
Június 14-én a véradókat ünneplik. Az 
eseményhez kapcsolódóan a Szent 
Margit Kórházban véradás lesz.

Az önkormányzat pályázatot írt ki óbu-
dai lakosok számára virágos előkert, 
udvar, kert kategóriákban.

Színes programok kíséretében adják 
át június 22-én a parkfejlesztés ered-
ményeként megújult Holdudvart.
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A Magyar Népzeneoktatás Ünnepe Óbudán

Harmadik alkalommal rendezték Óbudán a Magyar Népzeneokta-
tás Ünnepét május 30-tól június 1-ig több helyszínen. A hagyomá-
nyéltető, ingyenesen látogatható országos művészeti fesztivál a 
népzenei műhelyek, mesterek és tanítványok országos találkozója. 
A rendezvény azzal a szándékkal jött létre, hogy megérdemelt és 
kiemelt fi gyelmet kapjon a világon egyedülálló kulturális öröksé-
günk, a magyar népzeneoktatás. A Fő téri nagyszínpadon a Ma-
gonc együttes is fellépett (képünkön)                   Képriport a 31. oldalon

Pedagógusnap a Társaskörben
Az Óbudai Társaskörben tartotta az önkormányzat a hagyo-
mányos pedagógusnapi ünnepséget, melyen átadták a dísz-
diplomákat, a Tiszavölgyi István Díjat, a Pedagógiai Érdeme-
kért kitüntetést és az Elismerő Okleveleket.  Tudósítás a 2. oldalon

Fidesz-győzelem az EU-s választáson
Minden idők legmagasabb részvétele mellett tartották május 26-án ha-
zánkban az európai parlamenti választást, melyen a Fidesz-KDNP győ-
zött. 3,45 millió leadott szavazatból 52,62 százalékot szerzett a kormány-
párt, ezzel a 21 mandátumból 13 lett a Fideszé.             Eredmények a 2. oldalon

Fotó: Zumpf András
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A pedagógusnap alkalmából kö-
szöntötte a szakembereket Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere az Óbudai Társaskör dísz-
termében. Magyarországon június 
első vasárnapján köszöntik a közne-
velésben és a felsőoktatásban dol-
gozókat, az ünnepségen átadták a 
díszdiplomákat, a Tiszavölgyi Ist-
ván Díjat, a Pedagógiai Érdemekért 
kitüntetést, valamint az Elismerő 
Okleveleket.

- Megnyugtató, hogy kiszámít-
hatóan működik a bölcsődei és 
óvodai hálózatunk. A gyermekek 
gondozása, nevelése budapesti 
viszonylatban a jobbak közé tar-
tozik. Iskoláink esetében ugyan 
nincs már közvetlen irányító ha-
táskörünk, mégis büszkék lehe-
tünk, hisz önök jó munkát végez-
nek, egyes tanintézmények pedig 
országosan is kimagasló színvo-
nalat képviselnek – kezdte ünne-
pi köszöntő beszédét Bús Balázs. 
Hozzátette azonban, hogy a taná-
ri életpálya népszerűsége csök-
ken, és a betöltetlen óvodapeda-
gógusi állások növekvő száma is 
komoly gondokkal szembesíti az 
önkormányzatot.

- Az évente megtartott pedagó-
gusnap nem alkalmas arra, hogy 
az egész oktatási struktúra kér-
déseit tisztázza, vagy a hibáit or-
vosolja, arra azonban igen, hogy 
lehetőséget teremtsen a szabad 
eszmecserére, hogy beszélhes-
sünk egymással az eddig elért si-
kerekről, a felmerülő problémák-
ról és módot találjunk arra, hogy 
áldozatos munkájukat a lehető-
ségekhez mérten, valamiképpen 
mégiscsak elismerjük – zárta be-
szédét a polgármester.

- A pedagógusi munka olyan, 
mint a csendes eső, jó sokáig tart, 
áztatja a földben megbújó ma-

gokat, melyek magukba szívva a 
nedvességet, később a szárazság 
esetén is képesek termést hozni – 
ezekkel a szavakkal konferálták fel 
a szakembereket köszöntő műsort. 
Felléptek a Cseresznyevirág Mű-
vészeti Óvoda Tagóvoda óvodásai 
és Orosz Zoltán Artisjus- és eMeR-
Ton-díjas harmonikaművész. 

A színvonalas műsor után a 
díszdiplomák és a kitüntetések 
átadása következett, a polgár-
mester mellett Kelemen Viktória 
alpolgármester és Tamás Ilona, 
az Észak-Budapesti Tankerületi 
Központ tankerületi igazgatója 
adhatta kézbe az elismeréseket.

Az idei év „Tiszavölgyi Ist-
ván Díj”-át Tajtiné Váradi Emő-
ke fi zika-kémia szakos tanár ki-
emelkedő színvonalú munkájá-
ért vehette át Bús Balázstól és a 
díj névadójától.

Idén a Pedagógiai Érdeme-
kért elismerésben Balazsin Ist-
vánné óvodapedagógus, Ber-
kó Károlyné óvodapedagógus, 
Csomor Katalin óvodapedagó-

gus, Farkas Brigitta óvodape-
dagógus, Gáspár Jánosné óvo-
dapedagógus, drámapedagógus, 
óvodai szaktanácsadó, Kovács-
né Gangó Katalin óvodapeda-
gógus, Szauerné Baumann Mó-
nika óvodapedagógus, Bákonyi-
né Szücs Ildikó igazgatóhelyet-
tes, Belos Ibolya tanító, Dr. Ha-
vassyné Csontos Katalin német-
történelem szakos tanár, Petriné 

Vajna Katalin tanító, Sárközi-
né Szirbucz Katalin tanító, Sza-
niszlai János, Villányiné Gala-
tin Anna tanító, Wiesnerné Ora-
vecz Éva testnevelő tanár része-
sülhetett.

Elismerő Oklevelet Csipetics 
Árpádné Balogh Katalin dajka, 
Orosz Miklósné Lukács Elvira 
dajka, Gál Edit iskolatitkár ve-
hetett át.

 Történelmi részvétel mellett nyerte 
meg a május 26-ai európai parla-
menti választást Magyarországon a 
Fidesz-KDNP.

43,37 százalékos részvétel 
mellett a Fidesz-KDNP listájá-
ra az urnákhoz járuló polgárok 
52,33 százaléka voksolt, több 
mint háromszor annyian, mint a 
második helyen végző Demok-
ratikus Koalícióra. Ezzel a Ma-

gyarországot megillető 21 uniós 
képviselői helyből 13-at a kor-
mánypártok, 4-et a DK, 2-őt a 
Momentum, 1-et az MSZP-Pár-
beszéd és 1-et a Jobbik foglalhat 
el. Ismét az EP tagja lett Gyürk 
András kampányfőnök, aki az 
óbudai Fidesz 1997-es újraala-
pításának tevékeny résztvevő-
je volt.

Budapest III. kerületének 112 
szavazókörében az országos át-

lagot meghaladó arányban, a jo-
gosultak 55,26 százaléka élt vá-
lasztójogával.

A Fidesz listájára a voksok 
39,39 százaléka érkezett, az 
összes választókörben győzött, 
ezzel pedig továbbra is a leg-
erősebb párt maradt a III. ke-
rületben. A DK-éra 20,52 szá-
zalék, a Momentuméra pe-
dig 17,5 százalék szavazott. 
Az MSZP-Párbeszéd jelentős 

veszteséget szenvedett el, a 
Jobbik és az LMP pedig szin-
te eltűnt a helyi politika palet-
tájától. Az eredmények alapján 
újra Gyurcsány Ferenc lehet az 
ellenzék vezetője. Az ellenzéki 
pártok egy része a III. kerület-
ben civil szervezet köntösében, 
Ellenzéki Tömörülés a Válto-
zásért Egyesület néven készül 
az őszi önkormányzati válasz-
tásokra.

Az európai parlamenti választás eredménye

Óbudán továbbra is a Fidesz-KDNP a legnépszerűbb

Színes diplomák
75 évvel ezelőtt kapta oklevelét, ezért GRÁNIT/PLATINA diplo-
mában részesült Ács Jánosné, Bíró Józsefné, Kelényi Istvánné.
70 évvel ezelőtt kapta oklevelét, így RUBIN diplomát vehetett át 
Almási Károlyné, Dobszay Sándorné, Nagy Mihályné, Mészáros 
Tiborné és Petrányi Jánosné.
65 éve végezte el a képzőt, és most VAS diplomát vehet át dr. 
Busman Sándorné, Cserkuti Pálné, Farkas Imréné, Fisser Tiva-
darné, Heinczinger Istvánné, Kungl Sándorné, Molnár Józsefné.
60 éve kapott óvónői vagy tanítói okleveléért GYÉMÁNT diplo-
mát kapott Berki Istvánné, Csatár Lajosné, Fromm Ágostonné, 
Fromm Ágoston, Kétyi Andrásné, Majoros Endréné, Mózer Ist-
vánné, Orbán Ilona, Pálfy Mária Szeréna, Szedmák Gézáné, Vaj-
da Istvánné és Zarnóczai Sándorné.
Az ARANY diplomát pedig, amely 50 év pedagógusi munka után 
jár, Czidra Balázsné és Szabóné Gerei Edit vehette át.

„A pedagógusi munka olyan, mint a csendes eső”

Fotó: Antal István
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A trianoni tragédiára emlé-
kezve június negyedikét a Ma-
gyar Országgyűlés 2010-ben 
a Nemzeti Összetartozás 
Napjává nyilvánította. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányza-
tának hivatalos ünnepségét a 
csillaghegyi országzászlónál 
tartották.

- A nemzeti emléke-
zet fordulópontjaihoz fű-
ződő viszony alapozza 
meg közéletünk épp ak-
tuális értékítéleteit. Június 
negyedike trianoni tragé-
diája 2010-ben, a nemze-
ti összetartozás törvénybe 
foglalásával nyert új értel-
met. A parlamenti többség 
e jogszabály megalkotásá-
val húzott éles választóvo-
nalat múlt és jövő közé, és 
új korszakot nyitott a hatá-
rokon kívül élő magyaro-
kat érintő viszonyrendszer-
ben – mondta Puskás Péter 
a csillaghegyi Országzász-
lónál tartott megemlékezé-

sen. - Az emléknap alkal-
mából tanúságot tehetünk 
a magyarság összetartozá-
sa mellett, a határokon át-
ívelő kulturális gyökerek, a 
közös nyelv és nemzeti ér-
zés egysége segítségével.

Az alpolgármester em-
lékeztetett: - Hagyomá-
nyaink ápolása és a nem-
zeti összetartozás érzése 
évszázadok óta generáci-
ókon átívelő örökségünk, 
ez adja ma is a magyarság 
megmaradásának erejét. 
Választásaink nem szület-
hetnek külső befolyás ha-
tására, saját döntéseinkért 
mindannyian egyenként 
szavatolunk.

Puskás Péter azzal zár-
ta beszédét, hogy azt re-
méli, hogy az eltelt közel 
100 év már begyógyítot-

ta a sebeket, és már meg-
engedhetjük magunknak a 
reális történelemszemlélet 
„luxusát”. A gyásznap így 
fordulhat át az újrakezdés 
esélyének ünnepére.

Az ünnepi beszéd után 
a Csillaghegyi Polgári Kör 
tagjai szavalták el Ábrányi 
Emil és Reményik Sán-
dor egy-egy versét, majd 
a megjelentek koszorúkat 
helyeztek el az Ország-
zászlónál, amelyek nem 
csak az emlékezés, ha-
nem a Nemzet egésze előt-
ti tiszteletadás virágai is.

„Június negyedike a nemzeti összetartozás 
törvénybe foglalásával nyert új értelmet”

EMLÉKTÁBLA-AVATÓ. Saile Antal építész emléktábláját avatják fel június 8-án 
16 órakor az Emőd utca 26. szám alatt, Bellosevich Miklós, a dédunoka családi 
házának kertjében. A résztvevők az építész munkásságáról hallhatnak visszaem-
lékezést, majd elsétálhatnak a Saile emléktáblához: Rozgonyi Piroska utca 22. Ez-
után felkeresik a Nimród, a Zaránd és az Emőd utcai Saile-házakat.

A csillaghegyi Petőfi  téren 1941-ben emelték az első országzászlót. Ezt az em-
lékművet a II. világháború után lerombolták, helyén vörös csillagos emlékmű 
állt a szocializmus idején. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Csillaghegyi 
Polgári Kör kezdeményezésére 2012-ben újjáépíttette az emlékhelyet.

Fotók: Zumpf András
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A képviselő-testület májusi ülésének napirendjén ötvennél 
több napirendi pont szerepelt. Egyebek mellett döntöttek 
utcai takarítógépek beszerzéséről, kutyafuttató-fejlesztés-
ről, valamint pályázati részvételről gördeszkás park és fu-
tókör létesítése érdekében.

Óvodai gyümölcsprogram, közterületi fejlesztések

A képviselő-testület elfogadta a Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazgató-

ság Észak-budai Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség, III. Kerületi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság és a Békásmegyeri 
Katasztrófavédelmi Őrs múlt évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját. A ka-
tasztrófavédelem munkatársai összesen 
több mint 1000 esetben végeztek tűzol-
tást, műszaki mentést és egyéb kiegészí-

tő tevékenységet az illetékességi terüle-
tükön. A készenléti állomány 2018-ban 
is kiemelkedő színvonalon végezte mun-
káját, több esetben érkezett pozitív visz-
szajelzés az egyes konkrét beavatkozá-
sok során tanúsított helytállásról. Az el-
múlt évben közel 4 ezer esetben láttak el 
hatósági feladatot, köztük a kirendelt-
ség területén található 85 általános isko-
la tűzvédelmi ellenőrzését is.

Gyümölcsöző egészségmegőrzés
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelt feladatának tartja a kerületben élő 
óvodáskorú gyermeket egészségmegőrzését. A múlt évben tartott óvodai konzultá-
ció kiértékeléséből egyértelművé vált: a szülők részéről igény mutatkozik arra, hogy 
a kerület óvodáiban még több gyümölcsöt, zöldséget fogyasszanak napközben a 
gyermekek. Ennek biztosítása érdekében az önkormányzat egy, Gyümölcsprogram 
az óvodákban elnevezésű projekt bevezetését tervezi. Ehhez kapcsolódóan a tes-
tület elfogadta azt a javaslatot, hogy az önkormányzat fenntartásában működő óvo-
dákban biztosítják minden óvodás gyermeknek a mindennapos fogyasztáshoz a 
gyümölcsöt és zöldséget, ennek megfelelően pedig módosuljon az óvodák költség-
vetése. Óbuda-Békásmegyer fenntartásában 11 óvoda működik 32 telephellyel, ez 
az intézkedés közel 3800 gyermeket érint a majd a következő nevelési évben.

Iskolai fejlesztések
A képviselő-testület döntése értelmében Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata – bár az isko-
lák fenntartója és vagyonkezelője az Észak-Bu-
dapesti Tankerületi Központ – három kerületi álta-
lános iskola fejlesztéséhez járul hozzá. A Bárczi 
Géza Általános Iskola fémszerkezetű nyílászáró-
inak felújításához 10 millió forinttal, a Krúdy Gyu-
la Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola udvarán tűzrakó hely létesítéséhez 2,5 millió 
forinttal, valamint az Első Óbudai Német Nemze-
tiségi Általános Iskola udvarán található, rossz ál-
lapotú salakos sportpálya felújításához 6,5 millió 
forinttal járul hozzá.

Új takarítógépeket vásárolnak
A képviselő-testület jóváhagyta az Óbuda-Békás-
megyer Közterület-felügyelet számára szükséges 
takarítógépek beszerzését. A határozat értelmé-
ben a közterület-felügyelet 2 kommunális traktort, 
és egy szívó-seprő célgépet kap állandó feladata-
ik ellátására. A gépek minden évszakban haszná-
latba állíthatók, ugyanis alkalmasak talajlazításra, 
fűnyírásra, fűgyűjtésre, járdaszélek takarítására, 
hó-takarításra, síkosság-mentesítésre, sőt töm-
lővel rendelkező vizes tartállyal is felszerelhetők.

Biztonságos gyalogosközlekedés 
A Perényi köz gyalogosközlekedésének biztonsá-
gossá tételéről is szavaztak a képviselők. A dön-
tés értelmében tervdokumentációt készítenek a 
jövőbeli 325-370 méter hosszú burkolt járdasza-
kaszról. Jelenleg a Perényi köz egyik oldalán ve-
zet egy lépcsős kialakítású járdaszakasz az út la-
katlan oldalán a Perényi úti csomóponttól, mely 
a Perényi köz alján lévő éles kanyar előtt ér vé-
get. Az építéshez szükséges terület a lakott olda-
lon van, ezért a gyalogosok számára a biztonsá-
gos átkelés érdekében a térség 30 kilométer/órás 
sebességre korlátozott, forgalomcsillapított öve-
zetté alakításáról is döntés született.

Gyermekjólét és gyermekvédelem
A testület elfogadta a törvényi kötelezettség ér-
telmében írt, a kerület gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó 
értékelést. Ebben szerepelnek többek közt Óbu-
da-Békásmegyer demográfi ai mutatói, szó van 
az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és termé-
szetbeli ellátásokról, a jövőre vonatkozó célokról, 
a felügyeleti szervek tapasztalatairól, valamint be-
mutatják az önkormányzat által biztosított szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokat és a bűn-
megelőzési program pontjait. Az értékelést a szo-
ciális szolgáltató főosztály küldi majd el Budapest 
Főváros Kormányhivatalának.

Dícsérik a tűzoltók munkáját

Fotók: Antal István
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B ús Balázs polgármester indítványá-
ra döntöttek a képviselők a Város-

fal utca és az Aranyhegyi patak között 
elhelyezkedő kutyafuttató bővítésé-
ről és felújításáról. A kerítéssel körbe-
vett, jelenleg mintegy 900 négyzetmé-
ter nagyságú terület póráz nélküli ku-
tyafuttatásra van kijelölve. A környéken 
élő kutyatulajdonosokkal és az Óbudai 
Kutyás Egyesülettel való egyeztetések 
után a következő megoldást fogadták el: 
a kutyafuttatót a Városfal utca irányába, 
mintegy 10 méterrel északabbra helye-
zik át, így a mostani terület szélesség-

ében megnövelhető 1-1,5 méterrel és az 
árvízvédelmi munkálatokhoz szüksé-
ges felvonulási területrész is biztosított 
marad. A felújítás során a kutyafuttató 
vastagabb, masszívabb drótkerítést kap, 
két és félméterenként oszloppal meg-
erősítve, 70-80 centiméterenként rög-
zítéssel. Bejáratát zsilipes megoldással 
látják el. A felújítást Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügyelete végzi és a 
„Közösséget építünk” elnevezésű pro-
jektjükhöz igazodva, a lakosság bevo-
násával és közreműködésével valósítják 
meg az áthelyezési munkálatokat.

Az aktív Magyarországért felelős kormány-
biztos és az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma 2019-ben elindította az Országos 
Görpark Programot. A program célja szabad-
idős- és versenysportra is megfelelő parkok 
kialakítása, amelyek a gördeszka sport inf-
rastrukturális igényeit szolgálják ki bizton-
ságos körülmények között. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata egy, az Óbudai-szige-
ten a Fővárosi Önkormányzat által tervezett 
sportpark melletti, jelenleg leromlott állapotú, 
kihasználatlan aszfaltos területtel kíván pá-
lyázni a programban. A képviselők megsza-
vazták a pályázati részvételt, így eredményes 
kandidálás esetén 2020 közepére megépülhet 
a gördeszkás park az Óbudai-szigeten.

Ugyancsak pályázik a kerület az Országos 
Futópálya-építési Programban egy 1 kilomé-
ter hosszú, 1,2 méter széles futókör létesíté-
sére, a Békásmegyer hegy felőli részén ta-
lálható Táncsics parkban. A területre Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata már korábban 
is tervezett futópályát, ám sikeres pályázat 
esetén a korábbi tervekben szereplőnél jelen-
tősen hosszabb pálya valósulhat meg. Nyer-
tes pályázat esetén a futókor idei évben kerül 
megtervezésre, a megvalósítása 2020. évben 
esedékes a testület döntése alapján.

Virágos Óbuda
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nagy fi -
gyelmet fordít a zöld közterületek gondozására, a 
zöldterületek fejlesztésére, a kiemelt közterületek 
virágosítására is. Ezért a képviselők úgy döntöt-
tek, hogy az önkormányzat ismét kiírja a Virágos 
Óbuda elnevezésű, korábban is nagy népszerű-
ségnek örvendő pályázatot, amely összhangban 
van a Guckler Károly Környezetvédelmi Program 
célkitűzéseivel, és amelynek célja, hogy ösztö-
nözze és elismerje azokat, akik fontosnak tartják 
környezetük szépségét, és kertjeiket, udvaraikat 
növényekkel, virágokkal díszítik. (Pályázati felhí-
vás a 20. oldalon.)

Sportcélú programokra pályáznak

Görpark és futópálya

Kutyafuttató-bővítés

Fotók: Antal István
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Dr. Béres József kémikus, a Bé-
res Gyógyszergyár Zrt. elnöke 
több szállal is kötődik a kerület-
hez. A cég székhelye a Mikoviny 
utcában található. Emellett csa-
ládjával többek közt a díjazott 
édesapjáról elnevezett, Római-
fürdőn található Keve utcai általá-
nos iskola működését, program-
jait erkölcsileg és anyagilag is tá-
mogatják. Ifjabb dr. Béres József 
kiemelkedő gazdasági és közéleti 
tevékenysége elismeréseként, 
társadalmi szerepvállalásáért ér-
demelte ki az Óbuda-Békásme-
gyer díszpolgára kitüntető címet. 

- Cseppben az élet címmel 
páratlanul szép fi lmsorozatot 
láthattak a Duna Televízió 
nézői az édesapja életéről.

- A négyrészes tévéfi lmso-
rozat édesapámnak, a Béres 
Csepp feltalálójának 1960-
70-es évekbeli küzdelmeit, 
pozitív életszemléletét, hit-
tel teli életét mutatja be, jó 
korrajzot is adva. A játék-
fi lm gondolata a szerzők-
ben, Kabay Barnában, Petényi Katalinban 
és Gyöngyössy Bencében merült fel, per-
sze nem előzmények nélkül. E kiváló fi l-
mes csapatot már egy jó évtizede ismerjük, 
több közös dokumentumfi lmet is forgattunk 
velünk. Néhány évvel ezelőtt archív anya-
gok alapján édesapámról is készítettek egy 
nagyon szép dokumentumfi lmet. Bennük 
érett meg a tavalyi év során egy játékfi lm 
gondolata, melyet mi nagy örömmel fogad-
tunk. Az alkotás az MTVA megrendelésé-
re készülhetett el. Tervek szerint hamarosan 
elkészül a sorozat mozifi lm-változata is.

„Szerencsés ember vagyok”
- Édesapja sokak méltó példaképe. Útján 

idővel ön is és felesége, Béres Klára is csat-
lakoztak hozzá, ügyének sikeressé tétele ér-
dekében. Mára pedig már a harmadik gene-
ráció is a Béres vállalatban dolgozik.

- Mint azt Kós Károly oly szépen megfo-
galmazta: a világ ősi rendje szerint az apák 
dolgát folytatják az utódok. Szerencsés em-
ber vagyok, mert olyan édesapám volt, aki-
től tiszta és szilárd erkölcsi örökséget kap-
tam. Az egész élete, munkássága, tartása 
mindenkor példaként magasodhat előttem. A 
magam feladata eszerint élni és továbbadni a 
tanultakat a családomnak, a vállalatainkban 
dolgozóknak és a tágabb környezetemnek. 
Meggyőződésem, hogy a mai értékeit vesz-
tő, erkölcsi válságban gyötrődő világban kü-
lönösen nagy szükségünk van az ő példájára. 
Többek között ez motivált bennünket arra is, 
hogy még életében összeállítsunk egy köny-
vet az életéről. Ma már tudjuk, milyen fontos 

értéket teremtettünk ezzel, például ez szol-
gált a játékfi lm alapanyagául is. Feleségem 
úgy fogalmazott a kötetben, hogy érdemes 
lenne mindenkinek elolvasni atyám életútját, 
hiszen egy kivételes ember sorsát, küzdel-
meit látva olyan erőforrásokhoz juthatunk, 
melyre kivétel nélkül mindenkinek szüksége 
van. Példát kapunk szorgalomból, kitartás-
ból, emberségből, igazi értékekből. Példát, 
melyből meríthetünk, melyre támaszkodha-
tunk, ami eligazít, ha válaszúthoz érkezünk. 
És hitet. Hitet abban, hogy létezik Gondvise-
lés, és győz az igazság 

Széttéphetetlen kötődés
- Milyen volt az ön gyermekkora? Milyen 

hatással volt édesapja a későbbi életére?
- Szabolcsban születtem, Kisvárdán él-

tünk, szeretetben, békességben. Édesapám 
rengeteget dolgozott, sokszor késő estig, 
még szabadnapokon is, kevés ideje jutott 
ránk. De az, amit velünk töltött, annak nagy 
értéke volt. Mindig a gyerekei, a családja 
volt az első számára. A kötődésünk széttép-
hetetlen maradt egész életünk során. Gyer-
mekkori kedves emlékem például, amikor 
együtt építettünk egy pingpongasztalt. És 
ott vannak a családi kirándulások, meg a la-
boratóriumi csodák! Ittam atyám szavait. 
Nem csoda hát, hogy beleszerettem a kémi-
ába. Nem véletlenül lettem az, aki vagyok, 
tudományos ember. 

- A pályaválasztása tehát egyértelmű volt. 
- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

vegyész szakán 1977-ben szereztem diplo-
mát. Ezután tizenkét évig voltam a Magyar 

Tudományos Akadémia Központi Kémiai 
Kutató Intézetének munkatársa. 1981-ben 
egyetemi doktori, 1986-ban kandidátusi cí-
met szereztem. 1982 és 1984 között kuta-
tóként dolgoztam az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban. Feleségemmel még egyetemis-
ta koromban ismertük meg egymást. A’70-
es évek második felében, amikor hazamen-
tünk Kisvárdára, mi is részt vettünk a Béres 
Csepp készítésében. Láttuk az emberárada-
tot, a reménykedő, várakozó embereket a 
gyógyító cseppekért, édesapám hihetetlen 
erőfeszítéseit, küzdelmét a hatalommal és 
az orvostudomány akkori képviselőivel. Ez 
volt a legnehezebb időszak. Nagyon féltet-
tük őt, édesanyámmal együtt, aki mindvé-
gig ott állt mellette biztos támaszként.

Béres Csepp: a közös ügy
- Idővel átvette a stafétabotot.
- Szerettem az akadémiai munkámat, a ku-

tatást, sikeresnek is tudhattam magam, de 
amikor a rendszerváltás után létrejöhetett 
a részvénytársaságunk, úgy éreztem atyám 
mellett van a helyem. Otthagytam az aka-
démiai karriert és beálltam a vállalatba. Mi-
vel feleségemmel mindketten vegyészek va-
gyunk, erkölcsi kötelességünknek éreztük 
tudásunkkal segíteni őt. Így vált atyám ügye 
közös ügyünkké. A részvénytársaság 1989-
es megalakulása óta, immár 30 éve ezzel 
foglalkozunk. Elsődleges feladatunk az volt, 
hogy a Béres Cseppről derüljön ki az igaz-
ság, és váljék gyógyszerré. Ezt a küldetést 
2000-ben teljesítettük. Időközben kibonta-
kozott annak lehetősége is, hogy megteremt-
sük a saját termékgyártást, aztán, hogy egy 
termékből számos termékünk legyen, vagy-
is valódi gyógyszergyárrá fejlődjön a vállal-
kozás. A III. kerülethez immár negyedszáza-
da szorosan kötődünk, hiszen 1994-ben a cé-
günk a Szépvölgyi út óbudai oldalára költö-
zött. A kerülethez hűek maradtunk akkor is, 
amikor kinőttük a régi helyünket, és 10 évvel 
később, 2004-ben új székházunkba költöz-
tünk a Mikoviny utcába. Személyes hitval-
lásomnak és küldetésemnek tekintem, hogy 
a családommal együtt tegyük le névjegyün-
ket nemes ügyek, nemzeti, hitbeli, minősé-
gi értékek mellett. Elköteleződtünk az egész-
ség védelme mellett, melyért mindennap tu-
datosan dolgozunk. Személyesen erkölcsi 
felelősséget érzek a társaságunkért. Nagyon 
büszke vagyok arra, hogy atyám szellemi 
örökségével jól tudunk bánni. 

T ámogatott intézmények
- Életük nemcsak a Béres székház kap-

csán kötődik a kerülethez.
- Elmondhatjuk, hogy az idő múlásával 

egyre több szállal kötődünk a városrész-
hez. Nagy büszkeségünk a kerületi általá-
nos iskola, amely édesapám nevét viseli. Ez 
a Keve utcai oktatási intézmény 2012-ben 
vette fel a Dr. Béres József nevet. Termé-
szetes dolognak tartom, hogy lehetősége-
ink szerint segítsük ennek az iskolának a 
működését. Családtagjaim személyesen is 
részt vesznek egy-egy jeles iskolai rendez-

Béres József negyedszázada kötődik a kerülethez

„Óbuda a második otthonunk”

Folytatás a 7. oldalon
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vényen, tanulmányi ösztöndíjat biztosítunk 
a jól tanuló diákoknak, versenyeket támo-
gatunk, és az önkormányzattal, illetve a tan-
kerülettel karöltve rekortán borítású sport-
pályát hoztunk létre az iskola udvarán. Az 
évek során a Béres Alapítvány főként intéz-
ményeken keresztül, elsősorban termékado-
mányokkal segítette a III. kerületi embere-
ket. A Szent Margit Kórházzal való együtt-
működésben többek között 500 üveg Bé-
res Cseppel támogattuk a betegeket. A Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálattal országosan 
is együttműködünk. A III. kerületben ját-
szótereket alakítottunk ki közösen. A kultu-
rális intézmények közül az Óbudai Társas-
körhöz kötődünk leginkább, egyrészt láto-
gatóként, másrészt támogatóként, harmad-

részt kultúra-terjesztőkként. Sok közös ren-
dezvényünk volt az elmúlt időszakban. A 
Szép magyar ének című könyvem mindkét 
kötetének bemutatóját itt tartottuk, a Ma-
gyar Dal Napjához kapcsolódva pedig nép-
dal maratonokat rendeztünk. 

- Hogyan fogadta az elismerést?
- Meglepetésként ért, és nagy örömet 

szerzett. Úgy gondolom, egészségesen tu-
dok viszonyulni az elismerésekhez. Soha 
nem a díjakért dolgoztam, de jólesik, ha ér-
tékelik a munkámat. Ezt is édesapámnál fi -
gyeltem meg, aki lényegében hetvenéves 
koráig semmiféle díjat nem kapott. Az ilyen 
típusú kitüntetések abban erősítik meg az 
embert, hogy jó úton jár. Az elismerés kü-
lönösen örömteli, ha közelről érkezik, mint 
most, amikor úgymond a második ottho-

nunktól kaptuk. Többes számban köszönöm 
meg ezt a díjat, mert ez a családomnak és a 
munkatársaimnak is szól. Hiszem, hogy az 
ember dolga a világban, hogy valódi értéket 
teremtsen. Úgy gondolom, a mi különleges 
érdemünk az, hogy sikerült megtalálnunk 
egy olyan utat, amely szilárd erkölcsi ala-
pokon nyugszik, erős szakmai háttérre épít-
kezik és tisztes üzleti eredményhez vezet. A 
szorgalmunkra, tehetségünkre, tudásunkra 
támaszkodunk, ami lojalitással, összefogás-
sal, valamint az emberek és a társadalom 
iránti felelősséggel párosul. Fontosak szá-
munkra az érték alapú közösségek, melyek-
re számos jó példát találunk Óbudán. Tuda-
tosan tovább szeretnénk haladni a megkez-
dett úton, az emberek egészségét, teljesebb 
életét szolgálva.              Szeberényi Csilla

Május 6-11. között Születés hete 
Óbudán elnevezésű programok zaj-
lottak kerület szerte. A Születés He-
te célja a párkapcsolattal, foganta-
tással, várandóssággal, szüléssel, 
kisgyermekgondozással kapcsola-
tos hiteles információk megosztá-
sa. Óbudán immár hagyománnyá 
vált, hogy május első hetében a leg-
kisebb és a még leendő óbudai la-
kosoké a főszerep.

Idén is egy egész héten át tartó 
ingyenes programsorozattal 

várták a kerületben élőket Óbu-
da-Békásmegyer Önkormány-
zata, Óbuda-Békásmegyer Vé-
dőnői Szolgálata és a Három Ki-
rályfi , Három Királylány Moz-
galom óbudai csoportjába tarto-
zó szervezetek.

A Védőnői Szolgálat mun-
katársai baba-mama és kisma-
ma klubok keretében meghívott 
vendégekkel, szoptatásra felké-
szítő előadásokkal fogadták az 
érdeklődőket.

A programokhoz idén elő-
ször csatlakoztak a kerület más 
egészségügyi szolgáltatói is 
egy-egy előadással, így dr. Vá-
czi Mária, a Szent Margit Ren-
delőintézet Füst Milán utcai 
rendelőjének gyermek fogszak-
orvosával, valamint a Szent 
Margit Kórház szülészeti osztá-
lyáról dr. Raft Miklós osztályve-
zető-főorvos helyettessel és dr. 
Tompa Norbert szülész-nőgyó-
gyász rezidenssel is találkozhat-
tak az események során.

Az idei év sem maradt el kü-
lönlegesség nélkül, hiszen a prog-
ramsorozat keretében megrende-
zett Születés hete koncert nem-
csak Óbudán, de országszerte is 
kuriózumnak számít. Az Óbu-
dai Danubia Zenekar rendhagyó 

hangversenyén Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a Védőnői 
Szolgálattal közösen egy olyan 
koncertélménnyel szerette volna 
idén megajándékozni a kerület-
ben élő várandósokat és  kisgyer-
mekes családokat, ahol a zene és 
a babák hangja elfér egy koncert-
teremben. A legtöbben a színpad 
elé elhelyezett játszószőnyegről 
és színes párnák mellől, babako-
csival együtt helyet foglalva vagy 
hordozókendőben, illetve az édes-
anyjuk pocakjában szunnyadva 
hallgatták a zenét. Az Óbudai Da-
nubia Zenekar közel negyven per-
ces koncertjét elmélyülve hallgat-
ták kicsik – nagyok egyaránt, a 

hangszerek, az élő zene varázsa, a 
lágy dallamok hatására egy meg-
hitt, családias hangulatú koncert 
részesei lehettünk, melyet az Óbu-
dai Társaskör gyönyörű helyszíne 
tett még teljesebbé.

Az eseményen adták át immár 
harmadik alkalommal az óbudai 
vándorbölcsőt, melyet Bús Ba-
lázs polgármester a Három Ki-
rályfi , Három Királylány Moz-
galom óbudai csoportjának ve-
zetőjével, Erdeiné Csepregi Er-
zsébettel adott át. Az óbudai ván-
dorbölcső új „lakója” Schnei der 
Hugó, 1 hónapos óbudai kisba-
ba, akinek mostantól fél éven át 
kényelmes fekhelyéül szolgál 

majd az Ágymester Manufaktú-
ra által készített bölcső.

Schadek-Bíró Éva, Óbuda-Bé-
kásmegyer Védőnői Szolgálatá-
nak intézményvezetője a koncert 
közönségét köszöntve még egy 
fontos aktualitására is felhívta a 
fi gyelmet, május 8-án a Születés 
Hete koncerten a védőnők a Pe-
tefészekrák Világnapja alkalmá-
ból a Mályvavirág Alapítvány ró-
zsaszín pólójában fogadták a kö-
zönséget. Ezzel szerették volna 
felhívni a fi gyelmet e betegség je-
leinek korai felismerésének fon-
tosságára a nők, az anyák egész-
ségmegőrzése érdekében, a pó-
lók vásárlásával pedig az alapít-
vány lakosságot segítő felvilágo-
sító munkáját támogatták.

A Születés hete Óbudán prog-
ramok záró rendezvényét a Csil-
laghegyi Közösségi Házban tar-
tották május 10-én. A záró ren-
dezvény fővédnöke Szekeres Ad-
rien énekesnő, óbudai édesanya 
volt, aki a program megnyitóján 
elmondta, hogy bár a lányai már 
kamaszok, de nagyon szívesen 
emlékszik vissza a kisgyermekes 
évekre. Az oldott hangulatú kere-
kasztal beszélgetésen Újvári Eni-
kő, a Három Királyfi  Három Ki-
rálylány Mozgalom alelnöke a 
munkáltatók szerepét emelte ki a 
gyermekes munkavállalókkal va-
ló foglalkozást illetően. Dr König 
Róbert gyermeksebész, óbudai 
édesapa az online kommunikáci-
ós tér kisgyermekes családok éle-
tében betöltött szerepének növe-
kedése kapcsán a megfelelő hely-
ről való tájékozódás fontosságát 
emelte ki. A Három Királyfi  Há-
rom Királylány Mozgalom óbu-
dai csoportjának szervezője a tá-
mogató közösségek fontosságára 
hívta fel a fi gyelmet. 

Születés hete – a családdá válás ünnepe

Folytatás a 6. oldalról
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Tizenkilencedik alkalommal rendezi Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata a legszínesebb nyári 
fesztivált, amely kicsiknek és nagyoknak egya-
ránt szórakozást nyújt, a gyermekprogramoktól 
a koncerteken, kiállításokon, színházi- és opera-
előadásokon át a különleges, nemzetközi hírű új-
cirkusz-produkcióig. 

Nyári koncert-kavalkád
Az Óbudai Nyár kezdetét júniusban az 

Óbudai Danubia Zenekar Fő téri koncert-
je jelzi, de Hámori Máté és az ÓDZ több-
ször is fellép: klasszikus zenei nyitókon-
certjük után második műsorukban a fi lmek 
és tv-sorozatok zenéi kapják a főszerepet, 
felcsendülnek a Game of Thrones és a Ka-
rib tenger kalózainak ismerős és kedvelt 
dallamai. Retro rajongóknak és fi lmzene-
őrülteknek kötelező program!

Pop a színpadon
Az ingyenes koncertek sorát Jamie Win-

chester és Hrutka Róbert folytatja, akik a 
Mendelssohn Kamarazenekarral karöltve 
ismét színpadra állítják Wood & Strings cí-
mű, különleges hangulatú előadásukat. A 
változatos programokat gazdagítja a Like 
A Rolling Stone című produkció is: a Bo-
nus Track zenekar olyan neves művészek-
kel kiegészülve, mint Ónodi Eszter, Trokán 
Anna, Trokán Nóra, Simon, Kornél, Törő-
csik Franciska, és Sztarenki Dóra, Bob Dy-
lantől kezdve Jimmi Hendrixen és a Beatle-
sen keresztül Lenny Kravitzig végigkalau-
zolja a közönséget az elmúlt 50 év poptör-
ténelmén.

Világzene, soul, tangó
Javában tombol majd a nyár, amikor 

Orosz Zoltán harmonikaművész és barátai 
örömzenét hoz a Fő térre. Francia sanzon, 
orosz cigánydal, argentin tangó, a Balkán 
páratlan ritmikai világa, világzene, jazz, 
fi lmzene és magyar népdal – megannyi ze-
nei stílus egy koncerten, a magyar zenei élet 
kiemelkedő előadóinak fergeteges előadá-

sában. Az örömzene mellett a Soul szerel-
mesei című Aretha Franklin emlékkoncer-
ten a műfaj legismertebb dalai csendülnek 
majd fel. 

Igazi nemzetközi sztárok is érkeznek 
Óbudára. Két évtizednyi, a világot Syd-
ney-től San Franciscón és Berlinen át egé-
szen Pekingig átívelő, fergeteges koncert-
sorozattal a háta mögött jön a francia Paris 
Combo is, emellett a Fő tér színpadán kö-
szönthetjük a német Quadro Nuevo akuszti-
kus quartettet, akik zenéjükkel „Európa vá-
laszát adják az argentin tangóra”.

Recirquel-Újcirkusz
A Fő tér egyik legpatinásabb helyszínén, 

a Zichy udvarban lép fel a nemzetközi hír-
nevű, de alapítóját tekintve óbudai gyöke-
rű Recirquel-Újcirkusz Társulat. A Müpa és 
a társulat közös produkciójában lenyűgöző 
artisták, táncosok és zenészek keltik életre 
a korszak dekadens és fülledt erotikájú vi-
lágát, felidézve a századelő párizsi lokáljai-
nak vággyal teli és szerethető miliőjét.

Részletes program: www.obudainyar.hu 
Érdekességek, információk fotógalériák: 
facebook.com/obudainyar.hu

Cseresznyés búcsú
A júniust záró Óbudai Búcsú szintén kü-

lönleges program. A „Kirschen Kiritog” 
(Cseresznyés búcsú), mintegy háromszáz 
éves múltra tekint vissza: eredetileg a Szent 
Péter és Pál Főplébánia-templom védő-
szentjeinek búcsúja volt, és a főplébánia-
templom körül tartották. Az idei búcsú dísz-
vendége Pilisvörösvár, fellépői pedig Szan-
di, és a gyermekkoncertjei miatt is népsze-
rű Szalóki Ági.

Blues, Shakespeare
Az Óbudai Nyár további helyszíne még a 

budapestiek körében népszerű Kobuci Kert, 
amely otthont ad a VII. Blues Fesztiválnak. 
Ez mára a műfaj talán legfontosabb főváro-
si ünnepévé nőtte ki magát, az eseménynek 

is köszönhető, hogy a kelet-európai blues 
ma nemcsak egy tradicionális műfaj, hanem 
eleven, kortárs művészi erő is.

A Fő téri helyszínek mellett Kaszásdűlő 
is várja az érdeklődőket. Klasszikusok újra-
gondolva – ez a mottója a Pethe Ferenc té-
ren a kifejezetten ide készült színházi elő-
adásnak. Dicső Dániel rendező William 
Shakespeare Tévedések vígjátéka című mű-
vét állítja a rögtönzött színpadra.

Új bemutatók
Az Óbudai Társaskör kertje a sok kiváló 

zenei program mellett egy új bemutatónak 
ad otthont. Fesztbaum Béla rendezésé ben a 
„Café Mennyország” című régi pesti kaba-
rét adják elő. Az Aquincumi Múzeum rom-
kerti színpadán pedig Friedrich Dürrenmatt: 
A nagy Romulus című darabját láthatják az 
érdeklődők Papp Dániel rendezésé ben. 

A változatos helyszínek sorát gazdagítja 
többek közt az Esernyős – Óbudai Kulturá-
lis, Turisztikai és Információs Pont különle-
ges atmoszférájú belső udvara is.

Parádés nyárzárás
A Fő téri programok július végéig tarta-

nak, azonban augusztus nyárzáró hónapjá-
ban is bőven lesz még szórakozási lehető-
ség az Óbudai Nyár keretein belül. Az Óbu-
dai Társaskör, a múzeumok, a kerületi kul-
turális intézmények megannyi programot 
ajánlanak erre a hónapra is. Az Esernyős te-
rasza minden héten várja a pihenni, kikap-
csolódni vágyókat. Az Óbudai Nyár záró-
rendezvénye a Hékás Békás, a Csobánka té-
ren egésznapos programokkal várják a csa-
ládokat, este a KFT koncertje zárja a nyarat.

A június 14-től augusztus 31-ig tar-
tó eseményen a helyszínek sokasága és a 
programok változatossága olyan lüktető 
nyári atmoszférával egészül ki, amely bár-
ki számára felüdülés egy forró nyári estén.

Az eseményekről részletesen olvashatnak 
a programsorozat műsorfüzetében, illetve a 
www.obudainyar.hu oldalon

Több mint 250 program 20 helyszínen

Fotó: Zumpf András
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Egy távoli kis faluból indult el, Óbudán kötött ki, 
itt vert gyökeret több mint fél évszázaddal ez-
előtt. Kádár József azóta óbudainak vallja magát, 
aki kutatja a kerület múltját, illetve az itteniek 
megélhetésében oly fontos, meghatározó szere-
pet játszó téglagyártás történetét. E témakörből 
számos publikációja jelent meg. Hely- és ipartör-
téneti kutató munkája elismeréseként, idén Pro 
Óbuda-díjban részesült.

Kádár Józsefről elmondható, hogy téglá-
ról téglára rakta össze gazdag életmű-

vét. A Pro Óbuda rangos díjra való felterjesz-
tésben többek között ez áll: „1986-tól kezdő-
dően a hely- és ipartörténeti kutatásaival fel-
tárta az Óbuda múltját meghatározó tégla-
gyártást, mely ezt a római kortól a Zichye-
ken keresztül a közelmúltig e jelentős tele-
pülést még ismertebbé tette a régió számára. 
2016-ban emléket állított Óbuda egykori tég-
lagyárainak a Táborhegyi Népház homlok-
zatán kialakított állandó tégla és cserép kiál-
lítással. Publikációval, hely- és ipartörténeti 
fórumokon, sajtón és médián keresztül, illet-
ve személyes idegenvezetéssel igyekezett és 
igyekszik ma is, megismertetni és megked-
veltetni Óbudát, mind a helyi lakossággal, 
mind másokkal. Örömmel vesz részt a kerü-
let műemlékeinek renoválásában, támogatja 
az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének ér-
tékfeltáró- és értékmentő munkáját. Hely- és 
ipartörténeti kutató munkája elismeréseként 
méltán érdemes a Pro Óbuda-díjra.”

- Gratulálunk az elismeréshez. Hogyan lett 
egy kis falu szülöttje Óbuda-barát, sőt a kerü-
let szerelmese? Egyáltalán, hogyan került ide?   

  - Feleségem családját Zugligetből ide tele-
pítették 1952-ben, kellett a villa… 1961-ben 
volt az esküvőnk és hét évre rá költöztünk a 
III. kerületi Táborhegyre. Ha egyszer meg-
találja az ember a helyét, nincs miért tovább 
állnia. Nagyon megszerettem ezt a „vidéket”.

-  Belsőépítészként, hogy jött a téglák sze-
retete?

- Adta magát. Mióta itt lakom, láttam a 
téglagyárakat. Bélyeges téglákkal 1988 óta 
foglalkozom. Sokat olvastam róluk, és ak-
tív dolgozóként, amikor az időm engedte in-
tenzívebben elkezdtem kutatni a történetü-
ket, amely nagyon érdekes volt a számom-
ra. Munka után rendszeresen útba ejtettem 
az Óbudán folyó bontásokat, és szinte min-
den nap találtam vagy kaptam egy-egy, ad-
dig nem ismert téglát. Néhány év alatt je-
lentős gyűjteményre és ismeretekre tettem 
szert ebben a témakörben. A gyűjtemény 
alapján elkezdtem összeállítani a Magyaror-
szági Bélyeges Téglák Katalógusát, amely-
ben minden egyes tégla rajza külön kartont 
kap. Nemcsak a saját gyűjteményemet kata-
logizáltam, hanem másokét is feldolgoztam, 
például a Kőbányai Helytörténeti Gyűjte-
mény ezerötszáz darabos kollekcióját. 

- Hány „jegyzett” saját téglája van?
- Téglagyűjteményemben háromezer bé-

lyeges tégla van, a katalógus pedig mintegy 
hatezer tételt foglal magába.

-A téglából egyenesen következik a tető-
cserép-szerelem?

- Nem, de kezdettől fogva fi gyelemmel kí-
sértem a tetőcserepeket is, és kialakítottam 
a Magyarországi Tetőcserepek Katalógusát. 
A gyűjteményben több mint hatszázötven 
különféle, katalogizált tetőcserép van. Ma - 
feltehetően –, ez Magyarország legnagyobb 
rendezett tetőcserép-gyűjteménye. 

- Több tanulmányt is írt…
- A Budapest-Kőbányai gyűjtemény fel-

dolgozását követte a Kőbányai téglagyá-
rak című tanulmány megjelenése 2005-ben. 
Óbuda történetében, a rómaiak óta jelentős 
iparág volt a tégla- és cserépgyártás, ezért 
2010-ben, a kerület területén annak idején 
működő, mind a tizenkét téglagyár törté-
netét „Óbudai téglagyárak” című tanulmá-
nyomban dolgoztam fel. Két évvel később 
pedig megjelent a „Magyarországi tetőcse-
repek fajtái” című tanulmányom. 

- Gondolom, azóta sem tétlenkedik, bár a 
nagy családja leköti minden idejét.

- Valóban, amikor tehetem, unokázom, 
igyekszem minél többet lenni a gyerekek-
kel, de azért a hobbimról sem mondok le, 
szívesen olvasok is. Kisebb írásaim jelennek 
meg folyóiratokban, szakmai kiadványok-
ban, és rendezem a gyűjteményem sorsát, hi-
szen az élet nem tart örökké. Jó volna vala-
hol kialakítani ennek a szép tégla- és tetőcse-
rép kollekciónak egy méltó helyet, hogy az 
utókor is megcsodálhassa az elődök munká-
ját. Hogy lássák, milyen komoly téglagyártó 
ipara volt a kerületnek. Úgy gondolom, hogy 
nem szabad hagyni, hogy elvesszenek ezek 
az emlékeket, mert hozzá tartoznak múl-
tunkhoz, és sok mindent elmondanak rólunk, 
egy ipari kultúráról, ha van türelmünk hozzá, 
hogy kicsit belemélyedjünk. Egy kis múze-
um, kiállító terem erre kitűnő alkalmat nyúj-
tana, mert jelenleg a ház körül tárolom tég-

lákat kupacokban. Az önkormányzattal most 
kívánok tárgyalni, hátha sikerül egy megfe-
lelő helyet találni a gyűjteményemnek. 

- Mi a szép ebben?
- Visszakérdezek, mi a szép a szalvetta- 

vagy gyufásdoboz-gyűjtésben? A téglák is 
nagyon szépek és egyediek.

- A gyerekei nem örökölték a szenvedélyét?
- Sajnos nem, ők mással foglalkoznak és 

azokon a területeken nyújtanak értékeset. 
Egyébként hatan itt laknak Óbudán, ketten 
meg a közelben.                    Temesi László

Kádár József: Kőtelektől a Pro Óbuda-díjig

Tégláról téglára rakta össze gazdag életművét

Névjegy – Aktív életút
Kádár József belsőépítész tervező, hely- 
és ipartörténész. Született: 1933. július 
17-én Kőteleken, a Tisza mellett. Édes-
apja kántortanító, édesanyja tanítónő volt, 
négy gyermekük született. Elemi iskolai 
tanulmányait Kőteleken, a középiskola-
it Szegeden, a Piarista, majd az államo-
sított gimnáziumban végezte, ezután egy 
évig asztalos inas volt. 1953-ban az Új-
pesti Faipari Technikumban érettségizett, 
ahol technikusi oklevelet, 1958-ban a Ma-
gyar Iparművészeti Főiskolán belsőépíté-
szeti tervezői diplomát szerzett. 
1961-ben nősült, felesége, Németh Noémi 
(tavaly hunyt el), nyolc gyerekük született, 
jelenleg 30 unokája és 3 dédunokája van.
 Munkahelyei: Néprajzi Múzeum, Keres-
kedelmi Tervezőiroda, Szolnok Megyei 
Tanácsi Tervezőiroda, Pest Megyei Taná-
csi Tervezőiroda, Középülettervező Válla-
lat (KÖZTI), belsőépítész tervező. 
Alapító tagja a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületének és a „Monarchia” Bé-
lyeges Téglagyűjtők Egyesületének, tag-
ja az Óbuda- Hegyvidékiek Egyesületnek, 
melyben 2016 óta állandó tégla- és cse-
répkiállítása van, gyűjteménye 2016-ban 
felvételt nyert a Helyi Értéktárba. Elisme-
rései: Aranydiploma (2008), Gyémántdip-
loma (2018), Pro Óbuda-díj (2019).

Fotó: Antal István
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Dr. Demeter Gellért, az 
egészségügyi, szociális 
és lakásgazdálkodási 
bizottság elnöke, a 
pénzügyi, tulajdonosi 
és vagyonnyilatkozat-
kezelő bizottság, vala-
mint a kulturális és tu-
risztikai bizottság tagja. 
A Fidesz-KDNP 1. szá-
mú egyéni választóke-
rületének önkormány-
zati képviselője. Körze-
te a Szépvölgyi út, Bécsi 
út, Tímár utca, Pacsirta-
mező utca, Tavasz utca, 
Árpád fejedelem útja ál-
tal határolt terület.

- Mi foglalkoztatta leginkább a választó-
kerületében élőket az elmúlt közel öt évben? 

- Nehéz röviden válaszolni, de lényegé-
ben két fő kérdéskörrel találkoztam az el-
múlt években. Az egyik a környezetüket 
szívükön viselők, környezetüket kényelme-
sebbé tenni kívánók kérései (utcaburkola-
tok cseréje, közparkok karbantartása, épü-
letek felújítása, játszótér felújítása, közvi-
lágítás korszerűsítése stb.), a másik pedig 
azon szociális, lakhatási gondjaikat megol-
dani kívánók, akik elsősorban az egészség-
ügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizott-
ság elnökeként kerestek meg és nem mint 
kerületi képviselőt.

- Milyen változásokat, előrelépéseket si-
került elérni ezekben a kérdésekben?

- Bús Balázs polgármester úrnak és csa-
patának köszönhetően számos fejlesztés tör-
tént a kerületben. A leglényegesebbek: a Tí-
már utca Duna felőli oldala, azaz az Árpád 
fejedelem útja–Lajos utca közötti szakaszon 
az aszfalt teljes útszőnyegezést kapott, mely 
útszőnyegezés mellett a gépjármű parkolási 
felületek is megújításra kerültek.

Közvilágítás hálózatbővítésekre került 
sor a Tímár utcában, a Viador utcában, 
a Kálvin közben és a Beszterce utcában 
2015 nyarán.

A Vackor óvoda konyhájának felújítása 
2015-ben megtörtént.

A Pacsirtamező utca és a Kiskorona utca 
közötti terület megújítása megtörtént 2015-
2016. években.

A Katonavárosi amfi teátrum–Viador ut-
ca által határolt területen az Amfi teátrum 
sétány kialakítása méltó eredménye az el-
múlt esztendőknek, ahogy az Árpád fejede-
lem útja, Dereglye utca vége és a Görzenál, 
illetve a Vízművek telephelye között talál-
ható park padjainak a felújítása is.

A III. kerületi önkormányzat és a főváros 
közös beruházásában újult meg a Flórián té-
ri aluljáró dél-keleti homlokzatának festése.

A Kolosy tér, mely Óbuda kapuja Bubi-
állomással gyarapodott.

A Mókus Bölcsőde és 
Óvoda az „Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zat középületeinek ener-
getikai korszerűsítése” cí-
mű projekt keretén belül 
megújult.

Belső-Óbuda több gya-
logos átkelőhelye, keresz-
teződése akadálymentesí-
tett lett. A redőzött, illetve 
pontozott felületű burko-
lati elemek, taktilis veze-
tősávok a vakok és gyen-
génlátók közlekedését se-
gítik.

Az Óbudai Árpád Gim-
názium 2016-ban új abla-
kokkal és megújult hom-

lokzattal kezdhette a tanévet a magyar ál-
lam és Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának köszönhetően. A fejlesztés kere-
tében kicserélték a műemléképület ötszáz-
nál is több ablakát, és ahol szükséges volt, a 
homlokzatot is kijavították, illetve felújítot-
ták a tetőszigetelést, az ereszcsatornákat és 
a burkolatokat.

A Nagyszombat utca Duna felőli olda-
lán lévő játszótér felújítása megtörtént 
2016-ban.

A Kiskorona utcában járda-felújítási 
munkák teljes körű kivitelezésére került sor 
a 2016-os évben.

Az Óbudai Református Egyházközség 
parókia tűzfalának homlokzati szigetelése 
és színezése megtörtént az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata hathatós támoga-
tásával. A falgrafi kán Kós Károly rajzaiból 
készült montázs látható.

- Milyen jelentősebb beruházások való-
sultak meg a kerületnek ebben a részében? 

- Az előző kérdésre adott válaszomhoz 
még hozzátenném, hogy több ezer fa ül-
tetése valósulhat meg a III. kerületben an-
nak a nagyszabású fásítási, növénytelepíté-
si programban, amelyet Bús Balázs polgár-
mester úr kezdeményezett.

Az Óbuda utcai háziorvosi rendelő ener-
getikai korszerűsítési projekt keretében 
megújult a 2017. évben.

Segélyhívó oszlop áll immáron a Kolosy 
téren is a 2017. évtől.

Bubi-állomással gyarapodott a Lajos utca 
– Nagyszombat utca kereszteződése a 2017. 
évtől.

Az Árpád Gimnázium új tornatermének 
kialakítására együttműködési megállapo-
dást kötött a III. kerületi tankerület, a III. 
kerületi önkormányzat és a Nemzeti Sport-
központok 2018-ban, mely beruházás meg-
valósítása folyamatban van.

2018-ban felavatásra került a szovjet 
megszállás áldozatainak emlékműve – gu-
lág-emlékmű – az Árpád fejedelem útja 
melletti parkban.

Évről évre egyre többen választják köz-
lekedési eszközként az elektromos autó-
kat, ezért szükségessé vált a töltőpontháló-
zat létesítése, új töltőpontok helyszínei töb-
bek között: Kiskorona utca 16. szám, Lajos 
utca 109., Tél utcai parkoló, Szőlő utca 2-
4. szám előtt.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
hathatós támogatásával felújításra került a 
Mókus utca 24. szám alatti műemlék lakó-
épület utcai homlokzata a 2018. évben.

Óbuda-Békásmegyer Örmény Nemzeti-
ségi  Önkormányzata és Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata kőkeresztet állított 
Óbudán, a Serfőző utca és a Lajos utca ta-
lálkozásánál  az  örmény genocídium emlé-
kére a 2018. évben.

Önkormányzati forrásból és az óvoda 
mellett működő egyesület közreműködésé-
vel újult meg a Mókus tagóvoda udvara a 
2018. év nyarán.

Útfelújítás történt a Szépvölgyi úton a 
2018. évben. 

A teljes kerület akadálymentességi felmé-
rését és ennek alapján a mozgásukban  kor-
látozott emberek  közlekedését biztosító 
térkép elkészítését, és naprakészen tartását 
rendelte meg az önkormányzat 2018-ban. A 
fejlesztést a Route4U elkészítette, ezen túl 
Óbuda-Békásmegyeren is gyorsan, felhasz-
nálóbarát módon készíthető akadálymentes 
térkép, mely megkönnyíti a kerekesszékkel 
közlekedők hétköznapjait.

- Milyen fejlesztések várhatók a közeli jö-
vőben?

- Kormányzati támogatásból a Szépvöl-
gyi úti parkot korszerűsíti az önkormány-
zat, mely apró park Óbuda kapuját jelenti 
és ezen közpark tervezésében a helyben la-
kók hathatósan részt vettek.

Óbudai Promenád fejlesztése történik 
2019-2020 években. 

Az egészségügyi, szociális és lakásgaz-
dálkodási bizottság elnökeként büszke va-
gyok arra, hogy Óbudát gondoskodó vá-
rosnak hívják, mely köszönhető annak, 
hogy az évek során folyamatosan erősödik 
a szociális védőháló, hogy általa a lehe-
tő legtöbb embert tarthassunk meg óbudai 
közösségünk számára, amelynek közössé-
gépítésére minden helyben lakót felkérek, 
illetve megköszönöm, aki kerületünk bár-
milyen színterén részt vesz a közösségépí-
tésben.

Továbbá büszke vagyok arra, hogy Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata 2015-ben 
megkapta az Idősbarát Önkormányzat-dí-
jat, ahogy arra is büszke vagyok, hogy 
Forrai Katalin Díjban részesült az Óbudai 
Egyesített Bölcsődék intézménye szintén 
2015-ben.

Bús Balázs polgármester úr 2018-ban át-
vette Kardosné Gyurkó Katalintól a  Nagy-
családosok  Országos Egyesületének (NOE) 
Családbarát Önkormányzat Díját.

Választókerületek önkormányzati képviselői

Dr. Demeter Gellért Belső-Óbuda fejlődéséről
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Június 14-én világszerte szá-
mos országban a véradókat 

ünnepelik. Ezen a napon tiszte-
letünket fejezzük ki azon több 
millió ember előtt, akik ön-
zetlen adományukkal, vérük-
kel, életet, reményt adnak be-
teg embertársaiknak. Ennek a 
napnak két üzenete van, egy-
részt felhívni a világ fi gyel-
mét, hogy minden vércsoport-
ra szükség van, hiszen a három 
különböző típusú donáció (vö-
rösvérsejt, plazma, vérlemezke) 
minden vérre, vérkészítmény-
re szorulón tud segíteni. Más-
részt, ez a nap  az önkéntes vér-
adók ünneplésének és köszön-

tésének is a napja, világszerte. 
Emberek milliói olyan szemé-
lyeknek köszönhetik életüket, 
akikkel soha nem találkoznak – 
akik szabad akaratukból, ellen-
szolgáltatás nélkül adtak szá-
mukra vért.

A Véradók Világnapja ese-
ményhez kapcsolódóan a Szent 
Margit Kórházban újra véradás 
lesz. A programmal egyidőben 
az Országos Vérellátó Szolgá-
lattal és az Országos Baleset-
megelőzési Bizottsággal közö-
sen hívjuk fel a fi gyelmet az ön-
kéntes véradás fontosságára és a 
nyári időszakban megnövekvő 
balesetek megelőzésére!

Szám os olyan betegség létezik, ami 
egy-egy szerv működésének elégte-
lenségét és ezáltal a beteg halálát 
okozhatja. A vese működését a leg-
több esetben művese kezeléssel 
pótolni lehet, az érintett beteg túl-
élése hosszú távon, akár éveken-év-
tizedeken keresztül is biztosítható. 
A művese kezelés célja azoknak az 
anyagoknak az eltávolítása, amit 
egészséges személyekben a vese a 
vizelettel kiválaszt. 

A vesepótló terápia egyik 
fajtája a a hemodialízis. 

Lényege, hogy egy készülék se-
gítségével a beteg vérét szűrőn 
áramoltatjuk keresztük, azaz 
megtisztítjuk a káros anyagok-
tól. A kezelést heti 3-szor, al-
kalmanként 4 óra időtartamban 
végezzük. A dialízis nem okoz 
a beteg számára kellemetlensé-
get vagy fájdalmat, nehézsége 
azonban az a kieső idő, amit a 
pácienseinknek a művese állo-
máson kell tölteni. A vesepótló 
kezelés másik formája a hashár-
tyán keresztül végzett szűrés, 

az úgynevezett peritoneális di-
alízis. A beteg - miután minden 
részletre kiterjedő kiképzésben 
részesült -, otthonában önálló-
an végzi el annak az oldatnak a 
hasüregbe töltését majd leenge-
dését és friss oldatra cserélését, 
ami a káros anyagok eltávolítá-
sát biztosítja. 

A Szent Margit Kórház Taraba 
István Művese Állomásán mint-
egy 140 beteg dialízis kezelését 
biztosítjuk. A hemodialízisben 
reggel 6 és este 10 óra között, há-
rom turnusban zajlanak a kezelé-
sek. Szaknővéreink, akik speci-
ális képzést kaptak a kezelések 
elvégzésére, nefrológus szakor-
vos vezetésével, de önálló fele-
lősségi körrel, magas színvona-
lon végzik feladatukat. A keze-
lés elindítása, a hemodialízis 4 
órája alatt a betegek állapotának 
szoros megfi gyelése, majd a dia-
lízis készülékről történő lecsatla-
koztatás mellett nővéreink nem-
csak a betegek általános állapo-
tának alakulására fordítanak fi -
gyelmet, hanem követik szemé-

lyes sorsukat, örömeiket és ne-
hézségeiket is. Pácienseink szá-
mára a szükséges diétát művese 
állomásunk dietetikusa állapít-
ja meg, aki folyamatosan ellen-
őrzi megfelelő tápláltsági álla-
potukat is. A rászorulók szociá-
lis támogatásáról szociális mun-
kásunk gondoskodik, ő segít el-
igazodni a számos anyagi és ter-
mészetbeli segítségnyújtási for-
ma között és igény szerint meg is 
szervezi azokat.

 A művese kezelés a szakápo-
lás magas szakmai színvona-

lát képviseli. A dialízis  iránt ér-
deklődő nővéreket saját magunk 
képezzük ki, a fi zetett munka-
körbe történő belépést követő-
en 3 hónapon keresztül oktat-
juk őket, ezt követően felügye-
let mellett végzik a kezeléseket, 
és sikeres vizsga letételét köve-
tően válnak dialízis szakápoló-
vá. Művese állomásunkon dia-
mikus, fi atal, lelkes nővérgárda 
dolgozik, akik várják ambíció-
zus, tanulni vágyó egészségügyi 
szakdolgozók jelentkezését és 
csatlakozását csapatunkhoz. 

Dr. Haris Ágnes belgyógyász 
nefrológus főorvos, a Taraba Ist-
ván Művese Állomás vezetője

Művesekezelés a Szent Margit Kórházban

Megújult KönyvMegálló – Gyógyulást segítő kötetek
A Vörösvári úti Szent Margit Rendelőintézet várótermében kí-
vül-belül megújult a KönyvMegálló könyvespolca. Új dizájnnal, 
gyógyulást segítő, tematikusan összeállított kötetekkel várják az 
egészségmegőrzés iránt érdeklődőket, a gyógyulni vágyókat. A 
Hozd! Cseréld! Vidd! elv itt is érvényesül: a vizsgálatokra várako-
zás közben lehetőség van a válogatásra és a cserére is. 

Fotó: Antal István
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Változik a Tüdőgondozó ellátási rendje
Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy 2019. szeptember 
1-jétől a Tüdőgondozó ellátási rendje az alábbiak szerint válto-
zik. A háziorvosi beutalóval érkező páciensek részére napon-
ta orvosonként 5 időpontot tudunk biztosítani; a gondozott be-
tegek számára naponta orvosonként 8 időpontot tartunk fenn; 
kontroll vizsgálatra érkező páciensek részére a rendelésen tu-
dunk időpontot biztosítani. Természetesen a sürgősségi ellátást 
igénylő betegeket is ellátjuk, ehhez azonban szükséges a házi-
orvos előzetes telefonos egyeztetése a Tüdőgondozóval, vala-
mint ezen egyeztetés tényét kérjük feltüntetni a beutalón is. A 
sürgősségi ellátás kategóriájába tartoznak: nem uralható lázas 
állapot köhögéssel; mellkasi fájdalom – fi zikális státusz feltünte-
tésével a beutalón; véres köpetürítés az elmúlt két napban; hir-
telen (két napon belül) jelentkező nehézlégzés.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Szent Margit Rendelőintézet

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere rendszeresen részt vesz a 
Flórián téri ételosztásokon. A gyer-
meknap alkalmából tartott ételosztást 
az Ételt az Életért Közhasznú Alapít-
vány szervezte az Összefogás Óbudá-
ért Egyesület közreműködésével.

A gyermeknapi programot 
hagyományosan Óbudán, a 

Flórián téren, a „Faluház” előt-
ti parkolóban tartották. Azokat a 
családokat várták, akik az Óbu-
dai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ ellátott-
jai. A 800 adag meleg ebéd mel-

lé egy-egy gazdag, tartós élelmi-
szercsomagot is ajándékoztak az 
érkezőknek, összesen 4,5 tonna 
mennyiségben, illetve gyermek-
napi programokkal is kedves-
kedtek a kicsiknek. Az élelmi-
szercsomagban akár 1-2 heti fő-
zéshez is elegendő tartós élelmi-
szert találtak, illetve fi nomságo-
kat, csemegéket is vihettek ha-
za a gyerekeknek. A felnőttek-
ről sem feledkeztek meg, ők egy 
vászon bevásárlószatyrot és élel-
miszertartó dobozt kaptak aján-
dékba az Összefogás Óbudáért 
Egyesület jóvoltából. Az Országos Patikanaphoz idén is 

csatlakozik a Flórián gyógyszertár 
június 12-én.

A minden év júniusában immár 
hagyományosan megtartan-

dó patikanap alkalmat te remt ar-
ra, hogy szorosabbra fűzzék a 
kapcsolatot a gyógyszertárat láto-
gató felnőttekkel, a velük érkező 
gyermekekkel a patikában dolgo-
zó gyógyszerészek és assziszten-

sek. A gyorsabb gyógyulásban, az 
egészség megóvásában, a beteg-
ségek sikeresebb megelőzésében 
ugyanis fontos szerepük van. A 
patikanapon ajándékkal várják a 
betérőket. A gyermekek játékos 
arcfestésen vehetnek részt, míg 
a felnőttek minden olyan egész-
séggel, betegséggel összefüggő 
kérdésükre választ kaphatnak a 
szakemberektől, amit eddig még 
nem tettek fel más alkalmakkor. 
(Cím: Szentendrei út 2/a, a házi-
orvosi rendelő mellett).

Egyedi termékek katalógusa
Megjelent az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 
Termékkatalógus című kiadványa, melyben az intézmény közép-
súlyosan értelmi fogyatékos ellátottjai által készített termékeket 
mutatják be. Ezek megvásárolhatók a központban (Benedek Elek 
utca 1-3., hétfő-péntek 8-tól 14 óráig) vagy a következő időpon-
tokban a Flórián Üzletközpontban: június 7., június 18., június 21., 
június 28. 8.30-tól 12.30 óráig. A Termékkatalógus online verzió-
ja megtekinthető: obudairehab.hu/termekkatalogus.

ALAPOZÓ TERÁPIÁS NYÁRI TÁBOR ÓBUDÁN 5-10 éves ko-
rú gyermekeknek a Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány szervezés-
ében. Alapozó terápiás csoportfoglalkozások, képességfejlesz-
tés, iskola-előkészítés, logopédia. Érdeklődni, jelentkezni lehet a 
következő telefonszámon: Szobrász Judit 06-70-544-1320 vagy 
e-mailben: alapitvanyfl ora@gmail.com 

Ételosztás gyermeknapon

Patikanap 
Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István











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

 Óbudai sziréna
Oviban jártak a rendőrök Kerületi siker 

az országos szakmai versenyen
Az ORFK - Országos 
Baleset-megelőzési 
Bizottság a hagyomá-
nyoknak megfelelő-
en a rendőri állomány 
szakmai ismereteinek 
bővítése és vezetés-
technikai tudásának 
javítása érdekében 
idén májusban ismét 
meghirdette az orszá-
gos rendőr szakmai 
versenyt, immár IX. al-
kalommal. Az igen ní-
vós és elismert, elmé-
leti és gyakorlati ismeretekre egyaránt épülő verseny 
budapesti fordulóján a rendészeti osztály járőrszolgá-
lati alosztályától Detrich Martin rendőr törzsőrmester 
képviselte a III. kerületi kapitányságot, aki gépkocsizó 
járőr kategóriában az előkelő II. helyet szerezte meg. 

A III. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai nemrégiben ellátogattak az Óbudai Mesevi-
lág Óvoda Cseppke tagóvodájába, ahol az egyenruhás kollégák közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatos foglalkozást tartottak a gyerekeknek.

Baleset-megelőzési kisfi lm a szelfi zésről
A KRESZ szabályainak megszegése senkit nem tesz naggyá – üzeni legújabb baleset-megelőzési kisfi lmjében a rendőrség. A fi lm 
„hőse”, McTristan vezetés közben szelfi zik, 160-nal száguldva teszi fel a világhálóra a fotókat. A hősködés  tragédiával végződik. Egy-
re népszerűbb a fi atalok körében a vezetés közbeni szelfi zés. Nem gondolnak azonban arra, hogy ez mennyire balesetveszélyes. Egy 
átlagos szelfi zés körülbelül 14 másodpercig tart, ezalatt a 100 kilométer/óra sebességgel haladó gépkocsi mintegy 400 métert tesz 
meg. Európában a 15-29 évesek körében a közlekedési balesetek jelentik az első számú halálozási okot, a gépjárművezetők körében 
a 17-24 évesek vannak leginkább a közlekedési kockázatoknak kitéve – tették közzé a Látni és látszani elnevezésű kampányban. 
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A III. kerületi Rendőrka-
pitányság lopás gyanúja 

miatt folytat nyomozást isme-
retlen tettesek ellen.

A jelenleg rendelkezésre ál-
ló adatok szerint két férfi  áp-
rilis 8-án 17.51óra körül egy 
óbudai bevásárlóközpont üz-
letéből az áruvédelmi jelzés 
megrongálásával eltulajdo-
nított egy Apple WatchS3o-
kosórát. A férfi akról az üzlet-
ben felvétel készült. A feltéte-
lezett elkövetők: két 25-35 év 
körüli férfi , egyikük a bűncse-
lekmény elkövetésekor feke-
te baseball sapkát, sötét kabá-
tot, világos nadrágot és fekete 
cipőt viselt, míg társa szintén 
fekete baseballsapkát, fekete 
kabátot, valamint kék farmer-
nadrágot, illetve fekete cipőt.

A rendőr munkatársai kérik, 
hogy aki a képen látható fér-
fi akat felismeri, tartózkodá-
si helyükkel vagy a bűncse-

lekménnyel kapcsolatosan in-
formációval rendelkezik, akár 
névtelensége megőrzése mel-
lett tegyen bejelentést a 06-
80-555-111-es „Telefontanú” 
zöldszámán, a 107 vagy 112 
központi segélyhívószámok 
valamelyikén!

Felismeri őket?

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata 2012-ben rendelkezett 
a vízi járőr szolgálat létrehozásá-
ról. A BRFK Dunai Vízirendé-
szeti Rendőrkapitánysággal kö-
zös együttműködési megálla-
podás keretén belül alakították 
ki a vízi szolgálatot. A felada-
tok ellátásának érdekében sze-
rezték be a jelenleg is haszná-
latban lévő Wawe 520 gumites-
tű kisgéphajót. A hajón egyszer-
re egy közterület-felügyelő lát el 
közös szolgálatot a BRFK Dunai 
Vízi rendészet munkatársával. A 

szolgálat idényjellegű és meg-
határozott területre terjed ki, a 
Duna közel 10 folyamkilométer 
hosszú szakaszát érinti.

A közös járőrpáros a vízi 
úton történő közlekedés sza-
bályainak betartatásával, a vízi 
sportok biztonságának felügye-
letével, a tiltott helyen fürdőzés 
visszaszorításával törekednek 
megőrizni a rendet. A szolgá-
lat eddigi fennállása alatt több-
ször biztosítottak vízi túrákat, 
kajak-kenu táborokat, számos 
esetben nyújtottak segítséget 

bajba jutott motorcsónak, ke-
nunak, kajaknak. Többször ke-
rült sor élet- és vagyonmentés-

re. A közös járőrszolgálat 
fő feladata a vízi közleke-
dés biztonsága, a vízi köz-
lekedési balesetek megelő-
zése, a bekövetkezett vízi 
baleset esetén mentési fel-
adatok ellátása.

Partőrség
A Római-part közkedvelt-

sége miatt odafi gyelést és 
nagy felkészültséget igényel 
a tavaszi-nyári időszakban. 
Ezért a lakosság számára él-
hetőbbé és barátságosab-
bá tétele érdekében, a hajós 
szolgálat mellett ez évtől egy 
partőri szolgálatot is felállí-
tanak. A partőri szolgálat ki-
egészítve a hajós szolgálatot, 
a zöldfelületek és egyéb köz-
területi részek fenntartását, 

kezelését és a közterületi jelenlét 
biztosítását szolgálja a közterület 
rendjének és védelmének javítá-
sa érdekében.

Irodakonténer
Hamarosan a partőri szolgálat 

egy irodakonténer felállításával, 
valamint egy elektromos kisau-
tón szolgálatot teljesítő közterü-
let-felügyelő – parkőr járőrpáros 
szervezésével látja el feladatait 
a hajós szolgálattal megegyező, 
kiemelt időszakokban.

Az irodakonténer a nyár fo-
lyamán a Kossuth Lajos üdülő-
part és a Pünkösdfürdő utca ta-
lálkozásában lévő területen ta-
lálható. Ez a Római-partot láto-
gatók számára egy kiemelt, te-
rületi ügyfélszolgálati irodaként 
is funkcionál, ami a panaszok, 
bejelentések gyorsabb kezelé-
sét, a hatékonyabb reagálást te-
szi lehetővé.

Hajós járőr
a Duna óbudai szakaszán
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Véget ért a 2018/2019-es 
tanévre meghirdetett, Óbu-
da-Békásmegyer általános 
iskolái közötti verseny, ame-
lyen első helyen a Bárczi 
Géza Általános Iskola isko-
labüféje és annak üzemelte-
tője, Petykó Mária végzett.

A verseny részeként 
Óbuda-Békásme-

gyer Védőnői Szolgála-
ta iskolavédőnői 2019 ta-
vaszán valamennyi III. 
kerületi oktatási intéz-
mény iskolabüfé kíná-
latát részletesen felmér-
ték egységes szempon-
tok alapján, az OGYÉI 
ajánlása szerint.

A verseny második 
részében – a korábbi 
évekhez hasonlóan – az 
Iskolabüfé Munkacso-
port tagjai is meglátogat-
ták azt az 5 kerületi isko-
labüfét, ahol az első fel-
mérés során az iskolabü-
fék kínálata a legjobbnak 
bizonyult. Szemléjük so-

rán elsősorban az isko-
labüfék korábbi évek-
hez képest történő vál-
tozásait, az egészséges 
ételek arányát, kínálásá-
nak módját, a büfésnek 
az egészséges táplálko-
zás iránti elköteleződését 
és a közvetítésével kap-
csolatos egyéni ötleteket, 
valamint a büfé környe-
zetét értékelték.

A 2019-es évre vonat-
kozó díj és vándorserleg 
átadására május 31-én, a 
legtöbb pontot szerző bü-
fét üzemeltető iskolában 
került sor, az Iskolabü-
fé Munkacsoport és Ke-
lemen Viktória alpolgár-
mester részvételével.

Az Iskolabüfé Prog-
ram 2008 óta működik 
Óbudán, melynek cél-
ja, hogy a kerületi okta-
tási intézmények tanulói-
nak egészséges táplálko-
zás iránti elköteleződé-
sét, egészséges fejlődését 
előremozdítsa.

A Bárczi nyert az idén

Iskolabüfék versenye

A legtöbb pontot szerző iskolák
Bárczi Géza Általános Iskola; Csillaghegyi Általános Iskola; Kerék Általános Is-
kola és Gimnázium; Krúdy Gyula Általános Iskola; Óbudai Nagy László Általá-
nos Iskola (Váradi utca).

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata „Virágos Óbuda” címmel 
pályázatot ír ki III. kerületi lakosok számára. A pályázat célja, 
hogy ösztönözze és elismerje azokat a magánszemélyeket és la-
kóközösségeket, akik fontosnak tartják környezetük esztétikai mi-
nőségét, és ennek érdekében gondozzák, növényekkel, virágok-
kal szépítik azt. 
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
1. A legszebb virágos előkert
    a, társasház 
    b, családi ház 
2. A legszebb virágos udvar, kert
    a, társasház 
    b, családi ház 
Jelentkezési határidő: 2019. július 12.
A jelentkezés módja: jelentkezni a „Virágos Óbuda” pályázati 
adatlapon lehet. Pályázati adatlap beszerezhető a polgármeste-
ri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Harrer Pál utca 2.), illetve le-
tölthető az önkormányzat honlapjáról (www.obuda.hu). A jelentke-
zés benyújtható a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján, 
illetve e-mailen elküldhető a zoldobuda@obuda.hu címre.
A pályázaton III. kerületi lakcímmel rendelkező magánszemélyek, 
valamint lakóközösségek (társasházak, lakásfenntartó szövetke-
zetek) vehetnek részt.
Bírálati szempontok: a beültetett növények minősége és esztétikai 
együtthatása; kreativitás, kertépítő elemek használata; a környe-
zet gondozottsága, tisztasága; előnyt jelent a bírálatnál, hogyha a 
pályázaton induló terület közterületről jól látható, valamint az épü-
let homlokzatának virágosítottsága 
Az elbírálást 3 tagú szakmai zsűri végzi. A zsűri előzetes egyezte-
tést követően augusztus és szeptember között keresi fel a pályá-
zaton résztvevő helyszíneket. 
Díjazás: kategóriánként I., II., III. díjat ítélnek oda.  
I. díj 200.000 Ft értékű utalvány
II. díj 150.000 Ft értékű utalvány
III. díj 100.000 Ft értékű utalvány

Négy óbudai vendéglátóhelyen várták ingyenes reggelivel május 
31-én a kerékpárral érkezőket az önkormányzat méltán népsze-
rű, a hónap utolsó péntekén rendezendő, Bike & Breakfast ese-
ményén. A Bringásreggeli következő állomása június 28-án lesz, 
regisztráció június 24-től. (További információk, helyszínek, 
regisztráció: bikeandbreakfast.hu)

Bringásreggeli legközelebb június 28-ánPályázat a virágos Óbudáért

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István
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Elsősegély és életmentő képzés
Az Óbudai Rendelők, amely önkormányzati tulajdo-
nú társaságként a kerület térítéses egészségügyi el-
látásának egyik központja, ősztől egy újszerű kez-
deményezéssel lép a nyilvánosság elé. A prog-
ram legfőbb célja, hogy azokban a közintézmények-
ben, ahol jelentős ügyfélforgalom van, illetve ahol az 
ellátottak, gondozottak életkora, egészségügyi álla-
pota azt indokolja, az ott dolgozók olyan elsősegély 
és életmentő képzést kapjanak, amely lehetővé te-
szi a nem várt balesetek és egyéb egészségkárosító 
– szélsőséges helyzetben életveszélyes – helyzetek-
ben a sérült szakszerű kezelésének időben történő 
elkezdését. Gyakori mentős tapasztalat, hogy amikor 
vészhelyzetben hívást kapnak, a kiérkezésükig eltelt 
idő a sérült állapotát tekintve sorsdöntőnek bizonyul. 
Amikor a helyszínen lévők azonnal nekilátnak a szük-
séges teendőknek, a sérült állapota az esetek döntő 
többségében könnyebben kezelhető, a veszélybe ke-
rült élet szinte kivétel nélkül menthető. 
A várhatóan szeptemberben induló edukációs prog-
ram keretében az Óbuda-Békásmegyer bölcsődéi-
ben, óvodáiban, iskoláiban és egyéb, nagy ügyfélfor-
galmú közintézményeiben dolgozó kollégák tudatosan 
készülhetnek fel a különféle veszélyhelyzetekre. A böl-
csődékben, óvodákban és iskolákban elsősorban a 
különféle sérülések, vérzések, törések, illetve a hirte-
len eszméletvesztések kezelése, amellett pedig a ke-
ringés- és légzésleállás, és az újraélesztés kerül a fó-
kuszba. Amely intézményben diabéteszes gyermekek 
is járnak, ott természetesen az ezzel kapcsolatos te-
endők is szóba kerülnek. A képzések során a résztve-
vők számos gyakorlati fogást is elsajátíthatnak majd, 
megismerik azokat a gyors és specifi kus lépéseket, 
amelyeket a mentők kiérkezéséig mindenképpen ér-
demes és szükséges megtenni. 
A programban résztvevő közintézményekben, hivata-
lokban mindezek mellett a stroke, illetve szívinfarktus 
tünetek esetén javasolt teendők is terítékre kerülnek. 

„Magyarország és Lengyel-
ország két örök életű tölgy, 
melyek külön törzset nö-
vesztettek, de gyökereik a 
föld alatt összekapcsolód-
tak és láthatatlanul egybe-
fonódtak.” Stanislaw Wor-
cell sorai szimbolizálják 
Varsó Bemowo és Óbuda-
Békásmegyer testvérváro-
si kapcsolatát, mely part-
nerség, amint arról április-
ban már olvashattak, idén 
ünnepli 20. jubileumi évfor-
dulóját.

A partnerségi együtt-
működés a kultúra 

területén, az ifjúsági di-
ákcsere programon ke-
resztül, a történelmi csa-
patversenyek, és a ha-
gyományápolás útján 
1999 óta töretlen. A di-
namikusan fejlődő test-
vérvárosi kapcsolat jeles 
évfordulója ezért kivá-
ló alkalmat teremtett ar-

ra, hogy számba vegyük 
Óbuda-Békásmegyer és 
a lengyel történelem ösz-
szefonódásait, sőt a ke-
rületben található len-
gyel vonatkozású közté-
ri emlékeket és közterü-
leti elnevezéseket is.

Az önkormányzat ép-
pen ezért a kerületi álta-
lános iskoláknak meg-
hívásos alapon hirdette 
meg a Magyar-Lengyel 
Barátság, Óbuda-Bé-
kásmegyer és Varsó Be-
mowo 20 éves testvérvá-
rosi kapcsolata című tör-
ténelmi csapatversenyét 
a 7-8. évfolyamos diákok 
részvételére számítva. A 
kétfordulós verseny dön-
tőjébe 5 kerületi iskola 4 
tagú csapatai jutottak be.

A családias hangulatú 
május 21-ei döntő során 
a diákok megmutathat-
ták tudásukat. Prezentá-
ción, térképismereti fel-

adatokon, kvíz kérdése-
ken és képkirakón ke-
resztül számolhattak be 
elsősorban arról, hogy a 
kerületben hol és milyen 
lengyel vonatkozási em-
lékek lelhetők fel, a két 
nemzet történetének me-
lyek a kerületi kötődései.

Különleges születésnap volt 
az Óbudai Mesevilág Óvoda 
Víziorgona utcai telephe-
lyén. A Magyar Honvédség 
Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandárjának ka-
tonazenekara köszöntötte 
fel 6. születésnapján a kis-
csoportos kora óta katoná-
nak készülő Áront. 

Áron szüleivel évek 
óta rendszeresen jár 

katonazenekari fesztivá-
lokra, térzenei esemé-
nyekre, sőt, ott vannak 
az Országháznál min-
den zászló fel- és levo-
násnál is. Az egyik ilyen 
eseményen ismerkedtek 
meg a katonazenekarral, 
és Koncz Sándor ezre-
dessel. Amikor a zenekar 
tagjai megtudták, hogy 
Áronnak közeleg a szü-
letésnapja, elhatározták, 
hogy meglepik. A meg-
lepetés helyszíne Áron 
óvodája lett, hiszen így 
nem csak neki, hanem az 
oviba járó többi gyerek-
nek is örömet szerezhet-
tek. A repertoár azokkal 
a dalokkal bővült, amit 

ismernek és szeretnek a 
gyerekek, például elját-
szották a Fel, fel vitézek 
a csatára, és a Kossuth 
Lajos azt üzente című 
dalokat is. Később Áront 
saját óvodai csoportjá-
ban köszöntötték, majd a 

gyerekek kérdéseire vá-
laszolva meséltek a ze-
nekarról, a katonaságról, 
és természetesen a tortá-
zás sem maradt el.

Köszönet Koncz Sán-
dor ezredesnek és a zene-
karnak az élményért!

Végeredmény
1.  Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általá-

nos Iskola
2.  Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
3.  Budapest III. kerületi Bárczi Géza Általános Iskola
4.  Pais Dezső Általános Iskola
5.  Észak-Budapesti Tankerületi Központ Fodros Ál-

talános Iskola

20 éves testvérvárosi kapcsolat

Lengyel-magyar történelmi csapatverseny

Katonazenekar köszöntötte a kisfi út 
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Százezres nagyságrendű lehet az 
eltemetettek száma Óbuda legna-
gyobb ókori temetőjében. Most az 
egykori nekropolisz újabb részlete 
kerül napvilágra a Bécsi út 68-84. 
szám alatti telken folytatott megelő-
ző feltáráson. 

Bár a római kori Aquincum, 
vagyis a katonaváros és a 

polgárváros több temetkezési he-
lye is ismert, a legnagyobb ezek 
közül az a temető, amely nagyjá-
ból a mai Bécsi út nyomvonalán 
húzódik. A mérete roppant im-
pozáns: a Kolosy tér táján azo-
nosították a délről záró temetke-
zéseket, míg a Bécsi út, Vörös-
vári út találkozásától is feljebb 
a legészakibb sírokat. A Bécsi 
út nyomvonalán az ókorban is út 
futott, ennek mentén, tőle nyuga-
ti irányban, a budai dombok fe-
lé eső területet használták temet-
kezésre az 1. század végétől a 4. 
század elejéig-közepéig, vagyis 
több mint kétszáz éven át.

Temetőre épült házak
A Bécsi út 68-84. számú, ko-

rábban autóparkolóként hasz-

nált, de beépíteni tervezett telken 
Vámos Péter, a Budapesti Törté-
neti Múzeum Aquincumi Múze-
umának régésze vezetésével fo-
lyik a városi körülményekhez 
képest nagy felületű feltárás. Bár 
a telek az elmúlt években üre-
sen állt, Buda XVIII-XIX. száza-
di növekedése során sváb betele-
pülők építették fel itt földszintes 
házaikat, amelyekhez rendre pin-
ce is tartozott. Utóbbiak kialakí-
tása megsemmisítette a régésze-
ti rétegeket, vagyis elpusztítot-
ta a temető egy részét. Nehezíti a 
feltárást a Duna felőli részen vi-

szonylag magasan megjelenő ta-
lajvíz is. Másfél-két évezreddel 
ezelőtt a Duna egyik ága a mai 
medernél sokkal közelebb húzó-
dott, csak az újkorban szabályoz-
ták, töltötték fel.

További feltárások 
kezdődnek

A néhány hete megnyitott te-
metőrészletben már száz fölöt-
ti temetkezést sikerült azonosí-
tani. Ezek egy része hamvasz-
tásos, mások úgynevezett vá-
zas temetkezések. Utóbbiaknál 
az elhunytakat többnyire észak-

déli, illetve déli-északi irányban 
helyezték el. Sok esetben jó ál-
lapotban megmaradtak a mellé-
jük temetett edények is. A sű-
rű használat miatt gyakoriak az 
egymásra temetkezések, volt 
olyan szelvény, ahol öt egymást 
vágó sírgödröt is azonosítottak. 

Az egykori Bécsi úti ókori te-
metőnek alighanem ez lesz az 
eddig egyik legnagyobb egy-
befüggően megismert területe, 
mert még az év folyamán a je-
lenlegitől északra eső telkeket 
is feltárják. (Forrás: Aquincumi 
Múzeum.)                              Sz. 

Értékes sírleletek a Bécsi úton

Figyelemre méltó kiállítással folyta-
tódik az óbudai Artézi Galéria kor-
társ képzőművészek alkotásait be-
mutató sorozata. A június 12-ig láto-
gatható tárlaton négy festő és há-
rom textiles egyéni hangvételű 
munkái kapcsán gondolkodhatunk 
a művészet ágak átjárhatóságán, a 
szigorú műfaji határok megszünte-
tésén, a közös nyelv kialakításán.

Kelemen Katalin, Ferenczy 
Noémi-díjas művész pamut-

vásznon, vegyes technikával rög-
zítette jeleit, kollázsain ugyanaz 
a szín- és formavilág, mint a tex-
tiljein. 

Orient Enikő textiltervező 
festett textiljei mellett plaszti-
kákat mutat be. E. Szabó Margit 
szőnyegszövő és gobelinkészí-
tő textiljei vegyes technikával, 
többféle anyag hasznosításával 
készültek, egyszerre hoz létre 
síkbeli és térbeli alakzatokat.

A kiállítás rendezője, Laukó 
Pál harmonikus egységbe il-
lesztette a különféle műfajo-
kat és természetes módon kap-

csolat össze textilesek és festők 
munkáit. Ő maga papírnyoma-
tait mutatja be, melyek fi gurati-
vitás és nonfi gurativitás határán 
egyensúlyoznak.

Németh Árpád vászonra festett 
olajképein jelentős szerepe van a 
faktúráknak, a színeknek, nem a 
látványhoz kötődik, inkább han-
gulatokat fejez ki eszközei segít-
ségével. Németh Géza titokzatos 
tájai a nagy méretű vásznain te-
le vannak utalásokkal a konkrét 

földre, mely félelem és kíváncsi-
ság szövetsége, bizalom és el-
múlás párhuzama. A Munkácsy 
Mihály-díjas Kováts Albert fes-
tő, grafi kus, művészeti író, a Ma-
gyar Festő Társaságának elnöke. 
Hálózatait, útjait, labirintusait fe-
gyelmezett kompozícióba rende-
zi, a látottak keltette asszociáci-
ók sokrétegűek, gazdagok.

(A kiállítást  június 12-ig lá-
togatható a Kunigunda útja 18. 
szám alatti galériában.)

Egyéni hangvételű munkák
Jel és Ritmus az Artézi Galériában

Újpesti építészet
Könyvbemutatóra invitálják az 
érdeklődőket június 13-án 16 
órára az óbudai Krúdy Gyu-
la Irodalmi Körbe. A Kéhli ven-
déglő Krúdy szalonjában Biró 
Endre: Újpest, egy város épí-
tészete kezdetektől napjainkig 
című könyvével ismerkedhet-
nek meg a vendégek és a kör 
tagjai. Az estre meghívták a ki-
lencéves meseírót, Budai-Biró 
Endrét is. (Cím: Kéhli vendég-
lő, Mókus utca 22.).

Orgona hangverseny
A békásmegyeri Megbékélés 
Háza Templomban (Királyok út-
ja 297., Újmegyeri tér) június 24-
én 19 órától tartják a soron követ-
kező ingyenes koncertet. Az es-
ten Szilágyi Gyula orgonahang-
versenyére várják a közönséget.

Szecesszió 
fényképeken

Bagyinszki Zoltán fotográfi ái-
ból nyílt kültéri árkádkiállítás jú-
nius 3-án a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban. A több mint 
negyven éve Gyulán élő fotós 
érdeklődésének középpontjá-
ba a művészet, a műemlékek 
világa, a magyar történelem, a 
képi világ került. Egyik kedvenc 
témája az európai rangú hazai 
szecessziós építészet. (A kiál-
lítás szeptember 5-ig látható).

Fotók: Antal István
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Irodalmi 
Csillagdélután

A sorozat júniusi ven-
dége Vig György újság-
író, szerkesztő lesz jú-
nius 12-én 18 órakor a 
Csillaghegyi Közössé-
gi Házban. Beszélgető-
társ: Gyimesi László író, 
költő. Vig György a mél-
tán népszerűvé vált helyi 
periodika, az Óbudai An-
ziksz egyik alapítója, és 
az alapítás óta – mond-
hatjuk így – meghatározó 
szerkesztője. Az Irodalmi 
Csillagdélutánon a lapról 
éppúgy faggatják majd, 
mint egyedi életművé-
nek egyre terebélyesedő 
eredményeiről, óbudai-
ságának lényegéről.

Portrék 
a homlokzaton

A Békásmegyeri Közös-
ségi Ház homlokzatán jú-
nius 3-tól szeptember 10-
ig látható képek, a „Port-
ré Óbuda” című fotókiállí-
tásra beküldött felvételek 
egy izgalmas kalandra 
hívják a kerület polgárait. 
Az itt lakók, a pályázók, a 
megörökített arcok által 
vajon mit üzennek kortár-
saiknak, az utánunk jö-
vőknek, az óbudaiaknak, 
az ide látogatóknak?

Én Csillaghegyen 
lakom

Egy évvel ezelőtt ezzel a 
címmel hirdetett rajzpá-
lyázatot a helybeli gyer-
mekeknek a Csillaghe-
gyi Hírmondó. És jöt-
tek az ötletes, izgalmas, 
szép rajzok… Az ezek-
ből összeállított gyer-
mekrajz-kiállítás június 
12-ig látható a Csillaghe-
gyi Közösségi Házban.

Gitáriskolások 
tanévzárója

A Józsa Tamás Zene- és 
Gitáriskola növendékei-
nek tanévzáró koncertjét 
a Csillaghegyi Közössé-
gi Házban tartják június 
15-én 16 órakor. Az ese-
ményen a diákok egye-
di és személyre szabott 
darabokat adnak elő, 
amelyek a tanórákon az 
egyéni igényeknek meg-
felelően „születnek”. (A 
belépés ingyenes. Cím: 
Mátyás király út 13-15.).

A keramikusművész leg-
újabb plasztikáinak megha-
tározó motívumai a „kapuk” 
és „zászlók”, melyek térren-
deket teremtő dinamikájuk 
mellett a művészet szimboli-
kus jelentést hordozó, auten-
tikus kifejezőeszközei. Lobo-
gás címmel egységbe rende-
zett rajzait és kerámiainstal-
lációit az óbudai Esernyős 
Galériában május 28-tól lát-
hatja a közönség.

F ekete György profes-
sor emeritus, a Ma-

gyar Művészeti Akadé-
mia tiszteletbeli elnöke 
nyitotta meg a kiállítást. 
Mint mondta: öt éve járt 
utoljára Óbudán; kiemel-
te a kerület kultúrájához 
fűződő szoros kapcsola-
tát, méltatta a kiállítás-
nak otthont adó Esernyős 
Galériát.

Szávoszt Katalin, Fe-
renczy Noémi-díjas kép-
zőművész 1968-ban dip-
lomázott a Magyar Ipar-
művészeti Főiskola por-
celán szakán, mesterei 
Schrammel Imre és Já-
nossy György voltak. 

„A lobogás kimerevített 
pillanatait formázó szi-
lárd kerámiák felületén fi -
nom festményeken mutat-
ja be nekünk azt az inspi-
ratív művészeti közössé-
get, amellyel együvé tar-
tozik, amellyel közössé-
get vállal. Művészeti idé-
zetek, minták és ornamen-
tumok lobognak a kerá-

miazászlók mindkét olda-
lán. A két oldal között van 

némi eltérés, de egy-egy 
zászló mindkét oldalával 

azonos szellemiséget idéz 
meg, közvetít.”

Lobogás az Esernyősben

A nyári szünidő kezdetén, 
két júniusi szerdán interak-
tív programokkal várják a 
gyermekeket az Óbudai Kul-
turális Központba (ÓKK). 
Klasszikus bábszínházzal, 
koncerttel, kreatív kézmű-
ves foglalkozással készül-
nek a szervezők. A belépés 
ingyenes.

J únius 19-én (szer-
dán) 10-től 13 óráig 

a következő programo-
kon vehetnek részt a va-
kációzók: a Budai Báb-
színház „Kalap kaland” 
című előadásán; kézmű-
ves foglalkozáson, me-
lyen könyvborítót készí-
tenek folttechnikával.

Június 26-án (szer-
dán)  a 10-től 13 óráig 
tartó eseménysor: a Ka-

táng zenekar koncertje 
„Tarkabarka dalok” cím-
mel; a kézműves foglal-
kozás aznapi témája: ba-

tikolás. (Vigyél magad-
dal egy pólót!) 

Csoportok részvétele 
esetén kérik, előzetesen 

jelentkezzenek az ÓKK 
központi telefonszámán 
(388-2373). Cím: San 
Marco utca 81.

Ha szerda, akkor ÓKK
Interaktív programok

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István



24 2019. 11. számÖNKORMÁNYZAT



252019. 11. szám ÖNKORMÁNYZAT



26 2019. 11. számÖNKORMÁNYZAT



272019. 11. szám BERUHÁZÁS – KÖZLEKEDÉS

A Fővárosi Önkor-
mányzat beruházá-

sában új szakasszal bő-
vül a budapesti villamos-
hálózat: a tervek szerint 
idén nyáron indul a villa-
mosforgalom az 1-es vil-
lamos  Kelenföld vasút-
állomásig meghosszab-
bított új szakaszán. Ezál-
tal létrejön az összekötte-
tés az Etele téri végállo-
máson az 1-es villamos, 
a vasút, a helyközi busz-
járatok, a fővárosi kelen-
földi buszjáratok, az M4-
es metró és a budai fonó-
dó hálózat 19-es és 49-es 
villamosjárata között. Az 

1-es vonal meghosszab-
bításának köszönhetően 
az Etele téri csomópont 
hatékonyan összekapcso-
lódik majd Kelenfölddel 
és Dél-Pesttel, valamint 
az agglomerációból ér-
kezőknek gyorsabb elju-
tási lehetőséget biztosít 
a város ezen részei felé, 
továbbá a környéken la-
kóknak a belváros felé.

Az 1-es villamos meg-
hosszabbított szakaszá-
nak átadásával párhuza-
mosan életbe lépő köz-
lekedési változásokról a 
BKK rövidesen társadal-
mi egyeztetést indít.

Nyáron indulhat az 1-es villamos a meghosszabbított szakaszon

A térség fejlesztése, biztonságosabb 
közlekedése érdekében a Szentend-
rei út májusban indult felújításával 
részben párhuzamosan, idén márci-
us második felétől megújul a csil-
laghegyi Mátyás király út Szentend-
rei út és Bajáki Elemér utca közé 
eső szakasza a Fővárosi Önkor-
mányzat beruházásában.

A várhatóan október végé-
ig tartó munka során az el-

használódott közutat, szegélye-
ket, járdákat felújítják, rendezik 
a parkolófelületeket, biztonságo-
sabbá teszik a gyalogosforgal-
mat, megújítják a közvilágítást. 

A Mátyás király út rekonstruk-
ciója során az útpálya vonalveze-
tése nem változik, azonban a fel-
újításra szoruló útszakasz teljes 
pályaszerkezetét cserélik. Rende-

zik a parkolási helyzetet: az útpá-
lya mentén parkolóöblöket és fer-
de beállású parkolóhelyeket ala-

kítanak ki. A Mátyás király út ele-
jén, az élelmiszerbolt mögötti kis 
teret átalakítják, szabályos parko-

lóhelyeket hoznak létre. A Batt-
hyány utca csomópontjában ki-
szélesítik a középszigetet, hogy a 
gyalogosok biztonságosabb kör-
nyezetben állhassanak a zöld jel-
zésre várakozva. Ugyanitt meg-
erősítik a közvilágítást is. A Má-
tyás király út további, 100 méte-
res szakaszán a Bajáki Elemér ut-
cáig az útpályával együtt újjáépí-
tik a járdákat is. A Szentendrei úti 
és a Batthyány utcai csomópont 
jelzőlámpás forgalomirányítását 
összehangolják, mindkét keresz-
teződésbe forgalomfi gyelő kame-
rát helyeznek ki. Az útfelújítással 
párhuzamosan rendezik a zöldfe-
lületeket is, 33 új gömbakácfát és 
cserjéket is ültetnek. A Mátyás ki-
rály úton az útfelújítással össze-
hangoltan a Fővárosi Vízművek 
vízvezeték-rekonstrukciót végez.

Felújítják a Mátyás király út Szentendrei út és Bajáki utca közé eső szakaszát

Újabb közterületi fejlesztés Csillaghegyen

A hagyományokhoz híven, 
nyílt napot tartottak az Óbu-
dai autóbuszgarázsban a 
gyermeknaphoz kapcsoló-
dóan május 25-én. 

Egy napra idén tavasz-
szal is megnyitotta 

kapuit az Óbudai Divízió, 
ismertebb nevén az Óbu-
dai autóbuszgarázs. A 
gyermeknappal egybekö-
tött nyílt napra a gyerekek 
mellett a felnőtt érdeklő-
dőket is várták. A telep-

helyre látogatók megnéz-
hették a garázsból üze-
meltetett BKV-s autó-
buszokat és a nosztalgia 
fl otta számos járművét. 
Az autóbuszokon kívül 
a BKV műszaki jármű-
vei (Csepel műhelykocsi, 
nyerges teherautó, tűz-
oltóautó és a ’80-as évek 
különböző jellegzetes te-
hergépjárművei) is látha-
tók voltak. Emellett Ika-
rus-történeti kiállítással 
várták az érdeklődőket.

„Vezethettek” is a kicsik 
az Óbudai buszgarázsban

Fotó: Antal István

Fotó: Egri Dalma
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Ha valaki egyik kezén ujjak nélkül születik, nem kell 
feladnia sikeres sportpályafutásról szőtt álmait. Ezt 
látszik bizonyítani Janza Virág esete, aki a paraúszók 
mezőnyében akar a legjobbak közé kerülni.  

Virág egészen kicsi korától jó barátságban 
volt a vízzel – kezdte kislánya bemutatását 

Sinka Ágnes. - Mivel babaúszást is oktattam, 
már három hónaposan vittem magammal. Ké-
sőbb óvodai úszásoktatásomra is együtt men-
tünk, ahol tovább gyarapítottam úszótudását. 
Fontosnak tartottam számára az úszást azért 
is, mert Virág bal kezén ujjak nélkül született. 
Szabó Réka paraúszó javaslatára kezdtünk ko-
molyabban gondolkodni a versenyzésen.

Tragédia szülte fogadalom
Ekkor történt a váratlan családi tragédia: meg-

halt testvére, aki kajakozásban ifjúsági világ-
bajnoki címet szerzett és a sportág nagy ígére-
tei közé tartozott. Richárd halála meghatároz-
ta Virág sportpályafutását. Testvére emlékének 
tiszteletére megfogadta, hogy ő is híres sporto-
ló lesz, szeretne olimpiai- és világbajnoki címet 
szerezni. Miután megkapta a para besorolást, a 
10-es kategóriában versenyezhetett. Első ver-
senyén a Hódmezővásárhelyen rendezett Hun-
garian Open Országos Paraúszó Bajnokságon 
három versenyszámban indult, mindegyikben 
megjavította egyéni csúcsát. Az ifjúsági korcso-
portban, kilencévesen három érmet (két bronz, 
egy ezüst) szerzett. Kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott a 100 méteres hátúszásban, ahol a fel-
nőttek mezőnyében harmadikként ért célba. 

A tanulásban is a legjobbak között
Virág az ürömi József Nádor Általános Iskola 

második osztályába jár, kitűnő tanuló. Úszáson kí-
vül tanulmányi versenyeken is indul, megyei dön-

tőbe jutott a német nemzetiségi szavalóversenyen. 
Az egész évben zajló országos Suli-Hód nyelvtan, 
matek és természetismeret versenyen is az első har-
minc között szerepel. Kedvenc tantárgyai a német, 
környezetismeret és természetesen a testnevelés. 

Az édesanya mellett két edzője, Gyepes La-
jos és fi a, Gyepes Ádám is elégedettek tanítvá-
nyukkal. Virágot mindketten szorgalmas, kitar-
tó, rendkívül tehetséges úszónak tartják, aki pél-
daértékű edzésmunkája, erős motivációja révén 
megvalósíthatja terveit, eredményes sportpálya-
futás részese lehet.                                         LA 

Jól szerepeltek a 
Gankaku SE karatékái 
A 2019. évi Karate Magyar Baj-
nokságon öt érmet szereztek a 
Gankaku SE versenyzői. Szabó 
Petra két számban indult: U21 
kumite III. hely, felnőtt mezőny-
ben kumite III. hely. Zeke Dá-
vid kadet Kata II. hely, Krammer 
Krisztián U21 kumite II. hely, 
Óvári Miklós Csanád U10 hala-
dó karate III. hely. Összesítés-
ben a Gankaku SE eredménye: 
49 csapat versengésében az 
éremtáblázaton 19. hely, pont-
versenyben 11. hely.

Megkezdődött 
az atlétikai szezon
A TVE atlétái az Ecsedi Lász-
ló Felkészülési Versenyen kezd-
ték a 2019. évi szabadtéri idényt. 
Eredmények: Reiff András U11 
korosztály magasugrás I. hely. 
U13: Osztovics Márton gerely-
hajítás III., Jánosi Tünde és Far-
kas Dorka magasugrás III., Pó-
czik Emma magasugrás és öt-
tusa II., Sinka Zsuzsanna öt-
tusa III., Matévi Bálint távolug-
rás III. Régiós bajnokság: Jáno-
si Tünde magasugrás II., Boncz 
Ilona wortex hajítás I. Kelet Ku-
pa Debrecen: Szaka Noémi ma-
gasugrás III. Diákolimpia orszá-
gos döntő: Fodor Nikolett II.

A TVE nyerte 
a budai rangadót

A Pénzügyőr elleni 2-0-ás győ-
zelemmel fejezte be a 2018/19. 
évi NB III bajnokságot a Kerü-
let labdarúgó-csapata. A koráb-
bi fordulók váratlan vereségei 
miatt a kék-fehérek nem tudták 
megtartani harmadik helyezésü-
ket, a bajnoki hajrára visszaes-
tek az ötödikre. A budai rangadó 
megnyerésével azonban a csa-
pat bizonyította, hogy a követke-
ző bajnoki évben képesek lesz-
nek merészebb célokat megva-
lósítására is. A végeredmény: 
1. Ajka 71 pont, 2. Érdi VSE 59 
pont, 3. Puskás Akadémia II. 50 
pont, 4. Komárom 49 pont, 5. 
TVE 49 pont.

Még egy győzelem kell
A TVE vízilabdás lányai kar-
nyújtásnyira kerültek a legma-
gasabb osztályba jutástól. Az 
OB I/B-ben eddig kitűnően sze-
replő csapat a Dunaújváros II-
től súlyos vereséget szenvedett. 
Mentségül szolgálhat, hogy a 
vendégeket alaposan megerő-
sítették az OB I/A gárda kereté-
ből. Már csak egy lépés hiányzik 
a feljutáshoz.

Három hónapos korától úszik

Janza Virág olimpiai- 
és világbajnok szeretne lenni

A Kihívás Napján, má-
jus 29-én több mint 

hetven, az önkormány-
zatnál dolgozó munkatárs 
sportolt együtt a Fő té-
ren. A városrészben közel 
negyven helyszínen csat-
lakozhattak nyílt sport-
eseményekhez az érdek-
lődők. Az esemény célja, 
hogy kedvet teremtsen a 
mozgáshoz, az egészséges 
életmódhoz. A játéknapon 
folyó küzdelemben telepü-
lések mérkőznek egymás-
sal, melyikük a legspor-
tosabb. Óbuda-Békásme-
gyer a VII. kategóriában, 
a 70 ezer fő vagy a feletti 
lélekszámú városok között 
mérkőzött meg a sportak-
tivitást elismerő címért.

Kihívás Napja a Fő téren
Mozgás az egészségért

Fotó: Zumpf András
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A nyár első napján rendezte az Óbudai 
Sport és Szabadidő Nonprofi t Kft. a 
minden évben visszatérő kerékpáros 
szabadidős napot, a Tour de Óbudát. 
A III. kerületi lakosság által kedvelt 
sportesemény hagyományosan a Fő 
térről indult és itt is végződött: a rövid 
és hosszú távok 2016 óta kiegészültek 
egy extra, 52 kilométeres úttal is.

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának fontos a kerék-

pározás népszerűsítése. Ezt a tö-
rekvést szolgálja a kedvezményes 
kerékpár kölcsönzési lehetőség, a 
kerékpáros rendezvények meg-
szervezése – így a Tour de Óbu-

da és a Bike & Breakfast ingye-
nes bringás reggelik – valamint a 
polgármesteri hivatal kerékpárál-
lományának bővítése. Jó példá-
val élen járva a programon részt 
vett az esemény fővédnöke, Réd-
li András a párbajtőrvívásban ki-
emelkedő eredményeket elért 
olimpiai bronzérmes sportoló.

A programra előzetesen re-
gisztráltak és a helyszínen je-
lentkezettek három távon teker-
hettek: az 52 kilométert teljesí-
tők Leányfaluig, a 38 kilométert 
vállalók Szentendréig, a 15 ki-
lométert megtett résztvevők Bé-
kásmegyerig juthattak el. 

Sokan pörgették meg a sze-
rencsekereket, a szervezők a 
jótékonyságra is felhívták a fi -
gyelmet: a sportrendezvények 
idei sorozatában az Óbudai 
Sport Kft. a Magyar Hospice 
Alapítvány javára gyűjt. A nye-
reménysorsoláson a Berguson 
Kerékpárszaküzlet jóvoltából 
egy 100 ezer forint értékű ke-

rékpár volt a legértékesebb nye-
remény. 

Varga Mihály pénzügyminisz-
ter, országgyűlési képviselő jó-
voltából két 10 ezer forint érté-
kű sportutalvány talált gazdára.

A „Szabadidő, szeretem!” sport-
rendezvény sorozat legközelebbi 
rendezvénye az Óbudai Sportág-
börze szeptember 22-én.

Rabszolgályás hajózás a Dunán
Az Óbudai Sport Egyesület társadalmi felelősségvállalási program-
jában több mint 300 iskolás-óvodás gyermek juthatott „Rabszolgá-
lyás” hajós élményekhez költségtérítés mentesen. Örömmel látták 
vendégül nemrégiben a III. kerületi Szent József Katolikus Óvoda 
EGYMI és a Csalogány EGYMI fogyatékkal élő diákjait is.

Óbuda két keréken

Fotó: Zumpf András
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÖNKORMÁNYZATI TU-
LAJDONÚ LAKÁSOK SZOCIÁLIS ALAPON 
VALÓ BÉRBEADÁSÁRA

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakás-
gazdálkodási Bizottsága az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A pályázati kiírás megtekinthető Budapest Főváros III. 
kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
jában (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.) és az Óbudai 
Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt. központjában (1033 Bu-
dapest, Mozaik u. 7.) valamint az önkormányzat hon-
lapján (www.obuda.hu) és az Óbudai Vagyonkezelő 
Nonprofi t Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra 
történő jelentkezéshez nyomtatványok 2019. június 7. 
napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, va-
lamint a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgá-
lati Irodájában átvehetők. A pályázati nyomtatványok 
beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes. 

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányza-
ti rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi dí-
jakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosul-
hatnak.
A nyertes pályázónak a döntésről szóló hivatalos 
értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül be 
kell nyújtania a Budapest Főváros Kormányhivata-
la Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosz-
tály ((jogutód: Lechner Tudásközpont Területi, Épí-
tészeti és Informatikai Nonprofi t Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság) által kiállított Ingatlantulajdon fenn-
állásáról szóló hatósági bizonyítványt.
A lakás bérbeadására vonatkozó szerződést a szerző-
déskötésről szóló értesítéstől számított 60 napon be-
lül kell megkötni. A bérleti jogviszony 5 év határozott 
időre jön létre. A beköltözés várható időpontja a szer-
ződéskötést követő nap. A bérleti jogviszony ismételt 
biztosítására legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év 
időtartamra kerülhet sor. A bérleti szerződést közjegy-
zői okiratba kell foglalni.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. június 27. 12 óra.
Helye: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodája (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), Szociális 
Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodája (1033 
Budapest, Fő tér 2.),
A pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a 
pályázók és az együttköltöző családtagok személyi 
azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcím-
kártya), vagy azok másolatát be kell mutatni!
A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális- és Lakás-
gazdálkodási Bizottság legkésőbb a 2019. szeptembe-
ri ülésén bírálja el. A döntésről a Szociális Szolgálta-
tó Főosztály a pályázókat legkésőbb 2019.10.15. nap-
jáig írásban értesíti.
A lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt szociális 
alapú pályázaton való részvétel általános szabályai:
1) Pályázaton részt vehet azon cselekvőképes személy:
a) aki valamint a vele együtt költöző személy – be-
költözhető lakással nem rendelkezik,
b) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem 
áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozá-
sa, nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szol-
gáltatások díjának meg nem fi zetése miatt bírósá-

gi, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal koráb-
ban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tarto-
zása nincs,
c) aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül nem 
költözött be önkényes módon az önkormányzat tu-
lajdonában lévő lakásba, 
d) a pályázó, illetve a vele együttköltöző személyek 
közül legalább egy fő legalább 6 havi munkavi-
szonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-
ból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó 
igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely jövedelem 
fedezi a lakásfenntartás várható költségeit,
e) a pályázó és a vele együttköltöző személyeknek 
az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át 
(85.500,- Ft),
f)  a pályázó és a vele együttköltöző személyek nem ren-
delkeznek olyan vagyonnal, melynek együttes forgalmi 
értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének százszorosát. (2.850.000,- Ft),
g) a pályázó vállalja az előre fi zetős óra felszerelésé-

ről a közüzemi szolgáltatóval történő szerződéskötést,
h)  a pályázó vagy két személy együttes pályázata ese-
tén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerület-
ében lakcímmel rendelkezik.
2) A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tar-
talmaznia kell:
a) a megpályázott lakás pályázati kiírásban rögzített 
sorszámát, a pályázó esetleges különleges igényeit és 
azok indokát,
b) a pályázó és családja (együttköltöző személyek) 
adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat 
megjelölését,
c) a pályázó nyilatkozatát saját és családja (együtt-
költöző hozzátartozói) jövedelmi és vagyoni helyze-
téről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pá-
lyázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, 
hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
e) a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt 
öt évben érvényesen részt vett-e és hány alkalommal a 
III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
f) a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja az előre fi -
zetős óra felszereléséről a közüzemi szolgáltatóval 
történő szerződéskötést.
g) pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályá-
zatát az adatvédelmi tájékoztató megismerését és elfo-
gadását követően nyújtja be.
A pályázathoz mellékelni kell: a pályázó és a ve-
le együttköltöző személyek jövedelmére, vagyoni 
helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyára vonatkozó igazolásokat.
Az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási 
Bizottság a pályázó által, a pályázat leadására nyit-
va álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatko-
zatok alapján hozza meg döntését.
Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál 
az együtt költöző személyek valamennyi jövedelmét 
(munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális el-
látások, stb.) fi gyelembe kell venni. A havi nettó jöve-
delem megállapításánál a pályázat beadását közvet-
lenül megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell 
igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozá-
sában a pályázat beadását megelőző egy hónapról szó-
ló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében a pá-

lyázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 
adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adó-
hatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell 
benyújtani. Az adóbevallással még le nem zárt idő-
szakról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, 
ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkoza-
ta szükséges az időszak alatt szerzett nettó bevételről. 
Munkanélküliek esetében a Kormányhivatal igazolá-
sát kell benyújtani, ugyancsak a pályázat benyújtását 
megelőző 6 hónapról. Munkaviszony igazolása mun-
káltatói igazolással lehetséges. 
Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be 
érvényesen pályázatot.
3) Érvénytelen az a pályázat:
a) amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtat-
ványon nyújtották be, 
b) amely hiányosan került benyújtásra, 
c) amely nem felel meg a rendeletben vagy a pályázati 
kiírásban meghatározott feltételeknek. 
4) Pályázatok elbírálásának szempontjai:
a)  a rendelet keretei között a szociális és lakásgaz-
dálkodási területen érintett állandó bizottság határoz-
za meg,
b) a pályázat elbírálásának alapját különösen a pályázó 
jövedelmi, vagyoni helyzete, szociális és lakhatási kö-
rülményei képezik.
c) a pályázaton meghirdetett lakások 50%-át fi atalok 
részére kell bérbe adni,
5 ) A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előké-
szítése érdekében a pályázók által közölt adatokat a 
Hivatal és a Vagyonkezelő a Vbr. 113. § szerint jogo-
sult kezelni és egymás között, valamint harmadik sze-
mély részére továbbítani.

Egészségügyi, Szociális 
és Lakásgazdálkodási Bizottság

Sor
szám Út / utca Eme-

let m2

Mozgás-
korlátozott 

számára 
alkalmas

Lift Szoba-
szám

Komfort
fokozat

Alap
lakbér 
Ft/m2

1 Juhász Gyula 4 32 nem nincs 1 összkomfortos 440
2 Meggyfa 2 20 nem nincs 1 komfortos 420
3 Pacsirtamező 1 24 nem nincs 1 komfortos 420
4 Szentendrei 12 31 igen van 1 összkomfortos 440
5 Szindbád 14 32 igen van 1 összkomfortos 440

Nappali vezetőt keresnek
Az Óbudai Szociális Szolgáltató In-
tézmény elhivatott munkatársat keres 
közalkalmazotti jogviszonyba nappali 
ellátást vezető beosztásra.
A közalkalmazott jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésé-
vel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő.
A vezetői megbízás időtartama: hatá-
rozott időre, a megbízás napjától 2020. 
december 31-ig időtartamra szól.
A munkavégzés helye: Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató Intézmény Harrer Pál ut-
cai Idősek Klubja
A nappali ellátást vezető által ellátan-
dó feladatok: az idősek klubjának jog-
szabály szerinti működtetése, Az idős-
korúak igényéhez igazodóan a szakmai 
program adaptálása helyi szintre, a kor 
elvárásának megfelelő szakmai színvo-
nalon. A jogszabály által előírt dokumen-
táció pontos vezetése.
A pályázat benyújtásának módja és 
helye: a pályázatot egy példányban 
elektronikus,  postai úton vagy személye-
sen lehet benyújtani.
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 
1036 Budapest, Kiskorona u. 3. honti.
szilvia@kszki.obuda.hu



312019. 11. szám FESZTIVÁL – OKTATÁS

Az esemény szervezője a Ma-
gyar Hangszermíves Céh, 

házigazdája az ország legnagyobb 
múlttal rendelkező népzenei mű-
helye, népzenét oktató intézmé-
nye, az Óbudai Népzenei Isko-
la. Az esemény időpontja minden 
esztendőben Kobzos Kiss Tamás 
születésnapjához kötődik. A fesz-
tiválhoz az idén is számos köz-
művelődési intézmény, közismert 
népzenész-zenepedagógus, vala-
mint közel negyven alsó-, közép- 

és felsőfokú művészetoktatási in-
tézmény csatlakozott. 

A 3. Magyar Népzeneoktatás 
Ünnepe fesztivált június 1-jén tar-
tották, melynek a Fő tér, a Kobuci 
kert és az Esernyős adott otthont. 
A színpadokon a népzenei műhe-
lyek bemutatkozása mellett fo-
lyamatosan zajlottak a Mesterek 
és Tanítványok népzenei koncert-
jei, este pedig a Magonc zenekar 
koncertjével és mulatságával zá-
rult a 3. Magyar Népzeneoktatás 

Ünnepe. A fesztivált az egész na-
pos szabadtéri családi programok 
tették még teljesebbé. Aprók tán-
ca és közösségi muzsika, az élő 
műhelyekben a Nádudvari Népi 
Kézműves Szakközépiskola mes-
terei és növendékei, mesterség- 
és könyvbemutatók, a Magyar 

Hangszermíves Céh és a Tündér-
kert játszóháza, valamint a Míves 
Vásár Téren népművészeti, ipar-
művészeti portékák vására, gaszt-
ronómiai csemegék tárháza, népi 
játékok játszótere és kosaras kör-
hinta várta az eseményre látoga-
tókat.                                     K. M.

Egyedülálló kulturális örökségünk

A Magyar Népzeneoktatás Ünnepe Óbudán

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar 
Művészeti Akadémia és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
támogatásával valósult meg. A rendezvény fővédnöke Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere volt.

Az ünnep megnyitó eseményén, az Óbudai Társaskörben a Kobzos Kiss Tamás emlékkoncertnek lehettek részesei az érdeklődők Csenki-Túri Luca, 
Csenki Zalán és a Sültü Zenekar közreműködésével május 30-án. A koncerten bemutatták az országosan egyedülálló Óbudai Óvodai program szakmai 
kiadványát, a Kismuzsikát. Az Országos Tuka Zsigmond citeraversenyt az Óbudai Népzenei Iskolában rendezték május 31-én

Fotók: Zumpf András
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Április közepén töltötte be 85. születés-
napját, de azóta is folyamatosan ünnep-
lik. Bodrogi Gyulát sokan szeretik, lép-
ten-nyomon megállítják az utcán. Óbu-
dán is gyakran feltűnik, hiszen rendsze-
resen hívják a Magyar Televízióba beszél-
gető, emlékező műsorokba és a kerület-
ben működő Vidám Színpadra is egykori 
kollégái - igaz elsősorban nézőként. A 
Nemzet Színésze, Kossuth-díjas művész 
szívesen fogadta gratulációnkat.

- Köszönöm a gratulációt, na-
gyon jólesik, bár ha megkérdezik 
hány éves vagyok, soha nem mon-
dom meg, mindig csak azt közlöm, 
hogy ’34-ben születtem. Számoljon 
inkább az illető, mert én, bíz, azért 
se mondom ki a „végeredményt”! 
Mindig úgy rangsoroltam, hogy 
húsz évesen az ember már felnőtt, 
harminc évesen férfi , negyvenen 
túl ember, ötven esztendősen bácsi, 
hatvan éven felül pedig már aggas-
tyán. Hatvan év felett nem is számo-
lom az éveket. Egyébként családdal, 
barátokkal, vadásztársakkal ünne-
peltem. S az anyaszínházamban, a 
Nemzeti Színházban, ahol igazán 
szép ünnepséget szerveztek a szá-
momra a kollégák, meg is hatódtam. 
Nagy örömömre még egy díjat is be-
söpörtem a születésnapomon: a Ma-
gyar Filmfesztivál életmű díját.

 - Még mindig olyan fi atalosnak, 
mozgékonynak tűnik – vetettük fel.

- Jól mondja, tűnök. Azért nekem 
is itt fáj, ott fáj, de nem törődöm ve-
le. Egyébként, ha megkérdezik tőlem, 
hogy vagyok, mindig azt szoktam 
mondani, hogy átmenetileg jól… Az 

elmúlásról is derűsen beszélek, ilyen-
kor azt mondom: addig szeretnék él-
ni, míg meg nem halok… Öt évvel 
ezelőtt, a nyolcvanadik születésna-
pom előtt majdnem meghaltam. Nem 
sokkal az ünneplés előtt azon vettem 
észre magam, hogy nehezen veszem 
a levegőt, de fájdalmat nem éreztem. 
Az orvosom megállapította, elzáró-
dott egy erem, így gyorsan „beépített” 
egy gyűrűt, ami állítólag megmentett. 
Különben, voltam én már máskor is 
életveszélyben, például ötvenhatban, 
amikor egy géppuska sorozat zúgott 
el a fejem fölött… Kétszer születtem 
újjá, talán azért vagyok olyan derűs, 
mert mindig úgy fogom fel a nehézsé-
geket, de jó, hogy ezt is túléltem.

A művész ma is igen aktív, jelen-
leg összesen nyolc darabban játszik, 
a Nemzeti és a József Attila Színház-
ban, de a Karinthy Színházban is, 
úgyhogy most se unatkozik. A Cent-
rál Színházban, az egykori Vidám 

Színpad épületében pedig bemuta-
tóra készül. A kabaréról azt mondja, 
kiveszőben van, amit nagyon sajnál, 
hiszen ez tipikusan magyar műfaj. 

- Olyan nagyságok művelték ná-
lunk, mint Kabos László, Kazal 
László, Kibédi Ervin, Csala Zsu-
zsa vagy Lorán Lenke. Micsoda 
nevek! S micsoda műfajt képvisel-
tek! Szívesen gondolok vissza erre 
a korszakomra. Még ma is abból él 
a közszolgálati tévé nosztalgia csa-
tornája, amit nálunk vettek fel. És 
ezt a híres kabarét egy tollvonással 
megszüntették, szélnek eresztették 
a gárdát! Sajnos, az említett „na-
gyok” közül már egy sem él.

- Néha azért megnézi a többi 
„vidámos” kollégát? – kérdeztük.

- Igen. Ha hívnak, megyek. 
Óbudára költözött a Vidám Szín-
pad, de én oda is szívesen me-
gyek, mert szeretem a kollégákat 
és Óbudát is.          Temesi László

Bodrogi Gyula 85

„Hatvan év felett nem számolom az éveket”

A Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeuma és 
Műhelye utazó kiállítása május 16-tól szeptember 8-ig látható a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.

Rodolfo legendássá vált mondatával a fi gyelemfelkeltésen túl 
túl arra a paradoxonra hívta fel a fi gyelmet, hogy minden csak 

illúzió. Ami csodának tűnik, csak az ügyes kezű bűvész mutatvá-
nya, aki nemcsak a tárgyaival játszik, hanem velünk, nézőkkel is.

Gács Rezső kellékeit, könyveit, kártyáit hagyta az utókorra. 
Ezek mellett pályája kezdetétől következetesen dokumentálta 
saját munkásságát. Színlapokat, szórólapokat, műsorfüzeteket 
őrzött meg fellépéseiről, már az 1930-as évektől. Mintha csak 
tudta volna, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, hogy kultu-
rális emlékezetünkben megtartsuk. Precíz dokumentálása mára 
felbecsülhetetlen kinccsé vált. Olyan évtizedekről mesél, mint 
a pesti mulatók fénykora vagy a vidéki turnékörutak időszaka. 
Megtudhatjuk, kikkel lépett fel gyakran, hogyan változtak a szó-
rakoztatás formái, helyszínei az évtizedek alatt. Trükkjei apró 
csodák voltak a hétköznapi tárgyakkal, amelyekkel elkápráztat-

ta a közönséget, de meg is nevettet-
te a publikumot. Nagy történelmi vál-
tozások idején élt, de mindig sikeres 
tudott maradni, mert hitt abban, amit 
csinált: szenvedélyesen szerette a bűvészetet,  ennek szentel-
te egész életét. (Cím: Korona tér 1. Nyitva: keddtől vasárnapig 
10-től 18 óráig). 

Rodolfo vándorkiállítás
„Vigyázat, csalok!”

Hahota
Két IT-szakember be-
szélget: - Tegnap meg-
kértem a barátnőm ke-
zét! – meséli az egyik.
- És, igent mondott? 
- kérdi a másik.
- Nem tudom, még nem 
válaszolt az e-mail-re.

* * *
- Jean, mi volt odakint 
ez a csörömpölés?
- Egy autó megpróbál-
ta kiegyenesíteni a ka-
nyart, uram.
- És?
- Az útszéli tölgy ezt 
másképp gondolta. 

* * *
A tanár felelni szó-
lítja Pistikét: - Pisti-
ke, mondd meg mi az 
egyes szám harmadik 
személy!
- Őőőőő... 

* * *
- Mi a software?
- A számítógép azon ré-
sze, amelyet szidni le-
het.
- És mi a hardware?
- A számítógép azon 
része, amelyet viszont 
rugdosni is lehet. 

* * *
A kis giliszta megkérde-
zi az anyját: - Anyu, hol 
van apu?
- Elment horgászni, kis-
fi am – válaszolta sírva 
az anyja. 

* * *
- Mi a foglalkozása, 
újonc?
- Diplomás tanár és író 
vagyok, őrmester úr!
- Nem tesz semmit, 
majd mi embert fara-
gunk magából! 

Fotó: Antal István
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A Nánási út kedvelt piaca 
részt vesz a kerület Óbudai 
Nyár című programsoroza-
tában. A hívószava: Piac, 
piknik, Duna-part és egy 
igazi piknikre invitálja az ér-
deklődőket.

A piacon a gyereksá-
torban lehet piknik-

kosarakat kérni, melye-
ket megtölthetünk min-
denféle jóval a piacról, ha 
kérjük, az árusok segíte-
nek a szeletelésben is.

Ajánlanak bele néhány 
szelet foszlós kenyeret, 
kolbászkarikákat, sajt-
válogatást, pár roppanós 

uborkát, paradicsomot, 
desszertnek tönkölysü-
tit, de a tartalom igazán 
a képzeletünkre van bíz-
va, és garantáltan jóízű 
ebédünk lesz. Ha meg-
raktuk a kosarat, indul-
hat is a kirándulás gyalo-
gosan, biciklivel a partra 
vagy akár messzebbre is, 
a kosarat pedig bármely 
szombaton vissza lehet 
vinni a piacra. Kaució el-
lenében kérhető.

Aki marad a piaco-
zásnál, és a helyben fo-
gyasztásnál, természete-
sen talál magának szür-
kemarha hamburgert, 

sült kolbászt, hurkát a pi-
acon, és a lángososok is 
érkeznek. Hogy ponto-
san mikor lesz lángos, a 
piac Facebook oldalán 
tudhatjuk meg (Római-
parti Piac). Egyelőre jú-
liusig kéthetente várható-
ak, legközeleb június 15-
én érkeznek.

Júniusban a gyerekeké a Sziget. Minden a gyerekek-
ről szól a Hajógyári-szigeten június 1-től 23-ig: hétvégente 
megnyit a Generali Gyerek Sziget. Ingyenes programmal, 
koncerttel, cirkuszi látványossággal, kézműves műhelyekkel, 
állatsimogatóval és sportprogrammal www.gyereksziget.hu ! 

Óbudai Nyár a Római-parti Piacon

A kicsik és nagyobbacskák 
örömére ismét várták a gye-
rekeket az óbudai tűzoltósá-
gokon május 25-én. A Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság katasztrófavé-
delmi gyermeknapot tartott. 

A program célja az 
volt, hogy a gyer-

mekeknek, családoknak 
bemutassák a hivatá-
sos és önkéntes kataszt-
rófavédelmi szervezetek 
mindennapi tevékenysé-
gét, életét. A katasztró-
favédelmi gyermekna-
pon a kicsik felülhettek 

a tűzoltóautókra, meg-
nézhették a felszerelése-
ket. Próbariasztásokat is 
láthattak az érdeklődők, 
így azt is, hogyan csúsz-
nak le a tűzoltók a szer-
tárba vezető csövön, és 
öltöznek fel beavatko-
zó ruhába másodpercek 
alatt, hogy a jelzést kö-
vető százhúsz másodper-
cen belül el tudjanak in-
dulni a bajba jutottak se-
gítségére. A parancsnok-
ságokon bemutatóter-
mek, kiállítások, emlék-
szobák is várták a vendé-
geket.

Gyermeknap 
a tűzoltóságokon

Fotó: Antal István

A KSI SE margitszigeti úszó és vízilabda nyári tábo-
rába szeretettel várunk 7 éves kortól, úszni tudó fi -
úkat és lányokat! 
Célunk: az úszótechnika tökéletesítése és já-
tékos ismerkedés a vízilabdázással. Szakkép-
zett nevelők és edzők vezetik az edzéseket. 
Egésznapos elfoglaltság (8-tól 16 óráig), kö-
zös ebéd. A legjobbak ősztől folytathatják az 
edzéseket a szakosztályban. 
Jelentkezés heti turnusokban, 5 héten át 
június 24-től. Részvételi díj: 24 ezer forint.
Elérhetőség: Szedlmayer Ildikó +36/70-337-
5411; ildiko.szedlmayer@gmail.com; Zobin Krisztina +36/30-462-8103; 
zobinkriszti@gmail.com.

Vízilabda tábor a Margitszigeten
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! Gyor-
san, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. Tel.: 
06(20)977-7150
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021 EL-
MŰ-ügyintézés.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, csempézés, vízszerelés, villanysze-
relés, kőművesmunkák, garanciával. Halász 
Tibor Tel.: 06-1/202-2505, 06-30/251-3800
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok, nyikorgás megszüntetését. Barabás tel.: 
70/2800-479 www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 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
 Tv-javítás (rejtett költségek nélkül) T.: 
06(30)912-3761, (1)243-9401 (lecserélt LCD, 
LED tévéjét ingyen elszállítom, vagy kész-
pénzért megveszem, hibásat is.)
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bútor sze-
relés, vízszerelés, villanyszerelés, mun ka lap csere 
… Tel.: 06-30-960-4525; www.999mester.hu

 Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel! Tel.: 06-20-961-
6153 www.mesterur.hu
 Társasházi közös képviselet megbízható-
an. www.kozoskepviselo.hu Tel.: 0670 338 
6723
 Szobafestést, mázolást, tapétázást válla-
lunk garanciával. Kisebb munkákat is. Tel.: 
0630 389-8715
 Lakásfelújítás, festés-mázolás, parketta-
csiszolás, villany, gáz, víz. 0620 9455-473, 
0630 499 1814
 Kéménybélelés, kondenzációs kazánok 
bekötése, szerelt kémény építés, szakvéle-
mény ügyintézéssel. Tel: 06203271888
 Fotólabor a Kolosy Üzletházban. Fotó-
poszter, művészi-vászonkép nyomtatása, régi 
fotók reprodukciója. Igazolványkép készítése. 
www.postershop.hu 
 Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázá-
sok csőtörések megszüntetése. Csapok, vécék, 
tartályok cseréje garanciával. Mindennemű 
vízszerelés. Tel: 06-20-491-5089
 Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás. Gallyazás, fakivágás alpin-
technikával. Tel.: 06-30/994-2431
 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. Ap-
róbb javításoktól a teljes kivitelezésig. Hencz 
Péter, Tel.: 0670/397-3869
 Szeretné bontás nélkül újjávarázsolni 
fürdőkádját? Vállalok szobafestést, tapétá-
zást, stukkózást, parkettázást, fürdőkád-fel-
újítást. Amennyiben felkeltettem érdeklődé-
sét, hívjon bizalommal. Varga Zoltán 06-70-
570-5515

Egészség
 Kedvezményes fogsor: 55.000 Ft/db. Kár-
páti Fogtechnika, Szél u. 10. Tel.: 240-2059, 
06-20/493-1675
 Fogsorkészítés, törésjavítás hagyományos 
és rugalmas, törhetetlen anyagból, 50-90 eze-
rig. 0670 315 1571

Oktatás
 Anyanyelvi angoltanár többéves tapaszta-
lattal nyelvórát vállal minden szinten, minden 

korosztálynak. Nyelvvizsgára felkészítés, üz-
leti angol, önéletrajz, prezentáció. Extra: gi-
tároktatás. Facebook: David Perkett, paul-
sondrive@gmail.com
 Spanyol nyelvoktatást vállal kezdőtől a 
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár. 
Tel.: 06-20/801-7580
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 NÉMET beszédcentrikus nyelvokta-
tás felnőtteknek, külföldön és a Goethe In-
tézetben megszerzett tapasztalatok alapján. 
0630/773-9155, brandy2019@citromail.hu

 

Régiség
 Szabó Éva becsüs vásárol készpénzért bú-
torokat, festményeket, dísztárgyakat, porcelá-
nokat, órákat, csillárt, könyveket, csipkét, 
szőrmét, írógépet, varrógépet, bizsukat, ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30/308 
9148
 Biderantikvitás készpénzért vásárol! Tel-
jes hagyatékot! Írógépet, varrógépet kiemel-
ten magas áron! Tel.: 06-20/365-2590
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154 Nyitva: H-Sz 10-17, Cs 10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik 
bútorokat, órákat, ezüstöket, festményeket, 
porcelánokat, katonai tárgyakat, pénzérméket, 
stb. Tel.: 06-20/280-0151 Üzlet: IX. Ráday u. 
6. e-mail: herendi77@gmaill.com
 Készpénzért vásárolok színházak részé-
re is festményeket, bútorokat, dísztárgya-
kat, órákat, csillárokat, kitüntetéseket, pénz-
érméket, hangszereket, terítőket, ruhaneműt, 
könyveket, bizsukat, teljes hagyatékot. 06-
30-943-5583

Elad-vesz
 KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-
bat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol. 
Díjtalan kiszállással. 06-20-4256437

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Önkormányzati lakáshoz szeretnék jutni. 
7 millió forint készpénzzel rendelkezem. T.: 
0630 864 1128
 Ürömhegyen 220 négyszögöles telek el-
adó. Víz, villany, gáz van. Irányár: 18 millió. 
Érdeklődni: 0620 233 1315 telefonon
 INGATLANIRODÁNK eladó lakáso-
kat keres! Jutalék 3%, diplomás ügynö-
kök, külföldi vevők elérése. Ismerősének la-
kása eladó? Hívjon, Ön is jutalékot kap! 
06209600600

Állás
 Kőműves mellé segédet keresek. Lehet be-
ugrós is. Napi 12.000. Tel.: 0630 341 3423
 III. ker. étkezde gyakorlott konyhai dolgo-
zót és pultost felvesz. Tel.: 0630 9228189
 Megbízható (alkoholmentes), kocsival ren-
delkező kőművest keresek teraszlépcső-bőví-
téshez. Nyugdíjas előny! Tel.: 0670 538 4252

 Társasház-képviseletre szakképesítéssel 
rendelkezőt keresünk. Pályázatok 2019. július 
01-ig az alábbi címre: Perina Elemérné 1031 
Budapest, Vízimolnár u. 29. 1/3.
 Graphisoft Parkban átmeneti adminiszt-
ratív állás heti 10-12 órában rugalmasan, 
Graphisofthoz közeli lakosoknak, azt rugal-
masan elérőknek. Jelentkezni: erika.foldi@
pharmahungary.com
 Építsd karriered a legjobban fi zetett szak-
mák egyikében az év franchise hálózatánál, az 
Otthon Centrumnál. Fényképes önéletrajzodat 
a bekasmegyer@oc.hu címre várom.
 Takarító kollégákat keresünk II. Kolosy 
tér közelében lévő iroda takarítására. Nyug-
díjasok jelentkezését is várjuk. T: 0620-961-
8366

Kiadó
 Békásmegyeren társasházi tulajdon 73 
m² üzletnek, irodának kiadó. 0630 856 4818

 OLCSÓ terembérlet Óbudán! Tartsa ná-
lunk képzéseit! Kedvezményes áron 5-120 
főig már 3000 Ft/órától www.obuda-irodahaz.
hu
 Murvás, zárt parkoló kiadó a Boj-
tár utcában. 10.000Ft+Áfa/gk/hó. Telefon: 
06309679609

Életjáradék
 Eltartási vagy életjáradéki szerződést köt-
nék, 42 éves, özvegy, egyedülálló hölgy va-
gyok, stabil anyagi háttérrel. Tel.: 06-30/899-
5800

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

Jármű
 Eladó kétpárevezős túra kielboat Római-
parti tárolóhellyel, esetleg kiadó gyakorlott 
evezősnek. Tel.: 30/253-4175
 Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hi-
vatalos bontási igazolással, ingyenes szállítás-
sal. +36-30-455-87-19

Egyéb
 Keresem azt a nyugdíjas asszonykát a Ka-
szásdűlőn, akit Magdinak hívnak és ismerte 
Valikát. Hívjon fel: 203 6673. Aki ismeri, 
megkérem, adja át.

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

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

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

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

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
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Nyo más: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából a 3K Kaszásdűlői Kultu-
rális Központban (Pethe Ferenc tér 2.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tó-
soky Balázs ügyvéddel, minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. 
Érdeklődni a 247-3604-es telefonszámon lehet.
• 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.
• 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 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 tanács-
adást 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.)
• Az MSZP társasházi kérdésekben minden hónap első hétfőjén 15-től 16 
óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., 
tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Szalai-Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap 
utolsó csütörtökén 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 hétfőjén 
16-tól  17 óráig tanácsadást tart 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 és ügyeletet ad. Érdeklődni a 06(70)420-7330-as telefonszámon, 
vagy a bp3@dkp.hu e-mail címen lehet. Cím: 1033 Bp., Szentendrei út. 93. 
VIII./60. épület 1. emelet. Nyitvatartás: kedd 16-18; csütörtök 10-12 óra. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig. Tel.: 06-30-207-1156 (Cím: Hímző utca 1., földszint).
• A Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let megbízásából minden hónap má-
sodik csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor 
ügyvéd tartja a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.). 
Az építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelentkezés legké-
sőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodave-
zetői telefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/
Postafi ók
• 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.)

Megjelenésünk 
Lapunk kö vetkező száma június 22-én, szombaton je le nik meg. 
Korábbi számaink is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

• Szabó Tímea (Párbeszéd) ország-
gyűlési képviselő minden hónap utol-
só szerdáján 16 órától a Pethe Ferenc 
tér 1. alatti szolgáltatóházban (a pos-
ta mellett), minden kedden 10-től 17 
óráig a Kiskorona utca 10. szám alatt 
tart fogadóórát. Előzetes bejelentke-
zés szükséges: 06-30-415-4837.

• A Fidesz 4. számú választókerü-
lete óbudai irodájának nyitvatartása 
Cím: 1036 Bp., Bécsi út 77-79. Nyit-
vatartás: hétfőn, kedden, szerdán: 
10-től 16 óráig. Csütörtökön: 12-től 
18 óráig. Pénteken: 10-től 16 óráig. 
Telefonszám: 06-20-200-0017.

GYÁSZHÍR. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy drága édesanyám, DR. ÉRSEK TERÉZ 
Honkó Pálné belgyógyász szakorvos fáradt, szerető szíve életé-
nek 86. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2019. június 15-
én (szombaton) 12 órakor lesz a Balatonudvari katolikus temp-
lomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik búcsúztatásán 
megjelennek és gyászunkban osztoznak.       A gyászoló család 




