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A Vörösvári úti Szent Margit Rendelõin-
tézet elsõ emeletén könyvcserélõ polcot
létesített az önkormányzat.

Semmelweis-napon átadták az Óbuda La-
kosságának Egészségéért Díjat, dicséret-
ben részesítettek egészségügyi dolgozókat. 

A Szabadidõ, szeretem! sorozat 5. állomása:
családi sportnap színpadi és medencés ese-
ményekkel a Csillaghegyi Strandfürdõben.31

Családi sportnap

7
KönyvMegálló a szakrendelõben

10
Kitüntetett gyógyítók

Ü nnepi szentmisével
és rendezvény-so-

rozattal emlékeznek a
Szent Péterrõl és Szent
Pálról elnevezett Óbudai
Egyházközség alapításá-
nak ezredik évfordulójá-
ra. A szentmisét június
29-én tartották az Óbu-
dai Fõplébánia-temp-

lomban. A jubileumi év
rendezvényeinek fõvéd-
nöke Erdõ Péter bíboros,
prímás, érsek és Tarlós
István fõpolgármester.
Az ünnepségsorozatot a
fõpolgármester nyitotta
meg a Lajos utcai Fõplé-
bánia-templomban. 

TUDÓSÍTÁS ÉS CIKK A 13. OLDALON

Az elmúlt két év nagysikerû koncertjei után ismét Óbuda vendége volt a hazai könnyûzenei élet egyik legnagyobbja, számtalan zenei elismerés
birtokosa, a Kossuth-díjas Demjén Ferenc és zenekara. Fergeteges tempójú június 28-ai koncertjén régi nagy slágerei és a tavaly december-
ben kiadott lemezérõl új dalok is elhangzottak 

Demjén harmadszor: régi slágerek, új dalok 

Ezeréves az Óbudai Egyházközség

Az egykor messze földön híres
Óbudai Búcsú, a „Kirschen

kiritog” (Cseresznyés búcsú) mint-
egy 300 éves múltra tekint vissza.
Eredetileg a Szent Péter és Pál Fõplé-
bánia-templom védõszentjének a bú-
csúja volt, és a Fõplébánia-templom
körül tartották. KÉPRIPORT A 3. OLDALON

Egészségkörút
A Békásmegyeri Egészségnappal folyta-
tódik július 5-én 9 órától a szûrõvizsgá-
lat-sorozat, ismeretterjesztõ elõadással a
Csobánka téri szakrendelõben.

FELHÍVÁS A 11. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma július 18-án, pén-
teken jelenik meg. Újságunk korábbi számai
is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Fergeteges Óbudai
Búcsú a Fõ téren

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Képriport

Csak úgy zengett a Csík-muzsika

„Balkán csokor” címmel bolgár, görög, román és szerb nemzetiségek kulturális bemu-
tatóját rendezték az Óbudai Nyár programjához kapcsolódva, június 21-én a Békásme-
gyeri Közösségi Házban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓK: ASSAY PÉTER

Sokan lelték örömüket a Csík Zenekar elõadásában az Óbudai Nyár Fõ té-
ri helyszínén június 20-án este. Ezúttal is teljesült Csík János zenekarve-
zetõ kívánsága: mosolygó szemû, boldog, meghatott arcokat látva ját-
szották a népi muzsikát, tudva, hogy Óbudán bizton értõ fülekre találnak

Nemzetiségek kulturális bemutatója Békásmegyeren

Szentivánéji varázslat

A shakespeare-i tündérvilág illúzióját varázsolta színpadra az Óbudai
Danubia Zenekar Mendelssohn: Szentivánéji Álom címû remekmûvének elõ-
adásával június 21-én este, a Fõ téren. A mesevilág egyedülálló zenekari
„színekkel”, gazdag ritmikus fantáziával kelt életre, Héja Domonkos ve-
zényletével, Hajnóczy Júlia szoprán és Balga Gabriella mezoszoprán éneké-
vel. Tamási Kinga irányításával közremûködött az Andor Ilona Gyermekkar
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Évrõl évre nagyon sok látogatót vonz június utolsó hét-
végéjén a kétnapos Óbudai Búcsú, melyet néhány éve az
Óbudai Nyár rendezvénysorozatban tart az idén fennállá-
sának 20 éves jubileumát ünneplõ Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület. A búcsú
mindkét napján népmûvészeti kirakodóvásár, gyermek-
programok, kézmûves foglalkozások, bemutatók játékos
vetélkedõk, finom ételek, jéghideg italok várták a ven-
dégeket. Menczer Erzsébet önkormányzati képviselõ, az
oktatási és sport bizottság elnöke nyitotta meg az Óbu-
dai Búcsú kétnapos programját.

Az „Operett varázs” címû összeállításban Pitti Katalin,
Liszt-díjas, érdemes mûvészt is hallhatta a közönség

Óbuda-Békásmegyer iskolásai, óvodásai kedves mûsort adtak

A nemzetiségi kórustalálkozón fellépett a Soroksári Vidám Favágók Tánccsoportja

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

Fergeteges Óbudai Búcsú a Fõ téren

Múzeuméj rekordszámú látogatóval

„Századunk és a múlt” címmel a Goldberger textiliák
inspirálta divatbemutatót tartottak a Goldberger Textil-
ipari GyûjteménybenAquincumi Múzeum

A korábbi évekhez hasonlóan rengeteg embert vonzott a Múzeumok Éjszakája június 21-én. Pénztárak elõtt kígyózó sorok, gazdag és izgalmas
programkínálat, számos látványosság jellemezte a nyár egyik legnagyobb kulturális rendezvényét. A városrészben kiállítótereket, gyûjteménye-
ket, az év többi napján zárt ajtók mögött rejtõzõ érdekességeket fedezhettek fel a kultúrára szomjazók
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Tudósítás az ülésterembõl

Kötvénykibocsátás 
A kerületi fejlesztések érdekében milliárdos nagy-
ságrendû kötvénykibocsátásról határozott a képvise-
lõ-testület. A helyhatóság számlavezetõ bankja, a
Raiffeisen Bank, illetve az OTP Bank adott ajánlatot.
A képviselõk, az elõzõ pénzintézettel való megálla-
podás mellett döntöttek. A vitában a baloldal meg-
osztott volt: az MSZP támogatta, míg az Együtt-PM
kifogásolta a kötvénykibocsátásnak ezt a módját. Az
új források bevonása számos kerületi beruházás, il-
letve fejlesztés elõtt nyitotta meg az utat.

Közmunkaprogram
A testület az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.-t bízta meg
azzal, hogy a közterületek és egyes önkormányzati
tulajdonban lévõ zöldterületek tisztán tartására, ápo-
lására, gondozására 100 közfoglalkoztatott alkalma-
zásával megvalósuló közmunkaprogramot szervez-
zen. A projekt megvalósítása érdekében, elsõ alka-
lommal a július 1-je és szeptember 30-a közötti idõ-
szakra vonatkozóan az önkormányzat pályázatot
nyújt be a III. kerületi Munkaügyi Központhoz. Október
1-jétõl az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt., az Óbudai Kultu-
rális Központ Nonprofit Kft., valamint az Óbuda Sport
és Szabadidõ Nonprofit Kft. által igényelt közfoglal-
koztatottak alkalmazását is elvégzi.

Drogellenes stratégia 
Elfogadták a városrész 2014-2020 közötti idõszak-
ra vonatkozó Drogellenes Stratégiáját. A dokumen-
tumba a kerületben 2005 óta mûködõ Kábítószer-
ügyi Egyeztetõ Fórum (KEF) résztvevõinek észre-
vételei és szempontjai is beépültek. A megalkotott
helyi stratégia pontosan illeszkedik az országos
Nemzeti Drogellenes Stratégiához. A dokumentum
elsõsorban az egyén, a család és a közösségek
szerepének hangsúlyozását, az egészségfejlesz-
tést, valamint a helyi együttmûködés megerõsítését
figyelembe véve jelöli ki a legfontosabb beavatkozá-
si színtereket.

Támogatott civilek
A civil szervezetek támogatására az elsõ félévben a
képviselõ-testület 16 millió forint odaítélésérõl dön-
tött. Az idei évi költségvetés 20 millió forintot tartal-
mazott erre a célra, így a civil alapban kevesebb
mint 4 millió forint támogatási összeg maradt. Ezt
egészítette ki most a testület, több mint 11 millió fo-
rinttal, így a második féléves civil mûködési pályázat
keretösszegét 15 millió forintban határozhatták meg.

Zöldterületi koncepció
A fõváros kerületei között a III. kerületben kiemelten
magas a zöldfelületek aránya, ezért a közterületek fej-
lesztése során kiemelt tekintettel kell lenni a lakosok
igényeire, de arra is, hogy ezek alkalmazkodjanak a
kerület ökológiai, történelmi adottságaihoz, és egyben
jól ki is használják azokat.Ezt szolgálja majd az a zöld-
területi koncepció, mely meghatározta a követendõ rö-
vid- és hosszú távú célokat és irányokat. A rendszer
tervezése során a fenntartható településfejlesztés az
egyik legfontosabb rész, mely mérlegeli a kerületben
folyó beruházások reális területigényeit is. A cél nem
más, mint hogy a kerület zöldterületei a lakosság mi-
nél szélesebb köreit szolgálhassák. A képviselõ-testü-
let igent mondott e koncepció megalkotására.

Szabályozási tervek jóváhagyása mellett drogstratégia megalkotásáról, foglalkoztatá-
si programról és kötvény kibocsátásról is döntött a képviselõ-testület a június 26-ai
testületi ülésen.

Civil támogatás, zajvédelem, drogstratégia

150 millió forint értékben
felújítják az iskolai tálaló-
konyhákat és éttermeket
a közétkeztetést biztosító
szolgáltatók. 

Az önkormányzati
fenntartású intézmé-

nyekben a közétkeztetés
biztosítására 2013-ban le-
folytatott közbeszerzési

eljárást a Sodexo Magyar-
ország Kft. és a Gyermek-
menza Kft. nyerte meg.
Mindkét vállalkozó bérle-
ti szerzõdésében 2-2 isko-
lai fõzõkonyha és 9-9 tála-
lókonyha szerepel. Az
ajánlattételi felhívás része
volt, hogy a nyertes köte-
les nagy értékû fejlesztést
végezni az általa üzemel-

tetett konyhákban és étter-
mekben. A keretösszegbõl
építészeti és belsõépíté-
szeti felújítás, illetve esz-
közbeszerzést kellett meg-
valósítani. Mindkét szol-
gáltató benyújtotta fejlesz-
tési koncepcióját, melyet a
testület elfogadott. A fel-
újítások határideje au-
gusztus 31.

Felújítják az iskolai éttermeket

Törvényi kötelezettsé-
gének eleget téve, a

június 30-ig szóló határidõt
betartva, számos Kerületi
Szabályozási Tervet foga-
dott el a képviselõ-testület. 

Együttmûködési megál-
lapodás kötése is terítékre
került. Az önkormányzat
és az Óbudai Egyetem
Rejtõ Sándor Könnyûipari
és Környezetmérnöki Kar
Környezetmérnöki Intéze-

te között megvalósítandó,
környezetvédelmi területet
érintõ egyezség keretében
felmérik és a jelenleg elér-
hetõ tudományos eszkö-
zök felhasználásával rög-
zítik a környezet állapotát.
Az eredményeket figye-
lembe véve rövidtávú in-
tézkedéseket készítenek
elõ a környezet állapot-
megõrzése, esetleges javí-
tása érdekében. A közös

munka eredményeit az in-
tézet az önkormányzat
számára hozzáférhetõvé
teszi, ezeket konferenciá-
kon, publikációkban közö-
sen ismertetik. A munkába
bevonják az egyetem hall-
gatóit is, mely a levegõ-
tisztaság-védelem; zaj-, és
rezgésvédelem; vízminõ-
ség-védelem; talaj-véde-
lem és a hulladékgazdál-
kodás területeire terjed ki.

Szabályozás, együttmûködés

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla
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Ösztöndíjas foglalkoztatási
programot indít az önkormány-
zat pályakezdõ fiatalok számá-
ra, akiknek elhelyezkedési esé-
lyeit a munkatapasztalat hiánya
versenyképes szakképesítésük
ellenére is jelentõsen rontja. 

Apolgármesteri hivatal-
ban 7 fõállású ösztöndí-

jas alkalmazásáról és a prog-
ram költségfedezetének biz-
tosításáról döntött a képvise-
lõ-testület. Ösztöndíjas fog-
lalkoztatott az lehet, aki 30 év
alatti, diplomáját a jogvi-
szony létesítését megelõzõ
két éven belül kapta kézhez,
és közalkalmazotti jogvi-
szonyban, kormányzati szol-
gálati jogviszonyban, szolgá-
lati jogviszonyban nem áll.

Az ösztöndíjas foglalkoztatá-
si jogviszony a felsõfokú vég-
zettség megszerzését követõ-
en egy alkalommal legalább
kilenc hónapig, legfeljebb
egy évig, határozott idõre lé-
tesíthetõ.

A közfoglalkoztatás új mo-
delljének kidolgozásáról ha-
tározott a képviselõ-testület.
A várhatóan augusztus 1-je és
december 31-e között megva-
lósuló projekt koordinációját
a Költségvetési Szerveket Ki-
szolgáló Intézmény (KSZKI)
látja el, a célra az önkormány-
zat 5 millió forintot biztosít a
KSZKI részére. Az önkor-
mányzat a közfoglalkoztatási
projekt intézményi önrészét a
költségvetés tartalékkerete
terhére biztosítja.

Két új együttmûködési megálla-
podást írt alá Bús Balázs polgár-
mester a képviselõ-testület áprili-
si döntését követõen. Ezentúl az
önkormányzat támogatásával a
Közép-Budai Önkéntes Polgári
Védelmi Egyesület, valamint a
Macskaárvaház Alapítvány is ha-
tékonyabban tudja végezni ön-
ként vállalt közfeladatait. 

• A polgári védelmi civil szer-
vezet célja és tevékenysége az
Óbuda-Békásmegyer terüle-
tén bekövetkezett veszély-
helyzetek - különösen árvizek
-, valamint katasztrófák során
jelentkezõ általános mentési és
lakosságvédelmi feladatok el-
látása. Az egyesület a megálla-
podás értelmében többek közt
vállalja, hogy a III. kerület te-
rületén bekövetkezõ katasztró-
faveszélyek, katasztrófák, ve-
szélyhelyzetek és káresemé-
nyek következményeinek fel-
számolásában ellenszolgálta-
tás nélkül vesz részt. Az egye-
sület tevékenysége kiemelt
fontosságú az önkormányzat

számára. Árvizek idején és a
Dunában talált bombák ki-
emelésénél egyaránt közremû-
ködtek. Az önkormányzat 1
millió forinttal  támogatja az
egyesületet.
• A Macskaárvaház Alapítvány
az országban egyedülálló mó-
don, kifejezetten macskák
mentésével, ivartalanításával,
örökbeadásával, a macskákkal
kapcsolatos szemléletformálás-
sal foglalkozik. A Macskaárva-
ház Alapítvány célja a hazai ál-
latmentés fenntartásának és
megújításának elõsegítése, a
természet, az állatok védelme,
a környezeti kultúra fejlesztése.
Szeretnék elérni, hogy Óbuda
közterületein csak és kizárólag
regisztrált, oltott, ivartalanított
macskák éljenek.
Az önkormányzat az együtt-
mûködési megállapodásban
rögzítettek szerint az alapítvány
mûködésének hatékonyságát,
vállalt közfeladatának ellátását
elõsegítendõ, egy 37 négyzet-
méteres raktározási funkciójú
helyiséget biztosít díjmentesen. 

A fiatalok foglalkoztatásáért

Támogatás civil szervezeteknek

Gõzerõvel zajlik a szennyvízcsatorna
kiépítése Óbuda eddig ellátatlan te-
rületein. 

V árhatóan hat héten át szenny-
vízcsatornát fektetnek június

16-tól a „régi” Szentendrei úton, a
Mátyás király út és a Szent István
utcai HÉV keresztezõdés között. A
beruházás a fõváros 16 kerületét
érintõ, Budapest Komplex Integ-
rált Szennyvízelvezetése (BKISZ)
projekt részeként valósul meg, eu-
rópai uniós forrásból. 

A csatornázás miatt egyirányú-
sították a forgalmat a Mátyás ki-
rály út és a Szent István utcai
HÉV keresztezõdése között, a
Mátyás király út felé, déli irány-
ban. A munkálatok ideje alatt a
923-as jelzésû éjszakai buszjárat
módosított útvonalon közlekedik.

A III. kerületben 2015 tavaszára
összesen közel 20 kilométernyi új
vezeték épül, mintegy 80 utcában.
Jelenleg 10-15 utcában zajlik a ki-
vitelezés, közel 5 kilométernyi csa-
tornát már lefektettek. A fejlesztés-

re a Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése (BKISZ) pro-
jekt keretében nyílik lehetõség,
mely összesen 16 fõvárosi kerüle-
tet (II., III., IV., X., XI., XII., XIII.,
XIV., XV., XVI., XVII., XVIII.,
XIX., XX., XXII., XXIII.) érint. A
34 milliárd forintból megvalósuló
környezetvédelmi óriásberuházás-
ban két év alatt 240 kilométer új
csatorna épül, így közel 20 ezer
család élete válik komfortosabbá. 
(Információs e-mail: 
info@bpcsatornazas.hu 
Honlap: www.bpcsatornazas.hu)

Útlezárás július 25-ig 

Csatornázás a „régi” Szentendrei úton

BONTJÁK A SZÕLÕ UTCAI ISKOLÁT. Elkezdték a Szõlõ utca 9-11. szám alatti
iskolaépület bontását június 23-án. A munka megkezdésétõl számítva 30 nap
áll a kivitelezõ rendelkezésére a befejezésre 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Emlékezés – Pályázat

A festõmûvész születésé-
nek 100. évfordulóján ko-
szorút helyeztek el a Fo-
lyamõr utcában található
márványtáblánál, melyet az
önkormányzat 2007-ben ál-
líttatott. 

Barba Péter 1914. jú-
nius 4-én született

Budapesten, katolikus,
polgári család második
gyermekeként. Tehetsége
korán megmutatkozott.
1929-tõl az Országos
Magyar Királyi Iparmû-
vészeti Iskola hallgatója
volt. Korai mûveiben fõ-
leg egyházmûvészeti és
nemzeti témákat dolgo-
zott fel. 1938 októberé-
ben vonult be katonának,
szolgálata alatt többször
került ki a frontra. Haza-
térve számos rajzot, kari-
katúrát és vázlatot készí-
tett a bajtársakról, a kato-
naélet hétköznapjairól, a
rommá lõtt városokról.
Megsebesült, majd hadi-
kórházba került. 1945 ja-
nuárjában a légópincébõl
vitték el hadifogságba.
Hazatérése után a Ganz
Hajógyárban helyezke-

dett el, ahol elõbb tûzol-
tóként, majd grafikusként
alkalmazzák. 1948-ban
kötött házasságából há-
rom gyermeke születik. 

Megfesti a mintegy
250 alakos „Dózsa átke-
lése a Tiszán”-t, Zrínyi, a
költõ és hadvezér, vala-
mint II. Rákóczi Ferenc
egész alakos portréit, de

elkészül Petõfi, Arany,
Kossuth és Ady, József
Attila és Móricz portréja
is. Elkészíti Zrínyi Mik-
lós nagyméretû mell-
szobrát. A hivatalos mû-
vészetbõl idõközben
azonban teljesen kire-
kesztik. Többszöri pró-
bálkozás után végre úgy
tûnt, rámosolyog a sze-

rencse. Megkapta a buda-
pesti Szent Család Temp-
lom díszítésének lehetõ-
ségét. Életének e fõmûve
1960-1961. között ké-
szült el. A sok mellõzés
felõrölte egészségét,
1963-ban elhagyta az or-
szágot. Öt évig az NSZK-
ban élt, az akkori termi-
nológia szerint disszi-

densként. Hosszas enge-
délyezési eljárás után
1968 végén térhet haza.
1970 végén újra nõsült,
1971-ben született ne-
gyedik gyermeke. Körül-
ményei ekkorra rende-
zõdni látszódtak, az Ál-
lambiztonsági Szolgálat
ébersége azonban lanka-
datlan maradt. 1972-ben
és 1974-ben az Óbudai
Képzõmûvész Klub kö-
zös kiállításain állított ki;
1984-ben és 1986-ban,
szintén a városrészben
önálló tárlata volt. 1974-
ben a kerületben egy kis
panelszobányi „mûter-
met” is kapott. A megfá-
radt test és szellem azon-
ban már nem volt a régi.
1991. március 30-án halt
meg. Teste az Óbudai Te-
metõben nyugszik, fele-
sége hamvaival. 

Fél századot meghala-
dó pályája során közel
négyszáz festményt, több
száz grafikát és tanul-
mányt, és néhány szobrot
hagyott ránk. Ezek döntõ
hányada magántulajdon-
ban van, nagy részük is-
meretlen helyen. Sz. Cs.

Barba Péter festõmûvész emlékére

Theisz Bálint alpolgármester az önkormányzat képviseletében emlékezett a festõre,
születésének 100. évfordulóján

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

AHolokauszt-emlék-
évhez kapcsolódva

június 21-én, a Múzeu-
mok Éjszakáján az OSA
Archívum önkéntesek
bevonásával több mint

100 egykor sárga csilla-
gos fõvárosi házba szer-
vezett emléktúrát. Óbu-
dán az Itt Élünk Egyesü-
let is csatlakozott az ön-
kéntes támogatókhoz, a

helyi túrát a Nagyszom-
bat utca 6. számú házhoz
szervezve, ahol emlék-
táblát is avattak. 

Beszédet mondott Agár-
di Péter irodalomtörté-
nész. Az eseményen részt
vett Bús Balázs polgár-
mester. A megemlékezé-
sen többen megjelentek a
ház egykori lakói közül. K

A kapu fölött sárga csillag
Több mint 200 ezer embernek kellett 70 évvel ezelõtt
egyik napról a másikra elhagynia budapesti otthonát,
hogy olyan házakba költözzenek, amelyeket a hatóságok
a kapu felett sárga csillaggal jelöltek meg. 

Civil mûködési pályázat 
Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata pályázatot hirdet „Civil mû-
ködési pályázat - 2014. év második félév” címmel.
A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez
és létesítõ okiratában lefektetett alaptevékenységé-
hez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktú-
ra, mind humán-erõforrás tekintetében.
A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2013.
január 1-je elõtt bejegyzett és itt ténylegesen tevé-
kenységet folytató civil szervezetek, illetve azok a
szervezetek, amelyeket ugyan nem III. kerületi
székhellyel jegyeztek be, ám tevékenységüket Óbu-
da-Békásmegyeren, a kerület lakossága érdekében
fejtik ki, és amelyeket a bíróság 2013. január 1-je
elõtt jogerõsen nyilvántartásba vett, és az alapsza-
bályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfelelõ
tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A pályázaton elnyerhetõ maximális támogatási ösz-
szeg: 500 000 Ft.
A részletes pályázati kiírás és adatlap - június 27-tõl -
letölthetõ a www.obuda.hu internetes oldalról, vagy
beszerezhetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a
civil referensnél (1033 Budapest, Fõ tér 4.) 
A pályázatról további információt nyújt: Radnai Írisz
civil referens a 437-8921-es telefonszámon vagy a
radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.
A beadás határideje: 2014. augusztus 8. (péntek)
12 óra.

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Alapításának hatvanadik
évfordulóját ünnepelte jú-
nius 16-án az Óbudai Tár-
saskörben az Óbudai Kama-
razenekar. A nagy múltú
együttest az önkormányzat
nemrég Óbuda Kultúrájá-
ért-díjjal tüntette ki.

A zene szeretete és
az alapító, Till Ot-

tó szellemisége az, ami
hosszú évek óta össze-
tartja és jobbnál jobb
produkciók létrehozásá-
ra sarkallja az Óbudai
Kamarazenekart - vallja
Gazda Péter, aki hat
esztendõvel ezelõtt vette
át az irányítást az azóta
elhunyt alapítótól.

- Elcsépelt dolognak
tûnik családhoz hasonlí-
tani egy zenekart, de eb-
ben az esetben értelme
is van a hasonlatnak.
Till Ottó úgy tudott csa-
patot építeni, hogy az ál-
tala képvisel szellemisé-
get azóta is egymásnak
adják át a tagok - árulta
el a mûvészeti vezetõ.

A zenekar a legszíve-
sebben barokk mûveket
és a bécsi klasszika da-
rabjait tûzi mûsorra, de a
repertoáron szerepelnek
XX. századi alkotások is.

- Decsényi János ki-
váló zeneszerzõ, aki Till
Ottónak, a zenekarnak,
és nyugodtan mondha-
tom, hogy nekem is jó
barátom, több mûvet is
írt a zenekar számára -
mondta Gazda Péter. 

A kívülálló úgy gon-
dolná, egy együttes éle-

tében törést jelent, ha az
alapító, aki évtizedeken
keresztül vezette, átadja
az irányítást. Gazda Pé-
ter szerint azonban Till
Ottónak ezt is sikerült
tökéletesen megoldania.

- Õ megérezte, mikor
érkezett el az idõ az utód
kiválasztására. Akkor
megkérdezte Rolla Jánost,
a Liszt Ferenc Kamaraze-
nekar mûvészeti vezetõ-
jét, ahol én negyvennégy
évig hegedültem, hogy kit
ajánlana az óbudaiak élé-
re. Rolla engem ajánlott,
Till Ottó pedig közös
munkára hívott. Jó pár
évig dolgoztunk egymás
mellett, volt olyan koncer-
tünk, amikor az egyik da-
rabot õ vezényelte, a má-
sikat én. Aztán amikor el-
jött a pillanat, teljesen rám
bízta a vezetést, a zene-
karnak pedig nem egy új
embert kellett megszok-
nia. A munka a legna-

gyobb természetességgel
folyt tovább - mesélte
Gazda Péter. -Amikor a
váltás történt, sokan féltek
attól, hogy esetleg elmen-
nek zenészek. De nem ez
történt: egyre többen jár-
nak a próbákra.

Az Óbudai Kamaraze-
nekar június 16-án a Tár-

saskörben ünnepelte hat-
vanadik születésnapját.
Amint a mûvészeti veze-
tõ elárulta, az összegzés
után a munka épp úgy fo-
lyik tovább, mint eddig.

- A Társaskör az ottho-
nunk, a munka, a próbák
nagy része továbbra is itt
folyik. Harmadik éve

töltünk nyaranta tíz na-
pot Sopronban, a tábort
mindig koncerttel zárjuk.
Idén Egerben is tartunk
egy hasonló felkészítõ
tábort, és a megszokott
módon késõ õsszel ál-
lunk majd új mûsorral az
óbudai közönség elé -
mondta. (kgy)

A z Óbudai Kamara-
zenekart 60 évvel

ezelõtt alapította Till

Ottó. Hagyományosan
évente egy alkalommal
kiegészül a zenekar a régi

tagokkal. Idén az évadzá-
ró hangversenyen kö-
szöntötték a kerek évfor-
dulót. Az együttes zenei
nevelõ és közösségépítõ
munkáját Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
2014-ben Óbuda Kultú-
rájáért-díjjal ismerte el. 

Óbuda Kultúrájáért-díjas az Óbudai Kamarazenekar

Hatvan éve zenélnek együtt

Az Óbudai Jubileumi Zenekar évadzáró hangversenye

Az Óbudai Társaskörben rendezték június 16-án az Óbu-
dai Jubileumi Zenekar évadzáró hangversenyét, melynek
repertoárján Beethoven, Haydn, Decsényi, Händel, szer-
zemények szerepeltek. Vezényelt Gazda Péter és Héja
Domonkos.

Közkívánatra új taggal bõ-
vült Óbuda olvasást nép-
szerûsítõ KönyvMegálló
projektje. A júniusban át-
adott Csobánka téri Könyv-
Megálló után, a Szent
Margit Rendelõintézet Vö-
rösvári úti szakrendelõjé-
ben is cserélhetnek köny-
vet az olvasni vágyók.

A Vörösvári úti szak-
rendelõ elsõ eme-

letén lévõ könyvcserélõ
polc használata meg-
egyezik a kültéren elhe-

lyezett KönyvMegálló-
kéval. Bárki elviheti a
neki tetszõ olvasmányt,
ha cserébe hoz helyette
másikat. A szakrendelõ-
ben tartózkodók számá-
ra helyben olvasásra is
lehetõség nyílik, kihasz-
nálva a vizsgálatok köz-
ti várakozási idõt. 

Az önkormányzat tá-
mogatásával felállított,
ingyenesen használható
KönyvMegálló elsõ fel-
töltését az Óbudai Platán
Könyvtár biztosította.

Hozza, vigye, olvassa 
a Szent Margit 

Rendelõintézetben is!

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Iskoláink – Oktatás

Diákjuniális az Omszki-tónál

A tanév utolsó hetében tartották a Bárczi Géza Ál-
talános Iskola felsõ tagozatának hagyományos juni-
ális programját az Omszki-tó partján. A hõség miatt
igazi kihívást jelentett a tó körüli futóverseny. A
sport mellett játékos, tréfás feladatok is várták a
gyerekeket. Az árnyas fák alatt a Tengerecki Alapít-
vány Óriás Társasjátékait is kipróbálhatták.

Verseny hazánk természeti értékeirõl 
A Dr. Béres József Általános Iskola idén második alka-
lommal volt helyszíne a kerületi iskolák között rendezett,
a Tudomány Napja-Hungarikumok elnevezésû verseny-
nek. Iskolánk a tehetséggondozás feladatát felvállalva
hívta életre a vetélkedõt, melynek ötlete az iskola peda-
gógusaitól származik. A harmadik osztályos gyerme-
kekbõl álló háromfõs csapatok versenyének középpont-
jában idén hazánk természeti értékei álltak. A verseny
támogatójának a Béres Rt.-n kívül a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Nemzeti Parkok Fõigazgatóságát sikerült
megnyernünk. A résztvevõk nekik köszönhetik a szép
kivitelû, hasznos ajándékokat.A gyõztes csapat egy kö-
zösségi élményt is nyert saját osztályának:a Duna-Ipoly
Nemzeti Park a Pál-völgyi barlangba szóló vezetett tú-
rát ajándékozott a gyerekeknek. Koren Emese

NEMZEDÉKI TALÁLKOZÓ. Az Óbudai Gimnázi-
umban (volt Martos Flóra Gimnázium, Szent Luj-
za Intézet, Cselka Intézet) a hagyományos nem-
zedéki találkozót június 6-án tartották az egyko-
ri tanárok és tanítványok részvételével  

Harmadik a tehetségkutatón 
A Magyar Innovációs Szövetség 23. Ifjúsági Tudo-
mányos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díja-
inak átadójáról Tóth Réka, az Alternatív Közgazda-
sági Gimnázium 11. évfolyamos tanulója a 3. helye-
zettnek járó díjat vihette haza.Témája volt a konzer-
vált, nem-kódoló DNS szakaszok evolúciójának
vizsgálata, új funkciók felderítése érdekében.

Történelembõl jeles
Csendes Petra, a Pais Dezsõ Általános Iskola 7.b
osztályos tanulója a Bendegúz Történelem Verseny
szegedi országos döntõjén IV. helyezett lett.

Az EMET által kiírt
„Határtalanul” elne-

vezésû programban június
26-án a Medgyessy Fe-
renc Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Is-
kola két hetedik osztályá-
ból 31-en látogattak el
Szerbia magyarlakta terü-
leteire, ahol a Délvidék
természet- és ember alkot-
ta csodáival ismerkedhet-
tek meg. Utazásunkat az
EMET 834 ezer 420 fo-
rinttal támogatta.

Ahárom nap alatt (2014.
május 15-17.) sok olyan él-
ményt gyûjtöttek tanuló-
ink, amely erõsítette ma-
gyarságtudatukat, bõvítette
ismereteiket. 

Nagy élmény volt diák-
jaink számára, hogy meg-
ismerhették az óbecsei

Lurkóház szegény sorsú
gyerekeit, akiknek hete-
ken át nagy szeretettel
gyûjtötték az adományo-
kat, ajándékokat. 

Utunk során megcso-
dálhattuk Nándorfehér-
vár, Szendrõ és Galambóc
várát, tiszteleghettünk a
magyar hõsök emléke
elõtt. Megkoszorúztuk a
Than-fivérek emléktáblá-
ját, Hunyadi János emlék-
mûvét és a Zentai-csata
emlékhelyét. Eljutottunk
a Kis- és Nagy Kazán-
szorosig, láttuk a kikindai
szárazmalmot, sétáltunk
Zentán a „szõke” Tisza
partján, bebarangoltuk a
Palicsi-tó gyönyörû kör-
nyékét, megcsodáltuk
szecessziós kúriáit. Út-
közben számos magyar

vonatkozású információ-
hoz jutottunk az idegen-
vezetõ, a felkészült tanu-
lók és a kísérõ tanárok
elõadásai révén. 

Szálláshelyünk a Délvi-
dék legdélebbi magyarlak-
ta településén, Székely-
kevén volt, ahol nagy sze-
retettel fogadtak bennün-
ket. Felejthetetlen emlék
maradt az itt élõ emberek
vendégszeretete, ízes be-
széde, vidám meséi, a he-
lyi fiatalokkal megélt csán-
gó és székely táncház.

A diákok a szokatlanul
megterhelõ programok el-
lenére esténként nagy lel-
kesedéssel írták élmény-
naplóikat, és vettek részt a
vetélkedõkön.

Hitérné Erdõs Róza,
Bódi Edit tanárnõ

Határtalanul: Délvidéki portya

A kerületi után a fõvárosi,
majd az országos technika
versenyt is megnyerte a
Veres Péter Gimnázium
csapata.

Akerületi forduló feb-
ruárban volt az Óbu-

dai Nagy László Általá-
nos Iskola szervezésében,
ahol már remekelt a csa-
pat. Feladatuk egy elmé-
leti teszt és egy szökõkút
modell elkészítése volt.

A fõvárosi fordulót
március elején szervezte a
Fazekas Gimnázium, ahol
ismét a vereses diákok bi-
zonyultak a legjobbnak.
Kozma Balázs külön díjat
is kapott a legjobb elmé-
leti teszt kitöltéséért.

Az országos versenyt
Szerencsen rendezték
május végén. A gimná-
zium csapata megnyerte
az országos technikai
verseny döntõjét.

A csapat tagjai: Koz-
ma Balázs 8.b; Kötél
Balázs 8.b; Puscsizna
Bence 8.b. Felkészítõjük
Kövesdy Csaba technika
tanár.

A Veres a legjobb „technikás” az országban!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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F elejthetetlen négy
napot töltöttünk

Sóstón, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
tának üdülõjében június
17-tõl 20-ig.

Az elsõ nap, megérke-
zés és ebéd után Siófok-
ra mentünk, ahol meg-
néztük a Makovecz Im-
re által tervezett evangé-
likus templomot és gyö-
nyörû orgonamuzsikát
hallgattunk. Délután na-
gyot sétáltunk az üdülõ
környékén.

Másnap hajókirándu-
lást tettünk Tihanyba,
ahol megnéztük a ben-
cés apátságot és a félszi-
get nevezetességeit.

Harmadnap is nagyon
szép volt az idõ, úgy-
hogy az egész napot a
strandon töltöttük. Gyö-
nyörû volt a Balaton, vi-
ze pedig kellemes.

Szabadidõnkben pi-
hentünk, pingpongoz-
tunk, fociztunk és biliár-
doztunk. Jókedvûen és
élményekkel gazdagod-
va jöttünk haza.

Ezúton is szeretnénk
megköszönni Óbuda-

Békásmegyer Önkor-
mányzatának és Bús Ba-
lázs polgármester úrnak,
hogy lehetõvé tették
számunkra a nyaralást.

Az Óbudai 
Rehabilitációs 

és Foglalkoztatási
Központ fejlesztõ 

felkészítõ dolgozói

Sóstói szép napok

Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény szere-
tettel meghívja a III. kerü-
leti nyugdíjas polgárokat
nyári hangversenyeire.

I dõpontok és helyszí-
nek: július 21. hétfõ,

10 órakor: Víziorgona
Idõsek Klubja; * július
21. hétfõ, 14 órakor:
Õszike Idõsek Klubja; *
július 22. kedd, 10 óra-
kor: Harang Idõsek
Klubja; július 22. kedd,
14 órakor: Szérûskert
Idõsek Klubja; * július
23. szerda, 10 órakor:
Meggyfa Idõsek Klubja;
* július 23. szerda, 14
órakor: Hatvany Idõsek
Klubja; * július 23. szer-
da, 15 órakor: Derûs Al-
kony Gondozóház; * jú-
lius 24. csütörtök, 10
órakor: Harrer Idõsek
Klubja; * július 24. csü-
törtök, 14 órakor: Kisko-
rona Idõsek Klubja.

Közremûködik: Ko-
vács Dániel (hegedû),
Hegyes Ádám (zongora).
Ízelítõ a programból:
Mozart: Á-dúr szonáta;
Csajkovszkij: Virágke-
ringõ; Lehár: Cigány-
szerelem; Hubay: Csár-
dajelenet; Brahms: I.
Magyar tánc.

Ünnepeljük együtt a
nyarat kellemes és vi-
dám koncertekkel!

Nyári 
koncertek 

idõsklubokban 
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Önkormányzat – Egészségügy

A német filozófus, Fried-
rich Nietzsche szerint: a
hivatás az élet hátgerin-
ce. Magam is úgy hiszem,
hogy a jól végzett munka
ad tartást az embernek, a
köszönet, az elismerõ sza-
vak pedig megerõsítést
abban, hogy a napi küzde-
lem nem hiábavaló - fogal-
mazott Bús Balázs polgár-
mester, aki a pedagógu-
sok és az orvosok munká-
ját a legfelelõsségtelje-
sebb hivatások közt emlí-
tette a Semmelweis-napi
ünnepségen, a Békásme-
gyeri Közösségi Házban
június 27-én. 

R endkívüli figyel-
met és odaadást

követel, s ebbõl követ-
kezik, hogy egyszerre
szép és megterhelõ hi-
vatás, amit választottak.
A betegek átlagon felüli
bizalommal vannak
önök iránt. A gyógyítás-
ba vetett bizalom azon-
ban nem feledtetheti,
hogy az egészség mind-
annyiunk alapjoga, a
rendelõintézetekben fo-
lyó munka pedig szol-
gáltatás. A folyosókon
töltött hosszú várakozá-
si idõ nem erõsíti azt a
képet, aminek kialakítá-
sán hosszú évek óta dol-
gozunk a kerületben,
mégpedig, hogy Óbuda-
Békásmegyer szolgálta-
tó kerület. Az ügyfélba-
rát szolgáltatás a kerüle-
tünkben olyan fontos ér-
ték, melynek minden
színtéren érvényt szer-
zünk. Ennek része kell
legyen, hogy a házior-

vosok és a szakrendelõ
között szorosabb kap-
csolat alakuljon ki. Ezt
kívánja a páciensek ér-
deke is - jelentette ki a
polgármester.

- Semmelweis Ignác
születésének 196. évfor-
dulóján azokat ünnepel-
jük, akik az orvoslást
választották hivatásul -
mondta dr. Petrik Ró-
bert, a Szent Margit
Rendelõintézet ügyve-
zetõ-igazgatója. - Sem-
melweis morális példája
örökérvényû. Nagyon
fontos elismerésben ré-
szesíteni a kiemelkedõ-
en teljesítõket. Ugyan-

akkor nem szabad meg-
feledkezni azokról sem,
akik a háttérben, oda-
adóan végzik munkáju-
kat, szerény anyagi és
morális megbecsülésben
részesülnek. Az egész-
ségügyben van hova fej-
lõdni, az anyagi lehetõ-
ségeket és az igényeket
összevetve, összességé-
ben igenis elmondható,
hogy a városrészben a
betegek elégedettek az
ellátás színvonalával -
fogalmazott az igazgató. 

Semmelweis-napon
elismeréseket vehettek
át azok az egészségügy-
ben dolgozók, akik ki-

emelkedõ munkájukkal
és odaadásukkal szol-
gálták a városrészben
élõ pácienseket, betege-
ket. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete idén az
Óbuda Lakosságának
Egészségéért Díjat több
évtizedes, kiemelkedõ
szakértelemmel végzett
gyógyító munkájának el-
ismeréseként dr. Her-
mány Margitnak, a Szent

Margit Rendelõintézet
gyermek fogszakorvosá-
nak, a gyermekfogásza-
tok szakmaiterület-veze-
tõ fõorvosának adomá-
nyozta.  A doktornõ az el-
ismerés átvételekor beje-
lentette: a díjjal járó
pénzjutalom egy részét
három, kisgyermekes
nagycsalád nyaralásának
támogatására ajánlja fel. 

Polgármesteri dicsé-
retben részesült dr. We-
gener Ingrid házi gyer-
mekorvos, Vajda Gábor-
né felnõtt háziorvos asz-
szisztens, Pásztor Klára
védõnõ, dr. Vámos Lász-
ló, a Szent Margit Ren-
delõintézet sebész fõor-
vosa.

Dr. Petrik Róbert
igazgatói dicséretben
részesítette dr. Geszler
Edit gyermek fogszak-
orvost. Schadek-Bíró
Éva, Óbuda-Békásme-
gyer Védõnõi Szolgála-
tának intézményvezetõ-
je dicséretben részesí-
tette Bartosné Borsiczky
Julianna védõnõt. 

A rendezvényen a
Four You Acapella
Vocal Group énekegyüt-
tes szórakoztatta a meg-
jelenteket.

Sz. Cs.

Elismerések a Semmelweis-napon

Kitüntetett gyógyítók 

Dr. Hermány Margit gyermek fogszakorvos az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjat
Bús Balázs polgármestertõl vette át 

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizs-
gálat. A III. kerületben lakó 45-65 éves nõk, akik utol-
só mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló
meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják
õket a Szent János Kórházban (1125 Budapest, Diós
árok 1., tel.: 458-4509) vizsgálatra.Vegyen részt ön is a
mammográfiás szûrõvizsgálaton! A szûrõvizsgálat térí-
tésmentes. (Információ: Budapest Fõváros Kormányhi-
vatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tel.:
465-3823.) A lehetõség adott! Éljenek vele!

Adj vért 
és ments meg három életet!

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete júliusban a következõ idõpontokban és helyszí-
neken szervez véradásokat. Július 4-én 10-tõl
13.30 óráig: az IMMO 1 Ingatlanirodában. * Július
16-án 11-tõl 15 óráig: a Globe 3 irodaházban. Ha ön
egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem töltöt-
te be a 60. életévét (rendszeres véradóknál 65. élet-
év) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betege-
ken, jöjjön el a véradásra! Személyi igazolvány (lak-
címkártya) és taj-kártya szükséges.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra – Helytörténet

Kõ, Papír, Olló 
Az ünnepi Könyvhétre
jelent meg a PONT Ki-
adó gondozásában a
fenti címû kötet, melyet
a Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari
Múzeum KulTea Sza-
lonjában mutattak be
június 11-én. A képen a
szerzõ, Kriston Vízi Jó-
zsef fõmuzeológus
(Kecskeméti Katona
József Múzeum)

Kiállítás-megnyitó 

Szurcsik József kiállítását Szeifert Judit mûvészettörté-
nész nyitotta meg az Óbudai Nyár programjában júni-
us 27-én, az Óbudai Kulturális Központ San Marco Ga-
lériájában. (Megtekinthetõ július 31-ig, hétköznapokon
9-tõl 16 óráig, ingyenesen. Cím: San Marco utca 81.)

Tanulmányút 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület augusztus 2-án és 3-án (szom-
bat-vasárnap) tanulmányutat szervez a Tolnai Né-
met Nemzetiségi Napra és Szekszárdra. (Részletes
program és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-
221-4938-as telefonszámon.)

Megnevezhetetlen
A fenti címmel látható Zdenko Huzjan festõmûvész
kiállítása augusztus 24-ig a Lajos utcai Budapest
Galériában. (Nyitva: hétfõ kivételével, naponta 10-
tõl 18 óráig. Cím: Lajos utca 158.)

Számítógépes tanfolyam idõseknek 
Óbuda-Békásmegyer Német Önkormányzata és a
„Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a jú-
lius 8-án induló, „Ismerkedés a számítógéppel és
az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik” címû tanfo-
lyamára. (Jelentkezés Neubrandt Olginál, a 06-30-
221-4938-as telefonszámon.)

Reklámtáblák
Az állandó kiállítás a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum kereskedelmi gyûjtemé-
nyének eddig kevésbé ismert zománctárgyait, táb-
láit mutatja be a dohányzás, az ital, az élelmiszer, a
vegyes iparcikk, a biztosítás és a feliratos táblák té-
makörébõl. (Cím: Korona tér 1.)

A Fõ téri könyvtár nyitva tartása 
A régi és az új olvasókat egyaránt várják az újra
megnyílt Fõ téri könyvtárban. Nyitva tartás: hétfõn,
szerdán és pénteken 13-tól 19 óráig, kedden és
csütörtökön 10-tõl 16 óráig. (Cím: Fõ tér 5.)

A gyag nélkül talán soha nem épült
volna fel a Római Birodalom. A

rómaiak hamar kitanulták az agyag
hasznosításának leghatékonyabb mód-
szereit, képesek voltak jó minõségû
téglát elõállítani, ami lehetõvé tette,
hogy ne csak tetszetõs, de szilárd, biz-
tos és tartós épületeket emeljenek bi-
rodalom szerte. Nem beszélve a csa-
tornákról, vízvezetékekrõl. Az Aquin-
cumi Múzeumban június 25-én új ki-
állítás nyílt „Agyagból gyúrt történe-

lem - A kerámia szerepe Aquincum ró-
mai kori építészetében” címmel. 

Az anyag a tégla, a kerámia olyan
hasznosítási módjait is bemutatja,
amelyek eddig ismeretlenek voltak
elõttünk. Például hogy miért kerültek
irodalmi idézetek egy-egy darabra;
hogyan hasznosították a tanulásban a
száradni kitett téglát az iskolások?
Ugye, hogy érdemes Aquincumba si-
etni? (Cím: Szentendrei út 135.)

(rt)

Agyagból gyúrt történelem

A Göncöl Néptánc-
együttes a pünkösdi

szokások felelevenítése
céljával június 9-én ismét
zöldág-járásra hívta az ér-
deklõdõket. Atájegységen-
ként eltérõ idõpontban, de
a húsvét és pünkösd közti
idõszakban tartott hagyo-
mány szerint a falvak lakói
zöld ágakkal vonultak vé-
gig az utcákon, így ûzve el
a balszerencsét és köszönt-
ve a természetet.

A táncosok zenés mene-
te pünkösdhétfõn az Õrto-
rony utca végén, a Duna-
partról indult, és a római-
parti Evezõs sörkertig tar-

tott, ahol egyórás élõ zené-
vel kísért táncházzal zárult
a mulatság. 

* * *
A Göncöl Néptánc-

együttes június 14-én tar-

totta évzáró rendezvényét
a Csillaghegyi Közösségi
Házban. A mûsorban az
együttes valamennyi cso-
portja egy-egy koreográfi-
ával búcsúzott a tanévtõl. 

Ismét pünkösdi zöldág-járás a Római-parton

Pezsgõ élet a Római-parton egykor

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ünnepi szentmisével és
hangversennyel emlékez-
tek a Szent Péterrõl és
Szent Pálról elnevezett
Óbudai Egyházközség alapí-
tásának ezredik évforduló-
jára június utolsó vasárnap-
ján. A jubileumi év alkal-
mából tartott rendezvényen
Tarlós István fõpolgármes-
ter mondott beszédet.

Ezeréves évfordulót
ünnepel Óbuda, a

város, ahol a keresztény-
ség jóval a magyarság
megtérése elõtt már jelen
volt. Az 1015-ös temp-
lomalapítás Szent István
rendelkezése nyomán in-
dult el, de nagy szerepe
volt ebben Gizella her-
cegnõnek is. A mai Fõ-
plébánia-templom he-

lyén és közvet-
len környékén
több templom is
állt, ezek azon-
ban áldozatául
estek a magyar
történelem viha-
rainak - mutatott
rá Tarlós István.

A fõpolgár-
mester a temp-
lom legújabbko-
ri történelmével
kapcso l a tban
felidézte: a fõ-
plébánia máig
fennmaradt ba-
rokk templom-
együttese 1749-
ben épült, 1949-

ben még megünnepelték
a templom 200 éves év-
fordulóját, de hamaro-
san megkezdõdött a
nyílt egyházüldözés idõ-
szaka. A rendszerválto-

zás utáni eseményekrõl
szólva Tarlós István ki-
emelte dr. Khírer Vilmos
kanonok szerepét, aki az
egyházközség újraszer-
vezésében és a templom

felújításában alkotott
maradandót. 

Afõpolgármester a jubi-
leumi év alkalmából átad-
ta Budapest zászlaját Ter-
csi Zoltán plébánosnak.  

Amikor belépünk az
Árpád híd budai

hídfõjénél található Szent

Péter és Pál templomba, a
tizenkét apostolt ábrázoló
szobrok koszorúja a fõol-

tárra irányítja figyelmün-
ket, ahol a két fõapostol
egészalakos szobrát lát-
juk. Szent Péter kezében
kulcs van, utalva Jézus
szavaira. „Neked adom a
mennyek országának kul-
csait”. Így ígérte meg ne-
ki a fõhatalmat. Szent
Pált pedig vértanúságá-
nak eszközével, karddal
ábrázolja az Egyház.

Kulcs és kard, a két
szimbólum plébániánk
jelképévé lett. Óbudán a
két fõapostol iránti tisz-
telet szinte egyidõs a
magyar kereszténység-
gel. Jövõre ünnepeljük
1000. évfordulóját an-
nak, hogy Szent István
király 1015-ben Óbudán
Szent Péter és Pál tiszte-
letére templomot építte-
tett. Errõl a bécsi Képes
Krónika emlékezik
meg. Így a jövõ év egy-
házközségünk alapításá-
nak milleniuma.

Az ünnep öröme felada-
tokra is indít minket. Sze-
retnénk az elõttünk álló
évet ünnepi elõkészítésre
használni. Kérjük a temp-
lomba járó hívek mellett
minden óbudai polgár se-
gítségét, hiszen az emlék-
év közös ünnepe kifejezi
összetartozásunkat, melyet
ezer éve itt, Óbudán töret-
lenül gyakorlunk.

Szeptembertõl kezdve
minden hónapban isme-
retterjesztõ és tájékoztató
elõadásokat tervezünk
egyházközségünk és ez-
zel együtt Óbuda törté-
nelmérõl, lelkiségi és kul-
turális értékeirõl, az 1000
év alatt itt mûködõ szer-
zetesrendek életérõl, te-
vékenységérõl. Tudomá-
nyos igényû kiállítás lesz
az Óbudai Múzeumban,
ennek kiegészítéseként a
plébánia Péter-Pál házá-
ban is szeretnénk kiállí-
tást szervezni.

Templomunk Kiscelli
kegyoltára utal arra a lelki
kapcsolatra, amely az
ausztriai jelentõs kegy-
hellyel évszázadok óta
fönnáll. Ezért õsszel Mária-
cellbe tervezünk zarándok
utat, jövõre pedig Rómába.

Jubileumi évünk legje-
lentõsebb ünnepe a 2015.
évi templombúcsú lesz,
az ünnepi mise fõ cele-
bránsa dr. Erdõ Péter bí-
boros, prímás érsek lesz.

Remélem, hogy a mil-
lenniumi év rendezvé-
nyei plébániánk híveinek
és minden óbudai polgár-
nak egyszerre jelentenek
lelki élményt és szellemi
gazdagodást. Tercsi Zoltán 

plébános

Kulcs és kard, avagy 
a Péter-Pál plébánia 1000 éves évfordulója

Templomi kóruskoncert 
A templom búcsúnapja alkalmából július 6-án 19 órá-
tól rendezik a Sarlós Boldogasszony Kórus koncertjét.
Helyszín: Sarlós Boldogasszony templom, II. Bécsi út
34. (a Kolosy térnél). Mûsoron többek közt Farkas Fe-
renc: 131. zsoltár; Vivaldi: Magni'ficat szerepel. Közre-
mûködnek a MusicaFlorens zenekar tagjai. Szólót
énekel: Molnár Anna - szoprán (Ádám Jenõ Dalver-
seny 2014. különdíj); Kiss Judit Anna - mezzo (Ádám
Jenõ Dalverseny 2014.1.helyezés); Nagy Nándor - te-
nor (Ádám Jenõ Dalverseny 2014. 1. helyezés).

Ezeréves az Óbudai Egyházközség

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A jubileumi évet megnyitó szentmisét június 29-én tartották. Fõ celebráns dr. Szeder-
kényi Károly óbudai prépost volt, az Albert Schweitzer nevét viselõ ének és zenekar
Haydn: Nelson miséjét énekelte. A díszvendégek között Tarlós István fõpolgármestert
- aki megnyitotta a jubileumi évet -, Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert és Bús
Balázs polgármestert üdvözölhették
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ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

ÓBUDAI KÖZBIZTONSÁGI NONPROFIT Kft. (OKN Kft.)
Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2009-ben

Áldozat-védelmi 
elõadások 

Az év második harma-
dában sem tétlenkedtek
a III. kerületi polgár-

õrök. A Dr. Béres József
Általános Iskolában tar-
tott áldozatvédelmi elõ-
adás-sorozatot Szücs Já-
nos, a polgárõr egyesület

elnöke március 30-án és
április 1-jén. A „Hogyan
ne váljunk áldozattá?”
címû foglalkozásokon
mintegy négyszáz diák
vett részt. A gyerekeket
tájékoztatták azokról a
rájuk leselkedõ veszé-
lyekrõl, melyek az ut-
cán, otthon illetve szóra-
kozás közben fenyeget-
hetik õket. Számos hasz-
nos információhoz jut-
hattak arról, hogyan le-
het a veszélyes helyzete-
ket elkerülni, és mit kell
tenni akkor, ha már
megtörtént a baj.

Életet mentettek
A szolgálatban lévõ

polgárõrök akadályozták
meg, hogy egy fiatalem-
ber eldobja az életét; le-
vesse magát az Árpád
hídról április elején. A
férfi épségben megúszta,
de a kiérkezõ mentõk
kórházba szállították a
biztonság érdekében. Az
egyesület elnöksége a
négytagú járõrcsoport-
nak „Kiemelkedõ helyt-
állásért” oklevelet ado-
mányozott.

Fokozott rendvédelem
Fokozott járõrszolgála-

tot láttak el az országgyû-
lési választások elõestéjén
és a választás napján is. Az
elmúlt évekhez hasonlóan
a polgárõrök idén is bizto-
sították az Óbudai Futó-
fesztivált, melyen az egye-
sület hat tagja is teljesítette
a 3,5 kilométeres távot.
Immár ötödször vett részt
az egyesület a közbizton-
sági napon a Csobánka té-
ren. Emellett polgárõrök
segítették számos esemény
zavartalan lebonyolítását:
a római-parti fesztiválon, a
Krúdy Gyula Általános Is-
kola fennállásának 25. év-
fordulója alkalmából tar-
tott rendezvényen, az
„Óbuda vízre száll” prog-
ramon, az Akrobatikus
Sportegyesület országos
versenyén, melyet a Kerék
utcai Általános Iskolában
tartottak, a VII. Civil és
Nemzetiségi Napon Bé-
kásmegyeren, gyermekna-
pi rendezvényeken és szá-
mos más helyszínen.

Elismert polgárõrök
A békásmegyeri közbiz-

tonsági napon, mások mel-
lett Bókkon Sándor, az

egyesület egyik alapító
tagja kapta meg a polgár-
õrök közül az Óbuda-Bé-
kásmegyer Közbiztonsá-
gáért-díjat. 

Értékelõ értekezletet
tartott a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság (BRFK)
és a Budapesti Polgárõr
Szövetség (BPSZ) május
közepén. A III. kerületi
polgárõrök közül Fóti
Mária a BPSZ Szolgálati
Érdemérem bronz foko-
zatát, Rózsa Ábel Domo-
kos a BPSZ elnökének
dicsérõ oklevelét vehette
át, míg Lengyel László
Sándornak a rendõrség-
gel közös szolgálatok
példaadó ellátásáért ado-
mányoztak elismerõ ok-
levelet. 

Motorkerékpár és kis-
teherautó ütközött

össze a Szentendrei út és a
Záhony utca keresztezõdé-
sében június 11-én délután.
Az Országos Rendõr-fõka-
pitányság kommunikációs
szolgálata azt közölte,
hogy a rendõrség vizsgálja
az eset körülményeit. A
mentõszolgálat arról tájé-

koztatott, hogy a motorost
súlyos sérülésekkel vitték
kórházba, ahol elhunyt. Az
utóbbi idõben több súlyos
baleset is történt ebben a
keresztezõdésben. Felme-
rül a kérdés: a jelzõlámpa
van rosszul beállítva, vagy
az arra közlekedõk egész
egyszerûen áthajtanak a pi-
roson. 

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Életét vesztette a motoros 

Hõstettet hajtott végre
egy hétéves gyerek június
23-án. Nagymamájával sé-
tált a Kiscelli utcában,
amikor egy férfi a nagyi
nyakáról letépte az arany
nyakláncot, majd mene-
külõre fogta. 

A kisfiú nem ijedt
meg, a rabló után

futott, két kezével átka-
rolva lábát lelassította. A
segélykiáltásokat meg-
hallották a járókelõk, és
a kisfiú segítségére siet-
tek. A rablót elfogták a
rendõrök. Mint kiderült,
a férfi gyilkosságért már
ült börtönben. Dr. Tóth
Tamás dandártábornok,

Budapest rendõrfõkapi-
tánya elismerésben és
jutalomban részesítette a

hétéves Kun Viktort és a
segítségére sietõ két fér-
fit, akik megakadályoz-

ták a bûncselekmény el-
követõjének elmenekü-
lését. 

A polgárõrök eseménynaplójából

Rablót fogott a kisfiú Mentõautó 
karambolja 

Ketten megsérültek,
amikor egy mentõautó
és egy személyautó üt-
között össze a Galago-
nya és a Lajos utca sar-
kán június 27-én. A
mentõ megkülönbözte-
tõ jelzéssel haladt, en-
nek ellenére megtörtént
a baleset. A 30 év körü-
li orvosnõt és a sze-
mélyautó 40 éves sofõr-
jét könnyû sérülésekkel
vitték kórházba. A pén-
tek reggeli csúcsforga-
lomban nagy volt a tor-
lódás a környéken. A
rendõrség vizsgálja a
baleset körülményeit.

FOTÓ: BLIKK.HU
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Nyári táborok

Az ebben az évben 30
éves Ganz Ifjúsági Mû-
hely idén is megrendezi
nyári táborait. A foglal-
kozásokon készített
munkákat a fiatalok ha-
zavihetik. Lehetõség
van modellezõ foglalko-
záson részt venni 8-12
éves kor között, illetve
elektronikain 12 éves
kortól. A nyári táborok
idõpontjai: augusztus 7-
tõl 8-ig, augusztus 11-

tõl 13-ig. A tábori napok
10-tõl 17 óráig tartanak.
A táborok napidíjjal mû-
ködnek. Ár: 1500 fo-
rint/nap. A díj magában
foglalja az ebédet, a
programokat, az elké-
szített munkadarabot.
Érdeklõdni a helyszínen
lehet (Hímzõ utca 11.)
vagy a 06(30)330-5117-
es telefonszámon, Kö-
vesdy Csaba mûhelyve-
zetõnél. 

Modellezés és elektronika a Ganz Ifjúsági Mûhelyben

Érkezhetsz nagyszü-
lõvel, nagybácsival,

szomszéd nénivel, bébi-
szitterrel is, a lényeg,
hogy kipróbálhasd ma-

gad, hogy jó társaságban
legyél, és közösen hozza-
tok létre valami egészen
különlegeset! Amivel
biztosan találkozni fogsz

nálunk: festhetsz viasz-
szal, indiai nyomódúcok-
kal, csomózással, mintá-
zott hengerekkel is, sõt
szitanyomással egyedi
mintát varázsolhatsz bár-
milyen ruhádra! Korosz-
tály: 7-12 éves gyerekek
és alkotókedvû kísérõik.

Idõpont: 2014. július 14-
17.; hétfõtõl csütörtökig,
naponta 13-tól 16 óráig.
Ár: 5.000 Ft/fõ. 

(Jelentkezési határ-
idõ: július 9-ig. Bõvebb
információ és jelentke-
zés: Polgár Mónika
vagy Tóth Anita; tel.:

250-1020 vagy pol-
gar.monika@obudai-
m u z e u m . h u ;
toth.anita@obudaimu-
zeum.hu)
1 gyár - 1 mûhely - 1 jó
csapat - 12 óra alkotás
- 1 kihagyhatatlan
nyári élmény!

Nagyszülõ-unoka 
alkotótábor

Az Oázis Sport Clubban jelenleg
száznál több gyerek vízilabdázik
neves szakemberek vezetésével.
Az egyesület idén is meghirdeti
nyári táborait iskolásoknak.

Óbuda egyre büszkébb azokra
az ifjú vízilabdázókra, akik

immár harmadik éve nap mint
nap edzenek a Fõvárosi Vízmû-
vek békásmegyeri uszodájában.
Az egyesület idén is meghirdeti
nyári táborait, ahová várják az ér-
deklõdõ iskolások jelent-
kezését. A pünkösdfürdõi
strandon tartandó nappali
tábor 13.000 forint egy
hétre ebéddel együtt,
amely manapság igen
kedvezõnek mondható.

Az Oázis Sport Club
neves vízilabda- és
úszóedzõi negyedik éve
tartanak gyerekeknek
vízilabdatábort a vaká-
ció idején. Reggel a
gyerekek azonnal vízbe
szállnak, hogy úszástu-
dásukat fejlesszék,
majd délután is több
úszás, valamint vízilab-
da foglalkozás várja
õket. A táborban min-
dig jó a hangulat, nagy

barátságok szövõdnek, hiszen a
fiataloknak sok idejük van a
közösségi programokra is. Van
foci, a kisebbeknek sumo bir-
kózás, de bohóckodásra és pi-
henésre is van lehetõség, így a
nap végén a gyerekek kelleme-
sen fáradtan térnek haza.

(Érdeklõdni Ábrahám Ist-
vánnál és Bilkei Boránál /06-
30-494-2009/ lehet, valamint
az oazis@oazissport.hu olda-
lon e-mailben.)

Pénztárcabarát vízilabdatábor 

Ha már forró az aszfalt, és nincs, ami hûsíthetné a rek-
kenõ nyári hõséget, akkor gyere és a Goldberger gyár
évszázados falainak hûvösében alkossunk együtt vala-
mi rendhagyót, valami közöset! 
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Sorozatunkban olyan edzõ-
ket, vezetõket szólaltatunk
meg, akik csendben, külö-
nösebb reklám nélkül végzik
munkájukat. Helyettük tet-
teik beszélnek. Olyan kö-
zösséget irányítanak, akik a
sportban találják meg vá-
gyaik beteljesülését. Ez le-
het kiemelkedõ verseny-
eredmény, vagy egyszerûen
csak az egészségükért, a jó
közérzetért sportolnak.

G ruber Vilmos, a Gru-
ber’s Gym Sport-

egyesület elnöke.
- Hogyan ismerkedett

meg az erõemelõ sportág-
gal?

- 1968 májusában az If-
júsági Magazin meghirde-
tett egy országos nyílt
fekvenyomó versenyt, melyen
300 erõs ember indult. Én a 110
kilós kategóriában harmadik he-
lyen végeztem. Ez a verseny egy
új sportág premierje volt ha-
zánkban, melynek alapító tagja
lettem. A mai napig aktívan részt
veszek a szövetség munkájában,
klubomban szervezõi és edzõi
feladatokat látok el, emellett 72
éves korom ellenére, még verse-
nyeken is indulok.

- Miért éppen Óbudán foly-
tatja tevékenységét?

- Tizenöt éve költöztünk csalá-
dommal Békásmegyerre. Termé-

szetesnek tartottam, hogy itt ho-
zunk létre egy klubot, amely ki-
szolgálja az itt élõ lakosok sporto-
lási igényeit. A munkálatokat ön-
erõbõl végeztük, fokozatosan gaz-
dagítottuk a berendezést, ma már
egy jól felszerelt teremben készül-
het csapatunk a versenyekre.

- Milyen értékek mentén,
szellemiségben mûködteti az
egyesületet?

- A mozgás, a sport szeretete,
megismertetése és ennek gya-
korlatban történõ megvalósítása
vezérel. Azt szeretném elérni,
hogy az emberek kortól és nem-

tõl függetlenül, kedvtelésbõl
mozogjanak, tekintsék az edzé-
seket szórakozásnak, hasznos
idõtöltésnek, a sport legyen része
mindennapi életüknek. 

- Mi motiválja ennyi idõ után?
- Maga a sport, a mozgás. És

természetesen az elért eredmé-
nyek és az ezekhez kapcsolódó
elismerések. Íme a lista. 2002:
Az év edzõje. 2006: Életmûdíj,
Óbuda Sportjáért érdemérem.
2013: IFBB (Bady-Fitness Vi-
lágszövetség) Aranydiploma. A
legnagyszerûbb pillanatokat
versenyzõként élem át, amikor

vb- és Eb gyõzelmeim után a
dobogó legfelsõ fokán állva
hallgathatom a Himnusz cso-
dálatos dallamát. Ilyen erõs
motivációk után természetes,
hogy megszállottként végzem
a munkámat.

- Az egyesületben milyen kor-
osztályokkal foglalkoznak?

- Az iskolás kortól kezdve a
„deli” éveken át a nyugdíjasok-
kal bezárólag, minden korosz-
tályt szívesen fogadunk. A ver-
senyzõi besorolás: ifjúsági, ju-
nior, felnõtt, masters.

- Mikor érdemes elkezdeni az
erõemelést, mikor és hol van-
nak az edzések?

- Az anatómiai felépítéstõl
függõen 12-14 éves korban aján-
lott az edzések elkezdése edzõi
felügyelet mellett. A versenye-
ken 14 év az alsó korhatár, fiata-
labbak nem indulhatnak. Az
utóbbi idõben a kerületi Diák-
olimpia mûsorára felkerült a
fekvenyomás, az erõemelésnek
ez a formája nem ártalmas a fia-
talok számára, mert nem terheli
túl a gerincet. Naponta tartunk
edzéseket Békásmegyeren, a Ju-
hász Gyula utca 8. szám alatti
Gruber’s Gym teremben.

- A sport mellett mi kapcsol-
ja ki szabadidejében?

- Vidéken van egy kis farmunk,
a versenymentes hétvégéken fele-
ségemmel együtt örömmel dol-
gozgatunk a kertben. Nem kapko-

dunk, nem diktálunk nagy
tempót, ha kicsit fáradunk,
hosszú szüneteket tartunk.
Szívesen kertészkedem,
ápolom a gyümölcsöst és a
kis szõlõültetvényt. Aválta-
kozó gazdagságú termésbõl
bort és pálinkát készítek,
amit otthon és baráti, roko-
ni társaságban vidám han-
gulatban elfogyasztunk. A
vidéki élet nyugalma, a jó
levegõ megnyugtat, az itt
töltött napok alatt tökélete-
sen ki tudok kapcsolódni.

Kép és szöveg: Lovas

Az Óbudai WDSE utánpótlás versenyzõi a mexikói Aerobik Világbajnokságon trióban 6., csoportban 5. helyen végez-
tek a döntõben. Az egyesület másik csapata aerostep kategóriában 4. lett

Hétköznapi hõsök az óbudai sportéletben

A vb-n is a legjobbak közt az ÓWDSE
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� Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa és
mûanyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év ga-
ranciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos.
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-
6153
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok, Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249

� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, karbantartás. Ha rossz a tetõje,
ránk van szüksége! Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu,
www.befo.hu
� Tetõ és terasz szigetelés, homlokzat felújí-
tás hõszigeteléssel, 25 éves vállalkozás: VIA-
Épszakker Kft. 1022 Bp., Törökvész út 16/b.
Tel.: 326-5312
� Vízszerelés! Csapcsere, mosógépbekötés,
teljes felújítás! Vízóraszerelés ügyintézéssel!
Radiátorcsere! Tel.: 06(30)954-9554;
www.vizoraguru.hu
� Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellenzõ
stb. szerelése, javítása garanciával! Tel.:
06(70)341-9489; 06(20)341-0043
� Klímaberendezések javítása, tisztítása,
gázfeltöltés, ingyenes kiszállással 0-24-ig, 2
órán belül. Tel.: 06(30)215-9260
� Medence karbantartás, üzembe helyezés,
téliesítés, fûnyírás, kerti munkák. Több éves
tapasztalat. Tel.: 06(30)817-4751
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõkben (Vörösvári út 88-96) vagy az Ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl
Tel.: 06-20-595-30-57

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és

ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559,
www.callantorna.hu
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Kémia oktatás Aquincumban.  Tel.: 242-
6118; 06(70)591-3410
� Matematika, fizika, kémia, bukáselhárítás
Önnél, egy nagyon türelmes tanárral.  Tel.:
06(70)647-2243
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317 4757
� Legtöbbet fizetem! Arany-ezüst legjobb
áron! Hagyatékot készpénzért! II. Margit krt.
51-53. Tel.: 316-36-51, http://www.louisgale-
ria.hu, e-mail: lakatos@mconet.hu Kérem
jöjjön el hozzánk!

�Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u. 67., 06-1-364-75-34, 06(30)382-7020
�Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241
� Balatonra, házkörüli, gyümölcsös-, kerti
munkákra hozzáértõ segítséget keresek, nya-
ralási, egyéb lehetõséggel. Tel.: 06(30)549-
1935

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu
� Önállóan dolgozni tudó, józan életû kõ-
mûvest és burkolót keresek, alkalmankénti
munkára Óbuda környékérõl! Tel.:
06(30)341-3423
� Ingatlan-tanácsadó munkatársakat kere-
sünk kerületi irodánkba, a megnövekedett
ügyféligények kielégítéséhez. Fõ vagy mel-
léktevékenységként (kismamáknak is). Vár-
juk önéletrajzát: csillaghegy@oc.hu

� Kiadó lakást keresek a III. kerületben: más-
fél, 2 vagy 1+2 félszobás, bútorozott, távfûté-
ses, keleti vagy déli fekvésû, napos, erkéllyel,
3. vagy 4. emeleten. Tel.: 06(20)340-7121
� Tulajdonostól eladó Csúcshegyen, az Arany-
patak utcában egy 1152 nm-es telek, felújított,
téliesített faházzal. Gáz, villany bevezetve.
Irányár: 12,4 MFt. Érdeklõdni: 06(30)743-5837
� Pilisszentivánon hangulatos parasztház,
igényesen felújítva, jó közlekedésnél eladó.
Tel.: 06(30)340-8891
� Óbudai, zöldövezeti, 49 nm, 1,5 szobás,
napfényes, I. emeleti lakás téglaépületben, tu-
lajdonostól eladó. Ingatlanközvetítõk kímélje-
nek! Tel.: 06(30)242-1926
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963

� A Szentendrei út 24. és 28. szám alatt 2 db
26 nm-es üzlethelyiség kiadó. Érdeklõdni le-
het hétfõtõl-csütörtökig minden nap 15-18
óra között a lakásszövetkezet irodájában
(Szentendrei út 20. I. em.) személyesen, vagy
a 388-4726-os telefonszámon

� Életjáradéki szerzõdést kötne szakképzett
ápolónõi végzettséggel. Tel.: 06(30)991-
8719; 285-4808, Aradi Lászlóné
� Életjáradéki szerzõdést kötnék kerületi
lakóingatlanra, akár magas összegû kezdõ-
részlettel. Tel.: 06(30)330-1044

� Igazi házi tepertõ, füstöltkolbász, sza-
lámi, sonka, szalonna, hurka, disznósajt
kapható! Tel.: 06(20)440-9742

Háztáji

Életjáradék

Üzlet

Ingatlan

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Csillaghegyen 115 m2-es, nagy belma-
gasságú mélygarázs (mosdóval) raktárnak,
garázsnak kiadó. Tel.: 240-9728

Kiadó

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Számítógépes anya-
jegyszûrés. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)350-8359

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása belgyógyász szakorvos vezetésé-
vel. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.:
220-4641; 06(20)349-4277

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bécsi
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõorvos.
Bejelentkezés: 317-0631

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: 06(30)201-9198

Egészség

� Festés, mázolás, tapétázás magánsze-
mélyeknek, társasházaknak garanciával. III
kerületben kedvezmény! Hívjon bizalom-
mal! Ingyenes kiszállás! Tel.: 06(20)994-
7726

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747

� TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és mo-
nitort vásárolok, hibásat is!). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Hagyományteremtõ szándékkal, idén elõször rendezték
a Folyami Örökség Napját, mely a gazdag dunai kulturá-
lis, turisztikai és természeti örökségre figyelmet irányí-
tó Dunai Kulturális Folyosó projekt része.

I ngyenes családi program várta az Aquincumi Mú-
zeumban az érdeklõdõket: június 29-én sétahajó-

zással, kézmûves programokkal, kvízzel, elõadások-
kal fogadták a szervezõk az aktív kikapcsolódásra vá-
gyókat Aquincumban. A fiataloknak és idõsebbeknek
egyaránt szóló rendezvény apropóját a Folyami
Örökség Napja adta, amelyet idén elõször, hagyo-
mányteremtõ szándékkal hívott életre a kerület rész-
vételével megvalósuló Dunai Kulturális Folyosó el-
nevezésû projekt. A 2014-ben számos programmal je-
lentkezõ projekt - ahogy ennek vasárnapi rendezvé-
nye is - a gazdag dunai kulturális, turisztikai és termé-
szeti örökségre hívta fel az
emberek figyelmét. (A Du-
nai Kulturális Folyosó
projektet az Európai Unió
támogatja.)

Folyami Örökség Napja
Aquincumban

ÁLLATI TETEMEK ELSZÁLLÍTÁSA. POLISZ Biztonsági Kft. (1196
Budapest, Ady Endre út 51.) gyûjti be és szállítja el 2014.április 1-jétõl az
állati tetemeket a III.kerület közigazgatási területérõl.Az önkormányzat és
a lakosság részérõl az állati tetemek elszállítására vonatkozó igényt, beje-
lentést minden nap 0-24 óra között az 358-0526-os vezetékes és a 06-70-
338-5819-es mobiltelefonon vagy az 280-8945-ös faxon lehet megtenni.
A bejelentések a diszpecser@poliszkft.hu e-mail címen is megtehetõk.

obuda_2014_13.qxd  2014.07.03.  14:04  Page 29



2014/13. szám30
Sport

Idén nyáron is megnyitotta
kapuit az Óbudai Strand a
hûsölni, kikapcsolódni vá-
gyók elõtt. 

A Laborc utcai sza-
badidõparkban ,

szép környezetben talál-
ható strandunkon ezen a
nyáron már nyugdíjas
vendégeinket is kedvez-
ményes árral várjuk.

• Elõ- és utószezoni
nyitva tartás: 2014. jú-
nius 13-29. és 2014. au-
gusztus 16-24. között.
Hétköznapokon: 10-20
óra között. Hétvégén és
ünnepnapokon: 9-19 óra
között.

Belépõ árak: a felnõtt
belépõ ára 1500 forint,
gyerek (14 év alatti) és
nyugdíjas belépõ ára

1000 forint. 6 éves kor
alatt a belépés díjtalan.

• Fõszezoni nyitva
tartás: 2014. június 30.
- augusztus 15. között.
Hétköznapokon délután:
16-20 óra között. Hétvé-
gén és ünnepnapokon:
9-19 óra között. 

Belépõ árak: hétfõtõl
péntekig (16-20 óra)
felnõtt 1000 forint, gye-
rek és nyugdíjas 700 fo-
rint. Szombattól vasár-
napig (9-19 óra) felnõtt
1500 forint, gyerek és
nyugdíjas 1000 forint. 6
éves kor alatt a belépés
ingyenes.

(Cím és megközelítés:
Laborc utca 2. Az 1-es
villamos Vörösvári úti
végállomásától, a 160-
as és 260-as autóbuszok

Laborc utcai megállójá-
tól gyalog, vagy autóval
a Bécsi út felõl.)

Kinyitott az Óbudai Strand 

A Vasas Óbuda Röplabda
Szakosztálya megbecsüli
azokat a játékosokat, akik
sokat tesznek azért, hogy
minél eredményesebben
szerepeljen az egyesület. 

Legutóbb Pék-Tormási
Orsolya kapta meg az

„Örökös Bajnok” kitünte-
tõ címet; ezúttal Miklai
Zsanett részesült hasonló
elismerésben. A huszonkét
éves válogatott kerettag
ötödik idényét tölti a Fo-
lyondár utcában és bízik
abban, hogy a következõ

szezonban is folytatódik a
csapat sikerszériája. 

Zsanett a nyáron sem pi-
hen, Szabó Adrienn párja-
ként a sérült Stefanek Or-
solya helyett részt vesz a
strandröplabda-bajnok-
ságban. Az elsõ versenyen,
Gyõrben még nem volt tö-
kéletes összhangban a já-
tékuk, de Kispesten már
bejutottak a négyes döntõ-
be. Ha tovább csiszolódik
a játékuk, egyetlen hely-
színen sem lesz számukra
legyõzhetetlen ellenfél.

Kép és szöveg: l. a.

Hazánk egyik leg-
eredményesebb ba-
seball csapata a ta-
valyi kettõs gyõze-
lem után (OB, Ma-
gyar Kupa) ismét
duplázásra készül. 

A z egyik skalp
már a vitrin-

be került, miután a
döntõben hatalmas
küzdelemben extra
inningben (hosz-
s z a b b í t á s b a n )
gyõzték le az örök
ellenfél Szentend-
re csapatát. A ne-
gyeddöntõbeli el-
lenfél Érd nem je-
lentett különösebb
akadályt az óbudai
fiúknak (8-1), a
másik ágon a
Szentendre is átgázolt az Astrodon
(16-2), ám az Óbudai Baseball Aréná-
ban rendezett döntõ gigászi csatát ho-
zott. A szokásosnál többen voltak kí-
váncsiak a találkozóra, a nézõk nem
csalódtak, hiszen az utolsó inningig
nyílt volt a játék. Nagy ütések, szép
technikai megoldások váltogatták
egymást, a hosszabbításban jobban
koncentráló óbudai csapat megérde-
melten lett a Magyar Kupa 2014 évi
gyõztese. Igazi csapatmunka hozta a
sikert, de Lupták Péter remek dobásai

és Morua Roberto elkapásai nagyban
hozzájárultak a gyõzelemhez. 

A duplázáshoz szükséges OB meg-
nyeréséig még két hónapot várni kell,
az együttes tudását, elszántságát is-
merve megismétlõdhet a tavalyi bra-
vúros szereplés. A többi csapat is jól
teljesít, hiszen a 13-15 évesekbõl álló
Gold az NB II-es felnõtt bajnokságban
a második, a 8-12 éves Légiósok a
harmadik helyen állnak, de a most ala-
kult softball lány csapat is nyert már
mérkõzést. lovas

Baseball

Kupagyõztes az Óbuda Warriors

Röplabda

Örökös Bajnok

Lupták Péter dobás közben

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Szabadidõ

Több évtizedig tartó munkálatok után immár újra
eredeti szépségében látható az Országház épülete.
Három vele kapcsolatos helyet talál a rejtvényben.
Megfejtés a vízszintes 7. és 36., valamint a függõleges
1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Baranyai helység. 7. Az elsõ bekül-
dendõ sor (zárt betûk: K. R. S. Á. S.). 13. Régies írá-
sok. 15. Összedõlt 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 egynemû betûi. 29. Állóvíz. 30. Légies. 31. A
gallium vegyjele. 33. Vigyázói. 35. Nílusi istenség az
egyiptomi mitológiában. 36. A második beküldendõ
sor. 39. Nyafogás, nyafogó az angolban. 40. Neves szí-
nészünk, László. 41. Csermely. 42. S-el a végén kerget-
tess. 43. Géza egynemûi. 44. O. E. 46. Angol hosszú. 47.
Puha fém. 48a. Tengeri állat foga. 51. Magam. 52.
Egyik óceániai fõvárosba. 55. Neményi …, operaéne-
kesnõnk, fordítva. 56. Rengeteg. 58. Vízi védmû. 59.
Ezideig. 61. Jorge …, A vén tengerész írója.
FÜGGÕLEGES: 1. A harmadik beküldendõ sor
(zárt betûk: Á. G. I. N. Á.). 2. Kiszáradt növény. 3. Vé-
dett. 4. Félig ráfordít! 5. Földet forgat. 6. Ókori nép. 8.
Kezdõpont. 9. Dél angolul. 10. Gazdasági Munkaközös-
ség. 11. Német tojás. 12. Nyû-vel kiegészítve nagy jövõt
ígérõ. 14. Hozzájut. 19. Fõzeléknövény. 20. Idegen Ar-
túr. 23. …, Zsuzsa tévészemélyiségként  volt ismert. 26.
Régi férfi ruhadarab. 28. Névelõs csukószerkezet. 30.
Dalos. 32. Erõteljes asszonyok. 33. Maga jár. 34. Belül
fröccsen! 35. Régiesen zúdít, fordítva. 37. Uruguayi,
máltai és tunéziai autók jele. 38. Gyík belseje! 43. Egy-
fajta bevonó anyag. 45. Szerep volt a „Barátok közt” cí-
mû szappanoperában. 47. Visszaváró! 48. Belül emberi!
49. Zambiai, olasz, német és máltai autók jele. 50. Római ötvenegy
és négyszázkilencvenkilenc. 53. Észhordozó. 54. Tova. 57. Pl. ka-
vics. 60. Spanyol és osztrák autók jele. Ipacs  László

A június 20-án megjelent, 
„Áhított szünidõ” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Itt a víg nyár, a szünidõ csupa arany erdõ, mezõ”.

Megszépülve
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Július a nyár legmelegebb
hónapja. Az idõjárás elég
szélsõséges ilyenkor, a
rekkenõ hõséget gyakran
szakíthatják meg heves
záporok, zivatarok, eset-
leg jégesõk. 

E z az idõszak régen a
nyár legnagyobb

munkájáról, a gabona be-
takarításáról szólt. A gaz-

dák szép idõt vártak ilyen-
kor; ha reggel és este a füst
egyenesen magasra szállt,
ha napnyugtakor tiszta volt
az ég, ha a csalogányok
énekeltek. Viszont, ha a
kakasok napnyugta után
kukorékoltak, vagy ha a
varjak, gyöngytyúkok so-
kat rikoltoztak, biztosra
vették eleink, hogy rossz
idõ lesz. A régi népi mon-

dás azt tartotta, ha július
nem fõz, szeptembernek
nem lesz mit ennie. A hó-
nap a nevét i. e. 44-ben
Marcus Antonius javasla-
tára, Julius Caesarról kap-
ta, aki e hó 12. napján szü-
letett. A meteorológusok
nyárhóként tartják szá-
mon, a régi népi kalendári-
um Áldás havának nevezi.
Ami nem véletlen, hiszen
az aratás sikerességén na-
gyon sok múlott. 

Oltalmazó 
Boldogasszony 

A XIV. századtól a ró-
mai katolikus egyház jú-
lius 2-án emlékezik meg
Szûz Máriáról, aki méhé-
ben a születendõ Jézussal
meglátogatta unokatest-
vérét, Keresztelõ Szent
János édesanyját, Erzsé-
betet, aki akkor szintén
várandós volt. A nap ha-
gyományai ehhez az
evangéliumi történetéhez
kapcsolódnak. Boldog-

asszony a várandós
anyák, a szegények, a
szükségben szenvedõk és
a halottak oltalmazója.
Magyarországon ez a
nap az aratás kezdõnapja. 

A Sarlós Boldogasz-
szony-nap elnevezést azért
kapta, mert régen az asszo-
nyok az aratást sarlóval vé-
gezték, nyomukban járva a
férfiak kötözték a kévét.
Ez vallási értelmezésben
összecseng azzal, hogy
amit Szûz Mária learat, azt
fia összegyûjti, és elvá-
lasztja a búzát az ocsútól,
vagyis ítélkezik az embe-
rek felett. Mivel a magyar
nép Mária eme ünnepnap-
jához kötötte az aratás
tényleges kezdetét, így ke-
nyerét elsõsorban Máriá-
nak köszönte. E két ese-
mény összekapcsolódott
az egyházi megemlékezés-
ben, mivel az ünnepi misét
követõen a hívek kimentek
a határba, hogy a pap meg-
áldja a gabonát, a négy ég-
táj felé hintve a szenteltvíz-
bõl. Úgy tartották, ezen a
napon a gyermeket váró

nõk imája kétszeresen is
meghallgatásra talál Mária
elõtt, aki közbenjárásával
segítette a szülést, gondos-
kodott a gyermek és az
anya egészségérõl. 

Bõ termést! 
Valójában csak jelképe-

sen dolgoztak ezen a na-
pon, a szerszámokat meg-
áldatták a pappal, a búzá-
ból koszorúnak, szen-
telménynek, szobadísznek
valót szedtek. Az ekkor
szedett fûszernövények és
gabonafélék is szentnek
számítottak, varázserõt tu-
lajdonítottak nekik. 

Az aratást másnap szent
rítushoz illõ áhítattal kezd-
ték. Tiszta fehér gyolcsru-
hában, levetett kalappal a
búza elé térdeltek és imát
mondtak. A munkát a föld
szent, keleti sarkában
kezdték, az elsõ két kévét
keresztbe rakták. Mindez
az „életet” jelentõ új ke-
nyérnek szólt. Egyes he-
lyeken a búcsújárás is szo-
kás volt, amelynek hossza
50 kilométer volt, mert
ennyit ment Szûz Mária is
Erzsébethez. A gazdák,
kiknek földjein áthaladtak,
különös kegynek vették
ezt, mert azt remélték, bõ-
vebb termés lesz utánuk.
Egyes vidékeken az asszo-
nyok fodormentát vagy
búzát vágtak le sarlóval,
amit a templomba vittek
megszenteltetni, míg má-
sutt ezekbõl a betegeknek
teát fõztek, hogy meg-
gyógyuljanak, de a fájós
lábra borogatást is készítet-
tek a fõzetébõl. A népha-
gyományban sokfelé máig
ismeretes szokás az etetés,
a szegények megvendége-
lése, ami korábbi középko-
ri, kolostori gyakorlattal
függ össze. Sok helyen fel-
virágoztak egy széket és az
ajtó elé tették, hogyha arra
járna a várandós Mária, le-
gyen hol megpihennie. 

Receptek
Az ünnepnapnak nem voltak

hagyományos ételei. De a nyár
akkor is, mint ahogy most is, sok-
féle zöldséget, gyümölcsöt kínált,
amibõl különbözõ ételek készül-
hettek. Csak néhány ötlet kell,
hogy a széles választékból végül
mit tegyünk az asztalra. Ehhez
kínálunk most lehetõséget. 

Hideg kapros 
uborkaleves

Hozzávalók: 5 dl natúr joghurt, 3
dl tej, 1 nagyobb kígyóuborka, 1 pri-
tamin vagy kápia paprika, 2 gerezd
zúzott fokhagyma, kapor, bors, só. 

Elkészítés: az uborka háromne-
gyed részét káposztareszelõn lere-
szeljük, lesózzuk, állni hagyjuk,
majd a levét kinyomkodjuk. A
megmaradt uborkát apróra vágjuk
a paprikával. Egy üvegtálban ösz-
szekeverjük a joghurtot és a tejet,
sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a
felaprított kaprot, beletesszük a re-
szelt uborkát, jól elkeverjük, végül

beleszórjuk az uborka és paprika
kockákat. Jól behûtve tálaljuk. 

Cukkinitekercs 
darált hússal 

Hozzávalók: 2 kisebb zsenge
cukkini, 2 gerezd fokhagyma, 5 dkg
reszelt trappista sajt, 30 dkg darált
csirkehús, 2 tojás, 1 evõkanál mustár,
2-3 evõkanál zsemlemorzsa, 3 dl hús-
leves, olaj, tetejére 10 dkg reszelt sajt. 

Elkészítés: a cukkinit megmos-
suk, lehámozzuk, hosszában felsze-
leteljük és forrásban lévõ sós vízben
2-3 perc alatt elõfõzzük, majd lecse-
pegtetjük. a fokhagymát meghámoz-
zuk, összezúzzuk. A reszelt sajtot a
darált hússal, az egész tojásokkal,
zsemlemorzsával összedolgozzuk,
sóval, õrölt borssal, fokhagymával
ízesítjük. A húsos masszát 8 egyfor-
ma részre osztjuk, hosszúkás hen-
gerré formázzuk, majd 2-2 cukkini
szeletbe göngyöljük. A sütõt elõme-
legítjük, kiolajozunk egy jénai tálat,
és a göngyölegeket belefektetjük.
Ráöntjük a húslevest, meghintjük re-

szelt sajttal, a sütõben 20-25 perc
alatt készre sütjük. Rizzsel vagy bur-
gonyapürével kínáljuk. 

Cseresznyés
zsemlepuding

Hozzávalók: 4 zsemle, 4 dl tej,
3 evõkanál cukor, 1 csomag vaní-
liás cukor, 3 db tojás, 1 kiskanál
fahéj, 10 dkg magozott cseresz-
nye, 10 dkg margarin, csipet só. 

Elkészítés: a zsemléket beáztat-
juk a tejbe, addig, míg azt fel nem
szívják, és kézzel kisebb darabokra
tépkedjük. A tojásokat szétválaszt-
juk, a fehérjékbõl 1 evõkanál cukor-
ral kemény habot verünk, a sárgákat
a maradék cukorral kikeverjük, eh-
hez adjuk hozzá a margarint, a fahé-
jat, sót. Jól kikeverjük, beletesszük a
cseresznyét, a zsemléket és a felvert
tojásfehérjét, összekeverjük, vi-
gyázva, nagyon ne törjük össze. Ki-
kent jénai tálba tesszük, és elõbb le-
takarva, majd letakarás nélkül meg-
sütjük, míg szépen meg nem barnul.
Vanília sodóval kínáljuk. 

Sarlós Boldogasszony napja
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Hahota
A focikapus és a hor-
gász beszélget.
- Te, én akkora halat
fogtam, hogy három he-
te nemcsak a család
eszi, hanem az egész
lakótelep.
- Én meg akkora gólt
kaptam még tavaly, hogy
még ma is zörög a háló!

* * *
Két színész találkozik.
- Láttalak tegnap.
- Hol?
- A körúton.
- És milyen voltam?

* * *
Pistike a barátjával ját-
szik. A vendég gyerek
megkérdezi:
- Ki kiabál a másik szo-
bában?
- A nagyapám próbálja
megértetni apámmal a
házi feladatomat.

* * *
A feleség igyekszik be-
tanítani a kutyát. A férj
figyeli, aztán megjegyzi.
- Nem fog ez menni,
drágám.
- Miért ne menne, elein-
te veled is nehezen bol-
dogultam…

* * *
- Ki az abszolút részeg?
- Aki kapaszkodás nél-
kül még a padlón sem
tud feküdni.

* * *
- Pistike, mondj egy ta-
gadó mondatot!
- Gyuri megette az
uzsonnámat.
- De hát hol van ebben
a tagadás?
- Gyuri tagadja.

* * *
- Csak tudnám, mit
ajándékozzak a felesé-
gemnek karácsonyra -
töpreng Kovács.
- Miért nem kérdezed
meg?
- Az nem lenne szeren-
csés. Olyan sok pénzt
nem szeretnék költeni.

* * *
Dani horgászik. A horog
végén egy alma lóg. Ki-
csit távolabb tõle egy
férfi ül. Nézi a fiút egy
darabig, majd így szól:
- Kisfiam, nem almával,
hanem kukaccal szok-
tak horgászni.
Mire Dani:
- Tudom, a kukac benne
van az almában.

Mi a közös egy rockerben,
egy hetvenötéves nagyma-
mában, egy öltönyös úrban
és a vakációjukat töltõ
gyerekekben? 

Az, hogy mind kipró-
bálták az óriáscsúsz-

dát június 25-én az Árpád
hídnál lévõ aluljáróban. A
Budapest Gyógyfürdõi és
Hévízei (BGYH) Zrt. ez-
zel a meglepetéssel vitt
színt egy szürkének ígér-
kezõ hétköznapba, hogy
felhívja a figyelmet a nyár
és a strandolás örömeire. 

Reggeltõl kora estig

várta a szokatlan környe-
zetben elhelyezett óriás-
csúszda a tettre és huncut-
ságra kész járókelõket. A
bátor jelentkezõk között
ott volt Lola és Puskás Pe-
ti is, akik harsány rikolto-
zások közepette siklottak a
felszínrõl az aluljáróba. 

A BGYH nem csak ez-
zel a meglepetéssel ked-
veskedik idén a vendégei-
nek. Az idei strandszezon-
ban a Csillaghegyi, vala-
mint a Paskál strandfürdõk
ugyanis óriási kedvez-
ményként, egységes 900
forintos jeggyel látogatha-

tók. ABudapest Gyógyfür-
dõi és Hévízei Zrt. többi
strandja is változatlan jegy-

árakkal és számos kedvez-
ménnyel várja a nap és a
víz szerelmeseit. sz

A strandolást népszerûsítik

Óriáscsúszda az Árpád hídi aluljárónál 

Már egy éve üzemel az
okostelefonra, táblagépre
letölthetõ Óbuda mobil ügy-
intézõ alkalmazás, mellyel
egy kattintással bejelenthe-
tõk a hivatal illetékesének a
kerületben tapasztalt rende-
zetlenségek, kátyúk.

Ahelyi közösséget
érintõ problémákról,

az elhanyagolt területek-
rõl, megrongálódott ut-
cabútorokról, kátyúkról,
vagy bármilyen közterüle-
ti rendezetlenségrõl azon-
nal tudomást szerezhet a
hivatal és így gyorsan in-
tézkedni is tud a megoldá-
sáról, ha A felhasználó
egyetlen kattintással az
Óbuda mobil ügyintézõ
applikáció segítségével
jelzi a problémát.

Ne habozzon, ossza
meg velünk, mit látott a
kerületben! Küldje el a fo-
tót, amelyet szöveges ma-
gyarázattal is kiegészíthet
és a hivatal munkatársai
intézkednek, hogy mie-
lõbb szebb legyen a kör-
nyezete. A hivatal a beje-
lentést GPS-koordináták-
kal ellátva kapja meg, így
a kép és a koordináták
alapján könnyen azonosít-
ható a hely, egy szóval
Önnek nem szükséges
hosszasan magyarázni a
képet. Amennyiben kí-
váncsi a munka elvégzé-
sének menetérõl, a beje-
lentõ fotó mellett a szöve-
ges üzenetben e-mail cí-

mét megadva a késõbbi-
ekben, legkésõbb 15 na-
pon belül, személyes üze-
netben kap értesítést a
helyreállításról.

A mobil ügyintézõ hi-
vatali elérhetõségek, ke-
rületi szolgáltatások, ügy-
intézési helyszínek átte-
kinthetõ, könnyen hasz-
nálható rendszerével már
egy éve áll a kerületiek
rendelkezésére, és segít-
ségével több megrongált
játszótéri eszközt, kutya-
futtatót, kerítést, utcai vi-
rágtartót, kátyút javított il-
letve cserélt ki, temetett
be az önkormányzat.

Az alkalmazás azonban
még ennél többet is nyújt a
használóknak.

A felhasználók szintén
egy kattintással tájéko-

zódhatnak az õket érintõ
ügyek elintézési módjá-
ról, idejérõl, az ügyinté-
zés helyszínéhez akár út-
vonal is tervezhetõ az al-
kalmazás segítségével, a
szükséges elérhetõségek
pedig elmenthetõk a tele-
fon memóriájába. Az ön-
kormányzati szolgáltató-
helyek is megtalálhatók
benne és tematikus kate-
góriákba sorolva (kórhá-
zak, rendelõk, iskolák,
közintézmények) érhetõ-
ek el. Az egyes helyszí-
nek a kategóriákon belül a
felhasználó aktuális pozí-
ciójához viszonyítva tá-
volság szerint rendezve
jelennek meg, azaz azon-
nal tájékoztatást ad, hol
érhetõ el a leggyorsabban

az adott szolgáltatás (pl.
patika, fogászat).

Az alkalmazás bemu-
tatja továbbá az önkor-
mányzat döntéshozóit,
egyéni képviselõket és bi-
zottságokat, ezáltal a ke-
rület lakosai számára sze-
mélyes közelségbe hozva
a helyi képviselõiket. Az
önkormányzat életérõl a
folyamatosan frissülõ hí-
rek adnak naprakész tájé-
koztatást. Az Óbuda mo-
bil ügyintézõ alkalmazás
elérhetõ iOS, Android,
Windows Phone, és Win-
dows 8 rendszereken ke-
resztül is.

Töltse le mihamarabb
az alkalmazást és kérjük,
segítse a kerület szépítését
bejelentéseivel!

Okos alkalmazással az okos városért, a szebb környezetért

Android iOS
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 66.700 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com

Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 
1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12. Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

Pályázat ügyvezetõ igazgatói munkakörre 
Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: Tulajdonos),
mint az Óbudai Parkolási Kft. (a továbbiakban: Társaság)
egyszemélyes tulajdonosa, pályázatot ír ki a 2014. július 15-
tõl betölthetõ „ügyvezetõ igazgatói” feladatainak ellátására.

Meghirdetett munkahely: Óbudai Parkolási Kft. (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7.) ügyvezetõ igazgató.
Munkavégzés helye: 1033 Budapest, Mozaik utca 7. (bérlemény).
Ellátandó feladatok: az ügyvezetõ igazgató a Társaságot egysze-
mélyi felelõs vezetõként irányítja.
Feladata elsõsorban:
• a társasági szerzõdésben, közszolgáltatási szerzõdésben és az
alapítói határozatokban rögzített feladatok ellátása;
• a Társaság eredményes mûködtetése;
• részletes szakmai és üzleti terv kidolgozása és végrehajtása;
• beszámolás a társaság mûködtetésérõl a közszolgáltatási szer-
zõdésben foglaltaknak megfelelõen éves beszámoló keretében.
A közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében Budapest III. ke-
rület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Társasággal köz-
szolgáltatási szerzõdést kötött, amely meghatározza a konkrét
feladatokat és az ehhez rendelt pénzeszközöket.
A Társaság 2013. évi mérlegfõösszege 136.028e Ft, nettó árbe-
vétele 216.702e Ft, mérleg szerinti eredménye 0 Ft, alkalmazot-
tainak átlagos száma 3 fõ.
A munkaviszony idõtartama: az ügyvezetõ igazgató feladatait
munkaviszony keretében látja el, amely - a 3 hónapos próbaidõ
lejártát követõen - 2015. december 31. napjáig szól.
Pályázati feltételek: egyetemi vagy fõiskolai végzettség; legalább
5 éves vezetõi gyakorlat; büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: jogi vagy közgazdasági,
vagy mûszaki végzettség; gazdasági társaságnál szerzett vezetõi
gyakorlat.
Díjazás: megegyezés alapján.
A pályázathoz csatolni kell: iskolai végzettséget és szakképzett-
séget igazoló okmányok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítványt; szakmai önéletrajzot; a bérezésre vonatkozó
igény megjelölését tartalmazó nyilatkozatot.
A pályázat beadási határideje: 2014. július 7. 12 óra. (A pályáza-
toknak legkésõbb eddig az idõpontig kell beérkezniük az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt., 1033 Budapest Mozaik utca 7. II. emeleti tit-
kárságára). A benyújtott pályázatokat a kirchhof@ovzrt.hu e-mail
címre is meg kell küldeni a beadási határidõ lejártáig.
Pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 14.
Egyéb feladatok: a Tulajdonos Igazgatósága javasolni fogja az
Óbuda Kártya Kft. taggyûlése részére, hogy a nyertes pályázó
töltse be az Óbuda Kártya Kft. ügyvezetõi pozícióját is.
Pályázat címzése: Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. 1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., Dr. Kirchhof Attila vezérigazgató. Pályázat az
Óbudai Parkolási Kft. „ügyvezetõ igazgatói” munkakörének
betöltésére.
Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a pá-
lyázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. A pályá-
zattal kapcsolatos további felvilágosítás az alábbiak szerint igé-
nyelhetõ: dr. Kirchhof Attila vezérigazgató (tel: 06-20-49-48-368,
1-430-34-70, kirchhof@ovzrt.hu)
Budapest, 2014. június 17.

Dr. Kirchhof Attila
vezérigazgató

Budapest Fõváros Közgyûlésének döntése alapján az „Építésze-

ti Értékvédelmi Támogatás” keretébõl 40.000.000 forint, a „Mû-

emléki Keret” terhére pedig 48.250.000 forint támogatást lehet el-

nyerni. Az elõbbi pályázat a fõvárosi örökségvédelem hatálya alá

tartozó épületek, építmények felújítására és helyreállítására szol-

gál, a második pályázat pedig elsõsorban a mûemléki védettsé-

gû építészeti emlékek rekonstrukcióját célozza.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata bízik abban, hogy a pályá-

zati lehetõségrõl a lehetõ legszélesebb értesülnek a kerület érde-

kelt tulajdonosai, és reméli, hogy számos sikeres helyi felújítás

kezdõdik meg a fõváros támogatásával.

A pályázati kiírások a Budapest Portálon megjelentek („Építésze-

ti Értékvédelmi Támogatás 2014” és „Mûemléki Keret 2014”), on-

nan letölthetõk, nyomtatott formában pedig a fõpolgármesteri hi-

vatal ügyfélszolgálati irodáján (1052 Budapest, Bárczy István ut-

ca 1-3.) átvehetõk.

Fõvárosi támogatás 
épített örökségünk megõrzésére

Dajka felvétele
A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda.

A munkavégzés helye: Gyermeksziget Montessori Óvoda Mo-

solygó Tagóvoda, 1039 Budapest, Kelta utca 8. Tel./fax: 454

7200, e-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu.

A pályázattal meghirdetett munkakör megnevezése: dajka, állan-

dó délután, 14-18 óráig. Pályázati feltételek: dajka vagy pedagó-

giai asszisztens/esetleg egészségügyi/szakirányú végzettség. A

pályázatnak tartalmaznia kell: önéletrajz; végzettséget tanúsító

okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

egészségügyi alkalmassági igazolás. A kinevezés határozatlan

idõre szól (3 hónapos próbaidõvel). Illetmény és egyéb juttatások

a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat
megjelenését követõ 10. nap. Az állás betöltésének ideje: 2014.

augusztus 18.
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Az elmúlt hónapban az
óbudai illetõségû Bánkuti
MotorSport nem kisebb
megtiszteltetésben része-
sült, mint a legeredmé-
nyesebb magyar csapat
meghívást kapott az új,
SlovakiaRingen kialakí-
tott rallycross pálya avató
versenyére, az XRace ne-
vû rendezvényre.

A csapat kilencsze-
res magyar bajnok

pilótája, Bánkuti Gábor
így több ezres külföldi
nézõközönség elõtt
képviselhette a magyar
és óbudai színeket Peu-
geot 206-osával. Bár a
verseny elejét nagyon
élvezte, ám a hétvége
meglehetõsen balsze-
rencsés véget ért szá-
mára. Tudniillik, az
idõmérõ edzésen az
egyik ugratóról leér-
kezve megsérült autó-
jának eleje, aminek kö-
vetkeztében eltört egy
olajcsõ. A motorolaj a
forró kipufogóra ömöl-
ve begyulladt, lángra

kapott a motortér, és a
jó fél méteres lángokat
csak négy poroltóval
tudták teljesen eloltani
a tûzoltók. Bánkuti
több mint 20 éves pá-
lyafutása során ilyen
komoly tûzeset még
nem sújtotta a pilótát és
csapatát. 

- A tûz komoly káro-
kat okozott, a motorteret
újjá kellett építenünk.
Nem kell mondanom,
hogy ez a nem tervezett,
balszerencsés eset a csa-
pat idei költségvetését
jelentõs mértékben be-
folyásolja. Át kell gon-
dolnunk idei célkitûzé-
seinket - mondta a csa-
patvezetõ Bánkuti Gá-
bor. De a csapat igyeke-
zett gyorsan túllépni a
problémán, hiszen két
héttel késõbb, Gábor a
keze munkájával újjá
épített 206-ossal a
RabócsiRing-i magyar
bajnokin ismét dobogó-
ra állhatott.

Kigyulladt Bánkuti versenyautója a SlovakiaRingen

Tenisz akcióban 
Az Óbudai Tenisz Klub új akciójában, augusztus 24-
ig minden hétvégén, 16-tól 19 óráig az alkalmi
pályabérlés nagypályák esetében 1.500 forint,
kispályák esetében 1.000 forint. Nyitva tartás: 2014.
június 14-tõl augusztus 24-ig hétvégenként 8-tól 19
óráig. Cím: Óbudai Szabadidõpark (1037 Budapest,
Laborc utca 2.). Elõzetes idõpontfoglalás szük-
séges a recepción (+36-70-702-3719). Az akció
más kedvezménnyel nem vonható össze.

Ismét lehetõség van az Óbudai
Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.
által üzemeltetett alábbi mûfüves
pályák bérlésére.

• Krúdy Gyula Általános Iskola
(20×40 méter; Gyógyszergyár utca
22-24.) Bérelhetõ idõszak: hétfõ-
péntek 16-tól 21 óráig; szombat,
vasárnap 8-tól 21 óráig. • Óbudai
Nagy László Általános Iskola
(20×40 méter; Váradi utca 185/b.)
Bérelhetõ idõszak: hétfõ-péntek
16-tól 19 óráig; szombat 9-tõl 14
óráig. • Laborc utcai Szabadidõ-
park (20×40 méter; Laborc utca

2.) Bérelhetõ idõszak: hétfõ-pén-
tek 7-tõl 21 óráig; szombat, vasár-
nap 8-tól 15 óráig. • Harrer Pál
Általános Iskola (12×24 méter;
Harrer Pál utca 7.) Bérelhetõ idõ-
szak: hétfõ-péntek 16-tól 21 óráig.
Bérleti díjak: Ár (20×40 méter):
8.000 Ft/óra (természetes fénynél);
9.500 Ft/óra (világítással). * Ár
(12×24 méter): 6.000 Ft/óra (ter-
mészetes fénynél); 7.500 Ft/óra
(világítással). Bõvebb felvilágosí-
tás, pályafoglalás: Laborc utca 2.
Tel: 388-9770. Fax: 250-1346.
titkarsag@ obudasport.hu; www.
obudasport.hu 

Rúgd a bõrt Óbudán!

Bérelhetõ mûfüves pályák
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• Nyári szünet: dr.Tósoky Balázs ügyvéd ingyenes jogsegély tanácsadásai

a Csillaghegyi Közösségi Házban és a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz iro-

dában júliusban és augusztusban szünetelnek. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-

véd minden hónap harmadik csütörtökén 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri

Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mi-

hály miniszter, a Fidesz 4-es választókerületi elnökének megbízásából dr.

Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap második csütör-

tökén 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentke-

zés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájá-

ban, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 

• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca

17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadó-

órát tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén ingyenes jogi ta-

nácsadással egészül ki.

• Nyári szünet: a Demokratikus Koalíció ingyenes jogi tanácsadása július-

ban és augusztusban szünetel. Legközelebb szeptember 10-én 16-tól

17 óráig lesz fogadóóra. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-

as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szervezete
ingyenes adótanácsadást szervez minden hónap második kedd-
jén 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. alatti Fidesz irodában.

FOGADÓÓRA. Kiss László országgyûlési képviselõ (Budapest,
10. választókerület) fogadóórája minden hónap elsõ péntekén
16-tól 17 óráig a III. Mókus utca 1-3. szám alatt. (Telefonszám:
368-9464; e-mail: kiss.laszlo@parlament.hu)

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. szám alatti Jobbik
irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges a 06(30)871-3439-
es számon, ahol külön idõpont-egyeztetésére is mód van.

Nyár, Fellini, Bibliocikli, Egger
Géza – ezek az Óbudai Platán
Könyvtár minikönyvtár szekciójá-
nak hívó szavai. 

AFellini Kultúrbisztró a Ró-
mai-part kultikus helyévé

nõtte ki magát az elmúlt években,
nem véletlenül. A pazar vendég-
látás mellett válogatott kulturális
programokkal várják a partra lá-
togatókat, legyen szó akár film-
vetítésrõl, vagy épp a Bibliocikli
felolvasó délutánjáról.

A Bibliocikli minikönyvtár
idén is a teljes nyáron át élvezi a
Fellini Kultúrbisztró vendégsze-
retetét, ahol rövid lélegzetvételû
könyvekkel, folyóiratokkal és

gyerekkönyvekkel várják a part-
ra érkezõket. A helyben olvasha-
tó nyári olvasmányok mellett az
Óbudai Platán Könyvtár négy al-
kalmas felolvasó délután sorozat-
ra invitálta a érdeklõdõket. A
minikönyvtár nyitó napján, júni-
us 19-én Gulyás Miklós: Óbudai
utcák címû könyvének elsõ ré-
szét olvasta fel Egger Géza, az
Ady Endre Színház színmûvé-
sze. A könyv folytatását július
17-én hallgathatják meg a
Kultúrbisztróba érkezõk. Addig
is álmaink Óbudája: nyár, Fellini,
Bibliocikli...

(A programokat a Holokauszt-
emlékév 2014 - Óbudai kövek so-
rozatban rendezik.)

Álmaink Óbudája
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Lakossági tájékoztatás vaddisznók (Sus scrofa)
belterületi jelenlétével kapcsolatban.
A vaddisznó, az õz, a nyest, a borz vagy a róka
egyre aktívabb jelenléte észlelhetõ nemcsak az er-
dõterülettel közvetlen határos utcákban, telkeken,
hanem a települések belsõ régióiban is.
Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén
egyre nagyobb számban fordul elõ, hogy a lako-
sok vaddisznócsaládokkal, kisebb kondával talál-
koznak. Ezek az állatok méreteiknél és habitu-
suknál fogva félelmet, akár sérülést is okozhat-
nak a velük kontaktusba kerülõkkel.
A vad okozta problémák alapján a következõ tájé-
koztatást adjuk.
1. A lakosok, ingatlantulajdonosok kötelessége az
ingatlan vagy telek határolókerítésének állapot-
fenntartása, illetve gyommentesítése. Elhanya-
golt, rossz mûszaki állapotú kerítés nem fogja
megakadályozni a disznók betörését. Az állatok -
amennyiben kondában járnak -, a territóriumon
belül váltókon közlekednek. A váltók melletti bo-
zótos, elhanyagolt, magas aljnövényzetû terület
kiváló búvóhelyet jelent a konda számára. Ezért
ezeket a területeket karban kell tartani.
Ajelenlegi csapadékhiányos idõszak miatt elõfordul,
hogy az állatok a kerti tavakban dagonyáznak, fürde-
nek. A nem megfelelõ mûszaki állapotú kerítés nem
állja útját a szomjas jószágnak.
2. Kérjük, ne etessék a vadállatokat, sem konyhai
sem zöldhulladékokkal, sem száraz pékáruval, mert
ezek az egyébként intelligens állatok gyorsan megta-
nulják, hogyan szerezhetnek élelmet minél kevesebb
energiával. Azokról a területekrõl, ahova a lakosok

etetéssel odaszoktatták õket, szinte lehetetlen termé-
szetes közegükbe visszaszoktatni a vaddisznókat. 
Meg kell szüntetni az ideiglenes és az állandó
etetési tevékenységet.
3. A vaddisznók családokban élnek, nevelik utódai-
kat. A malacos koca (anyaállat) vehemensen védi
utódait, akár az élete árán is óvja õket. Amennyiben
ilyen állat jelenlétét észleljük, semmi esetre se köze-
lítsük meg az anyát, és ne zavarjuk meg utódai gon-
dozásában. Ilyenkor jó eséllyel ellenünk fordul, az
anya-természetes ösztöneit követve óvja malacait.
4. Akertes ingatlanokon élõk, illetve családi házas
övezetben lakók, ahol közel van az erdõhatár a la-
kott részekhez, gyakran alakítanak ki komposztá-
ló dombokat, vagy kerítésen kívül helyezik el a le-
hullott gyümölcsöt, kerti hulladékot. Az ilyen le-
rakatok természetes gyûjtõhelyei a földigiliszták-

nak, kisrágcsálóknak, amelyek a vaddisznó részé-
re ízletes élelemforrást jelentenek.
Mindkét deponáló megoldás erõsen vonzza a
vaddisznókat. A hulladék szakszerû kezelése se-
gít az állatok távoltartásában. 
5. Létezik kimondottan vadvédelmi kerítés is. Érde-
mes olyan kerítéstípust választani, amely nemcsak
az õzek, szarvasok, nyulak, rókák behatolása, hanem
a vaddisznók betörése ellen is véd. Az internetes vi-
lághálón több típusával is találkozhatunk, ilyen pl. az
Ursus AS Super, a Tetra-Vad, a Salgó vagy az
Agritex vadháló. Közös tulajdonságuk, hogy a kerí-
tés szövése talajközelben jóval sûrûbb, csúszásmen-
tes kialakítású, így sikeresebben meggátolja a vad-
disznó bebújását. Ezt a kerítéstípust nem elég a talaj-
felszínen kiépíteni, a vaddisznók feltépését megelõ-
zendõ a hálót legalább 50 centiméter mélyen le kell
ásni vagy helyezni a talajba. Vásárláskor érdemes
kérni az eladó véleményét ezzel kapcsolatban. 
Avadháló jelölésének (pl. Ursus ASM 180/24/15, 50
m), jelentése: típusnév, kerítés-magasság centiméter-
ben/vízszintes huzalok száma (a huzalok távolsága
eltérõ lehet, alul sûrûbb)/a függõleges huzalok távol-
sága centiméterben; ez után olvasható a tekercs
hossza (50 vagy 100 m). Ennek alapján mindenki ki
tudja választani a számára megfelelõ, és az ingat-
lan/telek helyi adottságaihoz igazodó kerítéstípust.
Az erdõgazdaság a természetes szelekción túl
kilövéssel szabályozza az állományméretet, ete-
tõket-itatókat alakít ki az állatok részére az er-
dõ mélyebb pontjain, valamint folyamatosan
üzemelteti a vadbefogókat.
Kérjük, megfelelõ magatartással minden lakos segít-
sen környezetünk védelmét, és vegyen részt a prob-
léma kezelésében, megoldásában! 

III. kerületi Önkormányzat

Vaddisznók belterületen
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