
üres fahelyből pedig 2 ezer 895 
van. A felmérést végző szakem-
berek 52 kiszáradt fát és 8 tuskót 
ítéltek életveszélyesnek.

Ezekre tekintettel a városrész 
vezetése az élő fa nélküli fahelyek 
betelepítéséről, az életveszélyes 
kiszáradt fák és tuskók kivágásá-
ról döntött. A szakértői anyag 
alapján életveszélyesnek ítéltek 
helyére az idei év I. negyedévében 
már 60 fát elültettek; a 2 ezer 895 
üres fahelyre most újabb 200 fa 
elültetéséről gondoskodnak a 
IV. negyed-évben. Ugyancsak 
2017-ben a Mészkő utcai park fej-
lesztése során 65 fával bővíti az 
önkormányzat a terület faállo-
mányát.

A környezetvédelmi cselek-
vési program éghajlatváltozás 
és levegőtisztaság-védelem cí-
mű fejezete kitér arra is, hogy a 
Főkert Zrt. a „Tízezer új fát Bu-
dapestre” című programjában 
2017-ben további 23 új fa ülte-
tését tervezi a III. kerületben.

Amint az látható, a közel-
múltban bejelentett légtisztító 
utcabútor bérlése – mely 275 
városi fának megfelelő levegő-
szűrésre képes – nem a fásítás 
helyett, hanem azzal párhuza-
mosan történik. 

Környezettudatosság innovatív és hagyományos formái a városrészben

Többszáz fát ültetnek a jobb levegőért

A légszennyezettség csök-
kentése érdekében, kísérleti 
jelleggel Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere egy 
úgynevezett légtisztító utca-
bútor féléves bérlését kez-
deményezte. A képviselő-
testület elfogadta javaslatát 
a május végi ülésen.

A lég s z e n nye z e t t -
ség csökkentése fő-

ként a növények nitro-
gén-oxid-, szén-dioxid- 

és pormegkötő képessé-
ge által történhet: a ku-
tatások szerint a mohák 
a legkritikusabb idősza-
kokban, a téli szmogria-
dók idején is nagyon ha-
tékonyan szűrik a leve-
gőt. A növényeknek ezt 
a tulajdonságát kihasz-
nálva fejlesztették ki Né-
metországban azt a City-
Tree névre keresztelt in-

novatív terméket, mely 
275 városi fának megfe-
lelő levegőszűrésre ké-
pes. A mohafal egy olyan 
köztéri bútor része, ami a 
különböző mohafajok ré-
vén csökkenti a légszeny-
nyezettséget. Továbbá a 
beépített digitális rend-
szereknek köszönhető-
en folyamatosan adatot 
gyűjt a CityTree műkö-

déséről, és a fal informá-
ciós felületén meg is jele-
níti azt. Így látható a pil-
lanatnyi légszennyezett-
ség és a mohafal teljesít-
ménye számszerűen.

A légtisztító termék 
Párizsban és Berlinben, 
tehát más klimatikus vi-
szonyok között megfe-
lelő hatásfokkal műkö-
dik, most pedig a szára-
zabb budapesti körülmé-
nyek között vizsgázhat. 

A gyártó szakmai irányí-
tása mellett hamarosan 
sor kerülhet a III. kerü-
letben a CityTree helyé-
nek kijelölésére a leve-
gőszennyezettség szem-
pontjából legkritikusabb 
városi terek, a helyi la-
kosság által sűrűn hasz-
nált terek, illetve az edu-
kációra leginkább alkal-
mas elhelyezkedés hár-
mas szempontrendszere 
alapján.

Légtisztító mohafal

IVÓVÍz A TűzCSAPBÓL. 2015-ben még csak kísérleti jelleggel 
alakult át kétfunkciós szerkezetté a budapesti tűzcsapok néhá-
nya. A Szentlélek téri párakapu mellett a tűzcsap friss vizét kor-
tyolgatva könnyebb elviselni a hőséget. Az ivócsapokat a köz-
téri ivókutak hiánya hozta létre. Ez a letisztult mérnöki szerke-
zet bármely magyarországi tűzcsapot képes másodpercek 
alatt ivókúttá alakítani ott és amikor éppen szükség van rá, 
anélkül, hogy annak eredeti tűzbiztonsági funkciója sérülne

Fotó: Antal István
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A varázslatos Római-part, a 
Duna III. kerületi  szakasza 
kultikus jelentőségű a buda-
pestiek életében, sokakat 
vonz romantikája, amely ki-
váló lehetőségeket nyújt a 
kikapcsolódásra és a feltöl-
tődésre. Tavaly első ízben 
jelentkeztek a sportprog-
rammal,  az intenzív érdek-
lődésre való tekintettel úgy 
érezték, megérdemli az is-
métlést. Remélve, hogy mi-
nél több gyermek és felnőtt 
részére közelebb hozhatják 
az evezős sportok élményét. 

A programok megva-
lósításában öt Du-

na-parti egyesület műkö-
dött közre, így a kilátoga-
tók több helyszínen is ki-
próbálhatták a vízre szállás 
élményét és ismerkedhet-
tek az evezős vízi sportok-
kal. Az egyesületek a Ró-
mai-part és pünkösdfürdői 
Dunaszakaszon találhatók.

Nyárelőn az evezős 
sportok kipróbálására in-

vitálták az óbudai lakos-
ságot. Még előttünk áll 
az egész nyári-őszi sze-
zon, hogy hódolhassanak 
ezen sportágak valame-
lyikének, legyen az sza-
badidős vagy egyesületi 
szinten. A programmal a 
szabadidős tevékenység-
ként gyakorolható spor-
tokat kívánták kiemel-
ni, amellyel Óbuda szí-
nes és sokrétű természe-
ti és területi adottságaira 
irányíthatják a figyelmet.

Az esemény központ-
ja a Multi Szabadidő, Di-
ák és Vízisport Egyesü-
let csónakháza előtti terü-
let volt , ahol játékra is in-
vitálták a  résztvevőket. A 
Béres Zrt. felajánlásának 
köszönhetően 20 ajándék-
csomagot sorsoltak ki, és 
továbbra is lehetett csalá-
di belépőjegyeket nyerni 
az óbudai CSOPA Play-
barba, valamint a résztve-
vőknek egy egyedi aján-
dékkal is kedveskedtek. 

Gyermeknap alkalmából 
a gyerekeknek is készül-
tek ajándékkal, valamint 
a központban arcfestés, 
csillámtetoválás és lufi-
hajtogatás várta őket. 

Cél, hogy a kerületben 
élőknek megmutassák a 
vízi sportolási lehetősé-
geket és bemutassák az 
itt működő sportegyesü-
leteket, mert napjainkban 

is számos lehetőség van a 
vízi sportágak kipróbálá-
sára, amelyek nem csak 
egyesületi szinten, ha-
nem szabadidős jelleggel 
is űzhetőek.

Óbudai Családi Sportnap a Dunán

Családi nap a Rómain evezős sportokkal

A Rómaifürdő SE-nél 
a kajakozás és ke-

nuzás mellett kavics- és 
kenulapát festéssel lehe-
tett múlatni az időt, ap-
ró ajándékokért ügyessé-
gi feladatokra is lehetett 
nevezni. 

Az Óbudai SE vízre-
bocsátotta a Rabszolgá-
lyát, de a túrakenukba is 
beülhettek a jelentkezők. 

A Multi Sportegyesület 
a sárkányhajózás élmé-
nyét kínálta, de emellett 
portyakajakok is rendel-

kezésre álltak, hogy a már 
kicsit gyakorlottabb vize-
sek se maradjanak szára-
zon. Akiknek rögtön nem 
jutott hely a hajókban, fo-
cizhattak, kosarazhattak 
a vízi telep pályáján.

Feljebb haladva a Du-
nán, illetve a partján, 
az evezősök római-par-
ti fellegvárára, a Külker 
Evezős Klubra találtak. 
Náluk az evezős hajók 
kipróbálásán túl, a prog-
ram résztvevői a száraz-
földi evezéssel is meg-

ismerkedhettek az ergo-
méterek segítségével. A 
vízre szállásra várako-
zók bekapcsolódhattak a 
medicinlabda-dobó ver-
senybe, ahogy a csónak-
házi kvíz kitöltésébe is. 

A rendezvény követ-
kező helyszíne a BKV 
Előre Sport Klub vízi te-
lepe volt, illetve a hozzá 
tartozó dunai stég, ahol 
sárkányhajók és kormá-
nyosaik várták a lapá-
tolni vágyókat. Aki el-
ső körben nem jutott la-

páthoz, az a telepen röp-
labdázhatott, míg a gye-

rekek aszfaltrajz-verse-
nyen indulhattak. 

Résztvevő egyesületek: Rómaifürdő Telep Környezetvédő Szabadidő és Diák Vízisport 
Egyesület; Külker Evezős Klub; BKV Előre Sport Klub; Multi Szabadidő, Diák és Vízisport 
Egyesület; Óbudai Sportegyesület

Vizen a Rabszolgálya

Fotók: Benkő Vivien Cher
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Az Óbuda Sportolója-díjat annak a kerületben la-
kó, vagy kerületi sportegyesületben versenyző 
férfi és női sportolónak ítéli oda a képviselő-tes-
tület, akik olimpiai, vagy paralimpiai programban 
szereplő sportágakban kiemelkedő sportered-
ményeket érnek el. 2017-ben a nők közül Durst 
Anna részesült a  kitüntetésben.

A tizenkilenc éves tehetséges sportoló a 
Vasas-Óbuda saját nevelésű játékosa, 

szerepelt valamennyi korosztályos váloga-
tottban. Két éve már a felnőtt csapat kereté-
hez tartozik, ott sem okozott csalódást. Szor-
galma, a sportág iránti alázata biztosíték lehet 
arra, hogy sikeressé váljon sportpályafutása.  

- Melyik iskolába jár, vannak kedvenc 
tantárgyai?

- Idén kezdtem pszichológiát hallgatni a 
Károli Gáspár Református Egyetemen. Nehéz 
lenne kedvenc tárgyakat kiválasztani, hiszen 
az összes pszichológia témájú óra nagyon ér-
dekes számomra. De ha választanom kellene, 
a sportpszichológia órát tudnám kiemelni. 

- A röplabdázáson kívül kipróbált más 
sportágakat is?

- Kiskoromban belekóstoltam néhány 
sportágba. Balettoztam, az úszással is pró-
bálkoztam, de egyik sem volt igazán ne-
kemvaló.

- A fiatal élsportolók számára komoly 
gondot jelent a tanulás-sportolás összhang 
megteremtése. Nem okoz nehézséget a ket-
tős terhelés?

- Az elején nem volt könnyű belerázódni 
ebbe a helyzetbe, de a sport többek között ar-
ra is megtanított,  hogyan osszam be megfele-
lően az időmet. A vicces az, ha egy pihenőnap 
miatt több időm lenne tanulni, akkor rosszab-
bul készülök fel egy zárthelyi dolgozatra vagy 
vizsgára, mivel a szokásos napi rutin felborul.

- Milyen adottságok szükségesek ahhoz, 
hogy valakiből válogatott játékos váljon?

- Természetesen a fizikai adottságok 
is nagyon fontosak, de én úgy gondolom, 
hogy a megfelelő hozzáállás és a mentá-
lis felkészültség még fontosabb. Alázat, el-
szántság és kitartás elengedhetetlen össze-
tevői a válogatott játékossá válásnak.

- Szeret a Vasasban játszani, vagy később 
enged a csábításnak és - több tehetséges já-
tékos társához hasonlóan - klubot váltana?

- Én a Vasasban nőttem fel, ez a neve-
lő egyesületem és rengeteg szép és felejt-
hetetlen emlék, győzelem köt ide. Úgy gon-
dolom,  fejlődésem szempontjából most az 
egyik legjobb helyen vagyok.

- Fiatal kora ellenére rutinos játékosnak 
számít, hiszen a Vasassal és az utánpótlás 
válogatottal már megtapasztalhatta a nem-
zetközi röplabda színvonalát. Miben job-
bak a külföldi csapatok?

- Nemzetközi csapatok között is nagy 
különbségek vannak. A magasabb színvo-
nalú külföldi csapatoknál úgy gondolom 
minden adott ahhoz, hogy a legmegfele-
lőbb felkészülést végezzék. Gondolok itt 
az edzés lehetőségre, edzés körülmények-
re, szakmai stábra, különböző étrendkiegé-
szítőkre, illetve sok országban az utánpót-
lás bázis is nagyobb. Úgy gondolom azon-

ban, hogy a magyar röplabdában is jelen-
tős fejlesztések indultak el, melyek segítsé-
gével képesek leszünk felzárkózni ehhez a 
nemzetközi szinthez.

- Milyen tervei vannak a sportban, majd 
később a civil életben?

- Játékosként szeretném kihozni magam-
ból a maximumot, és minél többet fejlődni. 
A civil életben pedig az a legfőbb cél, hogy 
a jövőben sport-pszichológusként segítsem 
a mentális problémákkal küzdő sportolókat.

- A legtöbb sportolót az általa válasz-
tott példakép segíti a sportágválasztásban, 
vagy kiemelkedő tulajdonságai miatt tiszte-
li, becsüli. Miért két úszót, Hosszú Katinkát 
és Gyurta Dánielt választotta példaképül?

- Nagyon szeretem nézni az úszást, így 
az ő versenyeiket is nyomon követem. Úgy 

gondolom, hogy mindkét sportoló nagy 
utat tett meg az olimpiai aranyig, ami te-
le volt mélypontokkal, de ők ki tudtak jön-
ni ebből a gödörből, amihez óriási akarat és 
elszántság, kemény munka szükséges. Szá-
momra ez lenyűgöző.

- Sokan pályáztak az Óbuda Sportolója-
díj elnyerésére. Örül a győzelemnek?

- Nagyon örültem, hogy az én pályázatom 
került ki győztesen. Az Óbuda Sportolója-dí-
jat elnyerni minden alkalommal jelentős el-
ismerés, főleg annak tükrében, hogy számos 
kiemelkedő eredmény született az olimpia 
évében és ebben a kiélezett versenyben en-
gem találtak a legjobbnak. A díjat megtisztel-
tetésnek veszem, és a jövőben is igyekszem 
rászolgálni a bizalomra.          Kép és szöveg

Lovas Albert

Óbuda sportolója-díj 2017

Női győztes: Durst Anna röplabdázó

A magyar sakkélet egyik legfontosabb 
versenyén, a korcsoportos egyéni rapid 
sakkbajnokságon második helyezést ért 
el a 8 éves fiúk között Földes Márton, az 
Óbudai Sakkiskola versenyzője.

Az április végén Hajdúböszörmény-
ben megrendezett Magyar Korcsopor-

tos Egyéni és Csapat Rapid Sakkbajnokság 
a hazai sakkélet második legnagyobb orszá-
gos rendezvénye amatőr és versenyző sakko-
zók, azaz a FIDE Élő ponttal – nemzetközi 
teljesítmény mérőszámmal – rendelkezők ré-
szére. Az Óbudai Sakkiskola vezetője, Guba 

Miklós javaslatára ezen a ver-
senyen elindult Földes Marci, 
az Aquincum Általános Isko-
la diákja, a III. kerületi és bu-
dapesti amatőr diákolimpia I. 
helyezettje, aki ezúttal a legfi-
atalabbak, vagyis a 8 éves fi-
úk korcsoportjában II. helye-
zést ért el.

A hajdúböszörményi versenyen izgalmas 
és fordulatos játékokra került sor nagyobb-
részt már ismert ellenfelekkel. Az eredmé-
nyes, magas színvonalú játékhoz a mindig 
nélkülözhetetlen szerencse mellett nemcsak 
szenvedélyes szakmai tréning szükséges egy 
jó edzővel, hanem mentális erőnlét is a jó dön-
tések meghozatalához. Földes Marci sikeré-
hez ezek döntően rendelkezésre álltak.    B. Z.

Fiatal sakkozó 
ezüstérme
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Változatos szabadidős 
programok várják Óbudán 
és az önkormányzat üdülő-
jében, Balatonon egész nyá-
ron a gyermekeket.

Táborok
Az önkormányzat nap-

közis táborába a kerület-
ben lévő lakcímmel ren-
delkező-, illetve kerüle-
ti iskolába járó gyerekek 
jelentkezhetnek (utób-
biaknak költségtéríté-
ses). Július 3-tól augusz-
tus 18-ig minden hétköz-
nap 8-tól 16 óráig vár-
ják őket két helyszínen: a 
Kiserdei táborban a Ki-
rályok útján;  a Laborc 
utcai Barátság Szabad-
idő Parkban. A progra-
mokat a kerületben mű-
ködő sportegyesületek 
által szervezett foglalko-
zások színesítik. Jelent-
kezni a saját iskoláikban 
tudnak a diákok, majd a 
tábor első napjától, július 
3-tól a helyszínek egyi-
kén. A kerületi lakóhely-
lyel rendelkező, de nem 
kerületi iskolában tanuló 
táborozni vágyók  inter-
neten tudnak jelentkez-
ni, a www.obudasport.
hu oldalon található űr-
lap kitöltésével.

A Barátság Szabadidő-
parkban június 11-től in-
dul a strandszezon. A na-
gyobbaknak érdemes át-
böngészniük a nyitva 
tartást és az árakat a La-
borc utcai kikapcsolódás 
tervezése előtt.

Az Aquincumi Múze-
umban több tematikus 

tábort is szerveznek. Az 
Ókor tábor június 26-tól 
30-ig várja a 8-13 éves 
gyereket. A Gladiátor tá-
bor  július 3-tól 7-ig tart, 
és a 13 évesnél időseb-
bek jelentkezését várják. 
Lányoknak ajánlják a 
Guzsaly, hajtű, serpenyő 
című rendezvényt július 
10- és 14-e között.

Tematikus 
napközik

Egyboglya táborok 
gyűjtőnév alatt több le-
hetőséget is kínál a Ka-
pocs Nonprofit Kft. A 
Csillaghegyi Közöségi 
Házban kézműves fog-
lalkozások, néptánc, lo-
gikai- és társasjáté-
kok, divattervezés, an-
gol nyelvű közösségi-, 
és társasjátékok várják 
a gyerekeket. Csiki Ger-
gely, a Göncöl néptánc-
együttes alapító vezető-
je irányításával a gyere-
kek és a felnőttek is részt 
vehetnek a néptánc alap-
jainak elsajátításában, ha 
ellátogatnak a Csillaghe-
gyi Közösségi Ház nép-
tánc tanfolyamára. A 
ház kínálatában e mel-
lett szerepel varrótábor, 
valamint kezdő és hala-
dó varrótanfolyam gye-
rekeknek.

A Kolosy térnél lé-
vő Civil Házban a kicsi-
ket június 19-től 30-ig já-
tékos formában, bábo-
zással ismertetik meg a 
környezettudatossággal; 
egy „állati jó tábor”-ban 
július 17-től 28-ig pe-

dig a felelős állattartás 
szempontjaival.

Érdemes a gyermekek 
iskoláiban érdeklődni a 
nyári táborok iránt, mert 
az önkormányzat fenn-

tartásában működő gyer-
mekvédelmi- és oktatási 
intézmények, valamint a 
kerületben működő általá-
nos iskolák, illetve a civil- 
és egyházi szervezetek is 

pályázhattak a III. kerület 
Balatonszabadi-sóstói tá-
bor használatára. (A kerü-
leti intézmények honlapja-
in további részletek és le-
hetőségek olvashatók.)

Nyári programok a városrészben és azon túl

Fotók: Antal István
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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
 Ajtók, ablakok illesztését, javítását, szi-
getelését, valamint előszoba ,konyha, nappa-
li, tolóajtós gardrób bútorok készítését mé-
retre vállalom minőségben rövid határidő-
vel. Tel: 06-70-633-3803
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak. (Ingyen kiszállás). Várhi-
di Gábor Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csem-
pézés, villanyszerelés, vízszerelés, kőmű-
ves munkák garanciával. Tel.: 202-2505, 
06(30)251-3800. Halász Tibor
 Televízió szerviz. LCD, Plazma TV-k 
szervize. Nyitva H-P 9-17-ig. Kabar u. 6. Tel: 
244-3998. Tel.: 06-20-928-4664
 Festés,mázolás, tapétázás, gipszkarton szere-
lés, burkolás, laminált parketta lerakása, magán-
személyek, közületek részére. 06-30-212-3308

 Üvegezés a helyszínen, biztosítás-
ra is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)977-7150
 Vízvezeték-központifűtés szerelés. In-
gyenes kiszállás, helyszíni felméréssel. 
Hencz Péter Tel:06703973869
 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
 Vízszerelés gyors szolgálat. Víz-csa-
torna 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 300 Ft/ m2 -től, 
parkettacsiszolás,víz-gáz-fűtés-villany sze-
relés. 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
 BÚTORASZTALOS! Beépített szekrények, 
konyhabútorok készítése! Bútor, ajtó-ablak javí-
tás. www.gardrobmester.hu, 06(20) 352-0869
 ADÓBEVALLÁS készítés péntek-szom-
bat 10-18 óráig, Dr. Hubai Margit Bp. III ker. 
Kabar utca 5. Bejelentkezés: 06-30-383-9755. 
Cégeknek, vállalkozóknak KÖNYVELÉS!
 Vízvezeték szerelés, WC-tartály javítás, 
csaptelep csere 06204917949 Hívjon most!
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
WC-tartály, radiátor szerelés 06-70-642-7526

egész ség
 Dr. Szabó Katalin reuma és lézerterápiás 
rendelése: Dunamed rendelő III. ker. Kisko-
rona u. 20. Indokolt esetben háznál is kezel. 
Tel:387-1508
 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
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas ked-
vezmény! Ajándék frissítő lábmasszázs! T.: 
06-208067783

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 

E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com

elad-vesz
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM azonnali kész-
pénzfizetéssel vásárol könyveket, könyvtárat, 
porcelánt, régi fegyvereket, képeket, képesla-
pot, játékokat, diafilmet, LEGO-t, teljes ha-
gyatékot. Vállalunk teljes lakáskiürítést. Díj-
talan kiszállás! 06-20-978-1974; 3887-332
 Kerekesszék, inhalátor, „Vénusz-öv”ori-
gi nál csomagolásban, szoba-wc, járókeret, 
hallókészülék, és sok egyéb, tiszta kultúrált 
állapotban, jelképes összegért eladó. Ágyne-
műk, asztalneműk, üveg és porcelán, XXL-
es soha nem használt ruházat is. 70-267-1060
 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
 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő 
legmagasabb áron vásárol festményeket, búto-
rokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgyakat, 
aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyatékot. 
Kiszállás , értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. 
Fő u. 67.; 06(1)789-1693; 06(30)382-70-20
 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
 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

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Eladó Belső-Óbudán, teljes körűen felújí-
tott házban, igényesen kialakított 66 nm-es 
lakás. 28.900000 Ft. Tel.: +365085217
 Családi ház építésére panorámás telek-
rész eladó. 32.9 M. Tel:20-429-2155
 37 nm-es, 1 szobás, önkormányzati, MF-i 
lakást 2 szobásra cserélnék ráfizetéssel. Tel.: 
06-30-58-48-515
 Idős tulajdonostól 1 1/2-2 szobás lakást 
veszek. A tulajdonos élete végéig a lakás-
ban marad, haszonélvezeti joggal. Pénzével 
szabadon rendelkezik. Tel.: 06-20-925-2042
 Kolosy térnél raktározásra alkalmassá te-
hető beállóhely eladó, kiadó. 06209144883
 „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
 Idős tulajdonostól 1 1/2-2 szobás lakást 
veszek. A tulajdonos élete végéig a lakásban 
marad, haszonélvezeti joggal. Pénzével sza-

badon rendelkezik. Tel: 06-20-925-2042
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésére 
megvizsgálom. Dr. Székely Tel: 30-9000-963
 INGATLANIRODÁNK eladó budapesti 
lakásokat keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan 
hozzuk a vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, 
külföldi vevők elérése. Hívjon: 06(20)960-0600

Állás
 Agilis nyugdíjas hölgy, Baby Sitter okle-
véllel állást keres. Tel.: 3-683-408, este 22-ig
 Délutános műszakban (2,4 órában) taka-
rítónőket keresek óbudai munkahelyekre. 
06-20-264-1450
 Te is lehetsz sikeres, és elismert ingatlan-
szakértő. Kérek fél órát, és megmutatom mi 
hogyan támogatunk ebben. Várom önéletraj-
zodat: csillaghegy@oc.hu
 Közelben lévő irodaházba éjszakára fér-
fi takarítót keresek. Jogosítvány szükséges. 
Munkaidő 8 óra. Érdeklődni: 06-30-821-
0882 számon lehet
 Közelben lévő irodaházba nappalra taka-
rítónőt keresek. Munkaidő 8 óra.  Érdeklőd-
ni 06-30-821-0882 számon lehet
 Varrónőt keresünk alkalmi munkára 
Csillaghegyen, egyedi darabok készítésére, 
méretes szabászatban való jártasság előny. 
Fizetés megállapodás szerint. Nyugdíjasok 
is jelentkezhetnek. 06-30-656-4444
 Római-parti sportcentrumunkba keresünk 
teljes munkaidőben : tapasztalt ÚSZÓMES-
TER-USZODAMESTERT, gyakorlott, ba-
rátságos, referenciával rendelkező ÚSZÓOK-
TATÓT (nyári táborra is), erős fizikumú TE-
NISZPÁLYA KARBANTARTÓT. Teljes vagy 
részmunkaidőben megbízható, talpraesett, ta-
pasztalt, nemdohányzó BÜFÉS-RECEPCIÓS 
HÖLGYET, valamint részmunkaidőben TA-
KARÍTÓT. A fényképes önéletrajzát az rtaof-
fice@rta.hu címre várjuk, tárgymezőbe kérjük 
tüntesse fel, melyik állásra jelentkezik

kiadó
 Békásmegyeren a Zemplén Győző utcá-
ban Társasház tulajdonát képező 58 nm-es 
helyiség KIADÓ, amelyben eddig meleg-
konyhás büfé üzemelt. Kizárólag csendes te-
vékenységre! Tel: 06-30-856-4818

életjáradék
 Életjáradékot kínálunk (3-5 millió Ft+havi 
50-100 ezer Ft) 65 éven felüli személyeknek 
lakásuk ránkhagyásáért. 06-30-746-7347

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/

A TÜV Rheinland Hungária Akadémia 
Közhasznú Alapítvány (székhely: 1132 
Budapest, Váci út 48/A-B., Cg. 13-01-
0000784) 2017.05.25-én tartott kurató-
riumi ülésén az alábbi, 1/2017.05 sz ha-
tározatot hozta: A Kuratórium ezennel 
elfogadja az Alapítvány 2016. évi (egy-
szerűsített) beszámolóját a közhasznú-
sági jelentéssel (melléklettel) együtt.
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Több ezren voltak kíváncsiak az óbu-
dai buszgarázs nyílt napjára május 
6-án, ahol sok más érdekesség mel-
lett veterán jármű kiállítással, autó-
busz tesztvezetéssel, gyermekprog-
ramokkal, nyitott műhellyel, nosztal-
gia- és kabriobuszozással várták a 
látogatókat, akik a benti helyszíne-
ken relikviákat, archív fotókat és do-
kumentumfilmet is nézhettek.

Az egész napos esemény 
minden korosztálynak kel-

lemes és tartalmas kikapcsoló-
dást, szórakozást tartogatott, 
ahol a gyermekes családok és 
a fanatikus közlekedésbarátok 
is megtalálhatták a számukra 
legérdekesebb programokat. A 
„szakmai érdeklődőket” busz- 
és alkatrész kiállítással, csuk-
lós buszos bemutatóval, míg a 
családokat kreatív foglalkozá-

sokkal, közlekedésbiztonsági 
KRESZ-pályával és mini mozi-
val várták a szervezők. Külön-
leges élményt jelentett, hogy a 
kilátogatók egy UAZ, valamint 
egy IK 620-as járművön részt 
vehettek egy telephelyi „sétajá-
raton”, ahol a buszgarázs elzárt 
területeit ismerhették meg. Le-
hetőség nyílt arra is, hogy ki-
próbálják magukat buszveze-
tőként.

Fejérvári Gábor, a BKV Zrt. 
óbudai divízójának nemrégiben 
kinevezett vezetője elmondta: 
teli vannak tervekkel, szeretné, 
ha az óbudai telephely részévé 
válhatna a kerület mindennap-
jainak. Megbízható járműveik-
kel, tapasztalt járművezetőik-
kel és oktatóikkal nem csak a 
környék tömegközlekedésében 
és különjárataiban, de a gyere-

kek tudatos közlekedésre való 
nevelésében, közösségi progra-
mokkal, vagy akár a gyermekek 
biztonságos közlekedését segítő 
kerékpáros KRESZ gyakorlati 
oktatással. 

A látogatók egy szomorú hír-
rel is szembesültek: a járműfa-

natikusok könnyes szemmel új-
ságolták, hogy a garázs életében 
47 éven át meghatározó szerepet 
betöltő Ikarus buszok május vé-
gétől nyugdíjba vonultak. Jó hír 
viszont, hogy helyüket modern, 
környezetbarát alacsonypadlós 
járművek veszik át.          Sz. Cs.

Nyílt nap a buszgarázsban

A margitszigeti gerincúton – 
a „Margitsziget csatornázá-
sa és kapcsolódó munkák” 
projekt keretében – elké-
szült az útépítés, ezért  júni-
us 3-tól a 26-os és a 226-os 
autóbusz újra a Margitszige-
ten át közlekedik. A Hajó-
gyári-szigeten rendezik a 
Gyerek Szigetet június 3. és 
25. között a hétvégi napo-
kon, ezért a 226-os autó-
busz a szigeten módosított 
útvonalon jár.

A 26-os és a 226-
os autóbusz  júni-

us 3-tól az első járatin-
dulástól újra az erede-
ti, menetrend szerinti út-
vonalon: az Árpád híd 
M és a Nyugati pálya-
udvar M, illetve a Hajó-

gyári-sziget és a Nyuga-
ti pályaudvar M között, a 
Margitszigeten keresztül 

közlekedik. A Margitszi-
geten várhatóan június 
közepéig még zajlanak 

az utómunkálatok, me-
lyek miatt az arra utazók 
türelmét kérik. 

A 226-os autóbusz júni-
us 3. és 25. között, a hétvé-
gi napokon a Nyugati pá-
lyaudvar M felé a Sportte-
lep megállóig a menetrend 
szerinti, majd a „H”-híd-
gróf Esterházy János rak-
part-Mozaik utca módosí-
tott útvonalon halad és nem 
érinti a Május 9. park meg-
állót, mert a szigeten ren-
dezik a Gyerek Szigetet.

Újra a Margitszigeten át jár a 26-os és a 226-os

Forgalomkorlátozás 
Csillaghegyen

A FŐTÁV – Budapesti 
Távhőszolgáltató Zrt. táv-
hő – gerincvezetéket újít 
fel május 8-tól szep-
tember 15-ig a csillaghe-
gyi HÉV-megálló környé-
kén, ezért fogalomkorlá-
tozásra kell számítani.

Fotó: Hajtó Bálint
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Újlaki sarlós Boldogasszony Plébánia 
június havi programja

BÉRMÁLÁS: június 10-én a 18 órakor kezdődő szent-
misén  dr. Székely János segédpüspök szolgáltatja 
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.)

A Kereszténydemokrata Fó-
rum  Selyemgombolyítóban 
tartott május 2-ai rendezvé-
nyének vendége Farkas Pé-
ter szociológus, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
főtanácsadója volt, aki elő-
adásában a családok szere-
pére hívta fel a figyelmet.

Farkas Péter „A csa-
lád élteti a társadal-

mat” című előadásában 
napjaink igazi válságára, 
az antropológiai válság-

ra hívta fel a figyelmet, 
mert véleménye szerint 
minden további társa-
dalmi, gazdasági, szoci-
ális zavar ebből keletke-
zik, innen eredeztethe-
tő. A kiút a családok és 
közösségek megerősítés-
ében, a civil társadalom 
építésében és a történel-
mi egyházak erkölcsfor-
máló szerepének hely-
reállításában rejlik. Eb-
ben kiemelt lehetősé-
get, és egyben felelőssé-

get jelent a párkapcso-
lati kultúra és a csalá-
di életre nevelés az isko-
lákban felnövekvő gene-
rációk számára, de a szü-
lők számára is.

A globalizált és indi-
vidualista „fejlett” vilá-
gon belül Magyarország 
is bajban van, ahol ugyan 
a házasság és a család in-
tézménye nincs válság-
ban, de a társadalom 
válságjelenségei hat-
nak rá. Az individualis-

ta és a posztmodern vi-
lágban erőteljesen hódít 
a veszélyes és káros gen-
der-ideológia. Pedig tud-
juk, hogy a családok ké-
pezik a társadalom gaz-
dasági, humán és szociá-
lis tőkéjét, ezért különö-
sen fontos értékteremtő 
tevékenységük méltó er-
kölcsi és anyagi elisme-
rése – tette hozzá a szo-
ciológus.

A magyarországi gon-
dok négy alapvető okát 

elemezte az előadó. Ezek 
közül az egyik a nemzet 
spirituális alapzatának 
megroppanása, a má-
sik ok pedig a népesedé-
si potenciál vészjósló ha-
nyatlása. A válság har-
madik okaként a testi-
lelki egészség folyama-
tos romlását, míg negye-
dikként a nemzedékek, 
az egyének és a társadal-
mi rétegek közötti szoli-
daritás leépülését nevez-
te meg.                    B. Z.

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).

Előadás a társadalmat éltető családról

Miért engedi Isten?
A meghívott előadó: John Radacsy veterán ten-
gerészgyalogos, katonai ügyész és igehirdető az 
Amerikai Egyesült Államokból. Közel-keleti hábo-
rús élményeivel és gyógyíthatatlan betegségével 
kapcsolatos személyes tapasztalatait és az azok-
ból merített tanulságokat osztja meg abban a soka-
kat foglalkoztató témában, hogy miért enged meg 
Isten nehézségeket, próbákat az életünkben. Idő-
pontok: június 18. (vasárnap) 17 óra; június 19. és 
20. (hétfő-kedd) 18.30  óra. A részvétel ingyenes. 
Helyszín: Életvíz Baptista Gyülekezet, Szőlő utca 
48. (További információ: www.obudabaptista.hu)

Nyári Oratórium a Szaléziaknál 
„Családom a bázisom” a mottója az óbudai Szalézi-
aknál tartott Nyári Oratórium napközis tábornak, aho-
vá alsós és felsős diákokat várnak. Mi a Nyári Orató-
rium? Játék és sport, kézműves foglalkozás, imád-
ság, séták és kirándulások, versenyek, tánc, műhe-
lyek, strandolás, vízi akadályversenyek és sok-sok 
kaland. Időpont: június 26-30., illetve augusztus 21-
25. Helyszín: Bécsi út 175. (Információ: nyarioratori-
um@gmail.com illetve www.facebook.com/Obudai-
Szaleziak; Jelentkezés: www.obudaiszaleziak.hu)
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Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terület

(m2)
Gépészeti

felszereltség
Műszaki állapot Minimális bérleti

díj (Ft/hó)
Bánatpénz

(Ft)
Ágoston utca 14., föld-
szinti, utcai üzlet/iroda 16918/3/A/310 58 víz, villany, távfűtés közepes 81.084,- 97.000,-
Ágoston utca 14., VI. 
emeleti, lépcsőházi

műterem/
iroda 16918/3/A/341 19 víz, villany, távfűtés leromlott 29.203,- 35.000,-

Berend utca 18., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18529/6/A/49 71 – leromlott 17.040,- 20.000,-
Berend utca 20/A-B., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18529/6/A/88 72 villany közepes 23.040,- 27.000,-

Berend utca 20/A-B., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/6/A/68 72 villany közepes 23.040,- 27.000,-
Berend utca 22., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/135 70 villany közepes 22.400,- 26.000,-
Berend utca 26., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 15.552,- 18.000,-
Bécsi út 88-92., pince-
szinti, utcai üzlet 14729/2/B/171 146 víz, villany, gáz (fűtetlen) leromlott 197.538,- 237.000,-
Bécsi út 291/A., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18847/8/A/1 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-
Bécsi út 291/A., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18847/8/A/2 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-
Bécsi út 293/B., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/1 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-
Bécsi út 293/B., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-
Föld utca 51., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 17.568,- 21.000,-
Föld utca 57., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17040/0/A/29 40 villany közepes 14.240,- 17.000,-
Füst Milán utca 3., 
földszinti, utcai üzlet/iroda 65552/14/A/1 26 villany, távfűtés közepes 30.758,- 36.000,-
Galagonya utca 4., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 14668/A/28 80 villany közepes 25.600,- 30.000,-
Gyenes utca 13., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17005/20/A/29 122 villany leromlott 35.136,- 42.163,-
Harang utca 10., föld-
szinti, utcai raktár 18910/88/A/71 21 víz, villany közepes 12.558,- 15.000,-
Harang utca 12., föld-
szinti, utcai garázs 18910/88/A/89 32 víz, villany közepes 48.416,- 58.000,-
Hunyadi utca 58-60., 
földszinti, utcai üzlet 62976/0/A/1 52 víz, villany közepes 59.228,- 71.000,-
Hunyadi utca 58-60., 
pinceszint, udvari raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 5.962,- 7.000,-
Kórház utca 1.,
pinceszinti, udvari raktár 18267/16 /A/19 87 villany leromlott 29.841,- 35.000,-
Lajos utca 104., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17799/2 52 – leromlott 12.480,- 14.000,-
Lajos utca 116.,
pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 24.087- 28.000,-
Leányfalu utca 19., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 19388/0/A/15 32 villany leromlott 10.240,- 12.000,-
Meggyfa utca 19., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 46.810,- 56.000,-

Meggyfa utca 23., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/21/A/113 77 villany leromlott 22.176,- 26.000,-
Pacsirtamező utca 20., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17618/0/A/51 178 – leromlott 48.416,- 58.000,-
Pacsirtamező utca 28., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 16.704,- 20.000,-
Pacsirtamező utca 28., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 27.072,- 32.000,-
Pacsirtamező utca 32., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17635/0/A/3 78 villany leromlott 18.720,- 22.000,-
Pacsirtamező utca 33., 
földszinti, utcai üzlet/iroda 17780/0/A/3 105 víz, villany, gáz közepes 172.620,- 207.000,-
Pacsirtamező utca 35., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17779/0/A/40 28 villany leromlott 8.204,- 9.000,-
Raktár utca 21., föld-
szinti, utcai

iroda
ÉS 18443/4/A/127 33 víz, villany, távfűtés közepes 92.268,- 110.000,-

iroda 18443/4/A/128 33
Raktár utca 56., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18726/12/A/41 98 villany leromlott 23.520,- 28.000,-
Raktár utca 56., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 18726/12/A/42 59 villany leromlott 14.160,- 16.000,-
San Marco utca 12-18/A., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/1 45 villany közepes 16.020,- 19.000,-
San Marco utca 12-18/B., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/21 45 villany leromlott 12.015,- 14.000,-
San Marco utca 12-18/C., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/40 48 villany leromlott 12.816,- 15.000,-

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:



332017. 11. szám pályázaT – program

Selyem utca 4., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 19.520,- 23.000,-
Szellő utca 2., föld-
szinti, utcai iroda 18443/2/A/2 46 víz, villany, távfűtés közepes 64.308,- 77.000,-
Szőlő utca 46., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany leromlott 10.680,- 12.000,-
Tímár utca 13/A., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 37.760,- 45.000,-
Tímár utca 15., pince-
szinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen leromlott 22.695,- 27.000,-
Tímár utca 17/B-19., 
„B” lh., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 17487/0/B/62 48 villany leromlott 12.816,- 15.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„E” lh., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 16.376,- 19.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„F” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 17.088,- 20.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„H” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/68 49 villany erősen leromlott 13.916,- 16.000,-

Tímár utca 26., pince-
szinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen leromlott 127.459,- 152.000,-

Újmegyeri tér, utcai raktár 65552/40 28 víz, villany leromlott 15.092,- 18.000,-
Váradi utca 1-5., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18705/0/A/51 66 villany leromlott 15.840,- 19.000,-
Váradi utca 1-5., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18705/0/A/52 36 villany leromlott 9.612,- 11.000,-
Váradi utca 2-8/A., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18659/0/A/105 47 villany közepes 16.732,- 20.000,-
Váradi utca 2-8/A., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18659/0/A/108 64 villany közepes 20.480,- 24.000,-
Váradi utca 2-8/A., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18659/0/A/109 59 villany közepes 18.880,- 22.000,-
Váradi utca 2-8/A., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18659/0/A/110 25 villany közepes 9.775,- 11.000,-
Zápor utca 61., föld-
szinti, utcai üzlet 16998/3/A/300 45 víz, villany, távfűtés leromlott 62.910,- 75.000,-

A helyiségekre kötendő bérleti szerződések-
ben rögzíteni kell, hogy a bérleti díjon felül a 
Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által 
az ingatlannal kapcsolatosan kiközölt min-
denkori szemétátalány összegét.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes va-
gyontárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015. (II. 
16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekez-
dés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerző-
dés időtartama 3 év lehet raktár célú, b) pont-
ja szerint 5 év lehet év minden egyéb funkcióra 
történő bérbeadás esetén.
A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani 
az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPRO-
FIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőn-
ként: 15.00-17.30, szerdánként: 8.30-12.00 és 
13.00-16.00, csütörtökönként: 8.30-12.00 óra 
között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely 
letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.
hu honlapról, vagy személyesen átvehető az 
ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPRO-
FIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7.).
A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a 
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek 
elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a he-
lyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos 
megnevezését valamint csatolnia kell a pályá-
zati formanyomtatványon megjelölt okiratokat 
és igazolnia kell a pályázati részvétel feltétele-
ként előírt bánatpénz megfizetését.
A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásá-
ra nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó 
munkanapjának 12.00 órája) követő 60 napig 
köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van 
lehetőség, azok bontására minden hónap 
utolsó munkanapján 12.00 órakor került 
sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. hivatalos helyiségében, mely-
nek kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és 
vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság (a továb-
biakban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe 
venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget 
annak a vállalkozásnak/személynek, amely-
nek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti 
önkormányzati adóhatósággal szemben adó- 
vagy adók módjára behajtandó köztartozása 
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fize-
tési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, 
vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekinte-
tében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátra-
léka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem 
vagy a pályázat benyújtását megelőző öt év-

ben – a bérbeadó felmondása következtében 
szűnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékeny-
ség folytatására való jogosultságát nem tudja 
hitelt érdemlően igazolni.
A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog 
megszerzésének ellenértékeként előírt meg-
szerzési díj megfizetését (a megszerzési díj 
a Pályázó által megajánlott bérleti díj három 
havi összege),
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalány-
nak) megfelelő összegű óvadék megfizetését 
Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánat-
pénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérők kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérle-
ti díj alapján történik a döntés. A pályázaton 
azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bér-
leti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. 
A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. pénztárában (1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letét-
be helyezni (pénztári órák hétfőn: 15.00-17.30, 
szerdán: 8.30-12.00 és 13.00-16.00, csütörtö-
kön: 8.30-12.00 óra között). A bánatpénzt he-
lyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést 
követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályá-
zók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz 
eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi 
feltételnek. 
A pályázatok értékelését követően az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT 
Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat 
Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb aján-
latot tevőkkel a tenderbontást követően tovább 
tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, il-
letve, hogy a pályázatot annak bármely idő-
szakában, indokolás nélkül, részben vagy egé-
szében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes Pályázónak a megszerzési díj tel-
jes összegét a Bizottság döntéséről történő 
írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 na-
pon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
NONPROFIT Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, 
hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés 
kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti 
szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét 
a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pá-
lyázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői okirat-
ba kell foglalni, melynek költségei a Bér-
lőt terhelik.
A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév 
elején az előző évi infláció KSH által közzé-
tett mértékével emeli.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyez-
tethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-
3464). A pályázatokkal kapcsolatban további 

felvilágosítást lehet kérni a megadott telefon-
számon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 
2017. június 6-tól a www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapokra.
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A pünkösd utáni tizedik napra, csü-
törtökre esik a katolikus naptárban 
az úrnapja, amikor „Krisztus titok-
zatos testét”, az Oltáriszentséget 
ünnepli az egyház. A legnagyobb 
ünnepek közé tartozott, amikor lát-
ványos körmenetet tartottak a kato-
likus hívők, és munkaszünet, mun-
katilalom is kapcsolódott e naphoz. 

Az ünnep eredete
Kötelező ünneppé 1264-ben 

IV. Orbán pápa tette az úrnap-
ját, Lüttichi Szent Johanna láto-
másának hatására. Ebben a te-
leholdat látta, amiből egy darab 
hiányzott. A látomást úgy értel-
mezte, a hold az egyházi évet jel-
képezi, amiből az oltáriszentség 
ünnepe hiányzik. Az a csoda is 
hozzájárult az úrnapja ünneppé 
nyilvánításához, amikor egy pap 
kezében vérezni kezdett az ostya 
úrfelmutatáskor.  A középkorban 
sajátos kultusz övezte az Oltári-
szentséget. A szentostya meg-
szentelő erejéhez, gonosz és ár-
talmas dolgokat elűző hatalmá-
hoz számos képzet, szokás, ba-
bona fűződött, ezért is lett elfo-
gadott ünnep az úrnapja. 

Mások is ünneplik
A pünkösd katolikus ünnep, 

az egyházhoz való tartozás ki-
fejezésének alkalma volt. Az 
Anglikán Közösség tagegyhá-

zai között is ismert ünnep, a re-
formátus egyház más értelem-
ben használja. Idén június 15-re 
esik az úrnapja. 

Zöld ágak, virágok
Az ünnep fő eseménye a kör-

menet, amelyen körülhordoz-
zák az Oltáriszentséget. A mene-
tet szigorú rend írta elő, minden 
nemnek, korosztálynak megvolt 
a maga kijelölt helye. Elöl vagy 
középen halad a pap, kezében az 
Oltáriszentség, díszes monstran-
ciában, utána mennek a férfiak 
végül a nők és a gyerekek. A ki-
választott lányok virágszirmokat 
szórnak, vagy szénát, illatos fü-
veket, végig a körmenet útján. A 

díszítésül szolgáló zöld ágaknak 
varázserőt tulajdonítottak. Régen 
a falusi-mezővárosi közvélemény 
fontosnak tartotta, hogy a közös-
ség valamennyi férfitagja ott le-
gyen az úrnapi körmenetben. 

Hazai sajátosságok
A körmeneten Magyarorszá-

gon más országoktól eltérően 
négy stáció van, négy oltárt állí-
tanak, amelyet a pappal és az  Ol-
táriszentséggel körbejárnak a hí-
vők. Az ünnepi misét követően 
a résztvevők körmenetben vo-
nulnak a négy sátorhoz, ahol az-
után közösen imát mondanak a 
világért, az országért, a termé-
sért. Általában már hajnalban a 

lányok és asszonyok állítják fel a 
négy égtájat jelképező sátrat a te-
lepülés különböző pontjain, ami-
ket zöld ágakkal, virágokkal dí-
szítenek fel. Az Oltáriszentség 
úrnapi körülhordozásának a nép-
hagyomány a gonoszt, a betegsé-
geket és a természeti csapást el-
űző erőt tulajdonított. 

Többféle szokás alakult ki, 
volt, ahol az ünnep az egész te-
lepülésre kiterjedt, a családok a 
saját házuknál vállalták az ün-
nepi sátor felállítását. Volt, ahol 
lombkápolnákat állítottak a kör-
menet útvonalán, faágakat szúr-
tak a földbe, a gyerekek gyűjtöt-
ték a virágot a virágszőnyeghez. 
Az úrnapi előkészületekben gya-
korlatilag az egész falu részt vett. 
Az ünnep után a zöld ágakat ha-
zavitték, mert úgy vélték, meg-
véd a villámcsapástól, betegség-
től, lábfájástól, de az istállóba té-
ve áldást hoz az állatokra, füstje 
még a fogfájást is meggyógyítja. 

Az úrnapja magyarországi 
megünnepléséről már az 1300-
as évekből fennmaradtak ada-
tok. Volt, hogy királyaink is részt 
vettek a körmeneten, ami ilyen-
kor a még látványosabb felvonu-
lás volt. A polgárosodás idején is 
igyekeztek a városok nagy pom-
pával megünnepelni az úrnapját, 
ott céhek, mesterlegények buz-
gólkodtak a szervezésben. 

Ünnepi ételek 
Nem kapcsolódnak hagyományos ételek 

az úrnapjához. Mivel tavaszi ünnep, általá-
ban friss zöldségekből, gyümölcsökből ál-
lították össze az ünnepi menüt. Ehhez il-
leszkedő, tavaszi recepteket ajánlunk. 

Zöldségleves
Hozzávalók: 5 db sárgarépa, 5 fehérrépa, 

1 kis darab zeller, 25 dkg zöldborsó, 2 db új-
hagyma, 2 csokor petrezselyem, 4 evőkanál 
olaj, só, bors, szerecsendió, 3,5 l forró víz. 

Elkészítés: a zöldségeket megtisztítjuk, és 
felkockázzuk. Megforrósítjuk az olajat, és rá-
tesszük a zöldségeket. Kevergetve pirítjuk, 
közben megsózzuk, és kevés vizet öntünk 
alá. Ezután öntjük fel a forrásban lévő 3,5 li-
ter vízzel, beletesszük a borsot, szerecsendiót, 
ha kell, utána sózzuk. Lefedjük, és a forrástól 
számítva, vagy 7-8 percig főzzük. Közben fel-
aprítjuk a petrezselymet, ha megfőttek a zöld-
ségek, a leveshez keverjük, és tálaljuk. 

Tavaszi töltött karalábé
Hozzávalók: 4 nagy vagy 8 kisebb zsenge 

karalábé, 50 dkg darált sertéshús, 10 dkg főtt 
rizs, 1 tojás, só, bors, 2 leveskocka. Szósz-
hoz: 5 dkg vaj, 5 dkg finomliszt, 2 dl tejföl, a 
tálaláshoz egy csokor petrezselyem. 

Elkészítés: a karalábékat megtisztít-
juk, a gyökér felőli részén kivájjuk, hogy 
majd bele tudjuk tenni a tölteléket. A da-
rált húst összedolgozzuk a sóval, borssal, 
a főtt rizzsel és a tojással, majd beletöltjük 
a karalábékba. Egy szélesebb lábas aljára 
beletesszük a kivájt karalábé forgácsokat, 
ráhelyezzük a töltötteket, felöntjük annyi 
forrásban lévő vízzel, hogy a karalábék 
háromnegyed részéig érjen. Hozzáadjuk 
a két zöldségleveskockát, lefedjük, hagy-
juk felforrni, majd visszavesszük a lángot, 
20-30 perc alatt puhára főzzük a karalábé-
kat. Vigyázzunk, ne legyen nagyon puha. 
A vajból és a lisztből rántást készítünk. A 
megfőtt karalábékat kivesszük a léből. A 

vajas rántást kisebb adagokban felöntjük a 
lével, csomómentesre keverjük és vissza-
öntjük az edénybe. A tejfölt is hozzáadjuk, 
kevergetve felforraljuk, ha szükséges, kis-
sé sózzuk, borsozzuk. Visszatesszük a töl-
tött karalábékat, a friss petrezselymet hoz-
záadva tálaljuk. 

Epres pite
Hozzávalók: 25 dkg rétesliszt, 25 dkg 

margarin, 25 dkg porcukor, 6 tojás, 3 evő-
kanál rum, 70 dkg eper.

Elkészítés: a tojások fehérjét habbá ver-
jük. A margarint a porcukorral, a tojások 
sárgájával habosra keverjük, és hozzáadjuk 
a lisztet, a rumot, majd a felvert tojáshabot. 
Összekeverjük, sütőpapírral bélelt közepes 
méretű tepsibe öntjük, és rászórjuk az ep-
ret. Ha az eper nagyobb szemű lenne, vág-
juk félbe, és kicsit nyomjuk bele a tésztába. 
Előmelegített sütőben pirosra sütjük, vaní-
liás porckorral meghintve kínáljuk. 

Úrnapi körmenet 
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Rejtvényünkben a Pünkösddel kapcsolatos 
népköltésű versrészletet olvashat. Megfejtés a 
vízszintes 7. és a függőleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Egyik mecseki hegy. 7. A 
versrészlet eleje (zárt betűk: Ó. K. E.). 15. Er-
ről az orosz helységről kapta a nevét közeli ta-
vunk. 16. Német férfinév. 17. Téli sportot űz. 19. 
Angol fül. 20. … Judd amerikai filmszínésznő, 
fonetikusan. 21. T. K. V. 22. Megkevert ama. 24. 
Párló edény. 26. ÁFA betűi keverve. 27. Kicsi-
nyítő képző. 28 Ritka női név. 30. A számomra 
fordítva! 32. Elveszítő visszája.  34. Orosz folyó. 
35. Lúd. 37. Reggeli ital lehet. 39. R. D. A. K. 40. 
Svéd, japán, uruguay-i és norvég autók jele. 42. 
Fejér megyei helységbe való. 44. MV. 46. Fordít-
va hibáztatott. 47. Az erbium vegyjele. 48. Ré-
szes rag. 49. Orosz Irén. 51. Az ittrium és réni-
um vegyjele. 52. A Duna romániai melléke. 53. 
Egyetemünk névbetűi. 55. Belül butít! 57. Fordí-
tott betű. 58. Japán város. 61. Az egyik szerve. 
FÜGGŐLEGES: 1. Aversrészlet második fele 
(zártbetűk: E. L. E. L.). 2. Kis Imre. 3. Vess 
vissza! 4. I. Z. L. 5. Nagy Katalin szignója. 7. 
Római 95. 8. Éhsége. 9. Fordítva ölt. 10. S-sel az 
elején virág része. 11. Előd. 12. Bór és tellúr. 13. 
Nyugati német városi. 14. Fűszernövény. 18. Vuk 
bácsikája volt. 22. Plusz. 23. Juttathat. 25. Félig 
keveri! 28. A törökök számára hitetlen volt. 29. 
Létrehoz. 31. Söröskrigli. 32. Szubjektív ellentéte. 33. Korai Ang-
liában. 36. Bokorféle. 38. Szagot. 41. Hölgyekkel kapcsolatos. 43. 
A. K. E. 45. Huszadik századi gazdasági rendszer. 47. Ezt jelenti 

az ab ovo. 50. A. T. U. Ó. 52. A biztonsági lift atyja. 54. Vissza ad-
e régiesen, fordítva. 56. Jegyzel. 57. Költői szív visszája. 59. Z. L. 
60. U. Ü. 61. Szintén nem.

A lélek ünnepére

Júniusban újra zene-bona, 
vigalom a Hajógyári-szige-
ten: minden hétvégén várja 
a családokat a Generali 
Gyerek Sziget, Magyaror-
szág legnagyobb ingyenes 
családi programja.

J únius 3-tól 25-ig min-
den szombaton és va-

sárnap több tucat zenei 
produkció, bábosok, cir-
kuszosok és komédiások 
szórakoztatják  a gyere-
keket. Emellett lesznek 
kézműves foglalkozások, 
sportprogramok, állatsi-
mogatás és ezernyi más 
izgalmas program – tehát 

irány a Hajógyári-sziget 
minden júniusi hétvégén!

A népszerű kedvenc 
előadók koncertjei – töb-
bek közt Gryllus Vilmos, 
Szalóki Ági, Halász Ju-
dit, Ruttkai Bori – mel-
lett a Nagyszínpadon 
színházi előadások is 
szórakoztatják  a nagy-
érdeműt. Az aktív gye-
rekeket a Karamella Po-
ronty Cirkusz, a dráma-
sátor, a Kézműves Palo-
ta várja, a Kalandpark-
ban pedig óriáscsúszda, 
ugrálóvár és mászó-fal 
segít az adrenalin szint 
emelésében.

A Generali Gyerek 
Szigeten debütál Ma-
gyarország első inter-
aktív életmód- és sze-
repjátéka is, ahol a vál-
lal-kozó kedvűek bele-
csöppenhetnek egy étte-
rem és cukrászda min-
dennapjaiba. Itt a sütés-
főzés, alkotás, játék fo-
lyamán tanulják meg az 
egészséges táplálkozás 
alapjait, az ételek ösz-
szetevőit, a tudatos táp-
lálkozás fontosságát, az 
egészséges ételek elké-
szítését.

A sporthelyszín ebben 
az évben minden hétvé-

gét egy-egy sportágnak 
dedikál, várják a brin-
gázás, a labdarúgás, a 
küzdősportok és a back-
jump szerelmeseit. A ku-
tyajátszótéren – a ku-
tyáknak és gazdáiknak 
szóló programokon kí-
vül – a felelős állattartás 
népszerűsítésére fóku-
szálnak a szervezők. A 
Gyerek Paradicsomban  
lehet majd kertészkedni, 
alkotni,  megismerkedni 
a környezet-tudatos élet-
móddal és annak fontos-
ságával. Lesz még állat-
simogató, és újra Szí-
nes Falu, ahol a gyere-

kek Magyarországon élő 
külföldi közösségek kul-
túrájával és meséivel is-
merkedhetnek meg. Ku-
kutyinban nem csak za-
bot lehet majd hegyezni, 
hanem a magyar hagyo-
mányokkal ismerkedhet-
nek meg az érdeklődők, 
az Artista Tanodában 
pedig egy kicsit minden-
ki a manézsban érezheti 
magát.

Száz szónak is egy a 
vége: a www.gyerekszi-
get.hu oldalon érdemes 
hétről-hétre böngészni a 
programokat egész júni-
usban.

Júniusban hétvégenként a gyerekeké a sziget
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Hahota
Móricka új órát kap, de 
az pár nap után megáll. 
Erre Móricka szétsze-
di az órát, és egy dög-
lött hangya esik ki belő-
le. Felsóhajt:
- Na ja, meghalt a gé-
pész! 

* * *
Egy súlyos autóbaleset 
után magához térő gép-
kocsivezető első kérdé-
se: - Hol vagyok?
Az ápolónő így vála-
szol: - A tizenhetesben.
- Kórházban vagy cel-
lában? 

* * *
Az útépítésen a főnök 
odamegy a munkások-
hoz:
- Fiúk, nem érkeztek 
meg a lapátok.
- Sebaj, majd egymásra 
támaszkodunk. 

*  * *
Hirdetés egy kutyás új-
ság egyik oldalán: „Ku-
tya eladó. Nem váloga-
tós, megeszik mindent. 
Szereti a gyerekeket.” 

* * *
Falusi csehóban egy 
elég részeg fickó kutat 
a zsebében. Megkérde-
zi a barátja: - Komám, 
mit keresel ilyen izga-
tottan a zsebedben?
- Csak azt szeretném 
tudni, szomjas vagyok-
e még. 

* * *
Az első osztályban a ta-
nító néni megkérdezi:
- Mit mond a tehén?
- Múú.
- Mit mond a macska?
- Miáúúú.
- Remek! És az egér?
- Klikk! 

Egy darabka karibi érzés, 
egy darabka tengerpart per-
cekre a városrész határától: 
az egykori sóderbánya után 
visszamaradt bányatóból, a 
„Lupából” egy Európában 
egyedülálló strand- és 
sportparadicsomot hozott 
létre Gerendai Károly, a Szi-
get Fesztivál alapítója. Jó 
időben, természetes közeg-
ben lehet fürdeni, napozni, 
sportolni, kikapcsolódni.

Egy rövid, tavalyi próba-
üzem után, hatalmas be-

ruházással szépítették és tet-
ték biztonságossá a terüle-
tet a fürödni és sportolni vá-
gyók számára. A plázs meg-
újult, nagyobb lett, megnégy-
szerezték a strandolásra alkal-
mas partszakaszokat, és az 
egész területet fehér homok-
kal töltötték fel. Van itt vízi 
kalandpark, búvárcentrum, 
elektromos meghajtású kis-
hajók, flyboard és épül egy 
wakeboard komplexum is. A 
vállalkozó szelleműek kipró-
bálhatják a Blob-ot, ami egy 
hatalmas, felfújható párna, 

amire egy toronyból ráugor-
va, akár több méter magasba 
repülhetünk a víz fölé. A ki-
kapcsolódni vágyók kaphat-
nak egy darabka karibi érzést 
a budakalászi „tengerparton”, 
ahol a sportolás, a lazulás, a 
bulizás és a gasztronómia vál-
tozatos világa várja őket.  

Hagyományostól 
a VIP-ig

A Lupa-tó eddig kiépített 
partszakaszait több részre 
osztották, különböző jegy-
árakkal és az árakhoz il-
leszkedő szolgáltatásokkal 
biztosítva a vendégek ki-

kapcsolódását. A tó egy ki-
sebb részén lesz a „hagyo-
mányos” Lupa Strand az 
„árérzékenyebbeknek” (be-
vezető áron a felnőtt napi-
jegy 1000 forint). A terü-
let nagyobbik részén a Lu-
pa Prémium Beach üzemel 
majd (3000 forintos napi-
jeggyel). Aki még exkluzí-
vabb szolgáltatásra vágyik, 
az VIP-jegyet válthat, ami-
hez már baldachinos nap-
ágy és külön parkoló is jár, 
vagy akár a prémium stran-
don belül egy privát part-
szakaszt is bérelhet, saját 
személyzettel. 

Vacsora a parton
A Lupa Strandon a ha-

gyományos strandbüfék kí-
nálatából válogathatnak a 
vendégek, a Lupa Prémium 
Beach-en felépülő „gaszt-
rosétányon” pedig egyszer-
re lesznek megtalálhatóak 
a tipikus strandételek és a 
különlegesebb fogások. Itt 
vízparti bárok, beach klu-
bok is lesznek.

A belépőket tovább diffe-
renciálták: lesz felnőtt, gye-
rek- és családi jegy, kifeje-
zetten sportolójegy, ahogy 
bérleteket is lehet majd vál-
tani. A 17 órától érvényes 
„sunset” jeggyel ezeknél ol-
csóbban lehet majd bejutni. 
Este, sötétedés után – ami-
kor fürdeni már nem le-
het – a kapukat nem zárják 
be. Ilyenkor is használható 
majd a homokos part, ugyan 
regisztráció mellet, de már 
ingyenesen lesz látogatha-
tó, és a vendéglátó egysé-
gek ilyenkor is várják azo-
kat, akik a vízparton szeret-
nének koktélozni vagy va-
csorázni.             Szeberényi

Karibi hangulat a város határában

A fenti címmel indított blogot 
nemrégiben Szekeres Adrien 
énekesnő, mellyel inspirálni 
szeretné olvasóit, személyes 
történetein, élményein ke-
resztül megmutatni, hogy 
mennyi szépség van a min-
dennapokban, melyeket csak 
észre kell vennünk. A témával 
kapcsolatban a Római-parton 
pikniket is rendezett a sajtó 
képviselőinek május 25-én.

Az énekesnőnek már a 
múltban volt lehető-

sége blogolni magazinok-
nak, de úgy érezte, ideje el-
indítania valami még sze-
mélyesebbet. – Szeretek ír-
ni és a rajongóimmal is na-
pi szinten kommunikálok 
e-mailen, vagy a faceboo-
kon keresztül. Az elmúlt 
három évben egyre több 
olyan üzenetet kaptam, 
amiben a rajongók kíván-
csiak voltak egy recept-
re, könyvre, filmre, vagy 
bármire, ami foglalkoztat. 
Szeretek főzni, enni, ét-

termeket és piacokat felfe-
dezni, közben beszélgetni 
az emberekkel. Az egyik 
legnagyobb kikapcsolódás 
számomra, amikor a gye-
rekekkel alkotunk valamit. 
Jógázom és nincs nap, mi-
kor ne olvasnék. Folyton 
keresem az érdekes filme-
ket, kiállításokat, színdara-
bokat – mondta. 

Mindezt megoszthatja 
majd netes közönségével 
is. Mindennel foglalkozik 
majd, ami körülveszi vagy 

foglalkoztatja a színpadon 
kívül. Szó lesz benne töb-
bek közt a gasztronómi-
áról, életmódról, kultúrá-
ról és más kedvenc témá-
iról. A művésznő elárulta: 
mindig történetbe ágyaz-
va ír majd egy-egy receptet 
vagy könyvajánlót. 

Annak ellenére, hogy 
Adrien kivételesen nem 
készült fellépéssel, a pik-
nik vendégei kívánságára 
elénekelte új kislemezéről 
az Így jó című dalt.   Sz. Cs. 

Szekeres Adrien személyes hangú blogja
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FO gA DÓ ÓRA. Zsiga-kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
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 Kő-
vári 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.)




