
A tervek szerint október 20-ig megújul 
a teljes út- és járdafelület a Rómaifür-
dő területén lévő utcákban.

Az Óbudai San Marco Szabadegye-
tem május 20-ai előadásán a mozgás-
szervi betegségekről lesz szó.

A Születés Hete programsorozat ki-
emelkedő eseménye az Óbudai Da-
nubia Zenekar koncertje május 8-án.
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Óbuda Napja már hagyomány a kerület életében: minden évben május első hétvégéjén, Szent Flórián napjának környékén rendezik. Az elmúlt években 
többnapossá bővült rendezvénysorozat szerteágazó kulturális és szórakoztató programjaival, a különböző helyszínek eseményeivel, kiállításokkal ar-
ra vállalkozik, hogy felmutassa és minden évben újra megerősítse Óbuda múltbeli és jelenlegi, a városrészhez kötődő értékeit. Idén 13. alkalommal, má-
jus 2-4. között rendezik a városrész ünnepét Óbuda szívében, a Fő és a Szentlélek téren, valamint a békásmegyeri Csobánka téren. Ez utóbbi helyszí-
nen a népszerű, immár hagyományos Közbiztonsági Napra várják az érdeklődőket                                                                                    Folytatás a 3. oldalon

Fesztiválhangulat, művészet, zene Óbuda Napján

Nyit a Békásmegyeri Piac új csarnoka
Koncerttel, előadással és különböző foglalkozásokkal nyitja meg ka-
puit április 27-én a vásárlók és érdeklődők előtt a Békásmegyeri Piac 
új, modern csarnoképülete. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kor-
mányzati támogatás segítségével 2017-ben kezdhette meg az új piac 
és a közösségi tér kivitelezési munkálatait. A csarnok elkészültével le-
zárult a projekt első üteme.                  Folytatás a 13. oldalon, meghívó a 40. oldalon

Idősek Művészeti Fesztiválja
Idén is megrendezik a szépkorúak Ki-mit-tudját vers, pró-
za, ének, tánc, kézműves alkotások kategóriában. Nevezés 
az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény idősek klubjai-
ban május 15-ig. A színpadi produkciók június 5-én és 6-
án lesznek láthatók az Óbudai Kulturális Központban. 

Tudnivalók a 29. oldalon.
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Jubileumi ünnepségen adta át Bús 
Balázs polgármester a Bem József-
díjat, amelyet a lengyel-magyar kap-
csolatok és barátság elmélyítését cél-
zó munka elismeréseként Lengyelor-
szágon és Magyarországon is átnyúj-
tanak. Az eseménnyel, amely éppen a 
magyar költészet napjára esett, Var-
só-Bemowo és Óbuda-Békásmegyer 
20 éves testvérvárosi kapcsolatát ün-
nepelték a megjelentek. 

- Az évek múlásával az ember 
egyre jobban ragaszkodik a biz-
tosnak tűnő dolgokhoz, melyek 
az állandóságot és stabilitást je-
lentik számára. Születésnapok, 
nemzeti ünnepek, ismert váro-
sok, megszokott útvonalak. Nos, 
valahogy így vagyok én is Var-
só-Bemowoval, hisz az elmúlt 20 
év olyan impulzusokkal és kap-
csolatokkal gazdagított, amiből 
mindig erőt lehet meríteni – fo-
galmazott beszédében Bús Ba-
lázs polgármester a Kaszásdű-
lői Kulturális Központban (3K) 
tartott ünnepségen. Hozzátette: - 
Ennek a testvérvárosi együttmű-
ködésnek a történelmi megala-
pozottságú lengyel-magyar ba-

rátság ad különleges hangsúlyt. 
Egymás nemzeti hőseinek és vér-
tanúinak kölcsönös tisztelete vá-
rosrészünk köztereinek elneve-
zésében is visszatükröződik, kor-
társ lengyel képzőművészek előtt 
szélesre tártuk az Esernyős Galé-
ria kapuját. Önkormányzatunk, a 
Lengyel Köztársaság Budapesti 

Nagykövetségével és a Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzattal 
közösen rendszeresen megrende-
zi a középiskolások magyar-len-
gyel történelmi csapatversenyét 
és a cserediák programunk is si-
keres – tette hozzá a polgármes-
ter, aki elmondta: a városok kö-
zött fennálló partnerség és a nem-

zetek közti barátság biztos alap-
jának szimbóluma a kilenc évvel 
ezelőtt, közösen alapított Bem 
József-díj.

Díjazottak
Magyar részről az elismerést 

márciusban Engelmayer Ákos ve-
hette át, aki a magyarországi rend-
szerváltozás utáni első varsói ma-
gyar nagykövete volt, és aki je-
lenleg a Lengyelországi Magya-
rok Egyesületének elnöke, számos 
lengyelekkel kapcsolatos fi lm szer-
zője, társ szerzője, tanulmányok és 
cikkek írója. A lengyel díjazottnak, 
Konrad Sutarskinak – aki író, köl-
tő, műfordítói munkái révén nem-
rég József Attila-díjban részesült – 
az elismerést Bús Balázs polgár-
mester és Urszula Kierzkowska, 
Varsó-Bemowo polgármestere 
adta át. Bús Balázs beszédében 
emlékeztetett, hogy az ünnep-
ség egybeesik a magyar költészet 
napjával.

A Lengyelországgal közös ünnepeink és szomorú 
emléknapjaink, illetve a jövőt illető azonos céljaink 
és hasonló értékvilágunk még hosszú ideig egymás 
mellett, egymás látóterében tartja népeinket – mond-
ta Bús Balázs, polgármester a katyni áldozatok em-
léknapja alkalmából rendezett megemlékezésen.

Lengyelül köszöntötte Bús Balázs a meg-
jelenteket a katyni mártírok emlékpark-

jában tartott megemlékezésen, amelyen töb-
bek között részt vettek: a budapesti lengyel 
nagykövetség, a Lengyel Intézet, a Lengyel 
Köztársaság véderejének és a Honvédelmi 
Minisztérium képviselői, az Országos Len-

gyel Nemzetiségi Önkormányzat és a Fő-
városi Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke, Budapest főpolgármester-helyet-
tese, Óbuda-Békásmegyer testvérvárosa, 
Varsó-Bemowo delegációja, Urszula Kierz-
kowska polgármester vezetésével.

Április 13-a a katyni bűntény áldozatainak 
emléknapja: a II. világháború egyik legke-
gyetlenebb cselekménye volt a szovjet belügyi 
népbiztosság 1940 márciusában elkövetett 
gyilkosságsorozata, amely során csaknem 23 
ezer, a Szovjetunió területén lévő hadifogoly-
táborokban raboskodó lengyel, részben tarta-
lékos tisztet és főtisztet végeztek ki. Az áldo-

zatokat több helyszínen tömegsírokba temet-
ték el, többek között a Katyn melletti erdőkbe. 
Az egész akciót teljes titoktartásban végezték.

Bús Balázs beszédében elmondta: a lengyel 
nép számára 1940 tavasza örök emléke marad 
a Szovjetunió vérszomjas erőszakának, annak a 
fojtogató titoknak, melyről 50 éven át a kommu-
nistáknak kötelességszerűen hazudni, az áldoza-
tok hozzátartozóinak pedig hallgatniuk kellett. 

- Egy szabad ország fi atal polgárának szin-
te felfoghatatlan, miféle kínokat kellett átélni-
ük évtizedeken át azoknak, akik ismerték a hí-
reket, szerették hazájukat és hittek az igazságos-
ság eszméjében, mégsem szólhattak. A félelem 
béklyója nemzetek sorát kötötte gúzsba, mi-
közben a XX. századot meghatározó kommu-
nizmus hullahegyeket hagyott mindenütt maga 
körül – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: 
- A náci uralom rémtetteivel szemben a kom-
munista bűnösökre sohasem sújtott le a jogál-
lamra oly kényes nemzetközi igazságszolgálta-
tás. A felelősök meghaltak, mi pedig itt állunk a 
katyni fák árnyékában és nem értjük, miért nem 
illeti meg a náci háborús bűnösökhöz hasonlóan 
a kommunisták tevékenységének kárvallottjait 
a nürnbergi perekhez hasonló elégtételadás. Fé-
lő, hogy soha nem is fogjuk megtudni. A szov-
jet erőszak történelmi fejezete máig lezáratlan, a 
katyni erdő pedig tovább kísért.

A polgármester emlékeztetett: 2010 óta min-
den itteni megemlékezésnek kettős jelentősé-
ge, Óbuda-Békásmegyernek pedig „szemé-
lyes érintettsége” is van. A szmolenszki légi ka-
tasztrófában veszítette ugyanis életét a 96 utas 
között Andrzej Przewoźnik, a lengyel nemze-
ti emlékhelyek védelmére létrehozott bizottság 
főtitkára is, aki közreműködésével segítette az 
emlékhely kialakítását.

A testvérvárosi kapcsolat, amiből erőt lehet meríteni

Átadták a Bem József-díjat

A lengyel tisztek és értelmiségiek tragikus sorsának szimbóluma
A katyni mártírokra emlékeztek
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Folytatás az 1. oldalról
Képzőművészeti tárlat

Az Óbudán alkotó képzőművé-
szek éves kiállítása az Esernyős 
Galériában nyílik meg május 2-
án 18 órakor. Köszöntőt mond 
Bús Balázs polgármester. A kiál-
lítást Garami Gréta művészettör-
ténész nyitja meg a Meszecsinka 
duó közreműködésével.

Gasztrotér és 
kézművesek utcája
A fesztiválhangulatot május 3-

a hozza el magával. Egyedi kéz-
műves portékákat, a hagyomá-
nyos ízeket és az újhullámos ha-
zai streetfood igazi ínyencsége-
it is megtalálják az érdeklődők 
a Fő téren. A Bigfoot Sörfőzde, 
a Borkas, a Csömöri kenyérlán-
gos, a Fóti Kézműves Sörfőz-
de, a Főzdebusz, a Gulyásbom-
ba, az I Love Churros, a Kolbi-
ce, a LemonBÁR, a Marosi kür-
tőskalács, a Panyolai Pálinkák, a 
Spritz Bar, a The PancakeAgen-
cy, a Zing Burger és Zsenka né-
ni konyhájának fi nomságai csá-
bítják az ínyenceket. Ismét ki-

nyitja apró ablakait és kínálja új-
hullámos kávékülönlegességeit 
a Gázlámpa Kioszk, amely Bu-
dapest legkisebb szabadtéri ká-
vézója, a Fő tér hangulatos kör-
nyezetében.

A hazai zenei világ 
színes egyéniségei
A fellépők sorát május 3-

án a Fonogram-díjas Kerekes 
Band kezdi a Szentlélek téren, 

akik a magyar népzenei alapo-
kat funk, dzsessz, rock és elekt-
ronikus műfaji elemekkel ötvö-
zik. Visszatérő vendége Óbu-
dának a Csík zenekar, akik idén 
Kiss Tibit (Quimby) kérték fel 
vendégnek. A könnyűzenei és 
a rock zenekarok is a rajongók 
kedvében járnak majd, hiszen 
érkezik a hazai rock szcénában 
egyedülálló és rendkívül tehet-
séges fi atalokból álló Middle-

mist Red, az Intim Torna Illeg-
ál és az Irie Maffi a is. A Kobu-
ci kertszínpadán az újhullámos 
Aurevoir, a Bekvart és a Csak 
neked kislány zenél.

Koszorúzás és díjátadó
Harrer Pál szobrát május 4-én 

koszorúzzák meg a Harrer Pál 
utcában. Az emlékezés virágait 
Bús Balázs polgármester helyezi 

Átadják a városrész legrangosabb elismeréseit

Fesztiválhangulat, művészet, zene Óbuda Napján 

Folytatás a 4. oldalon

Fotó: Antal István
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el. Ezt követően a Kobuci kert-
ben   adják át az Óbuda-Békás-
megyer Díszpolgára címet, az 
Óbuda Kultúrájáért-díjat, a Pro 
Óbuda-díjakat, az Óbuda Spor-
tolója-díjakat, a Hidegkuti Nán-
dor Emlékplakettet. A díjátadón 
közreműködik az Óbudai Danu-
bia Kamarazenekar, Juhász Ré-
ka népdalénekes, Rák Béla gi-
tárművész.

Szabadtéren
Ismét megnyílik a Kórház ut-

cai szabadtéri kiállítás. A Kale-
idoszkóp című válogatás a ko-
rábbi évek Óbudai Fotótárlata-
inak anyagaiból állították össze. 

Gyermekprogramok
Halász Judit koncert, az Es-

ernyős szobrainál kakaó és li-
monádébár, mini-cirkusz, mik-
ro-pódium, bábautomata, Varró 
Dániel és Molnár György ver-
ses-zenés műsora az Esernyős 
udvarában (Fő tér 2.) a Csodák 
Palotája érdekességei, Science 
Show, a Zichy-kastély udvará-
ban (Fő tér 1.) játékudvar várja a 
családokat május 4-én. Találkoz-
hatnak a kackiás verklissel és aki 
szeretne, a lovas hintóval is tehet 

egy kört Óbuda polgári miliőjét 
őrző utcáin.

Civil udvar
A Zichy-kastély udvara Ci-

vil udvarrá alakul május 4-én, 
ahol a kerületi civil szerveze-
tek, egyesületek, alapítványok 
mutatkoznak be. Többek közt 
az Elveszett Állatok Alapít-
vány munkájába pillanthatnak 
be az érdeklődők. Bemutatko-
zik a Ganz Ifjúsági Műhely ál-
tal 1984-ben létrehozott ifjúsá-
gi klub, a GIM-modellező, ma-
kettező és elektronikai szakkör 
is. Az érdeklődők az Aquincu-
mi Múzeum sátránál a gladiáto-

riskola növendékeivel találkoz-
hatnak, emellett kézműves fog-
lalkozásokkal, játékokkal várják 
az érdeklődőket. 

A Zichy-udvarban az óbudai 
keresztény közösségek, a ka to-
likusok, a reformátusok, az evan-
gélikusok és a metodisták is kép-
viseltetik magukat. 

A rendezvény háziasszonya 
Barabás Éva.

Közbiztonsági Nap 
Békásmegyeren

A hagyományokhoz híven 
a békásmegyeri Csobánka tér 
ad otthon a Közbiztonsági Nap 
rendezvényeinek, melyen töb-

bek közt kutyás- és katasztrófa-
védelmi bemutatót láthat a kö-
zönség, de lesznek szakmai sát-
rak, ingyenes koncertek, vala-
mint különböző gyermekprog-
ramok is. Ezen a helyszínen ad-
ják át az Óbuda Közbiztonságá-
ért-díjakat.

A nap folyamán fellép a Fló-
rián Band, a FrescoBello Zász-
lóforgató és Zászlódobáló cso-
port, a Bergengóc Zenegóc, az 
Óriási gólyalábas cirkusz, és a 
nap zárásaként Deák Bill Gyula 
és zenekara. A helyszínen egész 
napos vidámpark, lovas és mo-
toros járőrök, vetélkedők várják 
az érdeklődőket. Az esemény 
háziasszonya: Pintácsi Viki.

A Fő téri, a Szentlélek téri és 
a Csobánka téri programokon kí-
vül a városrészben működő kul-
turális intézmények, múzeumok 
is számos programot kínálnak 
minden korosztálynak. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan néhány kerü-
leti étterem és cukrászda kedvez-
ményes árakkal várja vendégeit a 
rendezvénysorozat ideje alatt.

A programok ingyenesen láto-
gathatók. Az eseményekről rész-
letesen olvashatnak a program-
sorozat műsorfüzetében, illetve az 
www.obudanapja.hu oldalon.

Fotó: Zumpf András

Folytatás a 3. oldalról
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Dr. Varga Judittal, európai uniós kapcsolatokért 
felelős államtitkárral az európai parlamenti vá-
lasztások tétjéről beszélgettünk. Az államtitkár 
Bús Balázs polgármester meghívására egy óbu-
dai rendezvényen tartott előadást a hónap elején.

- Milyen változásokra számít a választá-
sok után?

- Mindenképpen nagyon fontos azt hang-
súlyozni, hogy az idei európai parlamenti 
választásoknak lesz egy igazán átfogó, az 
egész kontinenst érintő témája, ez pedig a 
migráció. Az unióban élő polgárok az ed-
digi tapasztalataik alapján ítéletet fognak 
mondani a politikai elitjükről. Minden fel-
mérés azt bizonyítja, hogy az elsődleges ag-
godalom Európában a migráció és az ehhez 
kapcsolható biztonsági kihívás. A választó-
polgárok reményeink szerint egy olyan par-
lamentet fognak választani, amelynek több-
sége a bevándorlást ellenzi, nem pedig ösz-
tönzi és pozitív jelenségként üdvözli. Jelen-
leg egy nagyon domináns bevándorláspár-
ti, liberális többség uralja az Európai Parla-
mentet és az európai intézményeket.

Konzervatív értékek,
kontra liberális elvek

- Egyelőre úgy tűnik, hogy a Néppárton 
belül is szakadás van. Mire számíthatunk az 
erőviszonyok alakulásában?

- A Néppárt egy tömegpárt, egy nagy csa-
lád, amelynek többféle szárnya létezik. Köz-
tudott, hogy évek óta feszül egyfajta ellen-
tét a liberális és a konzervatív végek között, 
ez nagyon sok szakpolitikai területen is meg-
nyilvánult már, de a migráció az, ami most 
igazán felszínre hozta ezt a meglévő ideoló-
giai feszültséget. Az a 13, liberális szárnyhoz 
tartozó EPP-tagpárt, akik kezdeményezték a 
kizárásunkat, nyíltan üdvözlik a bevándor-
lást. Tehát meg kell várni az európai választá-
sokat, május 26-át, hogy megnézzük, a Nép-
pártnak melyik irányzata győzedelmeskedik 
majd. A konzervatív többség, amely az ala-
pításkori értékekhez és a keresztény kultúrá-
hoz akar hű maradni, vagy azok, akik felül-
ve a balliberális trendnek, be akarnak hódol-
ni Európa jelenlegi liberális, bevándorláspárti 
politikusainak. Mi kompromisszumok nélkül 
szeretnénk kiállni a magyar emberek érdekei 
mellett, ami azt jelenti, hogy sem a migráció 
kérdésében, sem a keresztény kultúra védel-
mében nem fogunk kompromisszumot kötni.

„Nem a migrációt, hanem
a családokat kell támogatni”

- Van-e észszerű magyarázat arra, hogy mi-
ért támogatják a bevándorlást egyáltalán?

- Több konferencián is elemezték a je-
lenséget. Van egy olyan vélekedés Nyugat-
Európában, a bevándorláspárti politikusok 
körében, hogy ezzel lehet Európa csökkenő 
népességét megállítani és a hiányzó mun-
kaerőt pótolni. Tehát egy egyszerű matema-

tikai képletet követnek. Mi 
ezzel szemben azt gondol-
juk, hogy Európának a saját 
erőforrásaihoz kell nyúlnia, 
a családokban hiszünk, a sa-
ját népességünk, lakossá-
gunk megerősítésében, ezért 
támogatjuk a családokat. 
Ne felejtsük el, hogy Euró-
pa egyes országaiban hatal-
mas a munkanélküliség a fi -
atalkorúak körében, főleg a 
déli országokban. Ha ezeket 
a saját erőforrásokat meg-
becsülnék, és inkább ne-
kik adnának több lehetősé-
get, hogy Európában boldo-
guljanak és merjenek csalá-
dot alapítani, akkor szerin-
tem egy önazonos jövő vár-
hat Európára. Egy olyan jö-
vő, amelyben képesek va-
gyunk megőrizni a keresz-
tény hagyományokat és az 
egyes nemzeti identitáso-
kat, amitől Európa a világ 
legjobb helyévé vált. Ver-
hofstadt is nyíltan kimondta, 
hogy szükségük van a mig-
rációra, ráadásul olyan álszent és önző mó-
don tette ezt, hogy közben egyfajta huma-
nitárius cselekedetként próbálta beállítani a 
bevándorlók befogadását. Azt hangoztatják, 
hogy segítenek a rászorulókon, a bevándor-
lókon, holott nyíltan vallják, csak a munka-
képes bevándorlókra számítanak.

Nemzeti érzés helyett
gazdasági érdekek

- Tehát akkor a nemzeti érzést náluk felül-
írja a rövidtávú gazdasági stabilitás?

- Ez olyan szinten igaz, hogy ha megnéz-
zük az egyes nyugati országokban, egyszerű 
rövid- és középtávú politikai érdekek vezet-
tek oda, hogy párhuzamos társadalmak ala-
kultak ki, hiszen a csak bevándorló tömegek 
munkaereje és szavazata kellett; az, hogy 
egyébként valós integráció alakulhasson ki, 
amelynek köszönhetően az újonnan érkezők 
Európa kultúráját, történelmét, hagyomá-
nyait és vallását is átvették volna, nem mű-
ködött. Látjuk is ennek a következményeit.

A bevándorlók többsége 
nem akar integrálódni

- Tehát úgy tűnik, nem is fi gyelik, nem is 
veszik számításba, hogy más a kultúrájuk, 
mások a szokásaik, más a családmodelljük?

- Sajnos azok, akik azt gondolják, hogy a 
jólét és a „több” Európa mindenre választ 
ad, elfelejtik, hogy hosszútávon éppen ma-
gát, Európát veszítjük így el. A kevesebb né-
ha több. Ha nem fi gyelünk arra, hogy kik va-
gyunk, és minek köszönhetjük azt, hogy Eu-
rópa a világ legjobb helye, akkor egy idő után 

a számok legyőzhetik az illúzióinkat. Statisz-
tikák bizonyítják, hogy minél nagyobb töme-
gek vándorolnak be különböző kultúrájú or-
szágokból, amelyek különböző hagyomá-
nyokkal, vallási szokásokkal rendelkeznek, 
egy idő után nem az lesz az érdekük, hogy 
a többségi társadalomba integrálódjanak, ha-
nem az, hogy a saját hagyományaikat, törvé-
nyeiket tekintsék elsődlegesnek.

A labda most a néppárti
tárgyalódelegációnál pattog

- Felgyorsultak az események. A Fidesz 
önszántából felfüggesztette tagságát a Nép-
pártban. Felállt a brüsszeli tárgyalódelegá-
ció, amellyel szemben ön az egyik tagja a 
háromtagú bizottságnak Szájer Józseffel és 
Novák Katalinnal együtt. Hogyan zajlik ez 
a tárgyalás, egyeztetés? 

- Még nagyon az elején vagyunk. No-
vák Katalin elküldött egy vaskos anyagot a 
néppárti tárgyalódelegáció részére, amely-
ben a leggyakrabban felmerült kérdésekben 
fejtettük ki az álláspontunkat és tényekkel, 
sajtóhírek helyett jogszabályokkal láttuk el 
őket, úgyhogy a labda most náluk pattog. 
A mi igazi feladatunk azonban az, hogy 
egy perspektívát, jövőképet állítsunk ösz-
sze a Fidesz jövőbeni sorsát illetően a vá-
lasztási eredmények fényében. Két dolog-
ban ugyanis nem tudunk kompromisszumot 
kötni a néppárti tagsággal kapcsolatban: a 
migrációs politikánk és a keresztény identi-
tás kérdésében. Ez ugyanis a magyar embe-
rek akaratán alapul.

Vendégünk dr. Varga Judit államtitkár

Identitásunk, kultúránk, gyermekeink jövője a tét

Folytatás a 7. oldalon

Fotó: Assay Péter
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Hamis állítások
és a valóság

- Honnan fognak adatokat, információt 
gyűjteni? Ha megint elmennek a Helsinki 
Bizottsághoz, meg a TASZ-hoz, meg az ösz-
szes többi NGO-hoz, akkor feltételezhető, 
hogy ugyanazt a választ kapják, mint ami-
ket eddig gyűjtöttek.

- Ez egy nagyon hosszú választ igénylő 
kérdés. 10-11 hónapja járom Európát, és amit 
említ, azzal minden nap találkozom. Eddig 
34 politikussal találkoztam csak idén. 12 or-
szágban, fővárosban fordultam meg, 10 felet-
ti NGO-val, think-tank-kel tárgyaltam. Az ed-
digi tapasztalatom az, hogy a sajtó uralja eze-
ket a kérdéseket, és rengeteg álhír, félinformá-
ció, dezinformáció terjeng az országról. Az én 
tárgyalásaim célja az, hogy együtt olvassuk a 
jogszabályt, és a részletek szintjén bizonyít-
sam be, hogy köszönőviszonyban sincs a va-
lósággal az, amit terjesztenek rólunk. Az még 
egy dolog, ha a retorika szintjén folyik álhír-
terjesztés. A baj ott kezdődik, ha ezek szakér-
tői egyeztetéseken is megjelennek. De hang-
súlyozom, sokkal fontosabb számunkra, hogy 
feltárjuk a választások utáni politikai térképet 
Európában, hogy megtalálhassuk azt a helyet, 
ahonnan a magyar emberek érdekeit a legjob-
ban tudjuk majd képviselni.

A magyar emberek 
akaratának kell megfelelni 
- Lát esélyt arra, hogy az emberek meg-

győzhetőek? Egy rövidtávú tárgyaláson el 
lehet majd oszlatni azokat a kételyeiket, 
amiket évek óta Magyarországgal kapcso-
latban kialakítottak bennük?

- Nagyon fontos, hogy a Néppárt is rendez-
ze sorait, amikor megkapja a választási ered-
ményt. Kérdés, hogy vajon képes lesz-e visz-
szatérni ahhoz a pártcsaládhoz, amelyet Hel-
mut Kohl annak idején elképzelt, és ahova a 
Fideszt meghívta. Hiszen ha a választási ered-
mény azt indokolni fogja, hogy a Néppárt ön-
azonos maradhat és nem kell beleszállnia ab-
ba a liberális versenybe, amibe belekénysze-
ríti most ez a bevándorláspárti baloldal, ha 
nem kell ilyen pszeudo-liberális pártként vi-
selkednie, akkor az teljesen más perspektívát 
nyújthat a Fidesz néppárti tagságának is. El-
lenben, ha egy baloldalnak udvarló, és annak 
megfelelni vágyó, önmagát feladó Néppárt 
lesz a jövő Néppártja, ott nem tudunk komp-
romisszumot kötni, hiszen az nem fog meg-
felelni a magyar emberek akaratának. Sokkal 
fontosabb, hogy megtaláljuk a lehetséges új 
irányokat is a Néppárton belül vagy azon túl.

- Akik ismerik önt, nagyon határozott poli-
tikusnak tartják, és az a hír is járja, hogy ke-
mény tárgyalópartner. Szükség lesz egyébként 
erre, vagy szükség lehet erre a fellépésre?

- A keménységet többféleképpen értel-
mezhetjük. A tények makacs dolgok; ha eb-
ből indulunk ki, akkor tőlem csak kegyetlen 
tényekre számíthatnak a tárgyalópartnerek, 
ellenben próbálom ezt minél kedvesebb 
hangnemben előadni. Az Európai Unió Ta-
nácsában is képviselem a kormányt a 7-es 
cikkellyel kapcsolatban; szerintem ott na-
gyobb keménységre van szükség.

- Három fi a van. Ők mit örökölnek, vagy 
mit ad át nekik ebből a harciasságból?

- Nem hiszem, hogy egyébként harcias 
ember lennék, inkább a karakter nevelésé-
re törekszem. Ez azt jelenti, hogy amíg kis-
gyerekek, amíg hallgatnak a mamára és a 
papára, addig nagyon szeretném, ha bizo-
nyos jellembeli dolgokat sajátítanának el. 
Ami az állóképességet illeti, kemény sport-
képzésnek teszem ki őket. A zenei nevelé-
süket is fontosnak tartom, hogy a bennük 
rejlő tudást és értéket minél szebben tudják 
kifejezni. Ezt a fajta zenei-sport harmóni-
át szeretném nekik átadni, amely egy egész 
életre állóképességet ad. Ezekkel együtt le-
het elérni, hogy az ember jobban viselje a 
kritikát is és mindig próbálja meg legyőz-
ni önmagát. Akármilyen szakmát is válasz-
tanak, nagy előny lesz számukra, hogy tud-
ják állni a sarat.

- Önt a szakterületén jól ismerik az Unió-
ban. A bulvársajtóban nem sokat szerepelt. 
Mi ennek az oka?

- Igyekszem elkerülni.
- Mégis a bulvárhírek középpontjába ke-

rül azzal, hogy egy videójában 32-t dekázik.
- Igen. A gyerekkoromat egy focipályán 

töltöttem, ami a kertünk végében volt. Is-

kola után ott voltam a fi úkkal a grundon. 
Sporttagozatos általános iskolába jártam. 
Ez egyfajta lázadás is volt számomra, mert 
annak idején nem engedték a lányokat az 
iskolában focizni. Az volt a kifogás, hogy 
könnyen megsérülünk. Én nagyon szeret-
tem mindig a labdajátékokat. A foci adott 
volt, hiszen a szomszéd fi úkkal azt lehetett 
játszani. Hozzáteszem, hogy nagyon kevés 
ez a 32. A tini kori önmagam nem örülne 
ennek az eredménynek.

- Több volt?
- Jóval több! De hát ezzel már csak hen-

cegni tudok így, idősebb fejjel.
- Úgy tűnik, ön lehet a bizonyíték arra, 

hogy egy ilyen politikai karrier mellett is le-
het teljes családi életet élni.

- Igyekszem, és nincs bennem hiányérzet, 
hiszen az elmúlt 9-10 évet tanácsadóként egy 
sokkal rugalmasabb időbeosztásban töltöttem, 
úgyhogy mindig sikerült a munka és a család 
között megteremtenem az összhangot. A gye-
rekek most már nagyobbak, a nagyon kicsi kor 
elmúlt, így több időt tudok én is a közélettel töl-
teni, de ha csak tehetem, sietek haza hozzájuk.

- Gondolom, hobbira már nem jut ideje.
- Nekem a család jelenti a hobbit.

Karalyos József
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Folytatás az 1. oldalról
A csarnok modern kör-
nyezetben várja a Heltai 
Jenő térre látogatókat. Az 
április 27-ei ünnepélyes 
megnyitó után jazz kon-
cert, népzenei előadás 
és különböző kézműves 
foglalkozás várja azokat, 
akik az első napon kí-
váncsiak a Békásmegye-
ri Piac és Közösségi Tér 
új épületére. Bár a színes 
program 9 órakor kezdő-
dik, aki vásárolni szeret-
ne, már előző nap 14-től 
19 óráig, illetve szomba-
ton 6 órától megteheti.

Az új létesítményben 
188 férőhelyes mélyga-
rázs jött létre, ahol a lift-
hez legközelebb eső te-
rületeken külön parkoló-
helyek érhetők el a moz-
gáskorlátozottak, a csa-
ládok, valamint – né-
met mintára – a hölgyek 
számára, utóbbiak célja, 
hogy a hölgy látogatók-
nak ne kelljen annyit ci-
pekedni, míg eljutnak az 
autójukhoz. Várhatóan a 
csarnok épület megnyitása 

után elektromos töltőpon-
tok is elérhetők lesznek. 
Szintén a mélygarázsban 
kulturált mosdók állnak 
rendelkezésre a látogatók 
részére. A mozgáskorláto-
zottak számára fenntartott 
mosdóban lehajtható pe-
lenkázóasztal is található. 

Az új csarnoképület 
több mint 50 üzlethelyi-
séggel kezdi meg a mű-
ködését, amelyek a föld-
szinten helyezkednek el, 
és ugyanitt kaptak helyet 
a piacüzemeltetés irodái, 
az elsősegélynyújtó he-
lyiség, valamint a gom-
bavizsgáló is. Az áru-
mozgatásra külön rako-
dóudvar áll rendelkezés-
re a bérlők részére, a hús- 
és hentesárut árusító üz-
letek, illetve a büfék szá-
mára elkülönített folyo-
són lehetséges az üzlet-
helyiségek feltöltése. 

Az új csarnoképület te-
tején a terveknek megfe-
lelően korszerű zöldtető 
található, amely a II. épí-
tési ütemben napelemek-
kel egészül ki.

Nyit a Békásmegyeri Piac új csarnoka

Várhatóan október 20-ig 
megújul a teljes út- és járda-
felület a Rómaifürdő terüle-
tén fekvő utcákban. Az útépí-
téssel egyidejűleg elvégzik a 
kilógó fák gallyazását is.

Az Emőd, a Csalma és 
az Attila utcában út-

felújítás kezdődött ápri-
lis 23-án, mely várhatóan 
október 20-áig tart. A fel-

újítás során a kivitelezők 
teljes zárás mellett dol-
goznak, mely első üteme-
ként a Csalma utca–At-
tila utca útvonalat zárják 
le a Czetz János köz és 
Emőd utca között, mely 
lezárás várhatóan június 
végéig tart. Ezt követő-
en az Emőd utcát zárják 
le teljes hosszában. Az 
útfelújításhoz kapcsoló-

dóan módosul a közössé-
gi közlekedési útvonal az 
érintett utcákban.

Az útfelújítással egy-
időben a fák gallyazását 
is elvégzik. Első ütem-
ben az Attila és Csal-

ma utcák Emőd utca és 
Czetz János köz közöt-
ti szakaszán, ezt követi 
az Anikó utca, majd jú-
nius közepétől az Emőd 

utca teljes szakaszán és 
a terelőútvonalként kije-
lölt Monostori, Nánási és 
Kalászi utcákban törté-
nik munkavégzés.

Útfelújítás Rómaifürdőn

Új fákat ültettek 
a balesetveszélyesek helyére

A játszótér környezetében lévő fák az évek során 
elkorhadtak, eltávolításuk a balesetveszély megelő-
zését szolgálja a Miklós téren. A Miklós tér 1. szám 
előtti területen 7 akácfa található közvetlenül a ját-
szótér környezetében. Ezek közül 6 az utóbbi idő-
ben kiöregedés miatt balesetveszélyessé vált. Óbu-
da-Békásmegyer Közterület-felügyelete a fákat 
szakemberrel felmérette. A szakvélemény megál-
lapításai szerint nagymértékű korhadás és odvaso-
dás történt, ezért az érintett fák kivágását javasolta 
a balesetek megelőzése érdekében. Ez meg is tör-
tént április 16-án. Erre az időre lezárták a játszóte-
ret. A fakivágást követően a területet összetakarítot-
ták, majd a felügyelet munkatársai 8-10 darab 16-20 
centiméter átmérőjű, 2-3 méter magas fát ültettek a 
kivágott növények pótlására. Az őszi időszakban to-
vábbi faültetések lesznek a környéken. 
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A mozgásszervi megbetegedések vi-
lágszerte a legelterjedtebb betegsé-
gek közé tartoznak. Vizsgálatokon 
alapuló becslések szerint előfordulá-
si gyakorisága megelőzi a szív-ér-
rendszeri betegségcsoportét.

Tévhit, hogy csak az idősebb 
korosztály tagjainál jelent-

kezik mozgásszervi betegségek-
kel járó fájdalom, hiszen egyre 
több fi atal felnőtt és középkorú 
is érintett. Mozgásszervi meg-
betegedés a lakosság minden 
korcsoportját érinti, természete-
sen a probléma eredete életkor-
tól függően eltérő lehet. 

A mozgásszervi megbetege-
dések az egyén, a család é s a tár-
sadalom számára is komoly ter-
het jelentenek és egyre növek-

vő népegészségügyi problémát 
is okoznak.

A magyar lakosság körében 
mintegy kétmillióra becsüljük a 
mozgásszervi betegségben szen-
vedők számát, ebből hozzávetőleg 
130-150 ezer embert érint gyulla-
dásos ízületi megbetegedés.

Az irodai, vagy ülőmunkát vég-
zők gyakran számolnak be nyak- 
és váll feszüléséből adódó króni-
kus fájdalomról, valamint derék-
fájásról. Az életkor előrehaladtá-
val pedig előtérbe kerülnek kopá-
sos, meszesedéssel, csontritkulás-
sal járó elváltozások és ennek kö-
vetkezményeként jelentkezhet a 
szűnni nem akaró fájdalom, eset-
leg funkciózavar, amely nem csak 
a mindennapokat nehezíti meg, 
hanem az egyén életminőséget is 
negatívan befolyásolja. 

A téma fontosságára való te-
kintettel a San Marco Szabad-
egyetem soron következő alkal-
mára Prof. Dr. Poór Gyula aka-
démikus, egyetemi tanár, az Or-
szágos Reumatológiai és Fizio-
terápiás Intézet főigazgatója fo-
gadta el meghívásunkat és a 
mozgásszervi betegségek színes 
világáról tart előadást.

Az érdeklődőket május 20-án 
18 órától várják az Óbudai Tár-
saskör nagytermébe (Kiskorona 
utca 7.). Legyen a vendégünk az 
ingyenes rendezvényen!

Egyre nő a mozgásszervi panaszokkal élők száma

Ingyenes mediáció Óbud án
„Legyen végre béke már!”

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központban 
szakképzett mediátorok pártatlanul segítik válás, párkapcsolati, 
kamasz-szülő és egyéb családi konfl iktusok esetén a vitában lé-
vőket abban, hogy megtalálhassák közös, békés megoldásaikat. 
A mediációs folyamat legfeljebb négy alkalmat takar, ami ülésen-
ként két-három órát vesz igénybe.
Mediáció előnyei válás esetén szülők számára: a gyermek és 
szülők lelki egészségének megvédése; pozitív szülői minta meg-
őrzése; idő, pénz megspórolása; a múlt lezárása, jövőbeni haté-
kony konfl iktuskezelés elősegítése.
Mediáció előnyei kamasz és szülő konfl iktusa esetén: egy-
más szükségleteinek több szempontú megismerése; közös meg-
oldásokra és megállapodásra törekvés; megállapodás.
Szolgálatatás sikerének feltételei: a mediációs szolgáltatást 
igénybe vevők motiváltak legyenek problémájuk rendezésében; a 
kellő idő ráfordítása; a jövőre fókuszálás, múltban vájkálás, egy-
más hibáztatásának kerülése; esetleges folyamatban lévő perek 
felfüggesztése (szüneteltetése)
Mediáció igénybe vételének helye és menete: Budapest, III. 
Váradi utca 9-11. Előzetesen telefonos bejelentkezés szükséges, 
a felek részvételi szándékukat a 06-1-250-1964-es telefonszá-
mon jelezhetik. Bejelentkezés után mediátor kollégáink felveszik 
a kapcsolatot a szolgáltatást igénybe vevőkkel.
Mediátoraink: Adrássy Katalin: mediátor-tanácsadó; Baranyi 
Marcsi: mediátor-coach; Tapasztó Gábor: mediátor-szociális 
munkás.

Zsúfolásig megtelt a terem érdeklő-
dőkkel az óbudai Védőnői Szolgálat 
által meghirdetett baba elsősegély-
foglalkozáson a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban. A kisgyermekes csa-
ládok mellett sok kismama is megje-
lent, akik így már felkészülten állhat-
nak az esetleges problémák elébe.

A résztvevők elsajátíthatták a 
csecsemő és kisgyermek-új-

raélesztés elméletét és gyakorlatát. 
A jelenlévők a Vöröskereszt által 
biztosított eszközökön, a csecse-
mő és kisgyermek AMBU babá-
kon maguk is kipróbálhatták a he-
lyes technikát. A foglalkozás má-
sodik felében az otthon és játszó-
téren előforduló leggyakoribb bal-

esetekből eredő sérüléseket ismer-
hették meg, és azok elsősegély-
nyújtását sajátíthatták el a szülők, 
szülőjelöltek. Óbuda-Békásme-
gyer Védőnői Szolgálata az év ele-
jétől indította el új tanfolyamát a 
Magyar Vöröskereszt III. kerületi 
kirendeltségének közreműködésé-
vel. A program havonta, az év so-
rán három különböző helyszínen 
lesz elérhető a kisgyermekes csa-
ládoknak Belső-Óbudán, Békás-
megyeren, Kaszásdűlőn. 

A képzés az óbudai családok szá-
mára ingyenes, de előzetes regiszt-
ráció szükséges a kozpont@obuda-
ivedonok.hu e-mail címen. A kép-
zés helyszíneiről és időpontjáról 
minden további információ a www.
obudaivedonok.hu és az óbudai vé-
dőnők facebook-oldalon érhető el.

Babaelsősegély
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A városrészben május 6-11. 
között rendezik a Születés 
Hete programsorozatot Óbu-
da-Békásmegyer Önkormány-
zata, Óbuda-Békásmegyer 
Védőnői Szolgálata és a Há-
rom Királyfi , Három Király-
lány Mozgalom Óbudai cso-
portjába tartozó szervezetek 
együttműködésében. Április 
28-ig még lehet jelentkezni a 
Vándorbölcsőre.

Az egy héten át tartó 
programsorozatban 

ismét számos foglalko-
zásra, bemutatóra láto-
gathatnak el az Óbudán 
élő várandósok, kisgyer-
mekes családok. Idén a 
rendezvény kuriózuma-
ként május 8-án 15 órá-
tól az Óbudai Danubia 
Zenekar koncertjével 
is kedveskedik a város-
rész a kerületben élő kis-
gyermekes családoknak. 
Az eseményen  adja át 
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármeste-
re az óbudai Vándorböl-
csőt újabb kis lakója szá-
mára a Három Királyfi , 
Három Királylány Moz-
galom óbudai csoportja 
együttműködésével.

Az óbudai Vándorböl-
cső a 2018. évi Születés 
Hete rendezvényen Bús 
Balázs felajánlása révén 
került először egy óbu-
dai családhoz. A Vándor-
bölcső új lakójaként im-

már harmadik alkalommal 
pá lyázhatnak az óbudai 
családok, melynek során 
fél évre ingyen az ottho-
nukba kerülhet az Ágy-
mester Manufaktúra ál-
tal igényesen elkészített 
fabölcső.  A pályázat fel-
tétele, hogy a szülők óbu-
dai lakcímkártyával ren-
delkezzenek és a sorso-
lás pillanatában a kisba-
bájuk már megszületett, 
de még nem töltötte be az 
egy hónapot. 

A jelentkezők e-mailben 
pályázhatnak a csepregi.
erzsebet@3kiralyfi .hu e-
mail címen. A jelentke-
zésnél kérjük, adják meg a 
szülők és a kisbaba pontos 
nevét, lakcímét, a család 

elérhetőségeit (e-mail cím, 
telefonszám) és a kisbaba 

születési dátumát. A pá-
lyázat, jelentkezés benyúj-

tási határideje: 2019. áp-
rilis 28. A sorsolás 2019. 
április 29-én 10.30 órakor 
az Óbudai Kulturális Köz-
pontban lévő Baba-mama 
klubban lesz. 

A Születés Hete  ren-
dezvénysorozat kiemelt 
programja május 10-én 
lesz a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban,  9-től 
15 óráig számos program 
és előadás várja a váran-
dósokat,  a szülőket és a 
szakembereket.

A programokról folya-
matosan tájékozódhatnak 
a www.obuda.hu, www.
obudaivedonok.hu, www.
haromkiralyfi .hu/obuda_
bekasmegyer/hirek#helyi 
weboldalakon valamint 
az Önkormányzat, a Vé-
dőnői Szolgálat és a Há-
rom Királyfi  Három Ki-
rálylány Óbudai csoport-
jának Facebook oldalán 
egyaránt.

Születés Hete Óbudán

Ki lesz a Vándorbölcső új lakója?

Laboratóriumi vizsgálatokra 
csak előjegyzéssel!

Mint arról lapunkban már részletesen olvashat-
tak, a Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári úti 
és Csobánka téri járóbeteg-szakrendelőjében 
április 1-jétől a laboratóriumi vizsgálatokra csak 
előjegyzéssel tudják fogadni a pácienseket. Idő-
pont-egyeztetés hétköznapokon 7-től 18 óráig 
a +36-21-383-2229-es telefonszámon történik 
(nem emelt díjas, helyi tarifával hívható).

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szer-
vezete április 30-án 11-től 19 óráig véradásra hívja 
az embertársaikon segíteni szándékozókat a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házba (Csobánka tér 5.).
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A magyar felsőokta-
tás hagyományo-

san legnagyobb, egye-
temi hallgatók számára, 
kétévente rendezett tu-
dományos seregszem-
léjén, a XXXIV. Orszá-
gos Tudományos Diák-
köri Konferencia kereté-
ben az Óbudai Egyetem 
adott otthont az Infor-
matika Tudományi, va-
lamint a Had- és Rendé-
szettudományi Szekció-
nak április 16-18. között. 

Dr. Benkő Tibor honvé-
delmi miniszter a Had- 
és Rendészettudományi, 
Varga Mihály pénzügy-
miniszter, Budapest II. 
és III. kerületének or-
szággyűlési képviselő-
je pedig az Informatika 
Tudományi Szekciót nyi-
totta meg. A két szekci-
óba több mint 300 pá-
lyamunka érkezett, me-
lyek a három nap alatt 
33 tematikus tagozatban 
hangzottak el.

Tudományos seregszemle az Óbudai Egyetemen

Ebben az évben az óvodai 
nevelés során még nagyobb 
hangsúlyt kap a népszoká-
sok, néphagyományok és 
nemzeti szimbólumok meg-
ismertetése, a gyermekek 
nemzeti identitás tudatának 
megalapozása, hagyomá-
nyaink őrzése, ápolása, 
amely eddig is szerves ré-
szét képezte az óvodai neve-
lésnek. Ez a fő témája az idei 
Óbudai Óvodapedagógiai 
Napok című szakmai prog-
ramsorozatnak is.

A p r og r a m s o r o z a t 
nyitóünnepségét a 

Szindbád rendezvénytér-
ben tartották, az esemé-
nyen 85 pedagógus vett 
részt. - A kormány mó-
dosította az óvodai ne-
velés országos alapprog-
ramját, így az idei neve-
lési évtől hangsúlyosabb 

feladattá válik a gyerekek 
nemzeti identitástudatá-
nak erősítése, így ezért ez 
lett a témája az idei Óbu-
dai Óvodai Pedagógiai 
Napoknak mondta beve-
zetőjében Kelemen Viktó-
ria alpolgármester. Hoz-
zátette: - Óbuda-Békás-
megyer szerencsés hely-
zetben van, hiszen a ke-
rületben már az alap-
program módosítása előtt 
Bús Balázs polgármester 
és Kobzos Kiss Tamás, 
az Óbudai Népzenei Is-
kola néhai igazgatójának 
kezdeményezésére 2016 
őszén bevezették az okta-
tási intézmény „Kismu-
zsika-Néphagyományok 
az óvodában” elnevezé-
sű programot. Ennek cél-
ja a magyar zenei anya-
nyelv, népszokások, ün-
nepek, tánc és zene, ha-

gyományelemek megis-
mertetése a kerület óvo-
dásaival. A foglalkozá-
sok fontos részei az ovi-
sok életének: több mint 2 
ezer gyermek és 70 óvo-
dapedagógus érintett.

Az eseményen a Cse-
resznyevirág Művészeti 
Óvoda tagóvodájába já-
ró gyermekek és peda-
gógusaik adtak műsort. A 
szakmai előadást „A ha-
gyomány és a hazasze-
retet értelmezése a gyer-
mekközpontú óvodában” 
címmel dr. Pálfi  Sándor, 
a Debreceni Egyetem tan-
székvezetője, főiskolai ta-
nára tartotta. A program-
sorozat célja, hogy a ke-
rületben működő 11 óvo-
da 32 épületében dolgozó 
óvodapedagógusok újsze-
rű módszereket, ismerete-
ket szerezzenek. 

Óbudai Óvodapedagógiai Napok
Hagyományok és nemzeti identitás 

Hangszeres felvételi
Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola felvételi meghallgatást hirdet hang-
szeres szakokra. A felvételi időpontja: május 6-án 14-től 18 óráig zongora, gi-
tár; május 7-én 14-től 18 óráig hegedű, cselló; 16-tól 18 óráig hárfa, ütő; május 8-án 
14-től 18 óráig fúvós hangszerek; 16-tól 18 óráig magánének. A felvételi helyszí-
ne: Aelia Sabina AMI központja, III. Harrer Pál utca 7. Az általános iskola II. eme-
letén, az üvegajtón belüli részen. További fontos tudnivalók: a felvételin a jelent-
kezők hallását, ritmusérzékét és a választott hangszerhez szükséges fi zikai adott-
ságokat mérik fel. Kérik, hogy 2 népdal vagy gyermekdal éneklésével készüljenek 
a gyerekek. A hangszeres szakokra a felvétel feltétele a szolfézs előképző elvég-
zése, illetve 10 éves kor  felett, ezen tudásanyag megléte. Zongoratanuláshoz saját 
hangszer  elengedhetetlen. A felvételire olvashatóan kitöltött jelentkezési lap szük-
séges, mely az iskola honlapjáról letölthető. A zsúfoltság elkerülése érdekében ké-
rik, egyeztessenek időpontot a 388-8569-es telefonszámon április 29-től. A hang-
szerbemutató időpontja: május 2-án 16.30 órától. Helyszíne: Szent Péter és 
Pál Szalézi Általános Iskola tornaterme (III. Fényes Adolf utca 10.). Jelentkezé-
si lap és időpont a hangszerbemutató után a helyszínen is kérhető.

Lovas Márton és Székely Mi-
lán, a békásmegyeri Veres 
Péter Gimnázium diákjai 
egyéniben és csapatban is 
bronzérmet szereztek a ma-
gyar válogatott színeiben a vi-
etnámi Hanoiban megrende-
zett matematikaversenyen.

A megméret tetésen, 
melyet április elején 

tartottak, 14-16 éves di-
ákokból álló csapat kép-
viselte Magyarországot. 
A meghívásos erőpró-
bán a magyar fi atalok 14 
ország korosztályos vá-
logatottaival mérhették 
össze tudásukat – a világ 
számos pontjáról érkező, 
többek között kínai, irá-
ni, maláj, spanyol és len-
gyel csapatokkal.

Az egyéni versenyszá-
mokban egy arany, két 

ezüst és hét bronzérem-
mel gazdagodtak a ma-
gyar diákok, a csapat-
versenyekben korosztá-
lyonként a fi atalabb csa-
pat bronzérmes, az idő-
sebb csapat ezüstérmes 
lett. A junior csapat tag-
jaként két diák, Lovas 
Márton (8.b) és Székely 
Milán (8.a) a Békásme-
gyeri Veres Péter Gimná-
zium két tanulója bronz-
érmet szerzett egyéniben, 
és csapatban is.

A versenyzők és kísé-
rő tanáraik felkészítését 
és utazását a Klebelsberg 
Központ szervezte, támo-
gatást nyújtott hozzá az 
Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium, valamint 
az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának egész-
ségügyi államtitkársága. 

Békásmegyeri érmek 
a matematikaversenyen
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Április 21-én van a Bölcső-
dék Napja, ez alkalomból a 
bölcsődei dolgozókat kö-
szöntötte Bús Balázs pol-
gármester az Óbudai Kultu-
rális Központban. 167 éve, 
1852. április 21-én nyitotta 
meg kapuit Brunszvik Júlia 
vezetésével a Pesti Első 
Bölcsőde Egylet a Kalap ut-
cában.

- Ma országosan 48 
ezer bölcsődei férőhely 
van, a megfogalmazott 
kormányzati cél szerint 
azonban három éven be-
lül 60 ezerre kell bőví-
teni ezt a számot. Saját 
tapasztalatunk ugyan-
akkor azt mutatja, hogy 
már most sem könnyű a 
munkaerőt megtartani, a 
gyermek-ellátó intézmé-
nyekben pedig ez a prob-
léma hatványozottan je-
lentkezik. Mi azon dol-
gozunk, hogy megtalál-
juk a kényes egyensúlyt 
az ideális munkaviszo-

nyok megteremtése az 
önkormányzat lehetősé-
gei között – mondta Bús 
Balázs.

Hozzátette: - Azt mond-
hatom, hogy Óbudán ál-
talánossá vált a szolgál-
tató szempontú bölcső-
dei működés, amelynek 
a középpontjában a gyer-

mekek jóléte, egészsége, 
fejlesztése áll, s ez ese-
tenként már a magánböl-
csődék színvonalát idéző 
szolgáltatásokat is jelent, 
elég, ha csak az élő nép-
zenei foglalkozások si-
keres fogadtatására gon-
dolunk. Biztos vagyok 
benne, hogy bölcsődéink 

döntő többségében elkö-
telezett, komoly hivatás-
tudattal rendelkező kol-
légák dolgoznak, és azt is 
tudom, hogy a gondozói, 
nevelői munka a támoga-
tó kiszolgálás nélkül el-
képzelhetetlen.”

A polgármester beszé-
de után köszöntötte az 

összes óbudai bölcsődé-
ben dolgozót. A Vízior-
gona 1 Bölcsőde munka-
társai egész éves elköte-
lezett munkájukért elis-
merésben részesültek.

Óbudán 1929-ben nyílt 
meg az első bölcsőde, a 
Nagyszombat utca és a 
Végvár utca sarkán álló 
épületben, ahol anyaott-
hon és védőintézet is mű-
ködött. A szakmai mun-
ka ebben az időben még 
csupán az etetésre, tisz-
tázásra és fürdetésre kor-
látozódott.  Azóta nagyot 
változott a világ. A csa-
ládok megélhetéséhez 
ma már elengedhetetlen 
az anyukák keresete, így 
nőtt a bölcsődei férőhe-
lyek iránti igény is.

Óbuda-Békásmegye-
ren pillanatnyilag 11 in-
tézményben közel 1000 
kisgyermeket nevelnek 
és gondoznak az Egyesí-
tett Bölcsődék szakkép-
zett kisgyermeknevelői, 
akik közül egyre többen 
diplomával is rendelkez-
nek.

Kisgyermeknevelőket köszöntöttek

Óbudán 25 éve működik a 
játszócsoport szolgáltatás, 
ami jelenleg két helyszínen lá-
togatható.  A Viziorgona 1. 
Bölcsődében és a Szérűskert 
Bölcsődében, minden hét-
köznap szeretettel várják a 
kisgyermekeket és kísérőiket.

A helyi önkormány-
zat több olyan szol-

gáltatást is felkarolt a böl-
csődékben, amelyek tör-
vényileg nem lennének 

kötelezőek. Ilyen például 
a rendkívül népszerű ját-
szócsoport. A fi zetős szol-
gáltatást a polgármeste-
ri hivatal már negyedszá-
zada támogatja, és azok-
nak a családoknak, gye-
rekeknek szól, akik még 
nem járnak közösségbe, 
de a szocializációhoz fon-
tos számukra a közössé-
gi élmény megszerzése. 
A programok között meg-
találjuk az ünnepeket, a 

népzenét, a játékokat, ese-
tenként pedig szakembe-
reket is meghívnak a szü-
lő-csecsemő konzultáció 
témájában.

Vendégségben 
a bölcsődében
A játszócsoport tulaj-

donképpen egy délelőt-
ti napközi, ahol szakkép-
zett kisgyermeknevelő há-
ziasszony várja a kicsi-
ket és kísérőiket. A két ját-

szócsoportos bölcsődében 
minden hétköznap reggel 
9-től 12:30-ig főleg gyeden 
vagy gyesen lévő anyukák 
viszik a gyermekeiket, de 
olyanok is mehetnek, akik 
nem kerületi lakosok. A 
legkisebbektől 3 éveskorig 
mindenki megtalálja a ne-
ki való elfoglaltságot. Van, 
aki csak nézelődik, mások 
bekapcsolódnak a vendég-
látó által vezetett játékok-
ba a többi gyermekkel. A 
korosztálynak megfelelő-
en berendezett tágas terem-
ben lehet kúszni, mászni, 
szaladgálni, játszani, be-
szélgetni, énekelni és tán-
colni. Megismerkedhetnek 
különböző játék-eszközök-
kel, nagy mozgást segítő, 
a fi nom mozgást fejlesztő 
játékokkal. Tízóraira 100 
százalékos rostos ivólevet 
kapnak, utána következ-
het a sok játék és beszélge-
tés, az együttlét csúcspont-
ja pedig a közös ebéd, ami-
kor a gyerekek együtt terí-
tenek, és esznek. Eközben 
megismerkednek a kul-
turhigiéniai szokásokkal 
és szabályokkal. Aki elfá-
rad, nyugodtan lepihenhet, 
hiszen az egészen kicsik-

nek is van fekvőhelye, rá-
csos ágya, és a különböző 
korosztályok kényelmesen 
megférnek egymás mellett. 

Egyre népszerűbb
Általában 6-8 kisgye-

rek jön el egy-egy ilyen 
délelőttre, kísérővel, és 
van, aki hetente 2-3 alka-
lommal is elhozza a kicsi-
nyét a két bölcsőde vala-
melyikébe. Az sem ritka, 
hogy az anyuka magával 
viszi a néhány hónapos 
kistesót is

Szülőknek 
is érdemes!

A játszócsoport leg-
nagyobb erénye, hogy a 
szülőségben, szülői sze-
repvállalásban megerő-
síti az apukákat és anyu-
kákat, valamint pozitív 
visszacsatolást ad a gyer-
mekeknek és a felnőttek-
nek egyaránt. 

 Ha érdekli a játszócso-
port, munkaidőben itt tud 
érdeklődni a részletek 
iránt: Víziorgona 1. Böl-
csőde: +36-1-454-0948. 
Szérűskert Bölcsőde: +36-
1-388-6509 vagy az obu-
daibolcsodek.hu oldalon. 

Népszerű a játszócsoport

Május első vasárnapjához 
közeledve lázasan készü-
lődnek a kisgyermekneve-
lők és a bölcsődei munka-
társak az anyák napjára. A 
kicsikkel együtt készítik az 
ajándékokat, meglepetése-
ket az édesanyáknak.

Ajándékokat, meglepe-
tés rajzokat készíte-

nek, mondókákat és éne-
keket tanulnak, nagyon 
készülnek anyák napjá-
ra a kerületi bölcsődék-
ben. Az Óbudai Egyesí-
tett Bölcsődék intézmé-

nyeiben a szakemberek 
fontosnak tartják, kiemel-
ten kezelik a szülők és a 
kisgyermeknevelők kap-
csolatát. A bölcsődei dol-
gozók sokat tudnak segí-
teni az anyukáknak, apu-
káknak, nagyszülőknek a 
beszoktatás időszakában. 

Egy nemrégiben készült 
felmérés szerint a város-
részben a szülők egyönte-
tűen jó véleménnyel van-
nak a bölcsődei ellátásról. 
A szülőknek számos lehe-
tősége van arra, hogy gyer-
mekükkel kapcsolatos kér-

déseikre választ kaphassa-
nak, többek közt: a „böl-
csőde-kóstolgatókon”, a 
nyílt napokon, a szülői ér-
tekezleteken és a fogadó-
órákon. Április végén lezá-
rul a bölcsődei jelentkezé-
si időszak, a szülők június-
ban kapnak tájékoztatást, 
hogy gyermeküket melyik 
bölcsődébe vették fel. Idén 
közel ezer kisgyermek ke-
rül bölcsődébe a III. kerü-
letben, ahol szakképzett és 
tapasztalt kisgyermekne-
velők vigyázzák minden 
lépésüket.

Anyák napja a bölcsődékben

Fotó: Antal István











A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 06-1-430-4700. 
Az ügye le tet a 430-4712-es számon hív hat ják, itt te he tik meg be je len té se i ket. 

 Óbudai sziréna

Áldozatsegítés új időpontban 
A budapesti Áldozatsegítő Központ munkatársai 
ezentúl csütörtökönként fogadják ügyfeleiket a III. ke-
rületi rendőrkapitányságon, ahol továbbra is abban 
nyújtanak segítséget, hogy az áldozattá vált szemé-
lyek a bűncselekmény okozta hátrány, így különösen 
testi vagy lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás, va-
gyoni kár folytán megváltozott élethelyzetük helyreál-
lításához egyénre szabott támogató segítséget kap-
hassanak. Előzetes bejelentkezésre az alábbi elérhe-
tőségeken van lehetőség: az 06-1-550-1636-os tele-
fonszámon. Email: aldozatsegitokozpontbudapest@
im.gov.hu; Honlap: aldozatsegitokozpont.im.gov.hu. 

A rendőrök elfogták azt a román férfi t, aki ne-
kiütközött egy autónak – ami felborult –, majd 
a férfi  segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.

Egy 54 éves román állampolgár márci-
us 12-én reggel a Pacsirtamező utcá-

nál autójával a tilos jelzés ellenére át akart 
menni a kereszteződésen, de nekiütkö-
zött a Vörösvári úton szabályosan köz-
lekedő autónak, amely felborult. A fér-
fi  ezután nem állt meg, és az adatai hát-
rahagyása, valamint segítségnyújtás nél-

kül továbbhajtott. A felborult autó veze-
tője könnyű sérülést szenvedett. A baleset 
egyik szemtanúja, egy másik autós a fér-
fi  után ment és a helyszín közelében visz-
szatartotta a rendőrök kiérkezéséig. Az 
54 éves elkövetőt a rendőrök elfogták, ve-
le szemben alkoholszondát alkalmaztak, 
amely pozitív értéket mutatott. A Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság közlekedés-
rendészeti főosztályának nyomozói a ro-
mán férfi t segítségnyújtás elmulasztása 
miatt gyanúsítottként hallgatták ki. 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság a polgári védelem világ-
napja alkalmából ünnepséget ren-
dezett az igazgatóság Dologház ut-
cai épületében. Mások mellett négy 
III. kerületi rendőr munkáját is elis-
merő oklevéllel jutalmazták.

A III. kerületi Rendőrkapi-
tányság négy fi atal mun-

katársa vehetett át elismerő ok-
levelet a Fővárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság polgá-
ri védelem világnapja alkalmá-
ból rendezett ünnepségén. Ja-

kab Nikolett őrmester, Sztoly ka 
Roland zászlós, Lukács Ádám 
törzsőrmester és Gordos Ri-
chárd főtörzsőrmester. Az elis-
merés azért járt, mert kiemelke-
dő munkájukkal segítették a ka-
tasztrófavédelmiseket. 

A III. kerületi rendőrök men-
tették meg egy nő életét, akit ki-
hoztak a füsttel telt lakásából. A 
rendőrség ügyeletére még január 
28-án délelőtt érkezett bejelentés 
érkezett, hogy egy társasház har-
madik emeleti lakásának kony-
hájában füst keletkezett. A hely-

színre érkező rendőrök az ajtót 
benyomva bejutottak a lakásba 
és megtalálták a padlón fekvő 
idős nőt, akit azonnal kimentet-

tek. A 76 éves asszonyt a mentő-
szolgálat munkatársai a helyszí-
nen ellátták és füstmérgezés gya-
nújával kórházba vitték. 

Rendőrök, mint mentők 

Balesetet okozott, majd elhajtott 
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Véget ért a lomtalanítás. Az intézke-
désekről és elért eredményekről Rácz 
Ferenc Péter, Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyeletének igazgatója 
kérésünkre összefoglalta a történte-
ket, hogy a lakosok objektív képet al-
kothassanak arról a példaértékű ösz-
szefogásról, háttérmunkáról, ami a 
lomtalanításban résztvevők munká-
ját jellemezte. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a 
lomtalanítás fővárosi közszol-

gáltatás. A kerületben, az akció-
ban résztvevő intézmények és a 
rendészeti szervek együttműkö-
dő munkatársai kizárólag azért te-
vékenykedtek, erőt, energiát nem 
kímélve, hogy minél hamarabb 
helyreálljon a lakosság komfort-
érzete és a közterületek rendje. 
A felkészülés időszakában nagy 
hangsúlyt fektettünk a lakosság 
folyamatos tájékoztatására és a 
nemkívánatos jelenségek megelő-
zésére. Egyebek mellett plakáto-
kat készítettünk, melyeken az ál-
talános információkon túl bemu-
tattuk a lakóknak, hogy milyen 
káros következményekkel jár a lo-
mok idő előtti kihelyezése. Az in-
formációkat folyamatosan közzé-
tettük a közösségi oldalakon, és a 
kerületi hírportálokon is – tudtuk 
meg Rácz Ferenc Pétertől. 

Ellenőrzés 
éjjel és nappal

Óbuda-Békásmegyer Közterü-
let-felügyelete a segítségül hívott 
társszervekkel együttműködve, az 
FKF Nonprofi t Zrt. munkáját se-
gítették a lomtalanítás gördülékeny 
lebonyolítása érdekében. A rendőr-
ség, a FÖRI, a polgárőrség és a sa-

ját állományunk szolgálata össze-
hangoltan ellenőrizte a közterületet 
éjjel és nappal. A lomtalanítás ideje 
alatt összesen 382 helyszín ellenőr-
zését végezték el. A lomtalanítás-
sal érintett körzeteket és a kihelye-
zett lomok környékét, a felbukka-
nó gyanús személyeket folyama-
tosan, demonstratívan ellenőrizték, 
911 igazoltatás és 410 gépjármű-
ellenőrzés történt. Ennek során két 
járművet elszállíttattak a felügye-
lők. A csaliként kihelyezett, közle-
kedést akadályozó, vagy egyéb ok-
ból kifogásolható lomokat 85 hely-
színről felpakolták és ideiglenesen, 
pár óráig a Pók utcai telephelyre 
szállították, ahonnan az FKF meg-
beszélés alapján azonnal el is szál-
lította a hulladékot. A köztisztasá-
gi csoport dolgozói összesen 1120 
köbméter, idő előtt kipakolt lomot 
szállítottak el és 100 köbméter hul-
ladékot mozgattak meg. 

Teljes körű 
tájékoztatást adtak
Hat alkalommal találtak veszé-

lyes hulladékot (festék, higító, au-
tógumi) az egyes helyszíneken. A 
közterület-felügyelőknek sike-
rült rendszám alapján azonosíta-
ni azokat, akik azokat kipakolták. 
A járőrök visszarendelték az elkö-
vetőket a helyszínre, és a veszé-
lyes hulladék eltávolítására kö-
telezték őket. A felügyelet meg-
erősítette a diszpécser szolgálatát, 
hogy a bejelentéseket megfelelő-
en tudják fogadni és kezelni. A 
vezetékes telefonszámra, illetve 
az ideiglenes jelleggel létrehozott 
lomtalanítási forródrót számára 
összesen 1109 telefonhívást kap-
tak a lomtalanítással kapcsolat-

ban. 69 panasz érkezett hangos-
kodás, a lomisok jelenléte illetve 
az idő előtt kipakolt lomok miatt, 
a többi megkeresés csupán infor-
mációkérés volt, konkrét időpon-
tokról, helyszínekről tájékoztat-
tuk az érdeklődőket. 20 esetben 
volt szükség szankció alkalma-
zására, amely szabálysértési fel-
jelentés vagy helyszíni bírság ki-
szabását jelentette. A rendőrség 5 
esetben alkalmazott személyi sza-
badságot korlátozó intézkedést.

Takarítás, 
szinte azonnal

Az FKF Nonprofi t Zrt. bevett 
gyakorlata alapján a hulladék el-
szállítását követően, másnap meg-
kezdődött a területek takarítása 
és a hátrahagyott szemét össze-
gyűjtése. A közterületek rendjé-
nek fenntartása érdekében Bús Ba-
lázs polgármester külön túlórake-
retet biztosított az FKF Nonprofi t 
Zrt. takarítóinak, hogy a hulladé-
kokat a kipakolást követő reggel 
minél hamarabb el lehessen szállí-
tani, ami után haladéktalanul meg 
lehetett kezdeni a terület takarítá-

sát. Ez a kezdeményezés egyedül-
álló a fővárosban, ennek köszön-
hetően minden eddiginél gördülé-
kenyebben zajlott az idei lomtala-
nítás és a takarítás folyamata.

Új tervek 
a jövőre nézve

A lomkupacok gyors felszá-
molása és a folyamatos tájékoz-
tatás hatására az illegális  hulla-
dék sokkal kevesebb ideig volt 
kint a közterületen, mint az ezt 
megelőző években. Az optimális 
megoldás megtalálása érdekében 
Bús Balázs polgármester munka-
csoportot hívott össze az egyéb, 
a lomtalanítás jelenlegi gyakor-
latát kiváltó alternatív megoldá-
sok kidolgozására, melyre nagy 
igény mutatkozik a lakosság ré-
széről is. Ilyen megoldás lehet 
az időszakos, kis térséget érintő 
lomtalanítás, a megrendelés alap-
ján, egy-egy lakóközösség által 
kérhető helyi lomtalanítás szol-
gáltatásának igénybevétele évi 1 
alkalommal, az ideiglenes hulla-
dékgyűjtő pontok kijelölése vagy 
hulladék udvar létesítése. 

Példaértékű összefogás a lomtalanítás alatt

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata 2007-ben indította el el-
ső alkalommal a kerület komposz-
tálási programját, amelynek egyik 
fontos eleme volt a lakossági hely-
ben történő komposztálás ösztön-
zése. Ez a mintaprogram 2010-
ig zajlott, igen sikeresen. A képvi-
selő-testület idén februárban elfo-
gadta a kerület 2. komposztálási 
programját, amely újból lehetővé 
teszi, hogy a helyi, elsősorban ker-
tes házban élő lakosok részt ve-
gyenek a támogatott programban. 
A tapasztalatok alapján kerületünk-
ben a magánembereknél nagy 
mennyiségben keletkező kony-
hai és kerti „zöld javak” jelentős ré-
sze a kommunális hulladékba ke-

rül (kb.50-60%), holott ez senkinek 
sem jó: mert növeli a kommunális 
hulladék mennyiségét; nehezeb-
ben és költségesebben kezelhető-
vé teszi a lerakóra kerülő hulladé-
kot; a talaj és a növények számára 
szükséges tápanyagokat, így ko-
moly értéket veszítünk el vele.
A program kidolgozásával koráb-
ban megbízott Komposztfórum 
Magyarország Egyesület végzi a 
program lebonyolítását, amely-
nek keretén belül idén 100-150 
család helyi komposztálását tud-
ja az önkormányzat támogatni 
komposztáló-edényzet ingyenes 
átadásával, képzés és tanfolya-
mi jegyzet biztosításával. Azok-
nak, akik szeretnének csatlakoz-
ni a programhoz, a következőket 
kell vállalniuk: a komposztálás fo-

lyamatos végzését, képzésen va-
ló részvételt, nyitottságot az isme-
retek alkalmazására és továbba-
dására, a komposztálás népsze-
rűsítésére, évenkénti adatszolgál-
tatást az önkormányzat felé.
Jelentkezni a programban va-
ló részvételre az obuda@kom-
posztforum.hu e-mail címen, 
vagy a jelentkező lakóhelyén 
működő civil szervezetnél lehet.
• Aranyhegy, Ürömhegy, Péter-
hegy térségében lakók – Há-
romhegyek Közhasznú Egyesü-
let: info@haromhegyek.hu, 
• Mocsáros térségében lakók – 
Aquincum-Mocsáros Egyesület: 
info@mocsarosegyesulet.hu
• Csillaghegyen lakók – Csillag-
hegy Polgári Kör Egyesület: csil-
laghegyiek@gmail.com  

• Csúcshegy térségében lakók – 
Menedék a Csúcshegy Barátai-
nak Egyesülete: benmad@fre-
email.hu vagy peter.kadar@t-
online.hu
• Óbuda-Hegyvidéken lakók – 
Óhegy Egyesület: egyesulet@
ohegy.hu 
• Békásmegyer- Ófaluban lakók 
– Óbor-kör Egyesület: info@
oborkor.hu 
Jelentkezési határidő: 
2019. május 31.
A komposztálással kapcsolatos ál-
talános információk megtalálható-
ak a Komposztfórum Magyaror-
szág Egyesület honlapján (www.
komposztforum.hu). További 
kérdésekkel Somlói Viktóriához le-
het fordulni, e-mailben: obuda@
komposztforum.hu. 

Komposztálási program

Fotó: Antal István
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Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Non-
profi t Kft. közel 30 helyi lakó részvételével tar-
tott közösségi tervezést a Holdudvar parkban 
április 11-én. A fórum témája a felújított park 
használatának szabályozása és a házirend 
megalkotása volt.

Az Ágoston Művészeti Óvoda tornater-
mében rendezett tervezéssel az volt a 

szakemberek célja, hogy olyan parkhaszná-
lati szabályzatot alkosson meg a közösség, 
amely betartható, a többség által elfogadha-
tó, és ami egy házirend formájában az egész 
parkra érvényesíthető. Miután az est mode-
rátora, Lukácsházi Gergely, az Óbuda-Bé-
kásmegyer Városfejlesztő Kft. kommuniká-
ciós vezetője bevezetésként ismertette a kö-
zösségi tervezés célját, egy játékos feladat 
mentén indult el az együttgondolkodás.

Szabályozási javaslatokat 
vitattak meg

A park különféle funkciójú területeire fó-
kuszálva összegyűjtötték a szabályozási ja-
vaslatokat a pihenőtérre, központi térre, ját-
szótérre, sportkertre, tini-részre, csúszda-
parkra valamint a kutyabarát zónára vonat-
kozóan. Visszatérő igény volt a dohányzás 
és alkohol-fogyasztás tiltása, egy-egy terü-
letre nyitvatartási rend bevezetése. A kutya-
barát zóna szabályozása volt az este legkri-
tikusabb témája, ezért ennek megvitatására 
szánták az est második felét. A kutyásoknak 
kijelölt terület ötlete még a 2015-ben indult 
közösségi tervezésen merült fel. Az akkori 
közös döntés lényege, hogy a park közép-
ső területén egy olyan zónát jelöljenek ki, 
ahol a kutyák póráz nélkül sétálhatnak, egy, 
a közösség által meghatározott mindennapi 
beosztás szerint, leginkább a délelőtti és es-

ti órákban, amikor az idősebbek és gyere-
kek kevesebbet látogatják a parkot.

A korábbi közösségi tervezésen már részt 
vett az EBOVO Egyesület. 

Kompromisszumok
a kutyásokkal

Mivel a parkot sok kutyás használja, meg-
kerülhetetlen, hogy az ő igényeik is érvénye-
süljenek a használat tekintetében, ugyanakkor 
a konfl iktusok megelőzése érdekében a ku-
tyás használat szabályozása és a felelős, má-
sokra fi gyelő kutyatartási szokásrendszer ki-
alakítása is fontos. A park környékén lévő ház-
tartásokban 2015-ben egy önkormányzati fel-
mérés alapján 200 kutyát tartottak. Ez a szám 
azóta feltehetően tovább emelkedett, az itt élő 
kutyások pedig rendszeresen használják a par-
kot sétáltatásra, átközlekedésre. A jelenlévők 

egy része a zárt kutyafuttató kialakítása mel-
lett érvelt, mivel azonban 2015-ben már eldőlt, 
hogy az időkorlátozáshoz kötődő kutyabarát 
zóna feloldhatja a konfl iktusokat, és a koncep-
ció- valamint kiviteli terv is e döntés alapján 
készült el, folytatták a szabad kutyás területre 
vonatkozó szabályok megvitatását. Néhányan 
jelezték, hogy saját maguk vagy gyerekeik mi-
att félnek a kutyáktól, tehát az is fontos, hogy 
a parkot használó gazdik csak olyan kutyát en-
gedjenek szabadon, amelyik behívható, jól ne-
velt és másokra nézve veszélytelen. Így abban 
maradtak a felek, hogy késő este, mikor gyere-
kek és idősek kevésbé sétálnak a parkban, sza-
badon lehessen engedni az ebeket az arra ki-
jelölt kutyabarát területen. A résztvevők elfo-
gadták a korlátozott használathoz kötődő, ku-
tyabarát zóna kialakítását, és a park többi ré-
szén a kötelező pórázhasználatot. 

Közösségi tervezés a Holdudvar park használatáról

A volt BUSZESZ területén szinte új 
városrész épül. Egy 1400 lakásos la-
kópark és az ehhez kapcsolódó iro-
da, valamint kereskedelmi egységek 
építését jelentette be a fejlesztő.

A folyóparti területet koráb-
ban a Buszesz élelmiszer-

ipari üzem foglalta el, amely 
1867-től működött itt. A legen-
dás üzemben szeszesitalokat, 
üdítőt, élesztőt is előállítottak, és 
ásványvizet palackoztak. A gyár 
a 2000-es években költözött el, 
a kiürített épületeket – egyetlen 
védett gyárcsarnok kivételével – 
tavaly ősszel bontották le. 

A Waterfront City megvaló-
sításával a magyar ingatlanfej-
lesztő, a Biggeorge Property cél-
ja egy emberközeli, környezet-
tudatos, a környékbe integráló-
dó „smart city” városrész létre-
hozása, 1400 lakással, és 10 ezer 

négyzetméter kereskedelmi, ven-
déglátó és iroda egységgel. A Fi-
latorigáti és az Árpád hídi HÉV-
megálló közötti szakaszon, a Du-
na-parthoz közel, 5 hektár alapte-
rületen épül majd fel a projekt a 
Folyamőr utca, Miklós tér, Bog-
dáni út által határolt területen. A 

projekt területén halad majd át a 
Kolosy térről induló Budai Pro-
menád azon szakasza, amely a 
600 méterre található Fő térrel 
köti össze a projektet a jövőben. 
A megvalósítás során felújítják a 
területen található, helyi védelem 
alatt álló épületeket, valamint je-

lentős közösségi fejlesztéseket 
is végrehajtanak a környéken. A 
projekt koncepció része az a gya-
loghíd, amely a Waterfront City 
területéről indulva kötné össze 
a környéket az Óbudai-szigettel 
(Hajógyári-sziget). A koncepció 
egyeztetését a fejlesztő megkezd-
te a III. kerületi és a Fővárosi Ön-
kormányzattal, a híd megvalósí-
tása a projekt későbbi ütemében 
történhet, a fővárossal történő 
megállapodás függvényében. Az 
épületekre jellemző, hogy maga-
sabbak lesznek az átlagos új épí-
tésű társasházaknál. Földszin-
tes és 13, valamint 8 emeletes 
épületek váltják egymást. Az el-
ső ütemben, 3 épületben 267 la-
kást alakítanak ki, 28-145 négy-
zetméteres alapterülettel. Az épü-
letek terveit a Hajnal Zsolt, Ybl 
díjas építész nevével fémjelzett, 
számos színvonalas lakó- és köz-
épületet tervező Hajnal Építész 
Iroda készítette el. 

Új városrész épül a Buszesz helyén

Jelenleg régészeti feltárás folyik a területen
Fotó: Zumpf András
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Budapesten az első troli-
buszt 1933 decemberében 
Óbudán helyezték üzembe. 
A Vörösvári út és az Óbudai 
Temető között 7-es számmal 
közlekedett, amelyet később 
szimplán T-re módosítottak. 

Ez a furcsa, öszvér jár-
mű, amely egyesítet-

te magában a villamos és 
az autóbusz előnyeit, ak-
kor már nem volt ismeret-
len Magyarországon. A 
századforduló idején lé-
tesült első trolibusz-vo-
nalak ugyan még nem a 
ma általánosan elterjedt 
felsővezeték- és áramsze-
dő-rendszert alkalmaz-
ták, de már akkor mesz-
sze túlmutattak korukon. 
Elsőként a Pozsony-Vas-
kutacska, a Poprád-Ótát-
rafüred és a nagyszebe-
ni trolibuszvonalak épül-
tek ki. Ezek még való-
ban igen furcsa járművek 
voltak: általában vasalt, a 
szekerekéhez hasonlatos, 
tehát még nem gumiab-
roncsos kerekű „társas-
kocsik”, amelyek ener-
giaellátása az út felett ki-
feszített kettős felsőveze-
téken keresztül történt. 

Kísérleti buszok
A MÁVAG trolibusza, 

a T-480-as kísérleti jelle-
gű volt, amit az is bizo-
nyít, hogy a várható kis 
forgalom miatt külterü-
leti szakaszon próbálták 
ki a trolibuszt. A járatnak 
– aminek a menetideje 8 
perc volt – meghagyták a 
7-es számot, a vezető bu-
szos egyenruhában ült a 
volán mögé. A három for-
galomba állított járműből 
kettőt a villamosok sár-

ga színére festettek, a ka-
lauz is „villamos”-egyen-
ruhában dolgozott. A tro-
lik garázsa az óbudai vil-
lamos kocsiszín lett. 

Megbízható járat
A kezdeti zavar ellené-

re az óbudai viszonylat a 
BSZKRT egyik legmeg-
bízhatóbb járatává vált. Ti-
zenegy éves története so-
rán jelentősebb műszaki 
hiba vagy baleset nem tör-
tént, csak 1941-ben kellett 
buszokat beállítani, ami-
kor a járműveket a jobbol-
dali közlekedésre alkalmas-
sá alakították át. A sikert 
látva a BSZKRT vezetése 
1942-ben úgy döntött, hogy 
újabb fővárosi trolibusz-
vonalakat nyit. 1944. szep-
tember 21-ig tartott ez a kí-
sérleti állapot, amikor egy 
bombázás vetett véget az 
óbudai trolibuszok „diadal-
útjának”. Azóta sincs troli a 
Dunán túl Budapesten. 

Ezeknek a trolibuszok-
nak az áramszedője Mer-
cedes-Stohl rendszerű 

volt, amelynél a kettős fel-
sővezetéken négy apró ke-
réken guruló áramszedő-
kocsit, a „macskát” – alig-
hanem innen van a „futó-
macska” kifejezés – hajlé-
kony kábel kötötte össze a 
kocsival. Ennek kezelését 
a segédvezető végezte: a 
vezetékhez képesti elmoz-
dulástól függően a kábelt 
utánaeresztette vagy szo-
rosabbra húzta. 

Budapesten – a század-
fordulós rossz tapasztala-
tokból is okulva – egy új 
rendszerű trolibuszvonalat 
építettek, de még mindig 
csak kísérletként. A fő gon-
dolat az volt, hogy a meg-
növekedett forgalmú autó-
buszvonalak helyett, még 
a villamos-vonal megépí-
tése előtt, a villamosnál ol-
csóbban telepíthető, de az 
akkori autóbuszokhoz ké-
pest nagyobb szállítási ka-
pacitású, és mindenekelőtt 
olcsóbb üzemű trolibusz-
szal mintegy „feltérképez-
zék” az új vonalat. Ebben 
a szellemben született meg 

az óbudai trolibusz, ame-
lyet 1933. december 16-án 
adtak át a forgalomnak.

Háború után 
megszűnt

A vonal az óbudai villa-
mos-vonal akkori végállo-
másától, a mai Bécsi út és 
Vörösvári út találkozásától 
2,7 kilométer hossz ban az 
Óbudai Köztemetőig tar-
tott. A kocsikat a Ganz, il-
letve a MÁVAG szállítot-
ta. 1941 őszén – a többi tö-
megközlekedési járműhöz 
hasonlóan – a jobb olda-
li közlekedés bevezetése-
kor a kocsik ajtajait át kel-
lett szerelni a másik oldal-

ra. A vonal működése so-
rán beváltotta a hozzá fű-
zött reményeket, új vona-
lak mégsem épültek. Az 
óbudai trolibusz felsőveze-
ték-hálózata Budapest ost-
romakor, 1944 december-
ében teljesen megsemmi-
sült. A háború után nem is 
építették újjá. A kocsikat 
azonban – kijavítva sérülé-
seiket – megőrizték, és az 
1949-ben szovjet mintára 
újjászervezett trolibusz-há-
lózat új járműveinek okta-
tó-kocsijai lettek. Az 1960-
as elején bontották el az 
utolsó kocsit, amely addig 
a Damjanich-kocsiszín ál-
lományába volt besorolva. 

Óbudán indult az első fővárosi trolibusz
A Vörösvári út és a Bécsi út sarkán 1933-ban

A San Marco utcában egy fel-
tárás során az Aquincumi Mú-
zeum régészei hetekkel ez-
előtt hatalmas értékű arany-
pénzt találtak. A feltárást egy 
építkezés miatt végezték, 
aminek helyén az időszámítá-
sunk szerinti II-III. században 
a helyi katonaváros lakóépü-
letei álltak, amiket aztán a ró-
mai kor végére elhagytak, de 
az azon átvezető út még soká-
ig használatban maradt.

Az elhagyott római épü-
letek fölötti rétegből 

került elő az aranypénz 

(solidus) is, amely II. The-
odosius (Kr. u. 401-450) 
keletrómai császár kons-
tantinápolyi pénzverdéjé-
ben készült. A Kr. u. 440-
es években vert érme elő-
lapján a császár portré-
ja, hátoldalán a fővárost, 
Konstantinápolyt meg-
testesítő nőalak látható. 
Mivel a Kárpát-meden-
ce nagy része az 5. szá-
zadban már a hunok ural-
ma alatt állt, az aranypénz 
nagy valószínűséggel a 

hunoktól való béke meg-
vásárlását jelentő adó for-
májában kerülhetett a mai 
Óbuda területére, ahol 
egy hun harcos hagyhat-
ta el. Egy hasonló arany 
solidus birodalmi vásár-
ló értéke a korban mint-
egy 320 liter gabona volt, 
egy lovas katonának ez az 
összeg 1,5 havi zsoldját je-
lentette. Az értékes arany-
pénz nemsokára a Buda-
pesti Történeti Múzeum-
ba kerül.

Hatalmas értékű aranypénzt találtak
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Idén is megrendezte a Ma-
gyar Hospice Alapítvány és 
az Árpád Gimnázium a Nár-
cisz Futást, amelynek célja, 
hogy a gyerekek megtanul-
ják: a győzelmet vagy a ve-
reséget megfelelő méltó-
sággal viselni nemcsak a 
sportpályákon kell. A futá-
son kerületi óvodák, isko-
lák, gimnáziumok, illetve 
önkormányzati intézmények 
képviselői vettek részt.

Sokszor beszélünk ar-
ról, hogy „Közössé-

get építünk”. A közös-
ség számomra azokról is 

szól, akik magatehetetle-
nek, betegek, és eleset-
tek. Feléjük felelősséget 
kell viselnünk, és azt hi-
szem, hogy Óbuda min-
dig is kiemelkedő volt 
abban, hogy egy nagyon 
szolidáris közösség, és a 
rászorulókért mindig is 
felelősséget viseltünk – 
mondta Bús Balázs, Óbu-
da Békásmegyer polgár-
mestere, mielőtt a neve-
zők bemelegítettek és fel-
álltak a célhoz.

- Mivel nagyhét van és 
hamarosan itt a húsvét, Pi-
linszky János Harmadna-
pon című versének utol-
só sora jut eszembe: Et 
resurrexit tertia die, azaz: 
„És harmadnapon feltá-
madott”. Ez a pár sor ma-
gába foglalja a reményt, 
és magában foglalja azt a 
boldogságot, amely a hús-
vét utáni feltámadásban is 
benne van.

A Magyar Hospice Ala-
pítvány 2010-ben rendez-

te meg az első Nárcisz 
Futást. Minden év áprili-
sában, a sárga nárciszok 
virágzásakor a program-
ban részt vevő pedagó-
giai intézmények tanulói 
futással ünneplik a telet 
legyőző tavasz első hír-
nökeit, a reményt hozó, 
életet szimbolizáló virá-
gok megjelenését. A csa-
talakozó intézmények kö-
re nagyon sokszínű. Idén 
többek között csatlakoz-
tak a futókhoz Óbuda-

Békásmegyer Köztere-
ület-felügyelete, az Óbu-
dai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Köz-
pont, az Óbudai Vagyon-
kezelő Nonprofi t Zrt. 
munkatársai, eljöttek az 
Ágoston Művészeti Óvo-
da Kastély Tagóvoda, 
az Óbudai Vackor Óvo-
da Mókus Tagóvoda, az 
Óbudai Hétpettyes Óvo-
da ovisai, óvónői, óvoda-
vezetői és az Árpád Gim-
názium tanulói is.

Idén is megrendezte hagyo-
mányos Tavaszi Gálaműsorát 
az Óbudai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központ. A 
produkció különlegessége 
volt, hogy az intézmény kö-
zépsúlyos és enyhe részlege, 
valamint pszichiátriai ellátot-
tak mind együtt szerepeltek 
egy, külön erre az alkalomra 
írt színdarabban.

Az Óbudai Rehabilitációs 
és Foglalkoztatási Köz-
pont, melynek szakembe-
rei a fogyatékos emberek 
nappali ellátását végzik a 
kerületben, egész évben 
nagy hangsúlyt fektet-
nek arra, hogy az ellátot-
tak részvételével a sport, 
a kulturális, és egyéb ren-
dezvényeiket méltó mó-
don megünnepeljék, ez-
által pedig gondozottjaik 
is átérezzék az összetar-
tozás élményét és a gon-
doskodást.

A tavaszi rendezvé-
nyen Janurikné Cson-

ka Erika intézményveze-
tő után, dr. Gallóné Nagy 
Judit, az önkormányzat 
szociális szolgáltató fő-
osztályának vezetője kö-
szöntötte a megjelente-
ket. Úgy fogalmazott: - A 
mai napot megelőző kö-
zös gondolkodás, a hetek 
óta tartó próbák, a kéz-
műves foglalkozásokon 

együtt készített díszletek 
és kellékek, a varrodában 
megalkotott ruhák, végül 
maga a produkció sok 
időt és energiát igény-
lő, komoly csapatmunka 
eredménye, mely évről 
évre egyre jobban össze-
kovácsolja az intézmény 
ellátottait és dolgozóit, 
erősíti a csapatszellemet, 

az összetartozás érzé-
sét. Mindenki fontosnak 
érezheti magát, hisz sze-
repe van, minden csavar 
nélkülözhetetlen a gépe-
zetben. Felhívta a fi gyel-
met arra is, hogy nap, 
mint nap, milyen ember-
feletti munkát végeznek 
a fogyatékos személyek-
kel foglalkozó szakem-

berek: - Rengeteg hála és 
köszönet illeti őket elhi-
vatottságukért, türelmü-
kért, az ellátottak iránti 
szeretetükért. Köszönetet 
mondott Janurikné Cson-
ka Erika intézményveze-
tőnek, és mindazoknak, 
akik az esélyegyenlősé-
get szem előtt tartva dol-
goznak a gondjaikra bí-
zottak érdekében.

Az Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoztatá-
si Központ zenés, tán-
cos színdarabja, a „Gála-
lázban”. Az idei produk-
ció különlegessége volt, 
hogy az intézmény kö-
zépsúlyos és enyhe rész-
lege, valamint pszichiátri-
ai ellátottak együtt szere-
peltek a külön erre az al-
kalomra írt színdarabban. 
A darabot Pipó József, az 
intézmény egyik dolgo-
zója rendezte, a táncko-
reográfi ákat Magyarné 
Tóth Andrea tánctanár se-
gítségével tanulták meg a 
szereplők. A Tavaszi Gá-
lát a Prizma EGYMI ta-
nítványai, a Pitypan-
gok zárták le színvonalas 
táncelőadásukkal. 

Színdarabot adtak elő a rehabilitációs foglalkoztatottak
Gálaműsorral ünnepelték a tavaszt

Nárcisz Futás a méltóságért

Fotó: Antal István
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Egy elrévedő tekintetű, távolba kutató, mosolygós 
arcú szoborlány a múlt misztikus messzeségében 
keresi Óbuda eredetét április 8-ától a Kórház utcá-
ban, ahol felavatták Ugray György szobrászművész 
alkotását, az Óbudát. Az avatásra sokan voltak kí-
váncsiak, megtelt a kis utca, amelynek egyik lakóhá-
za évtizedeken át szolgált a jeles művész otthonául. 

Az ünnepség kezdetén a Himnusz csen-
dült fel Sinkovits-Vitay András szín-

műész tolmácsolásában, majd egy gyönyö-
rű verssel köszöntötte a megjelenteket, so-
kakat emlékeztetve neves édesapja, Sinko-
vits Imre, szintén dinamikus versmondásá-
ra és orgánumára. Ezt követően leplezték 

le a kecses, „nőies” szobrot, Ugray György 
Óbuda című alkotását, két lánya, Ugray 
Magda és Katalin Mocz, a legnagyobb uno-
ka Ugray Katalin, valamint az önkormány-
zat képviseletében, Kelemen Viktória alpol-
gármester és Borbély Rita titkárságvezető, 
önkormányzati főtanácsadó jelenlétében. 
(A bronzszobor felállítását az önkormány-
zat és az Ugray család közösen támogatta.)

A kerület legújabb jelképét Garami Gré-
ta művészettörténész méltatta ezekkel a sza-
vakkal:

- Ugray György szobra egyszerre szól Óbu-
da ősi, antikvitásban gyökerező múltjáról, a 
klasszikus művészet Afrodité és Vénusz által 
képviselt szépségéről, az antik istennők erejé-
ről, és mindarról a diadalomittas büszkeség-
ről, amit egy lokálpatrióta Óbuda iránt érez, 
különösen, ha a kultúrájáról beszél. Egyetlen 
szoborban összefoglalva a legszebb antik is-
tennők tulajdonságait, Ugray György Óbuda 

szellemét alkotta meg: nem egy szellemisé-
get vagy légkört, hanem egy antik génius lo-
ci-t, Óbudát, a hely védőistenét. Bár a szobor 
1967-ben készült, a klasszikus és antik mintá-
kat követő jellege a római iskola hatását tük-
rözi. A nőalak Óbuda allegóriája. 

Az avatáson elhangzott a költő, Molnár 
Krisztina Rita szoborhoz írt verse, melyet a 
bronzlány kezében tartott mécses ihletett. Fu-
vola hangjai is felcsendültek, majd a szob-
rászművész legifjabb dédunokája megkoszo-
rúzta a Kórház utca 1. szám alatti házon lévő 
Ugray-domborművet. A művész itt, a Harrer 
Pál utcára nyíló földszinti helyiségében ala-
kította ki műtermét. Egyébként az Óbuda cí-
mű szobor nem az első újra-kivitelezett al-
kotása Óbudán, Első anyaság című szobrát 
a Szent Margit Kórház szülészetén 2014-ben 
újították fel. Az avatóünnepséget a Szózat és 
a Székely Himnusz zárta ismét Sinkovits-Vi-
tay András előadásában.        Temesi László

Ugray György Óbuda-szobra a Kórház utcában

A Fidelio szerkesztősége idén is kiválasztotta a 
kultúra 50 arcát: a legújabbak, akik 2018-ban „pör-
gették a magyar kultúrát”, és jelentős teljesítmé-
nyük miatt tíz kategóriában bekerültek az idei 
Kult50-be. Hámori Máté karmester az Óbudai Da-
nubia Zenekar vezetéséért nyerte el az elismerést.

A Fidelio 2017-ben indította el a Kult50-et, 
amely egy olyan program, amely révén 

minden évben ötven jelentős hazai alkotó, kultu-
rális szereplő munkásságát ismerik el. Mindig az 
előző év kiemelkedő művészi, kulturális teljesít-
ményei alapján mutatják be azokat, akikre érde-
mes odafi gyelni. Idén már tíz kategóriában jelöl-
hettek a különböző szakmai szervezetek és a kö-
zönség. A jelöltek közül a kategóriákhoz tarto-
zó védnökök és a Fidelio szerkesztősége közösen 
választották ki a kultúra ötven arcát. A Kult50 
nem rangsor, a szerkesztők azok előtt szeretné-
nek tisztelegni, akik sokszor erőn felül dolgoz-
nak a saját maguk területén. Az Óbudához sok 
szállal kötődő Varró Dániel költő, A szomjas 
troll című kötetéért került be a Kult50-be.

Kult50
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Erőemelés
Az Óbudai Erőeme-
lők Egyesület négy ver-
senyzővel vett részt az 
Osztrák Nemzetközi, 
Nemzeti Kupán, me-
lyen a kis létszámú csa-
patból csak egy ver-
senyző maradt le a do-
bogóról. Id. Korom De-
zső (M2- 90 kg raw ka-
tegória), Jobbágy Lász-
ló (M7- 82,5 kg raw) és 
ifj. Korom Dezső (juni-
or-100 kg raw) arany-
éremmel tért haza.

Labdarúgás
A III. kerületi TVE az új 
edzővel is folytatja dia-
dalmas menetelését. A 
csapat ebben az évben 
még nem szenvedett 
vereséget, sorozatos 
győzelmei révén (TVE-
Csepel 1-0, Érd-TVE 
1-3, TVE-Puskás Aka-
démia II 4-3) az NB III 
Nyugati csoportjában 
már a harmadik hely-
re tornázta fel magát. A 
felcsútiak elleni győze-
lem a forduló mérkőzé-
se volt, 0-3-ról - ráadá-
sul emberhátrányban – 
fordították meg az izga-
lommal teli találkozót. 

Evezés
Beindult a nagyüzem 
az Óbudai Külker Eve-
zős Klubban, verseny-
zőik az első három ver-
seny mindegyikén fel-
állhattak a dobogóra. 
Az évadnyitó 6 kilomé-
teres hosszú távú ver-
seny serdülő mezőny-
ében Maticsek Lizett és 
a veterán nyolcas har-
madikként ért célba. 
Benda Orsolya, a Nem-
zetközi Budapest Ku-
pán az U23 válogatott 
csapat tagjaként arany-
érmet szerzett.

Atlétika
Ruganyos lábú ver-
senyzővel erősödött a 
Kerület atlétikai szak-
osztálya. Sinka Noémi 
az új szerzemény, aki 
már az első versenyén 
felhívta magára a fi -
gyelmet : az Albert Ku-
pa minősítő versenyen 
magasugrásban 171 
centiméterrel a legjobb-
nak bizonyult.

Az Extraliga alapszakasz 
győzelem után a rájátszásban 
is sikerrel vette az akadályo-
kat a Vasas Óbuda női röplab-
da-csapata. A kerület legma-
gasabban jegyzett együttese 
az elődöntőben az UTE csa-
patával találkozott, a párharc 
tétje a döntőbe jutás volt.

A három győzelemig 
tartó párharc első két 

találkozóján otthon, majd 
idegenben is győztek a lá-
nyok, a harmadik mérkő-
zést ismét a Folyondár ut-
cai csarnokban tartották. 
A fontos mérkőzésen a ha-
zai csapat tűnt esélyesebb-
nek, ám Jakub Gluszak ve-
zetőedző óvatosságra in-
tett, a mérkőzés előtti el-
igazításon koncentrált, vé-
gig fegyelmezett játékot 
kért a csapat minden tagjá-
tól. Az első két játszmában 
minden a megbeszéltek 
szerint történt, a harma-
dikban azonban porszem 
került az addig jól működő 
gépezetbe. Az UTE jobb 
csapat annál, hogy a tálcán 
kínált lehetőséget kihasz-
nálatlanul hagyja. 

Az elveszített játszma 
után Gluszak edző meg-

emelte a hangját, mire a lá-
nyok úgy megijedtek, hogy 
gyorsan megnyerték a 
mérkőzést. Az egyre gyor-
sabb és látványosabb röp-
labdát játszó csapat ezzel 
újabb lépést tett a bajnoki 
cím elnyerése felé. Az ápri-
lis 22-ei döntő első mérkő-
zésén a Békéscsaba-Nyír-
egyháza párharc győztese 
lesz az ellenfél a Folyo ndár 
utcai csarnokban.

Jakub Gluszak rövid ér-
tékelése: - Az elejétől tud-
tuk, hogy nehéz mérkő-
zés lesz, hiszen az Újpest-
nek semmi vesztenivaló-

ja nem volt, nekünk annál 
több. Az a lényeg, hogy 
túléltük a meccset, jól 
játszottunk, de a harma-
dik szettben elfelejtettünk 
röplabdázni, szerencsé-
re a negyedikben vissza-
tértünk a szintünkre. Az 
volt a legfontosabb, hogy 
mentálisan jól felkészül-
tünk, az első labdától az 
utolsóig harcoltunk. Ezen 
a mérkőzésen – a harma-
dik szettet feledve – „egy 
csapat, egy szív” voltunk.

Jegyzőkönyv
Extraliga elődöntő. Va-

sas Óbuda-UTE 3-1. A 
párharc végeredménye 3-
0. Vasas Óbuda: Török (8 
pont), Da Silva 10, Koste-
lanská 15, Dékány 9, Ab-
dulazimova 16, Ana Tie-
mi 5. Csere: Bozicsevics, 
Juhár (liberók), Durst 0, 
Erzen 1, Mihály 2.   L. A.

Egy lépésre a bajnoki címtől

A MEZEI FUTÁS DIÁKOLIMPIA budapesti döntő-
jében az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola 4.a osztályos tanulója, Né-
meth Dániel I. helyezést ért el. A II. korcsoportos fi -
úk csapata szintén arany érmes lett. Tagok: Néme-
th Dániel (4.a), Németh Bence (4.b), Morua Márkó 
(4.a), Doroszlay Botond (4.a), Péntek András (4.b).

A idén 125 éves egyesület tör-
ténete során megjárta a „ha-
dak útját”. Volt egy rövid ideig 
tartó arany korszaka, ugyan-
akkor az utóbbi évek már a si-
kertelenségről, a túlélésért 
folytatott nehéz küzdelemről 
szólnak. Csak egy valami (illet-
ve valaki) jelenti az állandósá-
got. Boldizsár Imre már 39 éve 
az egyesület elkötelezett híve, 
mindenese, igazi védjegye.  

- Az egyesület történe-
tét böngészve több név-
változásra bukkantunk. A 
mai CSMTE megalakulá-
sa mikorra datálható?

- Az egyesület 1904-ben 
alakult Csillaghegyi Foot-
ball Club néven. Később 
több név alatt működött, 
majd 1949-ben a kor szel-
lemének megfelelően fel-
vette a Csillaghegyi Mun-
kás Torna Egylet nevet.

- Melyik volt a legfé-
nyesebb időszak?

- Az 1950-es évek ele-
jén a csapat a második 
vonalban szerepelt, az 
NB I-be történő feljutá-
sért játszott mérkőzést 
Szepesi György közvetí-
tette a kihangosított Csil-
laghegy és Békásmegyer 
utcáin álló tömegnek. 
Abból a csapatból többen 
kerültek az élvonalba, 
sőt válogatott és olim-
piai bajnok, bronzérmes 
labdarúgó is itt kezdte 
pályafutását. Utoljára a 

2008-2009-es idényben 
játszott csapatunk az NB 
III-ban.

- És melyik volt a mély-
pont?

- Az elmúlt évek a túl-
élésről szólnak. Kilenc 
éve nincs fűtés, meleg víz 
télen, a játékosok a jobb 
körülményeket biztosító 
klubokhoz távoztak. Az 
önkormányzat támogatá-
sa nélkül a megszűnés fe-
lé sodródnánk, közel öt-
ven óbudai focista marad-
na játék nélkül.

- Hány csapattal műkö-
dik jelenleg a szakosztály?

- A BLSZ III. osztály-
ban szereplő első csapa-
tunk mellett az U19 és az 
öregfi úk együttesét ver-
senyeztetjük, a kötele-
ző utánpótlás gárdákat a 
Mészöly Focisuli adja. 

- Labdarúgó berkekben 
úgy emlegetik önt, mint a 
klub életben tartóját, a csa-

pat mindenesét. Milyen ter-
hek nehezednek  a vállára?

-  Nekem nem esik ne-
hezemre, ha szertárosként, 
pályamunkásként, vagy 
akár elnökként végzem a 
munkámat. Kevés pénzből 
gazdálkodunk, szerencsé-
re mindig sikerül annyi tá-
mogatást szerezni, amivel 
működőképes lesz  a klub. 

- Milyennek képzeli, 
milyennek szeretné látni 
a CSMTE jövőjét?

- Boldog lennék, ha meg-
valósulna régi vágyunk, 
a Márton utcai sporttelep 
felújítása. Ha létrejönne a 
főváros és az MLSZ kö-
zötti megállapodás, akkor 
a négy nagypályával, kor-
szerű öltözőkkel rendelke-
ző létesítmény már nem 
taszítaná, hanem vonza-
ná hozzánk a játékosokat, 
segítene visszahozni a ré-
gi idők hangulatát. 

Kép és szöveg: LA

Óbudai sportegyesületek – Csillaghegyi Munkás Torna Egylet

„Visszahozni a régi idők hangulatát”

Fotó: Lovas Albert
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Első alkalommal, de hagyo-
mányteremtő céllal rendezte 
április 5-én a III. kerületi Torna 
és Vívó Egylet és a Margitszi-
geti Atlétikai Centrum családi 
programját az önkormányzat 
sportpályáján. Az eseményen 
38 csapat 150 versenyzője állt 
rajthoz, a kerület iskolái közül 
11-en képviseltették magukat. 
A részvétel mindenki számára 
ingyenes volt, a csapatoknak 
mindössze regisztrálniuk kel-
lett előzetesen.

A megmérettetést az 
Aelia Sabina Alap-

fokú Művészeti Iskola 
hat növendéke (Drexler 
Ákos, Dobovics Gergő, 
Szatmári Boglárka, Osz-
tovics Dénes, Árkossy 
Máté, Jakab Attila) egy 
különleges trombita fan-
fárral nyitotta meg.

A versenyen minden 
csapat öt állomást teljesí-
tett, a célba dobást, a 40 
méteres síkfutást, a mi-
ni gátakkal és létrával tar-
kított koordinációs fel-
adatot, a helyből távolug-
rást, valamint a 800 méte-
res futást. A viadal egyedi 

jellegét az adta, hogy szü-
lők és gyermekek együtt 
versenyezhettek. A hang-
súly ezen a napon nem az 
egyéni teljesítményeken, 
hanem a csapat által elért 
eredményen és a mozgás 
közös élményének meg-
élésén volt. A csapatok 
vegyes összetétele azért is 
jó kezdeményezés, mert a 
szülők egyéni példamuta-
tása életre szóló elkötele-
zettséget teremthet gyer-
mekeik számára a sporto-
lás és a mozgás iránt.

A Family Futam min-

den indulója győztesként 
hagyhatta el a pályát, hi-
szen minden résztve-
vő egyedi, külön az ese-
ményre gyártott érmet, a 
szervező egyesületek ne-
vével ellátott hátitáskát, 
valamint  gyümölcsöt, vi-
zet és izotóniás italt ka-
pott ajándékba.

Az önkormányzat és az 
egyesületek közötti együtt-
működésnek köszön hető-
en a létesít ményben egy-

re több, a kerületben élők 
számára ingyenes, moz-
gást népszerűsítő prog-
ram várható. A futás sze-
relmeseit heti 2 alkalom-
mal, minden hétfőn és 
szerdán 18.30 órától vár-
ják az egyesület szakkép-
zett edzői. A sportköz-
pont medencéje pedig a vi-
zes sportok kedvelőit, akik 
kedvezményes áron vehe-
tik igénybe az uszoda szol-
gáltatásait.

Family Futam először

Ritka győzelmi sorozat végén nyert 
országos bajnokságot a Kaszások 
Kosárlabda Akadémia U20-as csa-
pata. A Farkas Bence edző által ve-
zetett együttes tizenkét egymást kö-
vető mérkőzésen minden ellenfelét 
legyőzte és ezzel korosztálya kirá-
lyává koronáztatott. 

Ú j edzőként vette át az együt-
tes irányítását. Milyen cé-

lokat tűzött ki a vezetőség a csa-
pat elé a bajnokság kezdetén?

- Amikor Sárosi Bulcsú szakmai 
igazgatóval megállapodtunk a kö-
zös munkáról, elmondta, hogy az 
idei U20-as kerettel kapcsolatban 
egyértelmű az elvárás, meg kell 
nyerni a NB1/B bajnokság Zöld 
csoportját. Ezzel az eredménnyel 
ugyanis az Óbudai Kaszások sok 
év után ismét utánpótlás országos 
döntőn szerepelhet. Minden más 
eredmény csalódás lenne a szak-
mai vezetés számára. 

- Miután felmérte a csapat ere-
jét, bízott a sikeres szereplésben?

- Egy pillanatig sem volt két-
séges számomra, hogy meg tud-

juk nyerni csoportunk bajnoksá-
gát. Persze voltak meccsek, ahol 
győzelmi kényszer nyomta a vál-
lunkat, de azt hiszem, az ilyenek-
re mondhatjuk azt, hogy édes te-
her. Én legalábbis így éltem meg. 
Azt gondolom, hogy a kitűzött 
célok teljesen reálisak voltak. 
Saját kudarcomként éltem volna 
meg, ha csak másodikként vég-
zünk a bajnokságban. Így is fáj a 
Baján elszenvedett egyetlen ve-
reségünk. Jó lett volna makulát-
lan mérleggel végezni, de nem 
vagyok emiatt vigasztalhatatla-
nul szomorú. 

- Minek köszönhető a fölé-
nyes, egyetlen vereséggel „csú-
fított” bajnoki elsőség?

 - A sikeres szereplés elsősor-
ban az összehangolt közös mun-
kának köszönhető. Sárosi Bul-
csúnak komoly szerepe volt a 
keret kialakításában, és mint 
szakmai igazgató, ő fektette le 
és fogalmazta meg azokat az el-
veket, melyek mentén nap, mint 
nap képezzük játékosainkat. Si-
kerünk másik alappillére Ar-

maghani Saeed, felnőtt csapa-
tunk vezetőedzője. U20-as ke-
retünkből 9-10 játékosunk rend-
szeresen részt vesz NB1-es csa-
patunk felnőtt edzésein. Több-
ségük a bajnoki meccseken is 
pályára lép, néhányan közülük 
meghatározó szerepet vállal-
nak ezeken a mérkőzéseken. A 
közös munkából Kürtösi Zsolt 
erőnléti edző is kivette a részét, 
aki az akadémiai képzés egyik 
fontos területén végez eredmé-
nyes tevékenységet.

- A magas színvonalú aka-
démiai képzésnek köszönhető, 
hogy a fi atalok zökkenők nélkül 
képesek alkalmazkodni a maga-
sabb követelményekhez. A jövő-

ben lehet építeni a saját nevelé-
sű játékosokra?

- A Kaszásoknál teljesen tuda-
tos, átgondolt és jövőbe mutató 
szakmai munka folyik. Hosszútá-
von olyan játékosokat szeretnénk 
nevelni, akik a mini korosztályból 
indulva, fokozatos fejlődés révén 
jutnak el U20-as csapatba, és ott 
tovább edződve biztosítják az el-
ső csapat számára a folyamatos 
utánpótlást. Hiszünk benne, hogy 
idővel több olyan tehetséget ad-
hatunk majd a honi kosárlabdá-
nak, akik aztán klub vagy akár vá-
logatott szinten örömöt okozhat-
nak a magyar kosárlabda szurko-
lóknak és büszkeséget az óbudai-
aknak!        Kép és szöveg: lovas

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

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap-
terület(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki 
állapot

Minimális 
bérleti

díj (Ft/hó)
Bánatpénz

(Ft)
Berend utca 18., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/6/A/49 71 – leromlott 25.925,- 31.000,-
Berend utca 22., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/135 70 villany közepes 23.800,- 28.000,-
Berend utca 26., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 18.360,- 22.000,-
Bécsi út 88-92., pinceszinti, lépcsőházi raktár 14729/2/B/171 58 villany leromlott 24.899,- 29.000,-
Bécsi út 291/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18847/8/A/2 46 villany közepes 15.608,- 18.000,-
Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/1 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-
Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-
Föld utca 51., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 20.740,- 24.000,-
Föld utca 57., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17040/0/A/29 40 villany közepes 15.080,- 18.000,-
Gyenes utca 13., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/20/A/29 122 villany leromlott 41.480,- 49.000,-
Hévízi út 9., III. lh.,
pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/136 57 villany leromlott 19.323,- 23.000,-

Hunyadi utca 58-60., pinceszint, udvari raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 7.392,- 8.000,-
Juhász Gyula utca 10., földszinti, utcai üzlet/iroda 65552/1/A/101 159 víz, villany, távfűtés közepes 192.549,- 231.000,-
Kabar utca 6., fölszinti, utcai iroda 64057/1/A/128 23 víz, villany, távfűtés közepes 49.565,- 59.000,-
Kerék utca 36., földszinti, utcai üzlet 18443/10/A/484 52 víz, villany, távfűtés közepes 82.368,- 98.000,-
Kórház utca 1.,
pinceszinti, udvari raktár 18267/16 /A/19 87 villany leromlott 31.633,- 37.000,-

Lajos utca 104., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17799/2 52 – leromlott 17.628,- 21.000,-
Lajos utca 116.,
pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 30.690,- 36.000,-

Leányfalu utca 19., pinceszinti, lépcsőházi raktár 19388/0/A/15 32 villany leromlott 9.792,- 11.000,-
Lukács Gy. utca 3., földszinti, utcai üzlet 62321/41/A/309 39 víz, villany leromlott 45.016,- 54.000,-
Meggyfa utca 19., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 49.755,- 59.000,-
Pacsirtamező utca 20., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17618/0/A/51 178 – leromlott 54.281,- 65.000,-
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 19.662,- 23.000,-
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 31.866,- 38.000,-
Pacsirtamező utca 32., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17635/0/A/3 78 villany leromlott 26.442,- 31.000,-
Pacsirtamező utca 33., földszinti, utcai üzlet 17780/0/A/3 105 víz, villany, gáz közepes 217.350,- 260.000,-
Raktár utca 56., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18726/12/A/42 59 villany leromlott 20.001,- 24.000,-
San Marco utca 12-18/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/1 45 villany leromlott 15.255,- 18.000,-
San Marco utca 12-18/B., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/21 45 villany leromlott 15.255,- 18.000,-
Selyem utca 4., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 20.679,- 24.000,-
Selyemfonó utca 8., földszinti, utcai iroda 18910/77 /A/51 78 víz, villany, távfűtés leromlott 90.012,- 108.000,-
Szellő utca 2.,
földszinti, utcai iroda 18443/2/A/2   46 víz, villany, távfűtés közepes 72.864,- 87.000,-

Szőlő utca 46., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany leromlott 16.600,- 19.000,-
Tímár utca 13/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 40.002,- 48.000,-

Tímár utca 15., pinceszinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen 
leromlott 32.045,- 38.000,-

Tímár utca 17/B-19., „B” lh., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/62 48 villany leromlott 22.896,- 27.000,-
Tímár utca 17/B-19., „E” lh., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 21.942,- 26.000,-
Tímár utca 17/B-19., „F” lh., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 22.896,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-19., „H” lh., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/68 49 villany erősen 
leromlott 23.373,- 28.000,-

Tímár utca 26., pinceszinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen 
leromlott 135.339,- 162.000,-

Váradi utca 1-5., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18705/0/A/51 66 villany leromlott 22.374,- 26.000,-
Zab utca 8., földszinti, utcai raktár 18910/77/A/20  111 víz, villany közepes 69.153,- 82.000,-

A pályázatot zárt borítékban lehet benyúj-
tani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hét-
főnként: 15-17.30, szerdánként: 8:30-12 és 13-
16, csütörtökönként: 8:30-12 óra között). Pá-
lyázni formanyomtatványon lehet, mely letölt-

hető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügy-
félszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A pályázatok benyújtására folyamatosan van 
lehetőség, azok bontására minden hónap utol-
só munkanapján 12 órakor került sor az 

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPRO-
FIT Zrt. hivatalos helyiségében, melynek 
kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és va-
gyonnyilatkozat-kezelő bizottság az azt köve-
tő ülésén dönt.

A pályázati felhívás teljes szövege megjelent 
a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokon.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti 
jogviszonyba az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, elhiva-
tott munkatársakat.
• szakápoló (Otthoni Szakápolási Szolgálatban)
• gondozó, ápoló (Nyugdíjasházba napi 12 órás) 
• konyhai kisegítő (8 ór ás)
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jutta-

tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Valamint egyéb juttatásokat 
is biztosítunk (étkezési hozzájárulás, vidékieknek utazási költség-
térítés, ruhapénz).
Munkakör letölthetőségnek időpontja: folyamatos.
Pályázat benyújtásának módja: az önéletrajz és a végzettsé-
get igazoló bizonyítvány másolata benyújtható a honti.szilvia@
kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül, valamint további infor-
mációt Honti Szilvia HR-vezető nyújt a 06-1-250-1552-es tele-
fonszámon.
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt. 
(1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós 
pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata tulajdonában álló ingatla-
nok tulajdonjogának értékesítésére

Telkek értékesítése:
1) III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi 
környezetben, Lke-2/SZ-IK-1 övezetbe 
tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel 
rendelkező önkormányzati tulajdonú FEL-
ÉPÍTMÉNYES INGATLAN ELADÓ! Az 
ingatlanon jelenleg kisméretű, bontandó ál-
lapotú hétvégi ház áll. A Jutas közben min-
den közmű megtalálható. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  
Megnevezés: kivett gazdasági épület, udvar 
Hrsz.: 22314/12
Területe: 1.784 m2  (~55 m × 32,5 m) 
Irányár: 57.000.000,- Ft (áfa mentes) 
Pályázati biztosíték (bánatpénz):
5.700.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit 
az ÓBÉSZ 149, 245 § és a hozzá tartozó 
paraméter táblázat (OBÉSZ 2. sz. mel-
léklet 8. sz. tábla) tartalmazza. 

2) III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi kör-
nyezetben, Lke-2/SZ-IK-1 építési övezet-
be tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel 
rendelkező önkormányzati tulajdonú üres 
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Jutas köz-
ben minden közmű megtalálható. A telek 
alakja keskeny, hosszú, sík terepadottságú, 
kerített. A telken belül található egy körbe-
kerített gáz nyomásszabályozó „ház”, mely 
a telek területéből kb. 75 m2 –t foglal el, a 
védőtávolság miatt került a tulajdoni lapra 

107 m2 bányaszolgalmi jog bejegyzésre. A 
gáznyomás szabályozó épület által elfoglalt 
terület a telek beépíthetőségét befolyásol-
ja (csökkenti), valamint a védőtávolságon 
belül új építményt, épületet elhelyezni nem 
lehet. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 22314/13
Területe: 1.308 m2  (~86 m x 15 m) 
Irányár: 25.889.763,- Ft + 27% áfa, brut-
tó: 32.880.000,-Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz):
3.300.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit 
az ÓBÉSZ 149, 245 § és a hozzá tartozó 
paraméter táblázat (OBÉSZ 2. sz. mel-
léklet 8. sz. tábla) tartalmazza. 

3) III. kerület Békásmegyer, József-hegyen, 
családi házas környezetben, Lke-2BÓ/O-1 
építési övezetbe tartozó, 15 % beépítési 
lehetőséggel rendelkező önkormányzati tu-
lajdonú üres ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Az 
Óbor utcában minden közmű megtalálható. 
A telek kisméretű, viszonylag keskeny, az 
utcáról erősen lejt a Kőbánya utca irányába. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Óbor u.   
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 65089
Területe: 277 m2  (~9,5 m × 29 m)
Irányár: 6.108.000,- Ft + 27% áfa, brut-
tó: 7.757.160,-Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 780.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit 
az ÓBÉSZ 164 § és a hozzá tartozó pa-
raméter táblázat (OBÉSZ 2. sz. melléklet 
8(2). sz. tábla) tartalmazza. 

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, 
ezeknek az építési engedélyben történő 
érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vállal 
felelősséget. Új épület elhelyezésének ter-
vezésekor a mindenkori építési jogszabá-
lyok az irányadók.

A telekről további felvilágosítás kérhető, 
valamint megtekintésre időpont egyeztet-
hető a +36 1 430-3472-es és a +36 1 430-
3463-as telefonszámokon.

Üres, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek értékesítése:

1) Bp., III. ker. Bécsi út 93/b. pinceszint, 
17563/1/A/17 hrsz. üzlethelyiség, alapte-
rülete: 58 m2 
Irányár: 5.900.000.- Ft (áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000.-Ft

2) Bp., III. ker. Meggyfa u. 21. pinceszint, 
18529/22/A/38 hrsz. egyéb helyiség, alap-
területe: 155 m2 
Irányár: 8.150.000.- Ft (áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 815.000.-Ft

A helyiségekről további felvilágosítás 
kérhető, valamint megtekintésre időpont 
egyeztethető a  +36 1 430-3465-ös és a +36 
1 430-3463-as telefonszámokon.

Az általános tudnivalókat tartalmazó pályá-
zat teljes szövege felkerült a www.obuda.
hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint 
a következő internetes hirdetési fórumokra: 
ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Közérdekű hirdetmények
• Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is ér-
tesíti az érintetteket, hogy 2019. április 10. és 2019. 
május 9. között a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján (Harrer Pál u. 2.), és ügyfélfogadá-
si időben a hivatal épületében, a főépítészi és város-
tervezési irodán (Hídfő u. 18.), valamint Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának honlapján az Óbu-
da-Békásmegyer településképének védelméről 
szóló 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet  
módosításának tervezete megtekinthető.

• Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is ér-
tesíti az érintetteket, hogy 2019. május 9-ig a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer 
Pál u. 2.), és ügyfélfogadási időben a hivatal épü-
letében, a főépítészi és várostervezési irodán (Híd-
fő u. 18.), valamint Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának honlapján az Óbuda-Békásmegyer 
építési szabályzatáról szóló 20/2018. (VI.26.) ön-
kormányzati rendelet (ÓBÉSZ) módosításának 
tervezete megtekinthető.
A tervezettel kapcsolatos észrevételeiket postai 
úton a főépítészi és várostervezési irodára címezve 
(1033 Bp., Hídfő u. 18.) továbbá elektronikusan az 
info.foepitesz@obuda.hu e-mail címre várjuk.

Bús Balázs
polgármester
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24. Szent György-napi sokadalom, kézműves vásár 
és Waldorf 100 művészeti találkozó 

Az április 27-ei hétvégén az Óbudai Waldorf Iskola birtokába ve-
szi a Fő teret. A rendezvény a waldorfos közösségek egyik leg-
szebb ünnepe, Óbuda egyik legizgalmasabb civil közösségi feszti-
válja és kézműves vására, ahol közel 70 iparművész és mesterem-
ber mutatja be portékáit. 
A 2019-es esztendő kiemelt fontosságú minden Waldorf közösség 
életében, hiszen az idén ünnepelik a Waldorf-pedagógia 100 éves év-
fordulóját. Az évforduló kapcsán rendezik a Waldorf 100 Országos 
Művészeti Találkozót. A projekthez számos neves, a Waldorf pedagó-
giához kötődő alkotó és előadóművész csatlakozott. Vendég lesz töb-
bek között a közösségi kórusimprovizáció legnagyobb hazai képvise-
lője az idén 10 éves Csíkszerda, a Turbó Méhek, a Csángállók zene-
kar vagy az esti utcabáli hangulat megalapozója a Józsa Tamás Band. 
Az egész napos vásári forgatagban színpadi produkciók, koncertek, 
színházi előadások, zsonglőrök, mutatványosok, vásári komédiások, 
szórakoztatják a kézművesek, népművészek és iparművészek porté-
kái között nézelődő vendégseregletet. A rendezvényt az Óbudai Wal-
dorf Iskola és a Csillagberek Waldorf Iskola közel 100 fős zenekara 
a Magonc Együttes koncertje nyitja. Az Élő Könyvtárban neves mű-
vészek, írók, muzsikusok lesznek „kikölcsönözhetők”, többek között 
Szinetár Dórával, Lányi Gyurival, Gulyás Annával beszélgethetnek 
az érdeklődők. A nagyszínpad leglátványosabb produkciója idén is a 
Szent György-legenda melyben Szent György vitéz bizonyára az idén 
is legyőzi a közel 15 méter hosszú, hatalmas sárkánykígyót. A Vas-
macska Kávézooban kiállítások, kerekasztal- beszélgetések, fi lmve-
títések, pedagógiai műhely, este pedig a Páratlan zenekar táncháza 
várja a közönséget. Különleges közösségi alkotó és zenei worksho-
pokba is bekapcsolódhatunk. Újra forog majd a kosaras körhinta va-
lamint népi játszótér és mesekuckó is várja a legkisebbeket. A Zichy 
kastélykertben nemezetek konyhájával a Fő téren a hagyományos né-
pi étkekkel várják az ínyenc falaltokra vágyókat. 
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Rejtvényünkben két május 1-jével kapcsolatos dol-
got talál. Megfejtés a vízszintes 7. és a függőleges 1. 
sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Lengyel város. 7. Ide vezethető visz-
sza a május 1-jei ünnep kezdete (zárt betűk: I. A. L.). 
12. Uruguay-i, olasz és német autók jele. 13. Névelős 
bejáratai. 14. Növény része. 15. I-vel az elején: számí-
tógépes fogalom. 17. Az egyik irány. 19. Édesapa egyik 
becézése. 20. Újságírói műfaj. 21. Adonyba való. 23. 
Osztrák és francia autók jele. 25. ÁODA. 26. Földbe 
mélyesztő. 27. Egyik zenekari formáció. 29. S. C. A. 
30. Snitt rokona. 31. Szobrászrész! 32. Szintén nem. 33. 
Női név. 34. Műsorközvetítés. 36. Fordított helyrag. 37. 
Lengyel pénz. 39. P-vel az elején: vért. 41. A. K. A. 42. 
… Fitzgerald, amerikai jazzénekes volt. 43. Áthullj. 44. 
Kihalt madagaszkári madár, fordítva. 45. Elege van be-
lőle fordítottja. 46. Első kerületi utca. 48. Színésznő, 
Béres ... 49. Hangfekvés fordítva. 51. L. Y. R. 52. Sir 
William …, angol kémiai Nobel-díjas. 54. Keleti testlé-
lek fejlesztés. 56. Egyik fajta véredények. 58. D. É. O. 
59. Két kálium. 60. Névelős haladás.
FÜGGŐLEGES: 1. Bibliai ács ünnepe (zárt betűk: 
Ó. F.). 2. Nitrogén tartalmú vegyület. 3. Emerre-amar-
ra. 4. Szanitéc része! 5. Földforgató szerkezet. 6. Vegyi 
folyamatot serkentők. 7. Madarunk. 8. Ilyen lehet a be-
fagyott Balaton. 9. TeleSport. 10. Női név. 11. Veszpré-
mi víz. 16. Kar betűi keverve. 18. Kettős betű. 22. D. 
Á. P. 23. Nagyon megkeverten szít. 26. Telepben van! 
28. Görög betű. 30. Kálium, nitrogén és ittrium vegyje-
le. 31. Nyakbavaló. 33. Innivaló. 35. … László, zeneszerzőnk. 38. Állati lak. 40. Norvég, spanyol, német autók jele. 41. Kétszeres ille-
ték! 43. Fekhelyek. 44. O. L. S. 47. Újabb állati lakhely. 48. C-vel az elején: vignetta. 50. Ezüst és kén vegyjele. 53. A. Á. R. 55. Alex 
egynemű betűi.

Május 1-jére

2009 óta minden év-
ben márciusban nyit-

ja kapuit a sokak által 
használt és kedvelt, Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata és a Berguson 
Kerékpárszaküzlet kö-
zös üzemeltetésében lé-
vő Óbuda Kerékpárköl-
csönzője.

Az Óbuda Kerékpárköl-
csönző változatlan, ala-
csony árakon vár minden 
érdeklődőt. Kerületi lako-
sok hétköznap 200 Ft/nap 
összegért tudnak kerék-

párt bérelni, a nem óbu-
dai lakosoknak 200 Ft/óra, 
hétvégén és munkaszüneti 
napokon a bérleti díj 200 
Ft/óra. A bérleti díj egyes 
típusok esetében eltérhet.

A bérelhető kerékpárok-
ról, illetve feltételekről az 
www.obudakerek par.hu 
oldalon kaphatnak továb-
bi tájékoztatást. 

Nyitvatartás: hétfőtől 
pén tekig 7-19 óráig, szom-
bat-vasárnap 9-19 óráig. 
Cím: Laktanya utca 1/b. 
Telefon: +36-20-207-3133.

Tízé ves Óbuda 
Kerékpárkölcsönzője

Kilencezer csomag muskátlit vehettek meg 
kedvezményesen a kerületi lakosok Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának idei akci-
óján. A lebomló zacskóban átadott virágo-
kat 200 Ft/csomag áron lehetett megvásá-
rolni április 13-án.

Az önkormányzat megbízásából ösz-
szesen 36 ezer tő muskátlit osztot-

tak szét 7 helyszínen, ahol személyiga-
zolvány és lakcímkártya felmutatásával 
igazolhatták a vásárlók, hogy III. kerü-
letiek. A vásárt idén is nagy érdeklődés 

övezte: a szép, napos időnek köszönhe-
tően 14 órára minden osztóhelyen elfo-
gyott a rendelkezésre álló virágkészlet. 
A vásárlók ebben az évben is lebomló, 
környezetbarát szatyorban vehették át 
a töveket. A növények a dunántúli Csá-
szár községből érkeztek, vegyes színek-
ben. Az akció előkészületeiben és lebo-
nyolításában a kerület önkormányzati 
képviselői, a polgármesteri hivatal, va-
lamint az önkormányzati intézmények 
és a közterület-felügyelet munkatársai 
komoly részt vállaltak.

Rendkívül sikeres volt a muskátlivásár

Fotó: Zumpf András
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Az akció érvényes minden recept nélkül kapható termékre 2019. december 31-ig.
A részletekről érdeklődjön a patikában. Más akcióval össze nem vonható.
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Dr. Béres József (1920-2006) 
élettörténetét bemutató so-
rozatot tűzött műsorára 
március 23-tól szombat es-
ténként a Duna Televízió, 
Cseppben az élet címmel.

A négyrészes fi lmsoro-
zat mintegy tíz évet 

ölel fel a hatvanas évek 
derekától a hetvenes évek 
közepéig, a Béres Csepp 
megalkotójának drámai 
életszakaszára összponto-
sítva. A sorozat a kutató 
hatalommal vívott, meg-
alkuvást nem tűrő harcá-
nak bemutatása mellett 
objektív látleletet is nyújt 
a hatvanas-hetvenes évek 
Magyarországáról. 

- A fordulatokban gaz-
dag, izgalmas sorozat 
négy részben mutatja be 
Béres József drámai élet-
útját, küzdelmeit, igazság-
szerető személyiségét. 
Úgy érzem, hogy napja-
inkban különösen fontos, 
hogy felelevenítsük elkö-
telezettségét és azt a mo-
rális értékrendet, melyet 

a kutató ránk hagyott. A 
fi lm, miközben a Béres 
Csepp megszületésének 
érdekfeszítő és pergő ese-
ményeit követi, objektív 
látleletet is nyújt a (nem) 
működő szocializmusról, 
az akkori társadalom egé-
szét átható hazugságok-
ról és intrikákról, a hat-
vanas-hetvenes évek Ma-

gyarországáról – nyilat-
kozta Gyöngyössy Bence 
rendező. 

Béres József szerep-
ében Gáspár Tibort lát-
hatták a nézők. - A szto-
ri attól aktuális, hogy mi-
óta világ a világ, annak, 
aki kreatív elme, vagy 
más utakat jár, mindig 
meg kell küzdenie a ha-

talommal, a hivatallal, a 
családdal adott esetben. 
Mindig harcolni kell az 
igazunkért, és így tet-
te ezt Béres József is – 
mondta a Jászai Mari-dí-
jas színész a történetről.

A sorozat részei adás 
után visszanézhetők a 
mediaklikk.hu/csepp-
benazelet oldalon.

Hahota
Megy haza a részeg, 
előveszi a kulcsát és el-
kezdi beleütni a villany-
oszlopba. Arra jön a 
rendőr:
- Nem hiszem, hogy ott-
hon vannak.
- Dehogynem, biztos úr, 
ég a lámpa.

* * *
- A hipermarketekben 
már kilóra lehet megvá-
sárolni a komolyzenei 
CD-ket!
- Tényleg? Akkor ve-
gyünk egy kiló Lisztet...

* * *
A kém áll a dombolda-
lon:
- Kapitány úr! Jönnek 
az indiánok!
- Barátok vagy ellensé-
gek?
- Szerintem barátok, 
mert együtt jönnek!

* * *
Pistike kérdi  az apját:
- Apu, tudsz sötétben ír-
ni?
- Persze.
- Akkor lekapcsolom a 
villanyt és írd alá az el-
lenőrzőmet!

* * *
Az apa nyitogatja a 
gyerek ellenőrzőjét.
Matek egyes, durr egy 
pofon. Olvasás egyes, 
durr egy pofon. Ének 
ötös, durr egy pofon.
A gyerek méltatlankod-
va így szól:
- De apa, ének ötös, mi-
ért kaptam a pofont?
- Mert két egyes után 
még volt kedved éne-
kelni.

Cseppben az élet a Duna tévén

KRÚDY-EMLÉKEST. A Kéhli vendég-
lő Krúdy termében az íróra emlékeznek 
koszorúzással, irodalmi esttel május 9-
én 16 órától. Az eseményen adják át az 
Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör kitün-
tetéseit is. (Cím: Mókus utca 22.).

RAJZOK. Kondor Attila festőművész 
Rajzok című kiállítása az Óbudai Kul-
turális Központ San Marco Galériájá-
ban május 3-ig látható, hétköznapon-
ként 9-től 16 óráig a San Marco utca 
81. szám alatt. A belépés ingyenes.
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 06 (30) 
948-4000
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021 EL-
MŰ-ügyintézés.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, csempézés, vízszerelés, villanysze-
relés, kőművesmunkák, garanciával. Halász 
Tibor Tel.: 06-1/202-2505, 06-30/251-3800
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok, nyikorgás megszüntetését. Barabás tel.: 
70/2800-479 www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátorszerelés 06-70/642-7526
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. 
Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Tv-javítás (rejtett költségek nélkül) T.: 
06(30)912-3761, (1)243-9401 (lecserélt LCD, 
LED tévéjét ingyen elszállítom, vagy kész-
pénzért megveszem, hibásat is.)
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bú-
tor szerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
mun ka lapcsere… Tel.: 06-30-960-4525 
www.999mester.hu
 Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel! Tel.: 06-20-961-
6153 www.mesterur.hu
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
PVC, szőnyegpadló lerakás. Minőségi, precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) 
Csapó György Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu
 Kert-telekrendezés, metszés, permetezés, 
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, 
bozótirtás. Tel.: 06-20-259 6319; 061-781-4021 
www.telekrendezes.hu Hívjon bizalommal!
 Társasházi közös képviselet megbízhatóan. 
www.kozoskepviselo.hu Tel.: 0670 338 6723
 Ingyenes helyszíni felméréssel: Ajtó ablak 
javítása, szigetelése, új gyártása. Konyhabútor 
készítés. Tel:20/2323704
 Fotólabor a Kolosy Üzletházban. Fotó-
poszter, művészi-vászonkép nyomtatása, régi 
fotók reprodukciója. Igazolványkép készítése. 
www. postershop. hu
 Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázá-
sok csőtörések megszüntetése. Csapok, vé-
cék, tartályok cseréje garanciával. Mindenne-
mű vízszerelés. Tel: 06-20-491-5089
 Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás. Gallyazás, fakivágás alpin-
technikával. Tel. : 06-30/994-2431

 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. Ap-
róbb javításoktól a teljes kivitelezésig. Hencz 
Péter, el0670/397-3869
 Burkolási munkák, bútor összeszerelés, 
lakásfestés, parkettázás, háztartási gépek be-
kötés, beüzemelés, dugulás-elhárítás. 06-
30/167-8416

Egészség
 Kedvezményes fogsor: 55.000 Ft/db. Kár-
páti Fogtechnika, Szél u. 10. Tel.: 240-2059, 
06-20/493-1675
 Ingyenes hallásvizsgálat és 15 napos hallóké-
szülék próbahordás vásárlási kötelezettség nél-
kül! Bejelentkezés: 06-20/472-3856. Audiopont 
Halláscentrum – Csobánka téri Szakrendelő

Oktatás
 A Thalész-kör felvételt hirdet a megürese-
dett helyekre ötödikes és hetedikes tanulók-
nak. Felvételi előkészítés max. 3 fős kiscso-
portokban a Vörösvári úton. Tel.: 06-20/946-
2027
 Matematika-, fi zika-, kémia-, magyarta-
nárok általános- és középiskolásoknak a Vö-
rösvári úton 2-3 fős kiscsoportokban. Tel.: 06-
20/9462-027
 Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott precíz tanártól, speciális mód-
szerekkel. Tel.: 06(30)952-3691

 

Régiség
 Biderantikvitás készpénzért vásárol! Tel-
jes hagyatékot! Írógépet, varrógépet kiemel-
ten magas áron! Tel.: 06-20/365-2590
 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
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik 
bútorokat, órákat, ezüstöket, festményeket, 
porcelánokat, katonai tárgyakat, pénzérméket, 
stb. Tel.: 06-20/280-0151 Üzlet: IX. Ráday u. 
6. e-mail: herendi77@gmaill.com
 Óbuda Óra-Ékszer. Készpénzért vásáro-
lunk: arany-ezüst ékszert, dísztárgyat, karórát, 
régi pénzérmét, borostyánt, festményt, teljes 
hagyatékot. Tel.: 06-30/498-3005. Cím: III. 
ker. Vörösvári út 15. www.obudaoraekszer.hu

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzt, régiségeket, 
hagyatékot, bútorokat, festményeket, órákat, 
porcelánokat, vitrintárgyakat, könyveket, var-
rógépet, szőrmét, bizsukat, törtaranyat, éksze-
reket, értékbecsléssel, díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06-20/544-0027
 Láthatatlan, modern hallókészülékek TB 
támogatással! Elemek, vezeték nélküli kiegé-
szítők, tisztítószerek, tartozékok kedvező áron. 
Bejelentkezés: 06-20/472-3856. Audiopont 
Halláscentrum – Csobánka téri Szakrendelő
 KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-
bat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol. 
Díjtalan kiszállással. 06-20-4256437
 Világmárkák olcsón! München belvárosá-
ban hazaköltözés miatt bezárt férfi divat ü üz-
let árúkészlete a magyar árak húsz százaléká-
ért eladó. Tel: 06-22-704-235

Ingatlan

Online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: 

ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Leányfalun családi ház 42 m², nappali+háló, 
külső-belső felújítva, nagy terasz, gondozott 
kert, csendes. Eladó. Ár: 31 millió. Közvetítők 
kíméljenek! 0620 3329 613
 Lakásmegoldást keresek 7 millió forint kész-
pénzzel. Tel.: 0630 864 1128 e-mail: eu@nax.hu
 Olcsó, hatékony ingatlanközvetítés. Hívjon 
bizalommal! 3-ker ingatlaniroda 20-5850226
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Jutalék 3%, diplomás ügynökök, kül-
földi vevők elérése. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 06-20-960-0600

Állás
 Víz-gáz-fűtésszerelő segítőt, szakembert 
keres. 0620 423 5812
 Óbudai autószerviz takarítónőt keres rész-
időben, iroda, ügyfélváró, szociális helyisé-
gek takarítására. Érdeklődni lehet: Tel: 383-
8055. Benkőné Szalai Edit
 Kőművest keresek napi 15.000 Ft-ért. Le-
het beugrós is. 0630 341 3423
 III. kerületi étkezde konyhai dolgozót 8 
órás önálló munkára felvesz. Nettó 1000 Ft 
munkabér. 06 30 9228 189
 Árukiszállításra és raktári feladatokra 
részmunkaidős munkatársat keresünk III. kerü-
leti munkahelyre. Tevékenység: otthoni egész-
ségvédelmi eszközök forgalmazása. Feltétel: B 
kategóriás jogosítvány. karrier@hungimpex.hu
 Óbudai általános iskolákba keresünk dél-
előttös és délutános takarítónőket. Érdeklőd-
ni: 06-20-980-5616 számon lehet
 Római parton magánház kerti munkájához ki-
segítő nyugdíjast keresünk. Tel. : 06-20/932-8885
 Központi Statisztikai Hivatal számára ké-
szülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiz-

tosokat keresünk Budapest kerületeibe. Je-
lentkezni a hr@statek.hu e-mail címen lehet.
 II. kerületi tejbárba keresünk konyhában ott-
honoson mozgó nyugdíjas hölgyeket. Felada-
tok: szendvicsek, saláták, sütemények elkészí-
tése. Heti 2-3 alkalomra, megegyezés szerint.
+36-70-314-2559
 Kőműves mellé segédet keresek. Lehet be-
ugrós is. Napi 12.000. Tel.: 0630 341 3423

 

Kiadó
OLCSÓ terembérlet Óbudán! Tartsa ná-

lunk képzéseit! Kedvezményes áron 5-120 fő-
ig már 3000 Ft/órától www.obuda-irodahaz.hu

Életjáradék
 Eltartási vagy életjáradéki szerződést köt-
nék, 42 éves, özvegy, egyedülálló hölgy vagyok, 
stabil anyagi háttérrel. Tel.: 06-30/899-5800
 Életjáradékot kötnék 55 nm-es, karban-
tartott, loggiás lakásomra. T.: 0620 270-3053
 Magányos? Ellátásra szorul? Vagy csak 
rossz az anyagi helyzete? Életjáradéki, eltar-
tási szerződést kötnék. +36/30/744-1532.

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bő-
vítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06(30)857-2653

Jármű
 Kawasaki ZZR1100 58.600 km, kék, 10 
évig zárt helyen tárolt, karcolásmentes, 850 
ezer Ft eladó, tulajdonostól, rendszámtáblával, 
szakértővel megvizsgálható! 0620 3329 613
 Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hi-
vatalos bontási igazolással, ingyenes szállítás-
sal. +36-30-455-87-19

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 felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.

Nyitva : H-P 12-18.
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

Lap szer kesz tő: Klug Mik lós
Munkatárs: Szeberényi Csil la • Tör de lés: Ujvári Sán dor 

Ki ad ja az Ön kor mány zat meg bí zá sá ból az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szer kesz tő ség, hir de tés szer ve zés: 

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@gmail.com; impress.hirdet@gmail.com
Nyo más: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Őrlő u. 2. IV/12. Ügyvezető igazgató: Bányai Péter

MEGJELENÉSÜNK.Lapunk kö vetkező száma május 11-én, szombaton 
je le nik meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Kereszténydemokrata fórum
A 2019. május 26-ai, európai parlamenti képviselők választásának a tétje a 
témája a soron következő kereszténydemokrata fórumnak, amelyet május 
7-én 18 órától tartanak a Selyemgombolyítóban. Előadó: Gaal Gergely, a 
KDNP kommunikációs igazgatója. (A belépés ingyenes. Cím: Miklós tér 1.). 

Zongorahangverseny
A békásmegyeri Megbékélés Háza Templomban (Királyok útja 297., 
Újmegyeri tér) április 29-én 19 órától tartják a soron következő ingye-
nes koncertet. Az esten Gelléri András zongorán ad elő egy Bach és egy 
Haydn művet, valamint két saját szerzeményt.




