
A Kaszásdűlői Kulturális Központ (3K) 
előtti térre tervezi az újabb felnőtt 
könyvszekrényt az önkormányzat.

A Ganz Ifjúsági Műhely júniusi táborai
ba a modellezés és elektronika iránt 
érdeklődő fiatalokat várják.

Összeállításunkban az Óbudán talál
ható, úszásra, strandolásra, wellness
re alkalmas helyeket gyűjtöttük össze.

XXIV. év fo lyam 11. szám • Meg je le nik két he ten te 40 ol da lon, 73.000 példányban • 2018. június 16.
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Modernizálják a Holdudvar parkot

Óbudai Búcsú 06. 24. a Fő téren      
Részletes program a 40. oldalon

Gazdag kínálat az Óbudai Nyáron
Koncertekkel, kiállításokkal, gyermekprogramokkal, kert
mozikban (a Kobuci kertben és első ízben Békásmegye
ren, a Csobánka téren) nagysikerű filmekkel szórakoz
tatják a közönséget az immár nagykorú Óbudai Nyáron. 
A két és fél hónapos programkavalkád ugyanis az idén 
ünnepli 18. születésnapját.                  Sajtótájékoztató a 2. oldalon

Elkezdődött a napokban a Bécsi út–Váradi utca–Vörösvári út–Ágoston utca által határolt park felújítása. A Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ pályázatának 
köszönhetően modernebb, szebb, sokfunkciós terület valósul meg, mely sokat javíthat az itt élők életminőségén. Közösségi tervezés után a TÉR_KÖZ 2016 
pályázat adott lehetőséget a tervek megvalósítására. Óbuda-Békásmegyer 449 millió forintos támogatást szerzett ehhez. Az előkészítési munkák után elin-
dult a kivitelezés, mely várhatóan 1 évig tart. A projekt indulásához kapcsolódott egy közösségi piknik, melyet május 26-án rendeztek. Ennek keretében a 
környéken élők találkozhattak a lebonyolítókkal, a kivitelezés részleteit, az ütemtervet nagyobb körben ismerhették meg. A park átadására várhatóan 2019 
májusában lehet számítani, ez után pedig rendszeres lakossági program, kulturális esemény és közösségépítő alkalom is lesz               Továbbiak a 10. oldalon

Az Óbudai Danubia Zenekar Summer Mix című koncertjével kezdődött az ingyenes 
Fő téri koncertek sora június 15-én
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Csaknem 80 kulturális programmal, többek közt a 
hagyományos ingyenes hangversenyekkel a Fö té-
ren, különféle tárlatokkal és utcaszínházi előadás-
sal is várja a közönséget idén az Óbudai Nyár im-
már 18 éves rendezvénysorozata a városrész több 
helyszínén június 15-től augusztus 31-ig.

A több mint két hónapon át tartó kul-
turális programsorozatban fellép má-

sok mellett a Hot Jazz Band, az Óbudai Da-
nubia Zenekar, a Vígszínház fiúegyüttese,  
Szikora Robi és az R-GO, de lesz blues-
fesztivál a Kobuci kertben, élő operaközve-
títés az Esernyősben, Shakespeare-előadás 
a kaszásdűlői 3K előtti téren. A múzeumok 
is gazdag kínálattal készülnek – hangsú-
lyozta Lőrincz Edina, az Óbudai Kulturális 
Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-
tója a rendezvény május 29-ei sajtótájékoz-
tatóján az Esernyős kertjében.

Az ingyenes Fő téri koncertek so-
rát június 15-én az Óbudai Danubia Ze-
nekar Summer Mix című koncertje nyitja, 
amelyen Britten-, Grieg-, Bartók- és Csaj-
kovszkij-művek szerepelnek. Június 24-én 
az Óbudai Búcsúnak (rész-
letes program a 40. olda-
lon) ad helyet a városrész 
szíve. A programokat az Al-
ma Együttes koncertje nyit-
ja, lesz játszóház Németh 
Bea nemezkészítő vezetésé-
vel, és a mindig nagysikerű, 
a közönség által várt nem-
zetiségi kórus- és táncfesz-
tivál is.

Film főcímdalok
Ugyanitt június 29-én 

ikonikus filmek főcímda-
lai hangzanak el a Csilla-
gok, E.T. és a Potter fiú cí-
mű koncerten az Óbudai Da-
nubia Zenekar tolmácsolá-
sában, amely John Williams 
zeneszerző legendás dalait szólaltatja meg. 
Sound of Silence címmel július 6-án Hor-
gas Eszter és Falusi Mariann Simon and 
Garfunkel legismertebb dalaiból válogat.

A Hot Jazz Band július 13-án lép fel a Fő 
téren,  július 20-án a Vígszínház fiúegyütte-
se, a Grund,  július 27-én pedig Queen da-
lokat szólaltat meg dzsesszfeldolgozásban a 
Budapest Jazz Orchestra, Wolf Kati, Csor-
dás Levente és Kocsis Tibor.

Színház és koncert
Harsányi Mária, az Óbudai Társaskör 

igazgatója elmondta, hogy a Társaskörben 
július 4. és augusztus 5. között készülnek 
változatos programokkal. Az első a PÁB-
Színház felolvasószínházi előadása lesz, 
amely az idén 80 éves Jirí Menzel munkás-
sága előtt tiszteleg, majd a Budapesti Vo-

nósok adnak koncertet, de július folyamán 
lesz Seress Rezső-est, Don Giovanni-elő-
adás és klasszikus gitárkoncert. Bódy Mag-

di és a Freedom Együt-
tes dzsesszkoncerttel, Be-
nedek Miklós és Ullmann 
Mónika pedig Simon 
Stephens: Heisenberg cí-
mű darabjával várja a kö-
zönséget.

Múzeumok 
Éjszakája

Az Óbudai Múzeum 
programjairól szólva Né-
pessy Noémi igazgató el-
mondta, hogy az Egy vá-
ros három arca című ki-
állításon Óbuda történe-
tének három jelentős kor-
szaka elevenedik meg. A 
Játék a városban című tár-
lat pedig a város tematiká-

ját követve mutatja be Magyarország 1990 
előtti emblematikus polgári játékait a ba-
báktól az Anker építőkockákon keresztül a 
Märklin vasútig. A Múzeumok Éjszaká-
ján, június 23-án többek közt nyomozós já-
tékkal, koncerttel és interaktív bemutatók-
kal várják a családokat. Kiemelte, hogy a 
Goldberger Textilipari Gyűjteményben a 
Múzeumok Éjszakájára a Kékfes(Z)T című 
különleges programmal is készülnek. Ezen 
divatbemutatóval, műhelyfoglalkozások-
kal, könyvbemutatóval és angol nyelvű tár-
latvezetéssel is várják az érdeklődőket.

Az Aquincumi Múzeum a Múzeumok Éj-
szakáján adja át a Symphorus Mithraeum 
rekonstruált épületét, amely a város déli fa-
la mellett épült a 2. században. A kultusz-
hely jelentőségét az itt talált kultuszszobor 
művészeti értéke jelenti, amelyet eredeti he-

lyén tekinthetnek meg a látogatók – emelte 
ki Lengyelné Kurucz Katalin, az intézmény 
közönségkapcsolati vezetője. Hozzáfűzte: 
az Óbudai Nyárhoz kapcsolódva mindezek 
mellett Heinrich Von Kleist: Amphitryon 
című darabjának előadásával is várják a kö-
zönséget. Tablókiállítással tisztelegnek az 
első aquincumi régészeti feltárás vezetőjé-
nek, Schönvisner István halálának 200. év-
fordulója előtt a Flórián téri aluljáróban ta-
lálható Fürdőmúzeumban. A Kuzsinszky 80 
című kiállítás pedig Kuzsinszky Bálint, az 
Aquincumi Múzeum alapítója és első igaz-
gatója munkásságát idézi meg a régész ha-
lálának 80. évfordulója alkalmából.

Rábóczkiné Benkő Zsuzsannától, az Es-
ernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és In-
formációs Pont Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójától megtudhattuk, hogy a Fő té-
ren lévő közösségi helyszín az információ-
nyújtás mellett elsősorban a fiatalokra kon-
centrál idén: kedd, szerda, csütörtök délutá-
nonként például szabadtéri koncertekkel, 
dizájnpiknikkel és pezsgőkóstolóval.

Minőségi szórakozás
Mindezeken túl számos érdekes program 

lesz még a Kassák Múzeumban, a Térszín-
házban, az Óbudai Promenádon és a Platán 
Könyvtárban, a Békásmegyeri Közösségi 
Házban, a Csobánka téren, az Óbudai Kul-
turális Központ San Marco Galériájában és 
a Kórház utcában is, hiszen a rendezvény-
sorozat fő célkitűzése, hogy egész nyáron 
tartalmas és minőségi kulturális szórako-
zást nyújtson helyben az óbudai lakosok-
nak a közösségépítést szolgálva – hangsú-
lyozta Bús Balázs polgármester, aki hozzá-
tette: bátran állíthatja, hogy kevés olyan ke-
rület van a fővárosban, amely ennyi és ilyen 
gazdag programot kínál az itt élőknek és a 
belföldi, külföldi turistáknak.                 km

Gazdag kínálat az Óbudai Nyáron

Rengeteg koncert, opera, kiállítások, kertmozis vetítések (első ízben a Csobánka téren) szerepelnek 
az Óbudai Nyár igen gazdag és népszerű kulturális programjainak palettáján • obudainyar.hu

Népessy Noémi, Lőrincz Edina, Bús Balázs, Harsányi Mária, Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna és Len-
gyelné Kurucz Katalin az Óbudai Nyár programjait beharangozó sajtótájékoztatón

Fotó: Antal István
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Az Óbudai Társaskörben ünnepelte jú-
nius 1-jén Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a kerületi pedagógusokat. 
Bús Balázs polgármester és Varga Mi-
hály pénzügyminiszter, országgyűlési 
képviselő köszöntötte a szakembereket.

M inden év júniusának első va-
sárnapján a pedagógusokat 

ünnepeljük. Ezen a napon a diákok 
és szüleik egy-egy szál virággal és 
ünnepi műsorral köszöntik a taná-
rokat. Óbudán, a szokásokhoz hí-
ven, idén is az Óbudai Társaskör-
ben köszöntötték a városrész pe-
dagógusait, az egész évben vég-
zett áldozatos munkájukért. Ezen a 
napon az ünneplés mellett a szak-
mai elismeréseknek is fontos sze-
rep jut. A rendezvényen adták át az 
arany, gyémánt, vas és rubin diplo-
mák mellett a Tiszavölgyi István-
díjat és a Pedagógiai Érdemekért 
kitüntetéseket, valamint a polgár-
mesteri és miniszteri dicséreteket.

Az eseményen Bús Balázs pol-
gármester köszöntötte az egybe-
gyűlteket. Beszédében hangsú-
lyozta: - Mindannyian abban va-
gyunk érdekeltek, hogy az utánunk 
jövő generációk magyarságtuda-
ta, családszeretete és önmaga bol-
dogulásába vetett hite erősödjön. 
Mint tudják, a kormány az elkö-
vetkező években a gyermekválla-
lás támogatását és a családok meg-
erősítését tűzte zászlajára. Ezt a 
törekvést maximálisan magunké-
nak érezzük, hisz’ kerületi közös-
ségépítő munkánk épp a családra, 
mint a társadalom legkisebb egysé-
gére alapul. Egy jól működő csa-

ládban a férfinak, nőnek és gyere-
keknek is megvan a maguk szere-
pe és feladata. Ugyanez érvényes 
a közösségek tagjaira is. A mai, 
mindennemű értéket relativizáló 
közfelfogás ugyan nem kifejezet-
ten kedvez a hagyományos család-
felfogásnak, a karakteres nevelési 
módszereknek, és az egyértelmű-
ségre törekvő kommunikációnak, 
ám úgy látom, mégiscsak ezen áll 
vagy bukik Magyarország, és vele 
mindannyiunk jövője.

Őszintén remélem, hogy óvo-
dától az érettségi vizsgákig olyan 
gondoskodó odaadással készítik 
fel a gondjaikra bízottakat, hogy 
évek, évtizedek múltán is büszkén 
emlékezhetnek majd rájuk és az 
együtt töltött időszakra – tette hoz-
zá a polgármester.

Varga Mihály pénzügyminiszter, 
országgyűlési képviselő köszöntő-
jében arról beszélt, hogy mit is je-
lent az oktatás az ember életében 
és mennyi tapasztalatot, tudást vi-
szünk magunkkal, amit az iskolá-
ban kaptunk tanárainktól. Wigner 
Jenő Nobel-díjas fizikus emlékira-
tait idézte, aki arról ír, hogy élete 
végéig az íróasztalán tartotta egyik 
középiskolai tanára képét, akitől 
nagyon sokszor merített inspiráci-
ót, amikor valamilyen megoldandó 
probléma előtt állt.

A rendezvényen az Óbudai Al-
máskert Óvoda nagycsoporto-
sa, Lukács Adrienn szavalt, majd 
a Kossuth-, Prima Primissima- 
és Magyar Örökség-díjas Kaláka 
együttes zenészei adtak koncertet a 
pedagógusok tiszteletére.

Jubileumi diplomák
50 évvel ezelőtt kapott oklevelet, így jubileumi arany dip-
lomát vehetett át: Bódi Mária, Garainé Bata Márta és Zsó-
tér Ákosné.
60 éve kapott óvónői vagy tanítói okleveléért gyémánt dip-
lomában részesült: Bige Istvánné, dr. Csontos Józsefné, 
Kerekes Istvánné, Oláh Gyuláné, Pálfalvi Istvánné, Pártos 
Györgyné, dr. Szalva Lászlóné, Sztyehlik Lászlóné és Vé-
gh Lajosné.
65 éve végzett, és most vas diplomát vehetett át: Bánya-
völgyi Istvánné, Imre Istvánné és Szabóné Borbás Éva.
70 évvel ezelőtt kapta oklevelét, ezért rubin diplomában 
részesült: Horvay Lászlóné és dr. Márkus Miklósné.
„Pedagógiai Érdemekért” kitüntetésben részesült: Bala-
toni Katalin, Karsa Zsuzsanna, Labádiné Józsa Mónika, dr. 
Remzsőné Piti Kata, Sasváriné Kocsis Ibolya, Szőke Gab-
riella és Varga Jánosné
„Elismerő Oklevél”-ben részesült: Bársonyné Szegő Ani-
kó és Sebők Gáborné
„Pedagógiai Érdemekért” kitüntetést kapott: Havas Thy-
ra, Herth Mariann, dr. Kántor Tiborné, Kuruczné Lőrincz 
Andrea, Oláhné Balogh Éva, Rikk Istvánné, Scheibli Zsu-
zsanna és dr. Tánczosné Molnár Éva Mária
„Elismerő Oklevél”-ben részesült: Moldvai Ferenc.
Polgármesteri dicséretben részesült: Gyimesi Róbert.

Tiszavölgyi István-díj
A középiskolai tanárok elismerésére ÓbudaBékásmegyer 
Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013ban díjat ala
pított. A díj névadója a kerület nagy tekintélyű, „iskolaalapí
tó” pedagógusa, a kerület díszpolgára, Tiszavölgyi István. 
A díj elismerésként adományozható azoknak az ÓbudaBé
kásmegyer középiskoláiban dolgozó pedagógusoknak, akik 
hosszú időn át tartósan és kiemelkedő színvonalon végezték 
nevelőoktató munkájukat. Az idei év „Tiszavölgyi István Díj”
át Hajdu Gyula testnevelő kapta. 
Miniszteri elismerő oklevelet kapott: Balogh Éva, Fetterné 
Szőnyi Éva és Papp György. 
Az elismerések átadásában közreműködött Tamás Ilona tan
kerületi igazgató, Kelemen Viktória alpolgármester és Tisza-
völgyi István, a kerület díszpolgára is.

Pedagógusok köszöntése az Óbudai Társaskörben

A tanárok meghatározó szerepet töltenek be életünkben

Fotó: Antal István
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Újbóli változtatási tilalom elrendelése a Római-parton, több együttműködési megállapo-
dás, nyári táborok, zöld pályázatok, újabb KönyvMegálló és egy okospad telepítése – ez 
csak néhány azon előterjesztések közül, amelyeket a képviselők a május 24-ei testületi 
ülésen tárgyaltak.

Ülésezett a képviselő-testület

Marad a változtatási tilalom a Római-parton
Támogatás a Béres Alapítványnak
A képviselők szavazatai alapján önkormányza
ti támogatásban részesül az óbudai székhelyű, 
25 éves Béres Alapítvány jótékonysági koncert
je, melynek teljes bevételével az alapítvány idén 
a Magyar Gyermekonkológiai Hálózatot támogat
ja. A koncerten befolyó adományoknak köszönhe
tően egy olyan diagnosztikai módszer kerülhet be
vezetésre Magyarországon, amely leukémiás gyer
mekek gyors és egyénre szabott terápiáját teszi le
hetővé, ezáltal jelentősen növeli gyógyulási esélyü
ket. (A témával lapunk május 26-ai számának 5. ol-
dalán foglalkoztunk bővebben – a szerk.)

Óvodavezetők megbízása
A testület további öt évre meghosszabbította az ön
kormányzat fenntartásában működő Cseresznye
virág Művészeti Óvoda és a Pitypang Művésze
ti Óvoda jelenlegi óvodavezetőinek megbízását. 
Somodiné Kiss Terézia és Gombos Albertné 2023. 
július 31ig látják el az intézmények vezetését.

Pályázat a virágos Óbudáért
Az önkormányzat a kerület még zöldebbé és virá
gosabbá tétele érdekében, a Guckler Károly Kör-
nyezetvédelmi Program célkitűzéseivel össz
hangban 2018ban is meghirdeti a „Virágos Óbu-
da” pályázatot a III. kerületi lakosoknak. A pályázat
tal az a cél, hogy ösztönözze és elismerje azokat a 
személyeket és közösségeket, akik fontosnak tart
ják környezetük esztétikai minőségét, és ennek ér
dekében gondozzák, növényekkel, virágokkal szé
pítik azt. (Pályázat lapunk 27. oldalán)

Helyiséggel támogatják 
a Ganz Műhelyt

A képviselők a Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület 
kérésére megszavazták, hogy az önkormányzat tu
lajdonában álló Hímző utca 6. szám alatti irodahe
lyiséget térítésmentesen, az egyesületnek nyújtott 
támogatásként bérbe adják. A folyamatosan bővü
lő műhely vezetőjének célja, hogy hasznos időtöl
tést, programokat kínáljon a modellezés, makette
zés és az elektronika iránt érdeklődő gyerekeknek, 
ennek érdekében szakköröket, nyáron pedig gyer
mektábort tart fenn. (Tábori felhívás a 22. oldalon)

Támogatás civil szervezeteknek
Az idei civil működési pályázati kiírásra összesen 
103 érvényes és 1 érvénytelen pályamű érkezett be 
a március 29ei határidőig. Az önkormányzat kép
viselőtestülete a pályázatok elbírálását követően 
úgy döntött, hogy idén 100 civil szervezet műkö
déséhez kíván hozzájárulni. Az összesen 20 millió 
forint támogatást a szervezetek elsősorban esz
köz és infrastruktúrafejlesztésre, valamint humán
erőforrás bővítésére fordíthatják.
További két pályázatról döntött még a testület a má
jus 24ei ülésen. A 2018. évi nyári ifjúsági tábo-
rok kiírásra beérkezett pályaműveket benyújtó civil 
és egyházi szervezetek között összesen 18 millió 
forint, a „Fogadj örökbe egy zöldterületet” pá-
lyázaton indulók között 2,5 millió forint támogatást 
osztottak ki.

Mint arról lapunk 
előző számában 

gyorshírben már beszá-
moltunk: végéhez köze-
ledik az új kerületi épí-
tési szabályzat (KÉSZ) 
tervezése és az ezt kí-
sérő egyeztetési folya-
mat. Ennek megfelelő-
en a KÉSZ elfogadásáról 
a képviselő-testület jú-
niusban dönt. Az új sza-
bályzat területi hatálya 
azonban nem terjed ki a 
Kerülethatár – Árpád fe-
jedelem útja – Goldber-
ger Leó utca – Lajos ut-
ca – Szentlélek tér – Na-
szád utca – Laktanya ut-
ca – gróf Eszterházy Já-
nos rakpart – Gázgyár 
utca – Nánási út – Kirá-
lyok útja – Hadrianus ut-
ca – Madzsar József ut-
ca – Pusztadombi utca – 

65605/1 hrsz. alatti in-
gatlan – 65617 hrsz. alat-
ti ingatlan – Ország út – 
Kerülethatár által hatá-
rolt területére.

Mint ismeretes, a Ró-
mai-part ellentmondá-
sos helyzete miatt Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata még 2016 ok-
tóberében változtatási ti-
lalmat rendelt el a Ró-
mai-part (23789) hrsz.-ú 
közterület – Nánási út – 
Királyok útja – Pünkösd-
fürdő utca – Duna fo-
lyam által határolt terü-
letre. (A változtatási ti-
lalmat a helyi építési sza-
bályzat készítésének idő-
szakára, annak hatályba 
lépéséig rendelheti el az 
önkormányzat, de legfel-
jebb három évre. Tehát 
a KÉSZ elfogadásával a 

változtatási tilalom meg-
szűnik.)

A testület így most arról 
is döntött, hogy a KÉSZ-
módosítás megindításá-
val együtt újból változ-
tatási tilalmat rendel el 
a Római-partra, ponto-
san a Római-part (23789) 
hrsz.-ú közterület – Ná-
nási út – Királyok útja – 
Pünkösdfürdő utca – Du-
na folyam által határolt 
területére. 

A Fidesz-KDNP, a Job-
bik, a PM és az LMP támo-
gatta Bús Balázs polgár-
mester javaslatát, míg az 
MSZP és az Együtt képvi-
selői tartózkodtak a változ-
tatási tilalom meghosszab-
bításának szavazásakor. 

A tilalom a KÉSZ mó-
dosításának megindításá-
val rendelhető el újra. 

A képviselő-testület együtt-
működési megállapodást 
kötött az Aranypatkó Lovas 
Egylettel és a Gankaku 
Sportegyesülettel. 

A z Aranypatkó Lo-
vas Egylet sport és 

szabadidős lovaglási le-
hetőséget biztosít a la-

kosságnak, továbbá terá-
piás célú lovagoltatással 
segíti az értelmi és testi 
fogyatékkal élők életmi-
nőségének javítását. 

A Gankaku Sportegye-
sület a kerületben élők-
nek tartott rendszeres ka-
ratefoglalkozások mellett 
különböző sportesemé-

nyeket, rendezvényeket is 
szervez: „Gankaku Kara-
te és Életmód Tábort” ta-
vasszal, nyáron és ősszel, 
sport napközit nyáron. 
Alkalmanként szabadtéri 
közösségi megmozdulá-
sokat is hirdetnek, mint a 
közös futás, torna, kirán-
dulás vagy sárkányhajó-
zás, amelyeken bárki in-
gyenesen részt vehet.

A sportos életért
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Önkormányzati támogatás-
sal 2012-ben indult Óbudán 
a KönyvMegálló-program, 
azaz a szabadtéri könyv-
szekrények állításával meg-
teremtett könyvcsere lehe-
tősége. A Hozz egy könyvet, 
vigyél egy könyvet! szlo-
genben foglaltak megvaló-
sulását jelenleg 4 felnőtt és 
4 gyermek könyvszekrény 
biztosítja. 

A helyi költségvetés 
idén lehetővé teszi 

egy új felnőtt KönyvMeg-
álló kihelyezését. Ennek 
szeptemberi felállítását 
a Kaszásdűlői Kulturá-
lis Központ (3K) előtti 
térre tervezik. A könyv-
szekrény ezúttal új di-
zájnt kap, megjelené sé-

ben az okos-eszközök-
re emlékeztet. A 3K cél-
jai között szerepel, hogy 
minél több fiatalt szólít-
son meg, ezért a könyv-
szekrény mellé egy okos-
pad kerülhet, amihez az 
oda leülők is csatlakoz-
tatni tudják eszközeiket. 
Az okospad és a könyv-
szekrény megjelenése le-
tisztult, egyszerű forma-
világú, amelyen hot spot, 
USB- és vezeték nél-
küli töltő, levegőminő-
ség-mérő, páratartalom-, 
UV- és légnyomásszen-
zor, zajszennyezésmé-
rő lesz beépítve, melyek 
napelemmel működnek.

Újabb KönyvMegálló a 3K előtt

Legutóbb a Solymár utcai Máltai játszótéren adott át gyerek KönyvMegállót Bús Balázs 
polgármester

Védelem a fás szárú növényeknek
Első fordulóban tárgyalta és elfogadta a testület a kerületi zöldterületek és zöld
felületek, valamint a fás szárú növények védelméről szóló rendelettervezet 
szabályozási koncepcióját. Ez egyebek mellett azt tartalmazza, hogy a jelenleg 
hatályos közterületi rendelet zöld rendeletet érintő rendelkezéseit felül kell vizs
gálni; a magántulajdonú ingatlanokon történő fakivágások esetében meg kell 
határozni az engedélyköteles tevékenységek körét (különösen építkezésekkel 
összefüggő fakivágások, egyéb tereprendezés).
Meg kell határozni a fás szárú növények kivágása esetén előírandó pótlás mérté
két és szabályait; felül kell vizsgálni azon fafajok körét, melyek kivágása nem en
gedélyköteles, illetve a pótlás és ültetés során tiltott fafajok listáját. A dokumen
tum áttekintésre javasolja a pénzbeli megváltás jelenlegi szabályait és annak fel
használási módját. Kitér arra is, hogy meg kell vizsgálni az előírt kötelezettségek 
elmulasztása esetén alkalmazható szankciók lehetőségeit.

A dokumentumban a 
többi között az ön-

kormányzat által nyúj-
tott pénzbeli, természet-
beni ellátásokról, az ön-

kormányzat által biztosí-
tott személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, 
a felügyeleti szervek által 
gyámhatósági, gyermek-

védelmi területen végzett 
szakmai ellenőrzések ta-
pasztalatairól, a problé-
mák hatékonyabb kezelé-
se érdekében gyermekvé-
delmi prevenciós elképze-
lésekről, valamint az ön-
kormányzat és a civil szer-
vezetek közötti együttmű-
ködésekről is teljes körű 
tájékoztatást kaphattak a 
képviselők.

Átfogó értékelés a gyermekvédelemről

Zárható legyen a játszótér?
Felmérést készít az önkormányzat a kerületben lévő játszóte-
rek állapotáról, azok szükséges fejlesztéséről.
Kerületünkben 38 önkormányzati és 7 Máltai játszótér található. 
Az utóbbi időben sok olyan lakossági bejelentés érkezett, ame
lyek a játszóterek nem rendeltetésszerű használatáról szólnak. A 
panaszosok szerint, miután a kisgyerekek egy játszótéren töltött 
nap után hazamennek, átveszi helyüket az idősebb korosztály, 
akik sokszor késő estébe nyúlóan hangoskodnak, szemetelnek a 
játszótéren, zavarják a közelben lakók nyugalmát, esti pihenését. 
Sajnos nem ritka a játékok, padok megrongálása sem, amelyek 
javítása vagy esetleges cseréje nem kis anyagi terhet jelent az 
önkormányzatnak.
A jelzések azt az igényt fogalmazták meg, hogy a kerítéssel vé-
dett játszóterek nyitvatartási ideje legyen korlátozva, a kapuk be-

zárásával az önkormányzat védje meg az eszközök épségét és a 
lakók nyugalmát.
A szükséges intézkedések megtétele előtt, Bús Balázs polgár
mester kérésére a játszótereket a közterületfelügyelet és az Óbu
daBékásmegyer Városfejlesztő Kft. munkatársai felmérik. A vizs
gálat kiterjed a játszóterek állapotára, és megnézik az esetleges 
további fejlesztések, korszerűsítések lehetőségeit. Amennyiben a 
felmérés eredménye és a lakók igénye egybevág, az érintett ját
szótereken a jövőben házirend bevezetésére és a nyitvatartási idő 
szabályozására is sor kerül.
A játszóterek felmérést a Közterületfelügyelet körzeti megbízot
tai, valamint a Városfejlesztő Kft. munkatársai végzik: végigjár
ják a lakóközösségeket meghallgatva a játszótereket használók 
javaslatait, véleményét. Amennyiben további észrevételek merül
nek fel, azt kérjük, küldjék el az ugyfelszolgalat@obkf.hu email 
címre!

Fotók: Antal István

A képviselő-testület elfogadta az intézmények és szervezeti 
egységek beszámolói alapján összeállított, a kerület gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készí-
tett átfogó értékelést, és továbbította a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szoci-
ális és Gyámügyi Osztályának.
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A „Születés hete Óbudán” 
című rendezvénysorozat zá-
róeseményét, melyet a Há-
rom Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom óbudai háló-
zati csoportja szervezett, 
május 10-én tartották a Ka-
szásdűlői Kulturális Köz-
pontban (3K).

A rendezvényen – mely-
ről lapunk előző szá-

mában röviden beszá-
moltunk – Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmeg yer 
polgármestere vándor-
bölcsőt adott át az óbu-
dai csoport szervezői-
nek. A vándorbölcsőt a 
Három Királyfi… óbu-
dai csoportja féléven-
te új óbudai újszülöttnek 
ajánlja majd fel. A bölcső 
első lakója Gallai Gás-
pár Márton épp az ese-
ményen volt háromhetes.

Az átadó után az Óbu-
dai Hordozós Klub divat-
bemutatója, majd kere-
kasztal-beszélgetés követ-
kezett, ahol a nyolc napos 
„Születés hete Óbudán” 

elnevezésű rendezvény-
sorozat tapasztalatait be-
szélték meg a Családbarát 
Óbuda csoport tagjai.

Szakmai előadásokat 
is hallgathattak a részt-
vevők, az előadók között 
olyan ismert szakembe-
rek voltak, mint dr. Gutt-

mann Orsolya szülész, 
nőgyógyász, dr. Hada 
Zsuzsanna pszichiáter,  
Fábián Tímea tréner, dú-
la és Hegedűs Réka szo-
ciálpolitikus, mediátor.

A world café progra-
mok beszélgetőköreinek 
témagazdái Czák Ildi-

kó védőnő, Görbicz Ad-
ria bába, Merényi Rózsa 
konduktor, Eötvös Judit, 
a Mazsola kuckó szerve-
zője, Szabó Mónika pszi-
chopedagógus, Havas 
Ágnes párkapcsolati me-
diátor, dr. Hada Zsuzsa 
pszichiáter, Karlócai Be-

atrix és Horváthné Ba-
kóczy Eszter mentálhi-
giénés szakemberek és 
Erdeiné Zsóka pedagó-
gus, családterapeuta je-
lölt voltak.

A mozgalom közösségi 
gyűjtést is indított, mely-
nek keretében egy óbu-
dai játszótérre helyeznek 
ki úgynevezett baba-ma-
ma padot. A pad helyszí-
néről szavazást is indítot-
tak a Facebook Család-
barát Óbuda csoportjá-
ban. A gyűjtés a Gyerek 
Sziget rendezvény ideje 
alatt is folytatódik, ahol 
a Családbarát Óbuda sá-
torban várnak minden ér-
deklődőt a júniusi hétvé-
géken a Hajógyári-szi-
geten. (A Gyerek Sziget 
programját lapunk május 
26-ai számának 35. olda-
lán közöltük – a szerk.)

A rendezvényhez és 
annak célkitűzéseihez 
idén is csatlakozott és 
szakmai segítséget nyúj-
tott Óbuda-Békásmegyer 
Védőnői Szolgálata.

Nyolc napig a születés volt a középpontban

A kicsik számára rendezett 
Flórián téri fesztiválon a já-
tékadományok mellett 800 
élelmiszercsomagot és 1000 
adag meleg ételt osztottak 
ki a rászoruló családoknak.

Újabb kiemelt élel-
miszercsomag- és 

melegétel-osztást tartot-
tak május 26-án a Flóri-
án téren az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ ál-
tal ellátott nehéz sorsú 

családoknak. A progra-
mot már egy évtizede 
szervezi az Ételt az Éle-
tért Alapítvány. Néhány 
éve az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület is csatla-
kozott a rendezvényhez.  
Az összefogás szép pél-
da arra, hogy a különféle 
szervezetek hogyan tud-
nak együtt hatékonyan 
fellépni a szegénység és 
a nélkülözés ellen.

A megajándékozott csa-
ládokat, ahogy minden 
évben, most is a kerületi 
családsegítő szolgálat je-
lölte ki, így 800 élelmi-
szercsomag és 1000 adag 
meleg étel kerülhetett a 
megfelelő helyre.

A gyerekeknek leg-
alább olyan fontos egy 
élmény, egy közös játék, 
vagy egy kis finomság, 
mint az alapszükségletek 
biztosítása a család egé-
sze számára. A gyermek-
napon ezért mindig ját-
szóházzal várják a legki-
sebbeket, idén is lufihaj-
togatás, tűzoltó autó, ál-
latsimogató, ugrálóvár, 
édesség és limonádé fo-
gadta a fesztiválra láto-
gatókat.

Az Ételt az Életért Ala-
pítvány gyermeknapi 
programjain természe-
tesen nem csak a nehéz 
helyzetben lévő csalá-
dok tagjai vehettek részt, 
minden hasonló rendez-
vényre szeretettel várják 
a játszani, kikapcsolód-

ni vágyókat és azokat is, 
akik kíváncsiak a Krisna-

hívők életmódjára és In-
dia kultúrájára.

Gyermeknapon is gondoltak a rászorulókra

Kék Pont Alapítvány 
a függőségek leküzdéséért

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

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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Trianon terhét akkor tudjuk 
levetni magunkról, ha hi-
szünk a magyarság jövőjé-
ben – jelentette ki Varga Mi-
hály a nemzeti összetarto-
zás napja alkalmából, a csil-
laghegyi Országzászlónál 
tartott megemlékezésen.

A trianoni tragédiá-
ra emlékezve június 

4-ét a Magyar Ország-
gyűlés 2010-ben a nem-
zeti összetartozás napjá-
vá nyilvánította. Ez al-
kalomból szervezett ko-
szorúzással egybekö-
tött megemlékezést Óbu-
da-Békásmegyer Ön-
kormányzata Csillaghe-
gyen.

„Oly mélyre estünk, 
hogy nem hullhatunk 
már, nincs is magas és 
nincs számunkra mély” 
– írta Kosztolányi De-

zső, azokban az években, 
amikor hazánkat soroza-
tos tragédiák és vesztesé-
gek sújtották.

- A kimondhatatlanul 
súlyos trianoni döntés ál-
dozattá tett minden ma-
gyart: aki az anyaország-
ban maradt és azokat is, 
akik határainkon kívül 
rekedtek – kezdte beszé-
dét Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, országgyű-
lési képviselő.

- A Trianonban ránk 
erőltetett békeszerződés 
nemcsak területétől és a 
gazdasági fejlődés alap-
jaitól fosztotta meg ha-
zánkat, hanem szétszakí-
totta a magyar nemzetet, 
és megtörte nemzeti ön-
érzetünket is. A trianoni 
szerződés megkötése óta 
eltelt közel egy évszázad 
magyar történelmét, gaz-

dasági és társadalmi éle-
tét rontotta meg ez a dön-
tés.

Kevés megértéssel ta-
lálkozunk, mert Európá-
ban nincs még egy nem-
zet, amely akkora veszte-
ségeket szenvedett volna 
el, mint mi. Ezért példa 
sincs arra, hogy hogyan 
kell felállni egy ilyen ve-
reséget követően, a hall-
gatás és elhallgattatás év-
tizedei után: ebben is a 
magunk útját kellett jár-
nunk.

Ugyanakkor az elmúlt 
évtizedek bizonyították, 
hogy az egységes ma-
gyar nemzet államhatá-
rok feletti összetartozása 
a mában is valóság, a ma-
gyar nemzet önazonossá-
gának alapja. Mert a ma-
gyarok ismét felismer-
ték, kimondták és ma is 

megélik, hogy a nemzet 
nélkül nincs haza, a kül-
honi magyarság nélkül 
pedig nincs nemzet. Az 
elmúlt évek azt is meg-
mutatták, hogy nemcsak 
arra vagyunk képesek, 
hogy újjáépítsük a ma-
gyarok közötti kapcsola-
tokat, hanem olyan tarta-
lommal, egymásra figye-

léssel, közös felelősség-
gel és cselekvéssel tölt-
sük meg, amelyek a jö-
vőt építik – hangsúlyoz-
ta Varga Mihály.

A beszédet követően 
Kirchhof Gréta, az Ár-
pád Gimnázium tanulója 
szavalta el Sajó Sándor: 
Magyar Ének 1919-ben 
című versét.

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napján

• A megemlékezés végén Varga Mihály, Óbuda
Békásmegyer Önkormányzata nevében Bús Ba-
lázs polgármester, Kiss Anita jegyző, dr. Pappné 
dr. Nagy Judit és Puskás Péter alpolgármesterek 
helyeztek el koszorút az Országzászlónál.

A lengyel függetlenség kiví-
vóinak arcképcsarnoka cím-
mel nyílt kiállítás Óbuda-Bé-
kásmegyer Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzata szer-
vezésében június 1-jén az 
óbudai Civil Házban. 

A 16 A3 méretű arckép 
azon katona-, politi-

kus-, újságíró- és művész-
hőseit, közszereplőit mu-
tatja be, akik a történelem-
formáló 1917-1921-es évek 
folyamán előkészítették, 
megvalósították és meg-
védték Lengyelország füg-
getlenségét és területét. 

A grafitrajzok alkotó-
ja Nyírő Veronika rajz-
művész, aki arcképei-
nek hőseit történelmi is-
meretei és kutatásai alap-
ján választotta ki, port-
réit pedig biztos kézzel 
és magas szintű szaktu-
dással, apró részletekig 
menő precizitással kelti 
szinte életre. Mindegyik 
kép alatt egy táblán a tör-
ténelmi személyiség rö-
vid életrajza is olvasható. 
A kiállítást Joanna Ur-
banska, a budapesti Len-
gyel Intézet igazgatója 
nyitotta meg. 

Lengyelország 100

Nyírő Veronika a képek rajzolója a I-a Brigada-t játssza hegedűn
Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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A közgyűlés a Csillag-
hegyi-öblözetben élők 

árvízi biztonsága érdekében 
ismételten megerősítette el-
kötelezettségét a pünkösd-
fürdői védmű jogszabályok-
nak megfelelő magasítása és 
az Aranyhegyi-patak árvíz-

védelmi művének fejleszté-
se mellett is. A környéken 
élők rekreációjának, sza-
badidős lehetőségeinek biz-
tosítása érdekében a pün-
kösdfürdői védmű melletti 
területen új közparkot alakí-
tanak ki.

Újabb döntés a római-parti gát ügyében

Tervek készülnek a kerítések nyomvonalára

A gát biztosítson megfelelő árvízvédelmet úgy, 
hogy óvjuk meg a természetközeli állapotot, és 
biztosítsuk a folyó menti 70 hektáros területet, 
benne a csónakházakkal, sportlétesítményekkel 
– hangsúlyozta Bús Balázs polgármester, mikor 
arról kérdeztük, mely szempontokat emelné ki a 
nyomvonal kapcsán?

- A fővárosi közgyűlés tavaly szeptember-
ben az ön módosító javaslatára arról dön-
tött, hogy készüljön szakértői anyag a kerí-
tésekhez közeli nyomvonalváltozat megva-
lósíthatóságáról.

- Olyan határozati javaslat született a fő-
városi közgyűlésben, hogy a fővárosi ön-
kormányzat megvizsgálja a kerítés-nyom-
vonali változatnak a lehetőségét is. Ez való-
ban a javaslatomra történt, de azt is fontos 
tudni, hogy ezt nem én találtam ki. Koráb-
ban tartottunk egy megbeszélést itt, Óbu-
dán, melyre meghívtuk a Római-parton lé-
vő kajak-kenu egyesületeket, civil szerve-
zeteket. Látva, hogy nagyon éles szemben-
állás van a Nánási–Királyok útja illetve a 
part menti védmű építéséről szóló elkép-
zelések között, ők vetették fel, hogy miért 
ne lehetne a kerítésekhez közelebbi nyom-
vonalra tervezni a gátat. A tudósokból álló 
grémium mostanra alátámasztotta a javaslat 
kivitelezhetőségét. 

- Melyek azok a főbb szempontok, ame-
lyeknek ön szerint érvényesülnie kell a gát 
nyomvonalának tervezése kapcsán?

- Három szempontot emelnék ki. A gát 
biztosítson megfelelő árvízvédelmet a kör-
nyéken élőknek úgy, óvjuk meg a termé-
szetközeli állapotot, és biztosítsuk a folyó 
menti 70 hektáros területet, beleértve a csó-
nakházakat, sportlétesítményeket is. 

- Itt merül fel a kérdés, mivel cáfolná azt 
az állítást, hogy a gát part menti változatá-
val az ingatlan mutyit és a lakópark illet-
ve egy szállodatulajdonos érdekeit képvi-
selnék? 

- Még mindig sokan érvelnek a Nánási–
Királyok út menti nyomvonal mellett, mert 
azt mondják, hogy ingatlan mutyi áll a hát-
térben, és valójában azért támogatjuk a fő-
várost a part menti védekezés megvalósí-
tásában, mert az ő érdeküket képviseljük. 
Azt látni kell, hogy valóban megindult egy 
funkcióváltozás a római-parti területen, és 

üdülőknek álcázott lakóparkok jöttek létre. 
A kiskaput egy 2001-es fővárosi szabályo-
zás nyitotta meg erre. 

A városrészben kezdetektől a sport és a 
rekreációs funkciót szeretnénk erősíteni. 
Az előbbi folyamatot szeretnék megaka-
dályozni, azonban ezt nem a gáttal, hanem 
a szabályozási tervvel érhetjük el. Azzal, 
ha ennek a területnek más funkció besoro-
lást adunk. Azok, akik a Nánási–Királyok 
védvonalat szorgalmazzák, anélkül, hogy a 
szabályozási tervet meg akarnák változtat-
ni, igazából az ingatlan mutyit képviselik. 
Ugyanis ha csak itt lenne árvíz elleni véde-
lem, az valóban fölerősítené a funkcióvál-
tást, és sokkal inkább létrejönnének a lakó-
parkok, hiszen alapból feltöltik a területet, 9 
méter fölé építkeznek, és nem foglalkoznak 
a gát kérdésével. Tehát hangsúlyozom, ha 
mi ezt a tendenciát meg akarjuk változtatni, 
akkor ezt a szabályozási terv módosításával 
tudjuk megtenni. A III. kerület képviselő-
testülete ebben nemrégiben hozott döntést, 
mely szerint a Római-partra külön szabá-
lyozási tervet indítunk, és ezzel egy időben 
elrendeljük a változtatási tilalom fenntartá-
sát, azaz meghosszabbítjuk azt. Ezt a dön-
tést meglepő módon az MSZP és az Együtt 
helyi képviselői nem támogatták. A Fidesz, 
a Jobbik, az LMP és a PM ezzel szemben 
jóváhagyta. 

A korábbi gyakorlattal szemben, a kerüle-
ti szabályozási terv készítését közösségi ter-
vezésben, a lakosok és a civilek legnagyobb 
mértékű bevonásával kívánjuk megvalósí-
tani. Szerintem ez a legjobb módja annak, 
hogy meg tudjuk akadályozni a lakóparkok 
további létrejöttét, és elérjük, hogy a sport-
élet fejlődjön. A lakosok körében végzett 
közvélemény-kutatás egyébként azt mutat-
ja, hogy amennyiben sikerül megőrizni a 
természetközeli állapotot, akkor jónak tart-
ják a folyóparti védekezést. A grémium alá-
támasztotta, hogy a sportszervezetek javas-
lata szakmailag is támogatható.

Amiben a legnagyobb konszenzus volt 
a fővárosi közgyűlésben, az a Barát-patak 
és az Aranyhegyi-patak bevédése, valamint 
a pünkösdfürdői gát szintjének megeme-
lése volt. Emellett, ami az egyik legfonto-
sabb döntés, természetesen az, hogy a ke-
rítés melletti nyomvonal tervezésére for-
rást különítettek el. Ez is azt mutatja, hogy 
a főváros vezetése a legmesszebbmenőkig 
meghallgatta és figyelembe vette a lakosok 
és civilek véleményét, és ennek megfelelő-
en módosít a korábbi elképzeléseken. Szél-
sőségek mindig is lesznek a vélemények-
ben, de olyan döntést hozni, ami mindenki-
nek megfelel, nem igazán lehet. Most, ezzel 
a döntéssel a kerületben élők többségi aka-
rata is érvényre juthat.                      Sz. Cs.

Lapzártakor érkezett: Rendkívüli ülést tartott a fővárosi közgyűlés június 13-án. A 
testület (20 igen, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) támogatta, hogy a Csil-
laghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatban – az ügyben felkért tudós társa-
ság többségi javaslata alapján – a Dunával párhuzamos védmű a kerítések nyom-
vonalában húzódjon, ezt a változatot terveztetik meg. Ezt követően a kisajátításhoz 
kapcsolódó kártalanítás költségeinek ismeretében döntenek a továbbiakról. A té-
mában Tarlós István főpolgármestert és Bús Balázst, Óbuda-Békásmegyer polgár-
mesterét kérdeztük. 

Bús Balázs polgármester a főbb szempontokról
„Az árvízvédelem és a természetközeli állapot megóvása együttesen”

Fotó: Antal István
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A Római-parton, a Náná-
si út–Királyok útja kizáró-
lagos védműnyomvonalá-
hoz ragaszkodó, tiltakozó 
„keménymag” a facebook-
ján még mindig fogcsikor-
gatva vagdalkozik és vádas-
kodik, pedig ez egyre érthe-
tetlenebbé válik. Állandóan 
újabb és újabb szakvélemé-
nyeket követelnek, és hete-
dik éve azt erőltetik, hogy 
nem volt elég vita. 

A probléma (nem lényeg-
telen politikai motivációk-
tól független) fő eredője 
egy gyakorlatilag feloldha-
tatlan érdekellentét a parton 
élők és tevékenykedők, illet-
ve a Nánási úti tiltakozók közt. Míg utóbbi-
ak ráolvasásszerűen ismételgetik: „a Náná-
si út–Királyok útja az egyetlen megoldás, ne 
tegyék tönkre a Római-partot, ingatlan pa-
nama stb.”, addig a partiak ilyeneket írnak: 
„Valami bolond Nérók a 70 ha Római-parton 
élőket, dolgozókat és sportolókat árvizekkel, 
fertőzésveszélyekkel sanyargatják 64 éve, 
nem biztosítva számukra az árvízvédelmet!

Úgy látszik, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzatnak és a III. kerületi Önkormány-
zatnak sehogy nem tetszik a védmű parton 
történő megépítése. Nem tudni mi okból, de 
a 70 hektáron élők, dolgozók és sportolók 
fizikai és egzisztenciális megsemmisítését 
tűzte ki valaki célul. Háttér támogatásnak 
a »civil« favédőket, és ellenzéki pártokat 
használják fel.” Mindez önmagában szinte 
mindent elmond az ügyről.

Ami az ellenzéki pártokat illeti, az MSZP 
(ide értve a jelenlegi DK-t is), és a liberá-
lisok képviselői most látványosan a Náná-
si–Királyok útja nyomvonal mellett szavaz-
tak (súlyos kisebbségben). Azok a képvise-
lők is (pl. Gy. Németh Erzsébet, Szaniszló 
S., Horváth Csaba), akik röviddel a mi hi-
vatalba lépésünk előtt a következő közgyű-
lési határozatot hozták (szó szerint): „a Főv. 
Közgyűlés úgy dönt, hogy a meglevő Ró-
mai parti árvízvédelmi mű fejlesztésének 
helyszíneként a part menti nyomvonalat ha-
tározza meg…” Vagyis érdektelen a „nyá-
ri gát” elmélettel misztifikálni, az nem re-
leváns. A Nánási út–Királyok útja nyomvo-
nalra kijelentik, hogy az az elsőrendű véd-
vonal, de oda nem terveztek semmit.

Amiről döntöttek, az „mobilgát a parté-
len(!)”. Ez a határozatuk címe is. Indoklá-
suk volt (a határozat szerint): „a hullámtéri 
ingatlanok területe árvízmentesítetté és fej-
leszthető területté válik, a parti ingatlanok 
használati és forgalmi értéke növekszik.” 
Ennyit az ellenzékről. No komment. 

A minap a Fővárosi Közgyűlés döntött a 
parttal párhuzamos védműelem nyomvo-
naláról. (A másik három elem – Aranyhe-
gyi–patak, Pünkösdfürdő, Barát patak sor-
sa nem vitatott, nemsokára kezdődhetnek a 

munkák, ugyanez a helyzet a tájfejlesztés-
sel is. Már ez sokkal több a területen, mint 
amennyi 1965 óta összesen történt).

A minapi döntés a hetedik, vagy nyolca-
dik szakvélemény (a tudósokból, egyetemi 
tanárokból, vezető vízügyi – és egyéb szak-
tekintélyekből álló grémium többségi írásos 
álláspontja) alapján született.

A többségi véleményben – egyebek mel-
lett – az alábbiak olvashatók:

„A védett vagyonérték tekintetében elő-
nyösebb a Duna-parti változat.

Környezet- és természetvédelmi szem-
pontból nincs jelentős különbség a két vál-
tozat között, mindkét változat megőrzi a Ró-
mai-part jelenlegi arculatát, természeti érté-
keit és az elengedhetetlenül szükséges faki-
vágás mennyiségében is egyensúlyt mutat.

A parthasználat hozzáférhetősége tekinte-
tében előnyösebb a Duna-parti változat.

Egyértelmű számunkra, hogy a Náná-
si út–Királyok útja nyomvonal kiegészít-
ve egy parti LNV-re kiépített másodlagos 
nyomvonallal a mintegy 70 hektáros Náná-
si útig terjedő terület védelmére, jelentősen 
magasabb költségigényű.

A Testület a védvonalat a Duna-parti sáv-
ban a TÉR–TEAM Kft. által kidolgozott 
koncepcióterv szerinti telekhatár-kerítések 
nyomvonalában javasolja továbbtervezni.

Külön figyelem fordítandó a szivárgások 

modellezésére és a megfelelő 
szivárgók kialakítására.”

(A kisebbségi álláspont sem 
tesz javaslatot egy kizárólagos 
Nánási–Királyok útja nyomvo-
nalra, és a többségi véleményben 
jelölt változatot nem utasítja el.)

A most elfogadott telekha-
tár-kerítések többségi támoga-
tást élvező javaslatot egyéb-
ként a III. kerület beterjesztése 
alapján vizsgáltatta a Közgyű-
lés, de az elképzelés alapvető-
en „civil-koncepció” volt.

Ennek alapján döntött te-
hát a képviselők nagy többsé-
ge a telekhatár-kerítések végle-
ges nyomvonala mellett, hoz-
zátéve, hogy továbbtervezésről 

van szó, és a védműelem megvalósításáról a 
tervek, valamint a kisajátítások költségének 
ismeretében fog határozni. A képviselők az 
előzmények ismeretében kellett döntsenek, 
hiszen a grémium többségi és kisebbségi 
véleménye is időben rendelkezésükre állt, 
a korábbi anyagok pedig legalább fél éve a 
Főváros honlapján is olvashatók.

Téves tehát (vagy valami más) azt eről-
tetni, hogy valakik tönkre akarnák tenni a 
Római-partot, önkényeskednek, erőszakos-
kodnak, vagy a „fejek fölött” intézkedné-
nek. A Főváros pusztán szeretné megoldani 
a problémát, amit 1965 óta senki nem pró-
bált meg igazán. Mi megrendelők, finanszí-
rozók és döntéshozók vagyunk, nem pedig 
tervezők, sem kivitelezők, és a szakvéle-
ményeket sem mi készítettük. Ezt az ügyet 
nem lehetett a végtelenségig tovább húzni. 

A legnagyobb dilemma kezdettől ugyan-
az: szabad-e új védművet annak tudatában 
megépíteni, hogy 70 hektárnyi épített érté-
ket szándékosan kizárjanak a védelemből. 
(Az indulatokban szerepe lehetett a parti 
építményekkel kapcsolatos, meghamisított 
híreknek is). Ebben a kérdésben, továbbá a 
modus vivendinek tekinthető telekhatár-ke-
rítések nyomvonal kérdésben is egyetértés 
van a III. kerület és a Főváros között.

Tarlós István
főpolgármester

„A Főváros megoldani akarja a problémát”
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Óbuda Napján „Pro Óbuda”-díjat vehe-
tett át dr. Lux Balázs háziorvos Bús 
Balázs polgármestertől. A képviselő-
testület döntése értelmében az elisme-
rés annak a személynek adományoz-
ható, aki Óbuda-Békásmegyer fejlődé-
se, gyarapodása és hírnevének öregbí-
tése érdekében elismerésre méltó, ki-
emelkedő tevékenységet végzett.

Dr. Lux Balázs belgyógyász, há-
ziorvos, 33 éve gyógyít a kerü-

letben.
- Mint azt egy korábbi beszélge-

tésünkben is említette, gyermekko-
rától odafigyelő, gondoskodó környezet vet-
te körül.

- Igen, felmenőim értelmiségiek. Nagy-
apáim ügyvéd és mérnök, nagyanyáim és 
szüleim pedagógusok voltak. Édesapámnak 
5-6 ezer kötetből álló könyvtára volt, meg-
szerettette velünk az irodalmat, és mindig ní-
vós köteteket adott a kezembe, melyek életre 
szóló iránymutatást adtak. Négyen vagyunk 
testvérek, mind fiúk. Bátyám közgazdász, 
egyik öcsém színész, a másik tanár. Szüle-
im nagy társasági életet éltek, tág érdeklődé-
si körüknek köszönhetően mozgalmas szel-
lemi élet zajlott. A neveltetésemben fontos 
szerepet töltött be még apai nagyanyám és 
édesapám testvérei, a két nagynéném is. Tő-
lük tartást és hitet kaptam.

- Életében mekkora szerepet játszik a hit?
- Meghatározó. Gyerekkoromban, a gya-

korlatban ezt nem volt könnyű megélni, édes-
anyám iskolaigazgatóként titokban tudott 
csak misére vinni. Édesanyám emberek felé 
fordulása, az empatikus képessége mély nyo-
mott hagyott bennem, ezáltal én is fontosnak 
tartom, a segítségnyújtást, a szolgálatot. 

- Miként terelődött érdeklődése az orvo-
si pálya felé? 

- Gyerekkoromban az átlagosnál is jobban 
érdekelt az állatvilág. Általános iskolában, 
13 évesen saját korosztályomban állatker-
ti vetélkedőt nyertem, kétszer kaptam má-
sodik díjat, a Mezőgazdasági Múzeum pá-
lyázatain. Gimnáziumban a humán oldal fe-
lé fordultam, pszichológus, tanár szerettem 
volna lenni. Nehezen döntöttem és némi rá-
beszélés után a több lehetőség magvát rejtő 
orvosi pályára startoltam. A SOTE-n tanul-
tam. Medikus éveim alatt a Városmajori Ér- 
és Szívsebészeti Klinikán illetve az I. Kor-
bonctani Intézetben TDK-ztam. Leginkább a 
kísérleti érelmeszesedés érdekelt. Aztán rek-
tori pályázatot is nyertem, melyben a férfi-
aknál előforduló daganatokkal foglalkoztam.

- Hogyan került a Szent Margit Kórházba?
- 1985-ben kiemelt ösztöndíjasként, sum-

ma cum laude minősítéssel, egyetemi aján-
lással, öt belgyógyászati állásra pályáztam. 
Időközben még mentőtiszt is voltam. Leg-
vonzóbbnak az akkor bővülő Szent Margit 
Kórház belgyógyászatának egyike tűnt. Vé-

gül a IV-es belgyógyá-
szatra vettek fel, mely-
nek profiljába a kardio-
lógia-reumatológia re-
habilitáció és az angi-
ológia is beletartozott. 
Tíz évig voltam ott, az 
utolsó években az an-
giológia ambulanciát 
is vezettem. Nagyon 
szerettem azt a családi-
as légkört, amiben dol-
goztunk. Nehéz is volt 
elszakadnom onnan. 
Elsősorban azért jöt-

tem el, hogy több időt tudjak tölteni a csa-
ládommal. Legalábbis akkor még azt hittem, 
hogy ez majd így lesz.

- Mit tudhatunk a családjáról? 
- Öt csodálatos gyermekem van. Három 

fiú és két lány. A legidősebb fiam 31, a ki-
sebbik lányom 18 éves. Nagyon büszke va-
gyok rájuk. Megjegyzem, kétszeres nagy-
papa is vagyok. 

- Visszatérve a pályafutására, mikor lett 
háziorvos Csillaghegyen? 

- 1995-ben Csillaghegyen háziorvosi ál-
lást hirdettek, megpályáztam, felvettek. 
Emblematikus orvosok dolgoztak ebben a 
városrészben, felnézek nagy elődeim mun-
kájára. Furcsa kimondanom, hogy már 23 
éve itt dolgozom. Időközben a belgyógyász 
és háziorvosi szakvizsga mellé a foglalko-
zás-egészségügyi szakvizsgát is letettem. A 
kerületben hat általános iskolában a dolgo-
zók szakorvosa is vagyok. Háromezer „kár-
tyás” betegem van, és rajtuk kívül úgy még 
kétezer embert látok el, a már említett fog-
lalkozás-egészségügy keretén belül. 

- Nagyon sokat dolgozik. Nem fárad be-
le ebbe néha? 

- Többnyire reggeltől estig dolgozom. 
Nem azt mondom, hogy nem fáradok el, de 
a munka végeztével jó érzés tölt el. Az or-
vos-ság hivatás. Csak az válassza, aki sze-
reti ezt gyakorolni. És akkor meg is kapja 
érte a jutalmát. Az emberek szeretetét és a 
kölcsönös figyelmet. Sok érdekes ember-
rel, élettel találkozom. Különös látni azt is, 
hogy a városrészben élő emberek kapcsola-
tai „szövetté” állnak össze. 

- A holisztikus, azaz komplex szemlélet hí-
ve, a test és lélek egységét nézi.

- A betegség jöhet, és olykor jön is sajnos. 
Nem érdemeink szerint. Az orvosnak az a 
feladata, hogy legjobb tudása szerint lássa el 
a hozzá fordulókat. Egy ponton túl azonban 
már a betegen múlik, hogy mit tesz önma-
gáért. Fontos a lelki beállítottságunk. Sokan 
sajnálatos módon nem értékelik azt, hogy 
szerencsére nem vagyunk sorsüldözöttek. A 
legnyomorultabb ember is tud találni célt az 
életében, ami aztán visszahat az egészségére. 
Többek közt erre próbálom meg felhívni a 
pácienseim figyelmét. Ma divatos szlogen az 

önmegvalósítás. Erről azonban csak egy má-
sik személy relációjában beszélhetünk. Tu-
dásom öncélú, ha nincs más hasznára.

- Ön mit tesz a saját egészsége érdekében? 
Mi az, amit szívesen ajánlana másoknak is?

- Schopenhauer szavai jutnak eszembe, aki 
szerint „Az egészség nem minden, de a min-
den semmi egészség nélkül.” A ma emberé-
nek, - köztük nekem - is az egyik legnagyobb 
kihívása az idő. Jól kell vele gazdálkodni, 
ezért több tevékenység integrálását pártolom 
és ajánlom. Ezzel a lelki egészségünket is óv-
juk. Kirándulás közben beszélgetünk a gye-
rekekkel, barátokkal is lehet sétálva találkoz-
ni, kertészkedés közben közérdekű műsort 
hallgatni, tanulni. A mozgás híve vagyok. A 
sport, a mozgás a szervrendszerünknek, lel-
künknek egyaránt jót tesz. Évtizedeken át fu-
tottam, de a térdem sajnos a korral is kopott, 
ezt a mozgásformát a sportorvos már nem 
ajánlja. Így hát gyakran kirándulok, nyaran-
ként sátorozva cseh folyókon kenuzok, van 
kajakom a Lupán. Jó időben a Pilisben bicik-
lizem, és télen ott a szobabiciklim, használa-
ta közben olvasok, tanulok. 

- Az átfogó szemlélet mellett, mi az ars 
poeticája az orvoslásban? 

- Aki hozzám fordul, érezze, hogy odafi-
gyeléssel próbálok segíteni. A hogyanról: Sir 
Robert Hutchinson sorait idézném, mely így 
szól: „Urunk, ments meg minket attól, hogy 
képtelenek legyünk a be nem avatkozásra, 
hogy túlságosan lelkesedjünk az új dolgokért 
és lebecsüljük azt, ami régi, hogy a tudást és 
az okoskodást a bölcsesség és a józan ész elé 
helyezzük, hogy a betegeket esetekként ke-
zeljük és hogy gyötrelmesebbé tegyük a be-
tegség gyógyítását, mint annak elviselését.” 

- A magasztos gondolatok után profán a 
kérdés, mit szólt a „Pro-Óbuda”- díjhoz? 

- Talán az a legjobb kifejezés, ha azt 
mondom, megdöbbentem. Nagy megtisz-
teltetésnek tartom. Úgy érzem ugyanakkor, 
hogy semmi rendkívülit nem csináltam. So-
kat dolgozom, de ezt teszik a pályatársaim 
is. Bízom benne, az tükröződik ebben az el-
ismerésben, hogy a legjobb tudásom sze-
rint igyekszem ellátni a munkámat, amit 
nagyon szeretek. A díjat szeretném megkö-
szönni a többi egészségügyben dolgozó ne-
vében is. 

- Mi a véleménye az önkormányzat által 
indított egészségügyi konzultációról? 

- Úgy gondolom, az egészségügyi kon-
zultációval az a cél, hogy egy valós prob-
lématérképet lehessen készíteni általa. Na-
gyon jónak tartom, hogy a lakosság vélemé-
nyét is megkérdezik, ebből a nézőpontból 
is megvizsgálják az egészségügyi szolgál-
tatás színvonalát a kerületben. Ha a lakosok 
igénye találkozik az önkormányzat vezeté-
sének elképzelésével, az fog igazán ered-
ményt hozni. Én is mindenkit arra biztatok, 
hogy töltse ki az egészségügyi konzultációs 
ívet!                                Szeberényi Csilla

Dr. Lux Balázs „Pro Óbuda”-díjas háziorvos

„Az orvos-ság hivatás. Csak az válassza, aki szereti”
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Bemutató 
a Térszínházban
Az Illyés Gyuladíjas 
Benedikty Tamás nagy
regénye, a Szuvenír so
raira írt zenemű ’56 hő
seit, a Corvin köz már
tírjait idézi meg. Bucz 
Magor, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egye
tem negyedéves zene
szerzés szakos hallga
tója Búcsúfia című, Be
nedikty Tamás: Szuve-
nír című regénye alap
ján komponált zenés 
színházi oratóriumá
nak bemutatója június 
16-án 18 órakor lesz a 
Térszínházban. (Cím: 
Fő tér 1., Zichy-kastély).

Mór képeiből
Óbuda a kultúra váro
sa: Mór Tamás festő
művész tárlata az Óbu
dai Kulturális Központ 
San Marco Galériájá
ban június 8án nyílt. 
„Még csak az első 100 
évemhez közelítek, a 
világ még előttem áll, 
vagy egy még talányo-
sabb másik világ.” (Mór 
Tamás) A kiállítás júni-
us 21-ig, hétköznapo
kon 9től 16 óráig láto
gatható. (Cím: San Mar-
co utca 81.).

Orgonaest
Radnai Tamás orgona
estje június 25-én 19 
órától a békásmegye
ri Megbékélés Háza 
templomban. A hang
verseny ingyenes. (Cím: 
Királyok útja 297., Új-
megyeri tér)

Meghívó 
a Vasarelybe

Látogassanak el a 
Szentlélek téren talál
ható Vasarely Múze
umba és tekintsék meg 
az állandó gyűjtemény 
darabjait ingyenesen! 
A belépéshez a lak
címkártya bemutatása 
szükséges. (További in-
formációk: vasarely.hu)

Az Óbudai Társaskör adott 
otthont a három éve elhunyt 
Kossuth- és Liszt Ferenc-dí-
jas művész, az Óbudai Nép-
zenei Iskola megálmodója 
és megteremtője, Kobzos 
Kiss Tamásnak emléket állí-
tó koncertnek.

A hangverseny előtt 
beszédet mondott 

Varga Mihály pénzügy-
miniszter, országgyűlési 
képviselő, Bús Balázs pol-
gármester, Szerényi Béla, 
az Óbudai Népzenei Is-
kola igazgatója és Tamás 
Ilona tankerületi igazgató 
is. Beszédeikben egy-egy 
személyes élményükkel 
idézték fel és emelték ki 
Kobzos Kiss Tamás élet-
művét, szerepét az Óbu-
dai Népzenei Iskola mű-
ködésében. A koncert 1. 
felvonása után Kolozsy-
Kiss Eszter, Kobzos Kiss 
Tamás lányának, örökö-
sének köszöntőjét hallgat-
hatta meg a nagyérdemű. 
A koncerten bemutatták 
Kobzos Kiss Tamás „Dú-
dolj verset” című életmű-
kötetét is. Az emlékest ze-
nei anyagát zenésztársai, 
egykori tanítványai és az 
Óbudai Népzenei Iskola 
tanárai adták elő.

Ahogy Bús Balázs pol-
gármester fogalmazott, 
immár két és fél éve an-
nak, hogy a kiváló tanár, a 
sokoldalú zenész, a népze-
ne elkötelezett őrzője, ku-
tatója és népszerűsítője 
nincs közöttünk. Ez a ki-

jelentés persze nem pon-
tos, mert fizikai világból 
eltávozott ugyan, mégis 
gyakran megérint a közel-
sége, a népzenei iskolában 
ma is tapintható szellemi-
ségének jelenléte. A nép-
zene és a régi zene pedig 
– mely gyakorlatilag életé-
nek középpontját jelentet-
te – lényegénél fogva örö-
kéletű. Folyamatosan vál-
tozik, alakul, de amíg ma-
gyar közösség él a földön, 
fennmarad.

- Számomra maradan-
dó élményt jelentett, hogy 
életének utolsó évében 
együtt utazhattunk Isztam-
bulba, és ott lehetőségem 
volt megismerni az emlék-
koncert egyik közremű-
ködőjét, Erdal Salikoglu-t, 
akivel közös koncertet adott 
2015-ben – tette hozzá a 
kerület vezetője. - Idősebb 

kollégák, a népzenei isko-
la egykori tanítványai tanú-
síthatják, hogy Tamás mek-
kora jelentőséget tulajdoní-
tott a hagyományok ápolá-
sának és továbbadásának. 
Magam is hálás lehetek a 
Jóistennek, hogy részese le-
hettem annak az együttgon-
dolkodásnak, amely egy-
felől a népzenei iskola fej-
lesztését eredményezte, ké-
sőbb pedig kinőhetett belő-
le az óvodai népzenei okta-
tás, majd a bölcsődei is. Ma 
már egy kivételével az ösz-
szes óvodánkban, tehát 29 
telephelyen zajlik népzenei 
foglalkozás (220 ilyen alka-
lomra került sor), mintegy 
1500 gyerek találkozhatott 
a muzsikálás örömével.

Ami pedig az iskolát 
illeti… nos, mindannyi-
an tudjuk, hogy az ő el-
tökéltsége segített életre 

hívni 1991-ben itt Óbu-
dán az Európában egye-
dülálló alapfokú népze-
nei intézményt, majd a 
költözéssel stabil alapok-
ra helyezni. Az első, ne-
ki emléket állító koncert-
re épp két éve került sor. 
Akkor még nem tudhat-
tuk, hogy egyszeri tisz-
telgésről van-e szó, ze-
nészi, oktatói pályájának 
végső lezárásáról, vagy 
valami másról. Ma már 
biztosak lehetünk abban, 
hogy hátrahagyott örök-
ségének magjai jó talaj-
ra hullottak. Az emlék-
koncert az ő szándékai-
nak és céljainak a kitel-
jesedése, a népzene isko-
lán és táncházakon kívüli 
színterekre való eljuttatá-
sa. Emléke, munkássága 
örökké él – zárta emléke-
ző szavait Bús Balázs.

Kobzos Kiss Tamásra emlékeztek 

Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény ebben az 
évben az Óbudai Kulturális 
Központban rendezte június 
6-án és 7-én a jubileumi, 20. 
Idősek Művészeti Fesztivál-
ját a kerület nyugdíjas pol-
gárai számára.

A színpadi produkci-
óval készülő több 

száz szépkorú klubta-
got Müller Istvánné in-
tézményvezető és a zsű-
ri nevében ifj. Csoóri 
Sándor zeneszerző, nép-
zenész, a Kerek zenekar 
muzsikusa köszöntötte.

Az Óbudai Kulturá-
lis Központ színpadán 
két napon át közel száz 
produkcióval álltak szín-
padra, a zenés darabtól a 
prózáig, a vers előadás-
tól a néptáncig számos 
műfajban. A fellépők hol 
humorral, hol lélekig ha-
tó üzenetekkel nyerték 
el a közönség tetszését. 
A versmondók a magyar 
költészet műveiből ad-
tak elő egy csokorra va-
lót. Az énekesek, kóru-
sok szebbnél szebb da-
laikkal arattak nagy si-
kert, sokszor a közön-

ség együtt énekelt a fel-
lépőkkel.

A színpadi előadások 
mellett képzőművészeti 
munkák is részei a művé-

szeti fesztiválnak, az al-
kotások júniusban meg-
tekinthetők a Kiskorona 
utca 3. szám alatti galé-
riában.

Jubileumi művészeti fesztivál időseknek

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István
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Óbudai sziréna
Dílereket buktatott le Troy kutya
A kerületi rendőrök Troy, a kábítószer
kereső kutya segítségével közel egy ki
logramm marihuánát, 30 gramm kábító
szergyanús fehér port és ecstasy tablet
tákat találtak egy békásmegyeri lakásban 
május 16án. A rendőrök őrizetbe vették a 
37 éves Kné H. Barbarát és társát, a 39 
éves B. Sándort. A dílerek a gyanú sze
rint az elfogásukat megelőzően rendsze
resen árultak kábítószert a lakásukban.

Tömegkarambol a temetőnél
Öt gépkocsi ütközött össze május 28án 
az éjszakai órákban az Óbudai Teme
tő előtti szakaszon. A balesethez a fővá
rosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 
áramtalanították a járműveket, majd meg
kezdték a műszaki mentést. Az informáci
ók szerint a balesetben két ember megsé
rült, őket a mentők kórházba szállították. 

Meghalt a vétlen gyalogos
Karambolozó autó sodorta el azt az 
idős férfit, aki röviddel a baleset után 
életét vesztette a Pünkösdfürdő utca 
és a Szentendrei út kereszteződésénél 
május 28án délután. A gyalogos sza
bályosan, a zebrán szeretett volna át
menni, amikor nem messze tőle két au
tó egymásba csapódott és az egyik el
sodorta őt. Az áldozat nem sokkal ké
sőbb a mentőautóban halt meg. Ez a 
kereszteződés rendkívül veszélyes, há
rom évvel ezelőtt egy fiatal fiú vesztette 
életét ugyanitt, szinte ugyanígy. 

Rendőrök mentették
meg a nő életét

A III. kerületi Rendőrkapitányság járőrei 
újraélesztettek egy nőt, még a men
tők előtt. A központi segélyhívószám
ra érkezett hívás nemrégiben az éjsza
kai órákban, hogy egy társasház lakó
ja rosszul van, és a szomszédoktól kér 
segítséget. A járőrök megtalálták a nőt, 
aki ekkor már nem mutatott életjelet. A 
rendőrök megkezdték újraélesztését, 
szívmasszázst alkalmaztak. Az újra
élesztett nő állapotát stabilizálni tudták, 
ezután a mentők kórházba szállították.

Tagokat toboroz 
a polgárőrség 

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

A gyerekek – különösen a fiúk – 
nagy örömére megnézhették a 
nyílt napon: milyen is egy tűzol-
tóság. Felülhettek a tűzoltóau-
tókra, kipróbálhatták a tűzoltók 
felszereléseit a május 27-én tar-
tott gyermeknapi rendezvénye-
ken, többek közt a Békásmegye-
ri Tűzoltó-parancsnokságon is.

K atasztrófavédelmi gyer-
meknapot hirdetett a 

Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság az összes lakta-
nyájában, így a III. kerület-
ben is. A programmal az 
volt a szervezők célja, hogy 
a gyermekeknek, családok-
nak bemutassák a hivatásos 
és önkéntes katasztrófavé-
delmi szervezetek minden-
napi tevékenységét, életét. A 
gyerekek felülhettek a tűz-

oltóautókra, megnézhették a 
tűzoltók felszereléseit. Pró-
bariasztásokat is láthattak az 
érdeklődők, így azt is, hogy 
hogyan csúsznak le a tűzol-
tók a szertárba vezető „csö-

vön” és öltöznek fel „beavat-
kozó” ruhába másodpercek 
alatt, hogy a jelzést követő-
en a lehető leggyorsabban el 
tudjanak indulni a bajba ju-
tottak megsegítésére. 

Élmény-gyermeknap a tűzoltóságokon

A Dunai Vízirendészeti Rendőr-
kapitányság (DVRK) és Óbuda-
Békásmegyer Közterület-fel-
ügyelete évek óta együttműkö-
désben lát el járőrszolgálatot a 
Dunán. Munkájuk sikerét mutat-
ja, hogy azóta nem történt vég-
zetes baleset.

Budapesten 24 órás men-
tő-járőrszolgálatunk mű-

ködtetnek, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatával 
pedig az átlagosnál is jobb 
az együttműködésük. Min-
den év májusa és októbere 
között közös járőrszolgála-
tot látnak el Óbuda-Békás-
megyer Közterület-felügye-
letével. Ilyenkor a közterü-
let-felügyelők szolgálati ha-
jójába egy vízi rendőr is be-
száll, majd a vegyes járőrpá-
ros együtt vág neki a folyó-
nak. Elsődleges céljuk a víz-

ből mentés, de a lerobbant, 
sodródó járműveknek is se-
gítenek. A módszer sikerét 
mutatja, hogy az együttmű-

ködés eddigi hat éve alatt 
nem történt hajózási baleset 
vagy vízbefulladás a Ró-
mai-part térségében.

Vízből mentenek: sikeres a dunai járőrözés

TraFóOlaj FOlyT az úTra
 A Bogdáni és a Szentendrei út keresz-
teződésében egy teherautó platóján 
szállított trafó felborult, az úttestre 
folyt belőle az olaj, amit a katasztrófa-
védők homokkal itattak fel június 5-én. 
Órákig hatalmas dugó volt a városból 
kifelé vezető oldalon
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Milyen hatása van a térfigyelő kame-
ráknak? Miben kéri a lakosság közre-
működését a közterület-felügyelet? – 
ilyen és hasonló kérdésekről tudhat-
tak meg többet azon a társasházi fó-
rumon, melyet június 6-án tartott az 
önkormányzat vezetése a Békásme-
gyeri Közösségi Házban. 

A résztvevőket Bús Balázs 
polgármester köszöntötte, 

hangsúlyozva, mennyire fontos-
nak tartja a jó kommunikációt 
az önkormányzat és a lakosok, 
illetve az őket képviselő szak-
emberek között. A fórum közép-
pontjában a közterületek rendje és a köz-
biztonság szerepelt, de bármilyen más kér-
désben is várták és továbbra is várják a la-
kosok észrevételeit, hiszen a problémákat 
csak együttműködve lehet megoldani. Em-
lékeztetett, hogy a közterületi fejlesztések 
már évek óta közösségi tervezéssel történ-
nek a városrészben.

A kamerák beváltak
Rácz Ferenc Péter, az Óbuda-Békásme-

gyer Közterület-felügyelet igazgatója elő-
adásában részletesen ismertette a térfigyelő 
rendszer tevékenységét, elért eredményeit. 
Elsőként arra hívta fel a hallgatóság figyel-
mét, hogy az önkormányzat által kiépíttetett 
térfigyelő-kamerarendszer működésének 
köszönhetően jelentősen visszaszorultak a 
közterületeken elkövetett szabálytalanko-
dások, kihágások, bűncselekmények. Mint 
ismeretes, az első kamerákat Békásmegye-
ren telepítették tíz évvel ezelőtt, elsősorban 
oda, ahol a leginkább szükség volt a folya-
matos rendészeti jelenlétre. Felidézte: kez-
detben volt, hogy napi szinten hat kiemelt 
bűncselekményt követtek el a tettesek eze-
ken a részeken. Ahol nem volt kamera, oda 
közterületfelügyelő-rendőr páros járőrszol-
gálatot küldtek. Mindezek eredményeként a 
jogsértési mutatókban jó eredmények szü-
lettek: a telepítést követő ötödik évben már 
70 százalékos csökkenés volt érzékelhető. 
Azóta az önkormányzat további kamerákat 
helyeztetett ki, a kerület több pontján. Je-
lenleg 143 berendezéssel tudják ellenőrizni 
a közterületek rendjét. Idén is számos eset-
ben sikerült gyorsan intézkedniük jogsérté-
sek esetén. 

A lakosok segítségét kérik 
az illegális hulladéklerakók ellen 

A közterület-felügyelet munkatársainak 
az egyik legnagyobb fejtörést az illegális 
hulladéklerakás jelenti. Az önkormányzat-
nak évről évre jelentős kiadásokat generál-
va. A hulladékot belterületen elsősorban éj-
szaka teszik ki, de külterületen akár nappal 
is pár perc alatt kirakodják a sittet, háztartá-
si szemetet. Idén már 736 esetben fedtek fel 
és járt el engedély nélkül kihelyezett hul-
ladékok miatt a felügyelet. A tettenéréshez 

minimális reagálási idejük marad a közterü-
leteseknek. A problémával szembeni meg-
oldásként az össztársadalmi összefogást, a 
szemléletváltás jelentőségét és a gyerme-
kek környezettudatos nevelését hangsú-
lyozta Rácz Ferenc. Javíthat a helyzeten a 
jövőben további hulladékudvarok létesítése 
is a kerületben. A térfigyelő rendszerben a 
mobil kamerák fejlesztése már folyamatban 
van. Fontos azonban a lakosság aktív közre-
működése is. A közterület-felügyelet igaz-
gatója arra kérte a társasházi képviselőket, 
továbbítsák a lakók felé, hogy amennyi-
ben illegális hulladéklerakókat látnak akció 
közben, hívják az éjjel-nappal hívható disz-
pécserszolgálat számát! 

Ne váljunk áldozattá! 
Szikszó Sándor rendőr alezredes, a III. ke-

rületi Rendőrkapitányság vezetője bűnmeg-
előzési tájékoztatót tartott, melyben az ál-
dozattá válás elkerülésének lehetőségei-
re hívta fel a figyelmet, különös tekintet-
tel az idős emberekre, hiszen ők a csalók, 
bűnözők fő célpontjai. Szerencsére sokan 
óvatosabbak lettek, elsősorban azok, akik-
hez eljutott az információ ebben a témá-
ban, a rendőrség munkatársaitól, akár a saj-
tón keresztül, de még mindig gyakori a ha-
sonló esetek száma. Hangsúlyozta: nem le-
het elégszer ismételni, hogy ne dőljenek be 
a csalóknak, akik a közműcégek munkatár-
sainak kiadva magukat jutnak be a lakásuk-
ba, eltulajdonítva értékeiket. A társaságok, 
és az önkormányzat is minden esetben előre 
értesíti a lakókat arról, ha valamilyen ügy-
ben fel kívánják keresni őket. A rendőrkapi-
tány a témáról szóló plakátokat adott a tár-
sasházi képviselőknek, arra kérve őket, tűz-
zék ki azokat a lépcsőházukban, ezzel is tá-
mogatva a prevenciót.

A tűz elleni védelemről
Hevér Bálint hadnagy, az Észak-budai 

Katasztrófavédelmi kirendeltség képvise-
letében a társasházak tűzvédelmi szabálya-
iról és azok betartásának fontosságáról be-
szélt. A munkájuk során tapasztalt anomá-
liákról számolt be, kiemelve, hogy a legna-
gyobb gondot továbbra is a lakások meg-
közelíthetetlensége jelenti. A folyosók le-

zárása, a közlekedők tárolóként 
való használata és minden egyéb, 
ami elállja a tűzoltók útját, nehezít 
a tűzoltást. Arra kérte a társasházi 
képviselőket, erre mindenképpen 
hívják föl a lakók figyelmét.

Kérdések és válaszok
A Kabar utca egyik társashá-

zi képviselője a környék parkolá-
si problémáira hívta fel az önkor-
mányzat vezetésének figyelmét. 
Puskás Péter alpolgármester vála-
szában elmondta: a Békásmegye-
ri Vásárcsarnok elkészültével hely-
reállhat a rend, mivel a piac alatt a 

vásárlók be tudnak majd parkolni a mély-
garázsba, és a komplexum körül is felsza-
badulnak parkolóhelyek. Ugyanitt megem-
lítette azt is, hogy a főváros vezetésének kö-
zeli terveiben szerepel a P+R parkoló kiala-
kítása a HÉV túloldalán. A parkolás téma-
köréhez kapcsolódva több kérdés is érke-
zett, a kerület más részeiben élőktől. Az al-
polgármester ezekre válaszolva kifejtette: a 
kaszásdűlői lakótelepen a jövő év elejétől 
várható a fizetőssé tétel, addig a felfestése-
ket, kitáblázásokat, parkolóórák beszerzé-
sét végzik. A Gyógyszergyár úti lakótelep-
re azonban egyelőre nem tartják szükséges-
nek a fizetőövezet kiterjesztését. A közleke-
dés témakörében a forgalom lassítását kérte 
egy idős úr a Perc utca környékén, melynek 
lehetőségét szintén megvizsgálják az ígéret 
szerint. Egy nyugdíjas hölgy több Bécsi úti 
lakos felvetését tolmácsolta, mely szerint az 
EuroCentert körülvevő járdák akadálymen-
tesítését kérik. Puskás Péter elmondta: a be-
vásárlóközpont új tulajdonosával egyeztet-
nek, és kezdeményezik ennek rendezését is. 
Egy belső-óbudai lakos arra kérte a szak-
embereket, amennyiben lehetséges, utcá-
jukban metsszék meg a fákat, mert azok a 
vezetékeket súrolják. Hasonló, növények-
kel kapcsolatos problémára, a fák kiálló 
gyökereire, egyúttal sitt lerakásra hívta fel a 
figyelmet egy Hévízi úti közös képviselő. A 
válaszok szerint a Városüzemeltetés szak-
embereitől rövid időn belüli intézkedésre 
számíthatnak az érintettek.

Többen köszönetüket fejezték ki az ön-
kormányzat szakembereinek és vezetésé-
nek olyan ügyek kapcsán, melyben koráb-
ban intézkedést kértek. A lomtalanítás té-
makörében például nem egy hozzászóló el-
ismerését fejezte ki a gyors intézkedésért, 
a korábbi gyakorlathoz képest jóval gör-
dülékenyebb eljárásért. Bús Balázs polgár-
mester elmondta: számos visszajelzés érke-
zett más kerületektől is, jó példaként említ-
ve a városrészben tapasztaltakat. Megemlí-
tette, hogy az önkormányzat szakemberei-
vel együtt nemrégiben egy újpesti hulladék 
- újrahasznosító üzemben jártak, melynek 
létesítését szívesen látnák a III. kerületben, 
mivel ezzel jelentősen könnyíthetnék a hul-
ladékfeldolgozást helyben is.              Sz. Cs.

Társasházi fórum – középpontban a közbiztonság

Fotó: Antal István
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Számítástechnika időseknek
június 19-én (kedden) kezdődik az „Ismerkedés 
a számítógéppel és az internettel. Idősebbek is el
kezdhetik!” című tanfolyam következő kurzusa. Ér
deklődés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-
30-221-4938-as telefonszámon. Mindenkit vár a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunha
xler” Egyesület. 

Metrológus-képzés
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biz
tonságtechnikai Kara 2018 szeptemberében indít
ja el országosan egyedülálló, gyakorlatorientált to
vábbképzését, amely metrológiával, azaz mérés
technikával összefüggő korszerű ismereteket nyújt 
diplomával rendelkező szakembereknek. Augusz-
tus 30-ig lehet jelentkezni az Óbudai Egyetem két 
féléves, levelező tagozatos metrológus szakmér
nök/szakember továbbképzési szakára. Az önkölt
séges képzés munka mellett elvégezhető levelező 
tagozaton. 

Óvodapedagógusi állások
• Az Ágoston Művészeti óvoda és Kastély Tag-
óvodája (1032 Budapest, Ágoston utca 2/A, 1037 
Budapest, Bécsi út 236.) pályázatot hirdet 4 fő óvo
dapedagógus állásra (határozatlan időre). Alkalma
zási feltételek: óvodapedagógusi főiskolai végzett
ség; büntetlen előélet; egészségügyi alkalmasság. 
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1jétől 
tölthető be. A pályázatok benyújtásának határideje: 
2018. június 30. A pályázatok elbírálásának határ
ideje: 2018. július 11. A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton a fenti címre. Tartalma: fényké
pes önéletrajz; iskolai bizonyítvány másolata; elér
hetőség megjelölésével.
• A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori 
óvoda; 1039 Bp., zipernowszky utca 2. A mun
kavégzés helye: Mosolygó Tagóvoda, 1039 Bu-
dapest, Kelta utca 8. Telefon: 06-1/250-4631, 06-
1/454-7200, e-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu. A pá
lyázattal meghirdetett munkakör megnevezése: 2 
fő óvodapedagógus. A feladatkör megnevezé
se: óvodai nevelés, iskolai előkészítés. Pályáza
ti feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség; bün
tetlen előélet. A pályázatnál előnyt jelent: Montes
sori módszerben szerzett tapasztalat. A pályázat
nak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott 
szakmai önéletrajzot; végzettséget tanúsító okira
tok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi
zonyítványt. A kinevezés határozatlan időre szól /3 
hónapos próbaidővel/. Illetmény és egyéb juttatá
sok a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határ
ideje: folyamatos. A pályázat elbírálásának határ
ideje: folyamatos. Az állás betöltésének ideje: az el
bírálást követően azonnal.
• A Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonba neve
lőt, gyermekfelügyelőt, fejlesztőpedagógust, pszi
chológust keresnek. Cím: 1038 Budapest, Dózsa 
György utca 44. Az önéletrajzokat a titkarsag@szi-
lagyi-gyermekotthon.hu email címre várják. 

Pedagógusnap alkalmából 
Számadó László középisko-
lai matematikatanár kiemel-
kedő oktatási-nevelési mun-
kája elismeréseként Apá-
czai Csere János-díjban ré-
szesült. 

A z átadási ünnepsé-
get a Pesti Vigadó 

Dísztermében rendez-
ték, ahol Prof. Dr. Kás-
ler Miklós miniszter 
szakmai díjakat adott át 
pedagógusoknak. „A pe-
dagógus megtanítja a ta-
nítványát pontosan, ha-
tékonyan, elkötelezet-
ten, örömmel és jókedv-
vel dolgozni” – fogalma-
zott a miniszter ünnepi 
beszédében.

Számadó László 32 éve 
tanít matematikát Óbu-
dán, az Árpád Gimnázi-
umban. Diákjai kiemel-

kedően szerepelnek az or-
szágos matematikai ver-
senyeken. Főiskolások-
nak, egyetemistáknak ve-
zet iskolai gyakorlatot, 
éveken át volt a Fővárosi 
Pedagógiai Intézet szak-
tanácsadója, rendszeresen 
felkérik országos konfe-
renciákon, továbbképzé-
seken előadások megtar-

tására. Tíz éve tart tehet-
séggondozó szakkört az 
óbudai ötödikes gyere-
keknek, ahol különböző 
gondolkodtató játékokkal 
népszerűsíti a matemati-
kát. 2013-ban megkapta 
a Bonis Bona – A Nemzet 
Tehetségeiért-díjat.

Tapasztalatainak fel-
használásával közel 60 
tankönyv, munkafüzet, 
feladatgyűjtemény meg-
írásában vett részt. Az el-
múlt években pályakez-
dők mentorálásával is 
foglalkozik, ezért elvé-
gezte az Óbudai Egyete-
men a Gyakorlatvezető 
mentortanár szakot. Men-
toráltjai is aktívan bekap-
csolódtak a szakmai élet-
be, közös cikkeket, tan-
könyveket írnak, előadá-
sokat tartanak.

Az elmúlt három évben 
bekapcsolódott a Főváro-
si Nagycirkusz cirkusz-
pedagógiai programjába. 
Rendszeresen tart rend-
hagyó matematikaórákat 
a cirkuszi előadásokhoz 
kapcsolódóan. Az ország 
minden területéről érkez-
nek csoportok ezekre az 
órákra, ahová természe-
tesen a saját tanítványait 
is elviszi.

A folyóiratokban meg-
jelent cikkeiben olyan 
könnyen érthető érdekes-
ségekről és kutatási ered-
ményekről számol be, 
amelyeket a mindenna-
pok gyakorlata eredmé-
nyezett, de a tanórák szí-
nesítésére bárki felhasz-
nálhatja. A matematika 
népszerűsítéséért koráb-
ban már Ericsson-díjjal 
is kitüntették. 

Miniszteri elismerés pedagógusnapon
Apáczai-díjas matematikatanár

Fővárosi kitüntetés
Bárczy-díjas gimnáziumigazgató

Az Árpád Gimnázium igazgatójának, Gyimesi Ró-
bertnek Budapest Főváros Közgyűlése Bárczy Ist
vándíjat adományozott. A főpolgármesteri hivatal 
dísztermében rendezett ünnepségen dr. Szalay-
Bobrovniczky Alexandra főpolgármesterhelyettes 
és Nagy Gábor bizottsági elnök által átadott okle
vélen az odaítélés indokaként az alábbiak olvasha
tók: „több évtizedes, magas szinten végzett nevelő 
és közösségépítő tevékenysége, példaértékű veze-
tői munkája elismeréseként”. 

Az idén 34 éves Ganz Ifjúsá-
gi Műhely nyári táborokat 
rendez 2018-ban is.

A foglalkozásokon ké-
szített munkákat a fi-

atalok hazavihetik. Lehe-
tőség van modellező fog-
lalkozáson részt venni 8-
12 éves kor között, illetve 

elektronikain 12 éves kor-
tól. A nyári táborok idő-
pontjai: június 18-június 
22., illetve június 25-jú-
nius 29-ig. A tábori napok 
10-től 17 óráig tartanak. A 
táborok napidíjjal működ-
nek. Ennek ára 3000 fo-
rint/nap. A díj magában 
foglalja a tízórait, az ebé-

det, a programokat és az 
elkészített munkadara-
bot. Érdeklődni a helyszí-
nen lehet (Hímző utca 11.), 
vagy a 06(30)330-5117-es 
telefonszámon Kövesdy 
Csaba műhelyvezetőnél. 
A jelentkezéseket a ko-
vesdycsaba@gmail.com 
e-mail címen várják.

Nyári táborok a Ganz Ifjúsági Műhelyben
Modellezés és elektronika
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A Zsigmond Király 
Egyetem (ZSKE) 

éves konferenciája arra 
az alapgondolatra épült, 
hogy az elkövetkező 
évek gazdasági fejlődé-
sét alapvetően befolyá-
solja az innováció és az 
oktatás szoros kapcsola-
ta, illetve az állami, gaz-
dasági és oktatási szek-
tor sikeres együttmű-
ködése. Ezért az Álla-
mi Számvevőszék, a Ma-
gyar Kereskedelmi és 
Iparkamara és a Magyar 
Közgazdasági Társa-
ság védnökségével szer-
vezett Versenyképesség 
2018 konferencián egya-
ránt helyet kaptak a tu-
domány képviselőinek, 
valamint a gyakorlati ta-
pasztalataikat megosz-

tó állami, hatósági veze-
tők prezentációi is, akik 
mindannyian hangsú-
lyozták a digitalizáció 
jelentőségét a versenyké-
pesség növelésében.

Szatmári Péter, a ZSKE 
rektora megnyitójában  
kiemelte, „a versenyképes 
egyetem víziójának kul-
csát a digitális egyetem 
megteremtése jelenti”. A 
rendezvény nyitó előadá-
sát a konferencia díszven-
dége, Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, országgyű-
lési képviselő tartotta, aki 
áttekintette azokat a kihí-
vásokat, amelyekkel Ma-
gyarországnak 2010 óta 
kell szembenéznie. Hang-
súlyozta, mind a kis- és 
középvállalkozások ál-
tal foglalkoztatottak kép-

zésének, mind a szakkép-
zésnek, mind pedig a fel-
sőoktatásnak kiemelt sze-
repe van az ország ver-
senyképességének javítá-
sában. Hozzátette „a tu-
dás versenyképessé tételé-
nek iránya az, amit jelen-
leg egyetemeink követnek: 
az a feladat, hogy idekös-
sék a diákokat, akik tudá-
sukat a hazai gazdaság-
ban kamatoztathatják.”

A téma gazdasági as-
pektusait elemezve Do-

mokos László, az Állami 
Számvevőszék elnöke el-
mondta, „a GDP mai el-
osztása jelenti a holnap 
versenyképességét”. Azaz 
a nemzeti vagyon és a 
közpénzek beszedése, il-
letve hatékony és ered-
ményes elosztásuk nagy-
mértékben javíthatják az 
ország gazdasági hely-
zetét. Parragh László, a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke a mig-
ráció munkaerő-piaci ha-

tásait vizsgálta előadásá-
ban, rámutatva az elván-
dorlás és a különböző or-
szágok versenyképessé-
gének összefüggéseire a 
jelenkori, valamint a vár-
ható jövőbeni migrációs 
folyamatok tükrében. 

A konferenciát köve-
tően a Zsigmond Király 
Egyetem adott otthont a 
V4 Rektori Konferencia - 
Versenyképesség és inno-
váció az oktatásban című 
szekciójának is.

Konferencia a Zsigmond Király Egyetemen

Digitalizáció: a jövő versenyképességének záloga
A feltörekvő generációnak biztos és határozott igazodási 
pontokra, jövőképre van szüksége. Ezek azok az értékek, 
amelyeket a Zsigmond Király Egyetem Versenyképesség 
2018 című konferenciáján hangsúlyozni kívántak május 17-
én. Az évente megszervezett esemény ezúttal az Versenyké-
pesség, Innováció, Oktatás témakörére koncentrálva egy 
olyan tudásközösség megteremtésén dolgozott, amely bizto-
sítja a tudomány, a piac, az állam és a felsőoktatás együttmű-
ködését. A konferencia díszvendégként Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, országgyűlési képviselő tartott nyitó előadást.

Az Óbudai Árpád Gimnázium diákjai 
nyerték a háromfordulós, „Mi Óbu-
dánk” című helytörténeti vetélkedőso-
rozatot. Az első helyért járó 250 ezer 
forintos jutalmat Bús Balázs polgár-
mestertől vehették át a győztesek.

Meg kell tanulnunk vágyakoz-
ni az után, ami a miénk – Si-

mone Weil szavait idézte Bús Ba-
lázs polgármester az óbudai kö-
zépiskolák között lezajlott hely-
történeti vetélkedő eredmény-
hirdetésén, június 7-én. A részt-
vevőknek elmondta, hogy bár a 

kerület értékeit gyakran nem be-
csüljük meg eléggé, érdemes utá-
nuk vágyakozni, fölfedezni és vi-
gyázni rájuk.

Az Óbuda-Békásmegyer Ifjú-
sági Önkormányzat által szerve-
zett háromfordulós, „Mi Óbu-
dánk” című helytörténeti vetél-
kedősorozat célja az volt, hogy 
a fiatalok jobban megismerhes-
sék a III. kerületet. A vetélkedő-
re minden iskola egy 6 főből ál-
ló csapattal nevezhetett, mely-
nek tagjai a 9-10. évfolyamos 
diákok közül kerülhettek ki.

A résztvevők hasznos informá-
ciókat és ismereteket gyűjtöttek a 
városrész történetéről, művészeté-
ről, épületeiről, természeti értékei-
ről, lakóiról és hírességeiről. A for-
dulók jelentős részében élmény-
szerű, szituációs játékokkal, krea-
tív – esetenként önálló gyűjtőmun-
kán alapuló – feladatokon keresz-
tül szerezték meg azt az ismeretet, 
amit Óbudáról érdemes tudni.

Az első helyezett csapat 250 
ezer forint díjazásban részesült, 

melyet az iskolájuk javára nyer-
tek meg, és felhasználásáról a to-
vábbiakban a diákönkormányzat 
dönt majd az igazgató vélemé-
nyének figyelembevételével.

A verseny lebonyolításában 
számos kerületi intézmény mű-
ködött közre, az Aquincumi Mú-
zeum, a Goldberger Textilipari 
Gyűjtemény, a Kassák Múzeum, 
az Óbudai Múzeum, a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipa-
ri Múzeum,  a Vasarely Múzeum.

Az összesített eredmények
I. hely: óbudai Árpád Gimnázium. II. hely: Békásmegyeri Ve
res Péter Gimnázium. III. hely: Varga István Kereskedelmi és 
Közgazdasági Szakgimnázium. IV. hely: Szent József Óvoda, Ál
talános Iskola és Gimnázium. V. hely: Alternatív Közgazdasági 
Gimnázium. VI. hely: Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimná
zium. VII. hely: Kerék utcai Általános Iskola és Gimnázium.
Az Óbudai Múzeum különdíját és az ezzel járó ajándékcsomagokat 
a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnázium versenyzői kapták.

Ifjúsági helytörténeti vetélkedő
Ki tudja a legtöbbet Óbudáról

Fotó: Antal István
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Honfoglalás-, illetve állam-
alapítás kori temetőt tártak 
fel a III. kerületi Harsánylej-
tőn a Budapesti Történeti 
Múzeum szakemberei. Ed-
dig csak néhány sírt ismer-
tünk a korszakból Budapest 
területén.

Egy építkezést meg-
előző régészeti meg-

figyelés során kerültek 
elő az első sírok még ta-
valy év végén a terüle-
ten. Hogy leletek várha-
tók, az nem lepte meg a 
szakembereket, hiszen 
a Harsánylejtőn a neoli-
tikumtól a római koron 
át a középkorig lelőhe-
lyek sokasága ismert, ám 
egy teljes temető előke-
rülésére senki sem szá-
mított. A munkálatokról, 
vagyis a terület teljes ku-
tatásáról a sírok védel-
mében nem adott ki tá-
jékoztatást eddig a Bu-
dapesti Történeti Múze-
um. A feltárást Tóth Ani-
kó, az intézmény régésze 
vezette, s már elkezdő-
dött a leletek restaurálá-
sa és az adatok feldolgo-

zása – olvasható a Buda-
pesti Történeti Múzeum 
közleményében.

Budapest területén több 
helyen kerültek elő sírok 
a honfoglalás korából, il-
letve az államalapítás ko-
rai szakaszából, itt azon-
ban negyvennégy, nagy-
jából azonos, nyugat-ke-
leti tájolású sírt tártak fel 
alaposan dokumentálva. 
A temető teljes sírszáma 
némiképp magasabb le-
hetett, azonban néhány 
valószínűleg megsemmi-
sült a talajművelés miatt, 
illetve a legkisebb gyer-
mekek földi maradvá-
nyai nyom nélkül eltűn-
hettek a kémiai folyama-
tok miatt. A veszteségek-
kel együtt hatvannál több 
embert valószínűleg nem 
temettek el ezen a helyen.

A temető első sírjai a 
X. század utolsó harma-
dából valók, az utolsó te-
metkezésekre pedig a XI. 
század első évtizedeiben 
kerülhetett sor. Az antro-
pológiai vizsgálatok egy 
része, a nemek és az el-
hunytak korának meg-

határozása még hátra-
van, a köztük lévő roko-
ni kapcsolatokat pedig 
DNS-vizsgálattal lehet-

ne tisztázni. A sírok egy 
viszonylag jómódú, köz-
népi csoportról árulkod-
nak, a halottal eltemetett 

fegyver egyáltalán nem 
fordult elő. A női temet-
kezéseket gazdagabb le-
letanyag jellemezte, őket 
ékszereikkel együtt, dí-
szes öltözékben hantol-
ták el. Klasszikus áldoza-
ti mellékleteknek, példá-
ul ételáldozatoknak nem 
volt nyoma, ahogyan ke-
resztény szimbólumok-
nak sem, így nem lehet 
megállapítani, milyen 
vallásúak lehettek. Min-
dössze egy temetkezésnél 
fordult elő, hogy a halott 
egyik lábbelijét a lábszá-
rára fektették – feltehe-
tően így próbálták meg-
előzni, hogy visszatérjen 
a túlvilágról.

A temető anyagának 
feldolgozása már elkez-
dődött, a nagy tárgy- és 
adatgazdagság miatt akár 
önálló kiállítást is lehetne 
rendezni belőle. Ez még 
odébb van, az azonban 
biztos, hogy néhány szebb 
leletet már a Budapes-
ti Történeti Múzeum szo-
kásos éves újdonság-kiál-
lításán is megnézhetnek 
majd ősszel a látogatók. 

Honfoglaló temető a Harsánylejtőn

A XX. századi ma-
gyar irodalom egyik 

legsokoldalúbb alkotó-
ja, Heltai Jenő (szüle-
tett Herzl; Pest, 1871. au-
gusztus 11. - Budapest, 
1957. szeptember 3.) író, 
költő, újságíró, producer, 
dramaturg. Herzl Tiva-
dar politikus, publicista 
és író unokatestvére.

Édesapja Herzl Károly 
terménykereskedő, édes-
anyja Reich Jozefa volt. 
Házastársai: Hausz Valé-
ria, Gách Lilla, Gomba-
szögi Frida.

Már 14 éves korában 
publikálták verseit. Mi-
után félbehagyta jogi ta-
nulmányait, elhatározta, 
hogy újságíró lesz. Dol-
gozott a Magyar Hírlap-
nak, A Hétnek, a Pes-
ti Hírlapnak, majd a Pes-
ti Naplónak. Megjelentek 
versei a Borsszem Jan-
kóban, a Magyar Szalon-

ban, az Ország-Világban 
és a Magyar Géniuszban. 
Az I. világháborúban ha-
ditudósító is volt. Később 
sokat utazott: élt Párizs-
ban, Londonban, Bécs-
ben, Berlinben, Isztam-
bulban. Már 1900-ban tit-
kárként, 1914-től 1918-ig 
dramaturg-igazgatóként 
dolgozott a Vígszínház-
nál, ezt követően az At-
henaeum kiadó irodal-
mi igazgatója, 1916-tól 
a Magyar Színpadi Szer-
zők Egyesületének elnö-
ke. 1929-től a Belváro-
si Színház, majd 1932-től 
1934-ig a Pesti Magyar 
Színház egyik igazgatója.

Humoristaként is te-
vékenyen dolgozott. A 
magyar kabaré megte-
remtésében oroszlán-
részt vállalt a Modern 
Színház-kabaré 1907-
es megalapításával. Dal-
szövegeket írt, például 

Kacsóh Pongrác: János 
vitéz című daljátékához. 
Nagy műveltségű, egy-
ben kifinomultan köny-
nyed, franciás lezserségű 
író volt. Színpadi művei-
ben is kitűnt költői kész-
sége: 1936-ban nagy si-
kerrel mutatták be a Ma-
gyar Színházban A né-
ma levente című ver-
ses színpadi játékát, me-
lyet ma is műsoron tar-
tanak. Fontosabb művei 
ezen kívül: A 111-es; Ja-
guár; Family Hotel; Hét 
sovány esztendő; Nafta-
lin; Álmokháza; Az utol-
só bohém.

Más ünnepelt szerzők 
(így Molnár Ferenc) mel-
lett rá is kiterjedtek a ma-
gyarországi zsidótörvé-
nyek. Kikeresztelkedett 
fia lépéseket tett meg-
mentéséért, de ő nem 
kért mentességet, mert 
személyesen kellett vol-
na írnia a kormányzó-
nak. Inkább bujkált. Éle-
te vége felé még megérte 
az elismerést: műfordítói 

tevékenységéért a Fran-
cia Becsületrenddel tün-
tették ki, 1948-ban pe-
dig Kossuth-érdemrend 
(I. fokozat) elismerést 
kapott. A PEN Klub ma-

gyar elnökévé választot-
ták és végül, már nagy-
betegen, 1957-ben Kos-
suth-díjat kapott. 86 éves 
korában, 1957. szeptem-
ber 3-án hunyt el.      (Sz.) 

Utcáink, tereink névadói
Ki volt Heltai Jenő?
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Az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata és az EMIH 
Óbudai Zsinagóga közös 
szervezésében megemléke-
zést tartottak a holokauszt 
közel 3000 óbudai áldozatá-
nak emlékére az Óbudai Zsi-
nagóga előtti téren május 
31-én.

A megemlékezésen 
részt vett többek 

közt Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, országy-
gyűlési képviselő, Bús 
Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere, 
Köves Slomó, az Egysé-
ges Magyarországi Izra-
elita Hitközség (EMIH) 
vezető rabbija. Az ese-
ményen az EMIH óbu-
dai Maimonidész Gim-
náziumának 9. osztályos 
tanulója, Vadászi Niko-
lett Az alázatról című sa-

ját versét szavalta el az 
áldozatok emlékére. A 
rendezvényen megjelent 
számos önkormányza-
ti képviselő, kerületi in-
tézményvezető és a pol-
gármesteri hivatal több 
munkatársa is.

Az óbudai zsidóság tör-
ténete egybefonódik Óbu-
da török kor utáni törté-
netével. A XVIII. század 
utolsó harmadára a kora-
beli Magyarország egyik 
legnépesebb és gazdasá-

gi értelemben legerősebb 
zsidó közössége jött lét-
re Óbudán. 1944 márciu-
sára a közösség 3600 főt 
számlált. A II. világhábo-
rú és a holokauszt azon-
ban az itteni közösséget is 
elérte. A magyar csendőr-
ség az óbudai Téglagyár 
területén létrehozott gyűj-
tőtáborból mintegy 3000 
magyar zsidót kényszerí-
tett a munka- és haláltá-
borokba irányuló mene-
tekbe.

Köves Slomó vezető 
rabbi emlékező beszédé-
ben kiemelte, hogy a zsi-
dó identitás pozitív meg-
élése segíti a közösséget 
az emlékezésben. Mind 
az identitás, mind az em-
lékezés akkor élhető át 

igazán, ha cselekvéssel 
párosul, ezért nem szabad 
elfelejteni, hogy az em-
lékezést mindig cselekvő 
aktivitássá tegyük. Ennek 
szép példája a megemlé-
kezésnek helyszínt adó 
Óbudai Zsinagóga is.

A II. világháború óbudai áldozataira emlékeztek

• A mai zsinagóga elődje 1769ben épült, a ma is 
működő zsinagógát 1820ban avatták fel. A II. vi
lágháborút követően többször váltott funkciót, me
nedékháznak, múzeumnak, tv stúdiónak is hasz
nálták. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitkö
zség példátlan közösségi összefogással, magána
dományokból felújította és 2010. szeptember 5én, 
a zsidó naptár szerint 5770 újévének előestéjén újra 
felavatták a zsinagógát, és ismételten megkezdőd
hetett a rendszeres közösségi és hitélet Óbudán.

Pünkösd vasárnapján, 
május 20-án szentel-

te fel Bajzáth Ferenc plé-
bános atya a Varga Mi-
hály pénzügyminiszter, 
országgyűlési képviselő 
támogatásával felújított 

és villamosított harangot 
a Jézus Szíve (Filoxéra) 
Kápolnában. A fogadal-
mi kápolnában májustól 
októberig minden hónap 
3. vasárnapján 15 órától 
tartanak szentmisét.

Harangszentelés 
a Jézus Szíve Kápolnában

Óbudán élt 1970-71 óta, te-
hát csaknem fél évszázada 
Szokolay Ottó színész, a 
Nemzeti Színház volt tagja, 
a leggyakrabban foglalkoz-
tatott szinkron színészek 
egyike, az egyik óbudai la-
kóközösség által is nagyon 
szeretett és nagyra becsült 
ember. Szokolay Ottó május 
27-én hunyt el.

Életének 81. évében 
elhunyt Szokolay 

Ottó, Jászai Mari-díjas 
színművész, érdemes 
művész. 1937. novem-
ber 23-án született Kis-
pesten. 1957 és 1961 kö-
zött a Színház- és Film-
művészeti Főiskola hall-

gatója volt, majd 1963-ig 
a kaposvári Csiky Ger-
gely Színházban játszott. 
1963-ban behívták tar-
talékos katonának, utá-
na egy évre a Miskol-
ci Nemzeti Színházba 
szerződött, majd Várko-

nyi Zoltán a Vígszínház-
ba hívta. Szokolay Ot-
tó 1965-től a Nemzeti 
Színház tagja volt. Drá-
mai karakterszerepek-
ben nyújtott emlékeze-
tes alakításokat. Színhá-
zi szerepei mellett szá-
mos játékfilmben ját-
szott, ő volt az egyik leg-
többet foglalkoztatott 
szinkronszínész, hang-
ját számos mozi- és té-
véfilmhez, sorozathoz 
adta. Munkásságát Rajz 
János-díjjal, Jászai Ma-
ri-díjjal, a Magyar Köz-
társaság Érdemrend kis-
keresztje kitüntetéssel és 
érdemes művész címmel 
ismerték el. 

Elhunyt Szokolay Ottó

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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A kerületi lakosok részére 
tavaly elindított ingyenes 
szabadtéri tornák egyik 
„csemegéje” a Core Trai-
ning. Ez a fajta edzés még 
viszonylag új irányzat a fit-
nesz területén. Külföldön 
már nagy népszerűségnek 
örvend, hazánkban még 
csak most kezd teret nyerni 
az edzőtermek programjá-
ban. A Sinkó Andrea által 
szervezett tornákon az ér-
deklődők elsők között pró-
bálhatják ki az új mozgás-
formát. 

- Hol és mikor tartják a 
foglalkozásokat?

- Tavaly óta vagyunk 
jelen szabadtéri rendez-
vényeken, heti két alka-
lommal tartottunk tornát 
az Arató Emil téren. Idén 
folytatódnak az edzések, 
ezúttal minden csütör-
tökön 18 órakor ugyan-
ide várjuk a mozgásra vá-
gyó érdeklődőket. A Mál-
tai játszótér melletti terü-

leten szakképzett fitnesz 
edzők vezetik a negyven-
öt perces foglalkozásokat.

- Mit jelent a Core Tra-
ining?

- A test tartóizmait, a 
törzs összes izmát erősí-
tik a Core Training során 
alkalmazott gyakorlatok. 
Az edzéseken szerepel 

has- és hátizom erősítés, 
egyes feladatokkal pedig 
egyszerre dolgoztatunk 
meg több izomcsoportot. 
A rendszeres edzések ha-
tására erősödnek, feszes-
sé válnak a felsőtest iz-
mai, melyek formás ala-
kot és szép testtartást biz-
tosítanak. 

- Kinek ajánlják, ho-
gyan lehet bekapcsolód-
ni az edzésekbe?

- Korra-, nemre va-
ló tekintet nélkül bárki-
nek ajánljuk terápiás és 
egészségmegőrző cél-
ra egyaránt. Elsősorban 
mégis az ülőmunkát vég-
zőknek hasznos, a hátfá-

jással küszködőnek is ér-
demes edzésre járni. Bár-
ki, bármikor csatlakozhat 
hozzánk, szívesen látunk 
minden érdeklődőt.

- A Core Training mi-
ben különbözik a gerinc-
tornától?

- A gerinctorna gya-
korlatok elsősorban a ge-
rinc mellett végigfutó há-
tizmokat erősítik, a Core 
Training csípőtől a vállig 
megdolgoztatja az összes 
tartóizmot, emellett javít-
ja az egyensúlyérzéket, a 
testkontrollt, ezzel bizto-
sítja az egész test stabili-
tását.

- Milyen tapasztalato-
kat szereztek az eddigi 
tornákon?

- A visszajelzések alap-
ján úgy tűnik, tetszett az 
embereknek a torna, so-
kan érdeklődtek, de sze-
retnénk, ha még népe-
sebb csapat lepné el a 
Máltai játszótér melletti 
füves terepet.           L. A.

Közösségi tornák a szabadban 

Core Training – szép tartás, feszes izmok
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• Az Óbudai Sportegyesület 
(ÓSE) 1000 főnél is több gyer-
meknek biztosít a nyár előtt in-
gyenes „Rabszolgályás” uta-
kat III. kerületi iskolákkal, óvo-
dákkal együttműködve. A prog-
ramon olyan óbudai polgárok is 
részt vehetnek, akik a kerületért 
dolgoznak mindennapjaikban. 
2011 óta több mint tízezren is-
merkedhettek meg a Rómaival 
ily módon.

• ÓSE sport- és nyári élmény-
táborokat szerveznek a Római-
parton. A programok miért kü-
lönböznek az egyszerű sport-
foglalkozásoktól? Mert a Ró-

mai-parton kenuzni és tenge-
ri kajakozni játék és sport, fel-
fedezés és kaland! Már 6 éves 
kortól meg lehet tanulni túrake-
nuzni és tengeri kajakozni, illet-
ve 50 órás közösségi szolgála-
tosnak és önkéntesnek is lehet 
jelentkezni.

2018-as akció! Az ÓSE sport- 
és nyári élménytábor a Rómain 
hétfői napjain a kenuzás kipró-
bálására költségtérítés mente-
sen lehet jelentkezni.

Időpontok: I. hét 2018. 06. 
18-22. hétfő-péntek 9-től 17 
óráig. II. hét 2018. 06. 25-29. 
hétfő-péntek 9-től 17 óráig. III. 

hét 2018. 07. 09-13. hétfő-pén-
tek 9-től 17 óráig.

Az átlagos 20-30.000 forin-
tos tábordíjak helyett már 15-
20.000 Ft/fő/hét díjért Magyar-
ország egyik legtöbb élménnyel 
kecsegtető, profi felszereléssel 
ellátott vízi táborába jelentkez-
hetnek a gyermekek.

Újdonságok
Hétfőnként ingyenesen ki-

próbálható a táborban a kenu-
zás. • Már az alapcsomagban is 
kipróbálható a tengeri kajako-
zás. • Új díjcsomag jelent meg, 
„KALAND” néven, amely 
plusz nyári táboros szolgálta-

tásokat tartalmaz. • Több idő-
pontban indítunk külön kormá-
nyos tanuló és 50 órás közös-
ségi szolgálatos vízi képzést, 
amellett hogy nyári táboraink-
ban is tartunk oktatást. • Kreatív 
foglalkozásokra is van lehető-
ség, a hagyományos evezésok-
tatás mellett. • Sit-on-top tenge-
ri kajakban is meg lehet már ta-
nulni evezni nálunk. • Kipróbál-
ható egy római-kori gálya. • A 
nagy strandon vagy a kaland-
parkban egy egész délután já-
tékokkal telhet el. • 3 féle ked-
vezménnyel segítjük a szülőket, 
hogy gyermekük nyári kenu tá-
boros élményekhez juthasson.

(http://ose.hu/nyari-tabor/)

Sport- és nyári élménytábor a Rómain

Óbuda-Békásmegyer az egyik legnagyobb 
zöldfelülettel rendelkezik Budapesten. Mind-
annyiunk érdeke a kerület egészséges környe-
zetének, flórájának megóvása, karbantartása 
és folyamatos fejlesztése. A pilisi hegyekből 
ózondús, szennyeződéstől mentes, tiszta le-
vegőt hoz az uralkodó északnyugati szél (a 
szakemberek Budapest seprőjének nevezik) 
hozzánk, így a levegő minőségére sem lehet 
panaszunk. 

M int mélyépítő mérnök lettem figyel-
mes a Fő tér közelében dolgozó ge-

odétákra. Szóba is elegyedtem a „kollé-
gákkal”. Érdeklődésemre Badár Bálint, a 
Geoffice Kft. földmérője elmondta, hogy 
az Info Garden Kft. részére már évek óta 
több brigáddal, korszerű mérőállomások-
kal felszerelve végeznek méréseket a ke-
rületben. Jártak már Békásmegyeren, de 
Kaszásdűlőn is. Jelenleg a Laktanya ut-
cai szabadidő parkban dolgoznak. A mű-
szeres felmérés során pontosan meghatá-
rozzák a fás szárú növények (fák és bok-
rok) helyét, valamint a fűvel borított felü-
letek, de az utak, járdák, műtárgyak he-
lyét, pontos méreteit is. 

A fáradságos terepi munka után feldol-
gozzák a mérési eredményeket, és digi-
tális helyszínrajzot készítenek. Erre ke-
rülnek a kertész szakemberek adatai, fa-
faj, törzs átmérő, magasság, és legfőkép-
pen az egészségi állapot. Az összes mérési 
eredményt tartalmazó térkép, mind a szak-
emberek, mind az önkormányzat, mind az 
óbudai lakosok részére hasznos informá-
ciókat biztosít. Megtudhatjuk, hogy meny-
nyi fás szárú növény található az adott te-
rületen, ezek milyen egészségi állapotban 
vannak, ezzel kapcsolatban milyen továb-
bi feladatok szükségesek, mekkora a zöld 
felület, milyen méretű a kerület „zöld po-
tenciálja”.                        Dr. Zumpf András

Óbuda természeti értékei

Felmérik 
a kerület flóráját
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Szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150 
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hibá-
sat is). Kiszállás-bevizsgálás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanysze-
relő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes 
felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 06(30)589-
7542, 403-9357
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Épület-felújítás: családi házak, lakások, tár-
sasházak teljeskörű felújítása. Tel.: 06(20)259-
6319, 06(1)781-4021 www.telekrendezes.hu
 Kert-telekrendezés: metszés, permete-
zés, favágás, bozótirtás, térkövezés, keríté-
sépítés, betonozások. Tel.: 06(20)259-6319, 
06(1)781-4021 www.telekrendezes.hu
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
pvc, szőnyegpadló lerakás. Minőségi precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu

 Ballagási fotók nyomtatása 10×15 cm 
méretben azonnal! Régi képeit kiretusál-
juk, felújítjuk. Fotóposzter, vászonkép 
még aznap elkészül. Kolosy tér 5-6. www.
postershop.hu

Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszere-
lés, burkolás, laminált parketta lerakása magán-
személyek, közületek részére. 06(30)212-3308
 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, javítás 40 éve ren-
dületlenül. 06(20)423-5812
 Vízvezeték-, központifűtés-szerelés. In-
gyenes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz 
Péter. Tel.: 06(70)397-3869
 Fakivágás, zöldterületek gondozása, bo-
zótirtás, fűnyírás, telekrendezés. Alpinista 
munkák. Tel: 30/994-2431
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátor szerelés 06-70/642-7526
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Heverők, fotelek, székek, franciaágy javí-
tását, áthúzását vállalom. Nagy Imre. Tel.: 06-
70/410-5346

Egészség
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10., a Flórián 
téri piac mellett. Fogsor akciós ára nyugdíjasok-
nak 55.000 Ft. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas kedvez-
mény! Ajándék frissítő lábmasszázs! Tel.: 06-
20-806-7783
 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs szakrendelőnkben 
(Vörösvári út 88-96.), vagy az ön otthonában. 
Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-20/595-3057
 Kivehető fogsor 35.000 Ft, fogsor javítása 
4.900 Ft. Fogorvosi háttérrel. Regőczi Ildikó, 
III. Lajos u. 123. Tel.: 20/927-6967

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Kémiaoktatás, referenciákkal, Aquin-
cumban, akár hétvégén is. Tel.: 242-6118
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás bár-
mely korosztálynak, nyelvvizsga-felkészí-
tés Óbudán, külföldi és Goethe-Intézetekben 
megszerzett tapasztalatokkal. 06-30/773-9155

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porcelánt, 
bizsukat, könyveket, írógépet, varrógépet, szőr-
mét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, hagyatékot, 
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)544-0027
 Magas áron vásárolunk antik bútorokat, festmé-
nyeket, Zsolnay, Herendi porcelánokat, ékszereket, 
órákat, hagyatékot. Bp., V. k. Kígyó u. 4-6. Nyitva: 
10-15. Tel.: 06(1)792-1692, 06(20)340-7350
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat 
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 
06-20/425-6437
 Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő - múze-
umok számára is - készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, aranya-
kat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjta-
lan: 1/789-1693, 30/898-5720

 

Régiség
 19-20. századi magyar és külföldi művé-
szek festményeit keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők részére. Nemes 
Galéria 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
Tel.:302-8696, 06-30/949-2900 E-mail: ne-
mes.gyula@nemesgaleria.hu
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képesla-
pot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.:266-4154 Nyitva: H-SZ 10-17, Cs 10-19
 Készpénzért vásárolunk tört- és fazonara-
nyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar- és zsebórá-
kat, borostyánt, Herendi porcelánt, festményt, 
antik bútort, hagyatékot. Forduljon hozzánk bi-
zalommal! Margit krt. 51-53., tel.: 1/316-3651, 
30/944-7935, www.louisgaleria.hu
 Biderantikvitás vásárol! Írógépeket, var-
rógépeket, hanglemezeket, könyveket, komp-
lett könyvtárat, teljes hagyatékot! Tel.: 06-
20/365-2590, www.biderantikvitas.hu
 Exkluzív felvásárlás! Fazonarany-törtarany 

8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól, borostyán-korall 
5000 Ft/g-tól. Régipénz, érem, kitüntetés, ké-
peslap, karórák, Herend-Zsolnay. Teljes hagya-
tékot! V. Szent István krt. 25. 06-70/608-6082
 +5000 Ft-ot fizetek az újság felmutatásakor, 
vásárlás esetén! Készpénzért vásárolok hagya-
tékot, mindennemű régiséget. XIX-XX. századi 
festményeket, álló, asztali órákat. Kiszállás díj-
talan. Markó István. Tel.: 06-20/327-3122

Ingatlan
Online apróhirdetésfelvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obudaujsag
 73 m2-es aquincumi 4/1. emeleti panel laká-
somat eladnám vagy a környéken kisebbre 
cserélném +36-30/415-7034
 Kiadó forgalmas, jól megközelíthető he-
lyen Székesfehérváron 90 m2 üzlethelyiség, 
raktár, műhely. Tel.: 06-20/629-0916
 Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozunk 
vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 0620-9-600-600
 Bécsi úton (Eurocenter szomszédságában) 
kiadó 97 m2 üzlet- vagy irodahelyiség. Érdek-
lődni a +36-30/580-1631-es telefonszámon, 
ill. az obuda25@gmail.com e-mail címen!
 Pátyon 1132 m2-es telek faházzal /20+16 
m2-es terasszal/, szerszámosházzal 4,9 M fo-
rintért eladó. 06(70)296-9374

Állás
 Eladói munkakörbe munkatársat keresünk! 
Csillaghegyi motoros szaküzletünkbe keresünk 
teljes munkaidős bolti eladót. Motorkerékpárok 
műszaki ismerete, ill. kereskedelmi tapasztalat 
előny. Jelentkezés: allas@motorline.hu

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

 Óbudai étkezde keres pultost és főzni tudó ké-
zilányt 6-8 órás munkára. Tel.: 06-30/922-8189
 Óbudára segédmunkásokat keresünk, kő-
műves illetve kerti munkákhoz. Tel.: +36-
20/337-0036
 Takarítónőt keresek a kerületben 06-
30/289-6921, 1/368-7330
 Konyhai kisegítőt, pultos lányokat kere-
sünk Bécsi úti Tesco-nál. Wok n’Go étterem. 
06-30-581-5567
 Szállodánk szobalányt keres (III. ker.), 8 
órás bejelentés, egyéb juttatások. Érdeklődni: 
453-0060, 453-0062
 Budapest változó területeire keresünk 
megbízható építőipari szakmunkásokat dur-
vatakarításra, rakodásra, azonnali kezdéssel. 
Bejelentett hosszú távú munka. Órabér 850 
Ft/nettó. Telefon: 06-30/933-7084
 Vagyonőröket keresünk! Nettó 750-780 Ft/
óra. Elvárások: korrekt hosszú távú munkaerő! 
Amit kínálunk: 24/48 vagy több. 06-70/778-6074
 Római-parti sportcentrumunkba keresünk 
munkatársakat: teljes állásban tapasztalt úszómes-
tert és nyugdíjas villanyszerelőt. A fényképes ön-
életrajzát az rtaoffice@rta.hu címre várjuk, tárgy-
mezőben tüntesse fel, melyik állásra jelentkezik.
 Római-parti sportcentrumunkba (34-es busz-
megállóban) keresünk megbízható, felelősségtel-
jes, precíz, talpraesett, recepciós-büfés hölgyet tel-
jes munkaidőben, hosszútávra. Pályafoglalás-ke-

zelés, klubtagok kiszolgálása, árukészlet-, pénztár-
gépkezelés. Fényképes önéletrajz: rtaoffice@rta.hu 
 Római-parti sportcentrumunkba keresünk 
munkatársakat teljes vagy részmunkaidőben, 
nyugdíjas is lehet: sportpálya-karbantartó, va-
lamint kertész. Fényképes önéletrajzát az rta-
office@rta.hu címre várjuk, tárgymezőben 
tüntesse fel, melyik állásra jelentkezik
 A Máltai Szeretetszolgálat Miklós utca 32. 
szám alatti Hajléktalanellátó Központja rész-
munkaidős takarítót keres. Jelentkezését sze-
mélyesen vagy a szentkereszty.tamas@mal-
tai.hu címen várjuk
 Takarító- mosogató munkakörbe keresünk 
kollégákat III. kerületi cukrászdába. Fizetés: 
nettó 170.000 Ft. Napi 8 óra munka, a beosz-
tás 1 hónapra előre elkészül, megbízható, sta-
bil háttér. Jelentkezni: cziniel@czinielcuk-
raszda.hu, vagy 06-30/922-2913

Gondozás
 Özvegy, középkorú hölgy időseknél takarí-
tást, gondozást, háztartásvezetést vállalna: 
70/204-4452
 Egyedülálló, kulturált, korrekt fiatalem-
ber otthoni munkák elvégzését vállalja. Taka-
rítás, bevásárlás, kutyasétáltatás, masszírozás 
stb. Igény esetén gondozás, ottlakás is lehetsé-
ges: 70/492-6678

Életjáradék
 Szeretné biztosítani nyugdíjas éveit? Kössön 
életjáradékot, jogi tanácsadás mellett! Gondozás, 
ápolás, takarítás, okleveles referencia. Hívjon bi-
zalommal! Markó István Tel: 06-20/327-3122
 Életjáradékot fizetnék idős személynek 
budapesti gázfűtéses ingatlanért: lakás, ház, 
telek. Tel.: 06-20/629-0916

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

Nyitva : H-P 10-18.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Ha ránk zúdul a 
kánikulai meleg, leghőbb vágyunk megmártózni 
egy stand hűvös vizű medencéjében. Alábbi ösz-
szeállításunkban csokorba gyűjtöttük a kerület-
ben található, úszásra, strandolásra és wellness-
re alkalmas helyeket.

Csillaghegyi Strandfürdő 
és Uszoda

Budapest legrégebbi fürdője már az 1800-
as évek második felétől működött, mai for-
máját 2000-ben alakították ki, ám tovább 
bővül, korszerűsödik, a most folyó építke-
zések befejezése után Óbuda egyik ékkö-
vévé válik. Teraszos kiképzése és az ősfás 
park ölelésében csillogó víz szép látványt 
kölcsönöz. A fürdő augusztustól új well-
ness- és fitness-részleggel bővül. A strand-
medence vízmélysége fokozatosan emel-
kedik 145-240 centiméter között. A gyere-
kek egy kisebb medencében pancsolhatnak, 
emellett focipálya és szauna áll a vendégek 
rendelkezésére. Árak: napi egységes belépő 
(2 órás): 1000, hétvégén 1200 forint. Bér-
let: 15 alkalmas 24.220 forint. Elérhetőség: 
Pusztakúti út 2-6. Telefon: 242-0754. Hon-
lap. www.csillaghegyistrand.hu. 

Római Strandfürdő

A fürdő területét már a római korban is is-
merték, a források környékét szent helyként 
tisztelték. A Római Fürdő Rt.-t 1930-ban 
alapították, 1964-ben megnyílt az újjáépí-
tett strand, amely ma is őrzi régi formáját. 
A 2000-ben történt korszerűsítésnek kö-
szönhetően a három medencét élményme-
dencékké alakították, a 33,3 méteres úszó-
medence mellett csúszdapark, nyakzu-
hany, pezsgőztető, gyermekmedence, ját-
szóparadicsom, szauna és gőzkamra bizto-
sítja a kikapcsolódást. Árak: felnőtt belépő-
jegy 2500, hétvégén 2800 forint, gyermek, 
nyugdíjas 1900/2000 forint. Családi jegy I. 
(2 felnőtt, 2 gyerek) 6900/7600 forint, csa-
ládi II. (1 felnőtt, 2 gyerek) 4400/4400 fo-
rint. Cím: Rozgonyi Piroska út 2. Telefon: 
388-9740.

Pünkösdfürdői strand
A terebélyes fákkal borított zöldövezet-

ben lévő strand 1935-ben épült Hajós Alf-
réd tervei alapján. A strand neve onnan 
származik, hogy a vízellátás alapját adó 
kút vize Pünkösd napján tört fel 556 mé-
ter mélyről. 2002-ben elkezdődtek a felújí-
tási munkálatok, melynek eredményeként 
minden korosztály számára alkalmas, sok-
funkciós fürdő épült. Az átalakítás és bőví-
tés után három medence (50 méteres úszó-, 
árnyékolóval ellátott gyermek- és élmény-
medence) szolgálja a kényelmes kikapcso-
lódást. Árak: a felnőtt jegy 1900, hétvégén 
2000 forint). Délutánonként, hétfő, kedd és 
csütörtöki napokon 16 órától 1400 forint. A 
szerda strandváró nap: 1500 forint. Gyer-
mek, nyugdíjas 1500/1500 forint. Családi I. 
5300/5500 forint, családi II. 3400/3500 fo-
rint. Kabinjegy 500 forint. Cím: Királyok 
útja 272. telefon: 388-6665. 

Óbudai strand
A június 9. és augusztus 26. között mű-

ködő strand ugyancsak szép környezetben 
fekszik. A Laborc utcai úszkálást terve-
zőknek nem árt tudni, hogy a kétmedencés 
strand a nyári szünetben az általános isko-
lás gyerekek napközis táborának egyik fon-
tos bázisa, ezért a lakosság számára csak 
szombaton és vasárnap, valamint ünnepna-
pokon áll rendelkezésre. A kis- és nagyme-
dence használata házirendhez kötött, de be-
tartása senkinek nem okozhat nehézséget. 
Az uszoda 9 és 19 óra között van nyitva, 
a belépőjegy ára felnőtteknek 1500, gyere-
keknek és nyugdíjasoknak 1000 forint. Be-
járat az uszodába: Laborc utca 2. Érdek-
lődés: titkarsag@obudasport.hu. Telefon: 
388-9770. Honlap: www.obudasport.hu.

III. kerületi TVE uszoda

A Kalap utcai új sportlétesítmény első-
sorban a vízilabdázást szolgálja. Ehhez iga-
zodik a végig kétméteres vízmélység, ezért 
csak úszni tudó személyek használhatják. 
Az edzések és mérkőzések miatt változó 
idősávokban látogatható az egyébként jól 
felszerelt, csinos uszoda. A szabad időpon-
tokról a honlap (tve1887.hu/uszoda) „he-
ti program” ad tájékoztatást. Árak: felnőtt 
jegy alkalmanként 1800, gyermek, nyug-
díjas 1400 forint. III. kerületi lakosoknak 
(fényképes igazolvány, lakcímkártya be-
mutatása után) 1500/1200 forint. Úszósap-
ka használata kötelező. Elérhetőség: 06-70-
866-7810.

Szérűskert utcai tanuszoda

Az úszásoktatást szolgáló uszoda víz 
mélysége lehetővé teszi, hogy kezdő úszók, 
haladók, gyerekek és felnőttek egyaránt 
használhatják. Az uszodalátogató nagykö-
zönség számára az oktatáson kívüli időpon-
tok állnak rendelkezésre, természetesen a 
nyári iskolai szünetben egész nap szabad 
az úszkálás. Árlista: felnőtt napijegy 890, 
diák, nyugdíjas 680 forint. Gyereket kísé-
rő felnőttnek 470 forint. Bérletek: családi I. 
2500, családi II. 2100 forint. Felnőtt bérlet 
10+1 alkalom 7700 forint (60 napig érvé-
nyes), diák, nyugdíjas 6400 forint. Nyitva 
tartás: hétköznap 6-21 óra, hétvége és mun-
kaszüneti nap 9-17 óra. Cím: Szérűskert ut-
ca 40. Telefon: 387-3141.

Római Tenisz Akadémia Uszoda
A Duna közelében lévő teniszcentrum-

ban az úszótanfolyamok mellett a közön-
ség is igénybe veheti a 25 méteres, feszí-
tett víztükrös uszodát. A felüdülni vágyók 

Úszás-, strandolás- és wellness-lehetőségek Óbudán

Dübörög a strandszezon



312018. 11. szám EGészséGüGy – mEGHívó – vakáció

lazíthatnak a 27 Celsius-fokos pezsgőfür-
dőben, finn szaunában és a gőzfürdőben is. 
Ár: 1800 forint (2 óra plusz fél óra szau-
na használat). Szombaton 1300 forint. Bér-

let: 10 alkalom 16.000 forint, 20 alkalom 
28000 forint. Cím: Királyok útja 105. Tele-
fon: 240-3895, 06-70-933-5370.

Sun Palace Fitness
A Nagyszombat utca 1. szám alatt talál-

ható Sun Palace Club fitness részlegében 
található egy 25 méteres, 160 centimé-
ter mély úszómedence. A szép környezet, 
a csillogó víz úszásra csábít, az úszásokta-
tás és aquafitness órákkal egy időben a sza-
bad sávokban nyugodtan úszkálhatnak a fi-
zető vendégek. Árak: 2500 forint/alkalom, 
a tíz alkalmas bérlet: 25000 forint. Kedvez-
ményes jegy 10-16 óra között és hétvégén 
2000 forint. Az uszoda mellett szauna, gőz-

kabin és jacuzzi is rendelkezésre áll. Érdek-
lődni a 250-9068-as telefonszámon lehet. 
Honlap: sunpalacefitness.hu 

Az összeállítást készítette: Lovas A.
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Az északi félteke leghosszabb nappalát és legrövi-
debb éjszakáját élhetjük meg évről évre június 21-
én. Ez a nyári napforduló ideje, amely az összes 
kultúrában a Nap, a fény diadalának örömünnepe 
volt. De a naptárreformok miatt már 24-re csúszott 
a valódi csillagászati Föld- és Nap- álláshoz képest 
az ünneplés, amelyről a régi hiedelmek azt tartot-
ták, a varázslatoknak is kedvez ez a mágikus éjjel, 
amikor nagy tüzeket raktak, hogy így segítsék a 
Napot a sötétség elleni küzdelemben. 

Keresztelő Szent Jánost ünnepeljük
A keresztény egyház Szent Jánost tette a 

napforduló védőszentjévé, ünnepe az ötödik 
század óta lett általánossá. Az Iván elnevezés 
a régi magyar névhasználatból ered. Keresz-
telő Szent János volt az utolsó próféta, és Jé-
zus előfutára. Jézust ő keresztelte meg, ezért 
az ő személye kapcsolja össze az Újszövet-
séget az Ószövetséggel. A keresztény ünnep 
magába olvasztotta mindazokat a hiedelme-
ket, amelyek korábban a különböző népeknél 
a nyári napfordulóhoz kapcsolódtak. 

Örömtüzek
A Szentivánéji ünnepségek legfontosabbi-

ka a tűzgyújtás, és a hozzá kapcsolódó énekek. 
Az emberek hittek a tűz tisztító, gyógyító ere-
jében. A régi korokban a tűz a világosság, tisz-
taság, elevenség, szenvedély, szerelem, az örök 
megújulás jelképe is volt. A nyári napfordu-
ló ünnepét a következő tűzzel kapcsolatos szo-
kások jellemezték: hatalmas örömtüzek gyúj-

tása, szántóföldek megkerülése égő faágakkal, 
lángoló kerék legurítása magaslatról. Sok he-
lyen gyerekek gyűjtötték össze a tüzelőt a Szent 
Iván-éji örömtűzhöz. Azt tartották, aki nem já-
rul hozzá a közös tűzrakáshoz, annak a vetésén 
nem lesz áldás. Szokás volt az is, hogy eloltot-
ták a lángot a házi tűzhelyeken, és egy olyan 
zsarátnokkal gyújtották meg újra, ami a közös 
tűzből származott. Elterjedt szokás volt a tűz át-
ugrása, ennek is számos jelentőséget tulajdoní-
tottak: bő lesz tőle a termés, elkerülhető a be-
tegség, megszűnnek a rontó hatások, jó szeren-
csére, termékenységre számíthat. A hiedelem 
azt tartotta, ezen az éjszakán a szerelmesek egy-
másra találnak, teljesülnek a kívánságok, amíg 
ég a tűz, mert a fény elűzi a sötétséget. 

Magyar hagyományok 
A magyar népi hagyományokban a XVI. óta 

van jelen a Szent Iván napi tűzrakás, de a tű-
zimádat már jóval régebbi keletű. Az e nap-
hoz fűződő szokások és hiedelmek a szomszé-

dos népektől, és egyházi közvetítéssel kerül-
tek hozzánk. A tűzgyújtást és a tűzcsóvák for-
gatását népies nevén lobogózásnak nevezték, 
és számos szerelmi praktika és jóslás fűződött 
e naphoz. A szerelmeseknek együtt, vagy kü-
lön kellett átugraniuk a tüzet, hogy elűzzék a 
rosszat. A tűznek egészségvarázsló szerepe 
is volt, különböző gyógynövényeket füstöl-
tek fölötte, amit később használtak fel beteg-
ségek gyógyítására. Minden, amit ekkor cse-
lekedtek, bűbájos hatású volt: a patakok mel-
lől ekkor begyűjtött virágoknak, gyógynövé-
nyeknek gyógyító hatást tulajdonítottak, a for-
rásokat, kutakat kitisztították és feldíszítették, 
hogy növeljék a termékenységet, és a kutak-
ban-forrásokban lakó szellemeket kiengesz-
teljék. A június 24-e előtti estén szedett mezei 
füvek, virágok a hiedelmek szerint gazdaggá, 
széppé, egészségessé teszik az embert, meg-
óvják a rontás, igézés ellen. A virágokat, növé-
nyeket, mint a búzavirág, pipacs, kamilla cso-
korba kötötték, füzéreket készítettek belőlük, 
Szent János koszorúnak nevezték, az ajtó fö-
lé tették, és addig hagyták ott, míg el nem szá-
radt. Némely helyen, ahol menyasszony volt a 
háznál, a koszorú elszáradt darabjait a szalma-
zsákja alá dugták, lakodalma napján meg a ci-
pőjébe tették, hogy megóvja a rontástól. 

Napjaink szokásai
Napjainkban nálunk is visszatérőben van 

a tradicionális Szent Iván-éji tűzrakás, az 
ahhoz kötődő népi hagyományok feleleve-
nítése. Már 17 éve lesz idén, hogy ekkor 
megrendezik a Múzeumok Éjszakáját (jú-
nius 23.), késő éjszakába nyúlóan várják az 
intézmények a látogatókat, kapcsolódva a 
Szent Iván-éji szokásokhoz. 

Szent Iván napi szokások

Egy varázslatos éjszaka

Ételek nyáréjre
Szent Iván éjjelét a hagyomány szerint 
ébren illik tölteni. Természetesen régen 
sem étel vagy ital nélkül telt el a tűz körül 
az éjszaka, az ünneplők vittek magukkal 
enni- és innivalót. a nyáréji tűzben sült 
almának, cseresznyének gyógyító erőt 
tulajdonítottak, a cseresznye például a 
gyermekáldást segítette. Az ételeknél a 
színeknek is volt jelentősége, úgy vélték, 
a piros, a sárga, a narancssárga növeli az 
életerőt. Ha nem is maradunk fenn ezen 
az éjjelen, és nem rakunk tüzet, azért 
friss zöldségekből, gyümölcsökből ösz-
szeállíthatunk egy ünnepi menüt otthon 
is. Ehhez adunk most ötleteket. 

joghurtos bazsalikomleves
Hozzávalók: 1 marék bazsalikom, 4 db pa-
radicsom, 2 db paprika, 2 db kígyóuborka, 

1 kis fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagy-
ma, 300 gramm natúr joghurt, 6 dl víz, só, 
bors, ízlés szerint. 
Elkészítés: megtisztítjuk és apróra vágjuk 
a zöldségeket. A megmosott bazsalikomle
veleket a zöldségekkel együtt összemixel
jük. Hozzáadjuk a natúr joghurtot és a vi
zet, sózzuk, borsozzuk, néhány órára a hű
tőbe tesszük. Hidegen tálaljuk. 

Sült rakott csirkemell
Hozzávalók: 80 dkg csirkemell filé, 50 dkg 
csirkemáj, 20 dkg kolozsvári szalonna, 30 
dkg eidami sajt, 10 evőkanál napraforgó-
olaj, só, bors, ízlés szerint, 1 kiskanál ma-
joránna. 
Elkészítés: a csirkemelleket kisebb szele
tekre vágjuk, sózzuk, borsozzuk, az olajon 
megsütjük. A csirkemájat bors és majorán
na hozzáadásával szintén lesütjük. A sza

lonnát szeletekre vágjuk, a sajtot lereszel
jük. Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük a 
csirkemell szeleteket, ráhelyezzük a májat, 
rá egy szelet szalonnát végül a reszelt sajtot 
tesszük. Sütőben addig sütjük, míg a sajt rá
olvad, burgonyapürével, salátával kínáljuk. 

Cseresznyés piskóta 
Hozzávalók: 30 dkg finomliszt, 3 tojás, 3 
dl tejföl, 1 citrom leve, reszelt héja, 25 dkg 
porcukor, 1 vaníliás cukor, 1 csomag sütő-
por, 80 dkg magozott cseresznye, 2 evőka-
nál cukor, 1 kávéskanál fahéj. 
Elkészítés: a tojásokat kikeverjük cukorral, 
majd a többi hozzávalóval, a végén tesszük 
bele a sütőport. Sütőpapírral bélelt, közepes 
nagyságú tepsibe öntjük a tésztát, tetejét ki
rakjuk a cseresznyével. Fahéjas kristálycuk
rot szórunk a tetejére, és előmelegített sütő
ben mintegy 3035 perc alatt megsütjük. 
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A békásmegyeri Veres Péter 
Gimnázium iskolabüféje nyer-
te az „Év iskolabüféje 2018” cí-
met, melyet a június 5-én ren-
dezett óbudai táplálkozási ve-
télkedő eredményhirdetésén 
adtak át a nyertesnek.

Az Iskolabüfé Prog-
ram éppen tíz éve in-

dult Óbudán, melynek ke-
retében az Iskolabüfé Mun-
kacsoport szervezésében 
minden évben meghirdetik 
az „Év iskolabüféje” ver-
senyt, valamint megrende-
zik az általános iskolások 
számára a helyes táplálko-
zással kapcsolatos vetélke-
dőt. Az idei vetélkedőnek 
hagyományőrző módon a 
Laborc utcai Napközis Tá-
bor adott otthont. A hűs fák 
árnyékában idén 8 általá-
nos iskola 5. osztályos tanu-
lóinak csapata mérte össze tudását. Az Isko-
labüfé Munkacsoport nevében Schadek-Bíró 
Éva, a védőnői szolgálat vezetője köszöntöt-
te a csapatokat, majd Csiki Attila, a Sport Kft. 
igazgatója nyitotta meg a 2018. évi versenyt.

Az állomásokon a helyes táplálkozásról, a 
legújabb táplálkozással kapcsolatos szakmai 
ajánlás szerinti Okos Tányérról, a fogápolás-
ról, a konyhai és kézhigiénéről és még a táp-
lálkozással kapcsolatban előforduló hirtelen 
vészhelyzetek elsősegélynyújtásáról is szá-
mot adtak a diákok. A verseny lebonyolítá-
sában az Észak-Budapesti Tankerületi Köz-
pont, Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgá-
lata iskolavédőnői, a Szent Margit Rendelő-
intézet, az Ányos utcai 
Gyermekfogászat, a ke-
rületi Népegészségügyi 
Osztály munkatársai és 
a III. kerületi Vöröske-
reszt vett részt. A csa-
patok előzetes felkészí-
tésében idén is az isko-
lai védőnők segítettek. 

A csapatok remek felkészültségét jelzi, hogy 
a végleges helyezéseket sokszor fél, illetve 
egy pont döntötte el. A szervezők a verseny 
alatt is figyeltek a tanulók egészségére, tíz-
óraira ásványvízzel és müzli szelettel, ebéd-
re pedig finom salátával és ízletes gyümölcs-
lével kedveskedtek a versenyen résztvevő 
gyermekeknek, pedagógusoknak egyaránt.

Az eredményhirdetésen dr. Harsányi 
Kornélia kerületi tisztifőorvos és Marlokné 
Somogyi Ildikó, az önkormányzat oktatási 
és kulturális osztályának vezetője köszön-
tötte a versenyző csapatokat. Az eredmény-
hirdetés során először az iskolabüfé verseny 
helyezettjeit hirdették ki. Az idei évben az 5 

legegészségesebb büfé kö-
zött szerepelt és munkájuk 
elismeréseként emléklapot 
vehetett át a Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázium, 
a Bárczi Géza Általános 
Iskola, az Óbudai Nagy 
László Általános Iskola 
(Váradi) és a tavalyi győz-
tes, a Krúdy Gyula Általá-
nos Iskola iskolabüfése is. 
Az „Év iskolabüféje” díjat 
a Békásmegyeri Veres Pé-
ter Gimnázium iskolabü-
fé üzemeltetője, Tarcsai 
Lászlóné kapta, aki egy 
éven át az Iskolabüfé ván-
dorserleg tulajdonosa és 
az „Év iskolabüféje 2018” 
cím birtokosa lett.

Az „Év iskolabüféje” a Veres Gimnáziumé lett

Vetélkedő az egészségünkért

• A táplálkozási vetélkedő első helyezett
je a Fodros Általános Iskola csapata, má
sodik a Dr. Béres József Általános Iskola 
csapata, harmadik a Krúdy Gyula Angol
Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola csapa
ta lett. A nyertesek értékes könyvekkel és 
nagyértékű sportszer vásárlási utalvány
nyal, a többi versenyző pedig színes aján
dék hátizsákkal térhetett haza. 

Van segítség – vendégek a hozzátartozói csoportban!
az ország első ifjúsági rehabilitációs centrumának vezetője és a szatymazi fel-
nőtt addiktológiai rehabilitációs részleg munkatársa lesz a hozzátartozói cso-
port vendége június 20-án 18 órától Békásmegyeren. 
„A fiatalok talpra állásában nagyon fontos az érintett családok szerepe. A hozzátarto
zóknak is meg kell érteniük, hogy a rehabilitációs központ nem olyan hely, ahová a dro
gos fiatalt le lehet adni, aztán fél év múlva, mint a mosógépből a ruhát, tisztán elő le
het húzni” – fogalmazott egy interjúban Tóth Roland addiktológiai konzultáns. A gyer
mekés ifjúsági részleg 10 és 18 éves kor között fogadja a drog és alkoholfüggőségben 
szenvedő fiúkat, akiknek lehetőséget biztosít a (re)habilitációra. Az intézmény komplex 
módon: egészségügyi, szociális és pedagógiai területeken is segítséget biztosít.
A felnőtt addiktológiai rehabilitációs részleg 18 éves kortól várja a szenvedélybetege
ket. Az önkéntességen alapuló bentlakásos közösségi terápiás ellátás drog, alkohol és 
gyógyszerfüggőségben szenvedő kliensek rehabilitációját, életmód változtatását, sze
mélyiségfejlesztését segíti elő. Az intézmény koedukált.
Mindkét részleg az ország teljes területéről fogad jelentkezőket. Az ellátás magyar ál
lampolgároknak – érvényes tajkártyával – térítésmentes.
Vendégek: Tripiska Julianna családterapeuta és Tóth Roland addiktológiai konzultáns. 
Helyszín: Lukács György utca 3. Időpont: június 20. szerda, 18-20 óráig.

Adományból újult meg 
egy kórterem

Folytatódott a Szent Margit Kórházban 
mintegy két évvel ezelőtt elkezdett „Fo
gadj örökbe egy helyiséget…!” elneve
zésű program egy újabb támogatással, 
amellyel Schäffer Ibolya adománya ré
vén a krónikus belgyógyászati osztály egy 
kórterme megújulhatott. 

Új bútorok az onkológián
A kórház onkológiai osztályán átadó ün
nepséget szerveztek május 29én. Csat
lakozott a „Fogadj örökbe…!” kampányhoz 
az Oncordia a Daganatos Betegekért Köz
hasznú Alapítvány, mely új bútorok vásár
lásával járult hozzá a kórházi osztály és az 
onkológiai ambulancia komfortosításához.

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

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 
06-30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@
parbeszed magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 
437-8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@le-
hetmas.hu e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő-
jén, 17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá-

ban. Elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.
Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét-
főn 16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban 
(Csobánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-
8036, bp03@mszp.hu. 
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 
17 órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-
699-2214-es telefonszámon.

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

Képviselő neve                    Önk. körzet Júliusi fogadóóra Augusztusi 
fogadóóra Fogadóóra időpontja Helyszín

Dr. Demeter Gellért                 1. vk. nem tart nem tart

Csapó Harold Gábor               2. vk. nem tart nem tart

Désiné Németh Éva                 3. vk. nem tart nem tart
Farkas Balázs                          4. vk. nem tart nem tart

Stollmayer Ákos                      5. vk. tart fogadóórát tart fogadóórát minden hónap első pén-
tek 17-18 óra között

Nagy László Ált. Isk., Váradi u. 15/b., tele-
fonon előre egyeztetés szükséges: 
437-8688 

Telefon-
szám 
változás 

Dóra Csaba                              7. vk. tart fogadóórát nem tart minden hónap első hétfő 
16-18 között Fidesz Iroda, Kaszásdűlő u. 7.

Rácz Andrea                             8. vk. nem tart nem tart
Bulla György                            9. vk. nem tart nem tart
Baumann Irén                         10. vk. nem tart nem tart

Török Ferenc                           11. vk. nem tart tart fogadóórát minden hónap első kedd 
17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u.

Puskás Péter                             12. vk. nem tart nem tart

Kemény Krisztina                    13. vk. tart fogadóórát nem tart minden hónap első sz-
erda  17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

Kelemen Viktória                     14. vk.    nem tart nem tart

Dr. Pappné Dr. Nagy Judit      15. vk.     nem tart nem tart

Laukonidesz Lilla                    16. vk. nem tart nem tart
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Rejtvényünkben József Attila „Tavaszi ének” 
című verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 
6. és a függőleges 1. sor.
VÍZSZINTES: 1. Szőlőfajta. 6. Az idézet első 
sora (zárt betűk: K.I.M.). 12. Kártyajáték. 13. 
Verítékezik. 14. G.Y.S. 15. Nehézfém. 16. Tarto-
zik. 17. Jegyeztem. 19. Nagy, olajjal is foglalkozó 
cégünk névbetűi. 20. Fizikai fogalom. 22. Fejér
megyei helységbe való. 23. Szelíd, angolul. 25. 
Norvég, román és magyar autók jele. 27. Nyári 
hónap rövidítve. 28. 1849-es vértanúk (első ma-
gánhangzó ékezettel). 30. Gazos. 32. Kettősbe-
tű. 33. Hosszú idő múlva. 34. Birodalom, király-
ság a briteknél. 35. A hélium és a neon vegyje-
le. 37. Zab szélei! 38. Gépjárműkormány fajtá-
ja. 40. Ritka férfinév. 41. Z.B.C. 43. … iacta est, 
a kocka el van vetve. 44. Johnny …, amerikai 
filmszínész. 45. Romániai megye. 47. Kettesben, 
kettesével a franciáknál. 49. Adófajta, rövidítve. 
51. … Armstrong, az első Holdra lépő. 53. Bili-
árd tartozéka. 54. Névelős résztvevő. 55. Hamlet 
nemzetisége. 56. Vajon elföldel? 58. Szín, név-
elővel. 59. Ringass álomba!
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második része 
(zárt betűk: P.N.Ú.A.). 2. Trikószerű ruhadarab. 
3. Hibáztattak. 4. Visszamer! 5. Török autók je-
le. 6. Nőhajszoló, nőfaló. 7. Fenyegetéssel kény-
szerítő, névelővel. 8. Kicsinyítő képző. 9. Édes, 
bizalmasan. 10. Pl. a Dél. 11. Fát dolgozná meg 
egyfajta szerszámmal. 13. Fizikai fogalom. 16. 
Becézett Erika, fordítva. 18. Reve egynemű betűi. 20. Nyugati 
könnyűzenei cég rövidítve. 21. Oroszszovjet filmrendező volt, Mi-
hail. 24. Műsorsugárzás. 26. A vietnámiak apója. 29. Explózió. 30. 
Gitáros-dalos művészünk, Péter. 31. Angolos bolt. 34. Ékezet nél-

küli jelfogó. 36. Együttérzés. 39. Az megfordult! 40. Nyomozóku-
tya. 42. Lopott. 44. Kettős. 46. Osztrák és olasz autók jele. 48. Föl-
det forgatják vele. 50. Hamis. 52. Orosz Leó. 54. Hangfekvés. 57. 
Lantán vegyjele. 58. Könnyűfém vegyjele.

Tavaszvégi vers

Az Óbudai Nyár programjai 
mellett egész nyáron akusz-
tikus koncertek, dallamos 
dj-szettek és hangulatos, 
maira hangszerelt térzene 
várja az óbudaiakat a Fő té-
ren hétköznaponként is. Az 
Esernyős szervezésében in-
dul több izgalmas program, 
amelyek színes melódia-pa-
lettát kínálnak mindazok-
nak, akik a III. kerületben 
szeretnének még több mi-
nőségi zenei élménnyel ta-
lálkozni a nyári estéken.

J únius 21-én az I am 
Soyuz és a Shaibo 

estjével idén is kinyitja 
kapuit az árnyas Warm-
up Udvar, amelyen csü-
törtökönként a további-
akban is olyan fiatal, te-
hetséges előadók lépnek 
fel, akik rendszeresen 
koncerteznek nagyszín-
padokon is, ám ezúttal 
akusztikus felállásban 
lépnek a közönség elé. 
Hallható lesz majd Bérc-
zesi Robi, az Ivan&The 
Parazol akusztik külön-

legessége, a Mörkből a 
The Papayazz formáció, 
a Bin Jip, Barbi és Jan-
csó a Blahalouisianából, 
az O’Sullivan Three, a 
Platon Karataev, az Ele-
fánt Akusztik, vagy An-
tonia Vai és Jónás Vera.

Szintén júniustól a Bu-
dapest legkisebb kávé-
zójaként emlegetett Gáz-
lámpa Kioszk vagy az Es-
ernyős kiülős része szol-
gál helyszínéül a Terasz 
Live ingyenes sorozatá-
nak. Garantáltan kelle-
mes zenei élmények töl-
tik majd be a Fő teret, az 
arra sétálók fagylaltozás 
vagy hideg italok szürcsö-
lése közben élvezhetik az 
örömzenei koncerteket.

A dallamos, elektro-
nikus szettek kedvelő-
it pedig júliustól várják 
a Nyugtával DJ a napot! 
szintén ingyenes esemé-
nyei keddenként a Fő té-
ren. A hamisítatlan sun-
set-mixekben különbö-
ző zenei stílusok, ritmu-
sok és hangulatok vált-

ják majd egymást az In-
ternational Love Affairs 

lemezlovasainak előadá-
sában, úgyhogy érdemes 

lesz majd időnként velük 
is búcsúztatni a napot.

Család és kultúra a Múzeumok Éjszakáján
Mintegy 400 intézmény csaknem 2000 programmal regisztrált eddig az idén júni
us 23án megrendezendő Múzeumok Éjszakájára, melynek kiemelt tematikája a  
családok évéhez kapcsolódóan: „Ami összeköt: család és kultúra”. A rendezvény 
idei „fővárosa” pedig Pécs, ahol ennek megfelelően ugyancsak gőzerővel készül
nek már az eseményre – jelentette be Fekete Péter, az EMMI kultúráért felelős ál
lamtitkára az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján a Goldberger Textilipari 
Gyűjteményben június 12én. Az intézmény igazgatója, Népessy Noémi tevékeny
ségük mellett ismertette a Múzeumok Éjszakája Textilmúzeumban és az Óbudai 
Múzeumban tartandó programjait. (Részletes program a kulturális mellékletben.)

Zene az Esernyősben, zene a Fő téren
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Tisztelt Óbudai Lakosok!
A polgármesteri hivatalhoz időről időre 

több panasz érkezik egy-egy nemzeti do-
hánybolt működésével kapcsolatban, kér-
ve a hivatal (jegyző) intézkedését a do-
hányboltok környezetében előforduló köz-
területi alkoholfogyasztás, szemetelés, han-
goskodás megszüntetésére és ennek érdeké-
ben a dohánybolt bezáratására. Erre tekin-
tettel szeretnénk Önöket tájékoztatni arról, 
hogy mit tehet a hivatal illetőleg az önkor-
mányzat a probléma orvoslása érdekében.

A jogszabályok rendelkezéseinek megfe-
lelően koncessziós szerződés alapján, do-
hánytermék-kiskereskedelmi engedély bir-
tokában a nemzeti dohányboltokban folyik 
a dohánytermékek kiskereskedelme. A nem-
zeti dohányboltok jelentős részében azon-
ban alkoholtermékek árusítása is folyik, így 
óhatatlanul megjelenik az üzletek közvetlen 
környezetében a közterületi italozás és az 
ezzel járó hangoskodás, szemetelés, amely 
– különösen a jó idő beköszöntével – érthető 
módon zavarja a környék lakosságát.

Az is magától értetődő, hogy ennek a 
problémának a megoldását a lakosság az 
önkormányzattól várja, azt azonban keve-
sen tudják, hogy a rendelkezésre álló esz-
közeink meglehetősen korlátozottak e te-
kintetben.

A kereskedelemről szóló törvény alapján 
a jegyző ugyanis nem rendelkezik hatáskör-
rel a nemzeti dohányboltok kapcsán, ezért 
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rend-
jéről szóló önkormányzati rendelet rendel-
kezései sem alkalmazhatóak a nemzeti do-

hányboltok esetében, azaz a dohányboltok 
nyitvatartását nem korlátozhatjuk akkor 
sem, ha folyamatosan visszatérő lakossági 
panaszokat vált ki egy-egy üzlet működé-
se. [A dohánytermék-kiskereskedelem ha-
tósági felügyeletét a vámhatóság (Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal) látja el, de a vámha-
tóság hatásköre nem terjed ki a közterületi 
italozás, hangoskodás megszüntetése érde-
kében tett intézkedésekre.]

A jelenlegi jogszabályi környezetben a 
közterület-felügyelet és a rendőrség hatha-
tós közreműködésével lehet valamelyest or-
vosolni a sokakat zavaró problémát. Óbu-
da-Békásmegyer Közterület-felügyeletének 
munkatársai rendszeresen ellenőrzik a pa-
naszolt dohányboltok környékét a lakók-
tól érkező bejelentések alapján és több al-
kalommal foganatosítottak intézkedéseket, 
több esetben feljelentést is tettek ezen ellen-
őrzések eredményeként. Ezzel kapcsolatban 
azonban fontos megjegyezni, hogy a kellő 
elrettentő, visszatartó erővel bíró intézkedé-
sek végrehajtását csak tettenérés esetén al-
kalmazhatja a közterület-felügyelet.

A közrend és közbiztonság védelme érde-
kében önkormányzatunk hatékonyan mű-
ködteti a kerületben a térfigyelő kamera-
rendszert, amelynek bővítésére minden év-
ben igyekszünk költségvetési forrást biz-
tosítani, így a dohányboltok egy részének 
környezetét a térfigyelő kamerák segítségé-
vel is tudjuk ellenőrizni.

A dohányboltok gyakran a társasházak 
közös tulajdonban álló, nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiségeiben kerülnek kialakí-

tásra. Ezeknek a helyiségeknek a hasznosí-
tásáról kizárólag a tulajdonostársak közös-
sége jogosult döntés hozni. Fontos meg-
jegyezni, hogy a helyiségek hasznosítása-
kor mindenképpen célszerű olyan bérleti 
szerződést kötnie a bérbeadó társasháznak, 
amely egyértelműen és világosan rögzíti a 
szerződés felmondásának feltételeit és így 
hatékonyan védi a bérbeadó társasház, la-
kóközösség érdekeit.

Habár a tárgykört szabályozó önkor-
mányzati rendelet nem vonatkozik a do-
hányboltokra, és így nem is kötelezhetőek 
annak betartására, Bús Balázs polgármester 
levélben kérte ezen üzletek tulajdonosait, 
üzemeltetőit arra, hogy a helyi rendelet elő-
írásait önként betartva, 22 óra után már ne 
árusítsanak alkoholt üzleteikben.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben a cikk-
ben említett problémákat tapasztalják, vagy 
egyéb javaslatuk, észrevételük van a közte-
rületek rendjét érintően hívják Óbuda-Békás-
megyer Közterület-felügyeletének éjjel-nap-
pal hívható diszpécserszolgálatát (36-1-453-
2618), vagy forduljanak bizalommal a Fel-
ügyelet körzetfelelőseihez, akik megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy ezen üzletek környezetében fokozot-
tabbá váljon az ellenőrzés. (A körzetfelelősök 
nevét és elérhetőségét itt találják meg: http://
obkf.hu/rolunk/korzeti-megbizottjaink/).

Bízunk benne, hogy ezen eszközök és le-
hetőségek segítségével sikerül ezt a soka-
kat zavaró problémát megszüntetni, tisztáb-
bá, nyugodtabbá, élhetőbbé alakítva ezzel 
lakókörnyezetünket.

Mi a helyzet a dohányboltok környékén?

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdoná-
ban álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadá-
sára
A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 
Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15-
17.30, szerdánként: 8.30-12 és 13-16, csütörtökönként: 8.30-12 
óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obu-
da.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az 
ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszol-
gálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt 
(minden hónap utolsó munkanapjának 12 órája) követő 60 napig 
köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bon-
tására minden hónap utolsó munkanapján 12 órakor került sor 

az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos 
helyiségében, melynek kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és 
vagyonnyilatkozat- kezelő bizottság az azt követő ülésén dönt.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik 
a döntés. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a 
bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az 
ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. pénztárában 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyez-
ni (pénztári órák hétfőn: 15-17.30, szerdán: 8.30-12 és 13-16, csü-
törtökön: 8.30-12 óra között). A bánatpénzt helyiségenként kell le-
tenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyer-
tes pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül. 
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- 
és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., 
telefon: 430-3468, 430-3464). A pályázatokkal kapcsolatban to-
vábbi felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás teljes szövege felkerül 2018. június 11-től a 
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.

A Márton út 54. szám alatti ingatlanon 
található nyúlós költésrothadással fer-
tőzött méhészet körül legalább 5 kilo-
méteres sugarú körben, azaz a II., a III. 
és a IV. kerület teljes területére közsé-
gi zárlatot rendelt el a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Gödöllői járási Hivatala, 
mézelő méhek nyúlós költésrothadása 
fertőző betegsége miatt. 
A zárlat alatt lévő területre méheket bevinni 
tilos, onnan helyi zárlat alatt nem álló mé

hészetből méheket kivinni csak a járási fő
állatorvos engedélyével, a zárlat enyhíté
sére vonatkozó szabályok szerint lehetsé
ges! A zárlat alatt álló terület vándorméhé
szeteiből betegséget terjesztő anyagokat 
és tárgyakat, méheket kivinni tilos! A tele
pülés területén méhészeti kiállítást tartani 
nem szabad. A községi zárlat alatt álló va
lamennyi méhcsaládot a betegség szem

pontjából meg kell vizsgálni, indokolt eset
ben ismételt vizsgálatot kell tartani. A zár
lat visszavonásig érvényben van. (A dön
tés ellen fellebbezni 15 napon belül le
het a Pest Megyei Kormányhivatalnál. Bő
vebb információt a III. kerületi polgármes
teri hivatal közterületi és környezetvédelmi 
osztályától kérhetnek az érintettek, a 437
8894es telefonszámon.) 

Zárlat méhek fertőző betegsége miatt
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Hahota
Móricka új órát kap, de 
az pár nap után megáll. 
Erre Móricka szétsze
di az órát, és egy dög
lött hangya esik ki belő
le. Felsóhajt:
 Na ja, meghalt a gé
pész!

* * *
Egy súlyos autóbaleset 
után magához térő gép
kocsivezető első kérdé
se:  Hol vagyok?
Az ápolónő így vála
szol:  A tizenhetesben.
 Kórházban vagy cel
lában?

* * *
Az útépítésen a főnök 
odamegy a munkások
hoz:
 Fiúk, nem érkeztek 
meg a lapátok.
 Sebaj, majd egymásra 
támaszkodunk.

* * *
Hirdetés egy kutyás új
ság egyik oldalán: „Ku
tya eladó. Nem váloga
tós, megeszik mindent. 
Szereti a gyerekeket.”

* * *
Falusi csehóban egy 
elég részeg fickó kutat 
a zsebében. Megkérde
zi a barátja:  Komám, 
mit keresel ilyen izga
tottan a zsebedben?
 Csak azt szeretném 
tudni, szomjas vagyok
e még.

* * *
Az első osztályban a ta
nító néni megkérdezi:
 Mit mond a tehén?
 Múú.
 Mit mond a macska?
 Miáúúú.
 Remek! És az egér?
 Klikk!

V an magyar vonatkozása is a 
labdarúgó-világbajnokság-

nak! Budapesten forgatták ugyan-
is az esemény hivatalos himnu-
szának klipjét. Egy frissen ala-
kult magyar filmes csapat, az Ad-
miral Film május végén teljes ti-

tokban forgatta le a Live it Up! 
klipjét, amelyen olyan budapes-
ti helyszínek tűnnek fel, mint a 
Nagyvásártelep, a Hajógyári-szi-
get K-hídja, illetve Óbuda egyik 

lakótelep-részlete. A videót Yasha 
Malekzad rendezte. Olyan sztárok 
is felbukkannak benne, mint Will 
Smith, Ronaldinho, Nicky Jam és 
Era Istrefi. 

Óbudai helyszínek a foci-vb klipjében

Az idei évad legjobb színésznője a Centrál Színházban a nézők szavazatai alap-
ján Básti Juli. A művésznőt idén a Jó emberek, Nem félünk a farkastól, Kísértetek, 
New York-i komédia és Pletykafészek című előadásokban láthatták a nézők. Az el-
ismerést ez utóbbi után vehette át június 5-én este, egy meglepetés átadón. A dí-
jat Füredi István, az óbudai Toyota Sakura igazgatója adta át a színésznőnek

A labdarúgó-világbajnokság 
június 14-én kezdődött, a 

futballünnep alkalmából az Óbu-
da szívében található Decathlon 
Görzenál Sport és Szabadidőpark-
ban is várják a szurkolókat és ku-
tyáikat.

A vendégek felújított és kibőví-
tett teraszról is követhetik az ese-
ményeket, a kisüzemi sörök, al-
koholmentes italok és kézműves 
hamburgerek társaságában. Csapa-
dék esetén sem marad el a mecs-
csnézés, a fedett részen kivetítővel, 
csocsóval, dartssal és pingpong-
felszereléssel gondoskodnak a játé-
kos kikapcsolódásról.

Kutyával érkező vendégeiket ar-
ra kérik, hogy kiemelten ügyelje-
nek a park tisztaságára, és a póráz 
se maradjon otthon.

MEGjElEnéSünK. Lapunk kö
vetkező száma június 30-án, 
szom baton je le nik meg. Újsá
gunk korábbi számai is olvasha
tók a www.obuda.hu honlapon.

Kormányablakok 
nyitvatartása

A II. Margit körúti, a II. Bátori 
László utcai és a III. Harrer Pál 
utcai kormányablakok nyitvatar
tási rendje: hétfőn 7től 17; ked
den 8tól 17; szerdán 8tól 20; 
csütörtökön  8tól 18; pénteken 
8tól 14 óráig. 

Futballünnep 
a Görzenálban
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Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában 
(Kaszásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügy
véddel, minden hónap negyedik keddjén 17től 19 óráig. Érdeklődni a 
367-8791-es telefonszámon lehet.
• Dr. Tósoky Balázs ügyvéd júniusban, júliusban és augusztusban szü
netelteti az ingyenes jogsegélyt a Bécsi út 7779. szám alatti Fidesz iro
dában. 
• Dr. Kővári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélye a Táborhegyi Népházban 
(Toronya utca 33.) júliusban és augusztusban szünetel.
• Menczer Erzsébet (FideszKDNP), a 10. országos egyéni választóke
rület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát 
tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő 
utca 7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791es vagy a 06-20-
226-7828as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös
sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Váradi ut ca 
17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó
órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén dr. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 
16. szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar 
utca 11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges 
a 06-30-546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első he
tében, hétfőn 15től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodá
jában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap utolsó 
hetében, csütörtökön 15től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerü
leti irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden 
második héten, hétfőn 16tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a 
budapest10@dkp.hu email címen lehet. Előzetes időpontegyeztetés 
szükséges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából a dr. Hecsei Pál 
ügyvéd által tartott ingyenes jogi tanácsadás a Hímző utca 1. szám alatt 
júliusban és augusztusban szünetel.
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél

a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden hó
nap második csütörtökén 1819 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán Lász-
ló Tibor ügyvéd tartja. Az építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. 
Bejelentkezés legkésőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-
70-967-1493 irodavezetői telefonszám; email: liebekati@gmail.com hon
lap: www.csipke.info/Postafiók
a zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve 
templom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdések
ben    minden hónap második szerdáján 1719 óráig. (Előzetes bejelent-
kezés dr. Léder Rózsánál, 06-30-883-2123.)
Családjogi tanácsadás – mediáció: minden hónap második  csütörtö
kén 16 órától  dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja.( Előzetes bejelentke-
zés:  06-70-967-1493)

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

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

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

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

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

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

A TüV rheinland Hungária akadé-
mia Közhasznú alapítvány (szék-
hely: 1132 Budapest, Váci út 48/A-B.; 
nyilvántartási szám: 13-01-0000784) 
a 2018.05.24én tartott kuratóriumi 
ülésén az alábbi határozatokat hozta:
02/2018. sz. határozat: A Kuratóri
um ezennel elfogadja az Alapítvány 
2017. évi (egyszerűsített) beszámoló
ját a közhasznúsági jelentéssel (mel
léklettel) együtt.
03/2018. sz. határozat: A kuratóri
um egyetért azzal, hogy az Alapító 
750.000 Ft (hétszázötvenezer forint) 
összeget véglegesen (visszafizetési 
kötelezettség nélkül) az Alapítvány ren
delkezésére bocsát úgy, hogy az Alapí
tó ezt az összeget az Alapítvány bank
számlájára utalja át 2018. június 15-ig. 

Egy napra a Ganzé volt a közösségi ház
A Békásmegyeri Közösségi Ház látta vendégül a Ganz Ifjúsági Mű
hely Egyesület tagságát, akik vasút, modell és elektronikai kiállítás
sal, workshoppal és repülés történeti előadásokkal készültek a látoga
tóknak. A kicsi modellezőknek a közösségi ház előterében papírvas
út és autó modelleket lehetett hajtogatni és ragasztani. Az elektroni
kát kedvelők különböző kapcsolásokat készíthettek és forraszthattak 
össze. A színházterem a vasútmodell szerelmeseké volt. A legkisebb 
mérettől a legnagyobb méretű asztalokon robogtak a mozdonyok a 
szerelvényekkel. Emellett a látogatók betekinthettek a modul asztalok 
építésébe is. Mivel a programot nagy érdeklődés övezte, a későbbiek
ben is várható a Ganz Műhely bemutatója a Csobánka téren.
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Közel 300 éve várják kicsik és 
nagyok, fiatalok és idősebbek 
egyaránt június utolsó hétvégé-
jét, az Óbudai Búcsút, ahogyan 
egykor itt mondták: Kirschen-
Kiritog napját. Bár idén csak 
egy napos rendezvény lesz, a 
Fő térre kilátogatók kedvükre 
válogathatnak sokszínű prog-
ramjainkból.

9.45 Ünnepélyes megnyitó 
Az Óbudai Búcsút meg-

nyitja Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármeste-
re és a nemzetiségi önkor-
mányzatok elnökei.
10.00 Az Alma Együttes 
koncertje

A Minimax Gyermekcsatornáról közis-
mert gyerekzenekar a közel 1 órás családi 
koncert során improvizatív módon kezeli 
a táncos-zenés együttlétet: a gyerekek, sőt 
a szülők, pedagógusok is aktív részesei és 
formálói a sok vidámsággal fűszerezett mű-
sornak. 

Sikerük kulcsa a gyermeklelket megérin-
tő őszinteségben, a „nevető”,- és „tánc-iz-
mokat” egyaránt megmozgató képességük-
ben rejlik.

A zenekar műsorában a nagysikerű saját 
dalok mellett 20 éve töretlen sikerrel adja 
elő a klasszikus és kortárs költők legszebb 
verseit megzenésítve. 

A koncert gerincét természetesen a nagy 
közönség kedvencek alkotják, mint az Al-
mamánia, Nád a házam, Ma van a szülina-
pom, Helikoffer, de ezek mindig az aktuali-
tást kiszolgáló dalokkal egészülnek ki. Far-
sang esetén farsangi, Mikuláskor Mikulás, 
karácsonykor karácsonyi dalokkal. De ha 
környezetvédelmi rendezvényről van szó, 
akkor a nagy sikerű Szuperkukák sem ma-
radhatnak el.

Műsoruk során nevetve tanítják a gyere-
keket, miközben felhőtlen és tartalmas szó-
rakozást nyújtanak az egész családnak.

Koncertjükre szeretettel várnak minden 
dalolni, kacagni és táncolni vágyó gyerme-
ket és gyermeklelkű felnőttet. 

A zenekar felállása 5 fő almagerezddel: 
(Buda Gábor – ének, gitár; Szabó Tibor – gi-

tár, bouzouki, tambura; Ma-
roevich Zsolt – brácsa, he-
gedű, basszusgitár; Székely 
Zoltán – furulya, kaval, sza-
xofonok; Körmendy Dávid – 
ének, beatbox, cajun)
11.00 Játszóház Németh Bea 
nemezkészítő vezetésével
11.00 Ünnepélyes szent-
mise a Szent Péter és Pál 
Főplébánia-templomban
13.00 Nemzetiségi kórus- 
és táncfesztivál 

Az Óbudai Búcsú egyik 
legjobban várt programja, 
melyen idén különösen sok 
fellépő énekében és táncában 
gyönyörködhetünk. A feszti-
válon fellépnek: a Pilisvörös-
vári Német Énekkar, a Pest-
hidegkúti Német Dalkör, a 
Soroksári Férfikórus, a So-
roksári Vidám Favágók, az 
Ürömi Heimat Singkreis, a 
Pilisborosjenői Német Kó-
rus, a Tököli Német Kórus, a 
Szári Tánccsoport, a Sziget-
újfalui és a Szigetszentmár-
toni Tánccsoport, a XVIII. 
kerületi Liederschatz Kó-
rus, a Solymári Herbstros-
en Tánccsoport, a Kismaro-
si Nachtigall Kórus, a Lud-

wig Hollos Kórus, a Krottendorf Tánccso-
port, a Vértesacsai Tánccsoport, az Érdi Né-
met Énekkar, a Tarjáni Német Kórus, a Baló 
Lipót Szlovák Énekkar, a Braunhaxler Táncs-
csoport és a házigazda: a Braunhaxler Dalkör.
17.00 Polkaparti 

A fúvós zene kedvelőinek Zwickl Misi és 
fúvós zenekara játszik. Műsorukban köz-
kedvelt melódiák csendülnek fel.
18.00 Szellők szárnyán

Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház 
magánénekese és tanítványai évek óta vará-
zsolják el a közönséget változatos, sokszínű 
programjukkal, melyben operaáriák, musi-
cal részletek, operett dalok egyaránt meg-
találhatók. Zongorán kísér: Hegedűs Valér.

20.00 Szikora Róbert és az R-GO koncertje
Az R-GO 1982-ben alakult és azóta is tö-

retlen sikerrel koncertezik. A számos hazai 
fellépésen túl sok külföldi megbízást is kap 
a zenekar. Szikora Róbert, az R-GO front-
embere és a „csikidam” stílus alapítója már 
több mint négy évtizede tevékenykedik a 
pályán, és számtalan sláger fűződik a nevé-
hez, többek között a Bombázó, a Ballag a 
katona vagy a Szeretlek is meg nem is. A 
frontemberi poszt betöltésén kívül szöveg-
íróként, zeneszerzőként, műsorvezetőként 
is ismerheti a közönség, és rendkívül fon-
tos része az életének a mentori pozíció be-
töltése, vagyis a cél, hogy fiatalok pályáját 
egyengetheti. Szikora Róbert és az R-GO, 
számos díj és elismerés tulajdonosai bizto-
sítják a garantált szórakozást.

Árusok jelentkezzenek!
A hagyományos Óbudai Búcsúra, me
lyet június 24-én (vasárnap) tartanak a 
Városháza előtt, a Fő téren, árusok, kéz
művesek jelentkezését várják. (Jelent
kezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.)

Óbudai Búcsú a Fő téren
2018. június 24. (vasárnap) 10.00-22.00 


