
Kedvezményesen nyaralhatnak egy 
hétig Siófok-Sóstón Óbudán élő nyug-
díjasok. Jelentkezés május 18-ig.

Regisztrálj május 18-tól, bringázz és reg-
gelizz! Május 25-én immár négy helyszí-
nen várják a kerékpárral közlekedőket.

A budapesti strandok számos ked-
vezménnyel, programmal várják a 
nap és a víz szerelmeseit.
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Oscar-díjas operatőr az új díszpolgár

Óbudai Kézműves Sörök Fesztiválja a Fő téren május 25-27.       www.gasztrobuda.hu

Óbudai Futófesztivál: győztesek hétvégéje
Április utolsó hétvégéjén két nap alatt közel 2700-an indul-
tak el az Óbudai Futófesztiválon. A távokat sikeresen teljesítő 
sportolók a dicsőség mellett egyedi éremmel és értékes nye-
reményekkel is gazdagodhattak. 

Beszámoló a 27. oldalon

Elkészült a Boldog Sándor István park
Átadták a kerület legújabb multifunkciós parkját, a Boldog Sándor 
István parkot a Derű, Vihar és a Szél utca által határolt területen 
április 27-én. Az eddig kopott, szürke felületet modern, esztétikus, 
fiatalos, sport- és játszóeszközökkel felszerelt parkká alakították 
át, méghozzá közösségi tervezéssel.                       Tudósítás a 7. oldalon

A szórakoztató programok és koncertek mellett, a hagyományokhoz híven átadták a kerület fejlődését segítő, a közösség számára értéket teremtő pol-
gárok kitüntető díjait: az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára címet, a „Pro Óbuda”-, az Óbuda Kultúrájáért-, az Óbuda Sportolója-díjakat és a Hidegkuti 
Nándor Emlékplakettet. Az eseménynek idén is a Kobuci kert adott otthont. Idén Óbuda-Békásmegyer új díszpolgára a Kossuth- és Balázs Béla-díjas 
operatőr, rendező, érdemes művész, Koltai Lajos operatőr. A helyi rendelet szerint díszpolgári cím annak a magyar vagy külföldi személynek adomá-
nyozható, aki Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkotott. A díszpolgári címet Bús Balázs 
polgármester és Kiss Anita jegyző adta át az ünnepségen                                                                                                                  Beszámoló a 2., 4., 5. oldalon

Fotó: KLZ
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Május első hétvégéje immár 12 éve Óbuda-Békás-
megyer első számú ünnepe. Óbuda Napja nem csu-
pán kiváló szórakozási lehetőség, de a legjelentő-
sebb helyi civil seregszemle, a közbiztonságot őrző 
szervezetek bemutatkozási lehetősége, és egyfajta 
figyelemfelhívás is, mely reflektorfénybe állítja a 
kerület által példaképnek tekintett kiválóságokat, 
akik Óbuda hírnevét öregbítő tevékenységükért e 
napon vehetik át a díszpolgári, a „Pro Óbuda”-, az 
Óbuda Kultúrájáért-, az Óbuda Sportolója- valamint 
a Hidegkuti Nándor nevével fémjelzett díjakat.

Bús Balázs polgármester a háromnapos 
ünnepségsorozattal kapcsolatban ünne-

pi beszédében elmondta: - Nem titok, hogy 
Óbuda Napjának éves megrendezésével sze-
retnénk erősíteni a közös óbudai családhoz 
kötödést, és mások számára is átélhetővé ten-
ni azt az atmoszférát, melyet az itt élő embe-
rek önszervező, cselekvő körei teremtenek 
meg. Noha közel 125 ezer ember lakik a III. 
kerületben, sikerei, hibái, örömei, egyszóval 
működése nagyon hasonló egy családéhoz.

A polgármester a díjazottak mellett gra-
tulált Óbuda-Békásmegyer két parlamenti 

mandátumot szerzett képviselőjének: Var
ga Mihály nemzetgazdasági miniszternek, 
aki az elmúlt négy évben már tevékenyen 
együttműködött a kerülettel, valamint Sza
bó Tímeának, a Párbeszéd képviselőjének, 
akit arra biztatott, hogy ő is kapcsolódjon 
be és segítse az önkormányzat közösség-
építő erőfeszítéseit és vegyen részt a he-
lyi közéletben.

A díjkiosztón a kerület legrangosabb el-
ismerését, a Díszpolgári címet, valamint a 
„Pro Óbuda”-díjat, az Óbuda Kultúrájáért-
díjat, a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet és 
az Óbuda Sportolója-díjat Bús Balázs pol-
gármestertől és Kiss Anita jegyzőtől vehet-
ték át a díjazottak.

A helyi rendelet szerint díszpolgári cím 
annak a magyar vagy külföldi személynek 
adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer 
gazdasági, társadalmi, tudományos vagy 
művészeti életében maradandót alkotott. 
Az idei év kitüntetettje: Koltai Lajos, Kos-
suth- és Balázs Béla-díjas operatőr, rende-
ző, érdemes művész, akinek neve karrier-
je során számos nagysikerű magyar és nem-
zetközi filmmel kapcsolódott össze. Ope-
ratőre volt az Oscar-díjas Mephistonak, a 
Redl ezredesnek, a Hanussennek, valamint 
A napfény ízé-nek, melynek fényképezésé-
ért megkapta az Európai Filmakadémia dí-
ját. Egész életművével, kiemelkedő mun-
kásságával országos és nemzetközi elisme-
rést szerezve hozzájárult Óbuda-Békásme-
gyer jó hírnevének öregbítéséhez.

Elismerések Óbuda Napján

Oscar-díjas operatőr az új díszpolgár

Az elismerést 2010-ben ala-
pította a képviselő-testület. 

„Pro Óbuda” kitüntető cím annak 
a magyar vagy külföldi személy-
nek, illetve szervezetnek adomá-
nyozható, aki Óbuda-Békásme-
gyer fejlődése, gyarapodása és 
hírnevének öregbítése érdekében 
elismerésre méltó, kiemelkedő te-
vékenységet végzett a gazdaság, a 
tudomány, a művészet és a kultú-
ra bármely területén. 

Bán Éva 1960-ban tanítói ok-
levelet szerzett a Zirzen Janka ta-
nítóképzőben, majd 1969-ben az 
ELTE Bölcsészettudományi Ka-
rán pszichológusi és történelem 
tanári diplomát. 1959-ben a Kis-
celli utcai Általános Iskolában, 

majd a Zápor utcai Általános Is-
kolában dolgozott. 1989-től a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
igazgatóhelyettese, majd megbí-
zott igazgatója. Történelmet, eti-
kát és tanulásmódszertant tanított. 
2011-ben ment nyugdíjba, azóta is 
aktív életet él. Bán Éva tősgyöke-
res óbudai, aki egész életét a III. 
kerületi gyermekek nevelésének, 
oktatásának szentelte, példamuta-
tásával „igazi motorja” a kerüle-
tért tenni akaróknak.

Felcsuti László, Ybl-díjas épí-
tész, aki az elmúlt évtizedek-
ben sokat tett a kerület közössé-
gi életének gazdagításáért, Óbuda 
hegyvidéki részének színes kultu-
rális programokkal való ellátott-

ságáért. Az Óbuda- Hegyvidékiek 
Egyesülete elnökeként fontos fel-
adatának tekinti a környezet vé-
delmét, a kulturális örökség meg-
óvását. Az önkormányzat támo-
gatásával az általa vezetett egye-
sület építette ki a Jablonka par-
kot, újította fel a Szent Donát ká-
polnát, a Kiscelli Keresztutat és 
a Golgota szoborcsoportot, vala-
mint a Szent Vér kápolnát.

Dr. Lux Balázs belgyógyász, 
háziorvos, 33 éve gyógyít a ke-
rületben. 10 évig a Szent Margit 
Kórház belgyógyászati osztályán, 
majd 1995-től Csillaghegyen há-
ziorvosként látja el a városrész be-
tegeit. Háziorvosi munkája mellett 
hat általános iskola egészségügyi 
ellátásával is hozzájárul egy egész-
ségesebb Óbuda létrehozásához.

Óbuda 
Kultúrájáért-díj

Az elismerést 2003-ban alapí-
totta a képviselő-testület. Az 
Óbuda Kultúrájáért-díj a kerü-
let kulturális életének alakulá-
sához kiemelkedően hozzájá-
ruló személyek vagy csopor-
tok, közművelődési vagy köz-
gyűjteményi területen dolgozó 
és alkotó szakemberek tevé-
kenységének elismerése. 
Dr. Farbaky Péter építészt, 
a Budapest történeti Múzeum 
főigazgatóját, a kulturális élet-
ben betöltött kiemelkedő tevé-
kenységéért az önkormány-
zat az Óbuda Kultúrájáért-díj-
jal tüntette ki. 

„Pro Óbuda”-díjasok

Fotók: Antal István
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A kitüntetést 2008-ban ala-
pította és 2009 óta íté-

li oda az önkormányzat képvi-

selő-testülete. Hidegkuti Nán-
dor Emlékplakettet a kiemel-
kedő sporteredményt elősegí-

tő, kerületi lakóhellyel rendel-
kező vagy a kerületben műkö-
dő sportegyesület vezetőjének, 

edzőjének, valamint a kerület 
sportéletéért, hírnevéért tevé-
kenykedő szakembernek ado-
mányozhatnak. Óbuda-Békás-
megyer sportjáért végzett ki-
emelkedő tevékenysége elisme-
réseként az emlékplakettet eb-
ben az évben Volper László ve-
hette át.

Az Óbuda Sportolója-dí-
jat olyan nők és férfiak kaphat-
ják, akik a városrészben laknak 
vagy helyi sportegyesületben 
versenyeznek, saját sportáguk-
ban kiemelkedő eredményt ér-
tek el. Óbuda Sportolója-díj ki-
tüntetésben részesült kiemelke-
dő sportteljesítményéért: Mol-
nárfi Sándorné úszó és Rédli 
András párbajtőrvívó.

Óbuda Sportolója-díjasok, Hidegkuti Nándor Emlékplakett

Rendőrök, mentő szakor-
vos, tűzoltó, közterület-fel-
ügyelő és polgárőr is meg-
kapta az Óbuda-Békásme-
gyer Közbiztonságáért-dí-
jat, melyet a kerület közbiz-
tonságának megőrzéséért 
legtöbbet tevő szakemberek 
vehettek át idén is. 

Az elismeréseket Kele
men Viktória alpol-

gármester adta át a Bé
kásmegyeri Kö zösségi 
Háznál, a Csobánka té
ren. Beszédében megkö-
szönte az egész éves kitar-
tó munkát, melynek kö-
szönhetően mindannyian 
biztonságban érezhetjük 
magunkat Óbuda-Békás-
megyeren. - Az idei díja-
zottak a jók között lettek 
a legjobbak, ennek elis-
meréseként megérdemel-
ten kapják meg 2018-ban 
az Óbuda Közbiztonságá-

ért díjat – hangsúlyozta az 
alpolgármester.

A két díjátadó egy idő-
ben történt, Bús Balázs 

polgármester az Óbu-
da Napja másik helyszí-
nén, a Kobuci kertben el-
mondta: - Békásmegye-

ren már hagyomány, hogy 
Óbuda Napjához szoro-
san kapcsolódva rende-
zik a közbiztonsági na-

pot. Csak kevesen tudják 
pontosan, hogy itt a ke-
rületben mennyien dol-
goznak azért, hogy békés 
körülmények között, biz-
tonságban tudhassuk ma-
gunkat és szeretteinket. 
Mondhatjuk, hogy mind-
ez számunkra természe-
tes, azonban nem árt ész-
ben tartani, hogy mégis-
csak egy olyan európai ér-
tékről van szó, amit – ha 
úgy hozza a sors – meg is 
kell tudnunk védeni. Er-
re kötelez az országért és 
családjainkért érzett fele-
lősségünk.

A díjazottak: Barta Já
nos és Molnár László rend-
őr főtörzszászlós, ÁcsBa
lázs Ildikó tűzoltó főhad
nagy, dr. Mártai István 
mentő szakorvos, Oravecz 
Csaba közterület-felügye-
lő és Balgáné Bókkon Me
linda polgárőr. 

Díj a közbiztonság erősítéséért

Idén 12. alkalommal, a ha-
gyományokhoz híven ingye-
nes koncertekkel, gyermek-
programokkal és gasztronó-
miai különlegességekkel 
várták az ünneplőket május 
3-tól 5-ig, három napon ke-
resztül a Fő téren és a kerü-
let több pontján. 

Az Óbuda Napja ren-
dezvény szervezői 

a szerteágazó kulturá-
lis és szórakoztató prog-
ramokkal, a különbö-
ző helyszíneken tartott 
eseményekkel, kiállítá-
sokkal arra vállalkoz-

tak, hogy felmutassák és 
mint minden évben, idén 
is megerősítsék a kerület 
múltbeli és jelenleg is a 
városrészhez kötődő ér-
tékeit. 

Május első hétvégéjén 
nemcsak a lokálpatrióta 
tudat alakítását helyez-
ték középpontba, hanem 
a fesztiválhangulat meg-
teremtésével azoknak is 
kiváló szórakozást kínál-
tak, akik barátaik, csa-
ládtagjaik körében sze-
rettek volna egy vidám 

Óbuda Napja – közelebb egymáshoz

Fotók: Antal István

Fotó: Zumpf András
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és emlékezetes napot el-
tölteni. Idén három na-
pon át, több helyszínen 
zajlottak a programok. 
Az események központ-
ja a Fő tér és környéke 
volt, ugyanakkor a kerü-
let számos pontján kínál-
tak kellemes kikapcsoló-
dást az itt élőknek, ide-
látogatóknak. Ingyenes 
koncertekkel, gyermek-
programokkal, civil ud-
varral és gasztronómiai 
különlegességekkel vár-
ták az érdeklődőket.

Képzőművészeti 
kiállítás

A nyitóeseményt az 
Óbuda védőszentjének 
emlékére állított, Szent 
Flórián szoborcsoport-
nál tartották május 3-án. 
Ugyanezen a napon a ke-
rületben élő és alkotó kép-
zőművészek legfrissebb 
alkotásaiból nyílt tavaszi 
tárlat Pitypangdzsungel 
címmel az Esernyős Ga-
lériában. Ugyanebben az 
időpontban a Kassák és az 
Aquincumi Múzeumban, 
az Óbudai Platán Könyv-
tárban is tartottak rendez-
vényeket. A programok 
a következő napon, má-
jus 4-én a Szent József 
Házban grafikai váloga-
tás-tárlattal folytatódott, 
majd este a Fő téren a Ku-
tya Vacsorája koncerttel, 
amely után a jó hangula-
tot az Ivan&the Parazol 
biztosította. 

Gasztronómia
Óbuda fő Napján, má-

jus 5-én a Fő téren nap-
estig kínálták finomsága-
ikat a kitelepült vendég-
látóhelyek: minőségi pá-
linkák, bor- és sörkínálat, 
nemzetközi és hazai ízek, 
street food és édes finom-
ságok széles választéka 
várta a vendégeket. Az 
Esernyős szobroknál ki-
alakított borudvar kiváló 
borvidékek borászatával 
várta az isteni nedű sze-
relmeseit. Volt kézműves 
vásár, színjáték-automa-
ta, ezernyi más játék és 
látnivaló.

Fő tér
A Fő téri színpadon 

Halász Judit, majd a 
Langaléta Garabonci-

ások és a Kincső Nép-
táncegyüttes adott kon-
certet. A továbbiakban a 
Blahalouisiana, a Buda-
pest Voices és a Kiscsil-

lag szórakoztatta a kö-
zönséget.

A Zichy udvarban is 
sűrű volt a program. Itt 
a civil szervezetekkel is-

merkedhettek, egészség-
ügyi szűrővizsgálatokon 
vehettek részt a felnőt-
tek, a kicsiket pedig ezer-
nyi játék várta. 

Szabadtéren
A Kórház utcában sza-

badtéri kiállítás nyílt 
„Templomok a talpunk 
alatt” címmel a közép-
kori Óbudáról. Köszön-
tőt mondott Bús Balázs 
polgármester, a kiállítást 
Népessy Noémi az Óbu-
dai Múzeum igazgatója 
nyitotta meg.

Csillaghegy 
Napja

Változatos programo-
kat kínált idén a látoga-
tóknak Csillaghegy Napja 
is. A Mátyás király út egy 
lezárt szakaszán a Rutkai 
Bori Banda gyermekkon-
certje nyitotta a sort. Pus-
kás Péter alpolgármester 
köszöntője után minden-
ki megkóstolhatta Csil-

laghegy tortáját a Cserfal-
vi Cukrászda jóvoltából. 

A kalóriák letáncolá-
sához a Kis Göncöl tag-
jaitól leshettek el tánclé-
péseket. A főként alsó ta-
gozatos gyerekekből ál-
ló táncegyüttest a Bazse-
va zenekar kísérte. Ezután 
a Fodros Általános Isko-
la és a Csillaghegyi Ál-
talános Iskola szórakoz-
tatta a közönséget. Az is-
kolások után a Cassandra 
Táncművészeti és Sport-
egyesület műsora, a Fre-
ak Fusion Cabaret lépett 
színpadra, majd a Turbó 
Méhek koncertezett.

Nem maradhattak ki a 
programból a közönség 
nagy kedvencei: Berecz 
András különleges me-
séléssel csalt mosolyt az 
arcokra, majd a Göncöl 
Néptáncegyüttes előadása 
következett, amely végül 
táncházzá alakult. A nap 
záró koncertjét Csillaghe-
gyen a Charlie Band adta.

Közbiztonsági nap
A hagyományokhoz híven Békásmegyer adott ott-
hont a közbiztonsági napnak, ahol rendőrségi ku-
tyás- és katasztrófavédelmi bemutatót is tartottak. 
A Rendőrzenekar és a Braunhaxler Dalkör szóra-
koztatta a közönséget. Bognár Szilvia Titoktok cím-
mel adott koncertet a gyerekeknek, míg a Gólyalá-
bas mutatványos kompánia vásári előadást és fel-
vonulást tartott. Az Óbudai Egyetem tudományos 
placcal várta az érdeklődőket. Az EB OVO az Óbu-
dai Felelős Gazdi programmal, a Magyar Autóklub 
közlekedésbiztonsági és oktató játékkal várta a ki-
csiket és nagyokat. A nap végén a Budapest Ragti-
me Band adott nagysikerű koncertet. 

Fotók: Antal István

Fotó: Zumpf András

Fotó: Zumpf András

Fotó: Zumpf András
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának támogatá-
sával idén is lehetősége nyí-
lik az óbudai nyugdíjasok-
nak, hogy Siófok-Sóstón 
tölthessenek egy hetet a 
nyári hónapokban.

Az Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató In-

tézmény az idén három 
turnust szervez, júli
us 30.augusztus 5., au
gusztus 6.12. és augusz
tus 13.19. között a kerü-
leti nyugdíjasoknak. Az 
egy hetes nyaralás ára 
42.000 forint, amely tar-
talmazza az utazás költ-
ségét – busszal oda-visz-
sza –, a szállást 2 ágyas 
szobákban 6 éjszakára, 
a napi háromszori étke-
zést, kirándulást és na-

ponta színes programo-
kat. A kínálatban szere-
pel kézműves foglalko-
zás, társasjáték, irodalmi 
és zenés délután, vízpar-
ti fürdőzés, zenés-táncos 

ismerkedési és búcsúest.
A sóstói nyaralásra 

szeretettel várják a III. 
kerületi állandó lakcím
mel rendelkező nyugdíja-
sok jelentkezését.

Jelentkezni az Óbudai 
Szociális Szolgáltató In-
tézmény idősek klubja-

iban lehet személyesen 
2018. május 18-ig, hét-
köznap 8-15 óra között.

Figyelem! Az előzetes 
jelentkezés nem jelent 
automatikus jogosultsá-
got az üdülésre.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata és az 

Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény veze-
tősége jó nyaralást kí-
ván az óbudai idősko-
rúaknak és bíznak ben-
ne, hogy idén is hason-
lóan jó élményekkel gaz-
dagodnak, mint a korábbi 
években!

„Önindítók” álláskereső csoport
Felkészülés, vigyázz-kész-rajt! Májusban indul csoportunk, ahol ötleteket, in-
formációkat adunk egymásnak, és ha kedve van, helyben kipróbálhatja magát 
állásinterjú szituációkban (internet, telefon, állásinformációk), fejleszthe-
ti érdekérvényesítő képességét! Smink tanácsadás! Jöjjön el álláskereső és 
önbizalom erősítő csoportunkba, együtt megpróbáljuk megválaszolni kérdéseit, 
hogy sikerrel járjon az álláskeresésben és a mindennapokban! A csoport idő-
pontja: 2018. május 15., 22., 29. (kedd) 9-12 óráig. Helyszín: Óbudai Csalá-
di Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, Békásmegyer, RING, Víziorgona 
utca 7. Előzetes jelentkezés, információk: Rudik Sándor, Andrássy Katalin, 
06-1/250-1964; rudik.sandor@kszki.obuda.hu email címen és személyesen.

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj
Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozható mindazon személy-
nek vagy közösségnek, aki a kerület lakosságának egészsége érdekében akár 
gyógyító-ápoló munkájával, akár a rehabilitáció vagy a betegség megelőzés te-
rén kifejtett tevékenységével, akár az egészségügyben kifejtett szervező mun-
kájával kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
A díjban évente egy személy vagy csoport részesül. A díjazott személyére 
bárki tehet indítványt.
A díjat a „Semmelweis Napon”, ünnepélyes keretek között adják át annak a 
személynek vagy csoportnak, akinek a képviselő-testület az egészségügyi, 
szociális és lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli.
Az indítvány tartalmi elemei
1) Indítvány olyan természetes személyre vagy csoportra (szervezetre/intéz-
ményre) nyújtható be, mely az egészségügy terén kifejtett kimagasló teljesít-
ményével (életművével) Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásához, szol-
gáltatásainak fejlődéséhez, Óbuda-Békásmegyer lakossága életminőségének 
javításához hozzájárul(t).
2) Az indítványnak legalább fél oldal terjedelmű indokolást kell tartalmaznia, 
mely részletezi a díjra javasolt személy vagy csoport tevékenységét, eredmé-
nyeit.
Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt a szociális szolgáltató főosztályon (1033 Budapest, Fő tér 2.) 
dr. Gallóné Nagy Judit főosztályvezető részére, vagy postai úton (1300 Bp., 
Pf.: 102.) lehet benyújtani. Felvilágosítás dr. Konczos Anikó egészségügyi re-
ferenstől kérhető a 437-8659-es telefonszámon. Az indítványok beérkezési 
határideje: 2018. május 16. (szerda) 16.30 óra.

Kedvezményes balatoni nyaralás nyugdíjasoknak

Zárva a patika
A Szent Jobb Gyógyszertár (Szentendrei út 115., 
Óbudai Auchan áruház üzletsorán) átalakítás mi-
att zárva tart május 20-31. között. Nyitás: június 1.

Véradás
Óbudai Auchan véradó kamionban (Szentendrei út 
115.) május 25-én 13-tól 18 óráig. Békásmegyeri 
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) május 29-én 
11-tól 19 óráig.

Kék Pont Alapítvány 
a függőségek leküzdéséért

Aggodalommal tölt el, hogy gyermeked, hozzátar-
tozód, barátod, családtagod rendszeresen fogyaszt 
alkoholt, kábítószereket; túlzásba viszi a szeren-
csejátékokat, a munkát? Úgy gondolod, már min-
dent megpróbáltál, hogy megmentsd a függőség-
től, de nem látod az eredményt? Nincs kivel beszél-
ned ezekről a problémákról és a benned zajló ér-
zelmekről? Ha a fent leírtakban magadra ismersz, 
szeretettel várunk minden héten nyitott csoportunk-
ban, ahol szakemberek segítségével, valamint a 
sorstársak értő, megértő, biztonságos közösségé-
ben dolgozunk ezen a nehéz problémán. Időpont: 
minden szerdán, 18-tól 20 óráig. Cím: Kék Pont 
Alapítvány, 1039 Budapest, Lukács György utca 3. 
Tel.: 06-1/454-0876 és 06-70/607-5030.

Támogassa 
a Csillaghegyi Mentőállomást! 

Aki teheti, támogassa adója 1 százalékával a Csillag-
hegyi Mentőállomást, hogy még korszerűbb eszkö-
zökkel szerelhessék fel a mentőautókat és így még 
magasabb színvonalon végezhessék munkájukat a 
mentők! Az alapítvány vezetőinek elsődleges célja az 
Óbudán, Békásmegyeren és a környéken élők sür-
gősségi ellátásának javítása. Óbuda-Békásmegyer 
Mentőalapítványának adószáma: 18081864-1-41. 
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Folytatás az 1. oldalról
- A park is fontos, de ta-

lán még fontosabb az út, 
ahogy eljutottunk a meg-
valósításához. A közössé-
gi tervezés az a folyamat, 
amely során nemcsak egy 
tér jön lére, hanem a kör-
nyékén élők valódi közös-
sége is kialakul, ráadásul 
egy konfliktusokkal teli ré-
szen, mint ez is volt, a kö-
zösségben húzódó feszült-
ségek is feloldódhatnak – 
hangsúlyozta Bús Balázs 
polgármester beszédében. 
Köszönetet mondott Tar
lós István főpolgármester-
nek támogatásáért.

Közösség tervezte
Az önkormányzat veze-

tése három évvel ezelőtt 
lakossági szavazással ke-
resett helyet egy új, sporto-
lásra is alkalmas parknak. 
A legtöbb szavazat a De-
rű utca környékén élőktől 
érkezett. Lelkesen fogad-
ták a kezdeményezést, és 
készek voltak időt áldozni 
a közös ügyre. Így alakult 
az elhatározás, hogy a már 
korábban is sportfunkciók-
nak otthont adó területen 
egy, a Laktanya utcában 
lévőhöz hasonló sportpar-
kot hoznának létre. 

Közösségi tervezésre 
hívták a környéken élőket, 
melynek során hamar ki-
derült, hogy a korábbi fel-
mérés alapján sportfunkci-
óra kijelölt terület jövőjét 
az itt lakók nem kizáróla-

gosan sportparkként kép-
zelik el. Az önkormányzat 
szakemberei nyitottak vol-
tak a változtatási ötletekre, 
így a tervekben egyebek 
mellett már jutott hely a 
sport mellett a játéknak, a 
zöldterületnek is. Ezzel, a 
fő cél, a kulturált környe-
zet kialakítása megvaló-
sulhatott. A legnagyobb 
kompromisszum a kutyá-
val érkezők térhasználatát 
illetően született meg. 

A közös gondolkodás 
és a kulturált vita eredmé-
nyeként a résztvevők min-
den kérdésben olyan közös 
nevezőre jutottak, amelyek 
elfogadhatóak voltak a 
park közvetlen környezet-

ében élőknek és az ideláto-
gatóknak egyaránt. Helyet 
kaphattak a sport- és a já-
ték funkciók, a zöldterüle-
tek és a kutyások is. 

Az átadón Czeglédi 
Gergő, a körzet önkor-
mányzati képviselője 
(MSZP) elmondta, amióta 
megépült a park, a foga-
dóóráin a témában koráb-
ban felmerült panaszok 
megszűntek, amit egyér-
telműen sikerként értékel.

TÉR_KÖZ
A több mint 6 ezer 

négyzetméteres park a 
fővárosi TÉR_KÖZ pá-
lyázaton elnyert 90 mil-
lió forintos támogatással 

és az önkormányzat saját 
forrásából biztosított 140 
millió forint ráfordításá-
val újulhatott meg. 

Mártonffy Miklós, Bu-
dapest főépítésze a szé-
les társadalmi egyetértés 
fontosságát hangsúlyoz-
ta, amely ebben a támoga-
tott projektben a hely kije-
lölése, a funkciók megvá-
lasztása és azok térbeli el-
helyezése tekintetében is 
példaértékű. 

Színes, fiatalos, 
sportos

A korábbi, szürke terü-
leten a „dühöngőt” és le-
romlott állapotú játszó-
eszközöket színes, gumi-
burkolatú sportpálya, fu-

tókör, multifunkciós fit-
neszeszközök, pingpon-
gasztal és biztonságos ját-
szótér váltotta fel. A lakók 
kérésére térfigyelő-kame-
rát is telepítettek. Mind-
ezek mellett közösségi 
funkciókat szolgáló sakk-
asztalokat, padokat he-
lyeztek ki. 

A kis park legjelleg-
zetesebb eleme, a terület 
majd’ felét elfoglaló kis 
domb is megmaradhatott, 
mivel a tervezés során vi-
lágossá vált, hogy az itt 
élők érzelmileg kötőd-
nek hozzá. Egyúttal prak-
tikus okok szóltak mellet-
te: térelválasztó funkciója 
van, és a téli szánkózások-
nak is terepet ad.          Sz.

Közösségi tervezéssel megújult közterület

Elkészült a Boldog Sándor István park

Fotók: Antal István
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A Platán Könyvtár Csobán-
ka téri fiókkönyvtára május 
19-én bezár, előreláthatólag 
július 2-án nyitja meg kapuit 
új helyén az Ezüsthegy ut-
cában.

Hamarosan befejező-
dik az Óbudai Platán 

Könyvtár új épületének 
felújítása, ezért a könyv-
tár munkatársai arra ké-
rik az olvasókat, hogy a 
náluk lévő fiókkönyvtári 
könyveket már az új épü-
letbe vigyék vissza 2018. 
július 2. után.

A költözés ideje alatt 
esedékes kölcsönzési le-
járatokat 2018. május 19. 
- 2018. július 2. között 

automatikusan meghosz-
szabbítják és az érvényes 
fiókkönyvtári olvasójegy-
gyel ebben az időszak-
ban is igénybe vehetik 
az Óbudai Platán Könyv-
tár szolgáltatásait a Arató 
Emil tér 1. szám alatt.

Az Ezüsthegy utcai 
könyvtár július 2-án 12 
órától várja régi és új ol-
vasóit megújult épületé-
ben, az Ezüsthegy utca 
16. szám alatt.

A helyszínről és az új 
nyitvatartásról a fiók-
könyvtárakban kihelye-
zett szórólapokon, illetve 
az intézmény weboldalán, 
a www.platankonyvtar.hu 
oldalon tájékozódhatnak.

Az Ezüsthegy utcába költözik a könyvtár

A csillaghegyi Árpád Forrásfürdő 
fejlesztése teszi indokolttá a fürdő 
környezetében lévő utak, járdák fel-
újítását is. A BKK Közút május vé-
gére ígéri a munkák befejezését.

A Pusztakúti úton felújítá-
si munkálatok kezdődtek 

április 16-án, melyek várhatóan 
május végéig tartanak. A mun-
ka elvégzése két ütemben törté-
nik: az elsőben a Csillaghegyi 
Strandfürdő bejáratától a Káz-

mér utcáig dolgoznak, majd a 
Kázmér utcától az Ürömi útig 
tartó szakaszon újítják fel az út-
burkolatot.

Mindkét ütemben félútpályás 
lezárás várható, a váltakozó irá-
nyú forgalmat jelzőlámpa sza-
bályozza. Az első ütem idősza-
ka alatt a Kázmér utcából csak 
jobbra, az Ürömi út felé lehet 
kihajtani, ekkor az utcába va-

ló behajtás még nem lesz kor-
látozva. A második ütemben a 
Kázmér utca Pusztakúti úti tor-
kolatát ideiglenesen lezárják, 
így Mocsárosdűlő térségéből a 
Pusztakúti út csak az Újliget sé-
tányon keresztül elérhető.

Az útépítési munkálatok mi-
att csúcsidőszakokban a Dó-
zsa György utcában a cent-
rum felé, valamint a Pusztakú-
ti úton a városból kifelé veze-
tő irányban jelentős torlódá-
sok várhatók.

Forgalmirend-változás a Pusztakúti úton

Új kikötő a Margitszigeten, sűrűbb közlekedés, 
nyári menetrend a fővárosi hajóvonalakon

Új kikötővel gazdagodott a D12-es hajójárat vonala: a Margitsziget 
Szabadtéri Színpad és Víztorony megállóhely a sziget Pesthez köze-
lebb eső oldalán található. Az új kikötőt óránként egyszer érintik azok 
a hajójáratok, amelyeknek dél felől közlekedve Margitsziget a végál-
lomásuk. A hajóvonalakon a nyári menetrend további kedvező válto-
zásokat kínál. A jó időben várhatóan megnövekvő utasforgalomhoz 
igazodva a hajók sűrűbben indulnak: mind hétköznap, mind hétvé-
gén félóránként közlekednek a belvárosi szakaszon, a teljes vona-
lon pedig óránként. Reggel korábban megy az első hajó, estéként 
az utolsó járatok is később indulnak, mint a tavaszi menetrendben. 
A nyári hajómenetrend – amely várhatóan augusztus végéig lesz ér-
vényben – már elérhető a BKK honlapján: www.bkk.hu/menetrend.

Fotó: Antal István
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Hírösszefoglaló: Több mint 
ötven napirendet tárgyalt a 
Fővárosi Közgyűlés az ápri-
lis 25-ei rendes ülésén. Dön-
töttek az M3-as metróvonal 
öt állomásának speciális, 
ferdepályás liftekkel történő 
akadá lymentesí tésérő l . 
Emelkednek a taxi-tarifák, 
szeptemberben kezdődik a 
Lánchíd felújítása. 

Egyhangúlag fogad-
ta el a közgyűlés az 

M3-as metróvonal állo-
másainak akadálymen-
tesítéséről szóló javasla-
tot. A Tarlós István fő-
polgármester, valamint 
helyettesei, Bagdy Gábor 
és Szeneczey Balázs ál-
tal jegyzett előterjesztés 
alapján az esélyegyen-
lőség megteremtése, a 
mozgásukban korláto-
zottak helyzetének to-
vábbi javítása érdekében 
öt állomás – Arany Já-

nos utca, Ferenciek tere, 
Kálvin tér, Corvin-ne-
gyed és Klinikák – spe-
ciális akadálymentesíté-
séről, úgynevezett fer-
depályás liftek építéséről 
döntöttek.

A Klinikák állomásnál 
a peronszint és a felszín 
között épülne úgyneve-

zett ferdepályás felvonó, 
ez a becslések szerint net-
tó 640 millióba kerülhet. 
A Corvin-negyednél a 
peronszint és az aluljáró-
szint között ferdepályás 
felvonó, az aluljáró és a 
felszín között hagyomá-
nyos felvonó épülne net-
tó 929 millió forintból. A 

Kálvin térnél a peronszint 
és az aluljárószint között 
épülne ferdepályás felvo-
nó nettó 671 millió forin-
tos becsült összegből, a 
Ferenciek terénél pedig 
nettó 656 millió forint-
ból. Ennél a két állomás-
nál az aluljáró és a fel-
szín között már van lift. 
Az Arany János utcai ál-
lomás esetében a peron-
szint és a felszín között 
ferdepályás felvonót épí-
tenének. Ennek becsült 
költsége nettó 653 millió 
forint. A Dózsa György 
úti állomásnál a peron-
szint és a felszín között 
lifteket építenének, ame-
lyek - lehetőség szerint - 
az aluljárószinten is meg-
állnának. Ennek becsült 
költsége nettó 804 mil-
lió forint. A Nyugati pá-
lyaudvari állomás ese-
tében szintén hagyomá-
nyos függőleges aknás 

liftet terveztek korábban, 
de költségtakarékossá-
gi szempontok miatt itt 
is vizsgálják a ferdepá-
lyás felvonó alkalmazá-
sát. A Dózsa György úti 
állomás akadálymentesí-
tését a metróvonal észa-
ki szakaszának felújítása 
után, a forgalomba helye-
zést követően végzik el. 
Az Ecseri úti és a Pöttyös 
utcai állomásoknál ide-
iglenesen korlátlift épül. 
A közgyűlés a végleges 
megoldás megvalósításá-
ra 2023. december 31-ei 
határidővel vállalt kötele-
zettséget. Az M3-as met-
ró állomásainak speciá-
lis akadálymentesítésé-
nek tervezésére és kivi-
telezésére a főváros 5,6 
milliárd forintot biztosít 
a BKV-nak 2018 és 2023 
között.

(Részletek a budapest.
hu oldalon.)

Ülésezett a Fővárosi Közgyűlés

Az M3-as metró akadálymentesítéséről döntöttek

Az egyik legnépszerűbb 
számítógépes játéknak, a 
Minecraftnak világszerte 
több mint 160 milliónyi játé-
kosa van, egész országokat 
és városokat modelleztek 
már le benne 1:1-es arány-
ban. A Fővárosi Önkor-
mányzat felhívására most 
lehetőség van Budapest 
megépítésére is, amihez a 
levéltárban található, már 
digitalizált tervek nyújtanak 
segítséget. 

A Mi neBud apes t e t 
elsősorban a 6-15 

év közötti gyerekeknek 
hirdették meg, de bár-
ki csatlakozhat, akár az 
építkezéshez, akár az 
utána következő, a már 
kész utcákon zajló já-
tékokhoz. A progra-
mot Microsoft edukáci-
ós célokra is felhasznál-

ja, mely egyre fontosab-
bá vált a fejlesztőknek. 

Vannak, akik komp-
lett műemlékeket, épüle-
teket, városokat, sőt or-
szágokat modelleznek 
le, így épült már meg Pá-
rizs, London vagy Dá-
nia is. A játékmenet és 
a kész alkotás is videó-
ra vehető, amiből ösz-
szesen több mint 5 mil-

liárd órányi anyagot néz-
tek meg eddig a YouTu-
be-on. Ezen felbuzdulva 
döntött úgy a főváros ve-
zetése, hogy meghirdeti a 

Budapest felépítését cél-
zó MineBudapest prog-
ramot, amivel céljuk, 
hogy a gyerekek köny-
nyed, játékos formában, 

és az általuk ismert vir-
tuális térben mozogva fe-
dezzék fel Budapest ap-
ró részleteit, és még job-
ban megismerjék a vá-
rost. Az épületeket 1:1-
es arányban kell felépí-
teniük, ehhez szükséges 
alaposabban elmerülni a 
pontos tervekben és fo-
tókban. Az oldalon link-
ként elérhető Budapest 
Időgép lesz az építők el-
sődleges segítsége és for-
rása, a Fővárosi Levéltár 
alkalmazása több millió 
oldalnyi digitalizált fo-
tót, képeslapot, tervraj-
zot, iratot dolgoz fel, tér-
képeken kereshető for-
mában.                       Sz. 

Gyerekek tervezik a virtuális fővárost

Radics Gigi Budapest Szere-
lem című szerzeményét vá-
lasztották Budapest Dalának, a 
közönségdíjat pedig Benji Bár-
hol járok című száma kapta.

A Fővárosi Önkor-
mányzat által Buda-

pest Dal 2018 néven meg-
hirdetett pályázatára össze-
sen 116-an neveztek. Az 
előzsűri közülük hatot vá-

lasztott ki, tíz előadót pe-
dig a szervezők kértek fel 
a részvételre. A felkérést 
a Honeybeast, Berkes Oli-
vér és Závodi Marcell, Ki-
rály Viktor, Radics Gigi, a 
Compact Disco, Caramel, 
az Anna & the Barbies, 
Zséda, Keresztes Ildikó és 
Frenreisz Károly fogadta 
el, az előzsűri döntése alap-
ján Benji, a Maverix feat. 

Veréb Tomi, a Nági & Ya 
Ou, a ShowCrew, Pajor Ta-
más és az Amen, valamint 
Tóth Péter került a döntőbe.

Az előadók a Thália 
Színházban mutatták be 
dalaikat a közönség előtt. 
A győztesek egy-egy 
millió forintot nyertek, 
az abszolút nyertes pe-
dig egy éven át viselhe-
ti a Budapest Dal címet.

Megvan Budapest Dala

Újra „zenél” a margitszigeti szökőkút
Elindult a margitszigeti zenélő kút programja ápri-
lis végén. A zenei frissítéshez a látványvilág, a víz-
kép is új formát kapott. A sokak által kedvelt szökő-
kút kellemes perceket szerez a látogatóknak. Dél-
előtt gyermekeknek szóló zenei blokk, később mai 
popdalok, majd klasszikus zene hallható.
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Óvodapedagógusok felvétele
A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvo-
da; 1039 Bp., Zipernowszky utca 2. A munkavégzés 
helye: Mosolygó Tagóvoda, 1039 Budapest, Kelta utca 
8. Telefon: 06-1/250-4631, 06-1/454-7200, e-mail: kel-
ta-o@kszki.obuda.hu. A pályázattal meghirdetett mun-
kakör megnevezése: 2 fő óvodapedagógus. A fel-
adatkör megnevezése: óvodai nevelés, iskolai előkészí-
tés. Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzett-
ség; büntetlen előélet. A pályázatnál előnyt jelent: Mon-
tessori módszerben szerzett tapasztalat. A pályázatnak 
tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott szakmai 
önéletrajzot; végzettséget tanúsító okiratok másolatát; 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. A kine-
vezés határozatlan időre szól /3 hónapos próbaidővel/. 
Illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint. A pályázat 
benyújtásának határideje: folyamatos. A pályázat elbí-
rálásának határideje: folyamatos. Az állás betöltésének 
ideje: az elbírálást követően azonnal.

* * *
Az Óbudai Hétpettyes Óvoda Budapest a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Óbudai Hétpettyes 
Óvoda- Budapest Óbudai Hétpettyes Óvoda Szín-Kör-
Játék Tagóvoda óvodapedagógus munkakör betölté-
sére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoz-
tatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: 
1032 Budapest, Törzs utca 2. A munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
óvodapedagógusi feladatok. Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: felső-
fokú képesítés, óvodapedagógus. A pályázat elbírálá-
sánál előnyt jelent: főiskola, drámapedagógia, projekt 
módszer. A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: fényképpel ellátott önéletrajz; motivációs le-
vél; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló 
dokumentumok; érvényes egészségügyi alkalmasság. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 17. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton 
Kiss Anita részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu e-mail 
címen keresztül. A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: vezetői hatáskör. A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. május 21. 

* * *
A Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonba nevelőt, 
gyermekfelügyelőt, fejlesztőpedagógust, pszicholó-
gust keresnek. Cím: 1038 Budapest, Dózsa György 
utca 44. Érdeklődni Pásztor Melinda igazgatóhelyet-
tesnél a 240-1769-es számon lehet. 

Ecsettel-lélekkel
A Szent Miklós Óvoda, Általános Iskola, EGYMI, 
Kollégium és Gyermekotthon (Miklós tér 5.) művé-
szetterápiás alkotásokból kiállítást szervez Ecset-
tel-lélekkel címmel május 14-én 15 órakor.

Tehetséggondozó szakkör
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2017-2018-as 
tanévben is elindították matematikából az ingyenes 
tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak.  A 
foglalkozásokat  csütörtökön 14.30-tól 15.30 órá-
ig tartja Számadó László a gimnáziumban (Nagy-
szombat utca 19.). A szakkör munkájába év közben 
is be lehet kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. 

Az Óbudai Egyetem Bécsi 
úti campusán március vé-
gén külön részleget alakítot-
tak ki az Egyetemi Kutató, 
Innovációs és Szolgáltató 
Központ (EKIK) egyes kuta-
tóközpontjai számára.

Korszerű, reprezen-
tatív környezetbe 

került a Magyarorszá-
gon egyedül itt található 
da Vinci sebészeti robot-
rendszer, több humanoid, 
valamint korszerű kolla-
boratív robot. Az újonnan 
létrehozott egységben ka-
pott helyet többek között 
a mikrobiológiai és opti-
kai labor, a 3D nyomtatá-
si technológiák alkalma-
zására szolgáló műhely is. 

A világszínvonalú ku-
tatói terep, látványos és 

egyedülálló robotlabora-
tórium lehetővé teszi a 
hallgatók és oktatók szá-
mára, hogy a hazai és 
külföldi egyetemek elis-
mert kutatóival, nemzet-
közi partnercégekkel kö-
zösen folytatott modern 
kutatásokba bekapcso-
lódjanak. Az oktatói-ku-
tatói munka mellett az 
EKIK hatékonyan támo-
gatja a szakterület iránt 

érdeklődő fiatalok pá-
lyaorientációját. Éven-
te többször megnyitják 
a központot általános 
és középiskolás csopor-
tok számára, hogy a di-
ákok közvetlenül ismer-
kedhessenek meg a tu-
domány világával. Több 
mint egy tucat szakmai 
gyakorlatos hallgatót fo-
gadnak a világ minden 
tájáról.                       km

Világszínvonalú Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ

Da Vinci az egyetemen
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20-20 facsemetét adományo-
zott a FŐTÁV Zrt. a Föld napjá-
hoz kapcsolódóan azon kerü-
leteknek, ahol nagy arányban 
veszi igénybe a lakosság a táv-
hőszolgáltatást. A kerületnek 
adományozott fák a Laktanya 
utcai sportparkba kerültek.

Bús Balázs polgármes-
ter az önkormányzat 

szakembereit arra kérte 
fel, hogy mérjék fel a ke-
rületi helyszíneket, ahová 
elültethetők a kapott fa-
fajták. A legalkalmasabb 
területnek a Laktanya ut-
cai sportpark bizonyult. 
Az önkormányzat az ado-
mány elfogadásával vál-
lalta a fák elültetésének és 
gondozásának költségét.

A 10 mezei juhart és 
a háromfajta hársat má-

jus 4-én ültették el, mely-
re Bús Balázs polgármes-
ter és Kelemen Viktória 
alpolgármester, illetve az 
adományozó FŐTÁV Zrt. 
PR és kommunikációs ve-
zetője, Herpai Attila is el-
látogatott.

Ezzel a húsz fával a ke-
rület tavaszi faültetése le-
zárult. A hosszan tartó tél 
és az azt szinte átmenet 
nélkül követő áprilisi hő-
ség megnehezítette az ül-
tetők dolgát, de így is si-
került elültetni a tavaszi 

célként meghatározott 
220 fát, melyeket az ön-
kormányzat a következő 
időszakban intenzíven lo-
csolni, gondozni fog. Ez-
zel párhuzamosan megin-
dult a fa.obuda.hu tájé-
koztató honlap is, mely-
re a kerületi faállomány-
nyal kapcsolatos adatok-
ról és egyéb a faültetéssel 
kapcsolatos információk-
ról kaphatnak tájékozta-
tást az oldalt felkeresők. A 
weboldal adatállománya 
folyamatosan bővül.

20+200 – már ennyi fát ültetett az önkormányzat idén

• A faültetések számát tekintve az önkormányzat az 
idei évben további 800 fa kiültetését tűzte ki célul. Ez 
az őszi ültetési időszakban történhet meg. Az önkor-
mányzat bízik abban, hogy a kerületi lakosok és cé-
gek részéről sokan csatlakoznak majd a szeptem-
bertől új szintre lépő közösségi fatelepítési program-
hoz is, melynek kidolgozása jelenleg is zajlik.

Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügye-

lete 2017 októberében hir-
dette meg, az önkormány-
zat Guckler Károly Kör
nyezetvédelmi Program
jának részeként azt a te-
rület rekultivációs prog-
ramját, melynek első lé-
péseként a Reviczky ez-
redes utca, második állo-
másként a Kerék utca 32-
34. közötti terület rekulti-
vációja történt meg.

A helyi lakóközösség-
ből Dobján Balázs szer-
vezett önkénteseket április 

24-ére, akik a közterület-
felügyelet munkatársaival 
közösen 16 órától szedték 
a szemetet a területen. Az 
illegálisan kihelyezett hul-
ladék mennyiségéről kivá-
ló képet alkot, hogy 20 órá-
ig megállás nélkül zajlott a 
takarítás, és mintegy 300 
köbméter illegális szeme-
tet és veszélyes hulladékot 
sikerült összegyűjteni.

Bús Balázs polgármes-
ter intézkedésének kö-
szönhetően a kis- és nagy-
darabos hulladékot ápri-
lis 26-án szállították el. A 

terület későbbi megóvása 
érdekében önkormányzati 
finanszírozásból az Óbu-
da-Békásmegyer Közte-
rület-felügyelet üzemelte-
tésében mobil kamerát is 
telepítenek, mely segíthe-
ti az újabb szeméthegyek 
felhalmozódásának meg-
előzését. Rácz Ferenc, a 
felügyelet igazgatója az 
eseménnyel kapcsolatban 
elmondta: - Lakókörnye-
zetünk megóvása mind-
annyiunk érdeke, együtt 
tudunk lépéseket tenni egy 
szebb Óbudáért és tovább-
ra is várjuk azon lakókö-
zösségek jelentkezését, 
akik szívesen csatlakozná-
nak programunkhoz.

Szemétszedés Mocsárosdűlőn

Ez így elfogadhatatlan!
Bús Balázs polgármester haladéktalan intézkedést 
kért a parkfenntartási szerződések felülvizsgálatá-
ra és a kerület teljes, önkormányzatunk által kezelt 
területén elburjánzott növényzet kaszálására.
Az elmúlt időszakban számtalan panasz érkezett 
az önkormányzathoz a kerületi zöldterületek elha-
nyagoltságával és a fűnyírás elmaradásával kap-
csolatban.
A panaszok teljesen jogosak, a zöldterületek gon-
dozásával kapcsolatos ez évi problémákat az ön-
kormányzat vezetése is tapasztalta.
Mindezek alapján Bús Balázs polgármester kezde-
ményezte az önkormányzat által kötött parkfenn-
tartási szerződések felülvizsgálatát és utasította a 
kerületi városüzemeltetési feladatok megbízásával 
ellátott Óbudai Vagyonkezelő Zrt-t, hogy vizsgálja 
meg a zöldterületek gondozásában idén általáno-
san tapasztalható problémák okait, amelyek a ko-
rábbi években nem voltak jellemzők a kerületben. A 
polgármester egyben haladéktalan intézkedést kért 
a kerület teljes, önkormányzatunk által kezelt terü-
letén az elburjánzott növényzet kaszálásának el-
végzésére.
A lakossági jelzések megkönnyítése érdekében 
az önkormányzat erre a célra létrehozott bejelen-
tővonalát lehet hívni 0-24 órában, a +36-30-338-
5926-os számon. Ezen  keresztül az illetékesek fe-
lé közvetlenül lehet jelezni azokat a kerületi zöld-
területeket, ahol azonnali beavatkozás szükséges.

Az óbudai közterület-felügyelet rekultivációs programjának 
újabb állomásán a Mocsarasdűlő és a Keled utca takarítása 
valósulhatott meg.

Fotók: Antal István
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Ú j Gyerek Könyv-
Megálló, sorrendben 

az ötödik nyílik a Soly-
már utcai Máltai játszóté-
ren, amelyet Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere május 25-
én 11 órakor ad át. Az 
eseményen Danny Ba
in „Szaszuma és a szél” 
című interaktív, zenés-
táncos meséjét adja elő a 
szerző a gyerekeknek.

Óbudán már megszo-
kott látvány a Könyv-
Megálló, ahonnan a járó-
kelők szabadon vihetnek 
el könyveket.

A Gyerek KönyvMeg-
álló – egyedülálló ötlet-

ként – először Óbudán 
valósult meg 2013-ban, 
összefogva a kerüle-
ti Máltai játszóterek-
kel. Azóta további négy 
KönyvMegálló műkö-
dik kifejezetten gyere-
kek részére. Ezek ala-
csonyabb szekrények és 
lego színekben pompáz-
nak, melyekből gyer-
mek- és ifjúsági köny-
veket lehet kicserélni. A 
nyitott könyvespolcok-

nak csak egyetlen hasz-
nálati szabálya van: ha 
megtetszik egy mese-
könyv, elvihető, de leg-
közelebb hozzunk egy 
másikat. A KönyvMeg-
állók segítik az olvasó-
vá nevelést, felhívják a 
figyelmet a könyvtárak-
ra – így a kerületi Óbu-
dai Platán Könyvtárra 
is –, ahol további köny-
veket lehet keresni, vá-
lasztani, kölcsönözni

Gyerek Könyvmegállók Óbuda-Békásmegyeren
1031 Budapest, Silvanus sétány 9-13.
1039 Budapest, Zemplén Győző utca 2.
1033 Budapest, Boglya utca 1.
1035 Budapest, Szél utca 21.
1032 Budapest, Solymár u. 12.

Gyerek KönyvMegálló a Solymár utcában

A Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 
időszaki kamarakiállítása 
„Európai üvegstúdió Döm-
södön” címmel május 3-tól 
június 17-ig látható.

Az üvegművészet ked-
velői közül sokan 

ismerik Báthory Júlia 
(1901-2000) munkássá-
gát, aki az egész európai 
üvegművészetben kivéte-
les életművet hozott lét-
re. 1933 tavaszán alakítot-
ta meg önálló műhelyét, a 
Szélkakas Stúdiót Párizs-
ban, elsőként alkalmazta 
a homokfúvás technikáját 
művészi üvegmegmunká-
lásra, különleges csiszo-
lási technikája egyedülál-
ló volt. Hazatérését köve-
tően nagy szerepe volt a 
modern magyar üvegmű-
vészet oktatásának meg-
szervezésében is. 

Báthory Júlia nevelt fia, 
Szilágyi András és felesé-

ge, Kovács Júlia részvé-
telével 1991-ben, 90 éve-
sen újraindította stúdió-
ját, amely az art deco és 
art modern egyik legje-
lentősebb üvegművészé-
nek vállalkozásából né-
hány év alatt európai szín-
vonalú, és a magyar stú-
dióüveg szempontjából is 
fontos műhellyé vált. A 
„Szélkakas” újkori törté-
nete a közös következteté-
sekre jutó művészek szö-
vetségének, egyfajta mű-
vészi szellemiség meg-
nyilatkozásának és to-
vábbélésének krónikája. 

A Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipa-
ri Múzeum Kultea Galé-
riájában rendezett kiál-
lítás a Szilágyi-Kovács 
művészházaspár több év-
tizedes alkotótevékeny-
ségéből nyújt válogatást, 
változatos megmunkálá-

si technikák, tárgytípu-
sok felvonultatásával. 

Külön említésre érde-
mes Kovács Júliának a 
hazai üveg-design terü-
letén végzett munkássá-
ga. A művész a hetve-

nes években csatlakozott 
ahhoz a formatervezői 
irányzathoz, amely a ma-
gyar szilikát-designt - ha 
rövid időre is-, de Európa 
élvonalába repítette. Kü-

lönleges tárgyak a design 
és a művészi üveg terüle-
téről, bemutatva e csodá-
latos anyagnak - az üveg-
nek - a sokszínűségét! 
(Cím: Kiskorona tér 1.)

A sokszínű üveg

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Ör-
mény Nemzetiségi Önkor-
mányzata és Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata kő-
keresztet állított Óbudán, a 
Serfőző utca és a Lajos utca 
találkozásánál az örmény 
genocídium emlékére.

A felszentelési ünnep-
ségen beszédet mon-

dott Serkisian Szeván Si
mon, Óbuda-Békásme-
gyer Örmény Nemzetisé-
gi Önkormányzatának el-
nöke és Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere. A keresztet Di
rán Petroszján, az Ör-
mény Apostoli Egyház 
Közép-európai Főpapi 
Delegátusa szentelte fel.

A kereszteskő az ör-
mény genocídiumnak ál-
lít emléket; 1915. ápri-
lis 24-én az Oszmán Bi-
rodalom irányítói az ör-
mény közösség több száz 
szellemi és politikai ve-
zetőjét vetették őrizet-
be. Közülük sokakat ki-
végeztek, másokat szám-
űztek. Az ezt követő, 
éveken át tartó erősza-
kos eseményekben több 

százezer örmény vesztet-
te életét.

Bús Balázs hangsúlyoz-
ta: - A XX. századi geno-
cídium mindkét példá-
ja igazolja, még a legki-
élezettebb társadalmi ka-
taklizmák esetén is képes 
megmenteni a történelem 
által pusztulásra ítélt nem-
zeteket a vallásos hit és a 
belőle fakadó erkölcs. Ez 
tartja egyben immár év-
századok óta a székelyek 
közösségét, és ez az iden-
titásképző erő fogja össze 
a zsidók, örmények ál-
lamhatárokon belül és kí-
vül élő közösségeit is.

Óbuda-Békásmegyer 
ennek az örmény kőke-
resztnek a befogadásával 
és felállításával nem csu-
pán nemzettársainkért, de 
az egyetemes keresztény-
ségért érzett felelősségét 
is szeretné kifejezni. Az 
egykori örmény áldoza-
tok leszármazottjainak, és 
a magyarországi örmény 
kisebbség minden tagjá-
nak egy békésebb, és re-

ményteljesebb jövőt kívá-
nok – zárta szavait a pol-
gármester.

- A most felállított kő-
kereszt megszemélyesí-
ti mindazt, amit Örmény-

ország és az örmény-
ség jelent. Egyaránt hor-
doz testet és lelket, tes-
tében, anyagában leírja 
azt a tájat, ahonnan szár-
mazik, a kövek országát, 
Örményországot. Ahol 
minden talpalatnyi föl-
dért meg kell küzdeni, 
sziklákat kell mozdítani, 
ahhoz, hogy termővé vál-
jon. Lelke is van, hiszen 
kifejezi az örmények 
szoros kapcsolatát őse-
ik keresztény hitéhez, és 
azt a teremtő erőt, tehet-
séget, amely egy szikla-
tömböt művészi alkotás-
sá nemesített. Mindaz az 
esztétika és ismeret, me-
lyet ez az alkotás magá-
ba foglal, egy magasabb 
rendű, fontosabb üzene-
tet is hordoz, az emléke-
zést egy szörnyű tragé-
diára, a XX. század első 
népirtására, az örmény 
genocídiumra – mondta 
Serkisian Szeván Simon, 
Óbuda-Békásmegyer Ör-
mény Nemzetiségi Ön-
kormányzatának elnöke.

Kőkereszt az örmény áldozatokért

Óbuda kulturális értékei
A Kövi Szűz Mária feszület

A vörös márványból készült feszület a Kövi Szűz Má-
ria templom árnyas kertjében található, a kaszásdű-
lői HÉV-megállónál. A korpusz aranyozott műkő. A 
feszületet Rosalia Weiss állíttatta 1873-ban; az egyik 
legrégebbi katolikus emlék a kerületben. Külön érde-
kessége a mívesen kidolgozott réz esővédő ív.

A z Élő rózsafüzér za-
rándoklatot hazán-

kért, Budapestért, és a 
Budapest körül élőkért 
május 26-án 9 szakasz-
ban szervezik meg már 
tizenkettedik alkalom-
mal. A budapesti Élő Ró-
zsafüzér Zarándoklat ki-
lenc egyidejű gyalogos 
zarándoklatból áll, érint-
ve városszéli plébániá-
kat, kegyhelyeket, ter-

mészeti és kulturális ér-
tékeket. Egy-egy szakasz 
kb. húsz kilométer hosz-
szú. (Információ: www.
elorozsafuzer.hu)

A zarándoklati végpon-
tokon 19 órakor szentmi-
se bemutatását vállaló fő-
tisztelendő atyák: 1. Dr. 
Erdő Péter bíboros, prí-
más, érsek (máriaremetei 
Kisboldogasszony Bazili-
ka). 2. Sebők Sándor plé-

bános (Fót Szeplőtelen Fo-
gantatás Plébániatemp-
lom). 3. Frajna András es-
peres, plébános (Kerepes 
Szent Anna Plébániatemp-
lom). 4. Fülöp Ákos espe-
res, plébános (Nagytétény 
Nagyboldogasszony Plé-
bániatemplom). 5. Tampu
Ababei József plébános 
(Budapest-Pestszentlőrin-
ci Mária Szeplőtelen Szí-
ve Főplébániatemplom).

Zarándoklat szentmisével

Arcképcsarnok
Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata és az Óbudai Kul-
turális Központ meghívja az érdeklődőket „A lengyel függetlenség kivívói-
nak arcképcsarnoka” című kiállítás megnyitójára, Lengyelország újjászü-
letésének közelgő 100. évfordulója alkalmából június 1-jén 17.30 órakor az 
óbudai Civil Házba (Kolosy tér 2. I. emelet piac, galéria). A Nyírő Veronika fes-
tő-rajzoló művész által készített arcképsorozatból összeállított kiállítást Joanna 
Urbanska, a budapesti Lengyel Intézet igazgatója nyitja meg. 

Harangszentelés
A Jézus Szíve (Filoxéra) Kápolnában május 20-án 15 órakor szentmise lesz 
(Külső-Bécsi út-Szőlővész utca sarok). A szentmisén szenteli fel Bajzáth Fe-
renc plébános atya a felújított harangot.

Fuvolaest
Bendes Bettina és Katona Ágnes Ariadné fuvolaestje május 28-án 19 órától az 
Óbudai Megbékélés Háza templomban. Közreműködik: Kovács Lili Eszter (gor-
donka), Vitályos Balázs (zongora). A hangverseny ingyenes. (Cím: Királyok út-
ja 297., Újmegyeri tér.) Fotók: Zumpf András



212018. 9. szám hElytÖrtéNEt – hitélEt

Az óbudai, Derű utcai parkot 
a szalézi szerzetesrendi 
testvérről, vértanúról, a bol-
doggá avatott Sándor Ist-
vánról nevezeték el. A 39 
éves korában ártatlanul ki-
végzett, örökfogadalmas 
szerzetes életútja a hit iránti 
hűség, a fiatalok melletti ki-
tartás és elkötelezettség 
példaképe. 

A park névadója a bol-
doggá avatott Sán-

dor István (1914-1953) 
vértanú, szalézi szerze-
tes testvér. Szolnokon 
született, fémipari szak-
mát tanult. A Szalézi ér-
tesítőből megismerte 

Bosco Szent János éle-
tét, a szaléziakat. Feluta-
zott Pestre, hogy nyom-
dász szakembernek ké-
pezze ki magát a Szalé-
zi rend nyomdájában. Itt 

szerzetes-jelöltként (aspi-
ránsként) hamarosan be-
kapcsolódott a szaléziak 
gyermeknevelő munká-
jába. Szívügye volt a fia-
talok erkölcsi, hitéleti ne-
velése és a katolikus saj-
tó. Cserkészcsapatot ve-
zetett, főként minist-
ránsokkal foglalkozott. 
1942-ben szalézi kisegítő 
testvérként sorozták be 
a hadseregbe. Németor-
szágban érte a háború vé-
ge, ahol 1944-ben ameri-
kai fogságba került. 

Hazaérve, 1945 tava-
szától újra a Clarisseum-
ban, a rend nyomdájá-
ban dolgozott, de emel-

lett aktívan kivette a ré-
szét a gyermekek és fia-
talok keresztény szellemű 
neveléséből. 1946 júliu-
sában örökfogadalommal 
kötelezte el magát a Sza-
lézi rendben. 1950-ben az 
állam betiltotta a szerze-
tesrendek működését, az 
erőszakos feloszlatás a 
Szalézi rendet is érintet-
te. Sándor István kezdet-
ben sekrestyésként tudott 
elhelyezkedni, de emel-
lett tovább folytatta, im-
már illegalitásban az if-
júsággal foglalkozást: ki-
rándulásokat, magánlaká-
sokban összejöveteleket 
szervezett, hittant tanított. 

1951 február végén a 
hatóság tudomására ju-
tott Sándor István il-
legális tevékenységé-
nek egy része, ezért ti-
tokban figyelni kezdték, 
majd 1952. július 28-án 
letartóztatták. A börtön-
ben többször összever-
ték, de nem tudták beis-
merő vallomásra kény-
szeríteni. Sándor Istvánt 
kötél általi halálra ítél-
ték, 1953. június 8-án ki-
végezték. Családja erről 
csak 1955-ben kapott ér-
tesítést. 

A katolikus egyház 
Sándor Istvánt vértanú-
nak tekinti, mivel hitéért 
vállalta a halált. Ferenc 
pápa jóváhagyását köve-
tően 2013. október 19-én 
avatták boldoggá.

Sz. 

Utcáink, tereink névadói

Ki volt Boldog Sándor István?

Új időszaki kiállítás nyílt 
„Stop.Shop – Műhelyek és 
boltok világa a római kori 
Aquincumban” címmel má-
jus 2-án az Óbuda Napja ren-
dezvénysorozat részeként.

A római városokban – 
így Aquincumban 

is – meghatározó város-
képi elemek voltak az ut-
cákat szegélyező boltok, 
műhelyek. „Rómát szem
telenül kisajátította a kal
már” írta a költő Martia-
lis, utalva arra, hogy volt 
idő, amikor az Örök Vá-
rosban mindent elleptek a 
boltok, kocsmák, kisebb-
nagyobb műhelyek. Sze-
rencsére sok képi ábrázo-
lás, írásos emlék és persze 

rengeteg régészeti lelet, 
épületmaradvány (első-
sorban Rómából, Pompe-
jiből) tanúskodik a róma-
iak kereskedelmi és kéz-
műves tevékenységéről. 

Nem volt ez másként 
Aquincum polgárvárosá-
ban sem, ahol a főutcákat 
– a mai plázák őseként – 
boltok végeláthatatlan sora 
szegélyezte, a házak utcára 
nyíló helyiségeiben műhe-
lyek és boltok működtek, 
sőt a városnak önálló pi-
acépülete is volt. A kiállí-
táson ezen épületekbe pil-
lanthatunk be, megismer-
kedhetünk a belőlük elő-
került tárgyakkal és akár a 
kezünkbe is vehetjük a ró-
mai árus portékáját. 

Mit árultak egy-egy 
ilyen boltban? Hogyan 
dolgozott egy római ko-
ri tímár, vagy pénzváltó? 
Milyen törvények szabá-
lyozták a kereskedelmet 
a Római Birodalomban? 

Voltak-e vámok és adók? 
Mit kezdtek az aquin-
cumi városlakók a fen-
ti tevékenységekből faka-
dó – nemritkán igen kel-
lemetlen – szagokkal a 
zsúfolt fővárosban? Töb-
bek között ezekre a kér-

désekre ad választ a szí-
nes rekonstrukciós rajzok-
kal, berendezett boltok-
kal és régészeti leletekkel 
megelevenített aquincumi 
mindennapokat bemutató 
kiállítás. (Cím: Szentend
rei út 135.)                    km

Plázák ősei

Meghívó a Vasarelybe. Látogassanak el a Szentlé-
lek téren található Vasarely Múzeumba és tekintsék 
meg az állandó gyűjtemény darabjait ingyenesen. A 
belépéshez a lakcímkártya bemutatása szükséges. 
(További információk: vasarely.hu)Fotók: Zumpf András
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Óbudai sziréna
Motoroshalál 

Békásmegyeren
Személygépkocsival ütközött és meg-
halt egy motoros május 3-án. A bal-
eset a Madzsar József és a Kabar ut-
ca kereszteződésében történt. A hely-
színi vizsgálat befejezéséig a környé-
ket lezárták. Az első információk sze-
rint a motoros a baleset előtt rosszul 
lett, ezt követően ütközött a gépkocsi-
nak. A férfi a helyszínen életét vesz-
tette. 

Elkergette a késes rablót 
az eladónő

Vádat emeltek egy 54 éves férfi el-
len, aki még tavaly decemberben ki-
rabolt egy III. kerületi dohányboltot, 
majd pár nappal később egy élelmi-
szerüzletből próbált pénzt szerezni, de 
az eladónő a kést maga elé tartva el-
kergette a támadót. Amikor a férfi be-
ment a dohányboltba, a nála lévő kés-
sel arra kényszerítette az eladót, hogy 
adja át neki a bevételt, aki a fenyege-
tés hatására ezt meg is tette. A rab-
ló elmenekült a pénzzel. Pár nappal 
később a tettes egy élelmiszerboltot 
akart ugyanezzel a módszerrel kira-
bolni. Kést fogott az eladónőre és kö-
vetelni kezdte a bevételt. A bátor nő 
azonban a fenyegetés ellenére nem 
engedelmeskedett, hanem egy hirte-
len mozdulattal megnyomta a pánik-
gombot, majd a csemegepultról fel-
kapta a kést, és azt maga elé tartva 
közölte, hogy a férfi nem kapja meg a 
pénzt. A riasztó hangos jelzése, vala-
mint az eladó határozott fellépése mi-
att a férfi zsákmány nélkül menekült el. 
Akár 15 év börtönt is kaphat. 

Tagokat toboroz 
a polgárőrség 

Cselekvőképes, büntetlen előéletű, 
Óbuda-Békásmegyer közrendjéért és 
közbiztonságáért térítés nélkül ten-
ni akaró felnőtt  lakosok jelentkezését 
várja tagjai sorába a Budapest III. ke-
rületi Polgárőr Egyesület. Bővebb fel-
világosítás a polgaror.obuda@gmail.
com e-mail címen, vagy a 06(30)621-
6088-as telefonszámon.

Elhullott állatok bejelentése 
Az állati tetemek elszállítására vonat-
kozó igényt Csikós Viktória Fruzsiná-
nak lehet bejelenteni április 1-jétől na-
ponta 0-24 óra között az 06-70-258-
8300-as telefonszámon. Emellett a 
bejelentések a segitoangyalok@
segitoangyalok.hu e-mail címen is 
megtehetők.

Az Óbuda-Békásmegyer Áldo-
zatsegítő Szakmai Együttműkö-
dési Rendszer (ÁSZER) prog-
ramsorozatában lakossági fóru-
mot tartottak Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata és a III. Ke-
rületi Rendőrkapitányság együtt-
működésében.

A Békásmegyeri Közös-
ségi Házban az ápri-

lis 26-ai eseményen Gallóné 

Nagy Judit, a polgármeste-
ri hivatal szociális szolgálta-
tó főosztályának vezetője, az 
ÁSZER elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, és ismertette 
az ÁSZER céljait, feladatait.

A házaló árusokról, a vá-
sárlással egybekötött ter-
mékbemutatókról és a továb-
bi fogyasztókkal, vásárlások-
kal kapcsolatos tapasztala-
tokról dr. Horváth György, 

a Fogyasztóvédők Országos 
Egyesületének elnöke tartott 
előadást. Az áldozattá válás 
megelőzésének lehetőségei-
ről Szikszó Sándor kapitány-
ságvezető beszélt.

A részvevők az előadásokat 
követően a BRFK bűnmeg-
előzési osztályának bemu-
tatóját nézhették meg a bűn-
megelőzés lehetőségeiről.

Az Óbuda-Békásmegyer Ál-
dozatsegítő Szakmai Együttmű-
ködési Rendszer (ÁSZER) 2015 
decemberében alakult meg. Cél-
ja az áldozattá válás megelőzé-
se, továbbá a bűncselekmények 
áldozataivá vált személyek ha-
tékonyabb, helyi szintű segíté-
se. Az alapítók szándéka, hogy 
Óbuda-Békásmegyeren az em-
berek biztonságban érezzék ma-
gukat, és ha segítségre szorul-
nak, azonnal tudják, kihez for-
dulhatnak. Az ÁSZER tagszer-
vezetei a kerületi gyermekvédel-
mi jelzőrendszer tagjai, valamint 
az áldozatokkal kapcsolatba ke-
rülő állami, illetve civil szerve-
zetek, egyházak képviselői.

Fórum az áldozattá válás megelőzéséről

Tilos a szabadtéri tűzgyújtás!
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz talán a legveszélyesebb időszak. A veszélyt egyrész-
ről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockáza-
tot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.
A károk akkor előzhetők meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabad-
téri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival, vagyis az alábbiakkal. Budapes-
ten tilos szabadtéren elégetni az avart és a kerti hulladékot! Általános jelleggel tilos a hulla-
dék nyílt téri égetése, valamint a hulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése is.
Budapest közigazgatási területén kívüli belterületen csak abban az esetben lehet növényi 
hulladékot égetni, ha azt a helyi önkormányzati rendelet megengedi. Előzetesen engedé-
lyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illet-
ve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését. Meg-
engedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt 
egyébként más jogszabály megengedi! Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában 
végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után! A szabadban meggyújtott tü-
zet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű 
oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet 
gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani – írja a katasztrófavédelem.
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Megtévesztő temetői „szertartás”
„Figyelmeztetés szélhámosságra” címmel közleményt 
adott ki az Esztergom-budapesti főegyházmegye, mi-
után egyes kórházakban „érvényes katolikus temetke-
zési szertartást” kínálnak az elhunytak hozzátartozó-
inak. Csakhogy az így reklámozott szolgáltatás sem-
miféle egyházi elismeréssel nem rendelkezik. A köz-
lemény külön is felhívja a figyelmet bizonyos Dulai Ro-
land, és az állami egyházi elismeréssel nem rendel-
kező „Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház” megté-
vesztő tevékenységére. 
Egy kórházi ügyintézés során a kórház munkatársa 
ajánlotta az elhunyt hozzátartozói figyelmébe az úgy-
mond egyházi szolgáltatást is közvetítő vállalkozást. 
Még nyugtát is kiállítottak az elvégzett „katolikus szer-
tartásról”. Csakhogy az állítólagos szertartást végző 
személynek a főegyházmegye szerint semmilyen fel-
hatalmazást nem adtak ki egyházi temetés végzésé-
re. A vállalkozás mégis határozottan állítja, az általuk 
megbízott személy pap, aki érvényes egyházi temetést 
szolgáltat ki, amit az egyházmegye cáfolt. (A konkrét 
esetben egyébként a vállalkozás utóbb visszatérítette 
a kifizetett összeget.) A probléma nem csupán a katoli-
kus egyházat érinti: idő közben más felekezetek óbudai 
lelkészei is jelezték, hogy a saját területükön is találkoz-
tak hasonló „konkurenciával”.  Ezért mindenkit arra kér-
nek, hogy csak kellő körültekintéssel – miután meggyő-
ződtek az illető pap, lelkész hivatalos egyházi felhatal-
mazásáról – adjanak megbízást az egyházi temetésre.

A Szent Flórián szoborcso-
portnál rendezett közös 
megemlékezést a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Észak-budai Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltsége 
és Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata május 3-án.

Több mint két évtize-
des hagyománya van 

annak, hogy a kataszt-
rófavédelem kötelékébe 
tartozó tűzoltók Flóri-
án napja alkalmából ün-
nepélyes megemlékezést 
tartanak a Flórián téri 
szoborcsoport előtt.

A tűzvészek ellen vé-
dő Szent Flórián alak-

ja a XV. század végén 
vált közismertté. Ma-
gyarországi ábrázolása-
inak kezdete is erre az 
időszakra tehető, főként 
a németajkú területe-
ken. A XVII. században 
a nagyszámú osztrák és 
német bevándorlás hatá-
sára hazánkban csaknem 
mindenütt megelevene-
dett a Flórián-kultusz. 
Az egyik legfélelmete-
sebb elemi erőtől, a tűz-
től rettegés keltette életre 
Flóriánnak, az „Isten tűz-
oltójának” alakját. A tűz-

oltók számára személye 
a tűzoltómunka lényegét 
testesíti meg: az állhata-
tosságot, becsületet, em-
bertársaik megsegítését. 
A Szent Flórián emlékére 
emelt szoborcsoportot az 
önkormányzat és a „Bra-
unhaxler” Óbudai Német 
Hagyományokat Ápo-
ló Közhasznú Egyesület 
összefogásának köszön-
hetően állították helyre 
korábban. 

Az eseményen az ön-
kormányzat képviselet-
ében Bús Balázs polgár-

mester, alpolgármesterek 
és a hivatal munkatár-
sai is részt vettek. Az ün-
nepségen Tercsi Zoltán 
címzetes apát, az Óbudai 
Szent Péter és Pál Főplé-
bánia-templom plébáno-
sa mondott beszédet. Az 

Ágoston Művészeti Óvo-
da egyik csoportja adott 
rövid műsort. A rendez-
vény végi koszorúzáson 
a résztvevők elhelyez-
ték az emlékezés virága-
it a szoborcsoport talap-
zatánál. 

Óbuda védőszentjére emlékeztek

A Budapesti Polgárőr Szö-
vetség fennállásának 25 
éves évfordulója alkalmából 
április 28-án rendezett ün-
nepségen két óbudai pol-
gárőrt tüntettek ki.

A Budapesti Polgárőr-
ség 1993-ban azzal 

a céllal alakult, hogy a la-
kosság biztonságérzeté-
nek növelésével részt vál-
laljon a bűnmegelőzés-
ben és a közbiztonság ja-
vításában. Mára a szövet-
ség több mint 1300 pol-
gárőr munkáját összefog-
va, 45 egyesület techni-
kai eszközeivel, hely- és 
személyismeretével segí-
ti a hivatásos rendvédel-
mi szerveket és az önkor-
mányzatokat.

A polgárőrök az elmúlt 
években a bűnmegelőzés 
mellett számos alkalom-
mal segítették jótékony-

sági akciók megszerve-
zését és lebonyolítását. 
Az állomány rendsze-
resen szervez véradást, 
részt vesz étel- és élel-
miszercsomagok osztá-
sában, hőségriadó elren-
delésekor pedig a főváros 
forgalmas csomópont-
jain vízosztással segítik 
a közlekedőket. Az ün-
nepségen Bánszki And

rás járőr- és kutyavezető 
a Szolgálati Érdemérem 
bronz fokozatát vehet-
te át, míg Szücs János, 
a Budapest III. kerületi 
Polgárőr Egyesület elnö-
ke, a BPSZ oktatási men-
tora a „Zsombor György 
emlékérem” elismerés-
ben részesült, amely a 
szövetség legmagasabb 
kitüntetése.

Óbudai polgárőrök elismerése
Fotók: Zumpf András
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A 168 Óra, az Élet és Iroda-
lom szerkesztősége és a III. 
kerületi önkormányzat em-
léktáblát avatott a másfél 
éve elhunyt újságíró, Me-
gyesi Gusztáv tiszteletére a 
Fő téren, egykori lakóháza 
homlokzatán.

Az eseményen be-
szédet mondott Bús 

Balázs, a kezdeménye-
zést felkaroló polgármes-
ter, aki idézett Megyesi 
Gusztáv cikkéből, amely 
a Népszabadság szerző-
inek közreműködésével 
készült Fedél Nélkülben 
jelent meg: „Noha élete 
vége felé a mindennapok 
harcmezején sűrűsödtek 
a vesztes csaták, a tol
lat, melyet egész életében 
zászlóként tartott kezében 
– sohasem engedte el.” 

Utolsó cikkeinek egyiké-
ben épp e ház kapualja tű-
nik fel. Óbudai hajlék há-
rom otthontalan számá-
ra. Az írás halála előtt 
alig két hónappal jelent 
meg, nem épp optimista 
kicsengéssel. „Izgalmas 

idők jönnek” – írta, s akik 
ismerték őt, tudták, hogy 
a tőle ismert társadalom-
kritikánál ezúttal többről 
és személyesebbről lehe-
tett szó.”

A polgármestert köve-
tően Tóth Ákos, a 168 óra 

főszerkesztője adta elő 
nekrológját, majd Csu
hai István, az Élet és Iro-
dalom munkatársa mond-
ta el megemlékező sora-
it. Az emléktábla avatásá-
nak zárásaként az újság-
író családja, a polgármes-

ter, valamint volt barátok 
és kollégák helyezték el 
koszorúikat és virágaikat 
a Fő tér 2. számú épület 
homlokzatánál.

Megyesi Gusztáv 1979-
1981 között volt a Ma-
gyar Távirati Iroda tudó-
sítója, később az Élet és 
Irodalom munkatársa, fő-
munkatársa, rovatvezető-
je, majd főszerkesztője. 
Az ÉS mellett rendszere-
sen jelentek meg írásai a 
Magyar Hírlapban, a Nép-
szabadságban és a Hó-
cipőben. Pályafutása so-
rán számos kötete jelent 
meg, utoljára, már beteg-
sége idején a Roló alatt cí-
mű válogatás. Munkássá-
gát szakmai díjak sorával 
ismerték el. Hosszan tartó 
súlyos betegség után 2016 
decemberében hunyt el.

Emléktáblát avattak Megyesi Gusztáv tiszteletére
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Nagyszülők, szülők, unokák – 
három csapat három nemze-
déket képviselt a 3 Generáci-
ós Asztalitenisz Bajnoksá-
gon, amelyet immár harmadik 
alkalommal rendezett meg az 
Óbudai Szociális Szolgáltató 
Intézmény (ÓSZSZI). 

Bezzeg az én időm-
ben! Ezek a mai fia-

talok! – ki ne hallott vol-
na már hasonló zsörtö-
lődést, kritizálást, „én a 
te korodban”– típusú ki-
oktatást. Szinte mind-
nyájan. Ám aligha Óbu-
dán… 2016 óta legalább-
is külön rendezvény erő-
síti a nemzedékek közti 
összhangot. 

A 3 Generációs Aszta-
litenisz Bajnokságot idén 
tíz, III. kerületi idősek 
klubjában szervezték meg 
házi bajnokságok formá-
jában; azokon több, mint 
70 nyugdíjas vett rész. Az 

első három helyezett női 
és férfi játékos képviselte 
azután az ÓSZSZI-t a Ka-
szások Sportcsarnokában. 
A tavaszi megméretteté-

sen – a Húsvéti Kupán, a 
döntőben – 12 egyéni ver-
senyző indult. 

Az önkormányzat ál-
tal a kezdetektől támoga-

tott rendezvény megnyi-
tóján Müller Istvánné in-
tézményvezető és Volper 
László mesteredző kö-
szöntötte a résztvevőket, 

hangsúlyozva a sport kö-
zösségteremtő erejét és a 
jó hangulatot. A díjakat 
Bús Balázs polgármester 
adta át, majd pingpongo-
zott is a győztesekkel.

A női kategória helye-
zettjei: Első helyezett: az 
ÓSZSZI nyugdíjas klub-
tagjai. Második helye-
zett: a Jövőbarát Alapít-
vány diákjai. Harmadik 
helyezett: a polgármeste-
ri hivatal dolgozói.

A férfi kategória he-
lyezettjei: Első helye-
zett: az ÓSZSZI nyugdí-
jas klubtagjai. Második 
helyezett: a Jövőbarát 
Alapítvány diákjai. Har-
madik helyezett: a pol-
gármesteri hivatal dol-
gozói.

Amint az az eredmé-
nyekből látható: az élet-
évek száma valóban nem 
számít, ezt szép korú ver-
senyzőink bizonyították. 

Adogatás felsőfokon

A tavaszi idényt fergeteges 
lendülettel kezdte a III. kerü-
leti TVE labdarúgó-csapata. 
Az télen igazolt új játékosok-
kal (Herczeg László, Törő-
csik Bence, Nagy Tamás, 
Sorecz Csaba) egyértelműen 
erősödött a játékoskeret, ve-
lük és a régiekkel gyorsabb, 
intenzívebb támadó futballt 
kívánt begyakoroltatni Tóth 
András vezető edző. 

A remélt eredményes 
taktika megvalósítá-

sában már nem számított 
néhány játékosra, köz-
tük az előző két évben ki-
hagyhatatlan, gólerős Ke
nesei Krisztiánra sem.

Kenesei megy, 
de marad

A népszerű csatár mel-
lőzése általános meglepe-
tést keltett, hiszen a há-
romszoros magyar bajnok, 
háromszoros kupagyőztes 
gólkirály mögött 29 vá-
logatottság és 436 NB I-
es mérkőzés áll. „Kenő” 
egyetlen gyenge pontja a 
kora. Hát igen, 40 évesen 
már túl jutott teljesítőké-
pessége zenitjén, de még 
nem gondolt arra, hogy 
szögre akasztja góllövő 
csukáját. Edzője, egyben 
barátja nehéz döntést ho-
zott: - Kizárólag szakmai 
oka volt, hogy játékos-

ként nem számítok Kene-
sei Krisztiánra – indokol-
ta döntését Tóth András. 
- Mivel a csatár hosszú pá-
lyafutása során óriási ta-
pasztalatot szerzett, ezért 
nem engedjük el, az után-
pótlásban dolgozik majd, 
a fiatalok egyéni képzés-
ében kap feladatot.

Hét győzelem 
sorozatban

Az edző által elkép-
zelt támadószellemű já-
ték már a tavaszi idény el-

ső mérkőzésén igazolód-
ni látszott, a csapat gól-
záporos (6:0) mérkőzé-
sen KO győzelmet aratott 
a Csorna együttese ellen. 
A szurkolók zöme elisme-
rően csettintett, ám voltak 
olyanok is, akik úgy vél-
ték, egyetlen mérkőzés-
ből nem lehet megítélni, 
mire képes a csapat. Nos, 
a fiúk bizonyították, ve-
vők az új, lendületes, gól-
ra törő játékstílusra. A kö-
vetkező mérkőzéseken is 
olajozottan működött a 

támadó gépezet, egymást 
követték a győzelmek. 
Ime a bizonyíték: Pápa 
FC-III. ker. TVE 1:2; III. 
ker. TVE-Érd 3:2; Puskás 
Akadémia FC II.-III. ker. 

TVE 1:2. És ha egy so-
rozat beindul… Az ötö-
dik tavaszi mérkőzésen a 
Videoton II került a hen-
ger alá (3:0), majd a Gyir-
mót II is kapitulált (2:1). 
A lendületbe jött csapat 
megállíthatatlannak bizo-
nyult, a Pénzügyőr elleni 
„Budai rangadón” is győ-
zött (1:0), ezzel sikerült 
hét mérkőzésen 21 pontot 
szerezni.

Pofon az Ajkától
Majd jött az ajkai ven-

dégjáték és vele a nagyot 
csattanó pofon. Az addig 
hibátlan gárda az ugyan-
csak hibátlan Ajkával ta-
lálkozott és öt gólt ka-
pott, melyre képtelen 
volt válaszolni. Szeren-
csére a váratlan fiaskó-
tól nem bénult le a csa-
pat, a Veszprém elleni 
újabb idegenbeli mérkő-
zésen (2:2) szerzett pont-
tal még meg tudta tartani 
ötödik helyét.

Kép és szöveg: lovas

Véget ért egy nagy sorozat 

Békás kerékpáros teljesítménytúra
Budapesti egyetemi-főiskolai kerékpáros túrát tart 
a Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub május 
27-én három távon. Rajt és cél: a békásmegyeri 
Ipartelep utcai gyorsétterem. Nevezés 8 órától. 
Nevezési díj 700 és 1500 forint között, távtól 
függően. Online regisztráció május 14-től 25-ig. 
(Bővebb információ: www.bvkk.hu.)

Veszélyes Kerület (kék mezben) támadást hárít a Pénzügyőr kapusa
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Az önkormányzat által élet-
re hívott „Szabadidő, szere-
tem!” rendezvénysorozat fő 
célja, hogy a III. kerületi la-
kosság részére szabadidős 
sportolási lehetőséget ad-
jon, felhívja a figyelmet a 
szabadban végezhető spor-
tolás előnyeire, valamint, 
hogy a rendezvényekkel kö-
zösségi élményt nyújtson a 
részvevők számára.

A sorozat második ál-
lomása az Óbudai 

Futófesztivál volt, me-
lyet a távok eloszlása mi-
att immár harmadik éve 
két napos rendszerben 
rendeznek. A folyamato-
san emelkedő érdeklődés 
miatt a választható távok 
évről évre bővülnek, így 
kínálva egyre több lehe-
tőséget a sport szerelme-
seinek. A széles palettá-
nak köszönhetően a szer-

vezők a hobbi és amatőr 
sportolók mellett már az 
élvonalbeli futóknak is 
színvonalas lehetőséget 
tudnak biztosítani.

Sokan éltek a lehe-
tőséggel, hogy család-
jukkal közösen vegye-
nek részt a 28-án indu-
ló rövidebb távok egyi-
kén. 2018 méteren 943, 
3,5 kilométeren 184, 
az 5,5 kilométeren pe-
dig 454 indulót regiszt-
ráltak. Kiemelkedő volt 
továbbá a részvétel az 
500 méteres távon, ahol 
közel 400 óvodás ko-
rú gyereknek nyílt le-
hetősége a versenyzés-
re. Másnap, április 29-
én indultak a futófesz-
tivál komolyabb, 7 kilo-
méteres és 10,5 kilomé-
teres távjai, valamint az 
egyéni és csapat félma-
raton. A futók elszántsá-

gát mutatja, hogy a leg-
hosszabb, félmaratoni 
távon összesítve közel 
300-an álltak rajthoz.

A távokat teljesítők 
minden esetben díjazás-
ban részesültek, az ösz-
szes befutó egyedi, a fu-
tófesztiválra készített 
emlékérmet vehetett át 
Bús Balázs polgármes-
tertől és Gyurta Dáni
el olimpiai bajnok mell-
úszótól. Az idei feszti-
válon összesen 84 díja-
zott kategória szerepelt, 
a dobogón díjazott távok 
nyertesei egyedi sport-
pólóval, Csodák Palotá-
ja belépőjegyekkel gaz-
dagodtak, valamint a 
Szent Margit Kórház fel-
ajánlásának köszönhető-
en a 2018 méter táv férfi 
és női 1. helyezettje me-
nedzser szűrésen vehet 
majd részt.

Elmondható, hogy az 
elmúlt évekhez mérten 
idén volt az egyik legma-
gasabb részvételi arány: 
közel 2700 fő nevezé-
sét rögzítették az Óbudai 
Sport és Szabadidő Non-
profit Kft. munkatársai. 
A rendezvényt az időjá-
rás is kegyeibe fogad-
ta, napsütéses, kora nyá-
ri hangulatban élvezhet-
ték a kilátogatók a hely-

szín adta kellemes kör-
nyezetet.

A sportolás mellett a 
betegségek prevencióját 
is középpontba állították, 
a futófesztivál szomba-
ti napján lehetőség volt a 
Szent Margit Rendelőin-
tézet, Óbudai Egészség-
körút keretein belül ki-
települt ingyenes szűrő-
vizsgálatainak igénybe-
vételére.

Óbudai Futófesztivál: győztesek hétvégéje

Kerékpáros nap júniusban
A „Szabadidő, szeretem!” sorozat következő ál-
lomása a június 2-án induló Tour de Óbuda ke-
rékpáros nap. Az eseményről és a sorozat további 
programjairól bővebben a www.obudasport.hu ol-
dalon tájékozódhatnak.

Sándor Attila erőeme-
lő is ennek része-

se volt, aki azóta már az 
égi edzőtermekben érvé-
nyesíti erejét. A Gruber’s 
Gym csapata nem felejti 
el az egykori remek ba-

rátot, jubileumi fekve
nyomó versennyel tisz-
telgett az emléke és a 
sportág ötvenéves jubi-
leuma előtt. Az ötletgaz-
da, akkor még ifjú Gru
ber Vilmos maga is meg-

mérette magát a Jégszín-
házban, most elégedet-
ten szemlélte, ahogy a 
kétnapos versenyen kö-
zel száz versenyző bir-
kózott a nehéz súlyok-
kal. Kovács Lajos a 
szakosztály vezetője ru-
tinosan szervezte-ren-
dezte a versenyt, mely 
nem csak a győzelemről 
szólt, sokkal inkább csa-
ládi, baráti, sportolói jel-
leget öltött. Örömteli volt 
a nők jelenléte, akiket a 

súlyzók világa elcsábít 
a szürke családi kony-
ha mellől, sokan nyúlnak 
a vasakhoz, amiben fel-
mérhetik erejüket. 

A klub tagjai az edző-
teremben egy nagy kö-
zösséget alkotnak, csa-
pattá kovácsolódva talál-
ják meg helyüket. Tartoz-
nak valahová, valakik-
hez, nem véletlenül hív-
ják magukat „vastesók-
nak”. Az a jó ebben a 
sportban, hogy kortól és 
nemtől függetlenül min-
denki kipróbálhatja ma-

gát, edzi a testet, emellett 
kikapcsol, sikerélmény-
nyel melengeti a lelket. 

A jubileumi verseny 
elérte célját: ünnepi kül-
sőségek mellett, izmos 
férfiak, elszánt amazo-
nok, ifjak és régi motoro-
sok mérték fel tudásukat. 
Voltak, akik éremmel, a 
többség azonban csupán 
a jól végzett „munka” 
élményével gazdagod-
va fejezte be a versenyt. 
És várják az újabb kihí-
vásokat.

lovas 

„Vastesók” jubileumi versenye
Az első magyarországi fekvenyomó versenyt 1968-ban ren-
dezték a Jégszínházban. A bemutatkozás óta eltelt idő alatt 
hatalmas változáson ment át a sportág. Akkoriban még nem 
voltak erőemeléshez alkalmas sporteszközök, rudak, padok 
és még normális súlyzók sem. Mégis sokan kezdték csinálni, 
csapatokba verődve megszállottan kezdtek edzeni. Felépítet-
tek egy olyan világot, melyben egyre többen lelik örömüket. 

Fotók: Zumpf András
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Szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150 
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hibá-
sat is). Kiszállás-bevizsgálás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-
0601
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanysze-
relő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Épület-felújítás: családi házak, laká-
sok, társasházak teljeskörű felújítása. Tel.: 
06(20)259-6319, 06(1)781-4021 www.telek-
rendezes.hu
 Kert-telekrendezés: metszés, permete-
zés, favágás, bozótirtás, térkövezés, keríté-
sépítés, betonozások. Tel.: 06(20)259-6319, 
06(1)781-4021 www.telekrendezes.hu
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
pvc, szőnyegpadló lerakás. Minőségi precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze-
relés, burkolás, laminált parketta lerakása ma-
gánszemélyek, közületek részére. 06(30)212-
3308
 Lakásfelújítás! Festés, burkolás, gipszkar-
ton szerelés, parkettázás. Rövid határidővel! 
+36-30-342-2009
 Víz, gáz, fűtés szerelés, javítás 40 éve ren-
dületlenül. 06(20)423-5812
 Vízvezeték-, központifűtés-szerelés. In-
gyenes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz 
Péter. Tel.: 06(70)397-3869
 Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-
20-264-7752
 A jó könyvelő aranyat ér - Tudor Kft. Köny-
velés, adótanácsadás, bérszámfejtés minden 
vállalkozási formában. Elérhetőség: Székely 
70/333-5073, e-mail: tudorka@t-online.hu

Egészség
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10., a Flórián 
téri piac mellett. Fogsor akciós ára nyugdíjasok-
nak 55.000 Ft. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas kedvez-
mény! Ajándék frissítő lábmasszázs! Tel.: 06-
20-806-7783
 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs szakrende-
lőnkben (Vörösvári út 88-96.), vagy az ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-
20/595-3057

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com

 Ismerkedik a számítógéppel, vagy csak 
tervezi? Segítek az elején, aztán már megy 
egyedül is. 5.000 Ft/2 óra/fő. Több személy 
esetén kedvezmény. +3630/394-7753

 Német beszédcentrikus nyelvoktatás bár-
mely korosztálynak, nyelvvizsga-felkészítés 
Óbudán, külföldi és Goethe-Intézetekben 
megszerzett tapasztalatokkal. 06-30/773-9155

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porce-
lánt, bizsukat, könyveket, írógépet, varrógé-
pet, szőrmét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 
06(20)544-0027
 Készpénzért vásárolunk arany, ezüst, bo-
rostyán, korall ékszereket, karórákat. Arany 
1950Ft/g-tól 10.000Ft/g-ig, ezüst 90Ft/g-tól 
120Ft/g-ig, Bp. V. k. Kígyó u. 4/6., nyitva: 10-
15, tel.: +36-20/340-7350, 06-1/792-1692
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat 
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 
06-20/425-6437

 

Régiség
 19-20. századi magyar és külföldi művé-
szek festményeit keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők részére. Nemes 
Galéria 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
Tel.:302-8696, 06-30/949-2900 E-mail: ne-
mes.gyula@nemesgaleria.hu
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képesla-
pot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.:266-4154 Nyitva: H-SZ 10-17, Cs 10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porceláno-
kat, bronzokat, antik órákat stb., teljes hagya-
tékot első vevőként legmagasabb áron. Ki-
szállás díjtalan. Tel: 06(20)280-0151, heren-
di77@gmail.com
 Készpénzért vásárolunk tört- és fazon-
aranyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar- és 
zsebórákat, borostyánt, Herendi porcelánt, 
festményt, antik bútort, hagyatékot. Fordul-
jon hozzánk bizalommal! Margit krt. 51-53., 
tel.: 1/316-3651, 30/944-7935, www.louisga-
leria.hu
 Biderantikvitás vásárol! Írógépeket, var-
rógépeket, hanglemezeket, könyveket, komp-
lett könyvtárat, teljes hagyatékot! Tel.: 06-
20/365-2590, www.biderantikvitas.hu.

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 III. kerületben keresek eladó lakást kész-
pénzes fizetéssel!! Akár felújítandót is! Vá-
rom hívását!!! Tel.: +36-30-967-3067

 Ingatlaneladásában segítünk, csak ab-
ban a részfolyamatban, amiben kéri. Meg-
fizethető és nincs jutalék. 9.000 Ft-tól iga-
zi segítséget kaphat: www.simplyhome.
hu. Telefon: +3630-394-7753

 73 m2-es aquincumi 4/1. emeleti panel laká-
somat eladnám vagy a környéken kisebbre 
cserélném +36-30/415-7034
 Gellérthegyen legénylakás eladó! Saját 
cirkófűtés, kitűnő közlekedés, alacsony kö-
zösköltség. Tel.: 06-20/629-0916
 Kiadó forgalmas, jól megközelíthető he-
lyen Székesfehérváron 90 m2 üzlethelyiség, 
raktár, műhely. Tel.: 06-20/629-0916

Állás
 Kőművest és segédmunkást keresek! Le-
het beugrós is. Tel.: 06-30/341-3423

 Kezdőket is várunk! Most támogatjuk 
betanulását az Otthon Centrumnál! Vá-
rom önéletrajzát a bekasmegyer@oc.hu 
címen.

 Konyhai kisegítőt, pultos lányokat kere-
sünk Bécsi úti Tesco-nál. Wok n’Go étterem. 
06-30-581-5567
 Eladói munkakörbe munkatársat kere-
sünk! Csillaghegyi motoros szaküzletünkbe 
keresünk teljes munkaidős bolti eladót. Mo-
torkerékpárok műszaki ismerete, ill. kereske-
delmi tapasztalat előny. Jelentkezés: allas@
motorline.hu
 Óbudai étkezde főzni tudó gyakorlott kézi-
lányt felvesz 6-8 órás munkaidőre. Jelentkez-
ni: 06-30/922-8189
 Víz-gáz-fűtésszerelő iparos keres józan 
életű szerelőt vagy segítőt. Tel.: 06-20/423-
5812
 Óbudára segédmunkásokat keresünk, kő-
műves illetve kerti munkákhoz. Tel.: +36-
20/337-0036
 Asztalos szakembert keresek budakalászi, 
több évtizede működő asztalosműhelyembe. 
Bérezés megegyezés szerint. Érdeklődni le-
het: 06-70/611-2303 telefonon, vagy a diera-
karoly@citromail.hu email címen.
 III. kerületi bútorboltba eladót felveszünk 
akár azonnali kezdéssel. Érd.: 06-70/279-
0747

Számítógép
  Computerklinika: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-

lés, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

Életjáradék
  Anyagi segítségre szoruló nyugdíjassal, 
mint óbudai lakos, ügyvéd által elkészített 
életjáradéki szerződést kötnék. Elérhetőségem: 
06-20/914-4813
 Nyugdíjkiegészítési lehetőség! Jogásznő 
életjáradéki szerződést kötne idős hölggyel 
vagy úrral budapesti ingatlanra, magas ösz-
szegű havi járadékfizetéssel. Tel.: 06-20/319-
1983

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

Nyitva : H-P 10-18.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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IV. Óbudai Képzőművészeti Tárlat
• „NAP MINT NAP – jelen idő Óbudán” 

kétfordulós képzőművészeti pályázat 2018 •
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a korábbi évek temati-
kus tárlatainak folytatásaképpen, 2018-ban negyedik alkalom-
mal rendezi az Óbudai Képzőművészeti Tárlatot a Fő téri Eser-
nyős Galériában.
A kiállítás-sorozattal a III. kerületi önkormányzatnak és a tár-
lat szakmai kuratóriumának célja, hogy a városrészhez szoro-
sabb-tágabb összefüggésben kapcsolódó, a kerület sajátossá-
gaira reflektáló friss és színvonalas kortársművészeti alkotáso-
kat mutasson be. 
A 2016-os „Óbuda-Aquincum, személyes utak egy antik világba”, illet-
ve 2017-ben „SZINDBÁD – ÓBUDA” címmel rendezett, tematikájuk-
ban a kerület múltjának máig nyúló hatásával foglalkozó kvalitásos és 
sikeres kiállítások után a pályázat kiírói a jelen mindennapjai felé for-
dítják a figyelmünket.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2018-ban „NAP 
MINT NAP - jelen idő Óbudán” címmel képzőművészeti pá-
lyázatot hirdet.
A kétfordulós, nyílt beadású pályázaton részt vehet minden olyan 
professzionális alkotóművész, aki művészi tevékenységét hiva-
tásszerűen végzi. Várjuk azoknak a művészeknek az alkotása-
it, akik a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tag-
jaként, és/vagy valamely művészeti, szakmai szervezet aktív tag-
jaként is rendszeresen kiállító művészek. Pályázhatnak továbbá 
azok a pályakezdő képzőművészek, akik rendelkeznek valamely 
szakirányú felsőoktatási intézményben szerzett művész diplomá-
val, illetve a képzőművészeti felsőoktatásban végzik jelenleg ta-
nulmányaikat. A pályázaton bármely alkotói eljárással, technikával, 
médiumban készült képzőművészeti alkotással részt lehet venni. 
Csak a kiírásban szereplő témára reflektáló, más kiállításon és ko-
rábbi pályázaton még nem szerepelt, új képzőművészeti alkotáso-
kat várunk. (A pályázattal kapcsolatos információk megtalálható-
ak honlapunkon: www.obudaitarlatok.hu/kepzomuveszetitarlat.hu)

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem la-
kás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKE-
ZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 
7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15-17.30, szerdánként: 8.30-12 és 
13-16, csütörtökönként: 8.30-12 óra között). Pályázni formanyomtatvá-
nyon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT 
Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázónak pá-
lyázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltéte-
lek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt 
tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati for-
manyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati rész-
vétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését. A pályázó ajánlatát a pá-
lyázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó munkanap-
jának 12 órája) követő 60 napig köteles tartani. A pályázatok benyújtására 
folyamatosan van lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó 
munkanapján 12 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről a 
pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság az azt követő 
ülésén dönt. A pályázati felhívás teljes szövege felkerült továbbá 2018. 
május 7-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.
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Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
Alapítvány a Komplex Egészségért 18114036-1-41
Amadeus Művészeti Alapítvány 18061024-1-41
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
A Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676-2-41
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Aquincum Iskoláért Alapítvány 18112553-1-41
Aquincum-Mocsáros Egyesület 18099445-1-41 
Aranyág Mozgássérült 
és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
„A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány 19009557-2-43
Atlétikai Sportegyesület Rómaifürdő 18106228-1-41
Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41
BALU Sport Egyesület 18117644-1-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány   19676906-1-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány  19673752-1-41
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer 18065475-1-41
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Budai Motor Klub 19802697-1-41
Budapesti Budo és Mozgásművészeti Közhasznú Egyesület 18125476-1-41
Budapest III. kerületi Polgárőr Egyesület 18135327-1-41
BHRG Alapítvány  18241343-1-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergő Gyerekekért Alapítvány  18258150-1-43
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány  18127887-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő SE 18126381-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület   18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
Derűs Évekért Alapítvány 18129621-1-41
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros 
és Szabadidősport Egyesület 18112735-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcművészeti Iskola (Hapkidosuli) 19704692-1-41
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41
Elveszett Állatok Alapítvány 18113633-1-41
Erdőalja Alapítvány 19020305-1-41
Esések Iskolája Egyesület 18336377-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Európalánta Közhasznú Egyesület  18026827-1-41
Félkör Alapítvány 18299951-1-13
Flexit Szabadidősport Egyesület  18735202-1-41
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány 18101041-1-41
FULLSPORT SE 18117778-2-41
Fürkésző Tudás Közhasznú Alapítvány  18218233-1-13
Gankaku Sportegyesület 18121094-1-41
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület 18086924-1-41
Ganz Villamossági Evezős Klub  18087808-2-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülő Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
GRUBER´S GYM Sportegyesület 18085143-1-41
Gyermekeinkért´91 Alapítvány 19700478-2-41
Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
„Gyermekek a Művészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
Hegedűs István Alapítvány  19651879-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41
„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
„Iskolánkért” Alapítvány (Krúdy Gyula Ált. Isk.) 19703653-1-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Jövőbarát Alapítvány 18110458-1-41
K2 Funsports Club  18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Kassák Alapítvány 19666969-1-41
„Kastély Óvoda” Alapítvány 18090941-1-41
Kaszások  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41
Kerekecske Óvodai Alapítvány  19675974-1-41
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41
Kis Hőseink Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekek  
Gyógyulásáért és Családjaik Élhetőbb Jövőjéért 18269253-1-41
Kiss Áron Magyar Játék Társaság 19039224-1-41

Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41
Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41
„Krottendorf” Német Hagyományőrző Egyesület 18121991-1-41
Külker Evezős Klub 18001903-2-41
Lakóközösségek Életminősége Javításáért 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület 18121977-1-41 
Legyen a Betű Jó Barát Alapítvány 19666608-1-42
Legyetek Jók Alapítvány  18117826-1-41
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Macskaárvaház Alapítvány  18399680-1-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztő, Oktatási, Nevelési, 
Módszertani Továbbképző Központ 18125342-1-41
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány  18081967-1-41
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Műveltségért 18136586-1-41
Mi Világunk Alapítvány 18203631-1-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1-41
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511-1-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Művészettel-Tudománnyal-Hittel 
a Közösségért Közhasznú Egyesület 18281167-1-41
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Ne Aggódj Alapítvány  18521937-1-41
Neurofibromatózisos Betegek és Segítőik Társasága 18032729-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 18127021-1-41 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277-1-41
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft 22365503-2-41
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656-1-41
Óbudai Erőemelők Sportegyesülete  18521205-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Nagy László-ZÁPOR Diáksport Egyesület 18275870-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sakkiskola Egyesület  18505294-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Társaskör Művészeti Munkáját Támogató Egyesület  18085112-1-41 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
Összefogás Óbudáért Egyesület 18151400-1-41
Pais Dezső DSE 19025537-1-41
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41
Panoráma Életvitel és Sportegyesület  19670591-1-41
PÉNUÉL Békásmegyeri Evengélikus Gyülekezetépítő Alapítvány 18075096-1-41
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 19010289-1-42
PRO AQUINCO Alapítvány 19674076-1-41
Previfitt Sportegyesület 18136201-1-41
Rave Dance Sporttánc Egyesület  18132094-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány   19652533-1-41
Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő 
és Diák Vízisport Egyesület 18040551-1-41
Reménysugár az Idősekért Alapítvány 18122370-2-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41
Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41
Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41
Szérűskerti Napraforgók Alapítvány  10325737-4-44
T-Art Alapítvány 19635600-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezső Ált. Isk.) 18130535-1-41
Történelmi Lovas Egyesület 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Tung Harcművészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Universum Taekwondo Team Harcművészeti 
és Kulturális Sportegyesület 18108141-2-41
Új Világ Egyesület 18701146-1-41
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572-1-41
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 18185030-1-42
Vasas Centenárium  Alapítvány 18123649-1-41
„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41
Vízililiom Egyesület   18119323-1-41
Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület 18126453-1-41
Zöld Almák Óvoda Alapítvány  18076994-1-41
Zöld Erdő Hagyományőrző és Szociális Egyesület  18022823-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel azonban 
nagymértékben segíti a kerületben működő civil szervezetek munkáját. Kér-
jük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dolgozó 
civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szervezeteink egész éves munkáját 1 
percnyi odafigyeléssel!



312018. 9. szám szabadidősport

A kerületben egy éve elin-
dult ingyenes szabadtéri 
program egyre népszerűbbé 
válik, hétről hétre emelkedik 
a négyféle foglalkozáson 
(Chi Kung, gimnasztikus 
torna, kültéri fitneszpark 
edzések és Core Training) 
részvevők száma. 

A Chi Kung szabadté-
ri gyakorlásait Lisz

ka László Kungfu-mes-
ter vezeti, akit arra kér-
tünk, mutassa be, ho-
gyan zajlik a háromne-
gyed órás gyakorlás. 

Belső erő – életerő
 Mit jelent a Chi 

Kung?
- Röviden úgy tudom 

összefoglalni, hogy a Chi 
erőt (életerőt, belső erőt) 
jelent a Kung képességet. 
Tehát az erőnk/lélekerőnk 
képességének megőrzését, 
javítását célzó gyakorla-
tok. Több változata ismert, 
az úgynevezett gyógyító 

Chi Kung a kínai gyógyá-
szat egyik ága. Amit mi 
csinálunk, az félig-meddig 
meditatív gyakorlás, fű-
szerezve koncentrációt ja-
vító feladatokkal.

 Hol és mikor tartják 
az edzéseket? 

- Nem edzésként tartom 
az egyébként három hely-
színen és heti három alka-
lommal zajló gyakorláso-
kat. Ez a program közös-
ségi torna néven fut, nem 
edzés, csupán gyakorlás.

 A szabadtéren vég
zett gyakorlás minőségét 
befolyásolhatják a kül
ső körülmények. Nem za
varó például a Pethe Fe
renc tér nyüzsgése?

- Mivel zenés és időn-
ként meditatív gyakor-
lásról van szó, ezért nem 
zavaró. Valóban nagy a 
nyüzsgés a téren, jön-
nek-mennek, hangos-
kodnak az emberek, ám a 
csoport tagjai csak az én 
hangomra figyelnek, ki-

zárnak minden mást, szá-
mukra ilyenkor megszű-
nik a külvilág. Ennek a 
képességnek az elsajátí-
tása a gyakorlás fő célja.

Kellemes közérzet
- Milyen az érdeklődés 

a Chi Kung iránt? Ked
vét leli a foglalkozások 
vezetésében?

- Az előző évi tapaszta-
latok miatt sokan csatla-
koznak hozzánk. Változó 
a létszám a jelenlegi idő-

pont lehetőségek miatt. 
Aki kipróbálja, kipihen-
ten, feltöltődve érzi magát 
a gyakorlatok után. Van-
nak, akik direkt olyan is-
merősöket hoznak, akik-
nek mozgás problémájuk 
van, vagy csak nem meg-
felelő a testi-lelki közér-
zetük. Számomra örömöt 
jelent minden foglalko-
zás, mert azt tapasztalom, 
hogy a végén mindenki 
ellazult, kellemes közér-
zettel távozik.

 Kiknek ajánlja jó 
szívvel a Chi Kungot?

- Mindenkinek aján-
lom a lehetőség szerin-

ti heti egy vagy többszö-
ri gyakorlást. Saját pél-
dámmal is bizonyíthatom, 
hogy a Chi Kung gyakor-
latok rendszeres ismétlé-
se visszahozhatja az em-
bert a reménytelenségből. 
Korábban három alka-
lommal szenvedtem mo-
toros balesetet, az akkor 
szerzett gerincsérvvel, 
két térdműtéttel leromlott 
testi-lelki állapotba kerül-
tem. De hála a rendszere-
sen végzett gyakorlatok-
nak, ma is teljes értékű 
mozgalmas életet élek.

Kép és szöveg: 
Lovas A. 

Közösségi tornák a szabadban
Chi Kung – életerő megőrzés 
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 
Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hir-
det a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló in-
gatlanok (telkek, és üres, tehermentes nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek) tulajdonjogának ér-
tékesítésére

Telkek értékesítése:
• Békásmegyer-Ófalu városrészben önkormányzati 
tulajdonú ingatlan ELADÓ!
Az ingatlan paraméterei: 
Budapest, III. Táncsics Mihály u. 24. szám alat-
ti, 64221 hrsz-ú kivett iroda, udvar megnevezésű 
ingatlan 
A terület övezeti besorolása: L4-III-SZ/N
A telekterület: 1864 m2.
Az ingatlant egyéb átjárási szolgalmi jog terheli, a 
64222 hrsz. ingatlan mindenkori tulajdonosa javá-
ra, melynek törlése iránt intézkedés történt. 
Az ingatlan összközműves.
A telken lévő épület 280 m2 (beépített alapterület 
347,60 m2) területű, alápincézetlen, földszint+ te-
tőtér szinttagozódású.
Műszaki állapota felújítandónak minősül.
Az ingatlan irányára: 85.000.000,-Ft (Áfa men-
tes) 
Pályázati biztosíték: 8.500.000,-Ft. 
A pályázaton való részvétel feltétele a pályáza-
ti dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft 
vételáron.

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezet-
ben, L6-III-SZ/IK övezetbe tartozó, 15-20 % be-
építési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tu-
lajdonú FELÉPÍTMÉNYES INGATLAN ELADÓ! 
Az ingatlanon jelenleg kisméretű, bontandó állapo-
tú hétvégi ház áll. A Jutas közben minden közmű 
megtalálható. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  
Megnevezés: kivett gazdasági épület, udvar 
Hrsz.: 22314/12
Területe: 1784 m2  (~55 m x 32,5 m) 
Irányár: 57.000.000,- Ft (Áfa mentes) 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.700.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az 
ÓBVSZ 82 § 23. sz. táblázat tartalmazza. 

• Csillaghegy városrészben önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan ELADÓ!
Az ingatlan paraméterei: 
Budapest, III. Álmos u. 1. (Szentendrei út 385) 
szám alatti, 62453 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű ingatlan 
A terület övezeti besorolása: L4-III-HZ/2
A telekterület: 718 m2.
Az ingatlan tehermentes.  
Az ingatlan összközműves.
A telken lévő épület 455 m2 területű, pince, föld-
szint+ tetőtér szinttagozódású.
Műszaki állapota felújítandónak minősül.
Az ingatlan irányára: 52.000.000,-Ft (Áfa men-
tes) 
Pályázati biztosíték: 5.200.000,-Ft. 
A pályázaton való részvétel feltétele a pályáza-
ti dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft 
vételáron.

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezet-
ben, L6-III-SZ/IK építési övezetbe tartozó, 15-20 
% beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányza-
ti tulajdonú üres NYELES ÉPÍTÉSI TELEK EL-
ADÓ! A Jutas utcában minden közmű megtalálha-
tó. A telek nyéllel csatlakozik a közterülethez. A 
nyél területe (kb 180 m2) nem számít bele a be-
építésbe, tehát kb 1338 m2 telekterületet lehet ala-
pul venni.  
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas u.  
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 22327/3
Területe: 1518 m2  (~29 m x 45 m) 
Irányár: 36.811.023,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 
46.750.000,-Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.675.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 
82 § 23. sz. táblázat tartalmazza. 

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezet-
ben, L6-III-SZ/N építési övezetbe tartozó, 15-20 
% beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányza-
ti tulajdonú üres ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Sa-
roglya utcában minden közmű megtalálható. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Cserszömörce u. 30. (Sarog-
lya úti tömb) 
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 22815/130
Területe: 1062 m2  (~39 m x 27,5 m) 
Irányár: 28.582.677,-Ft + 27% Áfa, bruttó: 
36.300.000,-Ft. 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.630.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 
82 § 21. sz. táblázat tartalmazza. 
A műszeres bemérésekor megállapítást nyert, hogy te-
lekhatár probléma áll fönn, azaz, a szomszédos ingat-
lan kerítése mintegy 15 m2 területet elfoglal a telekből, 
melyre tekintettel a jogszavatosságot ebben a körben a 
megkötendő adásvételi szerződésben kizárjuk.

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezet-
ben, L6-III-SZ/IK építési övezetbe tartozó, 15-20 
% beépítési lehetőséggel rendelkező önkormány-
zati tulajdonú üres ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A 
Jutas közben minden közmű megtalálható. A telek 
alakja keskeny, hosszú, sík terepadottságú, kerített. 
A telken belül található egy körbekerített gáz nyo-
másszabályozó „ház”, mely a telek területéből kb. 
75 m2 –t foglal el, a védőtávolság miatt került a tu-
lajdoni lapra 107 m2 bányaszolgalmi jog bejegyzés-
re. A gáznyomás szabályozó épület által elfoglalt 
terület a telek beépíthetőségét befolyásolja (csök-
kenti), valamint a védőtávolságon belül új épít-
ményt, épületet elhelyezni nem lehet. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 22314/13
Területe: 1308 m2  (~86 m x 15 m) 
Irányár: 25.889.763,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 
32.880.000,-Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.300.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 
82 § 23. sz. táblázat tartalmazza. 

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az 
építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért 
a Kiíró nem vállal felelősséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenko-
ri építési jogszabályok az irányadók.

A telekről további felvilágosítás kérhető, valamint 
megtekintésre időpont egyeztethető a +36 1 430-
3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon.

Üres, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek értékesítése:

• Bp., III. ker. Akác köz 1. földszint, 
18229/5/A/31 hrsz. garázs, alapterülete: 33 m2 
Irányár: 6.880.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 680.000.-Ft

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

• Bp., III. ker. Meggyfa u. 21. pinceszint, 
18529/22/A/38 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 
155 m2 
Irányár: 7.600.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 760.000.-Ft

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

Általános tudnivalók:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési felté-

teleket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkoza-
tát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltéte-
leket elfogadja. 
Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyúj-
tástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötött-
ség). 
A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a 
pályázati biztosítékot befizette az Önkormány-
zat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti számlájára. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó forma-
nyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték be-
fizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legké-
sőbb 2018. június 04. (hétfő) 12 óráig van lehető-
sége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonpro-
fit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítá-
si Osztályán (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, 
vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyom-
tatvány letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.
hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti cí-
men.

A pályázatok bontására 2018. június 04-én 14:00 
órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az 
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos he-
lyiségében kerül sor. 
A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon 
értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat ki-
írója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vé-
telárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást kö-
vetően további tárgyalást folytasson, közöttük zárt-
körű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indo-
kolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő 
ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. 
Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizá-
rólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, 
aki a pályázatban  mint ajánlattevő megjelölésre ke-
rült. 
A pályázatok bontását követően az ajánlat mó-
dosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulaj-
doni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő 
más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs le-
hetőség!   

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Ma-
gyar Államot minden más jogosultat megelőző, 
valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyon-
tárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Főváro-
si Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok 
rendezése érdekében, az állam által az állampolgá-
rok tulajdonában igazságtalanul okozott károk rész-
leges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. 
§-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásár-
lási jog illeti meg.
A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatály-
balépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  
Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön 
igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét 
az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben - a ban-
ki kölcsönre tekintettel - a vételár 60 napon belül 
esedékes.
A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdo-
nában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről 
szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában 
meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell 
fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvé-
di munkadíjat, valamint az értékbecslés díját. 

A pályázati felhívás jelen szövege megjele-
nik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a 
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, va-
lamint a következő internetes hirdetési fórumokra: 
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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Pün kösd nap ját és az egy ház meg-
ala pí tá sát a ke resz tény vi lág va sár-
nap, a hús vét utá ni öt ve ne dik na pon 
ün nep li, idén május 20-án és 21-én. 

A Biblia sze rint Krisz tus 
menny be me ne te le után az 

apos to lok, Má ria, Jé zus any ja és a 
leg kö ze leb bi ta nít vá nyok kö zö sen 
ün ne pel tek, ami kor ha tal mas zú-
gás, szél vi har tá madt, és a Szent-
lé lek láng nyel vek alak já ban le-
szállt a ta nít vá nyok ra. Ek kor Pé-
ter pré di kál ni kez dett, en nek ha-
tá sá ra so kan meg tér tek, be lő lük 
ala kul tak ki az el ső ke resz tény 
gyü le ke ze tek. Így lett pün kösd 
az egy ház szü le tés nap ja is. A ma-
gyar el ne ve zés gö rög ere de tű, az 
ere de ti ki fe je zés öt ve net je lent. 
Ez a szám a zsi dó val lás ból ered. 
Ők ün ne pel ték a Pészach utá ni öt-
ve ne dik na pon az ara tás, az el ső 
gyü möl csök, majd ké sőbb a Tíz-
pa ran cso lat ado má nyo zá sá nak 
ün ne pét. Bár Pün kös döt ün nep-
ként csak a II. szá zad ban em lí tik 
az óko ri le írá sok, 305-ben püs pö-
ki szi nó dus ren del te el a Szent lé-
lek el jö ve tel ének meg ün nep lé sét. 
Mi vel a hús vét hoz kö tő dő ün nep, 
a niceai zsi nat óta (Kr. u. 325) 
úgy ne ve zett moz gó ün nep. A ma-

gyar kul tú rá ban több szo kás kö-
tő dik az ün nep hez, mely nek ele-
mei a ke resz tény ség előt ti idők be 
nyúl nak vis  sza. Vis  sza ve zet he tő 
a ró mai floráliákra, azok ra a ta-
vasz kö szön tő ün ne pi al kal mak ra, 
ami kor Flora is ten nőt, a nö vé nyek 
és vi rá gok, tá gabb ér te lem ben a 
ter mé keny ség is ten nő jét kö szön-
töt ték. Az is ten nő gö rög ne ve Kh-
lóris, Zöl del lő volt. Pün kösd ün-
nep lé sé hez is hoz zá tar to zik a vi-
rág, el ső sor ban a pün kös di ró zsa, 
a jáz min és a bo dza. 

Pün kös di ki rály 
és ki rály né

A leg is mer tebb szo kás a pün-
kös di ki rály ál lí tás volt. A kö zép-
kor óta ala kult ki az, hogy ügyes-
sé gi ver se nye ken (tus kó ci pe lés, 
ka ri ka do bá lás) ki vá lasz tot ták a 
leg ügye sebb le gényt, aki ké sőbb 
a töb bi e ket ve zet het te. Mint pün-
kös di ki rály, min den la ko da lom-
ba, mu lat ság ba, ün nep lés re hi va-
ta los volt, a kocs má ban in gyen 
iha tott, fo gyasz tá sát a kö zös ség 
fi zet te ki. Ez a tiszt ség egy hé tig, 
de egy évig is tart ha tott. Gyak ran 
ez al ka lom mal avat ták fel a le gé-
nye ket, akik utá na már jár hat tak 
kocs má ba, vagy ud va rol ni. Szo-

kás volt pün kös di ki rály nét is vá-
lasz ta ni a fa lu be li lá nyok kö zül. A 
„ki rály né” fe je fö lé ken dő ből sát-
rat for mál tak a töb bi ek, így jár ták 
sor ba a fa lu há za it, ahol ró zsát, és 
más vi rá got hin tet tek az ud var ra. 

Zöld ág-já rás, 
zöld ág-hor dás

A pün kösd höz tar to zó egyik je-
len tős szer tar tás a zöld ágak ház-
ba vi te le volt. Az ab la kok ra, az aj-
tók fö lé, a szo bák fa lá ra, kút gém re 
fris sen vá gott zöld ága kat tűz tek. 
Az ősi ter mé keny ség va rázs lá sok 
em lé ke ez a szo kás, de egy ben vé-

de lem is a ron tás, a bo szor ká nyok 
el len. A föld be le szúrt zöld ág a hi-
e de lem sze rint meg óv ta a ve tést a 
jég ve rés től, a kár te vők től. 

Csíksomlyói bú csú
Az egyik leg fon to sabb ma gyar 

Má ria-kegy hely Csíksomlyón ta-
lál ha tó. Tör té ne te 1567-re nyú lik 
vis  sza, ami kor a szé ke lyek le győz-
ték Já nos Zsig mond se re ge it a Har-
gi ta Tol vaj-há gó já nál. En nek em lé-
ké re kezd tek a hí vek a kegy hely re 
jár ni, hogy pün kösd nap ján együtt 
vár ják a Szent lé lek el jö ve tel ét. A 
nép szo kás ma is élő ha gyo mány. 

Pün kösd, a ke resz tény egy ház szü le tés nap ja

Re cep tek
A pün kösd nek nin cse nek ha gyo má nyos éte lei, 
még is van pár olyan fo gás, amit az ün nep al-
kal má ból il lik el ké szí te ni. Ilyen a rán tott csir-
ke vagy az idei li ba ubor ka sa lá tá val. Pász tor-
csa lá dok nál szo kás volt a pün kös di bá rány ból 
va ló éte lek ké szí té se, a bá rány sült vagy a bir-
ka pap ri kás. Ugyan így szo kás volt va la mi lyen 
édes ka lács ké szí té se, fo nott vagy má kos ka-
lá csé vagy tú rós le pé nyé. Gyak ran a tész tá kat 
friss gyü mölc  csel töl töt ték meg, eper rel, cse-
resz nyé vel. Bár a gesz te nye té li étel, azt pün-
kösd kor is fo gyasz tot ták.  Az ün ne pi me nü 
össze ál lí tá sá hoz aján lunk né hány öt le tet. 

Tyúk hús le ves
Hoz zá va lók: 1,5 kg bon tott, tisz tí tott tyúk, 15 
dkg sár ga ré pa, 10 dkg gyö kér, 8 dkg zel ler gu
mó, 5 dkg vö rös hagy ma, 2 ge rezd fok hagy ma, 
10 dkg kel ká posz ta, 10 dkg kel vi rág, 1 cso kor 
pet re zse lyem zöld, 10 dkg cér na me télt, íz lés 
sze rint só, bors. 
El ké szí tés: a tyú kot sós víz ben el kezd jük főz-

ni, ami kor forr, le szed jük a hab ját, be le tes  szük 
a zöld sé ge ket, a fű sze re ket, a pet re zsely met, 
és to vább főz zük. Köz ben ki főz zük a tész-
tát, ha a hús pu ha, ki szed jük a zöld sé gek kel 
együtt. A le vest le szűr jük, a főtt hús sal, zöld-
ség gel és a főtt tész tá val tá lal juk. 

Rán tottcsir ke 
ubor ka sa lá tá val

Hoz zá va lók: 2 csir ke mell, 4 csir ke comb, étel
íze sí tő, 10 dkg liszt, 2 to jás, 10 dkg zsem le mor-
zsa, a sü tés hez olaj. A sa lá tá hoz: 60 dkg ubor
ka, 2 ge rezd fok hagy ma, tej föl, pi ros pap ri ka, 
só, cu kor, ecet, íz lés sze rint. 
El ké szí tés: elő ször a sa lá tát ké szít jük el. A 
meg mo sott ubor kát le gya lul juk, só val meg-
hint jük, és tíz per cig áll ni hagy juk. Köz ben 2-
3 dl víz ből, cu kor ból, ecet ből és a zú zott fok-
hagy má ból sa lá ta le vet ké szí tünk. A ki nyom-
ko dott ubor kát be le tes  szük, és tá la lá sig le fed-
ve a hű tő be tes  szük. A csir ke da ra bo kat étel-
íze sí tő vel be dör zsöl jük, leg alább egy órá ra a 
hű tő be rak juk. Ez után liszt be, to jás ba, zsem-

le mor zsá ba bun dáz zuk, for ró olaj ban arany-
sár gá ra süt jük. Az olaj ból ki emel ve jól le cse-
peg tet jük, kony hai tör lő vel le tö röl jük. A sa-
lá tát ki ves  szük a hű tő ből, tej föl lel meg ön töz-
zük, pi ros pap ri ká val meg hint jük. A rán tott 
csir két ha sáb bur go nyá val kö rít ve, az ubor ka-
sa lá tá val kí nál juk. 

Ep res ke verttész ta
Hoz zá va lók: 2 to jás, 10 dkg vaj, 2 bög re liszt, 
1 bög re cu kor, 1 bög re tej, 2 cso mag sü tő por, 
50 dkg eper. 
El ké szí tés: a va jat a két egész to jás sal és a cu-
kor ral ha bos ra ke ver jük a ké zi mi xer rel. A 
lisz tet ös  sze ke ver jük a sü tő por ral, fo lya ma-
to san a tej jel együtt a to já sos ke ve rék hez ad-
juk. Ös  sze ke ver jük a tész tát, és egy ki zsí ro-
zott, lisz te zett, kö ze pes nagy sá gú tep si be önt-
jük. Te te jét meg szór juk a meg mo sott, ha na-
gyobb, fel da ra bolt eper sze mek kel, elő me le gí-
tett sü tő ben 30-40 perc alatt meg süt jük. Te te-
jét tá la lás kor por cu kor ral meg hint het jük. Ké-
szít het jük más gyü mölc  csel is, az zal is fi nom. 
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2. vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3. vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között, Bécsi úti Fidesz iroda, (Bécsi út 77-79.) 
  előzetes egyeztetés alapján a dnemetheva@gmail.com
  e-mail címen vagy a 20-200-0017-es telefonszámon
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 18-19 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 17-18 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. telefonon történő egyeztetés alapján Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9. vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12. vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 437-8930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők 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 min den hó nap el ső 
he té ben, szer dán 16.30-tól 17.30 
órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá-
já ban: Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-
8036, bp03@mszp.hu

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@le-
hetmas.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) min den hó nap utol só he té ben hét-
főn 16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban 
(Csobánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-
8036, bp03@mszp.hu. 
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

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. és 20/B. § alapján pályá-
zatot hirdet az Óbudai Társaskör igaz-
gatói (magasabb vezető) munkakör be-
töltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: a veze-
tői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 1036 Budapest, 
Kiskorona utca 7., Óbudai Társaskör.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: ma-
gasabb vezetői megbízás keretében végzi a 
jogszabályban meghatározottak szerinti és 
az intézmény alapító okiratában foglalt köz-
művelődési feladatok  - elsősorban zenei és 
képzőművészeti tevékenység – irányítását, 
ellenőrzését, feladatok ellátásának koordiná-
lását, az intézmény törvényes működésének 
biztosítását, az intézmény költségvetésének 
betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását. 
Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI.20.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú közműve-
lődési végzettség és szakképzettség vagy 

nem szakirányú egyetemi végzettség és fel-
sőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga a 
kulturális szakemberek szervezett képzé-
si rendszeréről, követelményeiről és a kép-
zés finanszírozásáról szóló, 32/2017.(XII.12.) 
EMMI rendelet szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államház-
tartási ismereteket is nyújtó közművelődé-
si intézmény-vezető tanfolyam eredményes 
elvégzését igazoló okirat, közművelődési in-
tézményben szerzett legalább 10 éves szak-
mai gyakorlat, közművelődési intézményben 
szerzett minimum 4 éves vezetői gyakorlat, 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatá-
sa, magyar állampolgárság (magyar nyelv-
tudás), büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Óbuda-Békásmegyer kulturális életének, 
intézményrendszerének ismerete, hazai pá-
lyázatok lebonyolításában szerzett tapasz-
talat, a főváros művészeti (elsősorban szín-
házi, zenei) életének, intézményrendszeré-
nek ismerete, művészeti fesztivál szerve-
zésében való jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: az iskolai végzettséget és 
szakmai gyakorlatot igazoló okmányok má-
solata, részletes szakmai önéletrajz, három 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány, az intézmény szervezetére és 
működésére vonatkozó szakmai koncepció/
vezetői program, a pályázó nyilatkozata ar-
ról, hogy a pályázati anyagában foglalt sze-

mélyes adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör legkorábban 2018. augusztus 
1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a pá-
lyázat benyújtásának határideje a Kormány-
zati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatá-
si Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán 
történő közzétételtől számított 30 nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt Marlokné Somogyi Ildikó ok-
tatási és kulturális osztályvezető nyújt a 
06/1/437-8654-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:  pos-
tai úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata, Oktatási és Kulturális Osz-
tály címére történő megküldésével (Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata, 1033 Buda-
pest, Fő tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni: 
„Óbudai Társaskör, igazgatói pályázat”. 
Személyesen a 1033 Budapest, Fő tér 4. 
szám alatt az oktatási és kulturális osztályon. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a benyújtott pályázatokat a jogszabály ál-
tal előírt bizottság véleményezését követő-
en Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete értékeli, és hozza 
meg a döntést. A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. júniusi képviselő-testü-
leti ülés. A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.obuda.hu 
honlapon szerezhet.
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Rejt vé nyünk ben a Pün kösd del kap cso la tos nép-
köl té sű vers rész le tet ol vas hat. Meg fej tés a víz szin-
tes 7. és a füg gő le ges 1. so rok ban.

VÍZ SZIN TES: 1. Egyik me cse ki hegy. 7. A vers rész-
let ele je (zárt be tűk: Ó. E.). 15. Er ről az orosz hely-
ség ről kap ta a ne vét kö ze li ta vunk. 16. Né met fér fi név. 
17. Té li spor tot űz. 19. An gol fül. 20. … Judd ame ri kai 
film szí nész nő, fo ne ti ku san. 21. T. K. V. 22. Meg ke vert 
ama. 24. Pár ló edény. 26. ÁFA be tűi ke ver ve. 27. Ki-
csi nyí tő kép ző. 28 Rit ka női név. 30. A Szá mom ra for-
dít va! 32. El ve szí tő vis  szá ja.  34. Orosz fo lyó. 35. Lúd. 
37. Reg ge li ital le het. 39. RDAK. 40. Svéd, ja pán, uru-
guay -i  és nor vég au tók je le. 42. Fej ér me gyei hely ség-
be va ló. 44. MV. 46. For dít va hi báz ta tott. 47. Az er bi-
um vegy je le. 48. Ré szes rag. 49. Orosz Irén. 51. Az itt-
ri um és ré ni um vegy je le. 52. A Du na ro má ni ai mel lé ke. 
53. Egye te münk név be tűi. 55. Be lül bu tít! 57. For dí tott 
be tű. 58. Ja pán vá ros. 61. Az egyik szer ve.
FÜG GŐ LE GES: 1. A vers rész let má so dik fe le (zárt 
be tűk: E. L. E. L.). 2. Kis Im re. 3. Vess vis  sza! 4. I. 
Z. L. 5. Nagy Ka ta lin szig nó ja. 7. Ró mai 95. 8. Éh sé-
ge. 9. For dít va ölt. 10. S-sel az ele jén vi rág ré sze. 11. 
Előd. 12. Bór és tel lúr. 13. Nyu ga ti né met vá ro si. 14. 
Fű szer nö vény. 18. Vuk bá csi ká ja volt. 22. Plusz. 23. 
Jut tat hat. 25. Fé lig ke ve ri! 28. A tö rö kök szá má ra hi-
tet len volt. 29. Lét re hoz. 31. Sö rös krig li. 32. Szub jek-
tív el len té te. 33. Ko rai Ang li á ban. 36. Bo kor fé le. 38. 
Sza got. 41. Höl gyek kel kap cso la tos. 43. A. K. E. 45. Hu sza dik szá-
za di gaz da sá gi rend szer. 47. Ezt je len ti az ab ovo. 50. AUDÓ. 52. 

A biz ton sá gi lift aty ja. 54. Vis  sza ad-e ré gi e sen, for dít va. 56. Jegy-
zel. 57. Köl tői szív vis  szá ja. 59. Z. L. 60. U. Ü. 61. Szin tén nem.

A lélek ünnepére

A strandszezon április 28-án indult, 
ekkor nyitott a Palatinus és Paskál 
fürdő. Május 26-tól a Csillaghegyi, 
május 27-től a Római strand, június 
2-től pedig már a Pünkösdfürdői 
strand is fogad vendégeket.

Készpénzmentesen
Az összes budapesti strandon 

úgynevezett készpénzmentes fi-
zetést vezettek be, így a für-
dő területén vásárolt termékek-
re (étel, ital, strandcikkek stb.) 
kizárólag a pénztárakban feltöl-
tött kártyát, bankkártyát és elfo-
gadóhelytől függően SZÉP-kár-
tyát fogadnak el. Ez a rendszer 
kényelmes és biztonságos, hi-
szen így a fürdőzés során nem 

kell a készpénzzel bajlódni vagy 
azon aggódni, hogy pénztárcánk 
biztonságban legyen. A kártyát 
távozáskor nem kell leadni, hi-
szen az egyenleg az utolsó hasz-
nálattól számított 5 éven keresz-
tül folyamatosan felhasználha-
tó, vagy visszaváltható, bármely 
a BGYH Zrt. által üzemeltetett 
fürdőben és strandon. 

Fejlesztések
Az immár egész évben nyit-

va tartó Palatinus fürdő strand-
területén ebben az évben egy 
csaknem 1000 négyzetméteres 
új játszótér várja a gyermekeket 
családias környezetben. Három 
korcsoportra külön kialakított 

játék blokkokkal, játszóvárral. 
Újdonságként idén már egy vi-
zes terepasztal is működik. Ki-
alakítottak egy gumi burkolatos 
lábtenisz pályát és a kültéri fit-
nesz park területe is megújult.

A Paskál fürdőben május 15-
én adnak át egy közel 90 négy-
zetméter vízfelületű, közvetlen 
épületkapcsolatos, télen-nyá-
ron használható kültéri ülő me-
dencét, beépített sakkasztallal. 
Az iskolai szezon végére mint-
egy 3000 négyzetméteres új fü-
ves területet adnak át, így a Pas-
kál fürdő már mintegy 3,8 hek-
tár zöld területtel várja a látoga-
tókat.

Javában zajlik a Csillaghe
gyi fürdő fejlesztése, mely a 
tervek szerint idén nyáron el-
készül. A hegyoldalban épülő, 
7000 négyzetméteres, hatszin-
tes létesítményben helyet kap 
egy 33x25 méteres úszómeden-
ce, mely alkalmas lesz úszó-
versenyek és vízilabda mérkő-
zések lebonyolítására is, tan-
medence, wellness részleg, pa-
norámás étterem. Egyik szint-
jén pedig egy 500 négyzetmé-
teres gyerekparadicsom létesül, 
hogy a kisgyermekes családok 
számára egész évben biztosított 
legyen a fővárosban a fürdési 
lehetőség.

Szórakoztatás
A nyár folyamán számos csa-

ládi-, sport- és gyerekprogram 
teszi még színesebbé a strandok 
életét, hiszen számos hétvégén, 
mind az öt strandon érdekes és 
szórakoztató programok, spor-
tolási lehetőségek is várják az 
érdeklődőket. Várhatóan július 
27én a Magyar Fürdőszövetség 
kezdeményezésére idén is meg-
rendezik a Strandok Éjszaká
ját, melyhez a Budapest Gyógy-
fürdői Zrt. idén a megújuló Pa-
latinus strandon programokkal 
csatlakozik.

Belépőárak
A hétköznapi felnőtt belépők 

árai a tavalyi strandárakhoz ké-
pest a Pünkösdfürdői és Csil-
laghegyi strandon változatla
nok, a többi strandon maximum 
100 forinttal emelkednek. Míg a 
felnőtt belépők ára 1800-3100 
forint, a kedvezményes (gye-
rek, diák, nyugdíjas) jegyek ára 
1500-2600 forint között mozog.

A strandok természetesen to-
vábbra is kínálnak kedvezmé
nyes, családi belépőket, melyek 
ára 3400-9600 forint. A Csillag-
hegyi fürdőben – az új wellness 
részleg megnyitásáig – a belé-
pők ára hétköznap egységesen 
1000, hétvégén 1200 forint. km

Elindult a szezon a budapesti strandokon
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Hahota
- Meddig kell még el-
viselni a kellemetlen 
helyzetet? – kérdezi a 
vádlott az ügyvédjétől.
- Nekem öt percig, ön-
nek öt évig.

* * *
- Kérem, lehet önöknél-
kártyával fizetni?
- Természetesen.
- Akkor itt van egy király 
és egy ász!

* * *
- Doktor úr, mit csinál-
jak? A férjem állandóan 
beszél álmában.
- Talán jó lenne, ha né-
ha nappal is engedné
szóhoz jutni!

* * *
- Katona! Fel tud váltani
egy ezrest?
- Persze, haver!
- Hogy beszél maga a 
felettesével? Tehát, fel 
tudja váltani?
- Nem, uram.

* * *
A repülőn a légikisasz-
szony megkérdi a har-
mad osztályon utazó 
utast:
- Uram, kér vacsorát?
- Miből lehet választani?
- Igen vagy nem!

* * *
Ember a TV szerelő-
nek:
- Ültem a fotelban, 
néztem a TV-t miköz-
ben egy 100-as szög-
gel piszkáltam a fülem. 
Egyszer csak elment a 
hang!

Bay Zoltán kutatóprofesszor 
kiemelkedő munkássága 
előtt tisztelegve, illetve a ró-
la elnevezett kutatóközpont 
megalapításának 25 éves 
fennállására tekintettel em-
lékkiállítás nyílt a Bécsi úti 
Csodák Palotája Tudósok 
Csarnokában április végén.

A kiállítás látogatói 
az elkövetkezen-

dő egy évben megismer-
hetik a magyar és nem-
zetközi tudománytörté-
net meghatározó alakjá-
nak legjelentősebb talál-
mányait, a nevéhez fű-
ződő Hold-radar kísér-
letet, illetve kipróbálhat-
ják a BayBoy-ra keresz-
telt hazai fejlesztésű ro-
bot képességeit is, amely 

egy 3D nyomtatással ké-
szült, irányítható ro-
bot. A tudósok csarno-

kában olyan híres kuta-
tók alakjai elevenednek 
meg, akiknek tudomá-

nyos munkássága alapja-
iban változtatták meg sa-
ját tudományterületüket. 

Emlékkiállítás a tudósok csarnokában

Az idén 34 éves Ganz Ifjúsá-
gi Műhely idén is megrende-
zi a nyári táborait.

A foglalkozásokon ké-
szített munkákat a fi-

atalok hazavihetik. Lehe-
tőség van modellező fog-
lalkozáson részt venni 8-
12 éves kor között, illetve 
elektronikain 12 éves kor-
tól. A nyári táborok idő-
pontjai: június 18június 
22. illetve június 25-től jú
nius 29ig. A tábori napok 
10-től 17 óráig tartanak. A 
táborok napidíjjal működ-
nek. Ennek ára 3000 fo-
rint/nap. A díj magában 
foglalja a tízórait, az ebé-
det, a programokat és az 

elkészített munkadara-
bot. Érdeklődni a helyszí-
nen lehet (Hímző utca 11.) 

vagy a 06(30)3305117
es telefonszámon Köves
dy Csaba műhelyvezető-

nél. Jelentkezéseket a ko
vesdycsaba@gmail.com 
e-mail címen várják.

Nyári táborok a Ganz Ifjúsági Műhelyben

Nyári gyermektábor Újlakon
Az Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia nyári 
gyermektábort szervez 4 éves kortól. Program: já-
ték, ének, kézműves foglalkozások. Minden hétköz-
nap június 18-tól 29-ig, II. Felhévizi utca 2. (Bécsi út 
és Szépvölgyi út sarkánál, Újlaki Sarlós Boldogasz-
szony Plébánia.) Térítési dij napi 1000 Ft/fő. Jelent-
kezés: 06-20-417-4086 vagy 0670-673-3581.

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma május 26-án, szom baton 
je le nik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók a 
www.obuda.hu honlapon.

Kormányablakok nyitvatartása
A II. Margit körúti, a II. Bátori László utcai és a III. 
Harrer Pál utcai kormányablakok nyitvatartási rendje: 
hétfőn 7-től 17; kedden 8-tól 17; szerdán 8-tól 20; csü-
törtökön  8-tól 18; pénteken 8-tól 14 óráig. 
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Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában (Ka-
szásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, 
minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. Érdeklődni a 367-8791-
es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Balázs 
ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtökén 
17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alatti Fidesz irodában. Bejelentke-
zés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén 18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem 
szükséges. Érdeklődni a 20-200-0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi út 
77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerü-
let 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 szükséges 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 Váradi 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. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanácsadást 
tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. szám 
alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 11. 
szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-30-
546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első he-
tében, hétfőn 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodá-
jában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap utolsó he-
tében, csütörtökön 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden 
második héten, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a bu-
dapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés szük-
séges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).

In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden hó-
nap második csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán Lász-
ló Tibor ügyvéd tartja. Az építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. 
Bejelentkezés legkésőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-
967-1493 irodavezetői telefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: 
www.csipke.info/Postafiók
A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben    min-
den hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr. Lé-
der Rózsánál, 06-30-883-2123.)
Családjogi tanácsadás – mediáció: minden hónap második  csütörtö-
kén 16 órától  dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja.( Előzetes bejelentke-
zés:  06-70-967-1493)

ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
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Latinul a Fides kifejezés egy-
szerre jelent hitet és bizal-

mat egy politikusnak, aki közös-
ségéért tenni kíván, mindkettő-
re nagy szüksége van – hangsú-
lyozta Kálmán Peregrin, a pasa-
réti ferences templom plébáno-
sa Varga Mihály országgyűlési 
képviselői megbízólevelének át-
adásakor, május 2-án a II. kerü-
leti polgármesteri hivatalban. A 
mandátumot igazoló dokumen-
tumot a helyi választási bizott-
ság elnökétől, dr. Földváryné dr. 
Orosz Juliannától vette át a Bu-

dapest 4-es számú választóke-
rületében ismét megválasztott 
képviselő. Az ünnepségen részt 
vett Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere és Láng 
Zsolt, a II. kerület polgármeste-
re, valamint a két önkormány-
zat képviselő-testületének tagjai. 
Peregrin atya útravalóul szolgá-
ló köszöntője után Pulay Ádám, 
az óbudai Fidelitas elnöke szólt 
a fiatalokat érintő feladatokról, 
hogy miként szólíthatók meg ér-
vényes és őszinte szavakkal, ne-
kik szóló hiteles üzenetekkel.

Átvette megbízólevelét Varga Mihály

Átvette megbízólevelét Szabó Tímea

Fotó: Antal István

Szabó Tímea (MSZP-Párbeszéd) Budapest 10. számú választó-
kerületében megválasztott országgyűlési képviselő április 20-án 
átvette képviselői megbízólevelét a helyi választási bizottság el-
nökétől, dr. Balogh Pétertől.
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