
Ajtó- és ablakcsere kezdődött az Árpád 
Gimnáziumban. A 115. tanévet már a 
megújult iskolában köszönthetik a diákok.

Fokozott biztonsági intézkedések mellett 
indult augusztus 10-én a Hajógyári-szi-
geten az európai hírű kulturális esemény.

Ingyenes képzés az 50 éven felülieknek 
csütörtökönként 14 órától a Zsigmond 
Király Egyetemen szeptember 15-től.
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Hékás Békás augusztus 28-án 10 órától a Csobánka téren
Az Óbudai Nyár záró eseménye egy igazi családi program – 32. oldal

Az önkormányzat a Városi Kertek Egyesülettel közösen a második közösségi kertet adta át a városi kertészeknek augusztus 5-én. Az Óbudai Kulturális 
Központ udvara a közeli fitneszparkkal és játszótérrel multifunkciós térré alakult.                                                               Fókuszban a városi kertek az 5. oldalon

Megnyílt a Zápor Kert

Rideg betonplaccból zöldellő oázis

Július végétől elérhető 
az óbudai kulturális in-

tézményekben az Óbudai 
Anziksz nyári száma, 

amely most is hetekre ellát 
bennünket olvasmánnyal. 
A kulturális magazin leg-
frissebb száma ismét cse-

mege az Óbuda kulturális 
életének múltja és jelene 
iránt érdeklődő közönség-
nek.         Ajánló a 28. oldalon

Nyári csemegék az Óbudai Anzikszban Színes utcabútorok
Óbuda, a trend városa: vidám látványt nyújtanak 
azok a köztéri mobil bútorok, melyeket Vasarely mű-
vei ihlettek, és az önkormány-
zat megbízásából helyeztek el 
a Fő téren.    Bővebben a 7. oldalon

Fotók: Sánta Balázs
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ÓBUDAI NYÁR JÚNIUS 4.–AUGUSZTUS 28. 

A ’60-as, ’70-es és ’80-as 
évek balatoni nyaralásairól 
szólt dr. Tóth Eszter Zsófia 
előadása a Platán Könyvtár-
ban augusztus 2-án. A há-
rom előadásból és beszél-
getésből álló sorozat har-
madik darabja volt ez, ame-
lyen az üdülési szezon elle-
nére ezúttal is sokan voltak 
kíváncsiak.

M integy ötven ér-
deklődő osztotta 

meg egymással Balaton-
nal, s az úgynevezett 
szocialista időszak nya-
ralásaival összefüggő él-
ményeit a Platán Könyv-
tár kertjében augusztus 
2-án, miután dr. Tóth 
Eszter Zsófia történész 
kellőképpen segített fel-
eleveníteni a megjelen-
tek ezzel kapcsolatos 
emlékeit. Hiszen ki ne 
emlékezne vissza szíve-
sen azokra az időkre, 
amelyekben egyfelől fia-
talabb volt legalább har-
minc évvel, másfelől pe-
dig az idő megszépítő 
messzesége okán is eset-

leg úgy érezheti, hogy 
azok voltak a szép idők? 
Ráadásul kényszerű be-
zártságunk és anyagi le-
hetőségeink miatt hiába 
vágytunk a tengerre, 
Bulgáriától eltekintve 
többnyire meg kellett 
elégednünk a hazaival 
(lásd a magyar tenger ki-
fejezést, vagy a Nekem a 

Balaton a Riviéra című 
dalt).

A tó története
Miután az előadó rövi-

den ismertette a Balaton 
történetét, melyről már a 
római korból is találunk 
utalást, a balatoni hajó-
zás 1847. évi elindulását, 
majd a fürdőélet XIX. 

század végi kezdeteitől 
gyorsan megérkeztünk 
az 1960-as évekig, amely 
időszakot az üdülőtelkek 
parcellázása, a nyaraló-
építések valamint az M7-
es autópálya létesítésé-
nek lassúsága jellemzett, 
és amely két utóbb emlí-
tett folyamat minden bi-
zonnyal szorosan össze-
függött. Ha pedig nem 
volt telkünk, akkor a vál-
lalati üdülők nyújtotta 
akkori kényelem állt ren-
delkezésünkre, illetve 
gyermekeknek az úttörő-
táborok, s az ilyen össz-
népi nyaralásokról a ko-
rabeli vállalati lapok, 
üzemi újságok terjedel-
mesen be is számoltak. 
Az ilyen források kutatá-
saiból lehet például tud-
ni, hogy olyanok is vol-
tak, akik a vállalat nyúj-
totta lehetőségeket sem 
vették igénybe, hanem 
ilyenkor végezték el ott-
hon a nagytakarítást, 
vagy meglátogatták a vi-
déki rokonokat. 

Utazás stoppal
A Balatonra eljutással 

összefüggően természe-
tesen szóba került az au-
tóstopp „intézménye”, 
amelyet a rendszer való-
ban megpróbált intézmé-
nyesíteni a stoppos iga-

zolvány bevezetésével, 
ami azonban nem terjedt 
el nálunk, mert vélhető-
en Kerouac mintául szol-
gáló, Üvöltés című regé-
nyének megfelelően a 
korabeli fiatalok minden 
kötöttség nélkül kíván-
tak utazni. Szó volt a 
szerethető NDK-s lá-
nyokról, mint ahogy a 
kelet- és nyugat-németek 
itteni találkozásáról, il-
letve az őket figyelő 
Stasi-ügynökök (Kelet-
Német állambiztonsági 
szolgálat) itteni tevé-
kenységéről is. 

Tiltott dolgok
De ha már az elcsábí-

tásra ingerlő NDK-s lá-
nyoknál tartottunk, ak-
kor nem maradhatott ki a 
Balaton partján akkori-
ban leginkább dübörgő 
discók világa sem, s en-
nek az önfeledt szórako-
zási formának akár ellen-
pontjaként is említhetők 
a Galántai György neve 
által fémjelzett balaton-
boglári kápolnatárlatok, 
amelyek amellett, hogy 
avantgárd bemutatkozó 
lehetőségek voltak, egy-
ben a hivatalos kultúrpo-
litikával szembeni meg-
mozdulásoknak, éppen 
csak tűrt, de aztán in-
kább tiltott happeningek-
nek voltak nevezhetők.

Szoba kiadó
Aztán amikor a ’80-as 

években a Balaton meg-
telt, még évekig virág-
zott a lángossütők és a 
szoba-, illetve házkiadá-
sok világa (lásd Zimmer 
Feri című film), hogy az-
tán átadja a helyet a rend-
szerváltozást követő 
hosszú, mai napig is tar-
tó lassú enyészetnek. Ez 
az időszak azonban már 
nem a korábbi évtizede-
ket fürkésző kutató vizs-
gálatának tárgya.

Bodzay Zoltán

Régi balatoni nyarak a Platánban

Daniel Glattauer: 
Párterápiá-ja méltó 

követője a „Gyógyír észa-
ki szélre” című darabjá-
nak. Glattauer új drámája 
megmutatja a család tár-
sadalmi beágyazódásá-
nak fontosságát és ennek 

a beágyazódásnak köz-
vetlen hatásait az egyes 
emberre, annak életére és 
mindennapjaira.  A kö-
zönség rövid idő alatt el-
kapkodta a színházjegye-
ket. És nem kellett csalat-
kozniuk. Az Óbudai Tár-

saskörben öt alkalommal 
telt házzal játszották au-
gusztus 3-7. között az el-
gondolkodtató, szórakoz-
tató színművet, melynek 
szereplői Balla Eszter, 
Debreczeny Csaba és 
Mészáros Máté voltak.

Párterápia a kertben

Fotó: Antal István
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A „Római part 14.” pályázat zsűrizett alkotásai szabadtéri kiállításon láthatók a Kórház utcában az Óbudai Nyár programjában augusztus 31-ig

Az Óbudai Nyár színvonalas 
programjaiból Békásmegyer 
is kivette a részét. 

A Csobánka Tér-Zene 
elnevezésű koncert-

sorozatban júniustól fellé-
pett többek közt az Aelia 

Sabina Percussion Or-
chest ra, a Four Fathers, a 
Herencsár-Horváth-Mar to-
nosi trió és a Tees Valley If-
júsági Szimfonikus Zene-
kar. A sorozat zárásaként a 
Hampshire County Youth 
Orchestra nyújtott nagyze-

nekari élményt a közönség 
számára. A 150 tagú Ifjú-
sági Zenekarba Nagy-Bri-
tannia minden tájáról ér-
keztek muzsikusok. Ha-
zánkba közel 100 taggal ér-
keztek, zenei vezetőjükkel, 
Carl Clausennel.

Csobánka Tér-Zene

A sZemPöl Offchestra Csíkszeredáról érkezett, hogy ingyenes koncertet adjon a Zichy-ud-
varban az Óbudai Nyár programjában július 30-án. Zenéjük egyik fő eleme a játékosság és 
a teatralitás. Nincs két egyforma hangzás, szabadon kalandoznak a stílusok között. A csa-
patban két vj (video jockey) is helyet kapott, akik élő vetítéseket illetve mappinget használ-
nak, ezáltal audiovizuális eseménnyé alakítják a koncerteket. Zenei világuk elektronikai 
alapokra épülő őrületet kever – egyedi műfajmeghatározásuk a balkan-teatro-disco

A műfaj legnagyobb 
hazai és külföldi 

képviselői immár ne-
gyedszer léptek a főváros 
egyik legkedveltebb sza-
badtéri színpadára július 
27-től 29-ig. Az Óbudai 
Nyár rendezvénysorozat 
részeként háromnapos 
blues fesztivált tartottak a 
Kobuci Kertben.

A Kobuci blues kocs-
mává alakult, ahol kedvelt 
hazai és külföldi zeneka-
rok váltották egymást a 
színpadon, a műfaj sze-

relmeseinek nagy örömé-
re. Az esemény jó alka-
lom volt arra is, hogy a fi-
atalok is megismerkedje-
nek a stílussal. Kilenc fel-
lépő, köztük Little G. 
Weevil, „Sir” Oliver 
Mally, Jambalaya és a 
holland T-99 adott kon-
certet. A közönség idő-
utazást tehetett képzelet-
ben a zenekarok által a 
Mississippi partján, a jazz 
és a blues bölcsőjének 
számító New Orleansban 
találhatták magukat. 

Mostanra mind töb-
ben tudják, hogy a 

Fő téri Gázlámpa Kioszk 
nemcsak kávé-különle-
gességeiről, koktéljairól 
és finomságairól ismert. 
Hétről hétre kulturális 
„csemegékkel” várják az 
arra járókat. 

Példának okáért We
szely Ernő maga is a han-
gulatos térzene rajongója, 
így az őt hallgatók sem 
számíthatnak kevesebbre. 

Harmonikajátékában ha-
misítatlan francia sanzo-
nok, argentin tangók és 
könnyed swing dallamok 
köszönnek vissza, melyek 
akár egy pohár bor társa-
ságában valódi kikapcso-
lódást jelentenek. Óbudai 
lakosként már alig várja, 
hogy ismét az itteni kö-
zönségnek zenélhessen a 
Gázlámpa Kioszk tera-
szán augusztus 24én 18 
órai kezdettel.

Blues időutazás

Csemegék a Kioszknál

Fotó: Antal István

Fotó: Antal IstvánAz oldalt összeállította Szeberényi Csilla
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Révész Máriusz, a ke-
rékpározásért és az 

aktív kikapcsolódásért fe-
lelős kormánybiztos is 
utalt rá: a témához illesz-
kedően kitűnő helyet ta-
láltak, hiszen a Graphisoft 
Park közvetlen közelében 
fut az EuroVelo 6 nemzet-
közi bicikliútvonal, egy-
úttal a This is Melbourne 

Too kávézó az egyik hely-
színe az önkormányzat 
Bike & Breakfast, ingye-
nes biciklisreggeli prog-
ramjának. 

Új kerékpárutak 
épülnek 

országszerte
A kormány 30 milliárd 

forintot fordít kiemelt 

kerékpáros beruházá-
sokra. Révész Máriusz 
hangsúlyozta: a kormány 
elkötelezett a kerékpáros 
fejlesztések mellett. Az 
elmúlt években 984 kilo-
méter kerékpárút épült 
meg uniós forrásból. A 
fővárosban pedig nem 
volt példa olyan mértékű 
fejlesztésre e területen, 
mint 2010 óta.

Terveik közt szerepel a 
Duna mentén, a Bécs-
Budapest, alatta pedig a 
Budapest-Balaton nyom-
vonal, illetve a már meg-
lévő kör-balatoni kerék-
párút felújítása is priori-

tásként szerepel. A keleti 
országrészben 2018-ig 
elkészülnek a Debrecen-
Nagyvárad kerékpárút 
hiányzó szakaszával, il-
letve északkeleten a To-
kaj-Tiszabecs és Tokaj-
Tarcal kerékpárúttal is, 
valamint a Tisza-tó kö-
rüli bringaút hiányzó, 7 
kilométeres szakasza is 
megépül addigra.

Arra az újságírói véle-
ményre, mely szerint 
Budapesten kerékpáros 
ügyben stagnálás törté-
nik, Révész Máriusz ki-
emelte a főváros a kerék-
páros fejlesztések terén 
elért eddigi eredményeit, 
valamint megemlített 
több kerületi önkor-
mányzatot, köztük Óbu-
da-Békásmegyert is, 
ahol kifejezetten fontos-
nak tartják a kerékpáros 
fejlesztéseket.

Óbuda 
többszörösen is 
kerékpárosbarát

Érdemes megemlíteni, 
hogy a kerületi polgár-
mesteri hivatal idén ne-
gyedszer nyerte el a 
Kerékpárosbarát Mun-
kahely címet. A hivatal 
már 2009-ben vásárolt 
20 kerékpárt a dolgozói-
nak, hogy ezzel is ösztö-
nözze az egészséges és 
sportos életmódra átté-
rést, és hogy környezet-
kímélő eszközt kínáljon 
a munkába járáshoz. Ezt 
követően az elmúlt évek 
során további 30 kerék-
párral gazdagították a 
flottát. Nemrégiben úgy 
döntött az önkormányzat 
vezetése, hogy havonta 
(maximum) 8 ezer fo-
rinttal támogatja a bicik-

livel közlekedő munka-
társait, attól függően, 
hogy milyen rendszeres-
séggel használják a ke-
rékpárt. De a támogatá-
sok nemcsak a dolgozók-
nak kedveznek, hiszen a 
kerületi lakosok igen 
méltányos áron, napi 200 
forintért használhatják 
az Óbudai Kerékpárköl-
csönző bringáit.

Az elmúlt évek kultu-
rális programkínálatá-
nak növelése magával 
hozta, hogy a kerületen 
kívüliek is gyakran vá-
lasztják célpontjuknak 
Óbudát, illetve a kerüle-
tet átszelő EuroVelo 6 
nemzetközi biciklis út is 
elkerülhetetlenné tette a 
III. kerületet a két keré-
ken érkezők számára. Az 
önkormányzat mindezt 
felmérve Bike & Break-
fast elnevezéssel idén 
februárban elindította 
ingyenes bringásreggeli 
programsorozatát, mely-
ben minden hónap utolsó 
péntekén a kerület két 
pontján egyidejűleg in-
gyen reggelit kapnak a 
kerékpárral érkezők.

A kormánybiztos az 
Óbuda újság kérdésére 
válaszolva kifejtette: kö-
vetendő példának találja 
a sok jó példa mellett az 
óbudait, ahol az önkor-
mányzat anyagilag is 
ösztönzi a hivatalban dol-
gozók kerékpárral mun-
kába járását. Elmondta 
továbbá: nem zárkóznak 
el attól, hogy a kerékpár-
útvonalak fejlesztését kö-
vetően, kormányzati szin-
ten is foglalkozzanak ha-
sonló gyakorlat kidolgo-
zásával. 

Szeberényi Csilla

Óbuda kerékpáros programja például szolgálhat 
a kormányzati elképzelésekben

Várhatóan 2017 tavaszáig 
más útvonalon jár a 26-os 
és a 226-os autóbusz, mert 
a Margitszigeten csatorná-
zási munkákat végeznek és 
a buszok a Margit hídi lehaj-
tót nem használhatják. 

A forgalmi rend első 
ütemében, 2016 

őszéig a 26-os busz az 
Árpád híd M és a margit-
szigeti Szabadtéri Szín-
pad megállóhely között 
jár, a 226-os busz pedig 
az Árpád híd M és az 
Óbudai-sziget között köz-
lekedik, betérve a Margit-
szigetre. A Margitsziget 
gyalogosan továbbra is 

megközelíthető mind az 
Árpád, mind a Margit híd 
felől, ezért akinek az útja 
a népszerű pihenőhely dé-
li felére vezet, annak ér-
demes a 4-es vagy a 6-os 
villamosról a szigetnél le-

szállva, sétálva megköze-
lítenie azt. A Margitsziget 
területe továbbra is védett 
övezet, ezért oda az épít-
kezés ideje alatt is csak 
érvényes engedéllyel le-
het behajtani.

Változás a 26-os és a 226-os busz vonalán

Bringásreggeli a Záhony utcai This is Melbourne Too kávézóban, ahol friss péksütemény-
nyel, gyümölcslével és kávéval várták július 29-én a kerékpárral érkezőket

Nem véletlen, hogy Óbudán tartotta sajtótájékoztatóját a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a „Nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt kerékpáros beruházások és további tervek 
címmel” augusztus 3-án. Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata kiemelt figyelmet szentel annak, hogy minden lehetsé-
ges módon ösztönözze a biciklis közlekedést, legyen szó a 
helyi lakosokról, önkormányzati intézményben dolgozókról. 

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs
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Az Óbudai Kulturális Központ 
udvara a Zápor Kerttel multi-
funk ciós térré alakult. Az ön-
kormányzat a Városi Kertek 
Egyesülettel közösen ezzel a 
második, egyébként pedig a 
harmadik kertet adta át a vá-
rosi kertészeknek.

2013 közepén nyílt az 
első közösségi kert 

Óbudán. A Városi Kertek 
Egyesület az önkormány-
zat elképzeléseit megva-
lósítva a Békási Kerttel 
közelebb hozta a termé-
szetet a lakótelepi környe-
zetben élőkhöz. A Juhász 
Gyula utca-Királyok útja 
kereszteződésénél Békás-
megyeren található 1005 
négyzetméteres, 27 par-
cellás kert a közösséget, a 
közösség pedig a kertet 
alakította.

Az Óbor-körrel közö-
sen megvalósított kert, 
Békásmegyer-Ófalun (a 
Szent József plébánia tel-
kén) a már meglévő kö-
zösség összefogásának 
köszönhetően indult 2014 
nyarán. Akkor Bús Ba
lázs polgármester el-
mondta, az önkormányzat 
kiemelten fontosnak tartja 
a civil összefogást és anya-
gi ráfordítással is igyek-
szik támogatni a hasonló 
kezdeményezéseket. 

Összehozza 
az embereket
A most átadott Zápor 

Kert a két célt ötvözi. Kö
zösséget épít, valamint a 
már meglévő közösséget 
hozza még inkább össze. 
Az Óbudai Kulturális 
Központ programjait, ren-
dezvényeit, az udvarán lé-
vő játszóteret eddig is ren-
getegen látogatták, akiket 
a közös érdeklődés már 
összekovácsolt. Most 
újabb tagok csatlakozhat-
tak a helyi közösséghez. 
Az ilyen és hasonló helyek 
kikapcsolódási lehetősé-
get, hasznos időtöltést, a 
gyermekeknek tanulási él-
ményt nyújt a növények 

megismerése és gondozá-
sa révén.

- Amit én a legfonto-
sabbnak tartok a kezde-
ményezésben, az az ön-
kormányzat vezetése által 
propagált közösséget épí
tünk szlogen gyakorlati ki-
vitelezése – nyomatékosí-
totta a polgármester. Idéz-
te Jahn Gale dán építészt, 
aki szerint az ember leg
fontosabb szükséglete a 
másik ember társasága.

Népszerű kertek
Rosta Gábor, a Városi 

Kertek Egyesületének el-
nöke elmondta: a főváros-
ban ez a hetedik, a kerü-
letben pedig a második 

kertjük, mely önkormány-
zati támogatással jött lét-
re. Huszonhat ágyást ala-
kítottak ki, melyeket a 
környéken lakó családok 
művelnek. A Zápor Kert a 
közeli Zápor utcáról kapta 
a nevét, a közösséget kis-
gyermekes családok és 
nyugdíjasok alkotják.

-  Ahol állunk, egy ezer 
méteres betonplacc volt. 
Amikor megnéztük a kez-
deti munkálatokat, az em-
berek kávéval a kezükben 
jöttek hozzánk, és el-
mondták, mennyire örül-
nek, hogy eltüntetjük a si-
vár, szürke felületet. A ká-
nikulában a beton felfor-
rósodott, éjjel duplán adta 

ki magából a hőt, és még 
büdös is volt. Most pedig 
egy öntözött kis oázis van 
itt helyette. Többfunkciós 
tér alakult ki, a fitnesz-
parkkal és a játszótérrel 
együtt – tette hozzá az 
egyesület elnöke.

A 960 négyzetméteres 
kertben jelenleg 40 fős vá-
rakozási lista van. Majd-
nem kétszer annyian vára-
koznak, mint amennyi 
ágyást létesítettek. Nem 
kérdés tehát a népszerűsé-
ge. E tapasztalatok mentén 
az önkormányzat újabb 
közösségi kerteket kíván 
létrehozni. Tervek szerint 
az Amfi Kert lehet a követ-
kező.                              (sz)  

Megnyílt a Zápor Kert

Rideg betonplaccból zöldellő oázis

Szeptember 2-án egy va-
rázslatos estére megnyílnak 
Budapest közösségi kertjei. 
Városszerte több mint 10 
helyszínen, kertbejárással, 
finom ételekkel, színes prog-
ramokkal várják mindazo-
kat, akik bepillantanának a 
városi kertészek világába. A 
kezdeményezéshez csatla-
kozott a Békási Kert is. 

A z elmúlt években 
több mint két tucat 

közösségi kert jött létre 
Budapesten. Elhanyagolt 

lakótelepi zöldterületek, 
iskolaudvarok, vagy épp 
üresen álló belvárosi fog-
híjtelkek alakultak rövid 
idő alatt helyi és egészsé-
ges zöldségek, gyümöl-
csök megtermelésére, pi-
henésre, kapcsolatépítés-
re alkalmas sokfunkciós 
közösségi terekké.  Az El-
ső Közösségi Kertek Éj-
szakáján több mint 10 
kertközösség együttmű-
ködésének köszönhetően 
minden érdeklődő számá-
ra lehetőség nyílik bepil-

lantani a városi kertek iz-
galmas és változatos vilá-
gába.

A kezdeményezés ötlet-
gazdája a VIII. kerület-
ben található Grundk3rt. 
A szervezők célja, hogy 
felhívják a figyelmet a kö-
zösségi kertek értékeire – 
a környezettudatos gon-
dolkodástól az egészség-
megőrzésen és rekreáción 
át a közösségépítésig. 

Az eseménnyel szeret-
nék beindítani a látoga-
tók fantáziáját és kezde-
ményezőkészségét. Elő-
segíteni, hogy a „Mi len
ne, ha én is kertészked
nék valahol?” gondolata 
valósággá váljon. Meg-
mutatni, mit jelent az az 
összefogás és együttmű-
ködés, ami a kertészeket 
a kert gondozása során 
közösséggé formálja.

Közösségi Kertek Éjszakája először

A csatlakozó kertközösségek: Aranykatica Kert; 
Békási Kert; Csárdás Kert; Élet-Kert Közösségi 
Udvar; Erdőkert; Fókusz Női Csoport Kertje; 
Grundk3rt; Kerthatár Közösségi Kert; Kékvirág 
Kert; Kisdió Kert; Leonardo Kert; Lőrinci Kertelő; 
Polgárőr Közösségi Kert; Zug-kert. Valamennyi 
helyszínen izgalmas programokkal készülnek az 
eseményre. Egyebek mellett felolvasás, közös fő-
zés, kürtőskalács-sütés és koncertek várják a láto-
gatókat az Első Közösségi Kertek Éjszakáján. 
Időpont: 2016. szeptember 2. 18 órától. Bővebb 
információ: Közösségi Kertek Éjszakája.

Tárt karokkal vár a Békási Kert
A Békási Kert (Budapest III. kerület Békásmegyer, 
Juhász Gyula–Királyok útja) az alábbi programmal 
készül szeptember 2-án.
• 18-tól 20 óráig: gyerekprogramok, ismerd fel a növé-
nyeket és tedd ki a matricát, zöldség-gyümölcs puzz-
le, meseolvasás. • 18 órától: nagyobbaknak meridián 
torna, fűszer és termés felismerés ízről, illatról, tapin-
tásból, vízpumpáló verseny (Norton kút), ki lehet pró-
bálni a kerti munkákat. • 20 órától: szalonnasütés.
Jó tanács: aki jön, hozzon szúnyogriasztót és elem-
lámpát. A kert 22 óráig tart nyitva.

Fotók: Sánta Balázs
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Rácz Andrea (Fidesz-KDNP) 
önkormányzati képviselő 8. 
számú választókörzetét dél-
ről a Táborhegyi út 
és a Zúzmara utca, 
nyugatról a II. ke-
rületi erdő, északi 
irányból a város-
határ, míg kelet fe-
lől a Bécsi út hatá-
rolja, illetve ide 
tartozik még a 
Gyógyszergyár úti 
lakótelep egy része is. A kép-
viselőt az egyik legszebb 
óbudai terület fejlesztési le-
hetőségeiről kérdeztük.

Hétköznapi 
gondok

 Milyen problémákkal 
keresték meg az elmúlt 
időszakban legtöbbször 
a választókerületiek?

- A kerületnek ez a része 
többnyire zöldövezeti, 
hegyvidéki terület, ahon-
nan a lakók legtöbbször 
olyan hétköznapi problé-
mákkal keresnek meg, 
mint a kátyúk vagy az ille-
gális szemétlerakás, ami a 
kívülállóknak esetleg jelen-
téktelennek tűnik, de az itt 
élőknek bosszúságot okoz. 

A hozzám érkező 
illegális szemét-
lerakással kap-
csolatos kérések-
nek mindegyikét 
sikerült rövid idő 
alatt orvosolni, és 
a szemetet elszál-
lították.

Fontosnak tar-
tom, hogy az itt élőket és a 
problémáikat megismer-
jem, aminek érdekében 
rendszeresen részt veszek 
a körzetemben szervezett 
programokon képviselő-
ként, illetve mint az ön-
kormányzat civil és nem-
zetiségi bizottságának 
tagja. Rendszeresen tar-
tok fogadóórákat, így le-
hetőségem van arra, hogy 
folyamatos kapcsolatot 
ápoljak a lakossággal. 

A körzetemhez tartozó 
Csúcshegy térségéből el-
sősorban az utak rossz ál-
lapota miatt kapok meg-
keresést. Az elmúlt évben 
a kerületben mintegy 19 
kilométernyi új szenny-
vízcsatorna épült, amiből 

a választókerületemben is 
számos utca csatornázása 
megoldódott, ennek kö-
szönhetően pedig zöl-
debb, tisztább lakókör-
nyezet alakult ki. 

Tanulmányterv 
Csúcshegyről
 Milyen fejlesztések 

várhatók a következő idő
szakban?

- A csúcshegyiek azt 
szeretnék, ha a mostani 
mezőgazdasági terület bel-
területként lenne nyilván-
tartva. A képviselő-testület 
néhány hónapja megsza-
vazta, hogy a Csúcshegy 
ügyében tanulmányterv 
készüljön, amely első lépé-
se lehet a belterületbe vo-
nás távlati folyamatának.

A másik fejlesztési lehe-
tőség az Ilonka utcai ját-
szótér megépítése, ami 
többek között azért fontos, 
mert az egész hegyvidéken 
csak egyetlen kis zárt ját-
szótér van, a Laborc utcá-
ban. Ugyanakkor sok 
anyukának van igénye ar-

ra, hogy a gyermekét kö-
zösségbe vigye. A kertes 
házak udvarán lehetőség 
van homokozót, mászókát 
felállítani, mégis szíveseb-
ben játszanak a gyerekek a 
kortársaikkal, miközben a 
szülők is beszélgethetnek 
egymással. Ez a közösségi 
tér a közösségépítés kiváló 
lehetősége lehetne.  A tér-
ségben kevés az üres telek, 
de nyár elején az Ilonka ut-
cában egy kisméretű telket 
felajánlott az önkormány-
zat erre a célra. 

Közösségi 
tervezés

Ezt követően júniusban 
elkezdődött a kerületünk-
ben már szokásos közössé-
gi tervezés erre a területre 
is, amelynek összejövetelé-
re nagyon sok családos la-
kó eljött.  Az utcában lakók 
azonban attól tartanak, 
hogy a játszótér zavarná a 
nyugalmukat, esetleg az 
autóforgalom is nő. A gyer-
mekes szülők éppen ellen-
kezőleg, gyalog szeretné-

nek a játszótérre menni, 
mert az volt eddig a gond-
juk, hogy autóba kellett ül-
ni, hogy eljussanak egy tá-
volabbi játszótérre. Most itt 
tartunk, de én remélem, 
hogy sikerül megegyezni a 
feleknek úgy, hogy min-
denki jól járjon. Ha ez rö-
vid időn belül létrejönne, 
akkor itt még az idén elké-
szülhetne a játszótér na-
gyon sokak örömére. 

A közelmúltban pályá-
zott mintegy 100 millió 
forint értékben az önkor-
mányzat a Királylaki és a 
Hedvig utca felújítására, 
amely munkálatok három 
ütemben folytatódnának. 
Nagyon bízom a pályázat 
sikerességében. 

Az önkormányzat tehát 
megteszi azt, amit tud, 
ám a kertesházas övezet-
ben sokat segíthetne, ha 
mindenki a maga környe-
zetében, a saját területe 
előtti járdákat és vízelve-
zető árkokat rendben tar-
taná, így az összkép ren-
dezettebb lehet.   Bodzay

Közvetlen kapcsolatban a lakókkal

Az önkormányzat minden közterület-el-
nevezés során kikéri a helyiek vélemé-
nyét. A képviselő-testület Bús Balázs 
polgármester előterjesztése alapján 
szeptemberben dönthet a javaslatról.
A Kétfarkú Kutya Párt a napokban felve-
tette, hogy Kaszásdűlőn, egy eddig névte-
len közterületet a nemrégiben elhunyt 
olasz színészről, Carlo Pedersoli művész-
neve után Bud Spencerről nevezzenek el. A 
kezdeményezés ötletére nyitott az önkor-
mányzat vezetése is, ezért a helyi lakosság-
hoz fordul azzal a kérdéssel, hogy:
Támogatják-e, hogy a Búza utca-Köles 
utca-Szérűskert utca-Zab utca közötti 
füves terület egy részét Bud Spencerről 
nevezzék el?
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
elve, hogy a kerület lakosaival közösen, 

velük egyetértésben és a szabályok 
betartása mellett hozza meg a helyi 
polgárokat érintő döntéseket, a 
közterület-elnevezésekkel kapcso-
latban pedig már 2006 óta kikéri a 
környéken lakók véleményét.
Háromféleképpen mondhat véle-
ményt a lakosság:
• a Pethe Ferenc téri termelői pia-
con augusztus 18-án és 25-én a 
„Közel az emberekhez” feliratú 
standon jelezhetik támogatásukat 

vagy ellenvetésüket;
• véleményt nyilváníthatnak online szava-
zás segítségével is a obuda.hu weboldalon 
keresztül;
• elküldhetik javaslatukat a kozelazemberek-
hez@obuda.hu e-mail cím re.
A közterület-elnevezéssel kapcsolatos sza-
vazás augusztus 28-án éjfélig tart.
A beérkezett szavazatokat összegezve Bús 
Balázs polgármester a szeptemberi képvi-
selő-testületi ülésre beterjeszti a javasla-
tot, amit jóváhagyás után a közterület-el-
nevezések tekintetében illetékes fővárosi 
közgyűlésnek kell megszavaznia.
Köszönjük, hogy támogatja az önkor-
mányzat munkáját az eljárási szabályok 
betartásában és Ön is részt vesz a kerületi-
ek életét befolyásoló döntések előkészíté-
sében!      

Bud Spencer park Kaszásdűlőn?

Szavazás

Közel az emberekhez
Tisztelt Óbuda-Békásmegyeri Polgár!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelt fi-
gyelmet fordít a lakossági kapcsolattartás fejleszté-
sére és a civil szervezetekkel folytatott párbeszéd 
előmozdítására. Határozott célunk, hogy a rendel-
kezésünkre álló pénzügyi forrásokat úgy használjuk 
fel, hogy az a lehető legjobban szolgálja a kerületi 
polgárok, kerületünkben működő szervezetek érde-
keit. Hisszük továbbá, hogy konstruktív együttmű-
ködés keretében, valódi közösséget alkotva kerüle-
tünket még élhetőbbé és vonzóbbá tehetjük.
Szeretnénk, ha megosztaná velünk azokat a prob-
lémákat, megoldandó feladatokat, amelyekről úgy 
gondolja, hogy önkormányzatunk képes segíteni 
Önnek. Kerületünk mindennapjaival kapcsolatban 
felmerülő javaslatait, ötleteit, működésünkkel kap-
csolatos véleményét is bátran megfogalmazhatja 
felénk, legyen szó közterületi fejlesztésekről, vagy 
akár a különböző ellátórendszereket érintő észre-
vételekről.
Kérjük, hogy ötleteit, észrevételeit és javaslatait 
2016. október 15-ig küldje meg részünkre, postai 
úton a Polgármesteri Hivatal Ügyfélkapcsolati 
Irodájának címezve (1033 Budapest, Harrer Pál 
utca 2.). Az Ügyfélkapcsolati Irodán személye-
sen is leadhatja levelét, továbbá amennyiben az 
elektronikus kapcsolattartási formát választja, 
visszajelzését a kozelazemberekhez@obuda.hu 
e-mail címre várjuk.
Együttműködését előre is köszönjük!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
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Színes, vidám látványt nyúj-
tanak azok a Vasarely művei 
ihlette köztéri mobil búto-
rok, melyeket a Hello Wood 
csoport alkotott, és az ön-
kormányzat megbízásából 
helyeztek el a Fő téren.

Hogyan kerülhetnek 
a Fő tér patinás épü-

letei közé modern, élénk 
színű, akár „szertelenné” 
is formálható mobil ut-
cabútorok? Az eddigiek-
től eltérő, talán meghök-
kentő látványt nyújtanak 
a „köztéri alkotások”, 
egyúttal meg is törik a 
már megszokottakat.

Pozsár Péter, a Hello 
Wood társalapítója el-
mondta: a III. kerületi az 
első önkormányzat, ahol 
nyitott kapukat dönget-
tek. A tízéves csoport 
projektjeiben dizájnerek, 
építészek, tájépítészek 
alkotnak. Programjaikra, 
táborukba a világ min-
den részéből érkeznek. 
Az önkormányzat veze-
tése további közös pro-
jekteket is szeretne létre-
hozni, ezért elképzelhe-
tő, hogy a Hello Wood-

nak állandó helyszínt 
biztosítana a Zichy-kas-
tély egyik szárnyában.

Patinás kontra 
modern?

Bús Balázs polgár-
mester az utcabútorok 
kihelyezésekor: - Alap-
vetően nyitottak voltunk 
a kezdeményezésre. Ko-
rábban is hallottam az 
igencsak kreatív Hello 
Wood csoport tevékeny-
ségéről. Amit ők, főleg a 
szociális építészet terén 
végeznek, nagyon újsze-
rű gondolatok mentén 
alakulnak. Nagyon iz-
galmas projekteket hoz-
nak létre, és reményeim 
szerint ilyenekből egyre 
többet meg tudunk majd 
valósítani. Persze mindig 
vannak olyanok is,  akik 
azt gondolják, hogy egy 
hagyományos térbe mo-
dern, újszerű dolgokat 
nem lehet elhelyezni. Én 
nem így gondolom. Rá-
adásul, ha valaki ismeri 
a tér körül lévő múzeu-
mokat, akkor tudhatja, 
hogy gyakran a Kassák 
és a Vasarely Múzeum 

miatt jön ide elsősorban 
sok külföldi. Ezen művé-
szek munkái és a közve-
tített modernitásuk tu-
risztikai jelentőséggel 

bírnak. Érdemes erre 
építeni, ezt Óbudának ki 
kell használnia.

Fő tér, 
ami a közösségé

- Szeretnénk ha a Fő tér 
egyre inkább a közössé-
gek kedvelt színtere len-
ne. Ezért kell olyan funk-

ciókat létrehozni, melyek 
ezt lehetővé teszik. Ezért 
szervezünk ide progra-
mokat, projekteket, ezért 
alakítottunk ki egy galé-

riahelyiséget, és alakíttat-
tuk át a gázfogadó állo-
más épületét és nyitottuk 
meg benne a Gázlámpa 
Kioszkot. Aki erre jár, azt 
is láthatja, milyen népsze-
rű az óriás sakktábla, 
melyből Békásmegyeren 
és Kaszásdűlőn is szeret-
nénk majd létrehozni 

egyet-egyet – fejtette ki a 
polgármester, aki hangsú-
lyozta: - Az önkormány-
zat vezetése azzal a céllal 
támogatta a színes, geo-
metrikus formájú utcabú-
torok elhelyezését, hogy 
tovább erősítse a jó adott-
ságú Fő tér közösségi 
funkcióját. Ebből adódó-

an jó ötletnek találtuk, 
hogy olyan utcabútorokat 
helyezzünk el, melyek, 
amellett, hogy művészeti 
értéket hordoznak, az erre 
járók egy kis megpihe-
nésre, kisebb közösségi 
csoportok, fiatalok talál-
kozóhelyként használhat-
nak.                        Sz. Cs.

Óbuda, a trend városa 
– színes utcabútorok a Fő téren

Közel 100 millió forintos kor-
mányzati támogatással, illetve 
önkormányzati hozzájárulás-
sal energetikai korszerűsítés 
kezdődött a nagy múltú Óbu-
dai Árpád Gimnáziumban.

A z NGM közlemé-
nyében emlékeztet, 

hogy Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, 
a térség országgyűlési 
képviselője januárban je-
lentette be Bús Balázs 
III. kerületi polgármes-
terrel, hogy a kormány 
tavaly év végi döntésé-
nek értelmében 1,6 milli-
árd forinttal támogatja a 
városrész fejlesztéseit.

A szaktárca közlése sze-
rint ebből az összegből ké-
szülhet el a Váradi utca 
meghosszabbítása, és in-
dulhat a III. Kerületi Tor-
na és Vívó Egylet létesít-

ményeinek megújítása is. 
A beruházások közül első-
ként az Árpád Gimnázi-
um nyílászáróinak cseréje 
valósul meg, az ablakbe-
építési munkálatok július 

26-án kezdődtek el. A kor-
szerűsítési munka jelen ál-
lapot szerint 126,5 millió 
forintba kerül majd, a 95 
milliós állami forrást az 
önkormányzat egészíti ki. 

(A rekonstrukció során 
felmerült, korábban nem 
tervezett feladatok további 
15 millió forint körüli 
plusz forrást igényelnek az 
önkormányzattól.)

A beruházás eredmé-
nyeképpen jóval olcsób-
ban lehet majd az épületet 
üzemeltetni, a kivitelező 
cég ígérete szerint augusz-
tus végére készülnek el a 
több száz ajtó és ablak cse-
réjével, így szeptember-
ben már a megújult iskolá-
ban kezdődhet az Árpád 
Gimnázium 115. tanéve. 

A gazdasági eredmé-
nyeknek és a szigorú költ-
ségvetési politikának kö-
szönhetően nyílt lehetőség 
arra tavaly év végén, hogy 
a magyar kormány jelen-
tős, 18 milliárd forint több-
letforrással támogassa az 
önkormányzatok munká-
ját, a forrásból 135 magyar-
országi település fejleszté-
seit segíti a kabinet, köztük 
az óbudai beruházásokat – 
fogalmazott a közlemény-
ben a minisztérium.

Megújul a nagy múltú Árpád Gimnázium

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Antal István
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Gyermekszállítási kedvezmények 
az új tanévre

Az elmúlt tanévben kiadott gyermekszállítási par-
kolási kedvezmények érvényessége augusztus vé-
gén lejár. Az új tanévre új kérelem beadása szüksé-
ges! Az Óbudai Parkolási Kft. felhívja ügyfelei fi-
gyelmét, hogy a 2015. szeptember 1. óta kiadott, a 
2015/2016-os tanévre kiállított intézménylátogatási 
igazolások alapján igényelt gyermekszállítási ked-
vezmények érvényessége 2016. augusztus 31-én 
lejár. Amennyiben az érintettek a 2016/2017-es 
tanévben is igénybe kívánják venni a gyermekszál-
lítási kedvezmény biztosította díjmentes parkolás 
lehetőségét, úgy szíveskedjenek az új tanévre kiál-
lított intézménylátogatási igazolás birtokában a 
szükséges nyomtatványok kitöltésével és a költ-
ségtérítési díj megfizetésével új kérelmet benyújta-
ni a társaság ügyfélszolgálatán.

Korhatártalanul – 50 után is aktívan

Endrei Judit egykori televíziós műsorvezető „Korhatárta-
lanul – 50 után is aktívan” című könyvét mutatták be az 
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézményben nemrégiben

Szociális gondozót keres az ÓSZSZI
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény szociá-
lis gondozó munkakör betöltésére munkatársat ke-
res teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszonyba. Pályázati feltétel: középfo-
kú végzettséggel rendelkező (szociális gondozó, 
általános ápoló és asszisztens, felnőtt szakápoló). 
Önéletrajzát személyesen vagy e-mailben juttat-
hatja el az intézménybe. Elérhetőség: 1036 Kisko-
rona utca 3. Telefonszám: 250-1552. E-mail: honti.
szilvia@kszki.obuda.hu

Gyermekfelügyelő felvétele
A Cseppkő Gyermekotthoni Központ Szilágyi Er-
zsébet Gyermekotthona (1038 Bp., Dózsa György 
út 44.) gyermekfelügyelőt keres lakásotthonokban 
élő gyermekek mellé, folytonos munkarendbe (éj-
szakázásra is). Feladat: a gyermekek teljes körű el-
látása. Tel.: 06-1-240-1769. Az önéletrajzokat a 
titkarsag@szilagyi-gyermekotthon.hu címre várjuk 
2016. augusztus 20-ig. Az elbírálás ideje: 2016. 
augusztus 27.

Újfajta gyógyulási lehetősé-
get jelenthet a jövőben egyes 
daganatos betegségekben 
szenvedőknek a Servier Hun-
gária francia gyógyszeripari 
vállalat magyar kutatóinak 
munkája nyomán az idén klini-
kai fázisba került két molekula 
– számoltak be a cég képvise-
lői a kutatás eredményeiről az 
óbudai sajtótájékoztatójukon, 
melyet a Graphisoft Parkban 
tartottak.

JanFrederic Kessel
hut, a Servier Hungá-

ria vezérigazgatója az óbu-
dai alapkutatási intézetben 
tartott sajtótájékoztatón el-
mondta: az egyik moleku-
lát az agresszív vérrák, a 
másikat pedig a végbélrák 
kezelésében használhat-
ják. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy Magyarorszá-
gon magas a rákos elhalá-
lozások aránya, és ezen be-
lül a végbélrák a leggyako-
ribb halálok, így rendkívül 
fontos az új molekulák 
megtalálása a betegségek 
kezelésére. A remények 
szerint az új vegyületek se-
gítségével mindkét beteg-
ség esetében növelhető a 
túlélés esélye.

Kothschi András, a 
Servier gyógyszerkémiai 
kutatóintézetének vezetője 
kiemelte: a cég Magyaror-
szágon egyszerre van jelen 

a gyógyszerkutatásban, a 
klinikai vizsgálatokban és 
az értékesítésben, ehhez 
társul az cégcsoporthoz 
tartozó EGIS révén a gyár-
tás folyamata is. Az ötlet-
től, a kifejlesztésen keresz-
tül a gyártásig és az értéke-
sítésig magyar munkaerő-
vel, hazai eszközökkel tud-
ják mindezt véghezvinni.

Cseresnyés Péter, a 
Nemzetgazdasági Minisz-
térium munkaerőpiacért 
és képzésért felelős állam-
titkár hangsúlyozta, hogy 
a Servier munkájában a 
kutatás-fejlesztés és az 
egészséggazdaság szeren-
csés és tudatos egybekap-
csolása valósul meg. Fel-
hívta a figyelmet arra, 
hogy a világ egészséggaz-
daságának forgalmát a 
szakértők mintegy 5,5 bil-
lió dollárra becsülik, és a 
gyógyszeripar a magyar 

nemzetgazdaságban is 
fontos szerepet tölt be. 
Egy gazdasági kutatás 
szerint a magyar GDP 4,5 
százalékát a négy legna-
gyobb magyarországi 
gyártóbázissal rendelkező 
gyógyszercég adja, emel-
lett a magyar ipari kutatás-
fejlesztések 40-45 száza-
léka a gyógyszeriparhoz, 
az egészséggazdasághoz 
köthetők. 

Beneda Attila, az Embe-
ri Erőforrások Minisztéri-
umának egészségpolitiká-
ért felelős helyettes állam-
titkára kiemelte: a Servier 
nem véletlenül a kormány 
stratégiai partnere, hiszen 
komoly kitörési pont a ma-
gyar gazdaságnak és a 
magyar orvosoknak is, 
hogy a cég Magyarország-
ra hozza a gyógyszerkuta-
tást és a klinikai kísérletek 
egyes fázisait.          B. Z.

Klinikai kutatások rákbetegségek 
kezeléséhez Óbudán

A hőhullámot gyorsan követő 
hidegfront különösen a kis-
gyermekek, idősek és a kró-
nikus betegségben szenve-
dők esetén fokozott egész-
ségügyi kockázattal járhat - 
hívta fel a figyelmet az Orszá-
gos Tisztifőorvosi Hivatal. 

A hidegfrontra jellemző-
en lehűl a levegő, csök-

ken a páratartalom, emelke-
dik a légnyomás. A front 
alatt az arra érzékenyek fej-
fájásra, a szívbetegek mell-
kasi szorító fájdalomra pa-
naszkodhatnak. A vérnyo-
másproblémákkal küszkö-
dők tarkótáji nyomást, fejfá-
jást érezhetnek. Növekszik a 
szervezet görcskészsége, ve-
se- és epegörcsök léphetnek 
fel. Az időjárásváltozás, és 
az esetleges viharokat kísérő 

szelek, migrénes fejfájást is 
okozhatnak. Ízületekben re-
umás fájdalmak léphetnek 
fel. Viselkedést is befolyá-
solhatja a hidegfront: agresz-
szívebbé válhatunk, gyere-
kek élénkebbek, szétszór-
tabbak lehetnek. 

Pollenérzékenyek szá-
mára szóló külön figyel-
meztetés, hogy az esőket 
követően, 1-2 órával meg-
növekszik a levegőben az 
allergiát kiváltó pollen al-
lergének mennyisége, ami 
asztmás rohamokat válthat 
ki. Az allergiában szenve-
dőknek nem javasolják a 
vihar utáni sétát.

A hőhullám utáni 1-2 na-
pos lehűlés azonban kedve-
ző hatású, szervezetünk re-

generálódhat a nagy hőter-
helés után. 

A hidegfrontot megelőzni 
nem lehet, de a hatásait eny-
híthetjük. A vitaminokban 
gazdag, egészséges táplál-
kozás sokat segíthet csak-
úgy, mint a megfelelő (napi 
2-3 liter) folyadékbevitel. 

Hőhullám után hidegfront

Véradás helye Cím Időpont
Hotel Aquamarina Ren-
dezvényhajó

Rozgonyi Piroska úti 
BKK Hajóállomás

augusztus 21. (vasárnap)
12-17 óra

Auchan Aquincum 
Óbuda (parkoló) 
véradókamion

Szentendrei út 115.
augusztus 30. (kedd)
14-18 óra

Békásmegyeri Közös-
ségi Ház

Csobánka tér 5.
augusztus 31. (szerda)
11-19 óra

Véradások augusztusban

Fotók: Antal István
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Ha Sziget van, akkor Szi-
get van augusztusban 
egész Óbudán, nem csak 
a fesztivál helyszínén, ha-
nem az egész kerületben, 
például a Fő téren is. Az 
Esernyős Óbudai Kulturá-
lis, Turisztikai és Informá-
ciós Ponton segítséget kí-
vánnak nyújtani a hazai és 
külföldi szigetlakóknak ahhoz, hogy 
óbudai programokon is részt vegye-
nek, amelyekről Békefi Annát, az 
Esernyős ügyvezetőjét kérdeztük. 

 Miként jelenik meg Óbuda a 
Sziget Fesztiválon a maga tör
ténelmi, kulturális, turisztikai 
ajánlataival?

- Egyfelől valamennyi sziget-
lakó kezébe kerül egy úgyneve
zett útlevél, amelynek egy egész 
oldala Óbudáról szól, amelyben 
felhívjuk a figyelmet arra is, 
hogy érdemes a Fő térre láto-
gatni, ahol van egy központi tu-
rista iroda, illetve ingyenes wifi 
zóna. Megéri tehát ide eljönni-
ük a Szigetről a világ valameny-
nyi tájáról ide érkező fesztiválo-
zóknak, mert ez egy jó kiindu-
lópont ahhoz, hogy a kerületet 
felfedezzék. Ezen túlmenően 
az Óbudai Turisztikai Egyesü-
let, valamint az Esernyős, 

amely a városrész tu-
rizmusával foglalko-
zik, közös munkája ré-
vén jött létre néhány 
olyan újdonság, amely 
kifejezetten a Sziget 
idejére született. 

 Melyek ezek az új
donságok?

- Az Óbudai látniva-
lókkal kapcsolatosan remek ki-
adványai vannak az egyesület-
nek, amelyek közül kint a Szi-
geten is elérhető a „Történelmi 
séta Óbudán” című ingyenes 
kiadvány magyar és angol nyel-
vű változata is. Ugyancsak hoz-
záférhető a Szigeten „Óbuda 
turisztikai térképe”, ebben a 
most megjelent kiadványban 
egybegyűjtöttük az óbudai lát-
nivalókat és érdekességeket. Ez 
egy nagyon sokoldalú, jól hasz-
nálható turisztikai térkép, 
amellyel arra csábítjuk a sziget-
lakókat, hogy jöjjenek ki és 
nézzenek körül Óbudán, mert 
érdemes. Az Esernyős ebben a 
folyamatban turista informáci-
ós pontként működik, ami máig 
egyedülálló a városban a két év-
vel ezelőtti megnyitásunk óta, 
hiszen egyetlen más kerület 
sem valósította meg azt, hogy 
nem az egész várost érintő, ha-

nem egy kerületre vonatkozó 
információkat képes napra ké-
szen nyújtani.

 Milyen módon kapcsolódik 
még a kerület a Sziget rendez
vényeihez?

- A szigetlakók vásárolhatnak 
egy úgynevezett Sziget Budapest 
City Passt, amellyel a fesztivá-
lozók közlekedési és egyéb ked-
vezményeket vehetnek igény be. 
A kedvezménynyújtók körébe 
az Esernyős is bekapcsolódott 
idén Gázlámpa Kioszk nevű 
specialty kávézójával, ahol 25 
százalék kedvezménnyel kóstol-
hatják meg a szigetlakók a kü-
lönleges, világos pörkölésű új-
hullámos kávénkat. Szintén új-
donság a Miratia city puzzles ál-
tal fejlesztett okos te le fonos, in

teraktív városnéző játék, amely-
lyel egy kerettörténetbe foglalva 
több állomást kell felkeresnie a 
használójának, közben kincsva-
dászat során egy vezetett útvo-
nalon végigmenni a starttól a 
célig. Az ingyenes játék egysze-
ri letöltése után offline üzem-
módban is játszható, start pontja 
a rendezvény területen lévő 
Óbudai KönyvMeg álló. Az 
Óbudai Platán Könyvtár gondo-
zásában működő helyszín adja a 
bázisát a fesztivál területén zaj-
ló óbudai turisztikai aktivitás-
nak. Ez a játék többek között jó 
arra, hogy a Sziget Fesztivál 
ideje alatt nagyon sok érdekes-
séget csempésszünk bele, ked-
vet csinálva ezzel az óbudai 
programokhoz.                   B. Z.

„Útlevéllel” fedezhetik fel a szigetlakók Óbudát

A fesztiválozókat idén foko-
zott biztonság övezi majd, 
és a kerületiek nyugalmát is 
szem előtt tartják a szerve-
zők. A rendezvény augusz-
tus 10-től 17-ig tart. A kör-
nyéken forgalomkorlátozá-
sok vannak érvényben. Ti-
zenegy óra után limitálják a 
hangerőt. Az észrevétele-
ket, panaszbejelentéseket a 
nap 24 órájában fogadják.

A fesztiválon város-
nyi, 80-90 ezer em-

ber szórakozik egyszer-
re, ezért igyekeztek min-
den típusú problémát 
előre lemodellezni, és 
protokollt készíteni rá. A 
karszalagok immár a 
személyes azonosítható-
ságot is szolgálják, így 
pontosan tudható lesz 
majd, melyik vonalkód-
dal ki lépett be a rendez-
vényre. Az esetleges ter-
rorveszély miatt a beju-
tás egy picikét lassúbb 
lesz, mert a biztonságaik 
mindent átnéznek és 
semmit sem bíznak a vé-

letlenre. A környéken já-
rók forgalomkorlátozá-
sokra számíthatnak.

Idén fegyveresek is vé-
dik a Szigetet, emellett 
több száz arcfelismerő 
térfigyelő kamerát is be-
vetnek a biztonság érde-
kében a szervezők, akik 
kijelentették: minden 
elemében túlbiztosítják a 
fesztivált. Éjszakánként 
kilenc, nappal hat men-
tőautó lesz a Szigeten, a 
helyszínen sürgősségi 
ambulanciát alakítanak 
ki, de három helyen 
mentő helikpoter is le 
tud szállni. A rendezvé-
nyen mintegy 1300 fős 
biztonsági személyzet 
dolgozik, de a tűzoltók-
kal, a rendvédelmi erők-
kel, az egészségügyiek-
kel együtt csaknem 3 
ezren szolgálják a biz-
tonságot. 

Komoly hangsúlyt 
fordítanak arra, hogy 
minél kevesebb zajter-
helést okozzon a rendez-
vény a környékén élők-
nek. A szervezők ígérete 
szerint a  hangosabb esti 
programok este 11 óra-
kor befejeződnek, és 
utána már csak jelentő-
sen limitált hangerővel, 
jóval kisebb események 
zajlanak. Egész éjszaka 
folyamatosan mérik 
majd a környéken a 
hangerőt, és azonnal 
korrigálnak ha bármi-
lyen problémát észlel-
nek. A programok a ha-
tóság által meghatáro-
zott hang határértéken 
belül zajlanak. Ha ennek 
ellenére problémát ta-
pasztalnak az ittélők, 
tárcsázzák az ingyenesen, 
a nap 24 órájában hívható: 
06-1-920-0676-os tele-
fonszámot. Bejelentései-
ket, észrevételeiket a  lakos-
sagibejelentes@sziget.
hu e-mail címre is elküld-
hetik.                              sz

Fokozott biztonsági intézkedések

Elrajtolt a Sziget Fesztivál

Fotó: Antal István
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A kerület sportjáért végzett kiemel-
kedő teljesítménye elismeréseként 
Hidegkuti Nándor Emlékplakettet 
adományozott Szabó Jánosnak, a 
Gankaku SE sportszervező-mene-
dzserének, edzőjének az önkormány-
zat képviselő-testülete. Óbuda Nap-
ján vette át a díjat.

 A klub teljes neve Gankaku 
Team Hungary Gojukai Karate
do. Mit jelent a név?  

- Szervezetünk hivatalos neve 
Gankaku Sportegyesület. A 
Gan kaku Team Hungary-t nem-
zetközi szerepléseink miatt hasz-
náljuk, hogy könnyebben megje-
gyezhető legyen külföldi baráta-
inknak: kik és honnan vagyunk. Goju-kai 
Karate-do harcművészeti stílusunk, szö-
vetségünk Japán elnevezése. 

 Mikor, kik és milyen céllal alapították 
az egyesületet?

Karateműhelyek
- 2005 májusában alapítottuk az egyesü-

letet feleségemmel, Szabó Tündével azzal a 
céllal, hogy gyermekeket és felnőtteket 
egészséges életmódra neveljünk, illetve 
minél több érdeklődőt ismertethessünk 
meg a harcművészetek Goju-kai Karate-do 
ágával. 15 taggal alakultunk meg, sporto-
lók és szülők összefogásával. Ekkor már 
több mint 10 éve foglalkoztunk karate ok-
tatással a kerületben és azon kívül (AC Si-
nus Sportegyesület 1994-1998, Pilisboros-
jenői Sportegyesület Karate Szakosztály 
2000-2008). Ezek mellett a ‘90-es években 
az Erzsébetvárosi Sportegyesület igazolt 
versenyzői voltunk, ahol utánpótlás-edzé-
seket is tartottunk.

 Klubon belül hogyan fér meg egymás 
mellett a verseny és a tömegsport?

- Elsősorban a tömegsport, esetünkben 
a tradicionális karate oktatását preferál-
juk. Utánpótlás szintű sportolóinknak ja-
vasoljuk, hogy nekik megfelelő szintű 
versenyeken mérjék fel technikai tudásu-
kat, mivel ez nagymértékben javítja az 
edzésmunkát illetve motivációt ad. Ké-
sőbb mindenki maga dönt, hogy melyik 
irányt választja. Versenyzői edzéseinken 
együtt, egymásért dolgoznak a sportolók 
és a tradicionális karatésok. Kadet, junior 
és annál idősebb sportolóinknak ezeken 
felül lehetőségük van specifikus ver seny-
karate edzéseken is részt venni a Magyar 
Goju-kai Karate Szövetség központi edző-
termében, Rebicek Gerd (hazai stílusveze-
tő, volt magyar karate válogatott edző) 
mester irányítása alatt. 

Éremhalmozó
 Mikor kezdett sportolni, melyek voltak 

legemlékezetesebb versenyei?

- 1984. október 2-án léptem be mesterem, 
Rebicek Gerd Vasas Művelődési Házban lé-
vő edzőtermébe. Előtte már foglalkoztam 
Shotokan Karatéval, és egy kicsit birkózás-
sal. Gyerekként még fontos volt számomra 
a versenyzés, de sokáig nem tudtam túljutni 
az első körön sem. Az áttörést az 1987-es év 
hozta, amikor megnyertem a Junior Ma-
gyar Bajnokságot Kumite (küzdelem) -70 
kg versenyszámban. A következő évben 
léptem tatamira első alkalommal a felnőt-
tek között, ahol 2. helyezést sikerült elér-
nem. Aktív versenyzői karrierem 1997-ig 
tartott. Ez idő alatt többször állhattam a do-
bogó különböző fokain magyar, országos, 
és nemzetközi bajnokságokon. 

Legemlékezetesebbek: IKGA stílus Euró-
pa-bajnokság 1991 Kaposvár, ahol Kata 
Bunkai Kumite (formagyakorlat értelmezés) 
és Csapat Küzdelem versenyszámokban ér-
tem el 3. helyezéseket. Az IKGA stílus Vi-
lágbajnokságon 1993-ban Japánban, bronz-
érmes lettem súlycsoportomban. Ezért, vala-
mint hazai eredményeimért „Év sportolójá
vá” választottak. „Seishinkai Világkupa” 
nyílt karate versenyen 2. helyezés. Kislá-
nyom születésével a fontossági sorrendek 
megváltoztak életemben, így innentől kezd-
ve már a tanításra fektettem a nagyobb hang-
súlyt. 2015-ben elértem a 45 éves korhatárt, 
így indulhattam az Angliában rendezett stí-
lus Európa-bajnokság „Veterán Kata” (Kata 
= formagyakorlat) versenyszámában, amit 
sikerült megnyernem. Ezért a teljesítményért 
a Magyar Karate Szakszövetség részesített 
díjazásban. Külön öröm volt számomra, 
hogy a díjátadóra elkísért két Európa-bajnok 
tanítványom is, akik szintén az angliai Eb-
ért kaptak jutalmat, ráadásul egyikük a fiam.

Nyílt edzések
 Honnan toborozzák a sportág iránt ér

deklődő fiatalokat?
- Gyermek foglalkozásainkra elsősorban 

edzéseink helyszínén, az Óbudai Harrer Pál 
Általános Iskola tanulóinak soraiból tobo-
rozzuk az utánpótlást. Edzéseink nyitottak, 

de jönnek más kerületekből 
és a környező településekről 
is, azonban óbudai klubunk 
létszámának jelentős része 
III. kerületi lakos. Toborzó 
akcióink sikerét jelentősen 
emelte „Egészséges Élet
mód, Együtt Sportoló Csa
lád” projektünk, melyet két 
alkalommal is támogatott a 
MOB illetve a Magyar Sza-
badidősport Szövetség. A 
gyermekükkel együtt spor-
toló szülőknek lehetőséget 
valamint jelentős kedvezmé-
nyeket biztosítunk a rend-
szeres sportolásra.

Csapatépítés
- A szülők visszajelzése alapján megálla

pítható, hogy a klubban színvonalas szak
mai munka folyik és családias a légkör. Ez 
motiváló erő az edzők számára?

- Abszolút! Feleségemmel a kezdetektől 
együtt dolgozunk, építjük klubjainkat. 
Gyermekeink, Renáta és Levente is kara-
téznak. Saját tapasztalatból tudjuk, hogy 
egy közös „hobbi” nagyon erős köteléket 
alakít ki családon belül. Ezért is igyekszünk 
invitálni a szülőket, nagyszülőket is klubja-
inkba. Nem csak edzéseket tartunk, csapa-
tot építünk, ahova a gyermekek az iskola, a 
felnőttek a munka fáradalmai után feltöl-
tődni jönnek. Edzőink, segédedzőink is en-
nek a légkörnek a kialakítására törekednek. 
A jó hangulat mellett fontos az oktatás szín-
vonala. Ennek érdekében folyamatosan ké-
pezzük magunkat: hazai és nemzetközi 
edző továbbképzéseken, szemináriumokon, 
konferenciákon veszünk részt. 

Elismerés
 Sokat tett az egyesületért: alapító tag, 

sportszervező-menedzser, edző, szerteága
zó tevékenységéért megkapta a Hidegkuti 
Nándor Emlékplakettet. Számított az elis
merésre?

- Természetesen tudtam róla, hogy egye-
sületünk alelnöke elküldte a jelölést. Nagy 
öröm volt számomra, hogy az Óbudai 
Harrer Pál Általános Iskola vezetősége is 
megtette ezt. Budapest III. kerületében 
erős és jól szervezett sportélet folyik. Több 
kiváló „műhely” tevékenykedik, jól képzett 
és főleg nagyon jó hozzáállású szakembe-
rek vezetésével. A harcművészetek terén is 
több jól működő klubot és magasan képzett 
mestert ismerek. Ilyen szakmai környezet-
ben a kitüntetésben csak reménykedni le-
hetett, számítani nem. Ezek a tények to-
vább emelik számomra az elismerés érté-
két és erős motivációval segíti további 
munkámat. 

Kép és szöveg:  
Lovas Albert

Hidegkuti Nándor Emlékplakett 2016

Szabó János, a harcművészet mestere
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Óbudai sziréna

Állati tetemek elszállítása 
POLISZ Biztonsági Kft. (1196 Budapest, Ady 
Endre út 51.) gyűjti be és szállítja el az állati tete-
meket a III. kerület közigazgatási területéről. Az 
önkormányzat és a lakosság részéről az állati te-
temek elszállítására vonatkozó igényt, bejelentést 
minden nap 0-24 óra között a 358-0526-os veze-
tékes és a 06-70-338-5819-es mobiltelefonon 
vagy a 280-8945-ös faxon lehet megtenni. A beje-
lentések a diszpecser@poliszkft.hu e-mail címen 
is megtehetők.

Csak a váz maradt…

Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, a kerület köz-
biztonságáért térítés nélkül tenni akaró felnőtt korú 
lakosok jelentkezését várja tagjai sorába a helyi 
polgárőrség. (Bővebb felvilágosítás a polgaror-
obuda.hu honlapon, és az Óbudai Polgárőrség 
facebook-oldalon. E-mail cím: polgaror.obuda@
gmail.com. Telefonszám: 06-30-621-6088. Szemé-
lyesen a Kaszásdűlő utca 7. szám alatti irodában, 
szerdánként 15-től 19 óráig lehet jelentkezni, az 
ügyeleti időben.)

Idén eddig több szórakozóhelyen és sza-
badtéri rendezvényen tartott ellenőrzést a 
katasztrófavédelem. A szervezet hatósági 
szakemberei folyamatosan egyeztetnek a 
fesztiválok szervezőivel annak érdekében, 
hogy ne csak jó hangulatban, hanem biz-
tonságban is szórakozhassanak az ilyen 
rendezvényre érkezők. 

A katasztrófavédelem, a meteorológiai szolgá-
lat és a fesztiválok szervezői a fesztivál ideje 
alatt állandó kapcsolatban vannak. Amennyi-
ben az időjárás azt indokolttá teszi, akár már a 
vihar kitörése előtt leállítható a rendezvény. Ha már 
a rendezvény megkezdése után fordul kedvezőtlen-
re az időjárás, pánik helyett az alábbiakat érdemes 
tenni: * Ne meneküljön fa alá! (Nemcsak a villám-

csapástól kell tartani, hanem attól is, hogy a szélben 
nagyobb ágak törhetnek le.) * Ne próbáljon a hely-
színről kiáramló tömeggel szembehaladni, ha 
szükséges, a tömeg szélén morzsolódjon le! * Ne 
meneküljön a színpad közelébe! (A színpadokon 

ugyan van villámhárító, de erős szél estén bal-
esetveszélyes lehet a felépített technika.) * 
Fesztiválra nem kell esernyő. (Tömegben nyi-
tott és csukott állapotban egyaránt balesetve-
szélyes. Az eső önmagában nem jelent baleset-
veszélyt, a legtöbb esetben egy esőkabát is ele-
gendő védelmet jelent.) * Ne meneküljön fém 
konténerbe, hiszen azok nem védenek a villá-
mok ellen, sőt minél több ember zsúfolódik 
össze kis helyen, annál nagyobb a balesetve-
szély. A sátor megfelelő menedéket jelenthet, 
de figyelni kell arra, hogy ne olyan helyen le-
gyen, ahol fa eshet rá. A sátor felállítási helyé-

nek megválasztásakor ügyeljen arra is, hogy ne le-
gyenek a közelben rosszul rögzített, instabil tár-
gyak! * Mindig kövesse a hatóságok és a biztonsá-
gi személyzet utasításait!

Mit tegyünk, ha vihar kerekedik egy fesztiválon
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Budapest egyik kedvelt kirándulóhelyén sok ezer 
óbudai és környéken lakó tölti szabadidejét. 

A kitűnő adottságokkal rendelkező fo-
lyóparti „Riviéra” a régi években élte 

virágkorát. A hosszú partszakaszon csó-

nakházak sora szolgálta az evezés, vízitú-
rázás kedvelőit, kiskocsmáiban finom italo-
kat, ínycsiklandozó ételeket szolgáltak fel. 

A Római-part arculata átalakult az utób-
bi években, de népszerűsége a régi maradt. 
Most még kicsit rendezetlen: a sétaút néhol 

egyenetlen, poros, az idős fák már nehezen 
viselik az idő terhét, a környék bizony meg-
újulásra vár. A tervek már egy szebb arcu-
latú, a modern kor igényeihez igazodó Ró-
mai-partot tárnak elénk. Nagy parkolóval, 
pormentes, egyenletes sétautakkal, étter-
mekkel, szórakozóhelyekkel, árvíz elleni 
védőgáttal.                           Kép és szöveg:

Lovas Albert

Életképek a Rómairól

Szinte közhelyszámba megy, hogy a városiaso-
dás milyen sok helyet vesz el a természetes kör-
nyezettől. Számos vadon élő faj élettere szűkül 
emiatt, a természet azonban néhány esetben ké-
pes alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez. 
Egyes fajoknak pedig kifejezetten kedvez az em-
ber közelsége: az egerek, a patkányok, a nyestek 
és a rókák mellett a vaddisznók is a város vendé-
geivé válhatnak.

A vaddisznó úgynevezett generalista vadfa-
junk, ami azt jelenti, hogy tág tűrő- és re-

mek alkalmazkodóképességgel rendelkezik. Rá-
adásul néhány esetben a vaddisznók sokkal elő-
nyösebb feltételeket találnak benn a városban, 
mint természetes élőhelyükön. Az erdő melletti, 
felhagyott, gondozatlan területek kitűnő fedezé-
ket nyújtanak számukra, nem zavarja őket sem-
mi és a mikroklíma is kedvezőbb. Az ápolt ker-
tek növényei, a locsolt pázsitok alatt található gi-
liszták ízletes csemegeként szolgálnak a vad-
disznócsaládnak, nem is beszélve a kertek végé-
ben található zöldhulladékokról, melyek könnyű 
élelemszerzési lehetőséget biztosíthatnak szá-
mukra a hidegebb téli napokon is.

Több, belterületen élő vaddisznót is befogtak 
az elmúlt években a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Gö-
döllői Szent István Egyetem közös, átfogó kuta-

tásának egyik elemeként. Az egyik egyed moz-
gását ezután GPS-jeladó segítségével kísérték 
nyomon. A vaddisznók belterületi viselkedését 
vizsgáló kutatás eredményeként bizonyítást 
nyert, hogy ezek az állatok bizony el sem hagy-
ják a belterületet, hanem itt élik mindennapi 
életüket, itt találnak menedéket és táplálékot 
maguknak. Jogosan merül fel a kérdés, hogy 
miként lehet védekezni ellenük? A megelőzés 
egyik legkiválóbb módja, ha környezetünket 
megfelelően ápoljuk, és nincsenek felhagyott, 
elhanyagolt, átláthatatlanul gazos telkek a kö-
zelben. Ne szórjunk ki konyhai hulladékot, ker-
ti nyesedéket, a kerti hulladékot pedig kom-
posztáljuk, illetve az erre a célra kapható zsá-

kokba helyezzük el, melyet a kommunális szol-
gáltató elszállít. 

Időről időre ellenőrizzük a kerítésünk állapo-
tát! Sajnos nem minden kerítés tud ellenállni a 
vaddisznó erőteljes túrásának, így a megrongá-
lódott berendezés már nem nyújt védelmet a ké-
sőbbiek során. Az eredményes védekezéshez 
épp ezért elég lehet a kerítés alsó, 1-1,5 méteres 
részének megerősítése. A fonott drótkerítés 
nem biztosít minden esetben védelmet, az álla-
tok könnyen szétfeszítik, vagy átbújnak alatta. 
A kereskedelmi forgalomban is kapható, a vad-
disznó távoltartására gyártott erős és csúszás-
mentes csomózású dróthálót a jól rögzített osz-
lopokhoz kell erősíteni a kerítés külső oldalára, 
majd a hálót fél méterenként lecövekelni, vagy a 
földbe süllyeszteni. A vastelepeken kapható 
ponthegesztett hálót is beszerezhet az, aki maga 
kezd ilyen munkába. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete 
megfelelő tapasztalattal rendelkezik a vadvé-
delmi kerítések terén, számos esetben dolgoz-
tak lakossági megkeresésre is, ahol a már meg-
lévő kerítéseket kellett vadbiztossá alakítani. 
Ahol a kerítést megerősítették, minden esetben 
sikerült száműzni a vaddisznókat. 

Száműzni a belterületi vaddisznókat
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Augusztus elején elkezdődött az önkor-
mányzat új sportprogramja, a közösségi 
torna. A kedden és csütörtökön, a Flórián 
és a Csobánka téren rendezett ingyenes át-
mozgató torna október 31-éig tart. 

K ozma Zsuzsanna fitneszedző idő-
sebbeket és fiatalabbakat is meg-

mozgatott a szabadtéri rendezvény el-
ső két alkalmával. A főként nyújtó, fit-
ten tartó gyakorlatsorokat szívesen vé-
gezték a résztvevők.

Az önkormányzat célja az volt a prog-
ram beindításával, hogy egy újabb aktív 
eszközzel járuljon hozzá a kerületiek 
egészségének megőrzéséhez. Az Óbudai 
Sport Kft. által szervezett Szabadidő, 

szeretem 2016! sportprogram-sorozata, 
amely intenzívebb sportolásra ad lehető-
séget az év folyamán, most ezzel a stati-
kusabb, de hasonlóan hatékony mozgás-
formát kínáló programmal is kiegészül. 
A gyakorlatsorok helyes és pontos elvég-
zését segíti az edző szakmai útmutatása 
torna közben, ezzel garantálva, hogy ne 
történjen sérülés és valóban az egészség-
megőrzést szolgálja.

A keddi és csütörtöki torna 8tól 8.45 
óráig tart. A tervek szerint ebben az évben 
október 31-éig látogatható a program. A 
jövőre nézve a visszajelzéseket, igényeket 
figyelembe véve változtat majd az önkor-
mányzat esetlegesen, mind az időpontot, 
mind pedig a gyakoriságot tekintve.

Úszás és vízilabda 
a Római SE-nél

A Budapestért-díjas és Óbudai Balázs Lajos civil 
díjas Római Sport Egyesület edzői várják nyári 
úszótáborukba az alapfokú és haladó tudású 
gyermekek jelentkezését. Érezd jól magad! Sajá-
títsd el és fejleszd úszás tudásodat Óbuda leg-
eredményesebb ú szó ival! Célunk, hogy a velünk 
eltöltött idő alatt elkötelezettje legyél az egészsé-
ges életmódnak. Helyszín: pünkösdfürdői strand, 
augusztus 26-ig, hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.30 
óráig. Étkezés: napi kétszer. 4 éves kortól 16 éves 
korig. Részvételi díj: 20000 forint. Jelentkezni te-
lefonon és személyesen lehet: Gyepes Lajos, 06-
30-293-7302; Gyepes Ádám, 06-30-284-6823. 
Ugyanebben az időben vízilabda előkészítő cso-
portot is indítunk: Ferenczy Dániel, 06-20-528-
8300.

Gyaloglás bottal
Az Óbudai Nordic Wal king Klubban a foglalkozá-
sokat minden héten kedden és szerdán 18-tól 19 
óráig tartják. A szükséges felszerelést, a nordic 
wal king botokat biztosítják. Gyülekező: az Óbu-
dai Szabadidőpark területén, az Óbudai Tenisz-
klub faházánál. Hely szín: az Óbudai Szabadidő-
park, Laborc utca 2. A klub vezetője, Szedlák 
Gábor az edzéseken felül havonta egy alkalom-
mal a csapatot még inkább összekovácsoló ki-
rándulásokat szervez, többnyire Budapesten be-
lül, de most már vidékre is. 

Közösségi torna a szabadban

Fotó: Antal István
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A riói olimpia idején a cím ki-
csit megtévesztő, mivel ezút-
tal nem a brazíliai rendezvény-
ről van szó, hanem a nemzet-
közi német nyelvi diákolimpiá-
ról, melyen a békásmegyeri 
Veres Péter Gimnázium két ta-
nulója vett részt júliusban, fel-
készítő tanárukkal együtt.

Bár még javában tart a 
nyári szünet, de ezút-

tal a pihenés közben is 
vártak feladatok a fiata-
lokra. A német főváros, 
Berlin adott otthont a 
Goethe Intézet szervezé-
sében az Internationale 
Deutscheolympiade-nak, 
ahol 125 fiatal versengett, 
a világ 65 országából.

Magyarországot óbu-
dai diákok, Perosa 

Szand ra és Pál Szilvesz
ter képviselte, az orszá-
gos verseny győztesei, 
valamint tanáruk Giay 
Edit. Beszámolójuk sze-
rint feszített tempójú két 
héten vannak túl: a szer-
vezők nemzetközi ve-
gyes csapatokat alkottak 
a különböző országok fi-
ataljaiból. Közösen kel-
lett szituációs feladato-
kat, projekteket megolda-
niuk, de emellett szabad-
idős programok széles 
választékát is kínálták.

A dobogóra ugyan 
most nem sikerült felke-
rülni, de egyöntetű volt a 
vélemény, a verseny jól 
szimbolizálta a jelmon-
datát: Dabei Sein!, azaz 
együtt; a részvétel a fő.

Óbudai olimpikonok Berlinben

Alkalmazott tudományok 
egyeteme státuszban, Zsig-
mond Király Egyetem néven 
folytatja tevékenységét au-
gusztus 1-jétől a korábbi fő-
iskola.

A folyamatosan válto-
zó munkaerő-piaci 

kihívásokat kutató, azok 
eredményeit a képzései-
be integráló felsőoktatá-
si intézmény egyetemmé 
válásával párhuzamosan 
újabb képzési típust és 
nyelvet vezet be, mind-
amellett pedig szak-
irány-kínálatát is a jelen 
kor működési rendjéből, 
társadalmigazdasági
(geo)politikai összefüg-
gései alapján frissíti – ol-
vasható az egyetem köz-
leményében.

A Zsigmond Király 
Egyetem vezetősége és 
oktatói  elhivatottak az-

iránt, hogy ne csak a friss-
diplomásoknak, de a 
több év(tized)es munka-
viszonnyal rendelkezők-

nek is hasznos, azonnal 
alkalmazható tudást ad-
janak, amely birtokában 
az aktív és végzett hallga-

tók gyarapodhatnak, si-
keresebbek lehetnek mind 
a karrierjükben, mind pe-
dig a munkájukban.

Ennek jegyében a 
„Zsigmondon” tagozat-
tól függetlenül olyan jö-
vőbemutató tudással ru-
házzák fel a végzett 
egyetemistákat, akik – 
kompetenciáik fejleszté-
se révén – konvertálható, 
dinamikusan átalakítha-
tó tudásra tesznek szert.

(www.unizsigmond.
hu, 1039 Budapest, Kelta 
utca 2.)

Egyetem lett a Zsigmond Király Főiskola

Fotó: Antal István
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M ire használták a 
gulyáságyút? Mi-

re volt jó a rohamsisak? 
Hogyan zajlott az étkez-
tetés az első világhábo-
rúban? Ezekre és sok 
más hasonló kérdésre 
kapunk választ, ha elol-
vassuk a napokban meg-
jelent „Gulyáságyú és 
rohamsisak – A Nagy 

Háború gyomornézet-
ből” című könyvet, me-
lyet a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumban mu-
tattak be.

A könyvet S. Nagy 
Anikó férjével, Spekál 
Józseffel írta. E kötet egy 
kibővített változata a ta-
valy bemutatott „Gu-

lyáságyú és rohamsisak” 
címmel rendezett kiállí-
tásnak, melyet szintén a 
Magyar Kereskedelmi és 
Ven dég látóipari Múze-
umban lehetett megte-
kinteni. A szerzőpáros 
elmondta, hogy a gu-
lyáságyút már az 1904-
1905-ös orosz-japán há-
borúban kiváló ered-

ménnyel alkalmazták. 
Azonban nem csak fő-
zésre használták ezt az 
eszközt: tetűirtásra is 
hasznosították. És mire 
használták a rohamsisa-
kot, ha éppen nem a fejü-
ket védték vele a bakák? 
Akkor ebbe gyűjtötték 
össze a zöldségeket, né-
ha főztek is benne, vala-
mint még egy süteményt 
is elneveztek róla, ami-

nek a receptje megtalál-
ható a könyvben. 

A mű közérthető és él-
vezhető nyelven tárja az 
olvasó elé azt a negyven-
öt fejezetet, melyeket ol-
vasva követhető a hábo-
rú menete, az élelmezés 
összekapcsolása a gaz-
dasági lehetőségekkel és 
a hátországi szabályozá-
sokkal.    

Takács Vivien

Gulyáságyú és rohamsisak

Az információ-technológiá-
ban megfigyelhető gyorsuló 
fejlődés a legnagyszerűbb 
és legdrágább berendezése-
ket is évek alatt elavulttá, 
használhatatlanná, ezért fe-
leslegessé teszi. A tárgyak 
sorsa megpecsételődik, így 
a tudatos értékmentő munka 
nélkül a bennük megtestesü-
lő számtalan ötlet és nagy-
szerű forma technikai dino-
szaurusszá válik, és eltűnik.  

A z Óbudai Egyete-
men augusztus 2-án 

megnyílt „IT evolúció” 
című kiállítás célja az in-
formációtechnológia egy-
re gyorsuló evolúciójá-
nak bemutatása, a meg-
határozó találmányok, az 
elődök szellemének tár-
gyakban megtestesült 
munkájának megőrzése, 
szisztematikus feldolgo-
zása, ezen keresztül a 
csodálatos formagazdag-
ság és kreativitás ismer-
tetése.

A fejlődést távolról 
szemlélve a gyorsulás 
szembetűnő, forradalmi-
nak is tekinthető. A meg-
határozó találmányokat 
közelről megvizsgálva 

az evolúció lépésről-lé-
pésre nyomon követhető.

A kiállítás Dr. Kutor 
László, az Óbudai Egye-
tem Neumann János In-
formatikai Kar tanárának 
több mint 40 évnyi gyűjtő 
és rendszerező munkájá-
val összeállított magán-
gyűjteményéből jött létre. 
40 tematikus összeállítás-
sal mutatja be a számolás-
technika, az elektronika, 
az adattárolás, az elektro-
nikus kommunikáció meg-
határozó elemeit, az ele-
mek evolúcióját. A legko-
rábbi technikáktól a leg-
újabb technikákig átte-
kinti a fejlődést és e sor-
ban számos meghatározó 
„elsőt és utolsót”, kurió-
zumot is bemutat. Lát-
hatók az első és utolsó 
mecha nikus számolóesz-
közökből, az elektronikát 
működtető elemeiből 
(elek troncsövekből, tran-
zisztorokból, integrált 
áramkörökből, mikropro-
cesszorokból), az adattá-

rolókból, és mobil tele fo-
nokból főbb típusok, 
Szentgyörgyi Albert vi-
aszhengeres diktafonjai, a 
Philae űrszonda vezérlő 
processzorai is.

A jól meghatározott 
célra kifejlesztett techni-
kai tárgyak ötletgazdag-
sága és kidolgozása 
gyakran iparművészeti 

műtárgy minőségű, ezért 
bemutatásuk színvonala 
is ehhez igazodik. 

A kiállított tárgyakhoz 
tartozó ismertetők kitér-
nek a feltalálókra, a mű-
ködési elvekre, az első 
megvalósításokra, az al-
kalmazási körökre, vala-
mint - amennyiben ismert 
- a tárgyak készítőjére is.

A múlt és jövő szeren-
csés találkozása, hogy a 
technikatörténet tárgyait 
egy műszaki egyetemen, 
olyan helyen állítják ki, 
ahol a jövő mérnökei ta-
nulnak. Az állandó kiál-
lítás az egyetem nyitva 
tartási idejében ingyene-
sen látogatható. (Cím: 
Bécsi út 96/b)

Az információtechnológia fejlődése az Óbudai Egyetemen

Gyorsan elavuló berendezések

Négy évvel ezelőtt in-
dult el Óbudán ön-

kormányzati támogatással 
a KönyvMegálló program, 
azóta a kerület több pont-
ján szabadtéri könyvszek-
rények várják az olvasást, 
könyveket szerető érdek-
lődőket. A sikeres kezde-
ményezést részeként a Szi-
get Fesztivál ideje alatt 
(idén augusztus 10-től 17-
ig) az információs sátor 
melletti területen is állíta-
nak egy könyvszekrényt, 
olvasnivalót kínálva a 
fesztiválra látogatóknak.  

Az olvasnivalókat az 
Óbudai Platán Könyvtár 
munkatársai válogatják 
össze, és az első feltöltés 
után folyamatosan frissí-
tik és pótolják a könyve-
ket.  A Sziget KönyvMeg-
álló hasz nálati szabálya a 
„Válassz, huppanj, ol-
vass! – Hozd, cseréld, 
vidd!”, melyet nyolc 
nyelven írnak ki a szek-
rényre. Önkéntes fiatalok 
magyarul és angolul tájé-
koztatják az érdeklődőket 
annak működéséről, hasz-
nálatának módjáról.

KönyvMegálló a Szigeten

Fotó: Sánta Balázs
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Több mint negyven eszten-
deje él Óbudán Pázmándi 
Antal szobrász- és kerami-
kusművész, akinek munkás-
ságát idén Magyarország 
Érdemes Művésze díjjal ju-
talmazták. A köztéri szobro-
kat és egészen meglepő ke-
rámiaalkotásokat készítő 
művésznek a budapesti köz-
téri munkái mellett Debre-
cenben, Gödöllőn, Miskol-
con, Egerben és más hazai 
városokban is sokhelyütt 
nagyméretű alkotásai látha-
tók utcákon, tereken. Páz-
mándi Antallal pályájáról és 
munkáiról otthonában be-
szélgettünk.

 Nem itt született a 
környéken, de elég régen 
megtelepedett az óbudai 
hegyoldalban. Miként ke
rült erre a szép vidékre?

- Eredetileg mezőköves-
di vagyok, ami húsz kilo-
méterre van a Tiszától, tíz 
kilométerre a hegyektől, 
sík vidék. Gimnáziumba 
már a budapesti Török Pál 
utcába jártam (Kisképző, 
akkoriban Képző- és Ipar-
művészeti Gimnázium né-
ven), a kollégium azonban 
a Gellérthegyen volt, majd 
a főiskola kollégiuma pe-
dig a Rózsadombon. Ami-
kor aztán végeztem, az ad-
digi ágybérletek után 
amint lehetett, 1973-ban 
szereztem ezt a telket félig 
kész házzal a hegyek kö-
zött. Sajnos tavasszal néz-
tem meg a telket, ahol eb-
ben az időszakban minden 
gyönyörűen virágzott, de 
amikor aztán leesett az el-
ső hó és nem jártak a bu-

szok, akkor hirtelen meg-
bántam. Legközelebb csak 
télen vennék telket. Azóta 
persze az ilyen buszprob-
lémák megoldódtak, mert 
beépült a környék. Vágy-
tam tehát a dimbek-
dombok közé és nem bán-
tam meg, hogy itt találtam 
meg.

 A pályája alakulásá
ban melyek nevezhetők 
fontos állomásoknak?

-  A Képző- és Iparmű-
vészeti Gimnáziumban 
végeztem, ahol voltam én 
szobrász, festő, díszítő-
festő, de nem találtam a 
helyemet… 

 Mi volt ennek az oka?
 Túlképzett voltam 

rajzból, mert olyan szak-
körből jöttem, amely a 
legjobb volt vidéken. Így 
a gimnáziumi évek nem 
gyakoroltak különöseb-

ben mély benyomást rám. 
Rosszul is tanultam, mert 
nem érdekelt. A főiskolán 
pedig véletlenül kerültem 
be a kerámia szakra, mert 
nem akartam elmenni ka-
tonának, illetve abban az 
évben a képzőre nem vet-
tek fel senkit, mert úgy 
gondolták, hogy minden-
ki menjen el dolgozni. 

Harmadévben szembe-
sültem azzal, hogy kera-
mikus lettem. Át akartam 
menni ugyan második év 
után a képzőre, de nem 
bántam meg, hogy ma-
radtam, mert itt szaba-
dabban csináltam azt, 
amit akartam. 

 Milyen munkákat készí
tett abban az időszakban?

- Eltekintve az egészen 
kezdeti tanulóidőszaktól, 
a pályám során szerencsé-
re nem kellett használati 
tárgyakat készítenem, ha-
nem azt csináltam, amit 
akartam, amiből persze 
nehezebb volt megélni. 
Elvont tárgyakat készítet-
tem már az 1976-os Do-
rottya utcai kiállításra is, 
olyanokat mint amilyene-
ket itt a kertben is láthat 
nálam. A közönség ugyan 
nem nagyon értette, de 
engem ez izgatott. Ezért 
van az, hogy ha körülnéz 
itt a kertben az engem kö-
rülvevő tárgyak között, 
akkor talál közöttük ilyen 
régi munkákat, mert az-
tán később nem ebből él-
tem, hanem abból, hogy a 
főiskolán szobrászatot ta-
nítottam. 

 Hogyan fogadta a 
mostani kitüntetést?

 Nem tudom, hogy ju-
tottam a jelölők eszébe, 
de sokan megérdemelték 
volna rajtam kívül is. 
Mégis jól esett, és a díjjal 
járó összegből vettem 
egy használt autót, ami-
vel tudok szállítani kiál-
lításra, ha kell.

 Mikor volt legutóbb 
szüksége rá?

 Éppen most, tavasz-
szal volt egy kiállításom, 
de már egy életmű kiállí-
tást szeretnék rendezni, 
amelyhez azonban nagy 
helyre lenne szükség, hi-
szen ezek a tárgyak nem 
kisméretűek, s egyelőre 
nem találok ehhez alkal-
mas helyszínt.

 Gratulálunk a kitün
tetéséhez, és sikeres ke
resést a helyszínhez.

- Köszönöm.
Bodzay Zoltán

A síkságtól az óbudai hegyekig 
– beszélgetés Pázmándi Antal érdemes művésszel

A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Ál-
talános Iskolában ebben az 
évben hatodik alkalommal 
rendezték meg a kortárs 
képzőművészeti kiállítást, 
melyen zömmel a kerület-
ben élő és az intézényhez 
kötődő képzőművészek al-
kotásai szerepeltek.

A kiállítás nem titkolt 
szándéka, hogy az 

iskola névadója, Med-
gyessy Ferenc szobrász-
művész előtt tisztelegve 
felkeltsék tanulóik ér-
deklődését a képzőmű-
vészeti kultúra iránt. Ez-
által fogékonyabbá vál-
hatnak a művészet befo-
gadására, így remélhető-
en könnyebben megértik 
a képzőművészet szere-
pét az önkifejezés terén. 
A rajzórákon talán ma-

guk is szabadabban és 
felszabadultabban alkot-
nak saját örömükre. 

Másik nem titkolt 
szándék a kerület köz-
művelődésének színesí-
tése, melyhez szeretné-
nek hozzájárulni ezzel a 
már hagyományos prog-
rammal.

Mindig ünnepet jelent 
ha találkozhatnak a rend-
szeresen „visszatérő” 

művészekkel: Blastik 
Ferenccel, Gábor István-
nal, M. Gémes Katalin-
nal, Markolt Györggyel, 
Németh Gézával, Létai 
Gáborral, Sebeő Ágnes-
sel, Takács Klárával, 
Tenk Lászlóval, Turcsán 
Miklóssal, Zombori An-
nával. A régi kiállítók 
mellett idén Gimes Zsu-
zsanna, Kónya Katalin, 
Hollósi Rebeka, Somo-
gyi Endre műveiben is 
gyönyörködhettek.

Kortárs képzőművészeti kiállítás

Fotók: Sánta Balázs
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Idén ünneplik a Krisna-hí-
vők csillaghegyi központjuk 
megnyitójának 10. évfordu-
lóját. Nyárbúcsúztató ren-
dezvényt tartanak augusz-
tus 21-én 10-től 18 óráig In-
dia Varázsa Fesztivál elne-
vezéssel. Az óbudai lakosok 
kedvezménnyel válthatnak 
belépőt.

A Krisna-hívők nem-
csak erőszakmentes 

vegetáriánus életmódjuk-
ról, hanem ételosztási 
akcióikól, színes kulturá-
lis programjaikról is is-
mertek. A nyárvégi fesz-
tivál  témája India sokszí-
nű művészete, kultúrája, 
bölcseletei, illetve egész-
ségmegörző és életmód 
tanácsai, beleértve az ősi 
mozgásművészetet, a jó-
gát. Az idei év különle-
gessége, hogy a Krisna-
hívők budapesti központ-
ja 10 éve található Csil-
laghegyen. A jubileum 
alkalmából szórakoztató, 
látványos és játékos prog-
ramokkal várják a város-
részben élőket. 

Tűzceremónia
Az egésznapos színpa-

di produkciók közt szere-
pelnek egzotikus indiai 
táncok, hangszeres bemu-
tatók, keleti harc- és moz-
gásművészet, pantomim 

előadás és egy különleges 
színdarab. A nap fény-
pontja a tűzceremóniával 
kísért, pazar védikus es-
küvő lesz. India varázsla-
tos világába vezet az „In-
dia falu”, ahol a látogatók 
kipróbálhatják a jellegze-
tességeket. Hagyományos 
viseletbe öltözhetnek, a 
hölgyek megismerhetik 
az indiai ékszerek jelenté-
sét, a díszítési és sminke-
lési praktikákat. Kipró-
bálhatják a henna- és a 
testfestést. Bepillanthat-
nak egy hagyományos 
indiai konyhába, ahol 
részt vehetnek a főzés-
ben is. Betérhetnek egy 
ájurvé dikus központba, 
ahol a méltán híres indiai 
orvoslás szakértői széles-
körű felvilágosítással áll-
nak majd mindenki segít-
ségére.

Karma-labirintus
Az önismeret és a spi-

ritualitás iránt érdeklő-
dők a Karma-labirintu-
son és a Mantra-ösvé-
nyen haladást élvezik 
majd  minden bizonnyal. 
Egyúttal szerepet vállal-
hatnak a reinkarnációs 
szituációs játékokban, 
ahol már az élet legfon-
tosabb metafizikai kér-
dései is terítékre kerül-
nek, csakúgy, mint a 

Kérdezz-felelek sátor kö-
tetlen filozófiai kerek-
asztalán. A templomte-
remben óránként indul 
majd körséta, így azok, 
akik még sosem jártak 
az intézményben, bepil-
lanthatnak a kulturális 
központ életébe.

Vegán ételek
A gasztronómia sze-

relmeseinek sem kell 
szomorkodniuk. Az étte-
remsátorban a legkülön-
félébb csemegékből, hű-
sítőkből és édes finomsá-
gokból válogathatnak a 
családok, ahol a gyerme-
kek is találhatnak ma-
guknak ízletes ebédet. 

Az indiai konyha mellett 
a vegán étrend hívei is 
bátran útnak indulhat-
nak. 

(Cím:  Lehel utca 15
17. A III. kerületi lako
soknak kedvezményes 
belépési lehetőség! (Lak

címkártya  bemutatását 
kérik.) Felnőtt: 950 Ft. 
Diák és nyugdíjas: 650 
Ft. Egyébként: felnőtt 1 
200 Ft. Nyugdíjas és di
ák: 800 Ft. 14 éves kor 
alatt a belépés ingye
nes.)                     Sz. Cs.

A Krisna-hívők 10 éve Csillaghegyen

India varázsa – nyárbúcsúztató fesztivál 

Tudományos konferencia 
Dévai Bíró Mátyásról

Előzetes: Előadásokkal és pódiumbeszélgetésekkel 
várják szeptember 17-én 9 órától mindazokat, akik ér-
deklődnek az Óbudai Evangélikus Egyházközség tu-
dományos koncerenciája iránt. A résztvevők megko-
szorúzzák a Dévai Bíró Mátyás téren lévő templom 
falán lévő emléktáblát, majd 9.30 órakor ünnepi isten-
tiszteletet tartanak. A tudományos konferencia 10.30 
órakor kezdődik, melyen négy előadás hangzik el. 
(Részletes program következő számunkban.)

Nyári szünet a Fő téri könyvtárban
Augusztus 1-től 28-ig nyári szünet miatt zárva tart a 
Fő téri Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Krúdy Gyula 
Könyvtára. Nyitás: augusztus 29-én 13 órakor. 

Mozart zongoraest 
Fellegi Ádám ingyenes Mozart zongoraestjén a C-
moll fantázia, C-moll szonáta, C-dúr szonáta, A-
dúr szonáta hangzik el augusztus 29-én 19 órától, 
a Megbékélés Háza Templomban. (Cím: Békásme-
gyer, Újmegyeri tér, Királyok útja 297.)

Vízpart és fürdőzés
Lapzártakor érkezett: Az eddigi sok kiállítás közül az első olyan nyílt meg au-
gusztus 9-én a Fő téri Esernyős Galériában, amely témája kifejezetten a vízpart 
és a fürdőzés, amelyek mindegyike Óbuda egyik legjellegzetesebb vonása. Az 
„Aquaplaning – blokkolt hétköznapok” című tárlat válogatás a Völgyi-Skonda 
Kortárs Gyűjtemény anyagából. A kortárs művészek alkotásai ingyenesen meg-
tekinthetők szeptember 18-ig az Esernyős Galériában. (Cím: Fő tér 2.)

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

 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak. (Ingyenes kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság, 
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Ke-
ve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 Ezermester- Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarban-
tartás! www.999mester.hu, 06-30-960-4525
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi ta-
karítását és nagytakarítását vállalom kö-
zületeknek, magánszemélyeknek. Tel.: 
202-2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

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

 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz 
és műszaki bizományi. Ingyenes kiszál-
lás. Az elvégzett javításra garancia, nyug-
díjas kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 
4. (Duna fe lőli oldalon, postával szem-
ben). Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós, 
06-30-266-4666
 Óbudán, Budán non-stop hűtő, fagyasztó, 
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül. 
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje! 
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 06-
30-954-9554
 Konyhabútorok, beépített szekrények 
készítése! Bútorszerelés, kis munkák is! 
www.butorguru.hu,06-30-960-4525
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t vá-
sárolok). Tel.: 06-30-912-3761, 243-94-01
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–
9021. ELMŰ által minősített vállalkozás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaaj-
tó. Hétvégén is. Nagy Sándor Tel.: 06 
(20)321-0601

 Nyugdíját egészítse ki életjáradékkal! 
Szerződéskor nagyösszegű készpénz, havonta 
járandóság. Feltétel: 1/1 tehermentes ingatlan 
és betöltött 75. életév. Éljen gondtalanul, ké-
nyelmesen saját megszokott otthonában! Pin-
tér Judit, tel.: 06-1-406-5699, 06-30-921-2418
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás!  Tel.: 06(30)341-3423
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parketta leraká-
sa magánszemélyek, közületek részére. Tel.: 
06-30-212-3308
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak 
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
242-1389
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 
1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812
 Festés, 300 Ft/m2, passzítás, mázolás. 
Külső festések, parkettacsiszolás. Tel.: 06-
20-94-55-473, 06-30-499-18-14
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés. Tel.: 06-
70 642-7526
 Redőny, reluxa, napellenző, stb szerelése 
garanciával! Ajándék szúnyogháló minden 
megrendeléshez!!! Tel.: 06-70-341-9489
 Bútorasztalos! Gardróbszekrény, kony-
habútor készítése, lambériázás, teraszburko-
lás. Bútor, ajtó-ablak javítás. 20-352-0869
 Kádfelújítás! Ne cserélje le régi kádját! A 
bontási ár töredékéért felújítjuk! Tel.: 06-20-
529-4180, Facebook: Kád-felújitás

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

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

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

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

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

 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozme-
tológus főorvos magánrendelése: III.ker 
Bécsi út 217-ben (Eurocenterrel szemben). 
Gyermekbőrgyógyászat, anyajegyszűrés 
is. Bejelentkezés: 06-20-543-3948

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kór-
ház utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán 
és környékén idős személy gondozásában se-
gítséget nyújtana. Tel.: 06-30-25-33-757
 Pedikűrös házhoz megy! Hétvégén is. 
Nyugdíjas kedvezmény. Tel.: 06-20-806-7783

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétika tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809, 
06(70)619-5546
 Számvitel oktatást, korrepetálást válla-
lok Rómaifürdőn középiskolától az egye-
temig. Ugyanitt: pénzügyi-számviteli ügy-
intézők, mérlegképes könyvelők vizsgára 
(pótvizsgára) való felkészítése. Tel: +36(20) 
224-5266
 Matematikából  korrepetálást és felvéte-
lire felkészítést vállal tanárnő  Békásmegye-
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-3433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyetemig. 
Tel.:  06(30)604-1478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán, külföldi és Goe-
the Intézetekben megszerzett tapasztalattal, 
bármely korosztálynak. 06-30-773-9155, 
kreation@freemail.hu

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

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

 
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-
4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19
 Budai Várban 20 éve működő régiségbolt 
vásárol régi márkás karórákat, ékszereket, 
keleti tárgyakat, mindenféle régiséget, teljes 
hagyatékot. Díjmentes kiszállással. www.

enterieurantik.hu, tel.: 375-04-80, mobil: 
06-30-992-33-77
 Mindenféle forgalomból kivont papír- és 
fémpénz felvásárlása, Ft-pengő-schiling-már-
ka. Arany és ezüst érmék előnyben. Tel.: 06-
70-328-14-14

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésére 
megvizsgálom. Dr. Székely, 06-30-9000-963
 Felújítandó panellakást keresek saját 
részre a III. kerületben. Tel.: 20-585-0226

Állás
 Római-parti szálloda gyakorlattal ren-
delkező szobaasszonyt keres. Tel.: hétköz-
nap 8-14 óra között. 453-0060, 453-0062

 Kőművest és burkolót alkalmi munkára 
felveszek. Tel.: 06-30-341-3423
 Országos közétkeztetéssel foglalkozó 
cég Bp., III. telephelyeire felvesz konyhai ki-
segítő munkakörbe munkatársat folyamatos 
munkaviszonnyal – garantált 100.000 Ft + 
kiemelkedő juttatási csomaggal. Érdeklőd-
ni: 06-20-852-7704
 Pilisborosjenői víz-, gáz-, fűtésszerelő 
iparos keres hosszú távra szakmunkást vagy 
segédmunkást. Tel.: 06-20-423-5812
 Kertészkedni szerető és értő nyugdíjast 
keresek, aki nyaralóm rendbentartásában se-
gítene. Tel.: 2426-771
 III. kerületi társasházba megbízható 
számlaképes takarító, gondnok vállalkozót 
keresünk, lehetőleg házaspárt, lakást bizto-
sítunk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
tarsashaz2016.08@gmail.com, 06-70-421-
5350
 Iskolabüfébe (II. Lajos utca) nemdo-
hányzó, szorgalmas, csinos eladónőt kere-
sek. Fényképes önéletrajzot a fodorghajeke@
gmail.com címre kérek
 Otthoni munka! Ajándéktárgyak összeállí-
tása stb. Tel.: 06-90-60-3607 (500 Ft/min+áfa), 
audiopress. iwk.hu, 06-20-910-4517

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241

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

Kiadó
 Bp., III. Kiscelli utca 18. kiadó augusz-
tustól 45 m2 üzlethelyiség. Érdeklődni: 06-
30-742-4107

Életjáradék
 Ingatlanfejlesztő, idős személlyel életjára-
déki szerződést kötne. Tel.: 06-70-328-14-14

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

apróhirdetéS – ÁllÁS

Óvodapedagógusok felvétele
A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó 
Tagóvoda (1039 Budapest, Kelta utca 8. Telefon: 06-1-250-4631, 
06-1-454-7210, e-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu).
A pályázat felelőse: Véghné Törő Alíz tagóvoda vezető. A pályázattal 
meghirdetett munkakör megnevezése: 2 fő óvodapedagógus. A fel-
adatkör megnevezése: óvodai nevelés, iskolai előkészítés. Pályázati 
feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség, büntetlen előélet. A pá-
lyázatnál előnyt jelent: Montessori Módszerben szerzett tapasztalat. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott szak-
mai önéletrajzot, végzettséget tanúsító okiratok másolatát, 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. A kinevezés határozatlan idő-
re szól (3 hónapos próbaidővel). Illetmény és egyéb juttatások a Kjt. 
szerint. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan, de leg-
később 2016. augusztus 26. A pályázat elbírálásának határideje: 
augusztus 29. Az állás betöltésének ideje: 2016. augusztus 30.
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Állás a Mustármagban
A békásmegyeri Mus tár mag Keresztény Óvo da, Ál-
talános Iskola és Gimnázium óvodájába, távozó kol-
léga helyére keresnek gyakorlattal rendelkező, gya-
korló katolikus vallású óvodapedagógust. Jelentke-
zés e-mail-ben, fényképes önéletrajzzal az allas@
mustarmag.net címen. (Érdeklődni a +36-1/388-
8130-as telefonszámon lehet.) Az alkalmazás felté-
tele: óvodapedagógusi végzettség, plébánosi ajánlás, 
hatósági erkölcsi bizonyítvány.

M int arról korábban 
hírt adtunk, meg-

újul a nagy múltú TVE 
sportpálya, területét 

egy szakaszon kibőví-
tik, melynek során a 
napokban közterületet 
is érintenek. A komple-

xum mellett, a Hévízi 
út és a Bogdáni út talál-
kozásánál húzódó jár-
daszakaszt átmeneti 
időre lezárják, a gyalo-
gosforgalmat a túlol-
dalra terelik, a lakosok, 
járókelők testi épsége 
érdekében. 

Az említett szakaszon 
a járdaburkolat védelme 
az építkezés alatt nem 
lenne biztosítható, ezért 
a kivitelezők elbontják. 
A gyalogos közlekedés a 
munkálatok ideje alatt az 

út túloldalán megoldott. 
A pálya melletti, L-alakú 
járdaszakaszt azért bont-
ják fel, mert eddig ér 
majd a sportkomplexum 
területe. Amint a bővíté-
si munkálatok befeje-
ződnek, új járdát építtet 
az önkormányzat a meg-
újult sportcentrum hatá-
rán. 

A nagyberuházás so-
rán egyebek mellett több, 
új műfüves pálya épül, 
utánpótlásképző és sza-
badidőközpont készül, 

500 fős lelátóval és fe-
dett vízilabda-csarnok is 
létesül. 

Átmeneti időre az út túloldalán közlekedhetnek a gyalogosok

Építkezés a TVE-sportpálya Hévízi úti sarkánál
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Csak néhány év óta műkö-
dik a sakkutánpótlás terüle-
tén, de már szép eredmé-
nyeket ért el az Óbudai 
Sakkiskola. Hetekkel ezelőtt 
a Budapesti Ifjúsági Csapat-
bajnokság amatőr osztályá-
ban negyven csapat közül 
veretlenül szerezték meg az 
első helyezésért járó kupát. 
Az Óbudai Sakkiskola sakk-
edző vezetőjét, Guba Mik-
lóst kérdeztük az egyesület 
múltjáról és jövőjéről.

Sakkozó 
gyermekek

– Mikor és hogyan jött 
létre az Óbudai Sakkis
kola?

– Tizenkilenc éve élek 
itt Óbudán, de azelőtt 
Szentendrén és Budaka-
lászon sakkegyesületben 
dolgoztam. Közben min-
dig figyeltem, hogy mi 
történik Óbudán, ahol 
akkor még nemigen volt 
ifjúsági sakkélet. Gon-
doltam, létrehozom az 
Óbudai Sakkiskolát, amit 
kérvényeztem az önkor-
mányzattól, s a képvise-
lők megszavazták. Lé-
nyegében azért hoztuk 
létre 2013-ban az egyesü-
letet, mert rengeteg isko-
lában és óvodában na-
gyon sok gyerek van itt 
Óbudán. Arra gondol-
tam, ha életem során meg 
tudok tanítani legalább 
ezer embert sakkozni, 
akkor mindenki jól jár. 
Azzal a céllal alakítottuk 
meg tehát az egyesületet, 
hogy minél több óbudai 
gyermeket megismerked-

tessünk a sakkozás rejtel-
meivel, illetve rendszeres 
sportolási lehetőséget 
kapjanak az egyesület ke-
retein belül. A sakk segít-
ségével tanuljanak meg 
küzdeni kitűzött céljaik 
érdekében, együtt örülje-
nek a csapat sikereinek és 
a sakkedzések során 
megszerzett képességei-
ket az élet bármely terü-
letén kamatoztassák. Fő 
feladatunknak tekintjük 
Óbuda és vonzáskörzeté-
ben a sakksport, kiemel-
ten az ifjúsági és diák-
sport fellendítését, szer-
vezését és az ehhez szük-
séges oktatást, gyakor-
lást, versenyzési lehető-
ségek megteremtését. 
Szeretnénk a fiatalokból 
kiépíteni egy olyan széles 
utánpótlás-bázist, amely-

re támaszkodva az óbu-
dai ifjúsági sakksportot 
minél magasabb szintre 
tudjuk emelni.

Diákolimpia
– Hol tartanak ezek

nek a céloknak az eléré
sében?

– Megkaptuk a diák-
olimpia rendezésének jo-
gát a III. kerületben, ahol 
már három éve mi szer-
vezzük a versenyeket. A 
kezdetén mintegy hatva-
nan, hetvenen vettek 
részt ezen a versenyen, 
míg az idén már százöt-
venen versenyeztek a 
sakkolimpián. Vélemé-
nyem szerint 2-3 év múl-
va háromszázan is részt 
vesznek majd a sakk-
olimpián. Az iskolákban 
első osztályos kortól 

kezdjük tanítani a gyere-
keket és onnan megyünk 
felfelé a korosztályok-
ban, így nemsokára lesz-
nek felsőseink is, akik 
tudnak sakkozni. 

– A mostani diákolim
pián milyen eredménye
ket sikerült elérni?

– Most három gyere-
künk jutott be az orszá-
gos döntőbe. A profi, 
vagy versenyző státuszú-
ak közül két csapat jutott 
be az országos verseny-
be, amelyek között ne-
künk is vannak tanítvá-
nyaink, az egyik a Veres 
Péter Gimnázium, a má-
sik pedig az Árpád Gim-
názium csapata. Egyéni-
ben még nincsenek olyan 
erős játékosaink, akik a 
versenyzői státuszban in-
duljanak, de amatőrben 
már jók vagyunk. Amit 
az is jelez, hogy meg-
nyertük tavasszal a Bu-
dapesti Ifjúsági Csapat-
bajnokságot amatőr osz-
tályban. Itt negyven csa-
pat közül veretlenül lett 
első az Óbudai Sakkisko-
la, amely két lányból és 
két fiúból állt, akik 9-13 
évesek. Amelyik csapa-
tunk most nyert, az fel-
jebb megy a sokkal nehe-
zebb budapesti ifjúsági 
bajnokságba, a másik két 
csapatunk pedig marad 
itt, illetve indítunk egy 
újabb csapatot is. 

Versenyek 
a Paisban

– Rendszeresen szok
tak versenyeket rendezni 

a Pais Dezső Általános 
Iskolában. Ezeket milyen 
céllal szervezik és kik ve
hetnek részt rajtuk?

– Az ottani versenye-
ket kimondottan kollégá-
immal, Sármási Péter
rel, Jakus Katalinnal és 
Ungvári Anikó sakk-
edzőkkel hoztuk létre 
azoknak a gyerekeknek, 
akik szeretnének verse-
nyezni megtanulni. Akik 
ide eljönnek, azok a gye-
rekek megtanulnak ver-
senyezni. Megtanulják, 
hogy öt partit kell játsza-
ni, amelyek mindegyiké-
re oda kell figyelni. Meg-
tanulják a sakkóra hasz-
nálatát is, valamint olyan 
konfliktusok kezelését, 
mint a nyerés, a vesztés. 
Megtanulják a bíróval, 
és az egymással szembe-
ni viselkedési formákat. 
Ha pedig érmes helyezé-
seket érnek el, akkor 
azokat a gyerekeket visz-
szük nagyobb verse-
nyekre is, ahol már profi 
versenyzőkkel is talál-
kozhatnak. Ide azonban 
már erősen, önbizalom-
mal kerülhetnek a gyere-
kek, akik akár a veresé-
get is el képesek lelkileg 
viselni.   Bodzay Zoltán

A sakk által erősen és önbizalommal
Edzések

Az Óbudai Sakkiskola  
edzéseit az Óbudai Kul-
turális Központ San 
Marco utcai épületében 
tartja hétfőnként 17-től 
18.30 óráig. Itt jelent-
kezni is lehet a foglalko-
zásokra.

A szentendrei Skanzennél található 
„Parkolj és bringázz!” (P+B) pont-

ról három remek és igen változatos túrát 
ajánlunk a kirándulók figyelmébe. 

1. Kisrigó túra
Útvonal: Skanzen (Szentendre) – (PB3) – 

Pap-rét – (PB2) – Hegytető (Pilisszentlász-
ló) – Kisrigó Vendéglő (Pilisszentlászló) – 
(PB2) – Hegytető (Pilisszentlászló) – Pap-
rét – (PB3) – Skanzen. Jelzés: PB3+PB2. 
Útvonal hossza: 24 km. Szintemelkedés: 
620 méter. Út típusa: végig aszfalt. Nehéz-
ségi fok: közepes nehézségű. Becsült átla-
gos menetidő: 2 óra. 

2. Pap-réti túra
Útvonal: Skanzen – (PB3) – Pap-rét – 

(PB3) – Skanzen. Jelzés: PB3. Útvonal 
hossza: 12,5 km. Szintemelkedés: 300 mé-
ter. Út típusa: zömmel aszfalt. Nehézségi 
fok: könnyű. Becsült átlagos menetidő: 1 

óra. Megjegyzés: egy könnyedén felemelő 
tekerés a gyönyörű Pap-rétre.

3. Pisztrángos túra
Útvonal: Skanzen (Szentendre) – (PB3) – 

Pap-rét – (PB4) – Telgárthy-rét (Visegrád) 
– (PB4) – Pap-rét – (PB3) – Skanzen (Szent-
endre). Jelzés: PB3 + PB4. Útvonal hossza: 
23,5 km. Szintemelkedés: 620 méter. Út tí-
pusa: zömmel aszfalt. Nehézségi fok: köze-
pesen nehéz

Becsült átlagos menetidő: 2 óra. Meg-
jegyzés: az emelkedőkért bőséggel kárpó-
tolnak a visegrádi pisztrángosok.

(További információ a Pilis Bike honlap
ján: http://pilisbike.hu/)

A szentendrei Skanzentől induló Pilis Bike biciklitúrák

Fotó: Sánta Balázs
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Tizenkét aranyérem, öt világ-
rekord, két ezüstérem, két 
bronzérem, egy hatodik he-
lyezés és egy visszalépés – 
ez a mérlege az Óbudai Erő-
emelők Sportegyesülete Eu-
rópa-bajnoki szereplésének.

Az Óbudai Erőemelők 
19 versenyzővel vet-

tek részt a Gyulán rende-
zett WUAP power lifting 
& benchpress Eb-n június 
közepén. Fekve nyomás-
ban új világrekorddal az I. 
helyen végzett: Jobbágy 
László, valamint idősebb 
és ifjabb Kulcsár László. 
Szintén a dobogó legfelső 
fokára állhatott Czeisz Fe
renc, Fábri Péter, Tóth 
Ferenc, Som Ferenc. Kul

csár Tímea, Nagy Kriszti
án, Csáfordi István II. lett. 
Mini hoffer Zoltán és Rét
háti Pál bronzérmet szer-
zett. Nagy Bence VI. he-
lyezést ért el. Power lifting 
kategóriában Nick Árpád 
I. helyen végzett, új világ-
rekorddal. Szintén első 
lett Karsai Zoltán fekve 
nyomásban és guggolás-
ban, új világrekorddal. 
Kiss Péter, Böjtös Vendel, 
Ármai Lajos is aranyér-
met szerzett. Deák Tamás 
visszalépett a versenyzés-
től. (A felkészülést és a 
részvételt az önkormány-
zat is támogatta.) 

Tucatnyi aranyérem az erőemelőknek

A hagyományokhoz 
híven idén is meg-

rendezték a kiserdei 
olimpiát a Dr. Béres Jó-
zsef Általános Iskola kis-
erdei tagintézményében. 
A versenyek április vége 
óta zajlottak, az ered-

ményhirdetés a tanév vé-
gén, a Madarak és Fák 
Napján volt. Az iskola 
szervezésében tavasz óta 
számos sportversenyt 
tartottak. Többek közt 

2016 méteres futást, a 
Vízművek uszodájában 
pedig úszó váltóversenyt 
a Római Sport Egyesület 
vezetői, Gyepes Lajos és 
fia, Ádám segítségével.

Mini Rió a Kiserdőben

A „Legyen a betű jó 
barát” Alapítvány 

Védőszárny Sportköre 
díjmentesen látogatható 
programjai szeptember 
15-ig tartanak.

1. Általános iskolá-
soknak kajakozás okta-
tása, 15 éves kortól 
vizitúrázó szinten, 
szom batonként 15-től 17 
óráig.

2. Középiskolások-
nak kajakozás oktatása, 
szombatonként 15-től 17 
óráig  szintén vizitú rázó 
szinten.

3. Alkoss velünk! Du-
na-parti kézműves suli 
minden hónap első 
szombatján 17-től 18 órá-
ig. Fess velünk kavicsot, 
nemezelj, fűzz gyön-
gyöt! Alkalmanként 
más-más technikák, 
amit a szabadban a folyó 
partján lehet csinálni.

4. Meghirdetett idő-
pontban az egyesület 
különböző kerekes jár-
műveit is ki lehet próbál-
ni.

5. Sok olyan felnőtt, fi-
atal van, akik már evez-
tek a Dunán valamikor 
és szeretnék a tudásukat 
felfrissíteni. Részükre 
lehetőséget biztosítanak 

arra, hogy saját hajóik-
ban gyakoroljanak segít-
séggel.

6. Várnak olyan idő-
sebbeket, akik rendel-
keznek minden szüksé-
ges felszereléssel (hajó-
val is), de szívesebben 
eveznek másokkal 
együtt, mert úgy na-
gyobb biztonságban ér-
zik magukat (segítsük 
egymást a vízen!).

A vizirendészeti sza-
bályokat kötelesek betar-
tani, betartatni. Szülők 
részére nincs módjuk ha-
jót biztosítani. 

Előzetes bejelentkezé-
seket várnak. Elérhető-
ségeik: Eszki mó ka Kajak 
Védőszárny/face book.
com. Vízitelep: III. Kos
suth Lajos üdülőpart 19. 
Telefon délután 17 óra 
után : 06-1-240-26-27.

Vakáció a Dunán 

Kézilabda toborzó
Ismerkedj meg Magyarország vezető csapatjátéká-
val! Az Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 2003-ban, 
2004-ben, 2005-ben és 2006-ban született lányok 
jelentkezését várja korosztályos csapataiba. Ér-
deklődj telefonon: +36-20-212-6352, Klári néni.

Fotó: Antal István
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok 
(telek és üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tulajdonjogának értékesítésére

A Budapest III. kerületi Választási Iro-
da választási szervként működő szava-
zatszámláló bizottságokba póttagok je-
lentkezését várja.
A jelentkezők közül a 2016. október 2-ai or-
szágos népszavazáson részt vevő póttagokat a 
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete választja meg 2016 szeptemberi ülésén.
Nem lehet a szavazatszámláló bizottság vá-
lasztott tagja: a köztársasági elnök, a ház-

nagy, állami vezető, képviselő, alpolgármes-
ter, jegyző, másik választási bizottság tagja, 
választási iroda tagja, a Magyar Honvédség-
gel szolgálati jogviszonyban álló személy, 
valamint a választáson induló jelölt.
Nem lehet a választási bizottság választott tag-
ja továbbá: párt tagja, a választókerületben je-
löltet állító jelölő szervezet tagja, a választóke-
rületben induló jelölt hozzátartozója, a köz-
ponti államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásá-

ról szóló törvény szerinti központi államigaz-
gatási szervvel, vagy a választási bizottság il-
letékességi területén hatáskörrel rendelkező 
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati 
szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
személy sem, a közalkalmazott kivételével.
A jelentkezéshez szükséges dokumentum a 
Polgármesteri Hivatal 1033 Bp., III. Harrer 
Pál utca 2. szám alatti Ügyfélszolgálati Iro-
dájában átvehető. 
A jelentkezési határidő: 2016. szeptember 10.

Kiss Anita jegyző, a Választási Iroda vezetője

Felhívás szavazatszámláló bizottsági póttagságra
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A lapindító jegyzetet ezúttal 
Óbuda-Békásmegyer dísz-

polgára, Czigány György írta, 
akinek zenei ismeretterjesztő 
munkásságát nem kell bemutat-
ni a zeneszerető közönségnek, 
de még a laikusoknak sem, hi-
szen a „Ki nyer ma?” című rá-
dióműsor generációk élménye 
volt a korábbi évtizedekben. 
Azt azonban kevesebben tud-
ják, hogy a rádióban megszűnt 
műsor egy átalakított változata 
élő zenei aláfestéssel havonta 
ma is műsoron van az Óbudai 
Társaskörben „Játékos muzsi
ka” címmel. Minderről, illetve 
költői munkásságáról, irodalmi 
barátságairól, Ottlik Gézával, 

Vas Istvánnal, Weöres Sándor-
ral, Pilinszky Jánossal, Illyés 
Gyulával való kapcsolatairól 
szintén beszél az óbudai polgár 
életútját és gondolkodását ér-
zékletesen megmutatni képes 
interjúban Czigány György.

Többek között az esernyős 
szobrok keletkezésének történe-
téről, valamint pályájának indu-
lásáról és egyes állomásairól is 
vall Varga Imre szobrász, aki 
nem is csak festőként, hanem 
még azt megelőzően repülőtiszt-
ként indult. Beszél a 93 éves mű-
vész az utcáról a Szoborparkba 
került monumentális szoborcso-
portja sorsáról és szereplőiről is. 
Mindezt a munkáiról készített, 
jó minőségű fotók övezik. 

A Burger Barna fotográfus-
sal folytatott beszélgetés szin-
tén nem a mai újságokban száz-
számra megjelent gyors és lé-
lektelen interjúk sorát gyarapít-
ja, hanem elmélyült, az interjú-
alanyra odafigyelő, pályáját és 
sorsát valóban érdeklődően 
megmutatni képes párbeszéd. 
A gyógyíthatatlan betegséggel 
küzdő ember „különös útjai”, 
gondolatai, a belátható jövőben 
tervezett munkái és a családhoz 
való viszonya bontakozik ki a 
beszélgetésben. 

Két írással jelentkezik ebben 
a számban Gyimesi László. 
Először egy szerethető óbudai 
(csillaghegyi) vízmérnök-mozis-
köl tőről, HajdúPataki Béláról 
készített írással, majd az immár 
elmaradhatatlan rómaifürdői/
aquincumi figuráiról szóló tör-
ténetével (részlet egy soha el 
nem készülő regényből). 

Mindezeken túl Óbuda eddig 
fel nem tárt, vagy kevéssé rész-
letezett számos kulturális témá-
ját feldolgozta az Óbudai An-
ziksz nyári száma, amely írá-
sokból a szerkesztők hetente 

néhányat feltesznek a honlap-
jukra (www.obudaianziksz.hu), 
illetve az érdeklődők nyomon 
követhetik a folyóiratot face-
bookon is.          Bodzay Zoltán

Nyári csemegék 
az Óbudai Anzikszban

Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja
Dr. Demeter Gellért 1.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Csapó Harold Gábor 2.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Désiné Németh Éva 3.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Farkas Balázs 4.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Stollmayer Ákos 5.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Dóra Csaba 7.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Rácz Andrea 8.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Bulla György 9.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Baumann Irén 10.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Török Ferenc 11.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Puskás Péter 12.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Kemény Krisztina 13.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Kelemen Viktória 14.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Laukonidesz Lilla 16.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát

Fidesz-KDNP-s képviselők nyári fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő fo ga dó órá ja
Czeglédy Ger gő, a 6. szá mú egyé ni vá lasz tó ke rü let ön kor-
mány za ti kép vi se lő je augusztusban nem tart fogadóórát.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-30-
211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.
hu e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő-
jén, 17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá-
ban. Elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.
Őri Lász ló (MSZP) augusztusban nem tart fogadóórát.
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) augusztusban nem tart fo-
gadóórát).
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

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

Fotók: Assay Péter



292016. 15. szám Képriport – hirdetéS

Óbudai pillanatképek

Megjelenésünk
Lapunk következő száma 
augusztus 25-én, csü-
törtökön jelenik meg. Új-
ságunk korábbi számai is 
olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Ez a hely még Fellininek is tetszene. Nyári délután a Római-parton

Kockás abrosz, jó kadarka mellett… – jelmezes időutazás az Óbudai Társaskör hangula-
tos kertjében

Szentlélek téri anziksz

Vakáció a Kiserdőben

Fotó: Fekete István

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István

Fotók: Sánta Balázs



30 2016. 15. száminFormáciÓK – hirdetés

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

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

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

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

Címváltozás
A  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  és  a „Braunhaxler” Egye-
sület címe megváltozott. Az új cím: 1032 Bp., Szőlő utca 78.

Idősek és a számítógép
Szeptember 6-án kezdődik az „Ismerkedés a számítógéppel és 
az internettel. Idősebbek is elkezdhetik!” elnevezésű tanfolyam 
következő kurzusa. Érdeklődni és jelentkezni Neubrandt Olginál 
lehet a 06-30-221-4938-as telefonszámon.
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