
A hazai legnagyobb Kormányablakot ad-
ták át a Harrer Pál utcában, ahol több, 
mint 1100 ügy intézhető egy helyen.

Alsós és felsős diákok vehetnek részt a 
Szaléziak augusztus végi napközis tábo-
rában, a Bécsi úti Nyári Oratóriumban.

Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság 
Plébániához tartozó kápolnák ünnepei, 
miserendje idén nyáron.

XXII. év fo lyam 12. szám • Meg je le nik két he ten te 32 ol da lon, 73.000 példányban • 2016. június 24.
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Új Kormányablak Óbudán Gyermektábor a Szaléziaknál Kápolnák miserendje

219

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

Óbudai Búcsú június 25-26. Fő tér • Ingyenes!
Nemzetiségi kórustalálkozó • Minden, ami zene • Duna-parti randevú 

• Budapest Ragtime Band • Szekeres Adrien koncert • Szikora Róbert és az R-GO

A III. kerületi Rend-
őrkapitányság veze-

tői június 7-én közbiz-
tonsági egyeztető fóru-
mon beszámoltak az 
óbudai oktatási és egyéb 
intézmények képviselői-
nek a közlekedésbizton-
ság növelése érdekében 

hozott intézkedéseikről 
és végrehajtott feladata-
ikról, va lamint a kerület-
ben regisztrált kábító-
szerrel kapcsolatos bűn-
cselekmények tendenciá-
iról, a kerületi kapitány-
ság drog  pre ven ciós mun-
kájáról. Tudósítás a 11. oldalon

Lapzártakor érkezett: „Játék a városban” címmel nyílt új kiállítás június 21-én az Óbudai Múzeumban. Budapest egyetlen állandó játéktörténeti kiállítá-
sa felhagy a hagyományos lány-fiú tematikával, a város témakörében mutatja be a hazai polgári játékokat. (A felvételen Népessy Noémi múzeumigazga-
tó és Csukás István író)                                                                                                                                                                                           Részletek a 17. oldalon

Játékkiállítás nem csak gyerekeknek az Óbudai Múzeumban

M egépült a főút lakóházaktól távol 
futó új nyomvonala, elkészült a 

Pomázi úti felüljáró a hozzá kapcsoló-
dó csomópontokkal, kiépült az Arany-
völgy utca, teljes hosszban kerékpárút-
tal és gyalogos járdával. Új híd létesült 
a Budapest-Esztergom vasútvonal fe-
lett, gyalogos és kerékpáros aluljáró 
épült a Solymár köznél. Új út készült a 

Virágosnyereg utcánál. A nagyrészt 
uniós forrásból (85-15 százalékban) 
megvalósult fejlesztés révén jelentősen 
csökken a környék zajterhelése, biz-
tonságosabban közlekedhetnek az au-
tók és a gyalogosok is. Az új csomó-
pontot június 10-én 
adták át.
Bővebben a 6. oldalon

Közlekedésbiztonság, drogmegelőzés Átadták a Bécsi-Ürömi úti új csomópontot

Fotó: Heti Válasz
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Óbudai nyaranta színházzá neme-
sül a Zichy-udvar. Az elmúlt évek-
ben a rendezvénysorozat elenged-
hetetlen részévé vált, hogy egy-egy 
este az ódon falak övezte udvaron 
színpadot építenek, nézőteret alakí-
tanak ki és értékes, újszerű produk-
ciókkal örvendeztetik meg a közön-
séget a szervezők.

Idén két előadás lesz, eltérő 
műfajúak, de abban meg-

egyeznek, hogy fantasztikus 
művészek lépnek színpadra, és 
nem csak a prózának jut szerep 
az előadásokon.

Szőke ciklon
A fűszeres, friss levegő már 

önmagában is felüdülés egy fül-
ledt nyári nap után, hát még, ha 

mindehhez egy szórakoztató 
darab is társul. S akad-e olyan, 
aki nem kedveli Rejtő Jenő 
egyedi humorú, fordulatos tör-
téneteit?

Július 1-jén 20 órakor a Zi-
chy-udvarban remek kikapcso-
lódást ígér a kissé rendhagyó 
darab, melynek rendezője és 
társírója Szente Vajk, magának 
a szerzőnek is fontos szerepet 
szánt.

Ezen a péntek estén nem csak 
a sztorival ismerkedhet meg a 
néző, hanem azzal is, miként 
lesz belőle könyv. Mindeközben 
Evelyn Weston – fittyet hányva 
hiányos, gyengécske vezetni tu-
dására – szélvészként üldözi az 
Álmodó Buddha nevű szob-
rocskát Európán és a Szaharán 
át. A mindvégig nevettető és 
egyben izgalmas történetet öt 
remek színész tolmácsolásában 
látjuk, akik huszonöt szerepet 
játszanak el, s ezt a bravúrt Gu-
lyás Levente és Erőss Csaba 
zongorajátéka koronázza meg. 
Itt ugyanis nem betétdalok 

csendülnek fel, hanem a szerep-
lők belső monológjai.

S nem mellesleg az este végé-
re, a kerettörténetből az is kide-
rül, hogy Rejtő Jenő különös 
vonzalmat táplált a gépírókis-
asszonyok iránt, akiknek a 
könyvei szövegét diktálta.

Látványos ősbemutató: 
tangó sztori

Olykor az élet a legjobb dra-
maturg, mert tálcán kínálja a 
sztorit és a megvalósítást is. Így 
van ez az Óbudai Nyár július 
16-án 20 órakor műsorra kerü-
lő előadásával is.

Domahidy László operaéne-
kes Argentínában turnézott, s 
maga sem gondolta, hogy a két 
kívánság kapcsán – miszerint 

szeretné megkóstolni a híres ar-
gentin steaket, s látni szeretné  
egy autentikus tangóbár műso-
rát – megszületik egy harma-
dik. Olyan elementáris volt az 
élmény, hogy azon nyomban 
érezte, ezt valami módon át kel-
lene adni a hazai közönségnek 
is. És itt volt óriási szerepe an-
nak, hogy Sylvia Leidermann, a 
turné menedzser, ugyan kint 
élt, de az MTA levelező tagja-
ként tangókutatással foglalko-
zott, ebből a témából tartotta a 
székfoglaló előadását. Érthető 
módon lelkesen támogatta az 
ötletet, végül ő lett az előadás 
művészeti tanácsadója is.

Megtudjuk, honnan ered, mi-
lyen változásokon ment át, hány 
nemzet zenei és tánckultúrája 
nyomán formálódott, gazdago-
dott az évszázadok során. Nem 
tévedés, több évszázados a tan-
gó múltja, hiszen a XIII. század 
környékén született Spanyolor-
szágban. Alapját a liturgikus 
énekek adják, melyre a fiatalok 
szerelmes szövegeket költve 

létrehoztak egyfajta világi éne-
ket, s ezt a verziót közvetítették 
az őslakosság felé Amerika fel-
fedezői. Kubában értő fülekre 
talált a zene és a szöveg is, s a 
helyi sajátosságokban megme-
rít kezve megszületett egy még 
gazdagabb variáció, s visszake-
rülve Európába, újabb színek-
kel, stílusokkal elegyedett. Egy 
csipetnyit felvett a francia san-
zon világából, s német területen 
is magába szívott valamit, s ha-
tással volt rá az olasz opera vi-
lága is. A tangó név valahol Ku-
bában született, ahol ez a több 
nemzet kultúrájából összeszü-
remlett világi zene lett a tambo 
táncos estek legkedveltebb mu-
zsikája. Mivel az 1800-as évek 
végén, az 1900-as évek elején 

Spanyolországból hatalmas tö-
megek keltek útra Dél-Ameri-
kába, újabb módosulatokon, 
változásokon ment át a zene és a 
tánc is. A tradicionális tangó 
zenekarok fő hangszerei ekkor 
már a bandoneon, valamint az 
európai hatásnak köszönhetően 
a gombos harmonika voltak, s a 
dalok mindvégig megőrizték a 
jellegzetes szaggatott ritmusu-
kat. A tangó fénykorát élte eb-
ben az időszakban, s a kikötők-
ben, az utcákon megjelentek a 
tangó táncosok, akik a tradicio-
nális verziót táncolták, lassan 
kerülgetve egymást.

Ezen az estén a születésétől a 
XX. századig tartó aranykorig 
ismerhetjük meg a tangó zene-
történetét és a táncot is.

Ahhoz, hogy ez a fantasztikus 
ősbemutató létrejöhessen, szük-
ség volt arra is, hogy a darab 
szereplői egyfajta misszióként 
tekintsenek az előadásra, s a vi-
lág távoli sarkából is eljöjjenek.

Az est közönsége páratlan él-
ményre számíthat, mert akik 
ezt eljátsszák, eléneklik, elme-
sélik, eltáncolják nekünk, hazai 
és külföldi hírességek, mind-
annyian elkötelezett hívei a tan-
gónak, s zömmel valamilyen 
szálon kötődnek Magyaror-
szághoz is. Ez azt juttatja 
eszünkbe, ami egykor George 
Cukor ajtaján szerepelt: „Nem 

elég, ha magyar vagy, tehetsé-
gesnek is kell lenni.”

A tortára a habot Bőhm 
György rendező teszi fel, a rá 
jellemző egyedi, igényes és lát-
ványos stílusában.

A programot támogatja: Ar-
gentin Nagykövetség, Kubai 
Köztársaság Magyarországi 
Nagykövetsége, Spanyol Király-
ság nagykövetsége, Budapesti 
Cervantes Intézet.

S ahogy minden programról 
elmondhatjuk, az előadások 
nem jöhettek volna létre Óbu-
da-Békásmegyer Önkormány-
zatának támogatása nélkül.

Színház, zene, tánc a Zichy-udvarban

A látványos ősbemutató résztvevői Este fania Avilés operaéne-
kes (Mexikó); Kútvölgyi Erzsébet színésznő (Kossuth-díjas, érde-
mes művész); Domahidy László operaénekes (Európa Hangja); 
Alejandro Szabo bandoneonművész (Buenos Aires-Madrid), 
Angela Calvo Ríos blockflőte (Kolumbia); Kutik Rezső gitármű-
vész; Cantigas Quintett, La Movida zenekar (Kuba); Tango 
Harmony tradicionális tangózenekar; Lucas Molina Gazcón és 
Somos Judit világbajnok tangótáncos pár (Argentína) és vendé-
geik: Leandro Paluo, Marija Tsitsiani, Szeghalmi Endre és Serbán 
Andrea, Farkas Erika narrátor (MTVA); Művészeti tanácsadó: 
Sylvia Leidemann (Argentína).
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ÓBUDAI NYÁR JÚNIUS 4.–AUGUSZTUS 28.
Száznál is több programmal várják a látogatókat 

Az ismert zeneszerző, 
Michel Legrand műveit 
előszeretettel játsszák 
sokfelé a világban. Dalait 
nem csak a közönség sze-
reti különösen, hanem az 
előadóművészek is, fő-
ként a dalok igényessége, 
összetettsége és varázsla-
tos zenei világa miatt.

Az óbudai Fő téren ez-
úttal a jól ismert Leg rand-
melódiák Oláh Kálmán 
zongoraművész-zeneszer-
ző értő és érző hangszere-
lésében szólaltak meg. A 
sajátos új hangzást pedig 

Malek Andrea énekesnő-
nek és a hazai jazzélet 
egyik vezető zenekará-
nak, a Trio Midnight 
együttesnek köszönhet-
tük, amelyben Oláh Kál-
mán zongorázott, Egri Já-
nos nagybőgőn, Balázs 
Elemér pedig dobon ját-
szott. Egy nemzetközi hí-
rű vendége is volt a kon-
certnek Roby Lakatos he-
gedűvirtuóz személyében, 
aki már hatéves korában 
fellépett a Dankó Pista-
emlékkoncerten, méghoz-
zá a művész hegedűjével.  

Virtuózok az Óbudai Nyár Fő téri színpadán

Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere kö-
szöntőjét követően Feledy 
Balázs művészeti író nyitot-
ta meg június 16-án a „Válo-
gatás az Óbuda Tárt kortárs 
képzőművészeti gyűjte-
ményből” című szabadtéri 
kiállítást az Óbudai Prome-
nádon (Vigalmi tér, Bécsi út 
73.), az Óbudai Nyár prog-
ramjában.

Huszonhat éve műkö-
dik Óbudán a T-Art 

Alapítvány, amelyet Tenk 
László festőművész és 
Tenk Zsóka gobelinszövő 
azért hoztak létre, hogy a 
mai magyar képzőművé-
szet hazai és külföldi 
megismerését segítsék. 
Fő céljuk érdekében kiál-
lításokat szerveztek, kata-
lógusokat, életműköny-
veket jelentettek meg, és a 
céljaikkal egyetértő mű-

vészek adományaiból lét-
rehozták az Óbuda Tárt 
képzőművészeti gyűj-
teményt. Ennek tartós 
óbudai működése és bőví-
tése érdekében együttmű-
ködési megállapodást kö-
töttek Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatával 
és az Óbudai Múzeum-
mal. A június 16-án meg-
nyitott kiállításon látható 
képek válogatást jelente-
nek a mára már több mint 

ötszáz műtárgyat tartal-
mazó gyűjteményből. 

A szabadtéri kiállítás 
augusztus 31-ig megte-
kinthető az Óbudai Pro-
menádon.               (b. z.)

Képzőművészet az utcán

A kiállító művészek: Giczy János, Gaál József, Len-
gyel Károly, Kovács Imre, Bikácsi Daniella, Ágotha 
Margit, M. Novák András, Eszik Alajos, Földi Péter, 
Vízi Tihamér, Varga Patrícia Minerva, Sulyok Gabri-
ella, Szkok Iván, Mayer Berta, Kovács Péter, Lévay 
Ádám, Mészáros Géza, Kovács László, Orosz Já-
nos, Gyulai Líviusz, Ujházi Péter, Rékassy Csaba, 
Almásy Aladár, Juhász Sándor, Végh András, 
Rékassy Eszter, Takács Klára, Szalay Lajos. 

Az Óbudai Nyár koncertso-
rozata és az Esernyős élő ze-
nei estjei színesítik a párat-
lan hangulatú Fő tér életét.

A szabadtéri koncer-
tek és fesztiválok 

időszakában Óbuda szí-
vében is számos zenei él-
ménnyel gazdagodha-
tunk. Az Óbudai Nyár 
szuperkoncertjei többek 
között olyan fellépőket 
tartogatnak, mint az 
Ausztriából idelátogató 
Fatima Spar & Freedom 
Fries világzenei együttes 
július 9-én, vagy a Csík 
Zenekar július 22-én – 

csak hogy néhány nagy 
nevet említsünk. 

A Fő tér azonban a hét-
köznapokra is több ki-
hagyhatatlan zenei cseme-
gét kínál. Kéthetente csü-
törtökön az Esernyős Kö-
zösségi Tér teraszán me-
rülhetünk el az élőzenei 
estek hangulatában. Júni-
us 30-án a 16 Húr Projekt 
örökzöldjei, július 14-én 
Flóra & Bálint Acoustic 
ének-gitár formációja, júli-
us 28-án Torres Dani trió-
ja, augusztus 11-én Elek 
István quartetje Hajdú 
Klára énekhangjával kie-
gészülve, augusztus 25-én 
pedig a Zrínyi Pop gasztro-
swingjei kalauzolnak el 
minket a jazz világában. 

Mindezt a tér közepén 
működő Gázlámpa Ki-
oszk sem hagyja szó, illet-
ve hang nélkül, ahol válo-
gatott progresszív zenék 
teszik teljessé a szabadtéri 
terasz hangulatát, illetve 
időről időre Bölöni Endre 
lemezgyűjtő jazz lemezei 
csendülnek fel.

Esernyős zenei estek

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma 
július 15-én, pén te ken 
jelenik meg. 

Fotó: Kocsis László

A „Once upon a Summertime” címmel rendezett június 19-ei 
ingyenes hangversennyel nyitott az Óbudai Nyár rendezvény-
sorozata a Fő téren. Az eseményen Szalay-Bobrov niczky Ale-
xandra főpolgármester-helyettes mondott köszöntőt. 

Fotó: Sánta Balázs
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Több mint negyven határoza-
ti javaslatról tárgyalt június 
17-én Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának Kép vi se-
lő-testülete. Döntöttek töb-
bek között a Szociális Szol-
gáltatástervezési Koncepci-
óról, kulturális és egyéb fej-
lesztési kérdésekről és a Zi-
chy-kastély északi szárnyá-
nak hasznosításáról.

A szociálisan rászoru-
lók részére biztosí-

tandó szolgáltatási fel-
adatokat meghatározó 
koncepció 2005-ben ké-
szült el, amit először 
2009-ben vizsgáltak 
felül. Újabb aktualizálá-
sa már 2013-ban elkez-
dődött, ám az elmúlt 
mintegy három évben a 
szociális területen lezaj-
ló folyamatok, a folya-
matosan változó jogsza-
bályi környezet és az 
ágazat állami finanszíro-
zásának évről évre csök-
kenő mértéke miatt a fe-
lülvizsgálat időszaka a 
tervezettnél hosszabbra 
nyúlt. A polgármesteri 
hivatal szociális szolgál-
tató főosztálya a kerületi 
civil, egyházi és önkor-
mányzati szervezetekkel 
a lakosság számának és 
korösszetételének meg-
felelően közösen áttekin-
tette a szolgáltatások 
iránti igényeket. Az en-
nek alapján kidolgozott 
Szociális Szolgáltatás-
tervezési Koncepciót és 
annak ütemtervét fogad-
ta el a testület.

Fiatal házasok 
lakáspályázata
A következő időszak la-

káspolitikájára vonatko-
zóan az önkormányzat 
lakásgazdálkodásával 
kapcsolatos főbb problé-
mák és célkitűzések 
meghatározására ez év 
márciusában létrejött egy 
munkacsoport. Megálla-
pítása szerint új lakáskon-
cepció kidolgozása egye-
lőre nem indokolt, csupán 
az új alapelvek lefektetése 
és a rendeleti szabályozás 
aktualizálása szükséges. 
Legfőbb cél az önkor-
mányzati bérlakások csök-
kenésének megakadályo-
zása volt, ezért értékesíté-
sük leállításáról a képvise-

lő-testület 2016. május 20-
ai ülésén már döntött. A 
bérbeadás elsődleges jog-
címe továbbra is a lakás-
pályázat, melyet a későb-
biekben kibővíthetnek ki-
zárólag fiatal házasok 
számára kiírható lakáspá-
lyázattal.

Kulturális ügyek
Kulturális kérdések-

ben is döntött a képvise-
lő-testület, amikor öt 
éves határozott időtar-
tamra Pőcze Mártát ne-
vezte ki az Óbudai Pla-
tán Könyvtár intéz-
ményvezetői posztjára. 
Pőcze Márta 2004-től az 
Óbudai Platán Könyvtár 
munkatársa, nyolc éve az 
intézmény igazgató-he-
lyettese.

A nyári időszakban a 
Csillaghegyi Közösségi 
Ház is beleilleszti kultu-
rális kínálatába a filmve-
títéseket, amihez az 
Óbudai Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft. üzleti 
tervének módosítására 
volt szükség a június kö-
zepén tartott képviselő-
testületi ülésen. A határo-
zat szerint rossz idő ese-
tén a színházterem, jó 
időben pedig az udvar 
lesz a vetítések színhelye.

Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésére át-
veszi a fővárostól Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata a békásmegyeri 
Ezüsthegy utca 16. szám 
alatti, korábban könyvtár-
ként működő épület fenn-
tartását, hogy felújítása 
után az Óbudai Platán 
Könyvtár fiókkönyvtára a 
Békásmegyeri Közösségi 
Házból oda költözhessen. 
A Fővárosi Önkormány-
zat korábban már hozzá-
járult az épület ingyenes 
használatba adásához, 
amit most a kerületi kép-
viselő-testület ugyancsak 
jóváhagyott.

Állásfoglalás 
az iskolák mellett

A testület ülésén a 
képviselők tájékoztatást 
kaptak a Budapesti Ön-

kormányzatok Szövet-
ségének (BÖSZ) közle-
ményéről is, amelyben a 
BÖSZ állást foglal az is-
kolák önkormányzati 
fenntartása mellett. Mint 
az írásos anyagban szere-
pel: „A Budapesti Ön-
kormányzatok Szövetsé-
ge nem támogathat egy 
olyan átszervezést, amely 
a jövőben nem számít az 
önkormányzatok együtt-
működésére az iskolák 
fenntartásában és mű-
ködtetésében.” 

Támogatásokról, kulturális 
és szociális kérdésekről döntöttek

Óbuda Békásmegyer 
Önkormányzata a 

2016-os költségvetésében 
43 millió forintot különí-
tett el a kerületi társashá-
zak és lakásszövetkeze-
tek energia meg taka rítást 
eredményező korszerű-
sítéséhez, a felújítások 
támogatásához. Miután 
lezárult a társasházak 
felújításának pénzügyi 
támogatását célzó pályá-
zatok bírálati szakasza, a 
nyár végén elindítható az 
energetikai beruházáso-

kat támogató konstrukci-
ója.

A pályázati feltételek szi-
gorodásával indokolt, hogy 
több idő álljon a pályázók 
rendelkezésére a megfelelő 
színvonalú pályázati doku-
mentáció összeállításához. 
A most elfogadott rendelet 
módosítása biztosítja a pá-
lyázati eljárást lebonyolító 
Városfejlesztő Kft. részére 
a benyújtási határidő meg-
határozását.

Az energetikai korszerű-
sítési pályázatokban szerep-

lő beruházások ener gia-
meg takarítá sá nak összeha-
sonlíthatósága érdekében 
energetikai koncepcióval 
vagy épületenergetikai szá-
mítással kell alátámasztani 
az ener gia meg takarítás 
mértékét. Az önkormány-
zati támogatás nem csupán 
azokat a társasházakat, illet-
ve lakásszövetkezeteket 
érintheti, amelyek nyertek 
állami támogatást, hanem a 
pusztán banki hitelből meg-
valósuló beruházások is el-
nyerhetik.

Energetikai korszerűsítés

Hosszú ideje foglal-
koztatja a kerület ve-

zetését a Zichy-kastély 
északi szárnyának hasz-
nosítása. A képviselők 
most arról döntöttek, hogy 
a Hello Wood design stú-
dió veheti birtokba a kas-
tély eddig kihasználatlan 
részét, hogy Óbuda, illet-
ve Budapest kulturális 
térképe egy újabb, fontos 
és városi léptékben is 

meghatározó helyszínnel 
gazdagodjon, mely a vá-
roslakók mentális térké-
pére is felkerülhet.

Egy olyan eseménytér, 
kreatív műhely jöhet lét-
re a projekt megvalósítá-
sával, amely erősíti az 
óbudai lakosok identitá-
sát és otthont adhat egy 
ma már nemzetközileg is 
elismert és jelenleg is di-
namikusan fejlődő kez-

deményezésnek. A Hello 
Wood az általa szervezett 
eseményeken építészeti, 
művészeti, tudományos 
és design területeket in-
tegrál, közösséget épít és 
tehetséget gondoz. Alko-
tásaik fából készülnek és 
közös jellemzőjük, hogy 
a társadalmi szerepválla-
lás és a művészetek ösz-
szefonódása nem hiá-
nyozhat belőlük.

Otthont kap egy kreatív műhely

Fotó: Sánta Balázs
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Néhány hónapnyi átalakítást 
és felújítást követően június 
16-án átadták rendeltetésé-
nek az eddigi egyik legna-
gyobb hazai Kormányablakot 
Óbudán, a Harrer Pál utca 9-
11. szám alatt. Az átadó ün-
nepségen jelen volt dr. Baltay 
Tímea, a Miniszterelnökség 
Kormányablakokért felelős 
helyettes államtitkára, dr. 
György István Budapest Fő-
város kormánymegbízottja és 
Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere, vala-
mint azok a hivatali ügyinté-
zők, akikkel ezután nap mint 
nap találkozni fogunk, ha hi-
vatali ügyeinket intézzük. 

Amikor évekkel ezelőtt 
a Kormányablakok 

területi elosztásán kezdtek 
gondolkodni a szakembe-
rek, nyilvánvaló volt, hogy 
Óbudának mindenképpen 
központi szerepet kell 
kapnia, hiszen a helyi 128 
ezres lélekszámon felül 
még számos környező te-
lepülésről járnak ide pél-
dául oktatási vagy egész-
ségügyi szolgáltatásért, 
vagy éppen hivatali ügy-
intézés céljából. A szüksé-
ges helyi fejlesztések közé 
tehát a Kormányablak 
megnyitása is logikusan 
illeszkedik. Tágabb érte-
lemben véve 200-300 ezer 
ember életminősége függ 
a III. kerület szolgáltatási 
színvonalától. A most át-
adott Kormányablak az el-
múlt hetekben tesztüzem-
ben már működött.

Dr. Baltay Tímea he-
lyettes államtitkár a 261. 
Kormányablak ünnepé-
lyes megnyitóján az integ-
rált ügyintézés további 
fejlesztéséről is beszélt. 

Többek között hangsú-
lyozta, hogy az elmúlt na-
pokban tovább bővült a 
Kormányablakokban in-
tézhető ügyek száma, így 
már 1133 ügykörben nyúj-
tanak szolgáltatást az ál-
lampolgárok számára a 
III. kerületi megújult hi-
vatalban is. Hozzátette, 
hogy az egy helyen intéz-
hető ügyek körében még 
ebben az évben további 
fejlesztések várhatók.

Dr. György István kor-
mánymegbízott fontosnak 
tartotta elmondani, hogy 
ugyanezen a napon egy 
hasonló Kormányablakot 
adnak át Budapesten, il-
letve ősszel már vala-
mennyi budapesti kerület-
ben Kormányablakban in-
tézhetik az állampolgárok 
az ügyeiket. Szintén hang-
súlyozta, hogy kiemelt fi-
gyelmet fordítanak az 
elektronikusan intézhető 
ügyek számának további 
bővítésére, ami előnyös 
mind az állampolgárok 
számára – hiszen az ügy-
intézés otthonról, számí-

tógép segítségével lehető-
vé válik –, mind pedig az 
ügyek intézőinek, hiszen 
ezzel csökken az ügyfél-
pontok leterheltsége.

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere 
a korábbi okmányirodáról 
és a jelenlegi Kormányab-
lakról elmondta, hogy mű-
ködését tekintve színvona-
la eddig is kielégítő volt, a 
fejlesztésekkel azonban ez 
tovább javulhat. A válto-
zás természetes velejárója 
némi izgalom, de itt meg-
van a lehetőség arra, hogy 

az ügyfelek kedvező ta-
pasztalatokat gyűjthesse-
nek, és úgy érezhessék, 
hogy a központosított 
ügyintézés a gyorsabb és 
egyszerűbb feladatvégzé-
süket szolgálja. Feladat to-
vábbra is bőségesen lesz, 
és nem csak azért, mert a 
vonatkozó kormányrende-
let szerint több, mint 1100 
ügytípust intézhetnek itt a 
polgárok, hanem mert ha-
gyományosan Óbuda a fő-
város egyik legnagyobb 
ügyfélforgalmat bonyolító 
pontja.

- A korábbiaknál széle-
sebb nyitva tartási idő va-
lóban ügyfélbarát szemlé-
letről és a mindennapok-
hoz igazodó rugalmasság-
ról tanúskodik, a felújított 
épület és az új berendezé-
sek pedig arra utalnak, 
hogy a központi közigaz-
gatás lépést tart a XXI. 
század követelményeivel. 
A gyors és hatékony ügy-
intézés hozadéka lehet az 
is, hogy a Kormányabla-
kokon keresztül kedvező 
kép alakul ki a szolgáltató 
államról. Az önkormány-
zat ehhez azzal kíván hoz-
zájárulni, hogy az épület 
előtti tér megújításáról a 
közelben lakókkal meg-
kezdték az együttgondol-
kodást. A közösségi terve-
zés keretében összegyűjtik 
a szempontokat, elgondo-
lásokat és ezzel párhuza-
mosan keresik a hozzá 
szükséges forrásokat, hogy 
hamarosan elmondhassuk, 
a Kormányablak és épülete 
kívül belül megújul – hang-
súlyozta a polgármester.

Simon Józsefné kerü-
leti hivatalvezető a ko-
rábbi okmányiroda for-
galmáról szólva elmond-
ta, hogy a III. kerületben 
2015-ben 128 ezer ügy-
félt szolgáltak ki, akikre 
összesen 156 ezer elinté-
zett ügy jutott. A Harrer 
Pál utcában átadott új 
Kormányablakban 32 
munkaállomáson várják 
az ügyfeleket.         B. Z.

Megnyílt az új Kormányablak a Harrer Pál utcában

Több, mint 1100 ügy intézhető egy helyen

A Kormányablak ügy-
félfogadási ideje: hétfőn 
7-17 óráig; kedden 8-18 
óráig; szerdán 8-20 óráig; 
csütörtökön 8-18 óráig; 
pénteken 8-15 óráig.

A kerületi szakiskolák és gimnáziumok végzős 
diákjai számára ajándékkal szeretné emlékeze-
tessé tenni a III. kerületben töltött éveket a város-
rész vezetése. 

M indazok, akik idén a III. kerület vala-
melyik középiskolájában eredmé-

nyesen fejezik be tanulmányaikat, egy “be-
szállókártyát” vehetnek át a tanév végén. 

Az önkormányzat három különböző ked-
vezményre jogosító konstrukciót állított 
össze a fiatalok számára.

A narancssárga „beszállókártya” 5 in-
gyenes belépést tesz lehetővé a Laborc ut-
cai strandra. A zöld kártyával egyszer in-
gyen mehetnek a ballagók és egy kísérő az 
Óbudai Múzeumba, a Goldberger Textil-
ipari Gyűjteménybe, az Aquincumi Múze-

umba, a Kiscelli Múzeumba és a Budapest 
Galéria Lajos utcai kiállítótermébe. A kék 
„beszállókártyával” két alkalommal in-
gyen látogathatják a Kobuci kert valame-
lyik kiválasztott koncertjét (ide azonban 
előzetes regisztráció szükséges).

Mindezek mellett a diákok kapnak egy 
könyvet, mégpedig a „Csönd és közelség” 
című kötetet, Pilinszky János füvesköny-
vét, mely a városrész polgármesterének le-
velét is tartalmazza, melléklete pedig az 
Óbudai Nyár programfüzet.

„Beszállókártyák” kedvezményekre

Fotók: Sánta Balázs
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Megépült a 10. számú főút új 
nyomvonalú, budapesti be-
vezető szakasza a Kocsis 
Sándor utcától az Ürömi 
körforgalomig. A lakóházak-
tól távol futó, új nyomvonal-
nak köszönhetően jelentő-
sen csökkent a környék zaj-
terhelése. 

M egszűnt a Bécsi út 
és Budapest-Esz-

tergom vasútvonal koráb-
bi szintbeni kereszteződé-
se. Ezáltal csökkent a vá-
rakozási idő és jelentősen 
nőtt a közlekedésbizton-
ság, valamint emelkedett 
a vonatszám és a sebes-
ség. Kiépült az Arany-

völgy utca kerékpárúttal 
és gyalogos járdával, en-
nek folyományaként ké-
nyelmesebbé vált a gyalo-
gos és kerékpáros közle-
kedés, megszépült a lakó-
környezet. Megvalósult a 
Pomázi úti felüljáró befe-
jezése, valamint kiépültek 
a felüljáróhoz csatlakozó 
csomóponti ágak, így di-
namikusabbá vált a hala-
dás. Az Aranypatak felett 
négy híd épült, illetve 
újult meg. A Virágos nye-
reg utcánál új nyomvonalú 
út, a Solymár köznél gya-
logos és kerékpáros aluljá-
ró épült. Megépült a 10. 
számú főút Budapest-Esz-

tergom vasútvonal fölötti 
új hídja.

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő az 
átadáson elmondta: ezen 
beruházás során is példa-
értékű volt a kormány és a 
települési önkormányza-
tok együttműködése. -  A 
magyar gazdaság olyan 
fejlődési pályára állt át az 
elmúlt évek során, amelyet 
a növekedés, a stabilitás és 
a kiszámíthatóság jelle-
mez. A Parlament várha-
tóan hétfőn fogadja el a jö-
vő évi költségvetést (júni-
us 13-án ez megtörtént – a 
szerk.), amely további jó 

alapot teremt ahhoz, hogy 
a kormány folytassa a csa-
ládok, a vállalkozások és a 
helyi közösségek érdeké-
ben végzett munkát.

Fónagy János, a Nem-
zeti Fejlesztési miniszté-
rium parlamenti államtit-
kára hozzáfűzte: - Az 
esztergomi vasútvonal 
folyamatos és átgondolt 
fejlesztésének része a 
most átadott beruházás. 
A korszerűsítés júliusban 
folytatódik a Budapest-
Esztergom vonal villa-
mosításával. Szűcs Lajos, 
Pest megye fejlesztési 
biztosa kiemelte: - Egy 
ilyen fejlesztése a fővá-

rosnak fontos, az agglo-
merációnak elengedhe-
tetlen. A megyében to-
vábbi beruházások vár-
hatók, amelyek mind a 
térség gazdasági előreha-
ladását szolgálják.

Mayer András, a Nem-
zeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. vezérigazga-
tó-helyettese elmondta: - 
Reméljük, hogy az elké-
szült fejlesztés a kör-
nyékbeliek örömét és 
boldogulását fogja szol-
gálni. A vasúti fejleszté-
sek ugyanígy, a kötöttpá-
lyás és közúti közlekedés 
érdekeit szolgálva folyta-
tódnak tovább.

Elkezdődött június 16-án a 
2016-os év egyik legje-

lentősebb fővárosi közösségi 
közlekedést érintő beruházá-
sa. A tervezetten augusztus 
28-ig tartó időszakban a budai 
fonódó villamoshálózat déli 
szakaszán, a Fehérvári úton és 
a Bartók Béla úton, többek kö-
zött valamennyi villamos-
megállóhely-peron átépül.

Óbudát is érinti
A 17-es villamos a Bécsi út/

Vörösvári út és a Móricz 
Zsigmond körtér M között 

közlekedik, a 19-es és a 41-es villa-
mossal pedig a Bécsi út/Vörösvári út 
és a Rudas Gyógyfürdő között lehet 
csak utazni. A 47-es és a 49-es villa-
most a teljes vonalon autóbusz pótolja. 
Az 56-os és az 56A villamos Hűvös-
völgytől a Rudas Gyógyfürdőig jár, 
míg a 61-es Hűvösvölgytől a Móricz 
Zsigmond körtérig, a Villányi úti vég-
állomásig. 

(A villamosmegállók korszerűsítésé-
hez kapcsolódó aktuális forgalmi in-
formációk a BKK honlapján: www.
bkk.hu/peronfelujitas.)

Átadták a Bécsi-Ürömi úti új csomópontot

Átépítik a megállókat a fonódó déli szakaszán

Nincs ügyfélfogadás július 1-jén
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. július 
1-jén (péntek) a polgármesteri hivatalban (ügyfél-
szolgálati irodában) nincs ügyfélfogadás. A köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló, 2011. évi CXCIX. 
törvény 93.§ (2) bekezdése – a közigazgatásban 
dolgozók számára – a Közszolgálati Tisztviselők 
Napját, július 1-jét munkaszüneti nappá nyilvání-
totta. Köszönjük megértésüket.

Fotók: Antal István

Fotó: Sánta Balázs

A külső Bécsi úti 
villamosvonal fejlesztése
Óbuda külső részeiről, illetve az 
észak-budai agglomerációból érke-
zők számára jelenthet közvetlen elju-
tási lehetőséget a villamosvonal. Az 
elképzelés lényege, hogy a Bécsi út 
és a Vörösvári út csomópontjából az 
Óbudai temető felé, majd onnan to-
vább a városhatárig, egészen az esz-
tergomi vasútvonalon létesülő Arany-
völgy elnevezésű új megállóhelyig 
építsék ki a villamosvonalat. Arról 
egyelőre még nincs döntés, hogy az 
1-es villamos menjen-e tovább, avagy 
a budai területről érkező 19-es, 41-es, 
vagy 61-es villamosok. A fejlesztés 
során itt jelentős befogadóképességű 
P+R parkolók kialakítására is van le-
hetőség, így az agglomerációból gép-
kocsival érkezők a városhatárnál le 
tudják majd tenni autójukat, hogy villa-
mossal folytathassák útjukat.
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A Római-part rendezéséről is döntött a Fővárosi 
Közgyűlés június 8-ai rendes ülésén. A Főkertet 
bízták meg azzal, hogy a csillaghegyi öblözet du-
nai partszakaszán (az Aranyhegyi-árok és a Ba-
rátpatak között) megtervezze a majdani rekreáci-
ós területet. Kiemelt cél a használható és élhető 
környezet kialakítása – erről lapunk előző számá-
ban olvashattak. A hír kapcsán kerestük fel 
Tarlós István főpolgármestert, akit arra kértünk, 
foglalja össze a csillaghegyi öblözet védelmével 
kapcsolatos információkat. 

- Csillaghegy lakossága már annyi mindent 
hallott ami nem igaz, és annyi mindenről érte-
sült ami igaz ezzel  kapcsolatban, hogy nem 
csodálnám, ha kevesen értenék, valójában mi 
a helyzet. Nem tudok szabadulni attól a gondo-
lattól immár lassan hat éves főpolgármesteri 
küzdelem után, hogy léteznie kell az informá-
ciós zavarban lévő közösség mellett egy olyan 
kisebb közösségnek, akik hangadók, és akik-
nek igazából az a gondjuk, ha valamit húsz éve 
megvalósítani képtelen volt a Gyurcsány-
Demszky adminisztráció, nehogy már az Or-
bán-Tarlós időszakban létrejöjjön. Nem mon-
dom, hogy megrendítő a felfedezés, de min-
denesetre jellemző a mai viszonyokra. Egy-
szerűen arról van szó, semmi mást nem aka-
runk, mint Budapestnek az egyetlen olyan 
szakaszát megvédeni, ami gyakorlatilag szinte 
teljesen védtelen árvíz esetén. Ahogy mond-
tam, több évtizede el kellett volna végezni ezt 
a munkát – hangsúlyozta Tarlós István. 

Hullámtér-ártér
- Jó volna egyszer véglegesen tisztázni a 

hullámtér fogalmát, mert újságírók és parla-
menti politikusok is keverik. A hullámtér a 
védmű és a folyó között húzódik, ez a Ró-
main kevesebb mint százméteres sáv. Ártér 
pedig az a terület, amelyet elöntene a víz ha 
nem lenne védmű, ez itt egy kilométeres 
szakasz, ami nagyjából a Rókahegy lábáig 
ér. Nagy különbség van a kettő között.

Sokszor elhangzik az a nagyon logikusnak 
és érzelem dúsnak hangzó mondat, ha már 
parti védmű lesz, akkor épüljön minél köze-
lebb  „a kerítéshez”. Csak éppen azt nem tud-
ják a legtöbben, hogy  „a kerítés” nincs, mert 
a háború után szinte mindenki ott építette 
meg a kerítését a Kossuth Lajos üdülőparton, 
ahol éppen az eszébe jutott. A mai napig is az 
a helyzet, hogy vannak „kerítések”, amelyek 
mélyen benyúlnak a közterületre és vannak 
olyanok, ahol a közterületek nyúlnak be mé-
lyen a magánterületre. Ennek jogi rendezését  
az ötvenes évek óta nem tették meg. Tehát 
ilyet mondani, hogy „a kerítéshez” legköze-
lebb, az  tájékozatlanságról tanúskodik. 

A part mentén
Nem Tarlós vagy a jelenlegi közgyűlés 

„találmánya” a part mentén épülő védmű. 
Demszky Gábor, a korábbi közgyűlés, a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság Tudományos Tanácsa és a III. 

kerület (Óbuda-Békásmegyer) önkormány-
zata is egyértelműen amellett foglalt állást, 
hogy a parton kell megépíteni a védművet. 

Az is tény, hogy értéknövekedés követke-
zik be a parti védmű megvalósulásával a hul-
lámtérben álló épületeknél. Terveink szerint 
az 1920-as, 1930-as években szabályosan la-
kóépületnek emelt házak kivételével a hul-
lámtéren lesz valamilyen helyi adó, részben 
indulatokat csillapító intézkedésként. 

Egy faátültető gépet is vásárolunk, ami 30 
centiméter átmérőig lehetővé teszi 93 százalé-
kos hatékonysággal az átültetést. Lesz egy 
enyhe nyomvonal korrekció, ami a silány li-
mánybeli fák  egy részét is megvédi a kivágás-
tól – sorolta a tervezett intézkedéseket a főpol-
gármester, aki rámutatott: a szakemberek szá-
mára az már nem kérdés, hogy a part mentén 
kell-e megépíteni a védművet. Annak idején 
nem kellett volna üdülőövezetbe sorolni a hul-
lámteret. Az is vitán felüli, nincs olyan tör-
vény, ami tiltaná hogy valaki az üdülőjében 
életvitelszerűen lakjon. Nem is az üdülőnek 
épült lakásokat kell igazán megvédeni az ártól, 
ezek a legvédettebbek az egész területen, ha-
nem a hullámtéren lévő számos intézményt, 
sportlétesítményt, és azt a 40 lakóházat, ami 
annak épült 80 évvel ezelőtt. Ki vállalja azért a 
felelősséget, hogy az a sok érték, ami évtize-
dek alatt felhalmozódott a hullámtéren, véde-
lem nélkül maradjon. Aki ezt kétségbe vonja, 
elmehet majd a mobilgát ellen tiltakozókhoz 
ha elmossa az árvíz a házakat, velük beszéljék 
meg, hogy miért nem épült meg a védmű, mi-
ért maradtak védelem nélkül. A védmű szer-
kezetének, stabilitásának biztosítása nyilván a 
tervező feladata és felelőssége is.

Rendezett, élhető part
- A dolgok jelenlegi állása szerint mi biz-

tos az építkezéssel kapcsolatosan? 
- A nyomvonal tervei már elkészültek. 

Most nem azon kellene vitatkozni, hogy 
hány fát vágnak ki, hányat nem. Egyébként 
a Nánási út-Királyok útja nyomvonalon sok-

kal értékesebb fák találhatók, mint az úgy-
nevezett limányban. Ha ott épülne meg a 
védmű, drágább lenne, mint a part mentén, 
de ennek bemutatására még készül egy ta-
nulmány. Ma már az a kérdés, hogy néz 
majd ki a környezet, mennyire lesz termé-
szetes, rendezett, használható az ott élők 
vagy az ide  látogatók számára.  

A Főkert készíti el a tájtervezést. A nyár 
folyamán több ponton kihelyezzük a Ró-
mai-parton a környezet képéről készített 
terveket, és azt kérjük a lakosoktól, min-
denki ezekből vonja le a következtetést. 

Előre nem tervezhető 
költségek

Felmerül még egy kérdés, hogy miért lett 
sokkal drágább a védmű, mint ahogy tervez-
tük. Kapunk rá az uniótól 10 milliárd forint 
vissza nem térítendő támogatást. Ezt az össze-
get egyesek véletlenül vagy szándékosan keve-
rik a teljes bekerülési költséggel, ami várható-
an összességében több mint  15 milliárdot tesz 
ki. Hogy miért kerül többe? Egyrészt a mér-
tékadó árvízszint rendeletileg megváltozott 
2014-ben a 2013-as rekordszintű dunai árvizet 
követően, ezért sokkal stabilabb mobilgátra 
van szükség, nehezebb szerkezet, emelőgépes 
megoldás. Le kell védeni a Barátpatakot és az 
Aranyhegyi-árkot, meg kell építeni ezek tor-
kolati műtárgyait is. Nem beszélve arról, hogy 
ki kell váltani egy 1600 milliméteres átmérőjű 
vízfőnyomócsövet, ami 2 milli árd ba kerül, ez 
sem szerepelt korábban a kiadások között. To-
vábbá rendre újabb engedményeket teszünk a 
tiltakozóknak, mindig új részprojektekkel 
emeljük a környezetrendezési tervek színvo-
nalát. Ezekből ered az árkülönbözet. 

Az év végén kezdődhet a kivitelezés és 
legkésőbb 2018 első felében befejeződik a 
védmű építése.

Megújuló strandfürdő 
Csillaghegyen

- Örvendetes, hogy a hírek szerint a csil-
laghegyi strandfürdő hamarosan megújul.

- Így van. A gyönyörű környezetben lévő, 
népszerű csillaghegyi strandon nagyszabású 
fejlesztés indul környezetrendezéssel még eb-
ben a ciklusban. Wellness-centrum, új meden-
ce készül, teljes egészében megújul a strand-
fürdő. A csillaghegyi az egyik legértékesebb 
fürdője a fővárosnak, fürdőberuházásaink 
egyik igen fontos eleme. Ebbe a programba il-
leszkedik a Palatinus teljes rekonstrukciója, ko-
moly gépészeti felújítások történnek a Gellért 
és a Széchenyi fürdőben. Nemrégiben készült 
el a Lukács és a Rudas gyógyfürdő rekonstruk-
ciója – tudtuk meg a főpolgármestertől.

Karalyos József

Átadás
Tarlós István főpolgármester június 17-én 
átadta a felújított Széll Kálmán teret és a 
fővárosi közösségi közlekedés egyik leg-
nagyobb beruházását, a budai fonódó vil-
lamoshálózatot.

Part menti védmű – rendezett Római-part
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Semmelweis-napon, július 1-jén 
zárva az egészségügyi intézmények
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló, 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B. 
§-a értelmében július 1-je Semmelweis-nap, amely 
az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási 
jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és 
egészségügyben dolgozókra kiterjedően munka-
szüneti nap.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. jú-
lius 1-jén (pénteken) valamennyi III. kerületi 
egészségügyi intézmény (szakrendelő, Védő-
női Szolgálat, felnőtt háziorvosi, házi gyermek-
orvosi és fogorvosi rendelő) zárva tart. 
Az ügyeleti ellátást az alábbi intézmények biztosítják.

Központi (sürgősségi) felnőtt háziorvosi ügyelet:
IMS (Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft.)
1033 Budapest, Vihar utca 29.
Telefon: (+36-1) 388-8501.

Központi (sürgősségi) házi gyermekorvosi ügyelet:
FŐNIX-Med Zrt. 
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 
Kórházak 24. számú épülete.
1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Telefon: (+36-1) 212-5979.

Fogászati ügyeleti ellátás:
Semmelweis Egyetem
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Telefon: (+36-1) 317-6600 / 60719. mellék.

Csillaghegyi egészségnappal folytatódott június 11-én a Csillaghegyi Közösségi Házban 
az ingyenes szűrőprogram-sorozat, az Egészségkörút Óbudán. A következő állomás au-
gusztus 28-án, a Hékás-Békás Óbudai Nyarat záró rendezvényen lesz a Csobánka téren

Fotók: Antal István
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A z Országgyűlés áp-
rilis 5-ei, Gróf Szé-

chenyi István születésé-
nek 225. évfordulójáról 
való megemlékezésről 
szóló határozata szorgal-
mazza, hogy minden 
anyaországi és Kárpát-
medencei magyar közös-
ség emlékezzék meg a 
legnagyobb magyarról 
születésének 225. évfor-
dulója alkalmából. Az 
Óbudai Egyetem csatla-

kozva a Széchenyi-em-
lékév programjához, jú-
nius 9-én konferenciával 
és kiállításmegnyitó ün-
nepséggel állított emlé-
ket a nagy magyar szel-
lemiségének.

Az egyetem oktatói és 
hallgatói Széchenyi Ist-
ván életét és munkássá-
gát bemutató kiállítások 
megtartásával, előadá-
sokkal, konferenciákkal, 
koszorúzásokkal, a „Szé-

chenyi István – Európa 
Udvar” létrehozásával és 
számos más módon már 
a múltban is kifejezték a 
„legnagyobb magyar” 
iránti tiszteletüket. Az 
Óbudai Egyetem polgá-
rainak meggyőződése, 
hogy Széchenyi gondola-
tainak, tevékenységének 
mélyebb megismerése és 
megismertetése a ma-
gyar nemzet javát szol-
gálja.

Széchenyi emlékkonferencia

A Pais Dezső Általános Iskola 
6.b osztályának két tanulója 
részt vett a „Kutató diákok” 
című kerületi pályázaton. 

László Levente a LEGO 
történetét mutatta be 

prezentációjában, míg Lu-
kács Levente a budai vil-
lamos-vonalak történetét 
dolgozta fel. A két pálya-
munka elnyerte a zsűri 
tetszését, így meghívást 

kaptak a Zsigmond Király 
Főiskola Európa előadójá-
ban rendezett Nyugdíjasok 
Óbudai Aka démi ája május 
19-ei rendezvényére.

Előadásuk kezdetén 
még érzékelhetőek vol-
tak az izgalom jelei, de 
fokozatosan „belemele-
gedve” mindketten szín-
vonalas előadással járul-
tak hozzá a rendezvény 
sikeréhez. Mindkettőjük-

nek óriási élményt jelen-
tett, hogy ekkora előadó-
teremben, ilyen szép szá-
mú hallgatóság számára 
mutathatták be prezentá-
ciójukat. Olyan rendkí-
vüli élménnyel gazda-
godtak, amely elkíséri 
őket későbbi tanulmá-
nyaik, előadásaik során 
is. Köszönet Farkas 
László tanár úr felkészítő 
és segítő munkájáért.

Kutató diákok előadása a főiskolán

Országos csillagászati verseny

A Bárczi Géza Általános Iskola Algol007 csapata 5. 
helyezést ért el a Kulin György Csillagászati Diák-
verseny országos döntőjében. A csillagászat szak-
kör három internetes forduló után bekerült az or-
szág legjobb csapatai közé, tanulóik bejutottak az 
országos döntőbe. A csapat tagjai: Büki Gergely 
5.b, Pistyur Márton 6.a, Molnár Dániel 7.a osztályos 
tanulók. Felkészítő tanáruk Ollé Katalin. A verseny 
országos döntőjét Tatán rendezték május 21-én. 

Kiváló táblázatkezelő
Eredményes óbudai szereplés a 25. Fővárosi  Informati-
ka  Alkalmazói Tanulmányi Verseny Általános Iskolai 
versenyén. Az Óbudai Gimnázium 8. b osztályos tanu-
lója, Tóth Attila a 7-8. évfolyamos korcsoportban, a kerü-
leti verseny megnyerésével kivívta a lehetőséget, hogy 
képviselje a fővárosi versenyen a III. kerületet táblázat-
kezelés kategóriában. Mindkét fordulóban elméleti tesz-
tet és gyakorlati feladatsort kellett megoldaniuk a ver-
senyzőknek. A kategória döntőjét április 20-án rendez-
ték 31 tanuló részvételével, ebben a küzdelemben Attila 
a II. helyezést érte el. Ruszkainé Fodor Éva informatika 
szakos tanárnő készítette fel a megmérettetésre.

Gyermektábor a Szaléziaknál
„Együtt – nem vagy egyedül” a mottója az óbudai 
Szaléziaknál tartandó Nyári Oratórium napközis tá-
bornak, ahová alsós és felsős diákokat várnak. Mi a 
Nyári Oratórium? Játék és sport, kézműves foglalko-
zás, imádság, séták és kirándulások, versenyek, 
tánc, műhelyek, strandolás, vízi akadályversenyek 
és sok-sok kaland. Időpont: augusztus 22-26. Hely-
szín: Bécsi út 175. (Információ: nyarioratorium@
gmail.com; Jelentkezés: www.obudaiszaleziak.hu)

A 32 éves Ganz Ifjúsá-
gi Műhely idén is 

nyári tábort rendez. A 
foglalkozásokon készített 
munkákat a fiatalok haza-
vihetik. Lehetőség van 
modellező foglalkozáson 
részt venni 8-12 éves kor 
között, illetve elektronika-
in 12 éves kortól. Időpont: 
június 27-től július 1-ig. 
A tábor 10-től 17 óráig tart, 
napidíjjal működik: 2000 

forint/nap. A díj magában 
foglalja a tízórait, az ebé-
det, a programokat és az 
elkészített munkadarabot. 
Érdeklődni a helyszínen 
lehet (Hímző utca 11.) vagy 
a 06(30)330-5117-es tele-
fonszámon Kövesdy Csa-
ba műhelyvezetőnél.

(Előzetes regisztráció-
kat és jelentkezéseket a 
kovesdycsaba@gmail.
com e-mail címen várják.)

Modellezés és elektronika
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Erdei iskolai táborozás

Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Köz-
pont középsúlyos részlegének fiataljai május 18-a 
és 20-a között tartalmas, aktív táborozáson vettek 
részt a Pilisi Parkerdő Zrt. területén, a Madas Lász-
ló Erdészeti Erdei Iskolájában. Szakvezetők által 
tartott gazdag programban volt részük: természet-
járás, állat-, növényismeret szerepelt ezek között. 
Látogatást tettek a Salamon-toronyban és a viseg-
rádi fellegvárban, ahol a történelmi ismeretek mel-
lett megcsodálhatták a Duna-kanyar gyönyörű lát-
képét.

Három új denevérfaj a Pilisben
Az örökerdő gazdálkodás során a Pilisi Parkerdő 
Zrt. szakemberei különös gondot fordítanak az er-
dő biológiai sokféleségének megőrzésére, a meg-
lévő és az újonnan megjelenő fajok óvására. E te-
vékenység egyik elemeként hátrahagynak holtfákat 
az általuk kezelt erdőkben. Ezek, az avatatlan szem 
számára halottnak, „feleslegesnek” tűnő fák egye-
bek mellett otthont és búvóhelyet nyújthatnak szá-
mos fontos állat- és növényfajnak; így a Pilisi Park-
erdőben újonnan megjelent nimfadenevérnek, tavi 
denevérnek és a fehértorkú denevérnek is.

Irtják a szúnyogokat

Június közepén kezdődött el az országos szúnyog-
gyérítési program. Az ütemterv szerint az első két 
napon Budapesten, a Duna-kanyarnál, a Balaton-
nál és a Tisza-tónál irtották a vérszívókat.

1% 1% 1%
Az Aquincum-Mocsáros Egyesület (adószám: 
18099445-1-41) köszönetet mond mindenkinek, aki 
a 2014. évi személyi jövedelemadója 1 százaléká-
val - összesen 460 ezer forinttal - támogatta az 
egyesületet. Az összeget a Gladiátor utcai játszótér 
fenntartására, az itt létesített pétanque pálya kerti 
csapjához épített vezetékre és szivattyúvásárlásra 
fordították.

Fotó: Assay Péter

Lapzártakor érkezett: Mint 
arról lapunk előző számában 
hírt adtunk, dr. Neszmélyi 
Emil május 20-án első ma-
gyar állampolgárként az 
északi oldalról ért fel a világ 
legmagasabb pontjára, a 
Mount Everest csúcsára. A 
teljesítményéhez gratulálva 
Bús Balázs polgármester 
ajándékkal köszöntötte az 
óbudai hegymászót.

Az ügyvédként dolgo-
zó óbudai lakos a 

8848 méteres csúcson – az 
olimpizmus elkötelezett 
híveként – egyebek mel-
lett a riói olimpiára készü-
lő magyar csapat számára 
is eljuttatta biztató üzene-
tét. Ahogy az expedíció 
idején mondta, tette mind-
ezt elsősorban a hazájáért 
– és másodsorban önma-
gáért. Vagyis a cél eléré-
sével magyarként, óbuda-
iként, ügyvédként, s aszt-
másként is szeretne példát 
mutatni: azzal, hogy neki 
sikerült, más is képes 
megvalósítani bármit, 
amit szeretne. Valamint 
mivel 2016 egyben az 
olimpia éve is, teljesítmé-

nyével szeretné felhívni a 
figyelmet a sportra, az 
olimpiai mozgalomra, s a 
világ tetejéről hasonló si-
kereket kívánni a magyar 
csapatnak.

Az Esernyős Galériá-
ban rendezett június 22-
ei sajtótájékoztatón a 
csúcshódító dr. Neszmé-
lyi Emil bekeretezett for-
mában ajándékozta a csú-
cson járt zászlót Óbuda 
közössége számára. Az 
ajándékkal elmondása 

szerint üzenni, motiválni, 
inspirálni szeretné a helyi 
közösség tagjait.

Bús Balázs nagyra ér-
tékelte a fizikai és mentá-
lis teljesítmény mellett, 
hogy a hegymászó az 
óbudai közösséget meg-
szólítva Óbuda zászlaját 
is kitűzte a csúcsra.

A rendezvény végén az 
alaptáborokban és a csú-
cson készült képeit, videóit 
mutatta be szemléletes be-
számolója mellett dr. Nesz-
mélyi Emil. A résztvevők 
megtudhatták, hogy az 
embertpróbáló teljesít-
mény egészséges emberek 
számára is komoly egész-

ségügyi kockázatot jelent, 
asztmásként azonban az 
orvosok is óva intették.

A negyvenéves sport-
ember szisztematikusan 
készült a sikeresen zárult 
expedícióra. 2016. április 
5-én érkezett Katmandu-
ba, majd a nepáli fővárost 
elhagyva Tibeten át, ápri-
lis 21-én érte el az 5200 
méteren lévő alaptábort. 
Az akklimatizációs idő-
szakot követően május 14-
én indult el a csúcs felé.

Elmondta, a sport min-
dig is különleges szerepet 
játszott az életében, 21 
évig verseny sportolt. Ko-
sárlabdázóként 250 NB I-
es mérkőzésen lépett pá-
lyára, ám sportágától az-
óta sem szakadt el. Ko-
rábban kosárlabda-edző-
ként, jelenleg sportigaz-
gatóként, jogtanácsosként 
segíti sportszervezetét, 
tagja a Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövet-
sége Versenybizottságá-
nak, valamint a MOB Eti-
kai- és Jogi Bizottságá-
nak, a SPORTJUS Ma-
gyar Sportjogász Társa-
ság főtitkára. Mindezek 
mellett pedig többek kö-
zött sportjogászként tevé-
kenykedik a sport támo-
gatása érdekében. Az 
óbudai közösségért közel 
20 éve fejt ki eredményes 
tevékenységet: az Óbudai 
Kaszások Kosárlabda 
Akadémia egyik vezető-
jeként Óbuda ifjúságáért 
már eddig is igen sokat 
tett. Élménybeszámolója 
végén reményét fejezte ki, 
hogy további sikerei is 
példaként szolgálhatnak 
majd a helyi fiataloknak.

Óbudai hegymászó a világ tetején

Fotó: Antal István
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Horváth Antal rendőr ezredes, 
a III. kerületi Rendőrkapitány-
ság vezetője a kábítószer-ke-
reskedelem tendenciáival 
kapcsolatosan elmondta, 
hogy a drogkérdést többféle-
képpen próbálják orvosolni. 

A 2013-ban újragon-
dolt nemzeti drogel-

lenes stratégiában megfo-
galmazottak szerint a kí-
nálatcsökkentés a rendőr-
ség fő feladata. Céljuk 
először a kábítószer-el-
osztó helyek feltérképe-
zése, majd a kereskedők 
elfogása, ezzel megszün-
tetve a problémának a 
gyökerét. Azért válasz-
tották a fórum témájának 
a kábítószerrel kapcsola-
tos kérdéskört, mert az 
utóbbi évben jelentős vál-
tozások történtek a kábí-
tószerrel összefüggő bűn-

cselekmények területén. 
Míg évekkel ezelőtt a ke-
rületi kábítószerhelyzet 
legmeghatározóbb hely-
színei a fesztiválok vol-
tak, addig a legutóbbi 
adatok már mást mutat-
nak. Az elmúlt negyedév-
ben ugyanis több kábító-
szerrel kapcsolatos ügy-
ben intézkedtek, mint az 
elmúlt év harmadik ne-
gyedévében, amely ma-

gában foglalta a fesztivá-
lok időszakát is.

A rendezvényen Tren-
káné Csom Henrietta 
rendőr alezredes beszá-
molt a III. kerületben 
folytatott drogprevenciós 
munkáról. Az óbudai is-
kolákban szervezett drog-
megelőző előadásai kap-
csán elmondta, hogy van-
nak intézmények, ame-
lyekkel évek óta jó kap-

csolatot sikerült kialakíta-
nia a rendőrkapitányság-
nak, de olyanok is van-
nak, ahol a szülők csak 
kis létszámban érdeklőd-
nek az ilyen jellegű elő-
adások iránt. Véleménye 
szerint kis létszámú, akár 
10-12 fős csoportoknak is 
érdemes megtartaniuk a 
drog pre venciós beszélge-
téseket.

Rácz Ferenc rendőr al-
ezredes a kerületi bal-
esetmegelőzési célokról 
elmondta, hogy ez nem 
egy egyedülálló törekvés, 
hanem illeszkedik az or-
szágos baleset meg előzési 
koncepcióba. A 2016. évi 
célok között szerepel, 
hogy igyekeznek csök-
kenteni a személyi sérü-
léssel járó balesetek szá-
mát. A 2016. év eddig el-
telt részében a tavalyi ha-

sonló időszakkal össze-
hasonlítva az látható, 
hogy a súlyos és a halált 
okozó balesetek száma 
nagyjából megegyezik, 
míg a könnyű sérülések-
kel járó balesetek némi-
leg csökkentek. A balese-
teket elsősorban a követé-
si távolság be nem tartá-
sa, az ittas járművezetés, 
az elsőbbségadás szabá-
lyainak megsértése, a kö-
telező haladási irány be 
nem tartása és a tilos jel-
zésen való áthaladás 
okozza. Annak érdeké-
ben, hogy a balesetek 
száma tovább csökken-
jen, a rendőrkapitányság 
megelőző tevékenységet 
folytat. A kritikus cso-
mópontokban erősítik a 
jelenlétet, ami hozzájárul 
a balesetek számának 
csökkenéséhez.       B. Z.

Közbiztonsági egyeztető fórum

Közlekedésbiztonság, drogmegelőzés 

Az önkormányzat szervezé-
sében az árvíz elleni véde-
kezést gyakorolták az Óbu-
dai Kulturális Központ udva-
rán május 31-én.

A polgármester közvet-
len irányítása alatt ál-

ló polgárvédelmi szerve-

zet műszaki egységét ké-
szítették fel egy esetleges 
árvízi védekezésre. Ennek 
során mintegy 100, főként 
önkormányzati dolgozó 
kapott elméleti felkészítést 
az egység feladatairól. A 
rövid gyakorlati képzés a 
kerületet leginkább veszé-

lyeztető árvízi felkészü-
léshez kapcsolódott. A 
résztvevőknek homok-
zsákból kellett nyúlgátat 
építeni, buzgárt „elfogni”, 
helyi bázist felépíteni és a 
technikai eszközök (áram-
fejlesztő, szivattyú) üze-
meltetését is gyakorolták. 

Felkészülten az árvíz ellenVegyeskereskedésből próbáltak rabolni 
A két elkövető április 15-én 15.40 óra körüli időben 
egy Hímző utcai vegyeskereskedésben fegyverrel 
vagy annak utánzatával megfenyegette az ott tartóz-
kodó alkalmazottat. Eközben megszólalt a riasztó, 
ezért értékszerzés nélkül elmenekültek a helyszín-
ről. Lövés, illetve személyi sérülés nem történt. A két 
férfiről a bolt kamerája felvételt készített. A Budapes-
ti Rendőr-főkapitányság III. kerületi Rendőrkapitány-
sága kéri, aki a felvétel alapján a bűncselekményt el-
követő férfiakat felismeri, tartózkodási helyükkel 
vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információ-
val rendelkezik, hívja a 430-4700-ás telefonszámot, 
vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen beje-
lentést az ingyenes 06-80-555-111-es „Telefontanú” 
zöld számán, valamint a 107-es, 112-es központi se-
gélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata az Óbudai Re-
habilitációs és Foglalkozta-
tási Központ gondozottjai 
számára kedvezményes nya-
ralásra ad lehetőséget. A ta-
valyi évhez hasonlóan idén 
is felejthetetlen napokat tölt-
hettek el az önkormányzat 
üdülőjében Balatonszabadi-
Sóstón.

A t e r mé sz e t köz e l i 
környezet a változó 

időjárás mellett is szá-
mos programlehetőséget 
kínált a fiataloknak. A 

strandolás mellett feltér-
képezhették Siófok bel-
városát, ahol megtekin-
tették a kikötő közelében 
található rózsakertet és a 
Krúdy-szobrot. Két hely-
re is ellátogattak az in-
tézmény ellátottjai. Az 
egyik nap Keszthelyre 
kirándultak, ahol a Fes-
tetics kastélyt nézték 
meg, és a Hintó Múze-
umba, míg másik napon 

egy délelőttöt a balaton-
szárszói állatsimogató-
ban töltöttek el.

Az intézmény ellátott-
jai a pihenés és kikap-
csolódás mellett számos 
élménnyel gazdagodtak 
a Balaton-partján töltött 
öt nap alatt, melyért ez-
úton szeretnének köszö-
netet mondani Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának, a Római 
SE úszóoktatójának, az 
Oázis SC-nek a felaján-
lott adományból vásárolt 
sportszerekért.

Sóstói szép napok

A Családháló közös-
sége 2012-ben Csa-

ládháló-díjat alapított, 
amellyel a gyermekvál-
lalásért, gyermeknevelé-
sért, gyermekek egészsé-
géért felelősen tevékeny-
kedő szakembereket, in-
tézményeket tüntetik ki.

A Családháló-díj célja 
nyilvános elismerésben 
részesíteni olyan embe-
reket, intézményeket, 
akik a gyermekekért való 
munkájuk során különö-
sen sokat, vagy kiemel-
kedőt tettek a családo-
kért. A díj erkölcsi elis-
meréssel jár és a Család-
háló olvasóinak jelölése 
nyomán, a Családháló 
közösségének döntése 
alapján osztják ki ünne-
pélyes keretek között.

2016-ban az Óbudai 
Egyesített Bölcsődék 
dolgozói az alábbi elis-
meréseket vehették át.

Intézményi díjat kapott: 
az Arató Emil téri bölcső-
de és a Medgyessy bölcső-
de. Egyéni díjban része-
sült: Gálné Weigl Krisz-
tina kisgyermeknevelő.

Emléklapot vehettek 
át. Arató bölcsőde: Nyá-
rádi Miklósné kisgyer-
meknevelő; Tuli pán né 
Dombi Erzsébet kisgyer-
meknevelő. • Kel ta böl-
csőde: Hérics Mária kis-
gyermeknevelő; Farkas-
né Gyurkó Judit kisgyer-
meknevelő; Gálné Weigl 
Krisztina kisgyermekne-
velő; Székelyné Szabó 
Andrea kisgyermekneve-
lő. • Medgyessy bölcső-
de: Benedek Csilla kis-
gyermeknevelő; Kondor 
Andrásné kisgyermekne-
velő. • Víziorgona böl-
csőde: Kajdi Edit kis-
gyermeknevelő; Kovács 
Viktor Norbertné kis-
gyermeknevelő.

Családháló-díjas 
kisgyermeknevelők

Óvodapedagógusi állások
• A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 3 fő 
óvodapedagógusi munkakör betöltésére, határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyra. A munkavégzés helye: 1039 
Budapest, Pais Dezső utca 2. (1 fő); 1039 Budapest, Med-
gyessy Ferenc u. 1. (2 fő). Illetmény, juttatások: a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései alapján. A pályázat elbírálása során előnyt jelent: kéz-
művességben jártasság. A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: részletes önéletrajz; végzettséget igazoló 
oklevél másolata; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vo-
natkozólag is), amely 3 hónapnál nem régebbi; egészségügyi 
alkalmasság. Jelentkezni lehet: postai úton (Cseresznyevirág 
Művészeti Tagóvoda – 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc 
utca 1.); E-mailen: pais-o@kszki.obuda.hu, medgy-o@kszki.
obuda.hu. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 
22. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 27. A 
munkakör 2016. augusztus 22-től tölthető be.

***
• A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 2 
fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére, határozott 
idejű közalkalmazotti jogviszonyra, 2018. augusztus 15.-
ig. A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Pais Dezső utca 
2., 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 1. Illetmény, 
juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályázat elbírálá-
sa során előnyt jelent: kézművességben jártasság. A pá-
lyázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes 
önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél másolata; erkölcsi 
bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is), amely 3 
hónapnál nem régebbi; egészségügyi alkalmasság. Jelent-
kezni lehet: postai úton (Cseresznyevirág Művészeti Tag-
óvoda – 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 1.); E-mai-
len: pais-o@kszki.obuda.hu, medgy-o@kszki.obuda.hu. A 
pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 22. A pá-
lyázat elbírálásának határideje: 2016. július 27. A munkakör 
2016. augusztus 22-től tölthető be.

Júniustól szeptemberig jó néhány változa-
tos és érdekes gyerek és felnőtt program 
várja az érdeklődőket.

Az Óbudai Platán Könyvtár kertje 
folyamatos átalakuláson megy át, 

ahogyan azt a könyvtárba rendszeresen 
járók már megtapasztalhatták. Ezen a 
nyáron, a júniustól szeptemberig tartó 
időszakban jó néhány változatos és érde-
kes gyerek és felnőtt program várja az 
érdeklődőket.

Az „Esték a kertben” című sorozat 
nyitó programja június 23-án Pál Fe-
renc római katolikus pap és mentálhigi-
énés szakember 
előadása volt. Ezt 
követi egy történeti 
témát feldolgozó 
sorozat, amely a 
Kádár korszak hét-
köznapjaiba vezeti 
vissza az érdeklő-
dőket, dr. Tóth Esz-
ter Zsófia történész 
előadásainak segít-
ségével. Végül, de 
nem utolsó sorban a 
zenét, a költészetet 
és a színházat ked-
velők is megtalálják 

a programkínálatban a nekik való cse-
megét, hiszen az augusztusi zenés iro-
dalmi est vendége Dunai Tamás szín-
művész lesz. A gyerekeket kreatív fog-
lalkozás és mesefoglalkozás sorozat 
várja a szünidőben, ami megidézi a nyá-
ri tábortűz hangulatát.

A könyvtár kertjében azonban a hét-
köznapokon sem lehet unatkozni. A nap-
ernyők alatt felnőtteknek szóló színezők 
segítenek ellazulni egy rohanós, tikkasz-
tó nap után, a gyerekeket pedig óriás 
rajztábla csábítja alkotásra. Aki pedig ol-
vasgatni szeretne az árnyas, hűs kertben, 
az színes folyóirat kínálatból válogathat.

Változatos programok a Platán kertjében
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Dúdolj verset

Ezzel a címmel rendeztek emlékkoncertet a közel-
múltban elhunyt Kobzos Kiss Tamás tiszteletére jú-
nius 1-jén az Óbudai Társaskörben. Az Óbudai 
Népzenei Iskola egykori igazgatójára a jelenlegi in-
tézményvezető, Szerényi Béla emlékezett. Közre-
működött a Jánosi Együttes és a Musica Historica.

Halász Juditot díjazták
Halász Judit, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmű-
vész, az óbudai kulturális rendezvények rendszeres 
fellépője, vehette át idén a Magyar Szabadságért Dí-
jat. Az elismerést június 11-én adták át a gödöllői Ki-
rályi Kastélyban. A díjat a Magyar Szabadság Napjá-
hoz kapcsolódóan 2000 óta ítélik oda olyanoknak, 
akik sokat tettek hazánk függetlenségéért, a magyar 
kultúra népszerűsítéséért, megőrzéséért.

Esterházy a legnépszerűbb
A szépirodalmi könyvek között az Óbudán élő Es-
terházy Péter Hasnyálmirigynaplója bizonyult a leg-
kelendőbb kötetnek a Vörösmarty téren, a 87. Ün-
nepi Könyvhét központi helyszínén. A súlyos beteg-
ségben szenvedő szerző két alkalommal, június 9-
én és 11-én délután is vállalkozott dedikálásra. 
Mindkétszer sok százan álltak sorba hozzá.

Alkalmazott grafikák
Töreky Ferenc alkalmazott grafikáiból nyit meg  
Tóth József „Füles” időszaki kiállítást június 24-én 
16 órakor a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeumban. (Megtekinthető augusztus 21-ig, kedd-
től vasárnapig 10-től 18 óráig. Cím: Korona tér 1.)

Vajdasági művészek alkotá-
saiból nyílt meg az Esernyős 
Galéria negyedik kiállítása.

Nagy érdeklődés mel-
lett, barátias légkör-

ben zajlott drMáriás, Sol-
tis Miklós és Utcai Dávid 
merész és elgondolkodtató 
témájú, első közös tárlatá-
nak megnyitója június 15-
én este az Esernyős Galé-
riában, ahol immáron ne-
gyedik alkalommal nyílt 
kortárs kiállítás. Bár a vaj-
dasági származású alko-
tók a háború borzalmait 
szerencsére csak indirekt 
módon és nem a saját bő-
rükön tapasztalták meg, 
műveikkel a média terror-
ra, a harctéri horrorra és 

társadalmi elszigeteltségre 
reflektálnak. Ahogy 
Vojnits Purcsár Vito meg-
nyitójában hangsúlyozta, 
művészetük magában hor-
dozza a választ arra a kér-
désre, miként védekezhe-
tünk az életünket felforga-
tó erőszak ellen. Állításuk 

szerint ez leghatékonyab-
ban és legmélyrehatóbban 
a művészettel lehetséges, 
mely a terror elleni harc-
ban akár önmaga felszá-
molásával is hajlandó sze-
repet vállalni a bolygónk, 
emberiségünk megmenté-
se érdekében.

DrMáriás festményein 
az ideológiai, politikai, 
történelmi traumák mű-
vészeti nyersanyagként 
jelennek meg, hogy azo-
kat feldolgozva, átdolgoz-
va, átértelmezve a sza-
badság és a kreativitás 
felszabadító művészeti al-
kotásainak elemeivé épül-
jenek. Soltis Miklós a 
szuperhősök világába 
csalogatja nézőit, hogy 
azután ott hozza őket za-
varba. Utcai Dávid az em-
ber helyét keresi és identi-
tását boncolgatja a várat-
lan gyorsasággal megvál-
tozott világban. A három 
festőművész első ízben 
állít ki együtt, ahol 
drMáriás a középgenerá-
ciót, míg Soltis és Utcai a 
fiatal generációt képvise-

lik. Szemléletbeli rokon-
ságuk azt igazolja, hogy 
művészeti felfogásuk ge-
nerációkon átívelő közös 
alapokon nyugszik, így a 
kiállítás alcíme is ezekre 
a közös szemléletbeli 
gyökerekre utal.

A kiállítás július 31-ig te-
kinthető meg az Esernyős 
Galéria nyitva tartási idejé-
ben. (Cím: Fő tér 2.)

Művészet a terror ellen – Generációkon át

Fotó: Antal István

Népessy Noémi, az 
Óbudai Múzeum igazga-
tója a kiállítás megnyitó-
ján hangsúlyozta: az in-
tézmény a „Játék a vá-
rosban” tárlattal együtt 
három állandó kiállítás-
sal gyarapítja a kerület 
kulturális palettáját, a 
korábbiakban megnyitott 
„Egy város, három arca” 
helytörténeti tárlat, vala-
mint a Goldberger Textil-
ipari Gyűjtemény, „a 
Goldberger” című tárlat 
mellett. A triplázó Óbudai 
Múzeum a fővárosban 
egyedülálló állandó játék-
történeti kiállítása az 
1990-es évek előtti polgári 
játékkultúrát színesen, iz-
galmasan kialakítva, inter-
aktív elemekkel tűzdelve 
hozza el a látogatóknak.

Az igazgató elmondta, 
hogy az Óbudai Múze-
um már többször adott 
otthont különböző idő-
szaki játékkiállításoknak. 
2013-ban újra megfogal-
mazódott az igény mind a 
látogatók, mind pedig a 
múzeum részéről, ezúttal 
azonban újabb területeket 
is be kívánt vonni a tárlat 
kialakításához a múzeum 
szakmai vezetése. 

A kiállítótér és tárlat 
megvalósítását Bús Ba-
lázs polgármester is támo-
gatandónak vélte, így  
nagyrészt önkormányzati, 

valamint EMMI támoga-
tással a teljes gyűjtemény 
legizgalmasabb elemeit 
összeválogatva közel 1200 
darabot felvonultató tárla-
tot hoztak létre mintegy 
330 négyzetméteren.

- Fővárosi viszonylatban 
is az egyik legjobban 
megvalósított kiállítás jött 
itt létre mind történetisé-
gében, mind kiállítás tech-
nikájában – mondta dr. 
Vigh Annamária, az Em-
beri Erőforrások Minisz-
tériuma Kultúráért Felelős 
Államtitkárság Közgyűj-
teményi Főosztályának 
vezetője. Izgalmas meg-
közelítése a témának a já-
tékok várostörténeti elhe-
lyezése, amely mindenki-
nek üzen valamit, messze 
túlmutat az adott tárgyon. 
Képes az adott kor szoká-
sait, életmódját, mentalitá-
sát tükrözni. A látogatókat 
tekintve is nagyon tudato-
san felépített a tematika, 

egyszerre szólítja meg a 
gyerekeket és a felnőtteket 
is. Dr. Vigh Annamária 
beszéde végén úgy fogal-
mazott, az önkormányzati 
támogatás, a letisztult ki-
állítótér és maga a tárlat is 
példaértékű.

Csukás István író felhív-
ta a figyelmét a résztve-
vőknek, hogy ugyan a já-
ték a gyerekek birodalma 
és kifejezőeszköze,  általa 
ismerik és hódítják meg a 
világot, a felnőttek is vol-
tak gyerekek. Beszédével 
kapcsolódott az előtte szó-
lóhoz, miszerint a kiállítás 
hordozza a történelem 
üzenetét, a hagyományt és 
a személyes kapcsolódást, 
azaz a gyerekkort.

A tárlat a látogatók 
számára június 22-től 
megtekinthető. Óbudai 
lakosoknak az intéz-
mény más tárlataihoz 
hasonlóan, ingyenesen 
látogatható.

Játékkiállítás nem csak gyerekeknek

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Heti Válasz
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Orgona- 
és zongoraest

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

Évadzáró 
a könyvtárban

Jöjjön ki Óbudára! - 
évadzáró beszélgetést, 
felolvasást tartanak de-
dikálással június 30-án 
18 órától a FSZEK Krú-
dy Gyula Könyvtárá-
ban. Vendég: Závada 
Pál író. Beszélgetőtár-
sa: Bárdos Deák Ág-
nes. (Cím: Fő tér 5.)

Vígjáték 
Aquincumban

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

Könyv 
gyomornézetből
Beszélgetéssel egybekö-
tött könyvbemutatója volt 
június 22-én S. Nagy Ani-
kó és Spekál József: Gu-
lyáságyú és rohamsisak–
A nagy háború gyomor-
nézetből című kötetének 
a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múze-
umban. Ugyanezen a cí-
men 2014-ben időszaki 
kiállítás volt látható a mú-
zeumban, amikor az első 
világháború kitörésének 
100. évfordulója alkalmá-
ból az osztrák-magyar 
hadsereg és a magyar la-
kosság háború alatti élel-
mezésének meghatározó 
mozzanatait mutatták be 
a hátországi és harctéri 
helyszíneken keresztül. 

A Vörösvári úti Óbuda-Hegy vidé ki 
Szentháromság Plébániához 
tartozó kápolnák ünnepei, 
miserendje 2016 nyarán

(www.obuda-szent3sag.fw.hu)
Szent Vér kápolna 

(Doberdó út, az egyetem fölött)

• Július 1., (a kápolna búcsúünnepe).
• Augusztus 5., 14 órakor keresztút a 
Kiscelli múzeumtól; 15 órakor a Szent 
Vér kápolnában: irgalmasság rózsafü-
zére és szentmise (búcsúnyerési lehe-
tőség).

Szent Donát kápolna 
(Farkastorki út 56.)

• Augusztus 6., 15 órakor: a kápolna 
búcsúja, ünnepi szentmise (búcsúszer-
zési lehetőség).

Szent Anna kápolna 
(Jablonka út 67.)

• Minden vasárnap 16 órakor szentmise.

Csúcshegyi kápolna 
(Menedékház utca 24.)

• Június 25., 10 órától kirándulás a Szent-
jánosbogarakkal, 15 órakor szent mise.
• Július 23. (a kápolna felszentelésének 
80. évfordulója), 10 órától Szentjános-
bogár találkozó; 15 órakor szentmise.

• Augusztus 27., 10 órától kirándulás 
a Szentjánosbogár klubbal, 15 órától 
szentmise.

Újvár utcai kápolna 
(Újvár utca 2., Idősek Otthona)

• Minden hónap 1. péntekén 15 órakor: 
szentolvasó; 2. péntekén 15 órakor: 
szentmise (nem látogatható).

Filoxéra-kápolna 
(Szőlővész utca) 

• Július 17., 15 óra: szentmise.
• Augusztus 21., 15 órakor: szentmise.

Az ember klímaváltozáshoz fűződő, őskortól a középkorig tartó kapcsolatá-
ról nyílt kiállítás Jéggel vagy anélkül? címmel az Aquincumi Múzeumban. 

A z időszaki kiállítás látogatói többek között olyan kérdésekre is 
választ kaphatnak, mint hogy: milyen múltbeli üzeneteket hor-

doznak az olvadó gleccserek? Budapest régészeti lelőhelyeiről vett 
példák segítségével igyekszik a kiállítás 
megvilágítani az emberi történelem, az-
az elődeink élete során a lezajlott éghaj-
lat- és időjárás-változásokat, a természe-
tes környezet és az ember egymásra hatá-
sát. Először lesznek láthatók Budapest 
legrégebbi – 350 ezer éves – ember készí-
tette tárgyai. Kihalt állatokkal, őskori ét-
kezések és rituálék nyomaival is találkoz-
hatnak a látogatók. Az Aquincumi Mú-
zeum időszaki kiállítása október 31-ig lá-
togatható. (Cím: Szentendrei út 135.)

Jéggel vagy anélkül? 
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Szol gál ta tás
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998

 Ezermester- Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarban-
tartás! www.999mester.hu, 06-30-960-4525
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz 
és műszaki bizományi. Ingyenes kiszál-
lás. Az elvégzett javításra garancia, nyug-
díjas kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 
4. (Duna fe lőli oldalon, postával szem-
ben). Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak. (Ingyenes kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000

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

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

 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság, 
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Ke-
ve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós, 
06-30-2-664-666
 Óbudán, Budán non-stop hűtő, fagyasztó, 
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül. 
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje! 
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 06-
30-954-9554
 Konyhabútorok, beépített szekrények 
készítése! Bútorszerelés, kis munkák is! 
www.butorguru.hu,06-30-960-4525
 Új fa és műanyag ablakok, ajtók beépíté-
se! Régi típusú nyílászárók javítása, szigete-
lése. Hétvégi vállalása is! A kiszállás, felmé-
rés díjtalan! Nyugdíjas kedvezmény 20%. 
Tel.: 06-30-522-3323
Lakásfelújítás! Szobafestést-mázolást, 
kőművesmunkát, víz-gázszerelést vállalok. 
Tel.: 06-20-986-3129, 787-1332
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t vá-
sárolok). Tel.: 06-30-912-3761, 243-94-01
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–
9021. ELMŰ által minősített vállalkozás

 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor. Tel.: 06 (20)321-0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás!  Tel.: 06(30)341-3423
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 
1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Társasházi közös képviseletet megbízhatóan, 
referenciákkal Óbudán. www.kozoskepviselet.
hu Tel.: 06-1-396-70-16, 06-70-33-86-723
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor szerelés 06 70 642 7526
 Ne cserélje le régi öntöttvas kádját! A bon-
tási ár töredékéért felújítjuk! Tel.: 06-20-
529-4180 www.kad-felujitas.hu
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, 
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parketta leraká-
sa magánszemélyek, közületek részére. Tel.: 
06-30-212-3308
 ASZTALOSMUNKA! Gardróbszek-
rény, konyhabútor készítése, lambériázás, 
teraszburkolás. Bútor, ajtó-ablak javítás. 
+36-20-352-0869
 Festés, 300 Ft/m2, passzítás, mázolás. 
Külső festések, parkettacsiszolás. Tel.: 06-
20-94-55-473, 06-30-499-18-14
 Redőny, reluxa, napellenző, stb szerelése 
garanciával! Ajándék szúnyogháló minden 
megrendeléshez!!! Tel.: 06-70-341-9489
 Társasházak, irodák, lakások és házak 
takarítását, nagytakarítását vállaljuk. Tel.: 
06-20-3574870

Egész ség
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos

 Bőr gyógy ásza ti, kozmetológiai ma gán-
ren de lés: dr. Pardavi Ág nes. He lye: 1035 
Szent end rei út 10. Ide je: hét fő, szer da 
16-18 órá ig, il let ve igény sze rint. Be je lent-
ke zés, tel.: 06(30)201-9198

 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca, minden páros hét péntek délutánján 
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ 
munkanapokon: 06(20)480-3953

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. 
Bé csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia 
fő or vos. Be je lent ke zés: 317-0631

 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or vos 
csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé sén vár ja 
ked ves be te ge it: Gabriel Med Stú dió III. ker. 
Po zso nyi u. 32. Anya jegy szű rés, ta nács adás, 
kis mű té tek. Be je lent ke zés: 06(30)350-8359

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Fogyasztómasszázs fájdalommentesen. 
Hőkamerás testanalízis, pénzkereseti lehe-
tőséggel. premiumkko@gmail.com
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás 
rendelése: Dunamed rendelő, III. ker. Kisko-
rona u. 20. Tel.: 387-1508 Indokolt esetben 
háznál is kezel!
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán 
és környékén idős személy gondozásában se-
gítséget nyújtana. Tel.: 06-30-25-33-757

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, 
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolá-
tól az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
 Számvitel oktatást, korrepetálást vállalok 
Rómaifürdőn középiskolától az egyetemig. 
Ugyanitt: pénzügyi-számviteli ügyintézők, 
mérlegképes könyvelők vizsgára (pótvizsgára) 
való felkészítése. Tel: +36(20)224-5266
 Matematikából korrepetálást és felvéte-
lire felkészítést vállal tanárnő  Békásmegye-
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-3433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyetemig. 
Tel.: 06(30)604-1478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán, külföldi és Goe-
the Intézetekben megszerzett tapasztalattal, 
bármely korosztálynak. 06-30-773-9155, 
kreation@freemail.hu
 Kémiaoktatás, referenciákkal, Aquin-
cumban, akár hétvégén is. Tel.: 242-6118
 Matematika, fizika, kémia, pótvizsga-
fel készítés egyénileg önnél. Ingyenes próba-
óra. M: 06-70-222-22-57

Elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.: 332-0243
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
 Könyveket, könyvtárakat  (régit, újab-
bat) antikváriumunknak vásárolok. 100 
könyv felett díjtalan kiszállással. Tel.: 
06(20)425-6437

Régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 
 Gábor Eszmeralda becsüs műgyűjtő-
nő, legmagasabb áron készpénzért vásárol, 
festményeket, bútorokat, órákat, porcelá-
nokat, ezüsttárgyakat, arany éksze reket, 
egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszállás, 
értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő u. 
67., 06-1-789-16-93, 06/30-382-70-20
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-
4154. Nyitva H-SZ: 10-17, Cs:10-19
 Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan 
kiszállással: bútort, festményt, porcelánt, kerá-
miát, hiradástechnikát, könyvet, órákat, sző-
nyegeket, aggancsot, hanglemezt, készpénzért. 
Pintér Nikoletta, 466-83-21, 06-30-973-49-49
 19-20. századi magyar és régi külföldi fest-
mények, műtárgyak vétele készpénzért. Díj-
mentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00. 

E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu Ne-
mes Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
 Borostyán (golyó forma előnyben), 
Arany-Ezüst és Brilliáns ékszerek felvásár-
lása a legmagasabb áron. XI. kerületi Fehér-
vári úti csarnok földszint, virágsoron 
(Porcelán-Ezüst üzlet). Tel.: 061/2094245
 Magas áron vásárolok fazonaranyat, ezüstöt, 
borostyánt, órákat, koralt. Cím: V. ker. Kígyó 
utca 4-6. Tel.: 06-20-590-5284, 06-1-792-1692
 Almási Katalin legmagasabb áron vásárol 
bútorokat, festményeket, porcelánokat, szob-
rokat, órákat, csillárt, bizsukat, könyveket, 
hangszert, kitüntetést, csipkét, hagyatékot. 
Díjtalan kiszállással. Tel.: 06-20-597-82-80 
 Budai várban 20 éve működő régiségbolt 
vásárol régi márkás karórákat, ékszereket, 
keleti tárgyakat, mindenféle régiséget, teljes 
hagyatékot. Díjmentes kiszállással. www.
enterieurantik.hu 1014 Bp., Országház u. 2. 
Tel.: 375-04-80. Mobil: 06-30-992-33-77

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Eladó lakást keresek készpénzes fizetés-
sel!!! Várom hívását!!! Tel : 06-30-9673067
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésére 
megvizsgálom. dr. Székely, 06-30-9000-963
 Ingatlanirodánk eladó lakásokat keres! 
Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd 
ingyen. Ismerősének lakása eladó? Hívjon, 
Ön is jutalékot kap! 06-20-960-0600
 Pomáz Vróci úton 752 m2-es telek eladó, 
10,5 MFt. Tel.: 20/385-62-42
 II. Árpád fejedelem útján (Komjádi mel-
lett) 70 m2-es üzelethelyiség eladó. Irányár: 
18,4 MFt Tel.: 06-20-498-48-47
 Eladó XIV. ker. Írottkő parkban egy ma-
gasföldszinti 50nm-es, 2 szobás, erkélyes, 
tégla, zöldövezeti lakás. Ára 16,2MFt. Tel.: 
06-70-379-22-88

Állás
 Az Evezős Sörkert munkatársakat 
keres szakács, konyhai kisegítő, ven dég-
látóipari eladó (pultos) és pohárleszedő 
munkakörökbe. Kiemelt fizetés! Beugró-
kat is várunk! 061-367-2933, 06-30-864-
55-62, 06-70-672-5007
 Kőművest és burkolót alkalmi munkára 
felveszek. Tel.: 06-30-341-3423
 Békásmegyeren, a hegyfelőli oldalon, vál-
lalkozóival fodrászt keresek; 06-20-350-6483
 Római-parti (III. ker) szálloda gyakorlat-
tal rendelkező konyhalányt keres. Érdeklőd-
ni: 453-0060, 453-0062, 8-14 óra között 
vagy penzugy@alfaarthotel.hu
 III. kerületi mosoda felvételt hirdet mo-
só-vasaló munkakörbe Érdeklődni a 06-30-
620-1178-as telefonszámon lehetséges
 Gyakorlattal rendelkező fémforgá-
csoló szakmunkást keresek pomázi 
munkahelyre. Tel.: 30-94-23-409

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241
 Autót vásárolok évjárattól és típustól füg-
getlenül a hét minden napján! 06-70-622-0123

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

Kiadó
 Bp., III. Vízimolnár köz 2. Társasház 
bérbeadja közös tulajdonát képző 44 m2-es, 
utcai bejáratú üzlethelyiségét 2016. március 
1-től. Érdeklődni Lénárt Mihály közös kép-
viselő. Tel.: 06-20-95-17-758
 Rómain, a Légió utcában kiadó hosszú 
távra egy 18 nm-es garázs. 06-20-973-3160

Eltartási szerződés
 Fiatal budapesti házaspár eltartási vagy 
életjáradéki szerződést kötne idős személy-
lyel. 06-30-820-9215 vagy 706-5280

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

aPrÓhirdetés
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Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzata második 
alkalommal rendezte az Ifjúsági Sportnapot a kerületi 
középiskolás diákoknak.

A vetélkedőn a Kőrösi Csoma Sándor Gimná-
zium, az Óbudai Gimnázium, az Óbudai 

Árpád Gimnázium, a Varga István Kereskedel-
mi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakisko-
la, a Kelta Vendéglátó Szakiskola és Szakközép-
iskola, a Veres Péter Gimnázium diákjai mérték 
össze tudásukat.

Molnár Marcell ifjúsági polgármester köszön-
tője után elkezdődött a versengés. A streetball, 
röplabda, foci, úszás, asztalitenisz, vízilabda 
sportokban külön fiú és lány bajnokságokat ren-
deztek. Az eredményhirdetésen csaknem 190 ér-
met adtak át a díjazottaknak.

Sportnap 
középiskolásoknak



24 2016. 12. számÖNkormáNyzat



252016. 12. szám ÖNkormáNyzat



26 2016. 12. számPályázat

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest főváros III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
A helyiségekre kötendő bérleti 
szerződésekben rögzíteni kell, 
hogy a bérleti díjon felül a bérlő-
nek meg kell fizetnie a bérbeadó 
által az ingatlannal kapcsolato-
san kiközölt mindenkori sze-
métátalány összegét.
Az önkormányzat tulajdonában 
álló egyes vagyontárgyak bérbe-
adásáról szóló, 9/2015. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 96. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján a he-
lyiségbérleti szerződés időtarta-
ma 3 év lehet raktár célú, b) pont-
ja szerint 5 év lehet minden 
egyéb funkcióra történő bérbe-
adás esetén.
A pályázatot zárt borítékban le-
het benyújtani az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. ügyfél-
szolgálatán (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7., földszint, pénztári 
órák hétfőnként: 15 -17.30, szer-
dánként: 8.30-12 és 13-16, csü-
törtökönként: 8.30-12 óra kö-
zött).
Pályázni formanyomtatványon 
lehet, mely letölthető a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapról, vagy személyesen át-
vehető az ÓBUDAI VAGYON-
KEZELŐ Zrt. ügyfélszolgála-
tán (1033 Budapest, Mozaik utca 
7.).
A pályázónak pályázatában nyi-
latkoznia kell a megajánlott bér-
leti díjról, a pályázati feltételek 
elfogadásáról, ezen kívül meg 
kell adnia a helyiségben folytatni 
kívánt tevékenység pontos meg-
nevezését valamint csatolnia kell 
a pályázati formanyomtatványon 
megjelölt okiratokat és igazolnia 
kell a pályázati részvétel feltéte-
leként előírt bánatpénz megfize-
tését.
A pályázó ajánlatát a pályázat 
benyújtására nyitva álló határ-
időt (minden hónap utolsó mun-
kanapjának 12 órája) követő 60 
napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folya-
matosan van lehetőség, azok 
bontására minden hónap utolsó 
munkanapján 12 órakor kerül 
sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, melynek ki-
értékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság (a to-
vábbiakban: bizottság) az azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a 
helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal 
szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adó-
hatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési 
könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díj-
hátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelő-
ző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát 
nem tudja hitelt érdemlően igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként elő-
írt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által megajánlott 
bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék 
megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az 
óvadékba beszámításra kerül);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pá-
lyázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bá-
natpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénz-
tárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni 
(pénztári órák hétfőn: 15-17.30, szerdán: 8.30-12 és 13-16, csütörtökön: 8.30-12 
óra között). A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést kö-

vető nyolc napon belül a nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt 
valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. a pá-
lyázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb 
ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytár-
gyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészé-
ben eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a bizottság döntéséről tör-
ténő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló 
értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, 
erre vonatkozó igényét a pályázat kiírója okafogyottnak tekinti és a pályázó a be-
fizetett pályázati biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a 
bérlőt terhelik.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által 
közzétett mértékével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKE-
ZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3464). A pályázatokkal kapcsolatban 
további felvilágosítást lehet kérni a fenti tele-
fonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik 
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2016. 
június 15-től a www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő in-
ternetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, 
ingatlan.net, ingatlanok.hu.
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Az Óbudai Erőemelő Sport-
egyesület 24 versenyzővel 
vett részt a Szerencsen tar-
tott WPC erőemelő, fekve-
nyomó és felhúzó Magyar 
Nemzeti Bajnokságon, ahol 
pazar eredményeket értek el 
május 21-én és 22-én. 

Szerencsénk volt Sze-
rencsen. Igaz, nem 

csak ezen múlott, sok 
munkánk van az ered-
ményeinkben. Beigazo-
lódott a pár héttel ezelőt-
ti megérzésem, hogy a 
magyar powerlifting tör-
ténetének legnagyobb 
szabású versenye van ki-
alakulóban. Ez valóra is 
vált, mert közel hatszá-
zan indultak a giganti-
kus versenyen. Csak di-

csérni tudom a sportolók 
hozzáállását, kitartását, 
teljesítményét. Egyesüle-
tünk versenyzői nagyon 
jól szerepeltek. A kvali-
fikáció lezajlott, irány a 
nemzetközi megmérette-
tés! – lelkesedett Job-

bágy László, az egyesü-
let menedzsere.

Díjazottak
Az első helyen végzett: 

Ármai Lajos, Karsai Zol-
tán, Kiss Péter, Böjtös 
Vendel, Tóth Ferenc, Som 

Ferenc, idősebb Kulcsár 
László, Nick Árpád és 
Jobbágy László. Második 
helyezést ért el: Csáfordi 
István, Rizmayer Dávid, 
Kulcsár László, Kulcsár 
Dominika. A harmadik 
helyen végzett Kulcsár 

Tímea. Negyedik lett: 
Fábry Péter, Czeisz Fe-
renc, Deák Tamás. Nagy 
Krisztián az V., Rétháti 
Pál és Minihoffer Zoltán 
a VI., Sándor Attila a 
VIII., Nagy Bence a XII. 
helyen végzett. 

Nem csak a szerencsén múlt az erőemelők diadala

Gigantikus verseny, közel 600 indulóval Szerencsen

25 éremmel (10 arany, 
6 ezüst és 9 bronz) 

zárták az Óbudai WDSE 
aerobikosai a májusban 
tartott Aerobik Magyar 
Bajnokságot Nyíradony-
ban. A folytatás a Dél- 
koreai Világbajnokságon 
lesz, ahová az egyesület 
7 versenyzője, Meleg 
Dóra, Lőcsei Zoltán, 
Szabó Júlia, Kőrösi Kit-
ti, Hajdú Kata, Simon 
Zsófia, Fejér Fruzsina 
kvalifikálta magát. A 
sportolók Sinkó Andrea, 
Sipos Mónika, Cserdi 
Zsófia és Hubacsek 
László edzők vezetésével 
folytatják a felkészülést.

Éremeső Nyíradonyban Úszás és vízilabda 
a Római SE-nél

A Budapestért-díjas és 
Óbudai Balázs Lajos civil 
díjas Római Sport Egyesü-
let edzői várják nyári úszó-
táborukba az alapfokú és 
haladó tudású gyermekek 
jelentkezését. Sajátítsd el 
és fejleszd úszás tudáso-
dat Óbuda legeredménye-
sebb úszóival! Célunk, 
hogy a velünk eltöltött idő 
alatt elkötelezettje legyél az 
egészséges életmódnak. 
Helyszín: pünkösdfürdői 
strand, június 20-tól au-
gusztus 26-ig. Hétfőtől 
péntekig 8.30-tól 16.30 
óráig. Étkezés: napi 2×4 
éves kortól 16 éves korig. 
Részvételi díj: 20000 forint. 
Jelentkezni: Gyepes Lajos, 
06-30-293-7302; Gyepes 
Ádám, 06-30-284-6823. 
Ugyanebben az időben ví-
zilabda előkészítő csopor-
tot is indítunk: Ferenczy 
Dániel, 06-20-528-8300.

Óbudai Nordic Walking Klub már he-
tente kétszer az Óbudai Szabadidő-
parkban.

Várják foglalkozásaikra az ér-
deklődőket a térítésmentesen 

működő nordic klubba, ahol igazi 
egységgé kovácsolódott csapatta-
gokhoz csatlakozhatnak. A részvé-
tel tartalmas kikapcsolódás a sza-
badidő egészséges eltöltésére. A 
foglalkozásokat minden héten, 
kedden és szerdán 18-tól 19 óráig 
tartják. A szükséges felszerelést, a 
nordic walking botokat biztosítják. 

Gyülekező: az Óbudai Szabad-
időpark területén, az Óbudai Te-
niszklub faházánál.

Helyszín: az Óbudai Szabadidő-
park területe, Laborc utca 2.

A klub vezetője, Szedlák Gábor az 
edzéseken felül havonta egy alka-

lommal a csapatot még inkább ösz-
szekovácsoló kirándulásokat szer-
vez, többnyire Budapesten belül, de 
most már vidékre is. (Kövesse beszá-
molóikat az obudasport.hu/nordic-
walking-klub/ elérhetőségen.) 

Gyaloglás bottal
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát 
Csapó Harold Gábor 2.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát
Désiné Németh Éva 3.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát
Farkas Balázs 4.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát
Stollmayer Ákos 5.vk. Július 1., augusztus 5. 17-18 óráig Nagy László Ált. Iskola, Váradi u. 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7.vk. Július 1. 16-18 óráig. Augusztusban nem tart fogadóórát Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát 
Bulla György 9.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát 
Baumann Irén 10.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát 
Török Ferenc 11.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát 
Puskás Péter 12.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát
Kemény Krisztina 13.vk. Július 6. 17-18 óráig. Augusztusban nem tart fogadóórát Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát
Laukonidesz Lilla 16.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát

Fidesz-KDNP-s képviselők nyári fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá-
mú egyé ni vá lasz tó ke rü let 
ön kor mány za ti kép vi se lő je 
júliusban és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-30-
211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.
hu e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő-
jén, 17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá-

ban. Elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.
Őri Lász ló (MSZP) júliusban és augusztusban nem tart 
fogadóórát.
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) júliusban és augusztusban 
nem tart fogadóórát).
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái

ÓVODAPEDAGÓGuSOK FElVétElE. A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda, 1039 Budapest, Kelta utca 8. 
Telefon: 250-4631, 454-7210. E-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu. A pályázat felelőse: Véghné Törő Alíz tagóvoda vezető. A pályázattal meghirdetett 
munkakör megnevezése: 2 fő óvodapedagógus. Feladatkör megnevezése: óvodai nevelés, iskolai előkészítés. Pályázati feltételek: felsőfokú szak-
irányú végzettség; büntetlen előélet. A pályázatnál előnyt jelent: Montessori módszerben szerzett tapasztalat. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot; végzettséget tanúsító okiratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. A ki-
nevezés határozatlan időre szól (3 hónapos próbaidővel). Illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határideje: folya-
matosan, de legkésőbb 2016. június 30. A pályázat elbírálásának határideje: július 15. Az állás betöltésének ideje: 2016. augusztus 1.
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Nyolckezes csocsó, interak-
tív asztalok, 9D mozi, kör-
mozi, három színvonalas kiál-
lítás, szabadulószobák és 
még sok érdekes dolog várja 
a látogatókat Óbudán, a volt 
Új Udvar, jelenleg Buda 
Entertainment & Gastro bevá-
sárlóközpont második emele-
tén a Csopa Play bar ban.

A húsz éve működő, 
Magyar Brands-

díjjal kitüntetett Csodák 
Palotája a Campona mel-
lett új helyszínnel bővült 
a III. kerületben, a Bécsi 
úton. 

Mizda Katalin, a Cso-
dák Palotája ügyvezető-
igazgatója a megnyitón 
részletezte azt a sok szó-
rakoztató eszközt és he-

lyiséget, amelyek 2500 
négyzetméteren várják a 
látogatókat. - A Csopa 
Playbar azért épült meg, 
hogy legyen egy olyan 
hely, ahol különböző kor-
osztályok, különböző ér-
deklődésű és habitusú 
emberek együtt is jól 
érezzék magukat – mond-
ta. Hangsúlyozta, hogy 
ez egy új korszak a Cso-
dák Palotájának történe-
tében, mert ezentúl két 
helyszínen, kétfélekép-
pen tudják bemutatni a 
világ csodáit. 

Szórakoztató 
tudomány

A Csopa Playbar szá-
mos lehetőséget kínál ki-
csiknek és nagyoknak 

egyaránt, hogy szórakoz-
va, játékosan megismer-
jék a természettudomá-
nyok világát. A főváros 
legnagyobb tudományos 
szórakoztató centrumá-
nak területén három kü-
lönböző kiállítást tekint-
hetünk meg. A tárlatok 
tematikái a „Születés”, az 
„Illúzió” és „Newton tör-
vényei” köré épülnek. A 
Születés kiállítás a fogan-
tatás, terhesség, születés 
és az ehhez kapcsolódó 
női és férfi nemiséggel 
kapcsolatos témaköröket 
öleli fel. Az Illúzió kiállí-
tás az optikai csalódások 
világába kalauzol minket, 
míg a Newton kiállításon 
a szervezők játszva sze-
retnék közelebb hozni az 

unalmasnak hitt fizikai 
törvényeket. A Richter 
Gedeon kutatólaborja pe-
dig tökéletesen alkalmas 
arra, hogy a tantermi fog-
lalkozások mellett a fiata-
lok előtt vonzóvá tegye a 
fizika, a kémia és a bioló-
gia rejtelmeit.  

Italok lombikban
Pihenésképpen rúgjunk 

egyet a poolball pályán, 

vagy próbáljuk ki a nyolc-
kezes csocsót, és közben 
kóstoljuk meg a kémiai 
lombikokban felszolgált 
italok egyikét. Ha lehűtöt-
tük magunkat, semmi-
képpen se hagyjuk ki a 9D 
és a 360 fokos kör mozi él-
ményét sem. Elfáradtunk? 
Üljünk le az interaktív 
asztalok mellé és mal-
mozzunk még egyet a vé-
gén.          Takács Vivien

Csupa csoda az új CsoPa Playbar

Fotók: Sánta Balázs

Csukás István, a meseírás 
élő klasszikusa, Kossuth-dí-
jas író, költő, Óbuda-Békás-
megyer díszpolgára a fővéd-
nöke a McDonald’s idei ol-
vasásnépszerűsítő prog-
ramjának, aki június 16-án 
részt vett a nyitó eseményen 
és az azt követő sajtóbe-
szélgetésen a Vörösvári úti 
étteremben. 

Az étteremlánc 2012 -ben 
hirdette meg az ol-

vasásnépszerűsítő prog-
ramját, melynek során 
hazai vendégei a népsze-
rű ismeretterjesztő soro-
zatok és letölthető digitá-
lis könyvek mellett 
2014-ben egy magyar 
szerző, Mán-Várhegyi 
Ré ka meséjét, a „Dóri és 

Marci nyomoz” című la-
birintus könyvet is meg-
vásárolhatták a Happy 
Meal menük mellé. Az 
idén is folytatódó olva-
sásnépszerűsítő prog-
ramban június 17-étől 
egy héten át az étterem-
lánc üzleteibe látogató 
családok ezzel a könyv-
vel találkozhattak a 
Happy Meal menükben, 
júliusban és augusztus-
ban pedig számos étte-
remben ebből a könyvből 
és Csukás István meséi-
ből színművészek olvas-
nak fel a gyerekeknek. 

Csukás István a gyere-
kekkel kapcsolatos ta-
pasztalatait is megosz-
totta a sajtóbeszélgetés 
résztvevőivel. Vélemé-

nye szerint a gyerekeket 
meg kell szólítani. A fel-
nőttek nagy tévedése az, 
hogy a gyerekek mindent 
tudnak. Ez nem így van, 
hanem mindenre rá kell 
vezetni őket. Az oktatás-
nak is ezt kell tennie fi-
noman, sok szeretettel. 
Rá kell vezetni őket az 
olvasásra is, és ez az ak-
ció akár missziónak is te-
kinthető. Ha van ugyanis 

egy remek helyszín, aho-
va a gyerekek bemennek 
és ott jól érzik magukat, 
akkor az szép dolog, 
hogy adunk a kezébe 
szellemi táplálékot is. 
Mindezt vidáman és de-
rűsen kell megtenni. 

A Vörösvári úti étte-
rem emeleti helyiségében 
a program kezdetének 
napján is fiatal színészek 
olvastak fel Csukás Ist-

ván olyan, mindenki által 
ismert mesekönyveiből, 
mint a Mirr-Murr, a Pom-
Pom, a Süsü, a sárkány, 
vagy a Bagaméri, az elát-
kozott fagylaltos című 
örökzöldek. 

A mesék csodálatos 
világának életre keltését 
a felolvasásokat kísérő 
kézműves foglalkozások 
segítik, amelyeken a 
gyerekek mesetérképet 
és mesekártyákat készít-
hetnek a „Dóri és Marci 
nyomoz” című könyv fő-
szereplőiről, kifesthetik 
a történetben több helyen 
is felbukkanó dínó figu-
rákat, vagy akár titkos 
levelek megfejtésében is 
segédkezhetnek. 

Az első esemény idő-
pontja: július 2-án 10-től 
15 óráig a Vörösvári úti 
étteremben.

Bodzay Z.

Olvasásnépszerűsítés a gyorsétteremben

Értesítjük az ismerősö-
ket és az új ság olvasó-

it, hogy hosszan tartó be-
tegség után, életének 67. 
évében elhunyt Ipacs 
László. Több lokális hirde-
tési kiadványa mellett két 
évtizede készítette a ke-
resztrejtvényt az Óbuda 
újság számára. Gyászol-
ják: családja, barátai és 
munkatársai. Temetése jú-
nius 17-én volt a rákoske-
resztúri Újköztemetőben.

Elhunyt Ipacs László munkatársunk

Mese és a gyermekkor
- A mese segíti a gyermeket a világ megismerésé-
ben, megértésében – mondta Csukás István a 
program nyitó eseményén az óbudai McDonald’s 
étteremben. - Mese nélkül nincs is gyerekkor. Ezért 
a magam részéről mindig örülök, ha az olvasás 
népszerűsítésében részt vehetek. Szívesen mond-
tam igent a McDonald’s felkérésére is, hiszen a 
családok körében népszerű étteremlánc programja 
sok kisgyermekhez viheti még közelebb a csodála-
tos világot, amit mesének hívunk. 
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

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

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

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

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

FO GA DÓ ÓrA. Zsiga-Kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Csillaghegyen, a Mátyás király út 12. 
szám alatti Job bik iro dá ban. Előze tes 
be je lent ke zés időpont-egyez te té s sel a 
06(30)365-0862-es számon.

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

Óvodák és bölcsődék nyári ügyeleti rendje
A kerület óvodáinak és bölcsődéinek többsége július közepétől au-
gusztus közepéig zárva tart. A nyári zárás alatt folyamatos ügyelet 
biztosított öt óvodában és két bölcsődében.
Az óvodákban a nyári zárva tartás időpontja: július 18-tól augusz-
tus 19-ig (29-33. hétig). Ez idő alatt az óvodák közül az alábbiak fo-
gadják a gyermekeket.

Békásmegyeren 
Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Medgyes sy Ferenc u. 1.) az 
alábbi óvodákból fogad gyermekeket:
• Gyermeksziget Montessori Óvoda (Zipernowsky K. u. 2.);
• Gyermeksziget Montessori Óvoda (Mosolygó Tagóvoda, Kelta u. 8).

Óbudai Mesevilág Óvoda (Vizi Tagóvoda, Víziorgona u. 2.)
az alábbi óvodákból fogad gyermekeket:
• Óbudai Mesevilág Óvoda (Bárczi Géza u. 1.);
• Óbudai Mesevilág Óvoda (Víziorgona u. 1.);
• Cseppke Tagóvoda (Bárczi Géza u. 2.);
• Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Pais Dezső u. 2.).

Óbuda középső területén
Almáskert Óvoda (Szérűskert u. 37.) az alábbi óvodákból fogad 
gyermekeket:
• Pitypang Művészeti Óvoda (Hunyadi u. 8-10);
• Pitypang Művészeti Óvoda (Czetz János u. 25.);
• Pitypang Művészeti Óvoda (Ürömi u. 2.);
• Gyöngyforrás Óvoda (Dósa u. 4.);
• Gyermekvilág Óvoda (Kanóc u. 3.);
• Gyermekvilág Óvoda (Vitorla u. 6.);
• Gyermekvilág Óvoda (Arató Emil tér 2.);
• Almáskert Óvoda Telephelye (Gázgyári lakótelep);
• Óbudai Csicsergő Óvoda (Szérüskert u. 41.).

Belső-Óbudán
Ágoston Művészeti Óvoda (Ágoston u. 2/a) az alábbi óvodákból 
fogad gyermekeket:
• Kastély Óvoda (Bécsi út 236.);
• Ágoston Művészeti Óvoda (Váradi u. 15/a);
• Meseerdő Óvoda (Szivárvány Óvoda, Szél u. 23-25.);
• Szivárvány Óvoda (Meggyfa u. 14.);
• Meseerdő Óvoda Váradi utcai épülete (Váradi u. 9-11.);
• Óbudai Százszorszép Óvoda (Reménység u. 6.);
• Színes Gyerekkert Óvoda (Gelléri Andor Endre u. 6-8.).

Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-Játék Óvoda (Törzs u. 2.) az alábbi 
óvodákból fogadja a gyermekeket:
• Hétpettyes Óvoda (Harrer Pál u. 7.);
• Szín-Kör-Játék Óvoda (Solymár u. 12-14.);
• Vackor Óvoda (Árpád fejedelem útja 60.);
• Mókus Óvoda (Mókus u. 1.);
• Meseerdő Óvoda telephelye (Kerék u. 12-14.).

A bölcsődék szintén július 18-tól augusztus 19-ig (29-33. hétig) 
lesznek zárva a kerületben. Ebben az időszakban a Kelta (Kelta u. 
3.) és a Mókus (Mókus u. 1.-3.) bölcsődékben várják a kicsiket. 
további információ: obudaibolcsodek.hu

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