
Szabadtéri kiállítás nyílt az Óbudai 
Promenádon az 50 éves Óbudai Fotó-
klub tagjainak 50 felvételéből.

A Pünkösdfürdő utca torkolatában he-
lyezték el azt az irodakonténert, amely 
ügyfélkapcsolati pontként működik.

Ősszel ismét elindul a Nyugdíjasok 
Óbudai Akadémiája rendezvény-so-
rozat XVII. féléve.
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Új közösségi tér a Holdudvar park

Gyógyítók elismerése
- A Semmelweis-nap minden évben jó al-
kalmat kínál arra, hogy az egészségügy 
helyzetére és a benne feladatot vállaló 
szakdolgozókra irányítsa a közfi gyelmet 
– mondta ünnepi beszédében Bús Ba-
lázs polgármester. A magyar egészség-
ügy napja alkalmából az Óbudai Kulturá-
lis Központban június 28-án adták át az 
Óbuda Lakosságának Egészségéért Dí-
jat, valamint a polgármesteri, igazgatói és 
védőnői dicséreteket.       Bővebben a 7. oldalon

A nagy fi lmzene párbaj a Danubiával 
Az Óbudai Danubia Zenekar lépett színpadra Hámori Máté Óbuda Kultúrájáért-díjas 
karmester vezényletével június 28-án az ingyenes Fő téri koncertek sorában mozis és 
televíziós slágerek klasszikus feldolgozásaival. A kérdés az volt: tévésorozat vagy mo-
zifi lm slágerek-e a népszerűbbek?                                                    Összeállítás a 8-9. oldalon

Színes programokkal, Hot Jazz Band és Palya Bea koncerttel egybekötött átadóval nyílt meg az egyedülálló, Holdra szállás tematikájú játszótérrel, tini- és közösségi 
résszel rendelkező Holdudvar park június 22-én. Az eseményen Bús Balázs polgármester és Tarlós István főpolgármester is beszédet mondott     Tudósítás a 2. oldalon

Fotó: Zumpf András
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- A közösségi együttgondolkodás egyre 
nagyobb teret kap a kerület életében – ezek-
kel a szavakkal kezdte Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere a park átadóünnepsé-
gén mondott beszédét. Bús Balázs felidéz-
te, hogy a projekt közösségi tervezése a leg-
elsők között szerepelt, mivel az volt a ta-
pasztalat, hogy az itteni lakóközösségek a 
legaktívabbak. Reményét fejezte ki, hogy a 
megújult park mindenkit meggyőz arról: ér-
dekegyeztetéssel és közös akarattal a helyi-
ek elképzelései szerint alakíthatók tereink.

A lakóközösség igényeihez 
igazodva

A 2015-ben indult közösségi tervezés so-
rán a Holdudvar park lakóközössége egy 
funkcionálisan és arculatában is új parkot 
álmodott meg, a lakóközösségi igényeknek 
és a kor esztétikai elvárásainak megfelelő-
en. A lakossági visszajelzések alapján a park 
és a szabad zöldfelület önmagában már nem 
volt elég a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. 
Az itt élők beszéltek arról, hogy egy kultu-
rált, tiszta környezetben szeretnének talál-
kozni egymással, ahol van lehetőség beszél-
getni, sportolni, játszani, kutyát sétáltatni, pi-
henni. Ennek megfelelően számos új funkci-
óval gazdagodott a park. A Holdudvar park 

„Legyen ez a megújuló Óbuda egyik szimbóluma!”

Új közösségi tér a Holdudvar park

Torta, zene, színes programok
A városvezetők beszédei után ünnepélyesen felvágták a tortát, amelyet mindenki megkós-
tolhatott. Emellett egész nap színes programok várták az érdeklődőket az önkormányzat és 
az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Kft. szervezésében. A frissen megnyílt játszótéren 
és tini-részen, valamint a központi téren kialakított színpadon többek közt játszóház, aszfalt-
rajz-verseny, kutyás-táncos show, hangszerbemutató és színvonalas koncertek szórakoz-
tatták azokat, akik kíváncsiak voltak a több szempontból is egyedülálló Holdudvar parkra.

Folytatás a 3. oldalon alul

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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Újabb multifunkciós sportpá-
lyát vehetnek használatba a 
kerületi óvodások, ezúttal a 
békásmegyeri Óbudai Mese-
világ Óvoda Bárczi Géza utca 
1. szám alatti telephelyén. 
2018-ban szintén Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata, 
valamint az Ovi-Sport Köz-
hasznú Alapítvány jóvoltából 
épült meg az első ilyen pálya 
a kerületben.

Az óvodai élet legfon-
tosabb feladata a já-

ték, a mozgás, valamint 
a tapasztalatszerzés. Az 
óvodai oktatás valameny-
nyi Óbuda-békásmegye-
ri intézményben magas 
színvonalon történik, eh-
hez Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata igyek-
szik minden feltételt biz-
tosítani. A Nemzeti Ovi-
Sport Programban olyan 
sportpályák létesülnek, 
amelyek lehetőséget ad-
nak arra, hogy az óvodá-
sok különböző sportágak-
ban fejleszthessék képes-
ségeiket az óvodai ok-
tatás során. A program-
ban résztvevő intézmé-
nyek óvodapedagógusai 
egy önálló képzés segítsé-
gével sportág-specifi ku-
san sajátíthatják el azokat 
a módszereket, amelyeket 
a gyakorlatban a gyerekek 

oktatása folyamán alkal-
mazni tudnak a jövőben.

Buzánszky Jenő, a Nem-
zet Sportolója, a legendás 
Aranycsapat tagja által ala-
pított Ovi-Sport Közhasz-
nú Alapítvány 2018. ápri-
lis 30-ig TAO projekt ké-
relmet nyújtott be a Ma-
gyar Röplabda Szövetség-
hez, a Magyar Kézilab-
da Szövetséghez és a Ma-
gyar Labdarúgó Szövet-
séghez, mint elbíráló szer-
vezetekhez. Az elbíráló 
szakszövetség által kiadott 
határozat alapján az Alapít-
vány kuratóriuma döntött 
a nyertes pályázatok kivá-
lasztásról, köztük az Óbu-
dai Mesevilág Óvoda tá-

mogatásáról. Az óvoda 
ezen telephelyén 8 csoport 
van, azonban az intézmény 
nem rendelkezik tornaszo-
bával. Tágas udvara alkal-
massá tette arra, hogy lét-
rejöhessen a Nemzeti Ovi-
Sport Program keretében 
egy műfüves sportpálya. A 
pálya komplexitásának kö-
szönhetően alkalmas a ké-
zilabda, a labdarúgás, a ko-

sárlabda, a röplabda, a te-
nisz és a lábtenisz alapjai-
nak elsajátítására. Maga a 
pálya jogi oltalommal ren-
delkező magyar innováció, 
egy kifejezetten óvodások 
számára kifejlesztett, spe-
ciális méretű és kivitelezé-
sű műfüves – multifunk-
ciós pálya. A fejlesztéshez 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata 4,5 millió fo-

rint önrésszel járult hozzá.
- Kifejezetten örülök ne-

ki, hogy a békásmegye-
ri városrészen adhatjuk át 
ezt a multifunkciós sport-
pályát, és hogy a kerület 
ismét egy ilyen pályával 
gazdagodott – mondta Ke-
lemen Viktória alpolgár-
mester. Hozzátette: az ön-
kormányzat által fi nanszí-
rozott korcsolya- és úszás-
oktatás mellett a két sport-
pályával rendelkező óvo-
dában most már a labda-
játékok alapjait is elsajátít-
hatják a gyerekek. - Az ud-
varnak ez a része pont er-
re lett kitalálva, emellett a 
fejlesztés a sporton keresz-
tül segíthet a sajátos neve-
lési igényű gyermekek in-
tegrációjában is.”

Dr. Molnár Andrea el-
nök beszámolt az Ovi-
Sport Alapítvány munká-
járól: eddig 354 pályát ad-
tak át országszerte, Bu-
dapesten ez a 72. pálya. 
Hangsúlyozta: a Nemze-
ti Ovi-Sport Program nem 
csupán egy pályaépítő 
program, hanem már 350 
óvodapedagógus végez-
te el azt a képzést, amely 
szintén a program egyik 
alappillére. Így az óvoda-
pedagógusok munkája az, 
amely által a gyermekek 
megszeretik a sportot.

Műfüves óvodai sportpálya Békásmegyeren

Az önkormányzat a jövőben is szeretné a Nemze-
ti Ovisport Programban támogatni a kerületi óvo-
dák fejlesztését, így 2019 májusában pályázatot 
nyújtott be az Óbudai Meseerdő Óvoda Szivárvány 
Tagóvodájának fejlesztésére vonatkozóan, annak 
érdekében, hogy a Szél utcai telephelyen is műfü-
ves sportpálya létesülhessen. A pályázat eredmé-
nye 2020 januárjára várható.

fejlesztése több mint 700 millió forint ráfor-
dítással, 449 millió forintos fővárosi támoga-
tással és Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának mintegy 300 millió forintos önrészé-
vel valósulhatott meg. 

„Vigyázzunk a parkra!”
- A közösségépítés felelősségvállalást is 

jelent, hisz’ csak akkor válhatnak a panel-
házakban élő emberek összetartó lakókö-
zösséggé, ha szóba állnak egymással, meg-
ismerik egymás szempontjait és kompro-
misszumképesek – fejtette ki a polgármes-
ter, majd arra kérte a jövőbeli használókat, 
hogy vigyázzanak a parkra, hadd legyen az 
a megújuló Óbuda egyik szimbóluma.

„Jó példa az óbudai”
Tarlós István hangsúlyozta: a beruházás jó 

példa arra, hogy egy helyi közösségi kezde-
ményezés miként válhat egész Budapest ja-
vára. A Holdudvar parkban egy, a korábbinál 
nagyobb és sokoldalúbb játszóteret alakítot-
tak ki a tér sajátosságát adó dombok között, 
emellett futókört, sportkertet, pihenősétányt, 

és kerékpártároló szigetet is találhatnak az 
odalátogatók. A magát ős-óbudainak nevező 
főpolgármester kiemelte: Bús Balázs polgár-
mester és munkatársai jó partnerei a főváros-
nak a közös fejlesztések megvalósításában. 

Óbudáért közösen
A főpolgármester megjegyezte, több évti-

zede dolgozik együtt a kerület mostani ve-
zetőjével, akivel 
ugyan olykor össze-
vesznek, de ha Óbu-
dának szüksége van 
valamire, akkor ösz-
szekacsintanak. Tar-
lós István beszédé-
ben kifejtette, a tu-
datos városfejlesz-
tésnek – az adott le-
hetőségek mellett – 
mindig a múlt kere-
teit és a kor követel-
ményeit fi gyelem-
be véve kell megha-
tároznia a jövő irá-
nyait. - Budapest la-

kossága is ki van éhezve a pozitív fejlemé-
nyekre, arra hogy a gyűlölködés megszűnjék 
– tette hozzá. A főpolgármester hangsúlyozta, 
a jövő tervezése közben meg kell védeni azt, 
ami a sajátunk, nem csak a földet, hanem a 
kultúrát, a szokásokat, egyáltalán azt, ami mi 
vagyunk. Óbuda jelenlegi vezetői ebben ki-
váló munkát végeznek, hiszen tudatosan ké-
szülnek a jövőre – jelentette ki.

Folytatás a 2. oldalról

Fotó: Antal István
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Többek közt a Római-partot és a kutyatulajdonosokat érin-
tő kérdésekről, a Békásmegyeri Piac és Közösségi Térről, 
valamint új okospad létesítéséről is döntöttek a képviselők 
a június végi ülésen.

A képviselők határoztak arról is, hogy az önkor-
mányzat fenntartásában működő óvodákban 

átszervezik az óvodapszichológusok és a gyógy-
pedagógusok státuszait, így módosítani kell egyes 
óvodák költségvetését. A lépésre azért volt szük-
ség, hogy mind a sajátos nevelési igényű, mind a 
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek-
kel küzdő gyerekek ellátása biztosított legyen 4 új 
gyógypedagógusi álláshely létrehozásával.

Új kutyafuttató létrehozásáról döntöttek a kép-
viselők Békásmegyeren, az Őszike utca-Dó-
zsa György utca találkozásánál lévő parkban. 

A területen korábban számos konf-
liktus volt a parkban pihenni vá-

gyó idősek és kisgyermekes családok, 
valamint a gyakran póráz nélkül ku-
tyát sétáltatók között. Az új, 60×20 mé-
teres kutyafuttató a parknak az Őszike 
Idősek Klubjától legtávolabb eső részén 
létesül. A futtató mérete lehetővé te-
szi, hogy önálló területet kapjanak a ki-
sebb, valamint a nagyobb testű kutyák 
is. Mindkét részen számos kutyapiszok-
gyűjtőt és padot is kihelyeznek.

A képviselők döntöttek a már korábban 
is tárgyalt Hajógyári-szigetre tervezett 
kutyás fürdőhely létesítésével kapcsola-
tosan. A megfelelő partszakasz kijelölése 

megtörtént, ez a sziget északi csücske len-
ne. A megvalósítása 2020-ban várható.

Áprilisiban döntöttek az Óbudai Ku-
tyás Egyesület létrehozásáról, együtt-
működve a kerületi kutyás közösségek-
kel. Az egyesület alapító tagja az önkor-
mányzat mellett a közterület-felügyelet 
és az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesz-
tő Nonprofi t Kft. is. Az egyesület létre-
hozásának a célja többek között a felelős 
kutyatartás szabályainak meghonosítása a 
kerületi kutyás társdalom körében, a kör-
nyezettudatos életmódra nevelés, a városi 
kutyázás népszerűsítése, a kutyás és nem 
kutyás lakosság közelítése egymáshoz a 
barátságos és békés együttélés érdekében. 

A fenti célok megvalósítása érdeké-
ben a testület ezúttal arról határozott, 
hogy az önkormányzat irodakonténert 
biztosít az egyesületnek a Hajógyári-
szigeten, ahol a kerület egyik legaktí-
vabb kutyás közössége található.

Pályázat a római kori örökség 
turisztikai hasznosításáért

A képviselő-testület a június végi ülésen többek közt 
döntött egy együttműködési megállapodás aláírásá-
ról a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Köz-
pont Nonprofi t Zrt.-vel. A megállapodás megkötése 
azért szükséges, mert az önkormányzat a Várkapi-
tányság Zrt. elődjével egy konzorciumban nyújtotta 
be pályázatát 
„Az Óbuda-aquincumi római limes-szakasz öröksé-
gének komplex turisztikai célú hasznosítása” címmel 
benyújtotta dokumentumait a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Fe-
lelős Helyettes Államtitkárságához. A pályázat nyert, 
az irányító hatóság 385 millió 136 ezer 323 forinttal 
támogatja a programot. A pályázat célja, hogy a ró-
mai kori örökséget méltó módon lehessen bemutatni, 
valamint feltárhassák az építészeti műemlékekben 
rejlő számos lehetőséget, amely az idei évben vár-
ható UNESCO világörökségi nevesítés miatt különö-
sen fontos Óbuda-Békásmegyer számára.

A képviselő-testület elfogadta Bús Balázs 
polgármester előterjesztését, mely szerint 
a Békásmegyeri Piac előtti térre kerülő új 
KönyvMegálló mellé – a már a Pethe Ferenc 
téren bevált – okospadot is telepítsenek. 

A 100 százalékban magyar terve-
zésű és fejlesztésű 8 személyes 

új okospad USB-portokkal és veze-
ték nélküli töltővel felszerelt, wifi  
hotspotként működő fedett utcabútor 
lesz, melynek működését napelemek 
biztosítják. A pad folyamatosan mo-
nitorozza környezetének változásait: 
az UV-szintet, a levegőminőséget, a zaj-
szennyezést, a pára tartalmat és a lég-
nyomást is méri. Ilyen méretű és kivi-
telű napelemes utcabútor nem találha-
tó sem Magyarországon, sem máshol 
a világon. Az új okospad nagy mére-
te, a férőhelyek száma, valamint fe-
dettsége lehetővé teszi, hogy igazi kö-
zösségi találkozási ponttá váljon a pi-
ac előtt.

Új free-wifi  pontok
Lezárult a „WIFI4EU” projektben megvalósuló nagy 
sebességű vezeték nélküli-hálózat kiépítésére és 
az ehhez kapcsolódó 3 éves szolgáltatás ellátásá-
ra irányuló beszerzési eljárás. A testület által is el-
fogadott nyertes árajánlat alapján véglegessé vál-
tak a fejlesztés által érintett helyszínek, mely sze-
rint a következőkben felsorolt közterületeken, illetve 
önkormányzati intézményekben szerelnek fel WIFI- 
pontokat: Csobánka tér; Kolosy tér és Szépvölgyi 
úti park; Római-part a Rozgonyi Piroska utcától a 
Kossuth Lajos üdülőpart 31-ig tartó szakasza; Óbu-
dai Kulturális Központ; Békásmegyeri Közösségi 
Ház; Csillaghegyi Közösségi Ház; Pethe Ferenc tér.

Motorok segítik a partőröket
A képviselő-testület korábbi határozatával létrehoz-
ta a Római-partot érintően a közterület-felügyelet 
partőri szolgálatát. Ennek első lépéseként egy-, a 
hulladék szállítására is alkalmas elektromos kisau-
tót vásárolt a partőrök számára és egy irodakonté-
ner beszerzésére is felhatalmazta a felügyeletet. A 
képviselők két kismotor beszerzését is jóváhagyták, 
így a Római-part környezetében, a Nánási úton, a 
Királyok útján, valamint a lakótelepen is demonstra-
tív ellenőrzéseket végezhetnek a felügyelők.

Több gyógypedagógus az óvodákban

KönyvMegálló Békásmegyeren

Kutyás kérdések

Fotó: Egri Dalma
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Az Országos Városmarke-
ting Díj gyémánt elismeré-
sét és védjegyét kapta az 
Esernyős Turisztikai és In-
formációs Pont. A Magyar 
Marketing Szövetség által 
alapított díj ötödik évében 
125 nevezés érkezett 28 vá-
rostól és egy megyei önkor-
mányzattól.

A Magyar Marketing 
Szövetség a telepü-

lések ismertségük és elis-
mertségük növelése, fej-
lesztése érdekében meg-
valósított sikeres marke-
tingprojekteket, kampá-
nyokat, rendezvényeket, a 
szakmailag profi  marke-

tingmegoldásokat díjazta. 
A pályázó szervezetek 6 
kategóriában nevezhettek. 
Idén – szemben az előző 
évvel, ahol a külső kom-
munikációs megoldások 
és tartalom kategória volt a 
legnépszerűbb – a rendez-
vény kategóriában érkezett 
a legtöbb nevezés, össze-
sen 35: Óbuda-Békásme-
gyer az Advent Óbudán cí-
mű rendezvénysorozattal 
pályázott és nyert.

Az Advent Óbudán 
programsorozat évek óta 
töretlen sikere sok III. ke-
rületi szereplő, önkor-
mányzat, kulturális és 
sport intézmények, civil 

szervezetek közös, össze-
hangolt munkájának ered-
ménye. Lebonyolításának 
és programjainak minősé-
ge főváros és agglomerá-
ció szerte nevezetes és szé-
les körben népszerű, a lá-
togatók túlnyomó több-
sége rendszeres visszaté-
rője a rendezvénynek. Az 
internetes médiumok on-

line szavazásain a válasz-
adók rendszerint az Ad-
vent Óbudánt jelölik meg, 
mint a legjobb hangula-
tú ünnepi vásárt a fővá-
rosban. Az önkormányzati 
rendezvények minden év-
ben egy egységes, de szí-
neiben, rendezvényenként 
megkülönböztethető krea-
tív hirdetési arculatot kap-

nak. A konkrét események, 
programok megszervezése 
néhány hónappal a rendez-
vény előtt veszi kezdetét.

A Magyar Marketing 
Szövetség elismert szak-
emberekből álló zsűrije 
a pályamunkákat a meg-
alapozott tervezés, a kre-
ativitás, a szakszerű meg-
valósítás, a kitűzött célok 
elérését jelentő hatásos-
ság és a források célsze-
rű felhasználását jelentő 
hatékonyság szempontjai 
alapján értékelte.

Az önkormányzat vezetése 
számára fontos, hogy az ápri-
lisban átadott Békásmegyeri 
Piac és Közösségi Tér új 
csarnokával minden haszná-
lója, tehát mind a vásárlók, 
mind az üzleteket bérlők elé-
gedettek legyenek. 

Az elmúlt két hónap 
tapasztalatai alapján 

az üzemeltetéssel kapcso-
latban szükségessé vált 
néhány változtatás. Így a 
képviselők elfogadták azt 
a határozatot, mely sze-
rint a díjmentes parkolá-

si időt a csarnok mélyga-
rázsában egy óráról két 
órára módosítsák, vala-
mint hogy az üzemelte-
tés a bérlők számára ked-
vezményes parkoló bérle-
tet biztosítson. 

Ezek mellett a nyitás óta 
a szélsőséges időjárás kö-
vetkeztében az áruk fris-
sességének a biztosítása 
nem volt megoldott. A ká-
rok enyhítése érdekében 
az elfogadott határozat azt 
is tartalmazza, hogy a bér-
lők a júliusi bérleti díj alól 
mentesüljenek.

Bús Balázs polgármester felké-
résére a Városfejlesztő Kft. 
megvizsgálta a Római-parton 
kialakítandó szabadstrand en-
gedélyezésével kapcsolatos 
jogszabályi előírásokat, majd 
kidolgozta a lehetséges létesí-
tési és üzemeltetési feltételeket. 

A fürdőhely kialakításá-
hoz az érintett szervek 

kezelői- tulajdonosi hozzá-

járulása, továbbá a vízmi-
nőség folyamatos vizsgá-
lata és különböző szakha-
tósági engedélyek beszer-
zése is szükséges. A Vá-
rosfejlesztő Kft. előkészítő 
koncepciója szerint a für-
dőhely végleges kialakí-
tására tervező (építész, tá-
jépítész) bevonása indokolt 
közösségi tervezésben. Ezt 
megelőzően egy ötletpályá-

zat lebonyolítását javasol-
ják, ami egyrészt megala-
pozhatja a tervezési prog-
ramot, másrészt megkezdi 
a projekt társadalmasítását. 

Felmerült egy „fauszo-
da” létesítésének lehetősé-
ge, mely egy vízparti közös-
ségi tér. Ennek megtervezé-
sét a Hello Wood Kft. végzi 
majd. A szabadstrand 2020 
nyarán valósulhat meg.

Az Advent Óbudával nyert a városrész

Rangos díj városmarketing tevékenységért

A pályázat mottója
A jó városmarketing tevékenység pozitív hatással 
van az ott élők mindennapjaira, a város ismertsé-
gére és megítélésére!

Jövőre már lesz szabadstrand a Rómain
Dunai fürdőház, mint vízparti közösségi tér

Változtatások a Békásmegyeri Piacon
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Még néhány hónap és lezárul egy 
újabb önkormányzati ciklus. Az 
elmúlt közel öt évben rengeteg 
változás történt a kerületben. In-
terjú-sorozatunk kapcsán felke-
restük a helyi képviselőket és al-
polgármestereket, arra kérve 
őket: összegezzék munkájukat. 
Kelemen Viktória (Fidesz-KDNP) 
alpolgármester egyúttal a 14. 
számú választókerület képviselő-
je. Aki ismeri, tudja: számára a 
személyes kontaktusnak nagy je-
lentősége van. 

- Kezdetben a szociális bi-
zottság tevékenységében vettem részt tag-
ként és később elnökként, majd polgár-
mester úr felkérésére, és a képviselő-testü-
let döntése alapján 2011 óta dolgozom al-
polgármesterként. Bús Balázs csapatának 
tagjaként már kezdetektől a közösségépítő 
munkát tartottuk a legfontosabbnak minden 
területen. Szerencsésnek érzem magam, 
mert a rám bízott oktatási, szociális és kör-
nyezetvédelmi feladatoknál a közösségépí-
tés magától értetődő.

„Kiváló szakemberekkel
dolgozunk együtt”

- Ha visszatekint az elmúlt öt esztendő-
re, mi az, amit feltétlenül említésre méltó-
nak tart? 

- Mindenképpen meg kell említenem azo-
kat az innovatív, átfogó programokat, ame-
lyeket az egyre növekvő lakossági elvárá-
sok érdekében a magasabb életminőség fel-
tételeinek megteremtésére alkottunk meg. 
Gondolok itt a Fischer Ágoston szociális, és 
a Guckler Károly környezetvédelmi prog-
ramra. A szociális ellátórendszerünkre is 
méltán lehetünk büszkék, ezen a téren már 
többször bizonyítottunk. Idősbarát Önkor-
mányzat, Fogyatékos-barát Önkormányzat, 
valamint Családbarát Munkahely díj biro-
kosai is vagyunk. Legyen szó idős ellátás-
ról, családsegítésről, fogyatékkal élők el-
látásáról, vagy épp a legkisebbeknek szóló 
bölcsődei szolgáltatásról, minden területen 
jó szakemberek végzik a napi, olykor igen-
csak megterhelő áldozatos munkát. Termé-
szetesen itt gondolok a polgármesteri hiva-
tal szociális szolgáltató főosztályára is, ahol 
a nehéz helyzetbe került családok pénzbeli 
és természetbeni támogatásával igyekeznek 
segíteni a rászorulók helyzetén.

Élő népzene a bölcsődékben 
 A sok említésre méltó és kiváló program 

közül még azt a bölcsődei programot emel-
ném ki, ami az országban egyedülálló mó-
don Óbudán indult el, Élő Népzene a böl-
csődékben elnevezéssel. Ennek a program-
nak a lényege, hogy a foglalkozásokon a 
gyermekek a magyar népzenével ismerked-

hetnek meg népi hangszerek 
segítségével. 

Az óvodásokért
- A nevelési területnél ma-

radva, az elmúlt években, 
mennyiben változott például 
az óvodai ellátás? 

- Az oktatási területet te-
kintve felhívnám a fi gyelmet 
óvodáink szerepére a gyer-
mekek napközbeni ellátásá-
ban. 11 óvodánk működik 32 
telephelyen. A környezettu-
datos neveléstől kezdve a mű-
vészeti nevelésen át a Mon-

tessori módszerig igen színes képet mutat-
nak intézményeink jellegüket tekintve. Na-
gyon jó kezdeményezésnek tartom a tűzoltó 
programot és az Európalánta Egyesület fog-
lalkozásait, amik nagyon sikeresek. A kép-
viselő-testület döntése értelmében, a csalá-
dok igényeinek megfelelve, ősztől az ön-
kormányzat térítésmentesen biztosít majd a 
gyerekeknek friss gyümölcsöt és zöldséget. 

Nagy örömünkre, a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium támogatásával, pályázati 
pénzből felújítottuk a Meseerdő óvoda ud-
varán lévő régi épületet, és Pöttömház né-
ven új óvodai egység nyitotta meg kapuit. A 
Gázgyár területén lévő óvodánk pedig hosz-
szú idő után végre megkapta a Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdonában lévő egyik üres 
gondnoki lakást, így a helyszűkétől szenve-
dő ovi most már a felújítás után óvodai cé-
lokra tudja majd használni azt. Nagy kihí-
vást jelent az óvodákba járó sajátos nevelé-
si igényű gyermekek ellátásának megoldá-
sa, ugyanis a köznevelési intézmények álla-
mi fenntartásba és működtetésbe kerülésé-
vel számos olyan megoldandó feladattal ál-
lunk szembe, amit az elmúlt időszak tapasz-
talatai tudatosítottak bennünk. 

Az oktatásért
- Az iskolák állami kézbe kerülése óta mit 

biztosít az önkormányzat az oktatási intéz-
ményeknek?

- Továbbra is folytattuk azt a munkát, 
amit eddig is a gyermekek és családjaik, 
valamint a pedagógusok érdekében végez-
tünk. Ezt írásban is rögzítettük az Észak-
Budapesti Tankerületi Központtal kötött 
megállapodásban. Továbbra is biztosítjuk 
önként vállalt feladatként a környezettuda-
tosság népszerűsítését szolgáló pályázat ki-
írását, a diákok szabadidejének hasznos el-
töltését célzó táborok és események meg-
szervezését, tanulmányi ösztöndíjak eléré-
sét, a rászoruló diákok segélyezését és szá-
mos kulturális, utazási illetve sportolási le-
hetőségek biztosítását. Ezeken túl vállal-
tuk, hogy minden évben felújítunk egy is-
kolaudvart is. Itt a már jól bevált közösségi 
tervezések segítségével, a gyerekek, szülők 

és pedagógusok bevonásával igyekszünk 
együtt eredményeket elérni. A Bárczi Géza 
Általános Iskola udvara már így készült el, 
jelenleg pedig az Aquincum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udva-
rának felújítása van folyamatban.

A környezet védelme
közös ügyünk

- A környezetvédelem kérdése kiemelten 
fontossá vált az elmúlt időszakban. Milyen 
programok megvalósítását tűzték ki célul az 
ügy érdekében?

- A környezet védelme közös ügyünk. Na-
gyon fontosnak tartom, hogy elkészült az 
5 éves időtávra vonatkozó környezetvédel-
mi fenntarthatósági programunk, valamint a 
már említett Guckler Károly Program. Ki-
emelt feladatnak tekintjük, hogy - a szeren-
csés adottságoknak köszönhetően -  a termé-
szeti értékekben gazdag kerületben az élhe-
tő és fenntartható környezetet megőrizzük, 
fejlesszük és védjük. Arra törekszünk, hogy 
a városfejlesztéssel óhatatlanul együtt je-
lentkező környezeti konfl iktusokat a lehe-
tő legalacsonyabb szintre szorítsuk, és a fej-
lesztések során a környezetvédelmi szem-
pontokat maximálisan érvényesítsük. Ez a 
törekvés csak akkor lehet sikeres, ha a kerü-
letben élők kinyilváníthatják véleményüket 
a fejlesztésekkel kapcsolatban és támogat-
ják is azokat, illetve ha aktívan részt vesz-
nek az önkormányzat környezetvédelmi te-
vékenységében. A helyhatóság és a lakos-
ság együttműködése az utóbbi években egy-
re intenzívebbé vált a közösségi tervezések, 
a lakossági fórumok, a takarítási akciókban 
való részvétel során.

Számos folyamatban lévő és futó progra-
munk van e területen, gondolok itt akár a ta-
karítási akciókra is. A Guckler Károly Prog-
ram egyes feladatainak végrehajtása során 
mindvégig a fenntartható fejlődés elősegíté-
se, a környezettudatos gondolkodás és szem-
lélet, az erre épülő közösségi aktivitás erősí-
tése a vezérelvünk. Már eddig is kiemelke-
dő eredményeket értünk el a zöld közterüle-
tek fejlesztése, az energia-hatékony fejlesz-
tések, a prevenciós egészségprogram terén. 
A közösségépítés újabb állomását jelentették 
a megújítandó zöld közterületek közösségi 
tervezései, a civil szervezetek aktív részvé-
tele a környezetvédelmi akciókban, az újabb 
közösségi kert létrehozása. 

„Óbuda legyen 
a legzöldebb kerület!” 

 Fásítási programunk elindításával nem 
titkolt célunk az volt, hogy Óbuda legyen 
a legzöldebb kerület. A közösségi faülte-
tést tavaly indítottuk, és nagyon jó vissza-
jelzéseket kaptunk, mind a lakosság részé-
ről, mind az ültetésben résztvevőktől. Szin-
te az összes helyszínen jelen voltam én is, 

Kelemen Viktória alpolgármesteri és képviselői  munkájáról

„A közösségépítés kiemelten fontos”

Folytatás a 7. oldalon
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- A Semmelweis-nap 
minden évben jó alkal-
mat kínál arra, hogy az 
egészségügy helyzetére 
és a benne feladatot vál-
laló szakdolgozókra irá-
nyítsa a közfi gyelmet. 
Ebben az évben azon-
ban várhatóan az ün-
nepnap múltán sem lan-
kad majd az egészség-
ügy iránti kiemelt érdek-
lődés, mivel az októberi 
helyhatósági választások 
egyik központi témájává 
vált Budapesten. Nincs 
is ezzel semmi baj, hisz 
valóban sokunkat érin-
tő közszolgáltatási terü-
let, mely nem nélkülözi 
a jogos-, de a politikai-
lag motivált indulatokat 
sem – kezdte beszédét 
Bús Balázs. Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármeste-
re emlékeztetett: - Óbu-
dán 2006 óta a szociális 
terület mellett az egész-
ségügyre is kiemelt fi -
gyelmet fordít az önkor-
mányzat, ennek kiváltó 
oka a Szent Margit Kór-
ház megszüntetésére tett 
szocialista kísérlet volt: 
a Gyurcsány kormány 
ténykedése alatt vált vi-
lágossá, hogy ha mi nem, 
akkor senki sem fog ki-
állni az óbudaiak ellá-
tása érdekében. Végül 
megvédtük a kórházat és 
megkezdtük a szakrende-
lők rendbetételét is. 2007 
óta nagyon sok fejlesztés 
indult el, ezt támogatja 
most már az Egészséges 
Budapest Program, helyi 
források alapján pedig az 
Örlős Endre Egészség-
ügyi Program – hangsú-
lyozta Bús Balázs, majd 
megköszönte ez egész-

ségügyben dolgozóknak, 
hogy az ismert nehézsé-
gek ellenére is nap mint 
nap felveszik a köpenyt, 
és tudásuk legjavát ad-
ják a betegek gyógyulása 
vagy a csecsemők helyes 
gondozása érdekében.

- Egy olyan év áll mö-
göttünk, amikor számos 
fejlesztés és fejlődés in-
dult el és a jövőben is 
folytatódni fog – ezt már 
dr. Budai András mond-
ta. A Szent Margit Ren-
delőintézet Nonprofi t 

Kft. ügyvezetője úgy lát-
ja, hogy a Szent Margit 
Rendelőintézet ritkaság-
számba menő egészség-
ügyi intézmény, amely 
példaértékű a főváro-
si járóbeteg szakellátók 
között. Hozzátette: azon 

dolgoznak kollégáival, 
hogy túlterhelt szakren-
delések munkáját opti-
malizálják, hogy a leg-
keresettebb rendelések 
munkájába új orvosok és 
munkatársak csatlakoz-
zanak, és hogy a kerület-
ben, valamint az ellátá-
si területen élők számá-
ra még komfortosabbá és 
kiszámíthatóbbá tegyék a 
betegellátást.

A beszédek sorát Scha-
dek-Bíró Éva, az Óbuda-
Békásmegyer Védőnői 
Szolgálat intézményve-
zetője zárta. Mint mond-
ta: az idei évben is több 
új programmal, szolgál-
tatással bővítették az in-
tézmény kínálatát. A 
telt házas baba-elsőse-
gély foglalkozások és az 
egyéni anyatejes táplá-
lást támogató tanácsadá-
sok is azt támasztják alá, 
hogy jó úton járnak, a vé-
dőnők munkája azonban 
nem lehetne sikeres, ha 
ötleteiket, elképzelése-
iket nem támogatná az 
önkormányzat, a kerületi 
társegészségügyi és szo-
ciális intézmények, a ci-
vil szervezetek, melyek-
kel közösen még többek-
hez eljuthat üzenetük.

A beszédeket kon-
cert követte: a rendez-
vényen Micheller Myr-
till és a Swinguistique 
szórakoztatta a megje-
lent egészségügyi dol-
gozókat, majd  elisme-
réseket vehettek át azok 
az egészségügyben dol-
gozók, akik kiemelkedő 
munkájukkal és odaadá-
sukkal szolgálták a vá-
rosrészben élő páciense-
ket, betegeket.

Számos fejlesztés kezdődött Óbudán

A magyar egészségügy napja: gyógyítók elismerése

Dr. Imreh Domonkos a Szent Margit Kórház sebész főorvosa átveszi az Óbuda Lakosságá-
nak Egészségéért díjat Bús Balázs polgármestertől

és jó volt látni, hogy ovis csoportok, iskolai 
osztályok, baráti közösségek, szomszédok, 
munkahelyi csapatok együtt ültettek, iga-
zi közösségi élménnyel ajándékozva meg 
egymást. Folytattuk a korábbi években el-
indított és népszerűvé vált lakossági akció-
kat, köztük a „Takarítsuk ki Óbudát!”, a ve-
szélyeshulladék-begyűjtést, a muskátli ak-
ciót. Virágos Óbuda pályázatot hirdettünk, 
újra kiírtuk a zöldfelület gondozási és a kör-
nyezettudatos nevelést segítő pályázatokat. 

2014-ben KlímaSztár Díjat, 2016-ban 
pedig Közbeszerzés Zöldebben Oklevelet 
kaptunk. Nagy siker és elismerés önkor-
mányzatunknak, hogy a budapesti kerüle-
tek közötti versenyben kiérdemeltük a Vi-
rágos Magyarország különdíját, valamint 
hogy 5. alkalommal nyertük el a Kerékpá-
rosbarát Munkahely címet.

„Számíthatnak rám”
Nagyon örülök, hogy a polgármester úr 

megbízásából ezeket a területeket felügyel-

hetem. Aki ismer, az tudja, hogy számom-
ra a személyes kontaktus, az emberekkel va-
ló törődés a legfontosabb. Munkám jellegé-
ből adódóan rengeteg programon, esemé-
nyen veszek részt, és a legkisebbektől kezd-
ve a szépkorúakig minden korosztály felé 
ugyanolyan szeretettel és tisztelettel fordu-
lok. Számíthatnak rám. Bízom abban, hogy 
Bús Balázs csapatának tagjaként sikerült a 
városvezetés részeként a rám bízott felada-
tokat úgy végezni, ami az itt élő emberek ja-
vát szolgálja.                                       Sz. Cs. 

Folytatás a 6. oldalról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának Képviselő-testülete idén az 
Óbuda Lakosságának Egészségéért 
Díjat Dr. Imreh Domonkosnak, a 
Szent Margit Kórház Sebészeti Osz-
tálya osztályvezető főorvosának ado-
mányozta.
Polgármesteri dicséretben részesült 
Ferenczi Kun Kató területi védőnő, 
Geöbel Ágnes felnőtt háziorvos, Ger-
gely Gyuláné Weinberger Éva körze-
ti nővér, dr. Nagy Anna Lujza, a Szent 
Margit Rendelőintézet Fül-Orr-Gégé-
szeti Osztályának főorvosa.
A Szent Margit Rendelőintézet veze-
tőségétől igazgatói dicséretet vehe-
tett át dr. Malkovits Márta szakorvos, 
Bukváné Szimcsera Marianna szak-
asszisztens és Botzheim Mártonné 
szakasszisztens.

15 évért járó hűségjutalomban része-
sült Kovács Erzsébet Anna betegirányí-
tó, Méray-Horváth Erzsébet egészség-
ügyi koordinátor, Tóth Andrea szakmai-
terület-vezető asszisztens, dr. Varga 
Éva neurológus szakorvos, dr. Várady 
Sándor radiológus főorvos, Vitányiné 
Nagybákay Eszter röntgen asszisztens,
30 évért dr. Geszler Edit fogszakor-
vos, dr. Sztankaninecz Katalin fül-orr-
gégész szakorvos.
Óbuda Békásmegyer Védőnői Szol-
gálata Intézményvezetői Dicséretét 
Czákné Varga Ildikó Tünde kapta az 
idei évben.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara területi elnökségének kö-
szönetét pedig Farkas Valéria fogá-
szati szakasszisztens és Héri Hedvig 
vehette át.

Fotó: Antal István
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Színházi előadás, kiállítás, koncertek és nem utolsósorban 
az egykor messze földön híres Óbudai Búcsú is szerepelt a 
közkedvelt kulturális programsorozat kínálatában. A nép-
szerű Óbudai Nyár sokakat vonz nézőként nemcsak a buda-
pesti kerületekből, de országosan is elismert.

Izgalmas programok az Óbudai Nyáron

A nagy Romulus
Az Aquincumi Múzeumban június utolsó hétvégé-
jén háromszor is a színházé volt a főszerep. A rom-
kerti színpadon Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romu-
lus című darabját tekinthették meg a nézők Papp Dáni-
el rendezésében. A „történelmietlen történelmi komé-
dia” műfaji megjelölésű színdarab Romulus Augustus, 
az utolsó nyugat-római császár életútját és egy biroda-
lom pusztulásának végnapjait mutatja be. Kerekes Jó-
zsef és Bede Fazekas Anna játszotta a főszerepeket.

Az Óbudai Danubia Zenekar kon-
certje előtt köszöntötték a zene-

kar idei Danubia Példakép-díjas művé-
szét, Márton Belej oboistát, akit a ze-
nekar tagjai maguk közül választották 
az elismerésre. A vándordíjat Bús Ba-
lázs polgármester adta át.

A nagy sikerű hangversenyen – ame-
lyet online is közvetítettek -  a Szom-
szédok vagy az Onedin-család fülbe-
mászó dallamai mellett olyan fi lmslá-
gerek is felcsendültek, mint A Karib-

tenger kalózai és az Oroszlánkirály cí-
mű alkotások betétdalai.

Világslágerek 
az elmúlt 50 évből

A Like Rolling Stone zenélt a publi-
kumnak június 29-én, a Fő téri ingyenes 
koncertek következő eseményén. A ze-
nekar az elmúlt öt évtized legnagyobb 
slágereit hozta el Óbudára a beat kor-
szaktól az 1990-es évekig. Érintették a 
rocktörténet legfontosabb állomásait.

Ingyenes koncertek a Fő téren

A nagy fi lmzene párbaj

A szabadtéri kiállítás fi lozófi ája tökéletesen illeszkedik az egyesület vállalt 
szerepéhez, amennyiben nem valamiféle szűk szakmai közönség ízlésfor-
málóinak akar megfelelni, hanem a lehető legszélesebb közönséget meg-
szólítva megmutatni valamit Óbudáról és az alkotó által komponált látás-
módról – mondta Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere az Óbu-
dai Promenádon megnyílt fotókiállításon. 

Az itt megtekinthető képek válogatásakor az alapkoncepció az 
volt, hogy minden tagunk szerepeljen legalább egy képpel, füg-

getlenül attól, hogy eredményesen vesz-e részt pályázatokon, vagy 
nem vesz részt egyáltalán pályázaton. Az egyesületben többen ren-
delkeznek a hazai fotóművészeti életben valamilyen ranggal. So-
kan vannak olyanok is azonban, akik büszkén vallják magukat iga-
zi amatőr fotósnak. És ez nekünk nagyon jó – kezdte ünnepi beszé-
dét Koncz Dezső, az Óbuda Fotóklub elnöke. Mint mondta: tavaly az 
egyesületnek 740 kiállított képe volt szerte a világban, és hazai és 
nemzetközi pályázatokon is rendre megméretteti magát, emellett pe-
dig fi gyelik és fotózzák a kerület mindennapjait, ünnepeit. 

Koncz Dezső ezután köszöntötte Keleti Éva fotográfust, a ha-
zai fotóművészet egyik legkiemelkedőbb alkotóját, aki tavaly óta 
az egyesület tiszteletbeli tagja. Az egyesület elnöke bemutatta azt a 
könyvet is, amely a jubileumi évfordulóra jelent meg, és amely be-
mutatja az elmúlt 50 év kiemelkedő alkotóit és legfontosabb képeit.

- A XXI. század, amellett, hogy a digitalizáció korának mondjuk, 
egyben a vizualitás, a képek korszaka is. Egyre inkább a képek ural-
ják az életünket, a képek diktálnak a világban – osztotta meg gondola-
tait Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő. Hang-
súlyozta: egy-egy jól sikerült kép emberek millióihoz eljutva hatással 
van a véleményalkotásunkra, a gondolkodásunkra, és mindarra, amit 

értékítéletnek is nevezünk, ezért nagyon fontos, hogy legyenek értő 
szakembereink, akik művészei is ennek a szakmának. Végül hozzá-
tette: értéket teremtett és értéket teremt ma is ez a közösség.

- Sok szó esik manapság az úgynevezett városmarketing különbö-
ző mesterfogásairól, én mégis azt gondolom, hogy azok a leghitele-
sebb megnyilatkozások – legyen szó irodalmi utalásról, városépíté-
szeti hivatkozásról vagy épp fotós pillanatfelvételről – melyek mö-
gött nincsenek direkt marketing megfontolások. Ezek azok a gesztu-
sok, amelyek függetlenségük miatt hitelesek és így valóban képesek 
az érdeklődők, vagy az ide látogató emberek kíváncsiságát felkelte-
ni városrészünk iránt – ezekkel a szavakkal nyitotta meg a kiállítást 
Bús Balázs. Hozzátette: beszéljenek a kiállított képek sajátos for-
manyelvükön, és ők mondják el, mi az, amiért úgy gondoljuk, hogy 
Óbudán élni az egyik legjobb dolog, ami történhet velünk.

A szabadtéri kiállítás augusztus végéig látható az Óbudai Pro-
menádon.

Hiteles gesztusok a kiállításon
50 éves Óbudai Fotóklub

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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Az egykor messze földön híres 
Óbudai Búcsú, a „Kirschen Kiri-
tog” (Cseresznyés búcsú), mintegy 
háromszáz éves múltra tekint visz-
sza és ma a nemzetiségi hagyomá-
nyok ápolásának egyik legfonto-
sabb ünnepe.

A Búcsú eredetileg a Szent 
Péter és Pál Főplébánia-temp-
lom védőszentjeinek az ünne-
pe volt, több száz éves hagyo-
mányokra tekint vissza. Ez al-
kalomból a június 30-ai Óbudai 
Búcsú programja ünnepi szent-
misével kezdődött, melyen részt 
vett Varga Mihály pénzügymi-
niszter, országgyűlési képvi-
selő és Tarlós István főpolgár-
mester is.

- A különböző nyelvek mele-
géből keltek ki a különböző né-
pek, melyeket az atyafi ság és 
az együttes érdek alapján a kö-
zös szó szervezett nemzetekké – 
Tamási Áron gondolataival kö-
szöntötte Bús Balázs polgármes-
ter a mintegy háromszáz éves 
hagyományokra visszatekintő 
Óbudai Búcsún megjelenteket. 
A polgármester a nyelv, mint ha-
gyomány fontosságáról beszélt 
és hangsúlyozta, ahogy ez mű-
ködik a magyar nyelv és a ma-
gyar nép esetében, ugyan úgy a 
német nyelv esetében is hasonló 
jelentőséggel bír. Kiemelte, mi-
lyen kihívást jelent a ma egyre 
gyakoribb multikulturális csalá-
dokban a nemzeti hovatartozás 
átadása a szülők és gyermeke-

ik között, vagy egy idegen nyelv 
szavaival kifejezni a haza és az 
otthon közötti különbségeket. - 
A valódi identitás legfontosabb 
mutatója, ha tudjuk, hogy ki, 
milyen nyelven álmodik – zár-
ta szavait Bús Balázs, majd kö-
szöntötte az Óbudai Búcsú idei 
díszvendége, Pilisvörösvár al-
polgármesterét, Pándi Gábort.

Az alpolgármester kiemel-
te, hogy Pilisvörösvár és Óbuda 
ezer szállal kötődik egymáshoz, 
ez ugyan úgy jelen van a hagyo-
mányokban, mint a jelent örö-
meiben és nehézségeiben egya-

ránt. Pándi Gábor hangsúlyozta, 
hogy a ma élő németek, svábok 
mind hálásak Istennek, hogy ma 
Magyarországon békében gya-
korolhatják a hitüket, 
őrizhetik nemzetiségi 
hagyományaikat.

A Fő téren Szalóki 
Ági gyermekeknek 
szóló koncertje, majd 
a közönség által min-
dig nagyon várt nem-
zetiségi kórustalál-
kozó szórakoztat-
ta az egybegyűlte-
ket. Kora este Ötvös 
Csilla, a Magyar Ál-
lami Operaház ma-
gánénekese és tanít-
ványai léptek szín-
padra. Zwickl Mihály 
és fúvószenekara ját-
szotta ezt követően 
a talpalávalót. A bú-
csút Szandi jubileu-
mi koncertje zárta.  

Egész nap kézműves vásárral 
és a gasztrotér étel és ital kíná-
latával várták az Óbuda szívébe 
látogatókat.

A velünk élő nemzetiségek 
hagyományait őrzi az Óbudai Búcsú

Az Óbudai Búcsú hagyományának ápolását a Braunhaxler Egye-
sület vállalta magára. A hagyomány őrzi azoknak a német telepe-
seknek az emlékét is, akik 1698-ban érkeztek meg Óbudára, szám 
szerint tizenheten. Az Óbudára települőknek a Zichy grófoktól ka-
pott földterületeken a szőlőkultúra elterjesztése és művelése lett a 
fő feladatuk. Az új otthonra lelt németek ragadványnevüket – braun-
haxler – is munkájuknak köszönhették. Ez, szó szerinti fordításban 
barnacsülkűt jelent. De miért is nevezték így őket? Ezek az egysze-
rű emberek ugyanis nem engedhették meg maguknak a cipő meg-
vásárlását, így a szőlős kertekben mezítláb, vagy papucsban, feltűrt 
nadrágszárral, szoknyával dolgoztak, a szél kicserzette, a nap bar-
nára sütötte a lábszárukat. A szóbeszéd szerint egy igazi Braunhax-
lernek barna lábbal kellett világra jönni – írta róluk Krúdy Gyula.

TÉNYLEG BAUHAUS? A Bauhaus 100. évfordulóját kortárs ter-
vezőgrafi kai kiállítással, előadással és exkluzív tárlatvezetéssel 
ünnepelték a Kassák Múzeumban június 27-én. A szeptember 
1-jéig látogatható re:fl ex elnevezésű kiállításon a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem Tervezőgrafi ka Tanszék hallgatóinak Bauha-
us ihletésű alkotásai tekinthetők meg. Azt mutatják be, miként vi-
szonyul egy fi atal generáció a Bauhaus máig ható nyitott, kísérle-
tező gondolkodásmódjához. (Cím: Fő tér 1., Zichy-kastély.)

Fotó: Zumpf András
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A Szent Margit Kórház kardiológiai 
osztálya digitális szívultrahang-la-
borral gazdagodott. A felszerelés ré-
sze a nemrég beszerzett digitális, va-
lós idejű, 3D-s szívultrahang-készü-
lék és egy hordozható, ágy melletti 
vizsgálatra is alkalmas laptopszerű, 
úgynevezett „echo-készülék”. 

A kardiológiai osztályon egy 
XXI. századi technikai és 

szakmai színvonalán álló, akár 
tudományos igényű vizsgála-
tokat is lehetővé tevő szív-ult-
rahang készüléket és kiértéke-
lő programot sikerült beszerez-
ni. 2016-ban indult el a most át-
adott digitális echocardographi-
as labor kialakítása. Egy olyan 
szívultrahang-készülék beszer-
zését és szívultrahang konzul-
tációs vizsgáló hely kialakítá-
sát tervezték az osztályon, mely 
lehetővé teszi, hogy a városrész 
lakossága, valamint a kardioló-
giai osztály területi ellátási kö-
telezettségéhez tartozó Duna-
kanyar-kistérség kardiológiai 
betegeinek szívultrahang-vizs-
gálatok vonatkozásában egy, a 

XXI. századi digitális technika 
lehetőségeit kihasználni képes 
úgynevezett „real time” (valós 
idejű) 3D szívultrahang készü-
lék kerüljön a betegellátás szol-
gálatába.

A kardiológiai osztályon vizs-
gált beteg szívultrahang képe 
komplikált klinikai esetben egy 
nagy kardiológiai centrumban 
dolgozó szaktekintéllyel meg-
konzultálható, illetve a képi do-
kumentáció 3D mozgó képi for-
mában a fogadó centrumba kon-
zultációra, kiértékelésre átküld-
hető. A támogatásból megvaló-
sult, kiemelkedő eszközös felté-
teleknek köszönhetően a Szent 
Margit Kórház kardiológiai osz-
tályát a Semmelweis Egyetem 
szakmai grémiuma a szívultra-
hang-vizsgálatok vonatkozásá-
ban a szívultrahangos liszensz 
vizsgák megszerzésére alkal-
mas képzőhellyé választotta.

 Az új eszközök beszerzése a 
Fővárosi Önkormányzat és Tar-
lós István főpolgármester támo-
gatásával valósult meg.         Sz.

Ingyenes gyógyfürdő-, uszodabelépő 
óbudai nyugdíjasoknak

Bús Balázs polgármester kezdeményezésére Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött, 
hogy 2019-ben a kerület nyugdíjas lakosainak ingyenes uszoda- 
és gyógyfürdő bérletet, belépőt biztosít a Csillaghegyi Árpád For-
rásfürdőbe. A fi zikai aktivitás megőrzésére szolgáló öt alkalmas 
bérlet és a kétórás belépő az alapzóna és a strand használatá-
ra érvényes. 

A bérleteket, belépőket munkanapokon 8-15 óra között lehet át-
venni az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény két idősek klub-
jában nyugdíjas igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Egy 
személy egy bérletet vehet át a készlet erejéig.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény tíz idősek klubjá-
nak tagjai az intézmény szervezett keretei között vehetnek részt 
a programokon.

Az átvétel helyszínei: Meggyfa Idősek Klubja – Meggyfa ut-
ca. 33.; Heltai Jenő Idősek Klubja – Madzsar József utca 7-11.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti 
jogviszonyba az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, elhi-
vatott munkatársakat:
• gondozó, ápoló (Házi Segítségnyújtó Szolgálatba napi 8 órás), 
• gondozó (Házi Segítségnyújtó Szolgálatba napi 8 órás, admi-
nisztrációs – szervezői feladatok elvégzésér e). 
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Önkormányzati munkakö-
ri pótlékot és egyéb juttatásokat is biztosítunk (BKV bérlet, étke-
zési hozzájárulás, vidékieknek utazási költségtérítés, ruhapénz). 
Munkakör letölthetőségnek időpontja: folyamatos. Pályázat 
benyújtásának módja: Az önéletrajz és a végzettséget igazoló 
bizonyítvány másolata benyújtható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu 
e-mail címen keresztül, valamint további információt Honti Szilvia 
HR-vezető nyújt a 06-1-2501552-es telefonszámon.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti 
jogviszonyba az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, elhi-
vatott munkatársakat:
• szakápoló (Otthoni Szakápolási Szolgálatban),
• gondozó, ápoló (Nyugdíjasházba napi 12 órás).
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Illet-
mény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatások-
ra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. Valamint egyéb juttatásokat is biztosítunk 
(étkezési hozzájárulás, vidékieknek utazási költségtérítés, ruhapénz). 
Munkakör letölthetőségnek időpontja: folyamatos. Pályázat be-
nyújtásának módja: Az önéletrajz és a végzettséget igazoló bizo-
nyítvány másolata benyújtható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail 
címen keresztül, valamint további információt Honti Szilvia HR-vezető 
nyújt a 06-1-2501552-es telefonszámon.

A páciensfogadás nyári rendje
2019. július 1. és augusztus 31. között a Szent Margit Rendelő-
intézet telephelyein az egyes szakrendelések nyári betegfoga-
dási rendjéről a www.szentmargitrendelo.hu weboldalon tájéko-
zódhatnak, illetve betegirányító kollégáink is adnak tájékoztatást 
személyesen (Vörövsári út 88-96., Csobánka tér 6.) vagy telefo-
non (06-1-388-8384).
Laboratóriumunk call centeres munkatársaink 2019. augusz-
tus 31-ig hétköznapokon 7-15.30 óra között tudnak előjegyzést 
adni laboratóriumi vizsgálatra.       Sz ent Margit Rendelőintézet

Digitális szívultrahang-labor a Margit kórházban

Fotó: Zumpf András
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A fenti  címmel, telt ház mellett tar-
tott előadást dr. Poór Gyula, akadé-
mikus, egyetemi tanár, az Országos 
Reumatológiai és Fizioterápiás Inté-
zet főigazgatója az Óbudai Társas-
körben május 20-án. A San Marco 
Szabadegyetem Egészségakadé-
mia programjait az önkormányzat 
vezetése, a Szent Margit Rendelőin-
tézet és a Szent Margit Kórház közö-
sen szervezi, támogatja. 

Lokálpatrióta 
kötődések

A moderátor Pintér Endre, 
nyugalmazott sebész professzor 
bevezetőjében az előadássoro-
zat névadója, San Marco herceg-
né életútját idézte fel. Elmond-
ta, hogy a róla elnevezett szabad-
egyetemen közel negyven kivá-
ló előadást tartottak eddig. Dr. 
Poór Gyula professzor előadá-
sát meghatottsággal vezette fel, 
hiszen mint fogalmazott, ő egy 
melegszívű, „bennszülött” óbu-
dai. Nemzetközileg elismert tu-
dós, egyetemi tanár, akadémikus, 
számos hazai és külföldi nagyne-
vű társaság tagja, illetve elnöke. 
Húsz éve vezeti az Országos Re-
umatológiai és Fizioterápiás Inté-
zetet.  Kitüntetések sorának birto-
kosa, számos könyv szerzője. Fa-
míliája nagyon régen a városrész-
ben él. Büszke a múltjára, apai 
nagyanyja révén felmenői a bra-
unhaxlerek közé tartoztak. A hall-
gatóság fi gyelmébe ajánlotta a 
Szerelmes földrajz című műsort, 
melyben Poór professzor mesél 
óbudai kötődésének helyszínei-
ről. (Poór Gyula professzorral ta-
valy jelent meg interjúnk az Óbu-
da Újságban.) Ezután a moderá-
tor a professzor jelenlévő felesé-
gét is köszöntötte, akinek nagyap-
ja neves orvos volt Óbudán.

A mozgásszervi 
betegségek 

népegészségügyi 
jelentősége

Dr. Poór Gyula professzor elöl-
járóban hangsúlyozta, hogy Óbu-
da szülötteként különösen szívén 
viseli a városrész polgárai egész-
ségének megtartását. Elmondta, 
hogy Európában több mint 100 
millió beteg szenved valamilyen 
reumatikus betegségben. A moz-
gásszervi kórképek gyakoriságá-
nak éves növekedése három-öt 
százalék, a problémakör a jövő-
ben tehát csak nőni fog. Magyar-

országon a porckopásos betegsé-
gek száma 1,5-2 millió, a tartós 
derékfájdalom miatt minden má-
sodik ember orvoshoz fordul éle-
tében. A mozgásszervi betegségek 
költségei is extrém magasak, és 
a betegségcsoport jelentőségénél 
nem felejtkezhetünk el az egyes 
kórképekhez (combnyaktáji töré-
sek, autoimmun betegségek, sok-
ízületi gyulladás, stb.) társuló ma-
gasabb halálozásról sem.  Az elő-
adó ezután a végtag ízületek és a 
gerinc anatómiai hátterét ismertet-
te, és bemutatta a reumatikus be-
tegségek fő csoportjait. 

Porckopásos kórképek
A porckopásos (degeneratív) 

mozgásszervi betegségek az ízü-
letek csontvégei vagy a csigo-
lyák közötti porcszövet pusztulá-
sával járnak, melyet elsősorban a 
magasabb életkor, valamint a kü-
lönböző mechanikai behatások 
(mikro- és makro sérülések, sta-
tikai rendellenességek, verseny-
sport, elhízás, stb.) idézhetnek 
elő. Kiemelte, hogy az elhízás 
vonatkozásában Európában az el-
ső, világviszonylatban a ne-
gyedik helyen állunk, ami 
jelentősen hozzájárul ezen 
betegcsoport magas számá-
hoz. A porcpusztulás végta-
gízületi vagy gerincfájdal-
mat (lumbágó, isiász), va-
lamint mozgáskorlátozott-
ságot és járásnehezítettsé-
get idézhet elő. A diagnó-
zist a klinikai vizsgálat mel-
lett röntgen és MRI felvéte-
lek biztosíthatják. A porc-
kopásos betegségek meg-
előzésében fontos a rend-
szeres, nem túlterhelő test-
mozgás, a helyes táplálko-
zás és az optimális testsúly 

megtartásának szerepe. Akut pa-
naszok esetén nyugalomba he-
lyezés és gyulladáscsökkentők 
alkalmazása, míg krónikus eset-
ben gyógytorna, fi zioterápia, 
porcvédő gyógyszerek használa-
ta és végszükség esetén ortopédi-
ai műtétek jönnek szóba. A pro-
fesszor óva intett a jelenleg széles 
körben reklámozott, ugyanakkor 
az orvosi bizonyítékokat nélkülö-
ző eljárások használatától. 

Gyulladásos 
mozgásszervi 
betegségek

A gyulladásos mozgásszervi 
kórképek közül idő hiányában 
csak a sokízületi gyulladással 
(reumatoid artritisz) foglalkozott 
részletesebben az előadó, mely 
Magyarországon mintegy ötven-
ezer, többnyire a fi atalabb kor-
osztályhoz tartozó nőbeteget, és 
sok gyermeket is érint. A kéz ki-
sízületein induló  betegség gene-
tikailag meghatározott immun-
folyamatok és környezeti ténye-
zők együtthatásának eredménye-
ként alakul ki. Itt a megelőzés-
ben a dohányzás elhagyása meg-
határozó, míg a betegségmódosí-
tó gyógyszerek közül a biológiai 
terápia forradalmi áttörést hozott 
a betegség kezelésében. 

Anyagcsere-hátterű 
mozgásszervi 
betegségek

Ezek közül elsőként a kalci-
um anyagcserét érintő csontritku-
lás (oszteoporózis) került megtár-
gyalásra. A betegség Magyaror-
szágon mintegy 900 ezer beteget 
érint, melynek kétharmada nő. 
Kialakulásában egyfelől a gene-
tikailag meghatározott fi atalkori 

csúcscsonttömeg nagysága, a fi -
zikai aktivitás, a női és férfi  nemi 
hormonok, valamint a különbö-
ző vitaminok/nyomelemek, más-
felől a különböző belgyógyászati 
betegségek és a tartós kortikosz-
teroid szedés lehet meghatáro-
zó. A végkifejlet a menopauzá-
ban vagy az idős korban kialaku-
ló csontvesztés, melyet csontsű-
rűség méréssel és laborvizsgála-
tokkal igazolhatunk. A tünetekkel 
nem járó csontritkulás (néma jár-
vány!) a kialakuló combnyaktáji-, 
csigolya- és alkartörések révén 
válik  fájdalmassá és veszélyessé. 
A megelőzésben és a terápiában a 
sarokterheléssel járó testmozgás, 
az izomerőt, csontképzést és esés-
megelőzést segítő gyógytorna, 
valamint  a kalcium és D-vitamin 
pótlás mellett speciális gyógysze-
res kezelések meghatározóak.   

A húgysavanyagcsere zava-
rával járó köszvény a  húgysav-
kristályok ízületi kicsapódásá-
val és belgyógyászati szövőd-
ményekkel jellemezhető. A te-
rápiát diétás megszorítások mel-
lett a húgysavszint gyógyszeres 
csökkentése, és gyulladáscsök-
kentők használata jelenti.

A professzor az előadás vé-
gén hangsúlyozta, hogy a beteg-
ellátásban a szakszerű gyógyí-
tás mellett a karitáció, vagyis a 
beteg iránti szeretet és törődés 
is kiemelkedő jelentőséget kell, 
hogy kapjon. Az előadást köve-
tően a hallgatóság részéről szá-
mos kérdés hangzott el.  Ne fe-
ledjük el, hogy az egyén is fele-
lős egészsége megőrzéséért, és 
egyes mozgásszervi betegségek 
kialakulásáért – mondta összeg-
zésképpen dr. Poór Gyula pro-
fesszor.          Szeberényi Csilla

Óbudai San Marco Szabadegyetem

A mozgásszervi betegségek színes világa

Fotó: Antal István
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A 4. számú választókerület önkor-
mányzati képviselője Farkas Ba-
lázs (Fidesz-KDNP). Választókerü-
letébe a Remetehegy, Mátyás-
hegy, a Gyenes utcai és a Váradi 
utcai lakótelep tartozik. A határ-
vonalak: a Szépvölgyi út, a Zápor 
utca, a Váradi utca és a Perényi út.

- Milyen igények merültek fel 
az itt élők részéről? Felvetése-
ikből mit sikerült megvalósíta-
ni?

- A legfontosabb dolog, 
mely időről időre a legkülönbözőbb hely-
színeken felmerült, az a köztisztaság kérdé-
se volt, mely kérdésben a legszélesebb kör-
ben igyekeztem megfelelni a lakosok kéré-
seinek. Ebbe a témakörbe kell sorolni a ját-
szóterek és parkok, elsősorban a Kiscelli 
parkerdő takarítását. Itt minden évben, a la-
kosokkal összefogva az egész területen vé-
geztünk szemétszedést.

Fejlesztés a lakosok
elképzelése alapján

 Rendszeresen visszatérő kérések voltak a 
lakosok részéről, az utak karbantartásával kap-

csolatos bejelentések is. Több eset-
ben fordultak hozzám forgalom-
technikai kérdésekkel, melyek ki-
vitelezését az érintettek véleménye 
alapján valósítottuk meg. A Kiscel-
li parkerdő fejlesztése az, ami jelen-
leg a legnagyobb érdeklődést vált-
ja ki a lakosok körében. Az eddig 
számos helyszínen bevált közössé-
gi tervezés jelenleg is tart, a végle-
ges kivitelezés, a lakosok elképze-
lése alapján valósul majd meg.

Új játszóterek,
biztonságos kereszteződés
- Az elmúlt ciklusban megvalósult beru-

házások közül miket emelne ki? Melyeket 
tartja a legnagyobb előrelépésnek? 

- A kisgyermekes családok régi vágya való-
sult meg azzal, hogy korszerű játszótér épült 
a Szent Margit Rendelőintézet mellett, és ez-
zel egy időben az egész terület parkosítása 
is megtörtént. Még a ciklus elején adtunk át 
egy másik játszóteret is, a Kecske utca-Nagy-
szombat utca sarkán, a Mátyáshegyi út és a 
Folyondár utca kereszteződésének kialakítása 
fontos beruházásnak számít, mivel korábban 
balesetveszélyes volt. Körforgalmat alakíttat-

tunk ki a Kolostor utca- Folyondár utca talál-
kozásánál. Sokak számára fontos az is, hogy 
új padok várják a Kiscelli hegyen sétálókat.

„A Holdudvar park
megvalósítása fontos volt 

a lakosoknak”
- Milyen elképzelések valósulhatnak meg 

a közeljövőben, a választókerületében? 
- A már korábban említett Kiscelli parker-

dő fejlesztése folyamatban van. A beruházás-
ra a keretösszeg rendelkezésre áll. A Szent 
Margit Rendelőintézet felújítása is hamaro-
san megvalósulhat, hiszen az Egészséges Bu-
dapest Program jóvoltából rendelkezésre áll 
a beruházáshoz szükséges összeg. A Holdud-
var park – melynek átadása a napokban történt 
meg – megújítása szerintem jelentős minőségi 
változást hoz a környéken élők életében. Fon-
tos változás lesz, hogy két helyen igyekszünk 
gyalogátkelőt kialakítani. Ehhez a fővárosi ön-
kormányzat illetékes hatóságaival szükséges 
egyeztetés a tervezési szakaszban tart. A Szép-
völgyi út és a Folyondár utca kereszteződésé-
nek átalakítása ugyancsak tervezés alatt áll. 
Abban bízom, hogy minden felmerülő lakos-
sági igényre sikerül megfelelő lépéseket ten-
nünk, ahogy azt eddig is tettük.              Sz. Cs. 

Választókerületek önkormányzati képviselői
„A Kiscelli parkerdő fejlesztése nagy előrelépést hoz”

A 10. számú választókerület 
önkormányzati képviselője 
Baumann Irén Erzsébet (Fi-
desz-KDNP). Kö rzetébe a 
Szentendrei út, a Duna-part, 
valamint a Monostori út és a 
Pók utca által határolt terület 
tartozik. Konkrétan a Pók utcai 
lakótelep, kisebb részben a 
kertvárosi övezet.

- Mi foglalkoztatta leg-
inkább a lakosokat az el-
múlt időszakban? 

- A lakosság autóparkjának jelentős megnö-
vekedésével egyenes arányban nőtt a parkoló-
helyek létesítése iránti igény is. Ennek érde-
kében forgalomtechnikai fejlesztések váltak 
szükségessé a Pók utcai lakótelepen, melynek 
felülvizsgálata az elmúlt években megtörtént.

Megújul az Aquincum
iskola és környezete

- Milyen beruházások valósultak meg a 
városrészben az elmúlt ciklusban? 

- Az iskolaudvar-fejlesztési programban ta-
valy, közösségi tervezés után idén 100 szá-
zalékig önkormányzati támogatással valósul 
meg az Aquincum Általános Iskola udvarának 
fejlesztése. A kiviteli tervek elkészültek, eze-
ket az iskola vezetőségével, valamint az isko-
la épületében található Óbudai Platán Könyv-
tár tagkönyvtárának vezetőjével, szakembere-
ivel is egyeztettük. A diákok, tanárok, szülők, 
valamint a közösségi tervezésbe bevont Szent 

István Egyetem tájépítész hallgatóitól ér-
kező elképzelések és ötletek nyomán egy 
olyan iskolaudvar-fejlesztés valósulhat 
meg, mely személyre szabott, ergono-
mikus, a valódi használói igényekre sza-
bott. A kivitelezés várhatóan még most, a 
nyári hónapokban elkészülhet.

Energetikai korszerűsítések
oktatási-nevelési 
intézményekben 

– „A KEOP-5.7.0 Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata középületeinek 
energetikai korszerűsítése” projektben 

három épület energetikai korszerűsítése va-
lósulhat meg. Ezek, a Mókus utcai bölcsőde, 
a Kanóc utcai óvoda és a Dr. Béres  József 
Általános Iskola Keve utcai épülete. A mun-
kák nyílászárócserét és hőszigetelést foglal-
nak magukban. 

A városrész intézményeinek energetikai 
korszerűsítése KEOP pályázatból valósul 
meg a körzetemben. A projekt részeként a Pa-
is Dezső Általános Iskola és a Gyermekvilág 
Óvoda energetikai korszerűsítése történt meg 
eddig, ahol a hőszigetelés, a nyílászárócsere 
és a gépészet megújítása is elkészült. 

Sportosan a lakótelepen 
 Az Arató Emil téren létesült új sportpar-

kokban has- és hátizomfejlesztő, valamint 
tolódzkodó és húzódzkodó eszközök segí-
tik majd a sportolást, mely remélhetőleg 
hozzájárul a kerületben élők mozgással teli, 
egészségesebb életmódjához.

NGM Elektromos töltőpontok 
Az önkormányzat három évvel ezelőtt ta-

nulmányt készíttetett 10+40 helyszín vonat-
kozásában elektromos töltőpontok kialakításá-
ra. A kormány az e-MobiNKft-t bízta meg az 
országos lefedettségű töltőhálózat kialakításá-
val. 10+1 helyszín megvalósulását követően a 
tapasztalatok bővülésével az e-MobiNkft to-
vábbi e-töltők telepítését tervezi a közeljövő-
ben, szerte Budapesten, így a III. kerületben is. 
Jelenlegi fejlesztés az I. ütemnek is tekinthe-
tő. Körzetemben a Római téren létesült töltőál-
lomás, melyet egyre többen vesznek igénybe. 

Erősödő közbiztonság 
 A térfelügyeleti rendszer bővítése és kor-

szerűsítése a korábbi rendszerelemek integrá-
ciójával a Pók utcai lakótelepen, a Nánási út – 
Monostori út valamint a Kadosa utcában há-
rom évvel ezelőtt valósult meg. Ezzel jelentő-
sen javult a közbiztonság színvonala. 

„Közösségi teret tervezünk”
- Milyen tervek, elképzelések vannak még 

a kerületnek erre a részére vonatkozóan? 
- Nagy szüksége van a Pók utcai lakótelep-

nek egy télen-nyáron használható közösségi 
térre. Ennek a tervezése az elmúlt években 
megkezdődött, a kivitelezésre valószínűleg 
pályázati forrásra lesz szükség. A lakossá-
gi igényeket maximálisan szem előtt tartjuk, 
minden vonatkozásában. Bús Balázs polgár-
mesterrel és csapatával együttműködve azon 
dolgozunk, hogy a lehető legjobban teljesít-
sünk, elvárásaiknak megfelelően.              Sz 

„Közösségi tér kialakítását tervezzük a városrészben”











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

Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügye-

lete 2012 óta a Duna ró-
mai-parti szakaszán idő-
szakosan hajós szolgála-
tot biztosít a BRFK Du-
na Vízirendészeti Rend-
őrkapitánysággal. A ha-
jós szolgálat az elmúlt 
években is nagy sikere-
ket ért el, tekintettel ar-
ra, hogy a terület tavasz-
tól őszig kiemelt területe 
a városrésznek, a lakos-
ság közkedvelt pihenő- 
illetve szórakozóhelye. 

A Római-part közked-
veltsége miatt az önkor-
mányzat képviselő-tes-
tülete az idei évben a fel-
ügyelet hajós szolgálatát 
kibővítette, és létrehoz-
ta a Partőr Szolgálatot. A 
partőrség részeként a fel-
ügyelet főként elektro-
mos kisautóval végzi ezt 
a munkát, amelyben egy 
közterület-felügyelő és 
egy parkőr vesz részt. A 
partőrség kiterjed a Duna 
teljes kerületi szakaszára, 
így a békásmegyeri part-
szakaszra is. 

A szolgálat részeként 
Bús Balázs polgármes-
ter támogatásával átadtak 
július 3-án egy irodakon-
ténert, melyet a Római-
part, Kossuth Lajos üdü-

lőpart békásmegyeri ré-
szén, a Pünkösdfürdő ut-
ca torkolatában helyeztek 
el. Ez az irodakonténer az 
elektromos autóhoz ha-
sonlóan teljesen környe-
zetkímélő, mivel nap-
elemekkel biztosítják az 
áramellátását. Az iroda-
konténer ügyfélkapcsolati 
pontként funkcionál, ami 
a partra látogató lakosság 
igényeit szolgálja ki. 

Az ügyfélkapcsolati 
irodakonténer az év töb-
bi szakaszában elkerül 
majd más, frekventált he-
lyekre is, így kiemelten a 
lakótelepi részekre.

Irodakonténer a Partőr Szolgálatnak Porig égett egy 137-es busz

Kigyulladt egy 137-es BKV-busz a Farkastorki út és a Ki-
rályhelmec utca kereszteződése közelében június 26-án. 
Hatalmas lánggal égett, messziről lehetett látni a füstöt. A 
fővárosi tűzoltók eloltották a lángokat, személyi sérülés 
nem történt a tűzben

LEGYEN ÖN IS POLGÁRŐR! Várják mindazokat, akik szívesen részt vennének 
Budapest legaktívabb, legjobban képzett és felszerelt bűnmegelőző szervezete, az 
Óbudai Polgárőrség munkájában. Bővebb információ: www.polgarorobuda.hu. Je-
lentkezés Szücs Jánosnál, az Óbudai Polgárőrség elnökénél, a 06-30-621-6088-
as telefonszámon, a polgaror.obuda@gmail.com e-mail címen.

Fotó: Antal István
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A nyári szünet elején az Óbudai Nagy László Általános Iskola táborozó diákjai vették birtokba a Teve utcai Bűn és Baleset-megelőzési Centrumot.

Az alábbiakban csokorba 
szedtük azokat az egyszerű, 
praktikus bűnmegelőzési 
tanácsokat, melyekhez még 
a pénztárcájukat sem kell ki-
nyitniuk, kérjük, szívleljék 
meg őket! 

Ami nem kerül 
pénzbe

Használjuk a zárakat, 
hiszen csak a ténylegesen 
bezárt zár képes megvé-
deni vagyonát! Távozá-
sunkkor, még ha az csu-
pán rövid idejű lesz is, és 
csak a közelbe tervezzük, 
akkor is mindig zárjuk be 
gondosan az ajtókat, a ve-
szélyeztetettebb helyen 
lévő ablakokat, a garázst 
és a melléképületeket! 

A rejtett kulcsok
Lehetőleg soha ne he-

lyezzünk el tartalékkul-
csot általunk biztosnak 
vélt helyen (például láb-
törlő alatt, ablakpárká-
nyon, virágtartóban), mert 
a betörők ezeket a helye-
ket kivétel nélkül jól is-
merik, és a tartalékkulcso-
kat elsőként ott fogják ke-
resni. A világítás: szürkü-
letkor esedékes távollé-
tünk esetén célszerű be-
kapcsolva hagyni néhány 
belső világító lámpates-
tet. A különböző helyisé-
gek fényforrásait külön 
vezérelhetjük a szaküzle-
tekben vásárolható időzí-
tő kapcsolóval is, így tel-
jesen automatikusan, a be-
állított időintervallumnak 
megfelelően kapcsolhat-
juk fel, illetve le a lámpá-

kat, televíziót, melyek zaj 
és fényhatást keltve a tu-
lajdonos otthon tartózko-
dásának látszatát keltik. A 
villanyóra szekrényét zár-
juk biztonságosan, hogy 
a behatoló ne tudja előre 
elsötétíteni a lakást, illet-
ve ezzel együtt az elekt-
ronikus riasztást is kiiktat-
ni. Helyezzünk el az épü-
let védettségére utaló fi -
gyelmeztető táblát – „őr-
zött terület” – jól látha-
tó helyen, mely segítsé-
get nyújt az adott objek-
tum beazonosításában, il-
letve sok esetben már ma-
ga is alkalmas lehet a be-
törés megelőzésére. 

Környezetünk 
rendje

Lehetőségeinkhez mér-
ten mindig tartsunk ren-
det a közvetlen környe-
zetünkben és a kertben! A 
széthagyott kerti szerszá-
mok, gépek, illetve gye-
rekjátékok, valamint a 

könnyebben elmozdítható 
kerti bútorok egyszerűen 
ellophatók, vonzzák a be-
surranó tolvajokat. Hasz-
nálat után rakjuk a he-
lyükre vagy tartsuk őket 
elzárva! Lehetőség szerint 
a létránkat és egyéb ker-
ti munkához használt esz-
közeinket (ásó, sövényvá-
gó) is tároljuk zárható he-
lyen. 

Garázs, 
melléképület

Célszerű a garázsunk 
vagy melléképülete-
ink ajtaját napközben 
is zárva tartani. Ne ad-
junk lehetőséget a kül-
ső szemlélődők részére, 
hogy megfi gyelhessék, 
mit is tartunk odabent! 
Az elektronikus védelmi 
rendszert úgy építtessük 
ki, hogy abba éjszakára a 
garázs és a ház azon ré-
szei, amit éjjel nem hasz-
nálunk, szintén bekap-
csolhatóak legyenek. So-

ha ne hagyjuk a ház előtt, 
az udvaron vagy a ga-
rázsban álló autónkban 
az indítókulcsot, bármi-
lyen értéket és a gépjár-
mű okmányait! 

A külső növényzet
Megfelelően látható a 

bejárati ajtó az utcáról, 
vagy el van takarva sűrű 
növényzettel? Ha igen, 
ritkítsuk meg azt annyi-
ra, hogy a betörők ne tud-

janak észrevétlenül tevé-
kenykedni! Értéktárgyak 
megjelölése: gravírozás-
sal jelöltesse meg a la-
kásban használt műsza-
ki eszközöket, háztartá-
si gépeket, és vegyen fel 
értékeiről pontos házi 
leltárt (típus, gyári szám, 
fotó) megjelölésével. Jó 
megoldás az is, ha vi-
deokamerával méretará-
nyosan rögzíti vagyon-
tárgyait.

Praktikus bűnmegelőzési tanácsok
Hogyan védjük meg vagyontárgyainkat?

Kigyulladt egy pince Óbudán
Az egyik Bogdáni úti társasház alagsorában csap-
tak fel a lángok. Berendezési tárgyak égtek egy tár-
sasház pincéjében június 24-én. Az esethez a fő-
városi hivatásos tűzoltók vonultak ki, és eloltották a 
lángokat. A ház lakóit arra kérték, hogy ne hagyják 
el otthonaikat, és az ajtókat, ablakokat csukják be. 
Az egységek átvizsgálták a lépcsőházat, majd át-
szellőztették a helyiséget.
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Óbudai Továbbtanulási Támogatás
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata meghirdeti az Óbudai Továbbtanulási Támogatási 
pályázatot a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók számá-
ra a 2019/2020-as tanév első és második félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok a Budapest III. kerületében bejelentett lakóhely-
lyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő fi atal felnőttek jelentkez-
hetnek, akik: 
a., 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagoza-
ton és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 
4,5 vagy a fölött van és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony ke-
retében), nappali tagoza-
ton, költségtérítéses, tel-
jes idejű alapfokozatot 
és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, 
egységes osztatlan kép-
zésben folytatják felsőfo-
kú tanulmányaikat; 
b., 2012-ben vagy azután 
tettek érettségi vizsgát 
nappali tagozaton és fel-
sőfokú tanulmányaikat 
már megkezdték a fen-
ti feltételekkel és átla-
guk 3,5 vagy a fölött van 
és egyidejűleg csak egy 
felsőoktatási intézmény-
nyel állnak hallgatói jog-
viszonyban.
Mindkét esetben: akinek 
és a vele közös háztar-
tásban élő, a gyermekek 
védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló, 
1997. évi XXXI. törvény 
19.§(4) bekezdés szerin-
ti közeli hozzátartozójá-
nak az egy főre jutó ha-
vi – Szt.4.§(1) bekezdés 
a) pontja szerinti –jöve-
delme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb össze-
gének 260%-át (74.100 
Ft-ot).

A pályázat benyújtása
A pályázatot Budapest 
Főváros III. kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata Gyermekvé-
delmi és Családtámoga-
tási Osztályán (1033 Bp., 
Fő tér 2. I. em. 20.) írás-
ban, a pályázó által aláír-
va, egy példányban kell 
benyújtani.

A pályázat benyújtá-
si határideje: 2019. au-
gusztus 1-től 10-ig. 
 
A pályázat kötelező 
mellékletei
Kitöltött pályázati űrlap
az igénylő és vele közös 

háztartásban élők jövedelem igazolásai; már megkezdett felsőfokú 
tanulmányok esetén az év végi index hivatalos másolata.
2019-ben érettségizetteknek és először felvételizőknek:
da) az érettségi bizonyítvány iskola által hitelesített másolata
db) a felsőfokú képzésre történő felvételről szóló hivatalos érte-
sítés
Részletek a honlapon az alábbi útvonalon érhetőek el: 
https://obuda.hu/blog/oktatas_uj/obudai-tovabbtanulasi-tamoga-
tas/
További felvilágosítás kérhető:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Oktatási és Kulturális Osztálya, 1033 Budapest, Fő tér 
4.fsz.; tel.: 4378-614 (Szathuryné Ruszthi Nóra).
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Ha szerda, akkor ÓKK
A vakáció kezdetén, két júniusi szerdán, június 19-én és 26-án 
ingyenes interaktív programokkal várták a gyerekeket az Óbudai 
Kulturális Központba (ÓKK). Klasszikus bábműsorral, koncerttel, 
kreatív kézműves foglalkozással készültek a szervezők a népsze-
rű, Ha szerda, akkor ÓKK elnevezésű  szünidei eseményen.

Ötvenkilenc éves korában 
elhunyt Ökrös Csaba, Liszt-
díjas népzenész. Halálával 
nagy veszteség érte a ma-
gyar kulturális életet, hiszen 
a sokoldalú szakember egy-
szerre volt hangszeres mű-
vész, zeneszerző, tanár és 
zenetudós is. Hatalmas 
munkát végzett a magyar 
népzene rendszerezése és 
népszerűsítése érdekében, 
a táncház mozgalom első 
generációjához hasonlóan 
még erdélyi falusi zenészek-
től tanult.

Ökrös Csaba 1960. 
június 17-én szüle-

tett Szolnokon, az álta-
lános iskolát ének-zene 
szakon kezdte el Jászbe-
rényben, kilencéves ko-
rában kezdett hegedül-
ni. Az érettségi után fel-
vételt nyert az egri tanár-
képzőre, de ezt nem fe-
jezte be, mert meghívást 

kapott a bostoni egye-
temtől, hogy ott hege-
dűt és magyar népzenét 
oktasson, majd pedig a 
Bartók Néptáncegyüt-
tes hegedűse lett tíz év-
re. Mellette négy évig az 
Állami Népi Együttes-
ben is muzsikált.

Zsuráfszki Zoltán 
1984-ben alapította meg 
a Kodály Kamara Tánc-
együttest, ennek 1992-
es megszűnéséig az Új 
Stílus nevet kapó kísé-
rőzenekar állandó zené-
sze és zenei szerkesztő-
je volt Ökrös Csaba, aki 
1986-ban Molnár Mik-
lós hegedűssel és Kele-
men László brácsással 
megalapította az Ökrös 
Együttest. 1990-ben csat-
lakozott hozzájuk Mester 
László brácsás és Doór 
Róbert bőgős. Tizenhét 
éven keresztül népsze-
rűsítették a magyar nép-

zenét koncertekkel, taní-
tással itthon és külföldön 
egyaránt.

Ökrös Csaba a Hon-
véd Művészegyüttes He-
gedős Zenekarának tag-
ja volt 2004 és 2007 kö-
zött, 2008 és 2012 kö-
zött a Téka Együttesben 
muzsikált. Ökrös Csa-
ba legendás tanár is volt. 
1989-től tíz éven át az 
Óbudai Népzenei Isko-
lában, majd négy évig a 
szentendrei Vujicsics Ti-

hamér Zeneiskolában ta-
nított, ezzel párhuza-
mosan a szigetmonosto-
ri Zöld Sziget Iskolában 
két évig oktatott. 2012 
szeptemberétől a Kodály 
Zoltán Magyar Kórus-
iskolának is tanára volt. 
Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem Népze-
ne Tanszéke 2007-ben 
alakult meg, ahol Ökrös 
Csaba tudásánál és tekin-
télyénél fogva óraadó ta-
nár lehetett volna, ehe-

lyett negyvenhét évesen 
elsőéves diáknak jelent-
kezett, mert úgy érezte, 
hogy ismeretei rendsze-
rezésére van szüksége. 
Nagy alázattal tanult öt 
éven keresztül a fi atalok 
között, 2010-től már ok-
tatott is, diplomája meg-
szerzésekor pedig azon-
nal a népzene tanszék ad-
junktusa lett. 

Az utóbbi években 
Horváth Csaba rende-
ző alkotótársa lett, Ökrös 
Csaba volt a zeneszer-
zője a Forte Társulat A 
nagy füzet, Irtás, Bűn és 
bűnhődés, Patkányok és 
Az öngyilkos című elő-
adásainak. Utolsó szín-
házi munkája a Katona 
József Színházban volt. 
A Pintér Béla által írt és 
rendezett Ascher Tamás 
Háromszéken című elő-
adásnak nemcsak zene-
szerzője, prímása is volt 
a produkciót még hatáso-
sabbá tevő, élőben játszó 
zenekarnak is. 

Meghalt Ökrös Csaba népzenész
Fotó: jegy.hu

Fotó: Antal István
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Az Evezős Sörkert előtti 
partszakaszon adták át az 
Óbudai KönyvMegállók új, 
ingyenesen használható 
könyvszekrényét. A római-
parti könyvMegállót a Mi Ró-
maink – Közösségi és Turisz-
tikai Egyesület a Római-par-
tért civil szervezet az Óbudai 
Platán Könyvtárral együtt-
működve állította fel és adta 
át a közösség számára.

Az olvasás, a köny-
vek, a könyvcsere 

kedvelői számára ezen-
túl egy újabb, különleges 
helyszínen, a Duna-part 
egyik legkedveltebb ré-
szén, a Római-parton is 
rendelkezésre áll egy in-
gyenes, szabadtéri köny-
ves szekrény. A partra 
kihelyezett megállónál 
egyedülálló környezet-
ben megpihenve olvas-
hat és válogathat a szek-
rényben található köny-
vek közül minden arra 
látogató. Ha egy könyv 
megtetszik, el lehet vin-
ni, azzal a feltétellel, 
hogy helyette egy má-
sik kerül a Gutenberget 
megelevenítő ajtók mö-
gé, ahogy a szekrényen 
olvasható szlogen is hir-

deti: „Hozza, vigye, ol-
vassa!”

A kerületben 2012-től 
indult az Óbudai Könyv-
Megállók, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata, 
az Óbudai Platán Könyv-
tár, valamint a Kultúr 
Montázs Egyesület köz-
reműködésével. A pro-
jekt alapgondolata, hogy 
a kihelyezett megállók-
ban a könyvek folyama-
tosan elérhetővé váljanak 

az olvasni vágyók számá-
ra, hiszen ott, nyitvatartá-
si időn kívül is, bármikor 
válogathat a lakosság. A 
megállóhelyeket rövid idő 
alatt megszerették az óbu-
daiak és ma már a kerület 
népszerű kültéri könyves-
polcai, közösségi helyszí-
nei. A KönyvMegállók a 
könyvekkel, az olvasással 
és az olvasást szerető em-
berekkel való találkozás 
színterévé váltak. Minde-

mellett a KönyvMegállók 
fi lozófi ája népszerűsíti az 
önkéntességet, az adomá-
nyozást, a környezettu-
datosságot, valamint azt, 
hogy milyen fontos a kö-
zösség, az egymásért való 
felelősségvállalás.

A római-parti szekrény 
2012 óta már a hatodik 
tagja a felnőtt KönyvMeg-
állók családjának, mely-
lyel a Római-part a nép-
szerű gasztrokínálat és ak-

tív szabadidős tevékeny-
ségek mellett már kultu-
rális kikapcsolódási lehe-
tőséggel is várja a látoga-
tókat. Köszönhető ez a Mi 
Rómaink – Közösségi és 
Turisztikai Egyesületnek, 
akikkel egy újabb civil 
szervezet lép be a Könyv-
Megállók életébe. A ró-
mai-parti könyvszekrény 
a Duna-part olyan közös-
ségi szigete lehet, ahol az 
olvasást, kultúrát kedve-
lők találkozóhelyként le-
hetőséget kapnak az al-
kalmi beszélgetésekre az 
olvasásról, a könyvekről.

Az új könyvszekrény 
alumíniumból készült, az 
ajtók edzett üvegek, záró-
dásukat gázrugók bizto-
sítják, dizájnja, az okos-
telefonra emlékeztető 
forma az Óbudai Platán 
Könyvtár azon fi lozófi -
áját tükrözi, miszerint a 
könyvek, mint hagyomá-
nyos információforrás és 
a modern technológiai 
fejlesztések egymást ki-
egészítve legyenek segít-
ségünkre, ahogyan szá-
mos más területen.

Új KönyvMegálló a Rómain

A nyári szünet előtti utolsó 
rendezvényét tartotta a Krú-
dy Gyula Irodalmi Kör június 
közepén a Kéhli Vendéglő-
ben. Ezúttal Újpestről és 
Óbudáról volt szó.

A havi rendszeres-
séget a Krúdy Kör 

életében még az idejeko-
rán érkezett nyári káni-
kula sem szakította meg, 
szerencse, hogy az iro-
dalmi, képzőművésze-
ti és zenés barangoláso-
kat rendszerint a ven-
déglő egyik pincehelyi-
ségében, a Krúdy Sza-
lon hűvösében rende-
zik. Az est vendége leg-
utóbb, Biró Endre író, és 
kilencéves meseíró gyer-
meke, Budai-Biró End-
re volt, aki most nem so-
kat mesélt – bár több me-
sés történetét is díjazták 
-, inkább hallgatta a pa-
pa, Újpestről szóló köny-
vének (címe: Újpest Egy 
város építészete a kez-
detektől napjainkig) be-
mutatóját. A házigaz-

da, ezúttal is, a Krúdy 
Kör titkára, a fáradha-
tatlan író-költő, Kanizsa 
József volt, aki kérdése-
ivel segítette a könyvbe-
mutatót. Így tudtuk meg, 
hogy Biró Endre öröm-
mel felfedez Budapes-

ten egy-egy városrészt, 
az országban pedig egy-
egy települést, amelyek-
nek történetét, életét az-
tán tollhegyre is tűzi.

- Óbudát is nagyon sze-
retem, szívesen járom 
hangulatos kis utcáit, pa-

tinás vendéglőit, kávéhá-
zait – különben hasonlít 
Újpest egy-egy nem ke-
vésbé hangulatos részé-
hez -, s remélem, egyszer 
meg is örökíthetem az itt 
szerzett élményeimet egy 
könyvben, amelyet szin-

tén a Kéhliben mutathatok 
majd be – mondta Biró 
Endre, aki pontosan har-
minc éve kötődik a Krú-
dy Körhöz, és így Óbudá-
hoz is, az ő nyomdájában 
nyomják a körhöz tartozó 
írók, költők könyveit. Az 
Ujvári Ferenc író által az 
újpesti régi házakról, ut-
cákról idézett könyvrész-
letek, akár Óbudáról is 
szólhattak volna… 

Az estet Pánti Anna 
operaénekes színesítet-
te gyönyörű dalokkal. 
Most nyári szünetet tart 
a Krúdy Kör, amely leg-
közelebb szeptember 12-
én jön össze újra a Kéhli 
Vendéglőben.

Temesi

Krúdy Kör a Kéhli Vendéglőben
Biró Endre Újpestje és Óbudája

Könyvbemutató
A Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Mú-
zeumban mutatták be 
a Fürdőélet a nagy há-
borúban című könyvet 
július 3-án. A kötet S. 
Nagy Anikó és Spekál 
József munkája.
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Öt éve él köztünk a kerület-
ben, ahol már otthonosan 
mozog. Dancs Annamari 
operettcsillag, szubrett és 
primadonna szerepekben 
látható a Budapesti Ope-
rettszínházban, de bárhol 
lép is fel az országban vagy 
a nagyvilágban, mindenütt 
sikert arat. Az operett műfa-
ján kívül musicalben, sőt 
táncdalok előadásában is 
jeleskedik, amiről a közön-
ség rendszeresen meggyő-
ződhet, annyi fellépése van. 

A népszerű művész-
nő gyönyörű, mo-

solygós, temperamentu-
mos, és még jól is éne-
kel. Elsősorban szubrett-
ként valamint primadonnaként tette le név-
jegyét, de nemcsak énekesként és színész-
ként, hanem ifjú anyaként is helytáll.

 - A mindössze két és fél éves kisfi a mel-
lett, hogyan képes beosztani az idejét és a 
munkára koncentrálni?  

- Nem könnyű, de ha hosszabb turném 
van, azonnal jön az édesanyám Erdélyből. 
Most van abban a korban a fi am, amikor na-
gyon oda kell fi gyelni rá, és nem szeretném, 
ha hiányozna neki az anyukája. Szerencsé-
re a párom is nagyon sokat segít Ádám ne-
velésében, igazi férfi példa a számára. A fi -
am születése óta tudom, hogy nem a színpa-
di csillogás jelenti a legnagyobb elismerést, 
és boldogságot...  

- De azért jólesik, nem?
- Természetesen. Mióta az Operettszín-

háznál vagyok, szerencsére van benne ré-
szem bőven.

- Erdély után nehéz volt megszokni Buda-
pestet? 

- Nagyon nehéz volt elszakadni a szü-
leimtől, a testvéremtől. Mi összetartó csa-
lád voltunk mindig, ma is, amiben tudunk, 
segítjük egymást. Amíg nem volt színház, 
márpedig egy-két évig nem volt, roppant 
idegen volt minden a városban. Az Operett-
színházban azonban otthonra leltem.

- Óbudán is? Mióta lakik a kerületben?
- Öt éve élek Csillaghegyen, amit nagyon 

megszerettem, valóban otthon érzem itt ma-
gam. A pörgős terézvárosi élet után jólesik 
hazajönni a zöldbe, a vidékies hangulatba, 
a nyugalomba. Mintha hazamennék Erdély-
be, a szüleimhez! Ott is a sok zöldtől, a nyu-
godtságtól hamar feltöltődöm, és utána jó 
visszajönni a nyüzsgő Budapestre. 

- Ahol meglepő módon az operett és a mu-
sical mellett táncdalokat is énekel. Honnan 
jött a könnyzene iránti szeretete és mióta 
hódol ennek a műfajnak?

- Bármilyen hihetetlennek tűnik, de a 
pályafutásomat könnyűzenei énekesként 
kezdtem 1996-ban, és egykori hazámban 
szép sikereket értem el. Sokat koncertez-

tem Romániában, nemcsak Erdély-szer-
te, de például Bukarestben is. Ezen kívül 
a nagyvilágban élő magyarok körében is 
számtalan helyen felléptem, Svédország-
tól Amerikáig, Németországtól Kanadáig. 
Mindenütt nagy szeretettel fogadtak és fo-
gadnak, számos barátra leltem a kinti ma-
gyarok körében. Egyébként tizenegy szó-
lólemezem, csaknem másfél száz saját da-
lom készült el az évek alatt, és egy tucat vi-
deóklip is, amelyek mind megtalálhatók a 
világhálón. S ilyen előzmények után a Ko-
lozsvári Zeneakadémia operaénekesi sza-
kán diplomáztam.

- Mégsem operaénekes lett…
- Valóban, mert az operett jobban fekszik 

az egyéniségemhez. Akkoriban nem volt a 
romániai színművészetin se operett-, se mu-
sicaloktatás, így kerültem az operaénekesi 
szakra, ahol jó tanáraim voltak. Úgy fej-
lesztették a hangomat, hogy közben vigyáz-
tak rá, több műfajnak is megmaradjon, illet-
ve megfeleljen. 

- Mikor és hol lépett fel először fő műfajá-
ban, az operettben?

- Mint énekes-színész, először 2010 ta-
vaszán debütáltam a Román Nemzeti Ope-
rettszínházban, a Csárdáskirálynő nagyope-
rettben, azóta összesen négy nyelven éne-
keltem Stázi szerepét, ugyanabban a rende-
zésben: románul, magyarul, németül és ola-
szul. Legutóbb, tavaly Triesztben léptünk 
fel a Csárdáskirálynővel, ott természete-
sen olasz nyelven. Mindig van bennem egy 
kis izgalom, főleg ha külföldön játszunk, 
hiszen nem biztos, hogy minden szavunk 
vagy poénunk ugyanúgy szól, mintha ma-
gyarul játszanánk. Hihetetlen, amit a társu-
lat ilyenkor véghez visz, hetek alatt min-
denki annyira megtanulja a szerepét egy 
idegen nyelven, mintha helyi színész lenne. 

- Az operettnek köszönhetően merre járt 
még a nagyvilágban?

 - Az egzotikus országok között szere-
pel például India, Japán, Azerbajdzsán, de 
visszatérő vendégek vagyunk Izraelben, 

Oroszországban, és ter-
mészetesen Németor-
szágban, ahová szinte ha-
zajárunk. Az operett ne-
kem igen sok lehetőséget 
adott nemcsak a világlá-
tásban, hanem a művészi 
kiteljesedésben is.

- Mi a különbség, ének-
lésben, a két műfaj, az ope-
rett és a musical között?

- Az operett, szerin-
tem, jóval nehezebb, hi-
szen klasszikus ének-
hang-képzést, színészetet, 
tánctudást igényel. A mu-
sical sem egyszerű mű-
faj, de azt könnyűzenei 
hanggal is el lehet éne-
kelni. Egyébként mindkét 
műfajban születtek köny-

nyebb és nehezebb dalok is. A különbség 
még a két műfaj között, hogy a musicalben 
mindig drámai a vég, az operett pedig jó-
val vidámabb és a Mosoly országa kivéte-
lével mind happy enddel zárul. Az operett a 
vidám énemhez jobban passzol, azon belül 
pedig inkább a szubrett szerepkör, de naiva 
primadonna szerepeket is szívesen játszok. 
Szerencsésnek tartom magam, amiért a mű-
fajok között átjárhatok. 

- Ön dekoratív, szép hölgy. Ez mennyiben 
segít a színpadon?

- Biztos jól jön a szépség, mert a közön-
ség szereti a dekoratív embereket, de meg-
jegyzem, ez nem minden! A külsőn és a jó 
hangon kívül még sok mindennek passzol-
nia kell ahhoz, hogy a közönséget magunk-
kal tudjuk ragadni.

- Hol lehet önt látni-hallani mostanában 
és milyen darabokban?

- A legtöbbet természetesen az Operett-
színházban lehet látni, ahol például, a Li-
li bárónőben és az Ének az esőben prima-
donna, az István a királyban, a Mayában, A 
chicagói hercegnőben szubrett szerepet ját-
szom. Augusztus elején, az Oroszlános ud-
varon a Budai Várban a már hagyományos-
nak mondható Palotakoncerten lépek fel. 
Nagyon szeretem a várbeli műsort, mert 
igen nívós a környezet, remek a hangulat 
és rangos kollégák közt szerepelni mindig 
jó érzés. Június vége felé Budafokon kon-
certezem nosztalgia műsorommal, de előtte 
pár napot Montenegróban töltök, ahol egy 
igen színvonalas operettgálán veszek részt. 

- Mikor jut ideje kipihennie az évadot?
- Nagyon zsúfolt nyaram lesz, hiszen fo-

lyamatosan koncertezek, fellépek, de azért 
igyekszem úgy alakítani a programomat, 
hogy sokat legyünk együtt a kisfi ammal és 
a párommal…

- … aki szintén színész, mint a volt férje, 
Kerényi Miklós Máté volt?

- Nem, nem, civil! Elég egy mutatványos 
a családban!

Temesi László

Operettcsillag Csillaghegyen
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A Margit körút Szé-
na tér és Török ut-

ca közötti szakaszán is 
elkezdődnek a 4-es és a 
6-os villamos nyári fel-
újítási munkái. Ezért jú-
lius 6-tól – miközben 
a Dél-Buda és a Cor-
vin-negyed közötti vil-
lamospótlás augusztus 
végéig továbbra is ér-
vényben marad – a vonal 
ezen szakaszán is pótló-
buszok járnak az iskola-
kezdésig. 

Ahogy a BKK koráb-
ban már közölte, a vonal-
nak ezen a részén utoljá-
ra mintegy 20 éve végez-
tek a jelenlegihez hason-
ló volumenű rekonstruk-
ciót – most a BKV Zrt. 
a korábbinál korszerűbb, 
könnyebben karbantart-
ható vágányokra cseréli 
a nagy terhelésű jármű-
vek sűrű követése miatt 
elhasználódott sínpályát. 
A felújítás idején a vil-
lamosok július 6-tól 10-

ig az Oktogon és a Cor-
vin-negyed között, július 
11-től pedig a Margit híd, 
budai hídfő és a Corvin-
negyed között közleked-
nek; eközben a nagykör-
úti vonal mindkét végén 
alacsonypadlós, légkon-
dicionált villamospótló 
buszokkal lehet utazni, 
amelyek gördülékeny ha-
ladását buszsáv és továb-

bi forgalomtechnikai in-
tézkedések segítik majd. 

A 17-es villamos jú-
lius 6-tól a tanítási szü-
net végéig rövidített út-
vonalon, a Savoya Park 
és a Széll Kálmán tér kö-
zött jár. A felújítás ideje 
alatt az Észak-Budáról a 
belváros felé utazóknak 
az M2-es metró, Dél-Bu-
da felől a belvárosba uta-

zóknak pedig az M4-es 
metró használatát java-
solja a BKK. A felújítás 
miatt korlátozásokra és 
lassabb haladásra  kell 
számítania az autósok-
nak is a Margit körúton. 
A villamospótlás óhatat-
lanul okoz kényelmet-
lenségeket a térség köz-
lekedésében, ugyanakkor 
a közlekedési szolgálta-
tócégek mindent meg-
tesznek a megszokottnál 
nehezebb körülmények 
enyhítése érdekében.

Az utasok ezentúl 
akár a mobiltelefon-

jukon is megválthatják a 
MÁV-HÉV H5-ös vona-
lának Budapesten kívüli 
szakaszára érvényes, egy 
útra szóló HÉV kiegészí-
tő jegyüket. A Vonatinfó 
alkalmazásba letöltött je-
gyet mobiltelefonon tud-
ják bemutatni, amit a fe-
délzeten kódolvasóval el-
látott készülékkel  esz-
közzel ellenőriznek a Bu-
dapesti Közlekedési Köz-
pont jegyellenőrei. Az így 
vásárolt mobilos HÉV-

menetjegyek felhaszná-
lási feltételei nagyon ha-
sonlóak a Vonatinfóból 
vásárolt MÁV-START e-
vonatjegyek feltételeihez: 
személyhez kötöttek, nem 
ruházhatók át másra, és 
legkésőbb az érvényesség 
kezdete előtt (HÉV ese-
tében a kiválasztott vo-
nat indulása előtt legfel-
jebb 30 perccel) váltha-
tók vissza az alkalmazá-
son keresztül. A Vonatin-
fóból vásárolt HÉV-me-
netjegy sem a vásárlás 
során kiválasztott vonat-

ra szól, a rajta feltüntetett 
érvényességi időn belül 
bármikor felhasználható 
a kiválasztott viszonyla-
ton egy alkalommal. Bér-
letet, valamint HÉV-re ér-
vényes kerékpár- és élőál-
lat jegyet nem lehet vásá-
rolni a Vonatinfó alkal-
mazással. 

A jegyvásárláshoz ak-
tív internetkapcsolat szük-
séges, azonban a korábban 
vásárolt jegyek térerő nél-
kül is elérhetők és bemu-
tathatók a vonaton az el-
lenőrzésnél. A jegyvásár-
lással egyidejűleg elektro-
nikus számlát kap az utas 
a regisztrált e-mail címé-

re. Utólagos számlaigényt 
nem lehet benyújtani, és a 
kiadott számla sem módo-
sítható.

Az online HÉV-jeggyel 
kapcsolatban az utasok a 
https://www.mav-hev.hu/
vonatinfo oldalon talál-
hatnak további hasznos 
információkat (GYIK).

A HÉV H5-ös vonalára online is váltható menetjegy
A vásárlási szokások és elvárások minél hatékonyabb ki-
szolgálását szem előtt tartva, régen várt termékkel bő-
vült június 6-ától a MÁV-START Vonatinfó alkalmazása: 
először tesztjelleggel, online vásárolt HÉV kiegészítő 
jeggyel is lehet utazni a szentendrei (H5-ös) vonalon. Az 
új lehetőség először csak a vonal Budapest közigazgatá-
si határán kívüli szakaszán elérhető. A bevezetést köve-
tően a MÁV-csoport 30 napig várja az utasok észrevétele-
it a szolgáltatás fejlesztése érdekben. Sikeres próbaidő-
szakot követően további HÉV vonalakra is kiterjesztik az 
e-jegyet a tervek szerint.

Forgalomkorlátozásra számítsanak a közlekedők a Gázgyár utcában, ahol gázcsövet fektetnek

A Margit körúton is elkezdődik a villamospálya felújítása
Rövidített útvonalon jár a 17-es

Fotó: Antal István
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A HSDC egy olyan egyedi 
képzési modellel működő 
táncegyesület, ahol a hat 
éve bevezetett utánpótlás- 
koncepció mára már egy si-
keresen működő rendszer, 
mely tehetséges versenyzői 
révén nemzetközi elisme-
résre tett szert. 2019 áprili-
sában Magyarország jó hírét 
vitték Berlintől Liverpoolon 
és Londonon át New Yorkig, 
pár hét alatt 3 vb jogosult-
ság, 10 arany-, 1 ezüst-, 3 
bronzérem, 5 különdíj jelez-
te túrájuk sikerét.

- Hogyan tudná rövi-
den jellemezni a klubot? 
– kérdeztük Nyáry And-
reától, az egyesület elnö-
kétől.

- Egyesületünk nem a 
hagyományos klub mo-
dellt követi. Nálunk je-
len van minden kreati-
vitás, fantázia, akrobati-
ka és tánctudás, reperto-
árunkban még hip-hop, 
modern, kortárs is meg-
található.

- Kik választják ezt a 
különleges  sportágat?

- 4-5 éves gyerekektől 
fi atal felnőttkorig foglal-
kozunk versenyzőink fel-
készítésével, akik min-
dent megtesznek azért, 
hogy a lehető legjob-
bat hozzák ki magukból, 
hogy elérjék céljukat. 

Ezek a gyerekek elszán-
tak, kitartóak, a rengeteg 
edzés mellett is nagyon 
kiegyensúlyozottak, hi-
szen azt csinálják, amit 
szeretnek. Hazánk első 
hip-hop válogatott csa-
pata a Full Cooll Crew is 
a miénk, akikre büszkék 
vagyunk. Idén elkészí-
tették saját versenyprog-
ramjukat, amivel nagyon 

sikeresek lettek, pedig 
még csak 13-16 évesek.

- Minek köszönheti a 
klub a sorozatos sikereit?

- A HSDC rendszeré-
nek egyik legfontosabb 
alappillére, hogy olyan 
nemzetközileg elismert 
hazai és külföldi koreog-
ráfusokat kér fel a gyere-
kekkel való közös mun-
kára, akik több táncstí-

lusban is magas szinten 
jártasak. Az sem meg-
szokott, hogy az egyesü-
let rendszeresen viszi va-
lamennyi táncosát olyan 
itthoni és külföldi tán-
cos, akrobatikus produk-
ciókra, amikből tanulhat-
nak, inspirálódhatnak és 
ami egyfajta alternatívát 
is mutat számukra a jö-
vőt illetően.

- Mi az ami még külön-
leges a fi atalok felkészí-
tésében?

- Nálunk megszokott 
dolog, hogy nemzetközi 
szereplés előtt az edzése-
ket angolul tartják a gye-
rekeknek, a koreográfu-
sok angol nyelven adják 
az instrukciókat. Min-
denkinek fel kell készül-
nie egy rövid angol nyel-
vű bemutatkozással, ami-
hez segítséget kapnak 
társaiktól és az edzőktől.

- Milyennek látja a 
HSDC jövőképét?

- Az idejáró gyerekek 
tanulni, fejlődni akarnak, 
amit sokféleképpen meg 
is tesznek, mégis tudják, 
hova tartoznak. Klubhű-
séggel és lojalitással há-
lálják meg a beléjük he-
lyezett bizalmat. Sokféle 
jövőképet készítünk elő 
táncosainknak, ez viszi 
előre az egyesületet. De 
azt jól tudják, hogy az ő 
beletett munkájukon fog 
múlni, melyik úton jut-
nak a legmesszebbre. Et-
től a legprofi bb táncos 
utánpótlás-nevelő egye-
sület a HSDC.

L.A.

A Buzsáky Ákost vál-
tó Gál Istvánnak 

csak egy fél szezon jutott 
tervei megvalósításá-
ra. A csapatot ötödik he-
lyen átadó edzővel közös 
megegyezéssel szerző-
dést bontott a klub, a Sió-
fok NB II-es csapatához 
szerződő szakember he-
lyett a következő bajnoki 
idényben Kemenes Sza-
bolcs vezető edző és Cz-
vitkovics Péter asszisz-
tens edző irányítja a Ke-
rület labdarúgóit. Mind-
két edző mögött gazdag 
és eredményes játékos 
múlt áll, most edzőként 
bizonyíthatják rátermett-
ségüket.

Az NB III-ban szerep-
lő együttes június 24-én 
megkezdte a felkészü-
lést, az edzéseken nagy 
a jövés-menés, egy se-

reg próbajátékost tesztel 
a szakmai stáb. A végle-
ges játékoskeret kialakí-

tása még várat magára, 
ám a szurkolók megnyu-
godhatnak: erős, nagyon 

motivált csapatot láthat-
nak majd az új bajnoki 
idényben. 

Óbudai sportegyesületek • Harmony Style Dance Club (HSDC)

Táncos utánpótlás-nevelők

Új edzők irányítják a TVE labdarúgóit Ügyes 
cselgáncsozók

Minden versenyen jut 
valamilyen érem az 
Óbudai Judo Club ver-
senyzőinek. A június 
elején Győrben rende-
zett Serdülő Világku-
pán sok hazai és kül-
földi fi atal cselgáncsos 
öltött judogit, hogy vi-
lágversenyen bizonyít-
sa felkészültségét. A 
különböző súlycsopor-
tokban cseleztek, gán-
csoltak, dobálták és le-
szorították egymást, 
a nagy csaták végén 
a legügyesebbek áll-
hattak dobogóra. Köz-
tük volt Maróti Patrik 
is, aki súlycsoportjá-
ban bronzérmet szer-
zett. Rajta kívül Molnár 
Zsombor és Bodzheim 
Bodza ötödik, Csönge-
di Johanna hetedik he-
lyen végzett.Fotók: Lovas Albert
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával az 
Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofi t Kft. a kerületi lako-

soknak közösségi vízitúrákat szervez. A táborveréssel és étkezés-
sel egybekötött túrázásnak a folyami evezésnek, kajak-kenuzás-
nak nagy hagyománya van a Dunán. 

A programok megvalósításában római-parti sportegyesületek mű-
ködnek közre. Az érdeklődök kipróbálhatják a vízre szállás élményét és 
megismerkedhetnek a kézi hajtányos vízisport-eszközökkel. Az egye-
sületek a Római-part és pünkösdfürdői Duna szakaszon találhatók.

Túradátumok és a résztvevő sportegyesületek
Július 13. Külker Evezős Klub – Szent János utca 7., Multi Sza-

badidő, Diák és Vízisport Egyesület – Római-part 44.
Augusztus 24. Óbudai Sportegyesület – Rozgonyi Piroska utca 

28. Információ: obudasport.hu

Vízitúrák a Dunán

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata kiemelt fi gyelmet 

fordít arra, hogy a kerületi nyug-
díjas embereknek is lehetősége 
legyen olyan szabadidős progra-
mokon részt venni, amelyek se-
gítenek az erőnlétük, kondíció-
juk megőrzésében, miközben ki-
kapcsolódást is nyújtanak. 

Csiki Attila, az Óbudai Sport 
és Szabadidő Nonprofi t Kft. 
cégvezetője, és Müller István-

né, az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény vezetője nyi-
totta meg a rendezvényt, amely-
re közel százötvenen jöttek el, 
hogy részt vegyenek a temati-
kusan összeállított sportprogra-
mokon. Lehetőség volt kipró-
bálni a női átmozgató tornát, a 
nordic walkingot, a zumbát de 
olyan népszerű, keleti mozgás-
formákkal is megismerkedhet-
tek a nyugdíjasok, mint a jóga, 

a 3-2-1 Meridián egészségmeg-
őrző torna vagy a Chi-Kung kö-
zösségi torna. 

A napot Gyepes Lajos, a Római 
Sport Egyesület elnökének segít-
ségével irányított, női és férfi  ka-
tegóriában is rendezett úszóver-
seny színesítette, de természete-
sen bárki megmártózhatott a me-

dence kellemesen hűsítő vizében. 
A rendezvény záróakkordjaként 

Pintácsi Viktória műsorvezető éne-
kelt egy csokorra valót az örökzöld 
retró slágerekből a kerületi nyugdí-
jas emberek örömére, akik közül 
sokan táncra is perdültek.  

Azok a lelkes sportolók, akik 
előzetesen kiosztott „útlevelük-
be” legalább három pecsétet ösz-
szegyűjtöttek, ötletes ajándékok 
közül választhattak, de a prog-
ram szervezői fagylalttal is ked-
veskedtek a résztvevőknek.

A cél, hogy az idősek megőrizzék aktivitásukat

Vízes sportnap szépkorúaknak
Bús Balázs polgármester felkereste az évek óta nagy sikernek örvendő 
Óbudai Nyugdíjas Vizes Sportnapot, amelyet az Óbudai Sport és Szabad-
idő Nonprofi t Kft. az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézménnyel közösen 
rendezett június 27-én a Laborc utcai Szabadidőparkban. 

Hat csapat - három bajnoki arany
A TVE „kistestvére” néven is emlegetett ASR Gázgyár hat csapatot 
indított a 2018-2019 .évi pontvadászatban. A különböző osztályok-
ban szereplő csapatok teljesítménye: 3 bajnoki cím, két 7. és egy 16. 
helyezés. A felnőtt csapat a Budapest Bajnokság első osztályában 
(BLSZ I) nem tudott meghatározó szerepet játszani, csak a 7. helye-
zésre volt jó. A tartalék gárda viszont kivágta a rezet: a BLSZ III 2. 
csoportjában az élen végzett. A BLSZ ifjúsági bajnokságban sze-
replő két gárda ellentétes utat járt be. Amíg az U19 csillogtatta tudá-
sát (bajnoki arany a felső házban), addig az U16 csak egy ellenfelet 
tudott megelőzni az alsó ház táblázatán. A harmadik bajnoki címet a 
sok ügyes gyereket soraiban tudó U14 együttes szerezte.

Érem a nemzetközi gyorstollaslabda versenyen
A kerületben lakó Weisner Zoltán (Honvéd Aurora SE) páros társá-
val, Igás Arnolddal (Kiskunhalasi Szitakötők) ezüstérmet szerzett 
a szerbiai Zombor városában rendezett Sombor Open 2019 nem-
zetközi gyorstollaslabda versenyen. A crossminton vagy speed-
minton néven ismert különleges sportág még nem terjedt el szé-
les körben hazánkban, ám sokoldalú lehetőségei miatt hamarosan 
akár tömegsporttá válhat. A tollaslabda „gyors” változatát háló nél-
kül, bárhol kijelölhető pályán játsszák, csak labda és ütő kell hoz-
zá. (információ a sportágról: www.sportagvalaszto.hu)

Új játékosok a Folyondár ucában
Alakul a Vasas Óbuda női röplabda-csapat 2019/2020. évi baj-
nokságban szereplő játékoskerete, egyelőre az érkezőkről kap-
tunk kedvezőbb híreket. Az egyetlen távozó a saját nevelésű 
Durst Anna, aki 12 éves „szolgálat” után - új kihívást keresve – 
az MTK-ba igazolt. Az újak között vannak rutinos, válogatott játé-
kosok és fi atal, feltörekvő tehetségek és vannak olyanok is, akik 
meghosszabbították szerződésüket. Az utóbbiak és a most ér-
kezők listája: Dékány Bernadett, Villám Lilla, Juhár Dalma, Blei-
cher Réka, Hajós Aliz, Mihály Dorka, és a legnagyobb fogás: a 
24 éves dán válogatott „nehéz tüzér,” Trine Kjelstrup. A játéko-
sok megérdemelt nyári pihenőjüket töltik, kivétel Villám Lilla, aki 
a strandröplabda bajnokságban tör újabb sikerekre.

Fotó: Egri Dalma
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A már hagyományos-
nak számító Vidám 

Délután című rendez-
vény az  Óbudai Reha-
bilitációs és Foglalkoz-
tatási Központ ellátottja-
inak és családjaiknak ad 
minden évben nyár ele-
jén egy élményekkel teli, 
tartalmas délutáni össze-
jövetelre lehetőséget. Az 
idei alkalom különleges-
sége volt, hogy egyben 
egy nagyszabású projekt 
– a Fogyatékos Szemé-
lyek Esélyegyenlőségé-
ért Közhasznú Nonprofi t 
Kft. által kiírt, a megvál-
tozott munkaképességű 
személyek munkaerő-pi-
aci integrációját elősegí-
tő pályázat – zárórendez-
vénye is volt.

Az Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoztatási 
Központ minden alkalom-
mal más-más témakört 
felölelve állítja össze a Vi-
dám Délután játékos ve-
télkedőit, a résztvevők ké-
pességeinek fi gyelembe-
vételével. Ebben az évben 
elsősorban a projekt kap-
csán elkészített termékek-
ből – cicás ügyességi já-
ték, cipőfűzős játék, szín-
dominó, formakirakó, ha-
lacskás játék – alakították 
ki az állomások feladatait, 
így azok is kipróbálhatták 
képességeiket az eszkö-
zök által, akik közvetlenül 
nem vettek részt a projekt 
folyamatában.

Az ellátottak és hozzá-
tartozóik több csapatot al-

kotva járták végig az állo-
másokat, ahol összemér-
hették a tudásukat. A játék 
végén természetesen min-
denki győztes lett, hiszen 
a részvétel, a jókedv és az 
együttlét öröme az, ami 
igazán fontos. A rendez-
vényen továbbá a játékok 
tesztelésében segédkező 
óvodás és iskolás gyerme-
kek is részt vettek az Óbu-

dai Almáskert Óvodából 
és a Szellő EGYMI-ből.

A délután folyamán be-
mutatásra került a Fogya-
tékos Személyek Esély-
egyenlőségéért Köz hasz-
nú Nonprofi t Kft. által ki-
írt, a „Megváltozott mun-
kaképességű személyek 
munkaerő-piaci integrá-
cióját elősegítő progra-
mok támogatása” – FOG-

LALKOZTATÁS 2018 
című pályázat, „B” Kom-
ponens elnevezésű pro-
jektjének végrehajtását 
összefoglaló kiadvány. 
Emellett az Óbudai Re-
habilitációs és Foglalkoz-
tatási Központ ellátottjai 
által készített termékeket 
és az azokat népszerűsítő 
termékkatalógust is meg-
tekinthették a vendégek.

Vidám Délután

Hangversenyre, ope-
rába, jazz koncertre 

vagy régi pesti kabaré-
ba menne nyáron? Gesz-
tenyefák alatt üldögél-
ve Örkény egypercese-
ket hallgatna cimbalom 
szólóval körítve vagy in-
kább reneszánsz sláger-
listára vágyik? A Tár-
saskör kertjében jó he-
lyen jár, nálunk mindezt 

megtalálja. Sőt, itt tölt-
het egy nyári estét csalá-
di körben, kaphat „vala-
mi mást”, nem is szólva 
a zenei stand upról, a ki-
fejezetten boldog szerel-
mes dalestről, a nagyvá-
rosi éjszakák hangjairól, 
arról, hogy az élet egy 
tangó és köszönettel tar-
tozunk mindenért. 

Lehet, hogy mindez ki-
csit talányos, de ha végig-
nézik nyári kínálatunkat, 
minden a helyére kerül. 
Akkor tudni fogják, hogy 
mindhárom zenekarunk, 
a Liszt Ferenc Kamara-
zenekar, a Budapesti Vo-
nósok és az Anima Musi-
cae koncertjében is gyö-

nyörködhetnek, várjuk 
Frenket, a Wolf-családot, 
Harcsa Veronikát, Miqu-
éu Montanarot és bará-
tait.  Szilágyi Enikő, Má-
csai Pál, Lukács Miklós, 
Pápai Erika, Benedek 
Miklós, Kerekes József és 
Fesztbaum Béla ugyan-

úgy vendégeink lesznek, 
mint Mycheller Myrtill, 
Pintér Tibor és Csányi 
István. Philipp György 
Lachegyi Mátéval és Dé-
nes Ábellel jön hozzánk, 
Snétberger Ferenc és Bő-
sze Ádám más-más mű-
fajban, de szóló produk-
cióval lép fel. Jókedvet, 
színes műsort hoz magá-
val ismét a Szent Efrém 
Férfi kar, a Fehér András 
Operatársulat pedig ná-
lunk debütál, és azt ének-
li majd: Viva La Mamma! 

Jó böngészést, váloga-
tást, választást kívánunk! 
Július 1. és augusztus 4. 
között találkozzunk a 
Kertben! 

Szőke Cecília 

Nyár van, nyár! 
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Zöld út a vendéglátás-
ba – fenntarthatóság a 

gyakorlatban nevet viselte 
az a projekt, amelynek ke-
retében 2018 őszén a Ma-
gyar Máltai Szeretetszol-
gálat Óbudai Szakgimná-
zium és Szakközépiskola 
30 tanulója gazdagodhatott 

hasznos munkatapaszta-
latokkal egy-egy külföldi 
szállodában. Az elnevezés 
nem is véletlen: a program, 
amely a Tempus Közala-
pítvány által kezelt Eras-
mus+ mobilitási (KA1) pá-
lyázat elnyerésével vált le-
hetővé, fontos célja, hogy 

a diákok megismerjék, ho-
gyan lehet egy hotel műkö-
dése is környezetbarát.

A tanulók közül 20-
an Prágában, a Corinthia 
Hotels csoporthoz tarto-

zó, négycsillagos Panora-
ma Hotelben dolgozhat-
tak, 10-en pedig a Spa-
nyolországhoz tartozó Ka-
nári-szigetek felé vették 
az irányt 3-3 hónapra. A 
partnerek kiválasztásánál 
a fenntarthatósági tanúsít-
vány volt, ha úgy tetszik, a 
„beugró”, de ezen felül is 
csak olyan hotelek jöhet-
tek szóba, ahol mindent 
megtesznek ökológiai láb-
nyomuk csökkentéséért.

Európa-szerte felfi -
gyeltek arra, hogy van 
egy magyar oktatási in-
tézmény, amely külföl-
di szakmai gyakorlattal 
egybekötve hívja fel a 
diákjai fi gyelmét a fenn-
tarthatóságra, ami min-
den szempontból nagyon 
előremutató. Így a pályá-

zatok sikerére építve már 
egy 7 ország 8 intézmé-
nyét érintő partnerségi 
együttműködést is kötöt-
tek, a 2,5 éves program 
2020 végén zárul. A pél-
da jól bizonyítja, hogy 
egy sikeres és népszerű 
oktatási program megva-
lósításakor gyakran sok-
kal több múlik a szán-
dékon és a megközelíté-
seken, mint a körülmé-
nyeken. Az óbudai is-
kola a pályázati úton el-
nyert külföldi tanulmá-
nyi lehetőséget újragon-
dolta, új megközelítése-
ket adott hozzá diákjai-
nak, így az amúgy sem 
hétköznapi, külföldi ta-
nulmányút, ahogy a diá-
kok is, új információs ré-
teggel gazdagodott. 

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata „Virágos Óbuda” cím-
mel pályázatot ír ki III. kerületi la-
kosok számára. A pályázat cél-
ja, hogy ösztönözze és elismer-
je azokat a magánszemélyeket 
és lakóközösségeket, akik fon-
tosnak tartják környezetük esz-
tétikai minőségét, és ennek ér-
dekében gondozzák, növények-
kel, virágokkal szépítik azt. 
Pályázni a következő kategó-
riákban lehet: 1. A legszebb vi-
rágos előkert (társasház; csalá-
di ház); 2. A legszebb virágos 
udvar, kert (társasház, csalá-
di ház). Jelentkezési határidő: 
2019. július 12.
A jelentkezés módja: jelentkez-
ni a „Virágos Óbuda” pályázati 
adatlapon lehet. Pályázati adat-
lap beszerezhető a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálati iro-
dájában (Harrer Pál utca 2.), il-
letve letölthető az önkormány-

zat honlapjáról (www.obuda.hu). 
A jelentkezés benyújtható a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgá-
lati irodáján, illetve e-mailen el-
küldhető a zoldobuda@obuda.
hu címre. A pályázaton III. ke-
rületi lakcímmel rendelkező ma-
gánszemélyek, valamint lakókö-
zösségek (társasházak, lakás-
fenntartó szövetkezetek) vehet-
nek részt. Bírálati szempontok: 
a beültetett növények minősége 
és esztétikai együtthatása; krea-
tivitás, kertépítő elemek haszná-
lata; a környezet gondozottsága, 
tisztasága; előnyt jelent a bírálat-
nál, hogyha a pályázaton induló 
terület közterületről jól látható, 
valamint az épület homlokzatá-
nak virágosítottsága. Az elbírá-
lást 3 tagú szakmai zsűri végzi. 
A zsűri előzetes egyeztetést kö-
vetően augusztus és szeptem-
ber között keresi fel a pályázaton 
résztvevő helyszíneket. 

Pályázat a virágos Óbudáért

A csípőszúnyogok a vérszívás során betegségeket terjeszthetnek, ehhez azon-
ban szükséges, hogy korábbi vérszívás alkalmával egy fertőzött emberből vagy 
állatból felvegyék a kórokozókat. Hazánkban és a környező országokban is vár-
ható olyan csípőszúnyog fajok felbukkanása, melyek korábban nem fordultak elő 
Európában. 
A csípőszúnyogok lárvái vízben fejlődnek. Tévedés azt gondolni, hogy a csak a 
tavak, folyók árterében szaporodnak a szúnyogok. Számos olyan járványügyi 
szempontból fontos szúnyogfajt ismerünk, melyek lárvája kis térfogatú pan-
gó vízgyülemekben él. A nyári hőmérséklet mellett akár egy hét alatt kifejlőd-
hetnek a szúnyoglárvák. Néhány deciliter vízben több száz szúnyog fejlődhet.
Szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok sza-
porodását segítik. Ha környezetében szúnyoglárvák fejlődését észleli, hívja fel 
családtagjai, ismerősei fi gyelmét is a szúnyogok elleni védekezésre.
További információért látogasson el a http://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/
jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato honlapra

Hogyan védekezzünk a szúnyogok ellen? 

Nemzetközi együttműködéssé nőtt egy középiskola kezdeményezése

Zöld út a vendéglátásba
Nemzetközi, 7 országot érintő együttműködés nőtt ki az 
Óbudai Szakgimnázium és Szakközépiskola zöld törekvé-
seiből. Az intézmény rendszeresen küldi diákjait több hó-
napos külföldi tanulmányutakra az Erasmus+ program se-
gítségével, de a szakmai nívó mellett tavaly már kifejezet-
ten környezetvédelmi szempontokat is érvényesítettek a 
partnerszállodák kiválasztásánál. A kezdeményezés annyi-
ra újszerű és hatékony, hogy egy 2,5 éves, nemzetközi 
együttműködési program nőtt ki belőle, amiben a résztve-
vők kifejezetten a magyar példát igyekeznek eltanulni.

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.

Fotó: Antal István
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Több évtizedig tartó munkálatok után újra ere-
deti szépségében látható az Országház épülete. 
Három vele kapcsolatos helyet talál a rejtvény-
ben. Megfejtés a vízszintes 7. és 36., valamint a 
függőleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Baranyai helység. 7. Az első 
megfejtendő sor (zárt betűk: K. R. S. Á. S.) .13. 
Régies írások. 15. Összedőlt épület. 16. Parázsolj. 
17. Csavar. 18. Egyfajta indián liszt. 21. É. U. 22. 
Fordítva bottal ver. 24. Foszfor, ezüst és nitrogén 
vegyjele. 25. R. Z. P. S. 27. Leva egynemű betűi. 29. 
Állóvíz. 30. Légies. 31. Agallium vegyjele. 33. Vi-
gyázói. 35. Nílusi istenség az egyiptomi mitológiá-
ban. 36. A második megfejtendő sor. 39. Nyafogás, 
nyafogó az angolban. 40. Neves színészünk, László. 
41. Csermely. 42. S-el a végén kergettess. 43. Gé-
za egyneműi. 44. O. E. 46. Angol hosszú. 47. Puha 
fém. 48a. Tengeri állat foga. 51. Magam. 52. Egyik 
óceániai fővárosba. 55. Neményi …, operaénekes-
nőnk, fordítva. 56. Rengeteg. 58. Vízi védmű. 59. 
Ez ideig. 61. Jorge …, A vén tengerész írója.
FÜGGŐLEGES: 1. A harmadik megfejtendő sor 
(zárt betűk: Á. G. I. N. Á.). 2. Kiszáradt növény. 
3. Védett. 4. Félig ráfordít! 5. Földet forgat. 6. Óko-
ri nép. 8. Kezdőpont. 9. Dél angolul. 10. Gazdasá-
gi Munkaközösség. 11. Német tojás. 12. Nyűvel ki-
egészítve nagy jövőt ígérő. 14. Hozzájut. 19. Főze-
léknövény. 20. Idegen Artúr. 23. …, Zsuzsa tévés 
személyiségként volt ismert. 26. Régi férfi  ruhada-
rab. 28. Névelős csukószerkezet. 30. Dalos. 32. Erőteljes asszo-
nyok. 33. Maga jár. 34. Belül fröccsen! 35. Régiesen zúdít, fordít-
va. 37. Uruguay-i, máltai és tunéziai autók jele. 38. Gyík belseje! 
43. Egyfajta bevonó anyag. 45. Szerep volt a „Barátok közt”című 

szappanoperában. 47. Visszaváró! 48. Belül emberi! 49. Zambiai, 
olasz, német és máltai autók jele. 50. Római ötvenegy és négyszáz-
kilencvenkilenc. 53. Észhordozó. 54. Tova. 57. Pl. kavics. 60. Spa-
nyol és osztrák autók jele. 

Megszépülve

Nagy sikerű koncertet adott két hely-
színen a Szent Efrém Férfi kar jú-

nius közepén, Visegrád hangjai cím-
mel, az Óbudai Szent Péter és Pál Főplé-
bánia-templomban, valamint az Óbudai 
Társaskörben. A klasszikus zeneszer-
zők – mint például Liszt, Bartók, Ko-
dály – mellett, megszólaltak ma élő szer-
zők művei is, köztük a férfi kar művészeti 
vezetőjének, Bubnó Tamásnak 127. zsol-
tár című szerzeménye. Mindkét helyszín 
megtelt. Előbb a templomban csendült fel 
többek között Janácek Ave Mariája, majd 

egy órás zenei élmény után a közönség 
az Óbudai Társaskör színháztermét töl-
tötte meg egy kis séta után és folytatódott 
a koncert, immár elsősorban Bartók és 
Kodály műveinek tolmácsolásával. Bub-
nó Tamás, aki nemcsak énekelt, de vezé-
nyelte is a kórust, lapunknak megjegyez-
te a műsor végén: - Nekünk is érdekes és 
különleges feladat volt, hogy most elő-
ször, két helyszínen énekelhettünk egy 
koncerten belül, de úgy látom, a közön-
ség is jól vette ezt a kedves ötletet, mint 
ahogy a kórustagok is.                (temesi) 

Visegrád hangjai Óbudán Magyarországi szecesszió 
fényképeken

Bagyinszki Zoltán fotográfi áiból látható kültéri ár-
kádkiállítás szeptember 5-ig a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban. A több mint negyven éve Gyulán 
élő fotós érdeklődésének középpontjába a művé-
szet, a műemlékek világa, a magyar történelem, a 
képi világ került. Egyik kedvenc témája az európai 
rangú hazai szecessziós építészet. 

Romantikus csokor zongorára
A békásmegyeri Megbékélés Háza Templomban 
(Királyok útja 297., Újmegyeri tér) július 29-én 19 
órától tartják a soron következő ingyenes koncertet. 
Fellegi Ádám zongoraestjén egy romantikus csokor 
hangzik el Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schubert, 
Schumann, Brahms, Grieg, Rahmanyinov és Csaj-
kovszkij műveiből összeállítva.

Fotó: Antal István
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Állások a Pitypang Művészeti Óvodában
3 fő határozatlan idejű óvodapedagógusi feladatok ellátására a Pitypang Mű-
vészeti Óvoda 1039 Budapest, Hunyadi utca 8-10. székhelyen; 1 fő határo-
zatlan idejű óvodapedagógusi feladatok ellátására, 1 fő határozatlan idejű, 
teljes állás - dajkai feladatok ellátására - a Pitypang Művészeti Óvoda Gyön-
gyforrás Óvoda 1031 Budapest Dósa utca 4. székhelyen.
A pályázat kiírója:  Pitypang Művészeti Óvoda (1039 Budapest, Hunya-
di utca 8-10.) Gombos Albertné óvodavezető. Tel.: 3887-353. E-mail cím: 
gombos.albertne@kszki.obuda.hu.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 07. 20. Az állások betöltésé-
nek időpontjai: 2019. 08. 26. A pályázatnak tartalmaznia kell: önéletrajz, 
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság. Az állás négy hó-
nap próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása 
a Kjt. rendelkezései alapján történik.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, illetve e-mail-ben.
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A KSI SE margitszigeti úszó és vízilabda nyári 
táborába szeretettel várunk 7 éves kortól, úsz-
ni tudó fi úkat és lányokat! 
Célunk az úszótechnika tökéletesíté-
se és játékos ismerkedés a vízilabdá-
zással. Szakképzett nevelők és edzők 
vezetik az edzéseket. Egésznapos el-
foglaltság (8-tól 16 óráig), közös ebéd. 
A legjobbak ősztől folytathatják az 
edzéseket a szakosztályban. 
Jelentkezés heti turnusokban, 5 hé-
ten át június 24-től. Részvételi díj: 24 
ezer forint.
Elérhetőség:
Szedlmayer Ildikó 06-70-337-5411; 
ildiko.szedlmayer@gmail.com; 
Zobin Krisztina 06-30-462-8103; 
zobinkriszti@gmail.com.

Vízilabda tábor a Margitszigeten

Hahota
- Halló, állatvédők? Egy postás ül 
a fán, és szidja a kutyámat.

* * *
Egy nő felhívja a férjét telefonon: 
- Drágám, nem indul a kocsi. 
Szerintem víz került a levegőszű-
rőjébe.
- Az autóban ülsz?
- Igen.
- És hol vagy pontosan?
- A házunk mögötti patakban.

* * *
Két kukac találkozik:
- Nagyon le vagy törve, mi a baj?
- Kiűztek a paradicsomból.

* * *
Tél van, az apa és a fi a a televí-
zió előtt ül. Egyszer megszólal 
az apa:
- Fiam, nagyon hideg van!
A fi ú feláll, odamegy az ajtóhoz, 
és azt mondja az ajtónak: - Az 
elefánt
egy madár.
Majd visszaül. Az apja meglepet-
ten kérdezi tőle:
- Mit csináltál?
- Becsaptam az ajtót!

A V á m h á z 
körúti Vásár-

csarnok meghí-
vására az Ösz-
szefogás Óbudá-
ért Egyesület és 
az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó 
és Gyermekvé-
delmi Központ 
közös szerve-
zésében az ügy-
félkörükhö z tar-
tozó családok 
gyermekei egy 
piaclátogatáson 
vehettek részt, 
ahol megismer-
kedhettek Budapest legnagyobb vásárcsarno-
kának történetével, bepillanthattak a csarnok 
működésébe az áruk érkezésétől a raktározá-
son át az eladásig.

Az Up&Down Vendéglő pedig fi nom és kia-
dós tízóraival várta a gyermekeket.

Ezúton is hálásan köszönjük a meghívást, a 
sok fi nomságot és a tartalmas programot!

Vendégségben a Nagyvásárcsarnokban
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 Azonnali konténerszállítás! 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. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-
0601
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingye-
nes 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
 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
 Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázá-
sok csőtörések megszüntetése. Csapok, vé-
cék, tartályok cseréje garanciával. Mindenne-
mű vízszerelés. Tel: 06-20-491-5089
 Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás. Gallyazás, fakivágás alpin-
technikával. Tel. : 06-30/994-2431

 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. Ap-
róbb javításoktól a teljes kivitelezésig. Hencz 
Péter Tel:0670/3973869

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
 Matematika, analízis, fi zika, kémia pót-
vizsga-felkészítés minden szinten önnél! 
0620/943-30-75
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 NÉMET beszédcentrikus nyelvoktatás 
felnőtteknek , külföldön, és a Goethe - In-
tézetben megszerzett tapasztalatok alapján. 
0630/ 773 - 9155, brandy2019@citromail.hu

 

Régiség
 Szabó Éva becsüs vásárol készpénzért búto-
rokat, festményeket, dísztárgyakat, porceláno-
kat, órákat, csillárt, könyveket, csipkét, szőr-
mét, írógépet, varrógépet, bizsukat, hagyaté-
kot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30/308 9148
 Óbuda Óra-Ékszer Kiemelten magas áron, 
készpénzért vásárolunk aranyat, ezüstöt, kar-
órát, zsebórát, festményt, teljes hagyatékot, 
díjmentes kiszállással. Cím: III. ker. Vörösvá-
ri út 15. Tel.: 0630/498-3005 www.obudaora-
ekszer@gmail.com 
 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@gmail.com
 Készpénzért vásárolok színházak részére 
is festményeket, bútorokat, dísztárgyakat, órá-
kat, csillárokat, kitüntetéseket, pénzérméket, 

hangszereket, terítőket, ruhaneműt, könyve-
ket, bizsukat, teljes hagyatékot. 0630 9435583

Elad-vesz
 Eladó Békásmegyeren 25 éve működő víz-
szerelvény üzlet. Saját tulajdonú üzlethelyi-
ség, árukészlet, vevőkör és szerelők. 0670/24-
988-24
 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
 Páty-Nagyhegyen 1138 m² zártkert szép 
környezetben, faházzal 4,6 MFt-ért eladó. 
0670 2969374
 Önkormányzati lakáshoz szeretnék jutni. 
7 millió forint készpénzzel rendelkezem. T.: 
0630 864 1128

Állás
 Megbízható (alkoholmentes), kocsival ren-
delkező kőművest keresek teraszlépcső-bőví-
téshez. Nyugdíjas előny! Tel.: 0670 538 4252
 Építsd karriered a legjobban fi zetett szak-
mák egyikében az év franchise hálózatánál, az 
Otthon Centrumnál. Fényképes önéletrajzodat 
a bekasmegyer@oc.hu címre várom.
 II. kerületi, pesthidegkúti vendéglőbe ke-
resünk teljes munkaidőbe, azonnali kezdéssel 
konyhai kisegítőt. Bérezés megegyezés sze-
rint, napi étkezés biztosított. +36-547-2222
 Ki szeretné próbálni magát ingatlanosként? 
Ha van érettségije, jelentkezzen fényképes ön-
életrajzzal: iroda@lhi.hu. Living Home Ingatlan

Kiadó
 Murvás, zárt parkoló kiadó a Bojtár ut-
cában. 10.000Ft+Áfa/gk/hó. Telefon: 06-30-
967-9609.
 Családias örökbérleti lehetőség idősek-
nek, 35-40 nm2-es ligetes IV. kerületi apart-
manokban. Egyéni igények megoldhatók. Ér-
deklődés: Jacsó Mária Vitalorg Kft. intéz-
ményvezető (30-3800342)

Jármű
 Eladó kétpárevezős túra kielboat Római-
parti tárolóhellyel, esetleg kiadó gyakorlott 
evezősnek. Tel.: 30/253-4175

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.

Takarító-mosogató munkakörbe kere-
sünk kollégákat III. kerületi cukrászdába. 
Fizetés: nettó 170.000-200.000 Ft. Napi 
8 óra munka, a beosztás 1 hónapra előre 
elkészül, megbízható, stabil háttér. Nincs 
éjszakázás, csak nappali műszak. Jelent-
kezni a cziniel@czinielcukraszda.hu 
e-mailben vagy a 06-30/922-2913 telefon-
számon lehet.

 Kézilányt, hidegkonyhai kollégát kere-
sünk III. kerületi csapatunkba. Az új kol-
léga feladata a reggeli ételek készítése és 
a cukrászok munkájának segítése. Kezdő 
cukrászok jelentkezését is várjuk. Kultu-
rált munkakörnyezet, megbízható háttér, 
biztos megélhetés. Nettó 170.000-200.000 
Ft. Jelentkezését kérjük, hogy a cziniel@
czinielcukraszda.hu-ra küldje el, illetve a 
06-30/922-2913-ra várjuk.

Budapest Főváros Levéltára a 
nemrégiben indult CivilAr-

chiv Projektben fővárosi magán-
személyek, családok, egyesületek, 
alapítványok és társadalmi szerve-
zetek írott emlékeit gyűjti, hogy a 
jövőben is megismerhetőek, ku-
tathatóak legyenek a mindenko-
ri fővárosi lakosok hétköznapjai: 
az élet- és gondolkodásmód, a sza-
badidő eltöltése, a társadalmi sze-
repvállalással, civil tevékenység-
gel, illetve az alulról szerveződő 
kisközösségekkel kapcsolatos élet.

Legyen szó levelezésről, fény-
képekről, visszaemlékezésekről, 
illetve egyéb személyes, családi, 
egyesületi és alapítványi iratról: 
ezek gyűjtésében a levéltár mun-
katársai a fővárosiak segítségét, 
együttműködését kérik.

A magán és családi irathagyaté-
kok megtekintése és átvétele végett 
dr. Nagy Ágneshez (nagyagnes@
bparchiv.hu; 298-7642), illetve 
dr. Horváth J. Andráshoz (horvat-
ha@bparchiv.hu; 298-7547; 06-
30-313-5675), míg az egyesületi és 
alapítványi irathagyatékokkal kap-
csolatban Györgyi Csaba (gyor-
gyics@bparchiv.hu; 298-7663) le-
véltároshoz lehet fordulni.

Aki tehát ilyen jellegű iratok 
hollétéről tud, esetleg ilyeneket 
őriz, és szívesen átadná azokat 
egy megfelelő őrzési és feldolgo-
zási körülményeket biztosító köz-
gyűjteménynek, kérem, forduljon 
hozzánk bizalommal! Segítségü-
ket előre is hálásan köszönjük!

 Györgyi Csaba, főlevéltáros 
(Budapest Főváros Levéltára)

Fővárosi emlékek

Az Óbudai Mesevilág Óvoda pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógusi 
munkakör betöltésére határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyra, továb-
bá 1 fő német nemzetiségi óvodapedagógusi munkakör betöltésére ha-
tározott idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A munkavégzés helye: 1039 Bu-
dapest, Bárczi Géza utca 1. Illetmény juttatások a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályázat elbí-
rálása során előnyt jelent az SNI gyermekekkel való szakmai tapasztalat. A 
pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes önéletrajz, mo-
tivációs levél, végzettséget igazoló oklevél másolata, 30 napnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet postai 
úton: Óbudai Mesevilág Óvoda 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 1., e-mail-
ben: barczi-o@kszki.obuda.hu. A pályázat benyújtásának határideje 2019. 
augusztus 2. A pályázat elbírálásának határideje 2019. augusztus 12. 
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

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

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

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

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

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 és dr. Kővári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélye júliusban és au-
gusztusban szünetel.
• 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 július 20-án, 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.

Új, közös ügyfélszolgálati iroda
Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a Főtáv Zrt. és a DHK Zrt. 
megnyitotta új, közös ügyfélszolgálati irodáját a XIII. kerületben, 
a Váci Greens irodaházban. Cím: Budapest, XIII. kerület, Váci út 
127., Váci Greens irodaház, D épület. 

Nyitvatartás
Hétfő:  8:00 – 19:00
Kedd:  8:00 – 17:00
Szerda:  8:00 – 17:00
Cs ütörtök:  8:00 – 16:00
Péntek:  8:00 – 14:00

Az új ügyfélszolgálati irodában készpénzes és bankkártyás fi ze-
tésre is van lehetőség. Szolgáltatásainkról tájékozódhat a www.fo-
tav.hu és a www.dhkzrt.hu honlapokon is. FŐTÁV Zrt., DHK Zrt.

TÖRTÉNETI ELŐADÁS. Óbuda-Békásmegyer újjászerveződő Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében Sokcsevits Dénes tartott 
előadást „Horvátok és magyarok 800 éves közös államiságának történel-
mi jellegzetességei” címmel június 18-án a Szindbád rendezvényterem-
ben. (Aki szeretne bekapcsolódni a nemzetiségi önkormányzat munkájá-
ba az őszi választásokhoz kapcsolódóan e-mailban jelentkezhet: 
obudaihorvatok@gmail.com vagy hívja a 890-0587-es telefonszámot.)

Fotó: Egri Dalma

Irány a piac, szezonális terményekkel 
és csomagoló csökkentéssel környezetünkért
Elkezdődött a nyár, gyümöl-
csöktől, idényzöldségektől ros-
kadoznak a pultok a Római-par-
ti Piacon is. Érdemes fi gyelni mi-
kor minek van itt a szezonja és 
akkor bevásárolni, frissen fo-
gyasztani a nyári fi nomságokat, 
hiszen a szabadföldön termett, 
nap érlelte terményeknél nin-
csen ízletesebb és egészsége-
sebb. A piac híres a közvetlen-
ségéről, az árusok türelmesek, szívesen válaszolnak az érdek-
lődő kérdésekre, és mindenkinél bátran lehet hozott edényekbe, 
zacskókba vásárolni. Sőt, a piac ezt a kezdeményezést támo-
gatja is, több helyen találni nejlon helyettesítőket, textil zsákokat, 
többször használatos műanyag dobozokat, melyeket meg lehet 
vásárolni és így mellőzhető az eldobható csomagolás.
Budapest családbarát piaca továbbra is közkedvelt Óbudán, 
és egyre többen látogatnak el szombatonként messzebbi ke-
rületekből is a Nánási udvarba, mely a piac után és egész hé-
ten éttermekkel, szolgáltató egységekkel várja a kikapcsolód-
ni várgyókat.




