
Az új rendelet szerint magánterületen 
lévő fás szárú növényt kivágni csak ki-
vágási engedéllyel szabad.

Elkészült az Ezüsthegy utcai könyvtár fel-
újítása. Megnyitónap június 30-án. A be-
iratkozás és a programok ingyenesek.

A nyári szünetben fokozottan figyel a 
gyermekek biztonságára Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-felügyelete.
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„A kommunizmus valódi arcát Gulágnak hívják”

Óbudai Nyár 06. 15. - 08. 31.      Programok a 17-20. oldalon

Világszínvonalú 
mammográfiás röntgen

Több mint százmillió forintból fejlesz-
tették a Szent Margit Kórház emlődiag-
nosztikai központjának eszközparkját, új 
digitális mammográfiás röntgenberende-
zést, valamint mammográfiás ultrahang-
készüléket adtak át.       Bővebben a 7. oldalon

Orbán Viktor miniszterelnök és Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének (Szorakész) el-
nöke közösen avatta fel a szovjet megszállás áldozatainak emlékművét az Árpád fejedelem útja melletti parkban június 19-én             Tudósítás a 3. oldalon

Fotókon Óbuda vizei
Harmadik alkalommal hirdette 
meg idén az önkormányzat azt a 
fotópályázatot, melynek az „Aqua. 
Óbuda vizei” címet adták. A fény-
képeket az Esernyős Galériában 
július 29-ig tekinthetik meg az ér-
deklődők.            Részletek a 13. oldalon

Június közepén kezdő-
dött el a Pünkösdfür-

dő utca és az Ország út ke-
reszteződésének felújítása, 
mely várhatóan nyár vé-
géig tart. A csomópont át-
építésének első ütemében 

a békásmegyeri HÉV-át-
járót mindkét irányban le-
zárták. Az Ország út még 
két irányban járható ebben 
az ütemben. A három nagy 
útfelújítással kapcsolatos 
tudnivalók a 26. oldalon.

HÉV-átjáró lezárva

Fotó: Assay Péter
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E lkezdődött az Óbu-
dai Nyár igen gazdag 

és népszerű kulturális 
programsorozata, mely 
június 15-től augusztus 
31-ig tart. Az Óbudai Da-
nubia Zenekar „Summer 

Mix” című koncertje volt 
a nyitóesemény, amelyen 
Britten-, Grieg-, Bartók- 
és Csajkovszkij-műveket 
hallhatott Alvise Casel-
lati vezényletével a Fő 
teret zsúfolásig megtöl-

tő közönség. A hangver-
seny egyben az ingyenes 
Fő téri koncertek sorát is 
nyitotta.

Legközelebb, június 29-
én 19 órától ikonikus fil-
mek főcímdalai hangza-

nak el a „Csillagok, ET. 
és a Potter fiú” című kon-
certen az Óbudai Danubia 
Zenekar tolmácsolásában. 
John Williams zeneszerző 
legendás dalait szólaltat-
ják meg a művészek.

Zene, tÁnc, MoZgÁS. Az Óbudai nyár programsorozatá-
ban nyílt meg az Óbuda Fotóklub – Zene, tánc, mozgás cí-
mű kiállítása az Óbudai Kulturális Központ San Marco ga-
lériájában. (Megtekinthető július 27-ig)

Átadták a Magyar Örökség Dí-
jakat a Magyar tudományos 
Akadémia (MtA) dísztermé-
ben június 23-án. Az elisme-
réssel ezúttal is hét kiemelke-
dő személyiség és intézmény 
tevékenységét díjazták.

Az ünnepségen Magyar 
Örökség Díjban része-

sült a Cédrus Táncegyüttes 
hagyományőrző tevékeny-
sége, Herczegh Géza nem-

zetközi hírű, széleskörű 
jogtudósi munkássága, Ak-
nay János festőművészete, 
Ulman István nemzetfara-
gó és a Gömöri Kézműve-
sek Tár sulása példája, Ágh 
István írói munkássága, a 
több mint 400 éves Egye-
temi Könyvtár és az Óbu-
dai Danubia Zenekar kul-
túrmissziója. 

A Magyar Örökség 
Díjat negyedévente ad-

ják olyan magyar szemé-
lyeknek, intézmények-
nek és csoportoknak, 
akik tevékenységükkel 
hozzájárultak a magyar 
kultúra, gazdaság, sport 
és tudomány, azaz a ma-
gyar társadalom erköl-
csi, szellemi feleme-
léséhez. Ezek együtte-
sen alkotják a magyar-
ság „Láthatatlan Szelle-
mi Múzeumát”. 

A nemzetiségi önkormányza-
tok képviselői és Bús Balázs 
polgármester köszöntőjével 
kezdődött az Óbudai Búcsú a 
Fő téren június 24-én. 

A kisebbeket és szü-
leiket az Alma ze-

nekar szórakoztatta. Ezt 
követően szentmisét tar-
tottak a Szent Péter és 
Pál Főplébánia-temp-
lomban. A program – 
melynek házigazdája a 
Braunhaxler Dalkör volt 
– a Fő téren nemzetiségi 
kórus- és táncfesztivál-
lal folytatódott. Zwickl 
Mihály fúvószenekara 
polkapartit tartott, Öt-

vös Csilla és tanítványai 
Szellők szárnyán cím-

mel adott műsort. A ren-
dezvényt Szikora Róbert 

és az R-Go zenekar esti 
koncertje zárta.

Beszökött a nyár Óbudára

Az oldalt összeállította Klug Miklós

Óbudai Búcsú nemzetiségi kórusfesztivállal

Szindbád – Óbuda
A III. Óbudai Képző-
művészeti Tárlat Szind-
bád – Óbuda című sza-
badtéri kiállítás megnyi-
tóján Bús Balázs pol-
gármester mondott kö-
szöntőt az Óbudai Pro-
menádon június 28-án. 
A tárlatot Nagy T. Kata-
lin művészettörténész 
nyitotta meg. (Megtekint-
hető az Óbudai Nyár ide-
je alatt, augusztus 31-ig 
az Óbudai Promenádon, 
Vigalmi tér – Bécsi út 73.)

Magyar Örökség Díjas a Danubia zenekar

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István

Fotó: Egri Dalma
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Az Árpád fejedelem útja mellett fek-
vő parkban lévő gulág-emlékmű – 
amely egy több mint 10 méter magas 
fekete gránit obeliszk – azoknak állít 
emléket, akik egy gonosz, emberte-
len ideológia miatt szenvedve hazá-
juktól több ezer kilométerre végeztek 
kényszermunkát, és életüket adták a 
hazájukért, magyarságukért, vallási, 
politikai identitásukért. 

- Több mint két éven keresz-
tül kétszáznál is többen dolgoz-
tak azért, hogy méltó körülmé-
nyek között avathassák fel a szov-
jet megszállás áldozatainak em-
lékművét – mondta Menczer Er-
zsébet, az obeliszk állításának 
kezdeményezője. Emlékeztetett: 
- Éppen 27 éve, 1991. június 19-
én hagyta el az utolsó szovjet ka-
tona Magyarországot, és lettünk 
végérvényesen szabadok. Úgy fo-
galmazott, hogy a mai napig ket-
tős mérce érvényesül, mert míg a 
náci gaztetteket mindenkor lehe-
tett nyíltan elítélni, addig a kom-
munista népirtást szemérmesen el-
hallgatták, átértékelték. Ma együtt 
mondjuk ki, a két izmus között 
csak az ing színében volt különb-
ség. A kettős mérce elleni küzde-
lem a mostani emlékműállítással 
sem érhet véget – tette hozzá.

Legértékesebb 
a szuverenitásunk
- A második világháború után 

megtanultuk, hogy Magyarország 
legértékesebb vagyona a szuvere-
nitása – hangsúlyozta Orbán Vik-
tor miniszterelnök.  - Deportáltak, 
elhurcoltak és kitelepítettek száz-
ezreivel fizettük meg a gyengesé-
günk, a függetlenségünk elvesz-
tésének árát – fogalmazott a kor-
mányfő, aki szerint Magyarország 
szuverenitásából azért nem lehet 

engedni egy jottányit sem, mert 
jól tudjuk, ha csak a kisujjunkat 
nyújtjuk is, már rögtön az egész 
karunkat vinni fogják.

Nem kellenek
a zavaros ideák

- A Gulág-emlékmű egy olyan 
Magyarország megteremtését kö-
veteli, ahol nem történhetnek ha-
sonló események, ezért minden 
életszerűtlen ideát, zavaros gon-
dolatot, idegen érdeket szolgáló 
tervet a határokon kívül kell tarta-
ni. Európa korszakalkotó eszmék 
és világpusztító ideológiák hazá-
ja egyszerre: a nemzetiszocializ-
mus, a nemzetközi kommuniz-
mus, sőt a népeket gyarmati sor-
ba terelő modern imperializmus 

is tőlünk nyugatra ütötte fel elő-
ször a fejét. Büszkének kell len-
ni arra, hogy Magyarország soha-
sem termelt ki elnyomó ideoló-
giákat, senkit nem akart gyarma-
ti sorsra ítélni. A mi népünk a jó-
zan emberek országa, tudja, hogy 
a békesség, a szabadság, a füg-
getlenség nem csak nekünk fon-
tos, ezért tiszteli és elismeri más 
népek jogát is erre. Nyugat-Euró-
pában a baloldal még akkor is a 
kommunizmust ünnepelte, ami-
kor már milliók haltak meg a vö-
rös diktatúrák szorításában. Sőt a 
kommunista vezérek szobrai szá-
mos európai politikus fejében 
még most is állnak. Nem hajlan-
dók tudomásul venni, hogy Eu-
rópa egyesüléséhez Marx és Le-

nin szobrainak ledöntésén keresz-
tül vezetett az út. Mi tudjuk, nincs 
emberarcú kommunista rendszer, 
a kommunizmus valódi arcát Gu-
lágnak hívják.

Főhajtás 
az áldozatok előtt
A mostani emlékműavatás fő-

hajtás a kommunizmus áldozatai 
előtt, emlékezés a Gulág-táborok-
ba elhurcoltakra, katonákra, ci-
vilekre, a vallatópincékre és szo-
bákra, az erőszakkal és kínzással 
kikényszerített vallomásokra, az 
előre megírt halálos ítéletekre és 
a Gulág felé vezető hosszú útra, 
a deportálás megannyi állomásá-
ra, melyek mindegyikén ezrek és 
ezrek tűntek el. Emlékezni kell 
a visszatérésre is, amelyet sokan 
úgy éltek meg, mintha csak a ko-
rábbi munkalágert egy nagyobb 
táborra cserélték volna. 

A miniszterelnök beszéde vé-
gén hangsúlyozta: - A mai szabad, 
demokratikus világot véletlenül 
sem szabad természetesnek gon-
dolni, sokkal inkább kivételesnek, 
olyan kegyelmi állapotnak, amely 
csak úgy tartható fenn, ha elszán-
tak vagyunk arra, hogy soha többé 
nem engedjük meg, hogy ilyesmi 
még egyszer megtörténjen velünk 
– vagyis hogy az ország elveszít-
se szabadságát, és mások rendel-
kezzenek róla. Ez ugyanis komoly 
áldozatokkal járt, például sok ezer 
sváb kitelepítésével. 

Orbán Viktor megjegyezte: 
csak Óbudáról tizenötezer sváb 
testvérünket indították útnak a há-
ború után romokban heverő Né-
metországba. 

Az eseményen részt vett Var-
ga Mihály pénzügyminiszter, 
országgyűlési képviselő és Bús 
Balázs polgármester.               Sz.

Emlékmű a szovjet megszállás áldozatainak

„A kommunizmus valódi arcát Gulágnak hívják”

Fotók: Assay Péter
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A nyári szünet előtti ülésén közel 60 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület. több új 
rendeletet alkottak, számos szabályozás módosult, döntöttek egészségügyi fejlesztésről is 
a június 22-ei tanácskozáson. 

Ülésezett a képviselő-testület

Rendeletek, építési szabályzatok, személyi döntések
Új térfigyelő kamerákat telepítenek
Idén is bővül a kerületi térfigyelő kamerák rendsze-
re, ugyanakkor jelentős korszerűsítéseket is végez-
nek a több éve működő kamerákon és az adatátvi-
teli hálózaton. A testület döntése értelmében 9 új 
kamerát telepítenek és 31 darab elavult, analóg ka-
merát cserélnek le korszerű, IP-eszközre.

Kisebb útjavítások – egyszerűbben 
Második fordulóban tárgyalta a képviselő-testü-
let az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 
lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételé-
ről szóló rendeletet. Az új szabályozás lehetősé-
get biztosít arra, hogy bizonyos ügykörök esetében 
(például egyszerűbb közmű szerelvények, fedlapok 
cseréje, javítása) az engedélyezést egy egyszerű-
sített formában lehessen elvégezni, tekintettel ar-
ra, hogy ezekben az esetekben egyszerűbb igény-
bevételekről van szó. A rendeletalkotás során felül-
vizsgálták, egyértelműsítették a korábbi szabályo-
zás szerint alkalmazott díjtáblát is.

Térkép készülhet 
az akadálymentes útvonalakról

A képviselők megszavazták a teljes kerület aka-
dálymentességi felmérését és ennek alapján a 
mozgásukban korlátozott emberek közlekedését 
biztosító térkép elkészítését, és naprakészen tartá-
sát. A kerekesszékkel közlekedők számára nem is-
meretlen a Route4U nevű alkalmazás, mely a világ 
számos városában, köztük Budapest belsőbb ke-
rületeiben nyújt ingyenesen támpontot az akadály-
mentes útvonalak megtalálásában. A fejlesztést kö-
vetően ezentúl Óbuda-Békásmegyeren is gyorsan, 
felhasználóbarát módon készíthető akadálymentes 
térkép, mely megkönnyíti a kerekesszékkel közle-
kedők hétköznapjait.

Új ügyvezető az Esernyős élén
Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Infor-
mációs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság ügyvezetői tisztségéről Rábóczkiné Benkő Zsu-
zsanna lemondott, ezért szükségessé vált a társa-
ság élére új ügyvezető választása. A Nonprofit Kft. 
100 százalékban az önkormányzat tulajdonában 
van, így a képviselő-testület jogosult a vezető kine-
vezésére. A képviselők döntése alapján a társaság 
új ügyvezetője Petrovics Ákos, aki öt évre kapott 
megbízást. Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna a továb-
biakban a polgármesteri hivatal rendezvényszerve-
zési csoportját vezeti, és a nagy kulturális rendezvé-
nyek – Óbuda Napja, Óbudai Nyár, Óbudai Advent, 
valamint a gasztronómiai rendezvények – megszer-
vezéséért és lebonyolításáért felel.

Meghosszabbított megbízatás
A képviselő-testület úgy határozott, hogy idén au-
gusztus 1-től 2023. július 31-ig tartó öt évre meg-
hosszabbítja Harsányi Mária megbízatását az Óbu-
dai Társaskör élén. Harsányi Máriát a jelölés során 
egyhangúan támogatta az intézmény alkalmazot-
ti közössége. Közel 30 éve vesz részt a Társaskör 
munkájában, az elmúlt 10 évben vezetőként.

A Szent Margit Ren-
delőintézet Csobán-

ka téri kardiológiai szak-
rendelésén használt közel 
húszéves ultrahang-ké-
szülék elavult. A berende-
zést alkalmazó szakorvo-
sok a betegellátás bizton-
ságának veszélyeztetett-

sége miatt egyre ritkáb-
ban alkalmazták az adott 
berendezést, amely meg-
bízható diagnózisok fel-
állítására már nem volt al-
kalmas. A rendelőintézet 
vezetősége új kardiológiai 
ultrahang-készülék vásár-
lását javasolta a Csobánka 

téri szakrendelőbe, melyet 
a képviselők támogattak, 
biztosították a szükséges 
19 millió forintos forrást. 
Így a következő hónapok-
ban jelentős színvonal-
emelkedés következik be 
a békásmegyeri kardioló-
giai rendelésen.

Új kardiológiai ultrahang-készülék 
a Csobánka téri rendelőben

Együttműködés a sportos életért
Öt évre szóló együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat az Atléti-
kai Sportegyesület Római-fürdő Gázgyár (ASR Gázgyár) vezetésével, hogy az 
segíti a kerületi gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket a szabadidő hasznos, tar-
talmas eltöltésében azzal, hogy rendszeres sportolási lehetőséget biztosít szá-
mukra. Az önkormányzat a sportegyesületet évente a költségvetéséből támo-
gatásban részesítheti. (A támogatás adása azonban nem kötelező.)

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testülete 
második fordulóra alkalmasnak találta a 
lakossági javaslatok alapján szövegezett 
közösségi együttélés alapvető szabályairól 
szóló rendelet-tervezetet. 2018. szeptember 
30-áig továbbra is várják a javaslatokat!
A készülő rendelet az együttélés számos kö-
rét érinti, többek közt egyes környezetvé-
delmi, köztisztasági szabályokat, a zajjal já-
ró tevékenységekkel kapcsolatos és az állat-
tartásra vonatkozó szabályokat is.
Ezentúl, aki közterületen lévő növényze-
tet és a zöldfelületetek felszerelési tárgyait 
megrongálja, a fákon reklámot, vagy egyéb 
eszközt helyez el, vagy a tulajdonában lé-
vő ingatlan tisztán tartásáról és gyommen-
tesítéséről nem gondoskodik, helyi szabály-
szegést követ el és közigazgatási bírsággal 
sújtható.
A tervezet szerint szabályszegést követ el az 
is, aki nagy zajjal járó kertészeti munkálato-
kat végez vasárnap, vagy hétköznapokon és 
szombaton 20 óra és reggel 8 óra között. A 
rendelet kitér a köztisztasági szabályozásra 
is, mely szerint az üzletek és vendéglátóhe-
lyek az előttük lévő területet, járdaszakaszt a 
nyitva tartás ideje alatt kötelesek tisztán tarta-
ni és a hulladékot eltávolítani.

A parkolási szabálytalanságok csökkentésé-
re került bele a nem gépjárművek közleke-
désére rendelt területek használatára vonat-
kozó szabályozás, mely megtiltja, hogy jár-
művel, vagy pótkocsival a nem autós közle-
kedésre szolgáló területekre – annak burko-
latától függetlenül – engedély nélkül ráhajt-
sanak, vagy azon várakozzanak.
Változnak az állattartásra vonatkozó szabá-
lyok is. Bírságra számíthat a jövőben, aki a 
kutyafuttatás céljára kijelölt területeket ki-
véve, kutyáját póráz nélkül sétáltatja, vagy 
a felügyelete alatt álló állatot a tiltó jelzés-
sel ellátott parkok területére beviszi, ter-
mészetesen az azon átvezető gyalogos sé-
tányokat leszámítva. (Az 1. fordulóban tár-
gyalt rendelettervezet 2. számú melléklete 
tartalmazza azokat a területeket, ahol a ku-
tyasétáltatás javasoltan tiltott lesz. A terve-
zet ezen része a második fordulós tárgya-
lásáig teljes körűen felülvizsgálásra kerül 
még.)
A szabályszegések jogkövetkezményeként 
helyszíni bírság, figyelmeztetés és közigaz-
gatási bírság alkalmazható. Figyelmeztetés 
akkor, ha a cselekmény az elkövetés körül-
ményeire tekintettel csekély súlyú és a fi-
gyelmeztetéstől is kellő visszatartó erő vár-

ható. Helyszíni bírságot a közterület-fel-
ügyelő szabhat ki.
A testület elé került rendelet előkészítése 
során is széleskörű társadalmi közmeghall-
gatást, valamint konzultációt tartottak, ami 
a második forduló lezártáig folyamatos, 
hogy az így kapott javaslatok beépítésre ke-
rülhessenek majd a végleges rendeletbe.
2018. szeptember 30-áig továbbra is vár-
ják a rendelettervezettel kapcsolatos vagy 
az egyéb a közösségi együttélés szabályaira 
vonatkozó javaslataikat!
A közösségi együttélés szabályairól szó-
ló rendelet kapcsán fontos kiemelni, hogy 
az önkormányzati rendelet a jogszabályi hi-
erarchiát betartva, csak olyan magatartást 
büntetését rendelheti el, amely magasabb 
szintű jogszabályban még nem került sza-
bályozásra. 
Javaslataikat megküldhetik postai úton 
a polgármesteri hivatal ügyfélkapcsola-
ti irodájának címezve (1033 Budapest, 
Harrer Pál utca 2.) vagy az ügyfélkapcso-
lati irodán személyesen is leadhatják. Ter-
mészetesen elektronikus kapcsolattartá-
si formát is választhatnak, ez esetben le-
veleiket a kozossegiegyutteles@obuda.hu 
címre várják.

Egyértelmű szabályok a közösségi együttélésben

Továbbra is fenntart-
ja a kerület a római-

parti változtatási tilalom 
elrendeléséről szóló he-
lyi rendeletét Bús Balázs 
polgármester kezdemé-
nyezésére. A Római part-

Nánási út-Királyok útja-
Pünkösdfürdő utca-Du-
na-folyam által határolt 
területre vonatkozó vál-
toztatási tilalom elrende-
lésének célja, hogy a szó-
ban forgó terület szom-

szédságában elhelyez-
kedő, a készítés alatt ál-
ló Duna-parti építési sza-
bályzat hatálya alá tarto-
zó térséggel összehangolt 
szabályzat szülessen a 
teljes partszakasz együtt 
kezelhetősége érdekében.

Az árvízvédelmi mű 
konkrét építésének ide-
je és műtárgyainak vég-
leges nyomvonala még 
továbbra sem ismert, így 
ezen üdülőövezeti in-
gatlanokon folyó építé-
si munkák a változtatási 
tilalom elrendelése nél-
kül akadályozhatták en-
nek a nemzetgazdasági-
lag kiemelt fontosságú 
beruházásnak a kivitele-
zési munkáit.

Változatlan változtatási tilalom

elfogadták a képviselők a 
városrész új kerületi építési 
szabályzatát (KÉSZ), miután 
annak egyeztetése a végé-
hez ért. 

A tervezés még 2015-ben 
indult, de a kerület 

nagysága és sokszínű-
sége, a tervezési feladat 
összetettsége és a válto-

zó jogszabályi környezet 
miatt a teljes dokumen-
táció - amely magában 
foglalja a vizsgálatokat, 
javaslatokat, valamint a 
jóváhagyandó munkaré-
szeket - idén márciusra 
készült el. A KÉSZ ter-
vezése kapcsán figye-
lembe kellett venni a ha-
tályos felsőbb szintű jog-

szabályokat is. Többek 
közt az új fővárosi tele-
pülésrendezési eszközö-
ket: a Budapest Főváros 
Településszerkezeti Ter-
vét, valamint a Fővárosi 
Rendezési Szabályzatot 
is. A KÉSZ-hez kapcso-
lódóan az önkormányzat 
és több terület fejlesztő-
je között településrende-

zési szerződést dolgoz-
tak ki.

A képviselő-testület ar-
ról is határozott, hogy III. 
kerület augusztus 1-jén 
hatályba lépő új kerüle-
ti építési szabályzata mó-
dosításának megindítá-
sát támogatja, mivel idő-
közben a Fővárosi Ön-

kormányzat megindítot-
ta a Duna-parti építési 
szabályzat, a kerület pe-
dig a Mocsárosdűlő terü-
letére készülő szabályzat 
terveztetését. Valameny-
nyi szabályzat módosítá-
sa, tervezése a lakosság 
bevonásával, társadalmi 
egyeztetéssel történik. 

A képviselő-testület új ren-
deletet alkotott a kerületi 
zöldterületek és zöldfelüle-
tek, valamint a fás szárú nö-
vények védelmének helyi 
szabályairól. 

Az új szabályozás ha-
tálya a természetvé-

delmi területek és a faül-
tetvények kivételével ki-
terjed a III. kerület köz-
igazgatási területén lévő 
minden köz- és magánte-
rületre. A rendelet célja, 
hogy Óbuda-Békásme-
gyeren hatékonyan való-
suljon meg a zöldterület 
fejlesztése, a károsodás 
megelőzése, elhárítása, 
valamint hogy a zöldfelü-
let növényállományának 
pótlása biztosítva legyen. 

Ezentúl közterületet érin-
tő munkálatok során, ha 
a növényzet károsodása 
várható, a kérelmező kö-
teles az Óbudai Vagyon-
kezelő Nonprofit Zrt. vá-
rosüzemeltetési osztályá-
val előzetesen egyeztetni, 
ennek elmulasztása ese-
tén bírsággal sújtható. 

Az új jogszabály sze-
rint magánterületen lévő 
fás szárú növényt kivág-
ni - a veszélyhelyzet kivé-
telével - csak kivágási en-
gedély alapján szabad. Az 
engedély iránti kérelem 
a polgármesteri hivatal 
igazgatási főosztály köz-
területi és környezetvé-
delmi osztályán nyújtható 
be. A kivágott fák pótlásá-
nak határideje egy év.

Fakivágás szigorúan 
csak engedéllyel!

KÉSZ – az építési szabályzat
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Óbuda-Békásmegyer Ön kor mány-
zata évek óta elkötelezett a gyerme-
kek és gyermekes családok támoga-
tásában, a gyermekéhezés megelő-
zésében, ezért az iskolai szünetek-
ben is biztosítja a rászoruló gyerme-
kek étkeztetését.
A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló, 
1997. évi XXXI. törvény 21/C. § 
(1) bekezdés a) pontja értelmében 
a szünidei gyermekétkeztetés kere-
tében a szülő, törvényes képvise-
lő kérelmére, a nyári szünet teljes 
időtartamára munkanapokon déli 
meleg főétkezést biztosít a hátrányos hely-
zetű és a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek számára.
Bár a hivatkozott törvény más gyermek vo-
natkozásában nem ír elő kötelezettséget, ön-
kormányzati saját forrásból idén is minden 
további rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermek ebédelhet a 2/1999. 
(I.29.) ÖK rendelet 9. § (18) bekezdése alap-
ján a nyári szünet teljes időtartamában – 2018. 
június 18-tól 2018. augusztus 31-ig 54 mun-

kanapon keresztül – a szülő, vagy törvényes 
képviselő igénybevételi nyilatkozata alapján.
Kétféle módon, több helyszínen adunk le-
hetőséget a szolgáltatás igénybe vételére az 
arra jogosultaknak. Két nyári napközis tá-
borban (Laborc, Kiserdei), ahol ezen túl 
felügyelet mellett élvezhetik a vakációt, és 
különböző programokon vehetnek részt a 
gyermekek. Továbbá az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvédelmi Központ két 
telephelyéről (Váradi Sándor utca 9-11., 
Kelta utca 5.) vihetik el az előre megrendelt 

kétfogásos, melegíthető ebédet 
munkanapokon 12-14 óra között.
A korábbi évekhez hasonlóan az 
elvihető ebéd esetében a feltéte-
lekről és a részletekről minden 
érintett család előzetesen levél-
ben kapott tájékoztatást. Az eh-
hez mellékelt naptárban kellett 
megjelölniük, hogy mely napok-
ra és melyik telephelyen kívánják 
igénybe venni a szolgáltatást. A 
szülők az ételallergiás gyermeke-
ik számára diétás ebéd igénylésé-
re is kapnak lehetőséget: ez eset-
ben az orvosi szakvélemény má-

solatát is szükséges becsatolniuk.
Az augusztus hónapra vonatkozó feltételek jú-
lius közepétől lesznek elérhetőek az Óbudai 
Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pont két telephelyén, valamint a szociális szol-
gáltató főosztály ügyfélszolgálati irodáján. 
Természetesen folyamatosan van lehetőség az 
ebéd megrendelésére a júliusi napokra is.
További információk a szociális szolgálta-
tó főosztály munkatársaitól kérhetők: Kitt-
lerné Orosz Valéria: 437-8546, Estók Ani-
kó: 437-8559.

Ingyenes szünidei étkeztetés rászoruló gyermekeknek

A fenti címmel rendeztek konferenciát a terület-
tel foglalkozó budapesti központok és az agglo-
merációban lévő szakembereinek az esernyős 
turisztikai, Kulturális és Információs Pontban 
nemrégiben.

B leszkánné Kis Ildikó, az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermekvédel-

mi Köz pont intézményvezetője a szerve-
zeti felépítés és működés ismertetése után 
elmondta: 25 éves lett az intézmény, ezért 
gondoltuk, hogy egy programsorozatot 
szervezünk. Ennek részeként meghívtuk a 
budapesti és főváros környéki családsegítő 
és gyermekjóléti központok szakembereit.

Arról, hogy miről szól az előadás és miért 
ők szervezték a rendezvényt, a szakember ki-
fejtette: szerettek volna innovációt és jó gya-
korlatokat bemutatni a társintézményeknek. 
Óbudán például az élelmiszermentés és gyűj-

tés szervezése, lebonyolítása igen magas szin-
ten áll. Az Élelmiszerbank ki is emelte, hogy 
egyedülálló, amit a városrészben csinálnak a 
szakemberek, az önkormányzat támogatásá-
val. Többek közt ez volt az egyik téma, mely-
nek bemutatásával jó példával kívántak elöl 
járni más kerületek előtt. 

A továbbiakban az intézményvezető tájé-
koztatta a megjelenteket az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központnál 
bevezetett új szolgáltatásról. A Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasz-
nú Nonprofit Kft. fogyatékosságügyi tanács-
adói hálózatot hozott létre. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata együttműködési szerző-
dést kötött az FSZK-val és vállalta, hogy a bu-
dai régiélóban élő mozgássérült, látássérült, 
hallássérült, pszichoszociális fogyatékosság-
gal, autizmus spektrumzavarral, intellektuá-
lis képességzavarral élő (értelmi fogyatékos), 

beszéd- és nyelvi fogyatékos személyeknek, 
halmozottan sérült gyermekeknek, felnőttek-
nek és hozzátartozóinak szakszerű segítséget 
nyújtsanak a fogyatékosügyi tanácsadók az 
intézmény Váradi utcai telephelyén.

A további előadásokban többek közt szó 
esett még a prevenció jelentőségéről is a 
szociális szférában.

Más fővárosi kerületek képviselői hangsú-
lyozták: fontosnak tartják az ilyen és ehhez ha-
sonló konferenciákat, mivel nagy előnyük az, 
hogy a szociális ellátásban és gyermekvédelem 
területén dolgozó szakemberek megismerhetik 
egymás jó gyakorlatait, innovációs folyamatait, 
melynek eredményeit be tudják építeni azután a 
saját munkájukba is. Az előadók tájékozottsá-
ga és tájékoztatása szerteágazó volt. A résztve-
vők egyebek mellett kiemelték óbudai kollégá-
ik adománygyűjtő és azt célba juttató tevékeny-
ségének eredményességét.                              Sz. 

Innováció és jó gyakorlatok a szociális ellátásban 

Fotó: Antal István
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A beszerzett digitális mam-
mográf készülékkel stabi-
labb és sokkal magasabb 
lett a vizsgálatok minősé-
ge, ami biztonságosabb 
betegellátást jelent. Az új 
berendezés az egyik leg-
korszerűbb gép, a világban 
piacvezető a szűrőállomá-
sok között. Sugárdózisa 
30-40 százalékkal alacso-
nyabb a korábbi techniká-
nál, a digitális képtárolás 
és az előhívó vegyszerek 
hiánya a környezetvédelmi 
elveknek jobban megfelel. 
Az új készülékkel a legki-
sebb, néhány milliméteres 
sejtszaporulatok is idejé-
ben felfedezhetőek. 

V arga Mihály pénz-
ügyminiszter, or-

szággyűlési képviselő az 
átadás alkalmából rende-
zett június 21-ei esemé-
nyen azt mondta, a kor-
mány továbbra is olyan 
intézkedéseket hoz, ame-
lyek mindenkinek jobb 
körülményeket biztosíta-
nak az egészségügyben. 
Többet fordítanak a to-
vábbiakban az egészség-
ügyi intézmények kor-
szerűsítésére, modern 
eszközök beszerzésére, 
valamint az egészség-
ügyben dolgozók minél 
magasabb anyagi és er-
kölcsi megbecsülésére. 
A miniszter közölte, az 
elmúlt közel harminc év 
legnagyobb – 500 milli-
árd forintos – fejleszté-
sét hajtják most végre az 
egészségügyben. Ennek 
keretében újulnak meg 
országszerte kórházak 
és rendelők. Az Egészsé-
ges Budapest Program-
mal a főváros történeté-
nek legnagyobb kórház-
fejlesztése indult el a két 
évvel ezelőtti döntésnek 
köszönhetően. 

A Szent Margit Kór-
ház a III. kerület egész-
ségügyi életének meg-
kerülhetetlen sarokpont-
ja, Óbuda betegei so-
kat köszönhetnek az in-
tézménynek. A pácien-
sek számára nem mind-
egy, hogy milyen ellá-
tási színvonalat képvi-
sel az intézmény a fővá-
rosi kórházak viszony-
latában. - A szolgáltatá-
sokhoz fűződő lakossá-

gi vélemény megismeré-
sére májusban elindítot-
tunk az Óbudai Egész-
ségügyi Konzultációt, 
hogy feltérképezzük azo-
kat a pontokat, ahol a hi-
ányosságok, hibák a leg-
szembetűnőbbek. A mai 
nap eseménye, az új di-
gitális mammográf ké-
szülék átadása sem füg-
getlen az említett felmé-
réstől. Ez idáig sok eset-
ben a diagnózishoz más 
kórházakba kellett külde-
ni a betegeket, ahol több 
hónapos, esetenként fél-
éves várakozási idő volt. 
Az új gép ezt a kellemet-
len helyzetet mostantól 
kiküszöböli – hívta fel 
a figyelmet Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere. Hozzátet-
te, a Szent Margit Kórház 
nagy lépésekkel zárkó-
zik fel az uniós források-
ból korszerűsített nagy 
egészségügyi ellátó in-
tézményekhez, s a folya-
matos fejlesztések révén 
a III. kerület szakrende-
lői, háziorvosi hálózata 
is megfelelő színvonalú 
körülményekkel és szol-
gáltatásokkal várja Óbu-
da és az agglomeráció la-
kosságát. 

Nagy Anikó egész-
ségügyi államtitkár azt 
hangsúlyozta: arra tö-
rekednek, hogy a kor 
színvonalának megfe-
lelően minden kórház-
ban folyamatosan javít-

sák az eszközállományt 
és a betegbiztonságot. A 
betegbiztonság, a nép-
egészségügyi progra-
mok elindítása a követ-
kező időszakban is ki-
emelt ügy lesz – hangsú-
lyozta, hozzátéve, hogy 
a nemzeti egészségprog-
ramok része lesz a kardi-
ológiai, az onkológiai, a 
krónikus mozgásszervi, 
valamint a gyermekgyó-
gyászati betegségek ke-
zelése, megelőzése. Ki-
tért arra is, hogy a kór-
házi fertőzések területén 
is készen állnak egy or-
szágos programmal. 

Badacsonyi Szabolcs, 
a kórház főigazgatója 
közölte, az elmúlt évek 
egyértelműen igazolták 
a központ létjogosultsá-
gát, hiszen folyamato-
san emelkedett a szűré-
sen résztvevők száma. 
Egy ilyen nagy forgal-
mú emlőszűrő állomás 
és diagnosztikai cent-
rum, amely a II. és a III. 
kerületét, valamint az 
agglomeráció pest me-
gyei településeit látja el, 
csak korszerű géppark-
kal tudja folyamatosan, 
magas színvonalon ki-
szolgálni az embereket – 
mondta hozzátéve, hogy 
a beszerzett eszközök 
ennek a lehetőségét te-
remtik meg. 

Világszínvonalú mammográfiás 
röntgen a Margit Kórházban

nagy Anikó egészségügyi államtitkár és Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, országgyűlési képviselő

Fotó: Egri Dalma
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A Három Királyfi, Három Ki-
rálylány Alapítvány először 
adott át családbarát hely cí-
met piacnak. A június 16-ai 
átadási ceremóniának meg-
adták a módját, különleges 
programok keretében a ró-
mai-parti piacon tanévbú-
csúztató szappanbuborék 
fúvó napot és rózsafánk sü-
tést szerveztek.

A Nánási udvarban 
lévő őstermelői pi-

ac ezen a szombati na-
pon igazi családi jelle-
get öltött: szülők és gye-
rekek együtt érkeztek a 
helyszínre. Amíg a papa 
vagy a mama bevásárolt, 
a gyerekek sok játék- és 
szórakozási lehetőség 
közül választhattak. Telt 
ház volt a két ugráló ket-
recben és a játszótéren, 
sokan kipróbálták a ró-
zsafánk sütést és a szap-
panbuborék fújást, az 
aláfestő zenét a környék-
beli srácokból álló Am-
perror együttes szolgál-
tatta. 

Az idő is kedvezett a 
piacra kilátogató soka-
ságnak. Hétágra sütött a 
Nap, a szép környezet-
ben vidáman sétálgat-
tak, nézelődtek az em-
berek. A standok polca-
it ínycsiklandó falatok-
kal, friss gyümölcsök-
kel és sok egyéb tetszetős 
áruval töltötték fel, a bő-

ség zavarával küzdöttek a 
vásárlók. A piacon ritkán 
megjelenő árusok közül a 
Jancsi paprika fiúk a saját 
termelésű csiliből készí-
tett krémeket, szószokat 
kínálták kóstolásra, de 
az édesszájúaknak is ju-
tott csemege. Sokan nagy 
élvezettel ízlelgették a 
gyerekek közreműködé-

sével készített rózsafán-
kot, melyet rózsalekvár-
ral még finomabbá tet-
tek. A piac területén sétá-
ló, vásárló tömeg figyel-
mét rövid időre a „Csa-
ládbarát hely” cím átadá-
sa kötötte le. A Három 
Királyfi, Három Király-
lány Alapítvány részéről 
Erdeiné Csepregi Erzsé-

bet vezető és Vigh József 
ügyvezető igazgató adták 
át az igazoló iratot Nagy 
Gerda piacvezetőnek. Jú-
niustól a szombatonként 
működő római-parti piac 
már ezt a megtisztelő cí-
met viselheti. 

Nagy Gerda: - Nagyon 
örülök, hogy piacunk 
megkapta a családbarát 
címet. Törekszem arra, 
hogy a vásárlóink is úgy 
érezzék, itt szívesen töl-
tenek időt, ahonnan nem 
sietnek haza, hanem kí-
váncsian néznek körül, 
keresik az újdonságokat, 
meglepetés programo-
kat. Szeretném, ha ez egy 
olyan piac lenne, ahol 
szívesen kezdik a hétvé-
gét az idelátogatók és a 
velük érkező gyerekek is 
jól érzik magukat a szá-
mukra szervezett külön-
böző foglalkozásokon. 
Azon dolgozom, hogy pi-
acunk folyamatosan fej-
lődjön és a kerület egyik 
fontos színtere legyen.

Kép és szöveg: LA

Az első családbarát piac Óbudán
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Szent Adalbert-díjat kapott 
Tarlós István főpolgármester. 
Az esztergom-Budapesti Fő-
egyházmegye kitüntetését 
Erdő Péter bíboros, prímás, 
érsek adta át Óbudán, a Szent 
Péter és Pál Főplébánia-
templomban június 24-én.

A Kelemen Imre érse-
ki irodaigazgató-he-

lyettes által felolvasott 
méltatás szerint Tarlós 
István városvezetői mun-
kája a hitélet szempontjá-
ból is jelentős, hiszen so-
kat tesz a templomok és 
egyházi intézmények fej-
lesztéséért és fenntartá-
sáért. A városvezető nem 
a „politikai divat” köve-
tését, hanem az erkölcsi 
normákon, hitének meg-
élésén alapuló katolikus 
keresztény életet tekinti 
legfőbb céljának.

Elhangzott az is, hogy 
Tarlós István III. kerületi 
polgármesterként többed-
magával megalapította a 

Szent Péter és Pál Katoli-
kus Általános Iskolát, és 
biztosította az intézmény-
nek otthont adó épületet. 

Támogatta a Szent Péter 
és Pál Főplébánia-temp-
lom és épületeinek teljes 
rekonstrukcióját, a beren-

dezések javítását, cseréjét 
és a templom jelenleg fo-
lyó szigetelési munkálata-
it. A főpolgármester emel-
lett részt vesz a plébániai 
közösség életében is.

A szentmisén részt vett 
mások mellett Varga Mi-
hály pénzügyminiszter, 
országgyűlési képvise-
lő és Bús Balázs polgár-
mester is. 

A Szent Adalbert-dí-
jat Paskai László bíboros, 
esztergom-budapesti érsek 
alapította 2001-ben. Az el-
ismerést azok kaphatják 
meg, akik segítették a fő-
egyházmegye valamely 
szervezetének munkáját, 
céljainak megvalósítását, 
hozzájárultak a keresztény 
értékek gyarapításához. 

Egyházi elismerés Tarlós Istvánnak

Hírösszefoglaló: Átadta Bu-
dapest díszpolgári címeit Tar-
lós István főpolgármester a 
Fővárosi Közgyűlés június 
19-ei ünnepi ülésén. Az elis-
merő címben nyolcan része-
sültek, akik a főváros életé-
ben jelentős, meghatározó 
szerepet töltenek be, kiemel-
kedő teljesítményükkel Ma-
gyarországnak, Budapestnek 
dicsőséget szereztek.

Díszpolgári címet ka-
pott Babos Tímea vi-

lágbajnok és Grand Slam-
győztes teniszező; Horgas 
Eszter fuvolaművész; Hor-
váth Károly (művésznevén 
Charlie), Liszt Ferenc-dí-
jas magyar előadóművész; 
Lovász László Széchenyi-
nagydíjas matematikus, 
a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) elnöke; 
Mészöly Kálmán volt válo-
gatott labdarúgó, szövetsé-
gi kapitány és Vásáry Ta-
más, Kossuth-díjas zon-
goraművész, karmester, a 
Magyar Rádió Művészeti 
Együtteseinek tiszteletbe-
li örökös főzeneigazgatója, 
zenei főtanácsadója.

A kitüntetés posztumusz 
díjazottja Burger Bar na fo-
tóművész és Dr. Hazay 
István Kossuth-díjas geo-
déta, az MTA tagja.

A Babos Tímeának járó 
elismerést édesapja, Babos 

Csaba, a Burger Barnának 
járót felesége, Fesztham-
mer Fanni, a Dr. Hazay 
Istvánnak járót pedig fia, 
Hazay István vette át.

Tarlós István főpolgár-
mester a szabadság napja, 
június 19-e alkalmából tar-
tott ünnepi ülésen, a kitün-
tetések átadása előtt arról 
beszélt, hogy ma egyszer-
re ünnepeljük szabadsá-
gunkat, városunkat és an-
nak legkiválóbb polgárait. 
Budapest legújabb kori tör-
ténelmének két dátuma kü-
lönösen fontos: 1944. már-
cius 21-e, amikor a német 
hadsereg katonái megszáll-
ták hazánkat, és 1 991. jú-
nius 19-e, amikor az utol-
só szovjet katona elhagyta 
Magyarországot – mondta.

Tíz évvel a kivonulás 
után a polgári kormány 
úgy döntött, hogy ezt a 
napot nemzeti emléknap-
pá nyilvánítja. A Fővá-
rosi Közgyűlés ezzel kö-
zel egyidejűleg úgy hatá-
rozott, hogy ezen a napon 
adja át a díszpolgári címe-
ket – emlékeztetett a fő-
polgármester, aki úgy fo-
galmazott: „a szabadság 
és a felemelkedés kezdete 
a legméltóbb helye, szim-
bóluma a nagy teljesítmé-
nyek elismerésének”.

Tarlós István azt mond-
ta: Budapest érzékeny 

város, ahhoz, hogy be-
fogadjon, ismerni kell a 
működését. Azok előtt, 
akik sajátos szellemisé-
gét, sokoldalú művésze-
tét, a régi korok titkait és 
a jövő lehetőségeit szen-
vedélyesen kutatják, a 
város végül mindig meg-
nyílik. Budapest dísz-
polgárai ilyen személyi-
ségek, ők azok, akik kü-
lönböző tudományágak-
ban, a sportban, a művé-
szetekben és a közéletben 
is feszegetik a határokat, 
mindig jobbat akarnak, 
nem elégszenek meg a 
középszerrel. A kitünte-
tettek egytől egyig min-
den eredményükkel Bu-
dapest javát szolgálják – 
jelentette ki.

A főpolgármester kitért 
arra is, hogy a nagyváros 
csupán gazdag változé-
konyságban ismerheti fel 
önmagát. Budapest jó és 
befogadó város. Elfogad 
sok új törekvést, értékel 
minden minőséget. Bu-
dapest mint főváros olyan 
szimbólum, amelyet min-
den magyar ember ma-
gáénak érezhet – hangsú-
lyozta Tarlós István. Úgy 
fogalmazott: ma a XXI. 
századi Budapestet meg-
fontoltan, de a kor dina-
mikáját figyelembe véve 
igyekezünk építeni, véde-
ni és megerősíteni mind-
azt, amit eddig elértünk, 
és magabiztosan igyeke-
zünk a jövő felé. Buda-
pesten az elmúlt nyolc év 

során a konszolidáció és 
az észszerű, megtervezett 
fejlesztés volt a legfonto-
sabb – mondta Tarlós Ist-
ván, példaként említve, 
hogy új metróvonalat ad-
tak át és régit újítanak fel, 
továbbá korszerűsítették a 
tömegközlekedési jármű-
parkot. A 3-as metró vo-
nalán 2018-ban már csak 
felújított szerelvények 
közlekednek, megújítot-
ták a Margitszigetet, a 
Széll Kálmán teret, fonó-
dó villamoshálózatot épí-
tettek – tette hozzá.

Tarlós István a jövő-
ről szólva azt mondta: 
növelik a város gazdasá-
gi teljesítőképességét, és 
igyekeznek gazdagítani a 
kulturális életet is.

Budapest új díszpolgárai

Vásáry tamás, Dr. Lovász László, Hazay István (Dr. Hazay István nevében), Horgas eszter, 
Horváth Károly, Mészöly Kálmán, tarlós István, Feszthammer Fanni (Burger Barna nevé-
ben), Babos csaba (Babos tímea nevében)
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A városrészben tartandó esemé-
nyek szervezése igen komplex fel-
adat, különösen, ha megújulásukra 
is nagyobb hangsúly kerül. Éppen 
ezért az önkormányzat vezetése in-
dokoltnak tartotta egy új szervezeti 
egység, a rendezvényszervezési 
csoport létrehozását, melynek veze-
tésével Rábóczkiné Benkő Zsuzsan-
nát bízta meg a képviselő-testület.

- Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
kulturális célú feladatellátása során kiemelt 
helyet biztosít a kerületi nagyrendezvények-
nek. Az Óbuda Napja, az Óbudai Nyár, az 
Óbudai Advent, valamint a gasztrofesztivá-
lok, például az Óbudai Sör- illetve Borfesz-
tivál, jelentősen növelte a kerület imázsát, 
turisztikai értékét, kiemelt szerepe van az 
óbudai lakosság közösségépítésében. Ezek 
szervezését és lebonyolítását korábban – 
10 éven keresztül – a Lőrincz Edina igaz-
gatóasszony által vezetett Óbudai Kulturális 
Központ, az utóbbi évben pedig az Esernyős 
Óbudai Kulturális, Turisztikai és Informá-
ciós Ponttal közösen végezte. A rendezvé-
nyek sikere, elismertsége egyre komplexebb 
szervezést igényel, amely során támaszko-
dunk majd a kultúrközpont tapasztalataira. 
A teljes körű előkészítés, kivitelezés koor-
dinálása, elő- és utómunkálatainak elvégzé-
se, megújítása indokolta az önálló szervezeti 
egység létrehozását. Ennek érdekében júli-
us 1-jétől megalakul a rendezvényszervezé-

si csoport, az óbudai nagyrendez-
vények teljes körű szervezésére és 
lebonyolítására. 

- Hogyan fogadta az új megbí-
zatást? 

- Először is nagyon örülök, hogy 
továbbra is bizalmat kaptam egy 
nagyon szép és hozzám közelál-
ló feladat ellátására. Harmincnégy 
éve élek Óbudán. Amikor először 
átjöttem a Fő téren, arra gondol-

tam, hogy milyen gyönyörű helyszín és mi-
lyen jó rendezvényeket lehetne itt szervez-
ni. Akkor még egészen máshol dolgoztam és 
nem gondoltam volna, hogy ez megvalósul. 
Az Óbudai Kulturális Központtal, az Eser-
nyőssel és most külön csoportként ezt csinál-
hatom. Azt hiszem, igazán szerencsés ember 
vagyok. Nem idegen terület ez számomra, hi-
szen évekig az ÓKK igazgatóhelyetteseként 
dolgoztam, ahol a kerületi nagyrendezvénye-
kért is felelős voltam. A múlt évben lettem 
az Esernyős Kft. vezetője, rengeteg kulturá-
lis programot hoztunk létre, de a nagyrendez-
vények közül az Óbudai Sörfesztivált is mi 
szerveztük. 

Kiemelkedő helyen
az óbudai fesztiválok

- Milyen pozíciót foglal el jelenleg Óbu-
da a főváros kulturális térképén a rendezvé-
nyek szempontjából? 

- Óbuda a kulturális programok, az ingye-
nesen látogatható fesztiválok sorában a fő-

városban kiemelkedő helyet foglal el. A he-
lyi identitás, az óbudai közösség erősítésére 
szervezett programok túlnőtték a kerület hatá-
rait. Mára a helyi lakosságon kívül Budapest 
más kerületeiből, a környező településekről 
és egyes programokra vidékről is érkeznek a 
látogatók. A rendezvények ma már nem csak 
Óbuda közösségét, hanem a városrész imá-
zsát is erősítik, komoly kulturális turisztikai 
vonzerőt is jelentve. Az évről évre színvona-
lasabb programok minden alkalommal kihí-
vást jelentenek. Ma már az számunkra a kér-
dés, hogy mivel tudjuk ezt még fokozni? 

Új elgondolások
a programszervezésben

- Mivel lehet erősíteni a programok mi-
nőségét? 

- Számos ötlet van a fejünkben. Ebben az év-
ben az Óbudai Bornapok és az Óbudai Advent 
szervezését már a háromfős, az évek során 
összeszokott csapatunk végzi. A bornapokra is 
vannak új elgondolások, amivel bővíthetjük a 
boros gazdák által az elmúlt öt év tapasztalatai 
alapján „Budapest legkulturáltabb boros ren-
dezvényeként” definiált eseményt. Az Óbudai 
Advent eddig is megérdemelten sok figyel-
met kapott, de ha lehet, még bővebb és színe-
sebb kínálattal szeretnénk előállni. Úgy gon-
dolom, azáltal, hogy minden időnkkel, ener-
giánkkal és tudásunkkal a nagyrendezvények-
re tudunk koncentrálni, lehetőség nyílik azok 
megújítására, új partnerek bevonására. Remé-
lem, hogy a kulturális, civil, vagy akár a gaz-
dasági szférában kialakított együttműködések 
erősödnek, új partnerek kapcsolódnak, hiszen 
Óbuda olyan sokrétű és szerteágazó a kultúra 
területén is. A partnerség megtartása a sikeres 
munka feltétele.                                     Sz. Cs.

Cél a közösség- és imázsépítés, turisztikai értéknövelés

Rendezvények új szervezésben

A képviselő-testület döntése 
alapján Petrovits Ákost – eddigi 
galériavezetőt – nevezték ki az 
eser nyős Óbudai Kulturális, tu-
risztikai és Információs Pont 
nonprofit Kft. ügyvezetőjének. 
Interjúnkban kiemeli: szeretné-
nek valami megszokottól eltérőt 
nyújtani, egyúttal kíváncsivá 
tenni az idelátogatókat a III. ke-
rület valamennyi értékére.

- Szeretnénk bemutatni olvasóinknak. Mit 
tudhatunk önről? Milyen szerepet tölt be az 
Esernyős történetében?  

- Eddig is nagyszerű lehetőség volt szá-
momra, hogy a galéria és egyben az Eser-
nyős kulturális területének vezetésével egy 
remek csapat tagjaként járuljak hozzá a ke-
rület sokszínű programkínálatához. Egye-
bek mellett a biciklis reggelik szervezése 
is a feladataim közé tartozott. A 2014 au-
gusztusi nyitás óta dolgozom az Esernyős-
ben, szemtanúja és tevékeny segítője vol-
tam annak a folyamatnak, ahogy valóra vá-
lik egy vízió, és egy kitűnő adottságokkal 

rendelkező kávézóból közösségi szín-
tér, meghatározó kulturális és turiszti-
kai találkozóhely születik. Ezért is ér-
zem megtisztelőnek a bizalmat, hogy 
a jövőben immár ügyvezetőként irá-
nyíthatom az Esernyős működését. 

Izgalmas, kockázatos 
kortárs művészet

- Mi a tapasztalata, mekkora az ér-
deklődés a kortárs képzőművészet 
iránt Óbudán? 

- A kortárs művészet mindig izgalmas, de 
egyben kockázatokat is rejt, támogatás nél-
kül nehezen jutna nyilvánossághoz. A ke-
rület viszont kiemelkedő módon támogat-
ja a helyi képzőművészeti életet, nemcsak 
az Eser nyős Galéria megnyitásával, hanem 
azokkal az évről évre megújuló impulzusok-
kal, amiket az óbudai tárlatok megrendezése 
jelent. Fontos események ezek, a galéria bá-
zisát alapozzák meg, amelyhez minden év-
ben figyelemreméltó hazai képzőművészek 
anyagaiból szervezünk kiállítást és tárlatot 
adunk a Budapest Art Market vagy a Buda-
pesti Tavaszi Fesztivál programjaihoz. Ez 

a kettősség határozza meg a galériát, egyre 
nagyobb közönséget mozgatva meg.

Klasszikus 
és innovatív városrész

- Mi az, amit követni szeretne az Esernyős 
vezetésében? Milyen új elképzelései van-
nak? 

- Óbudában az az érdekes, hogy egyszer-
re klasszikus és innovatív városrész, létezik 
benne egy komoly hagyomány, egy erős lo-
kálpatriotizmus, de az itt lakókban van egy 
nagyfokú nyitottság is a világra. A kultu-
rális kínálatunk és a turisztikai célkitűzé-
sünk is hasonló értékeket fog követni. Ez-
zel valójában az eddigi munkát folytatjuk, 
de igyekszünk még inkább kibontani a tar-
talmat. Szeretnénk, ha az Esernyős nem-
csak a kerület minőségi programokat köz-
vetítő intézményei közt kapna helyet, ha-
nem sikerülne kaput is nyitni. Egyrészt sze-
retnénk valami megszokottól eltérőt nyúj-
tani a kerületi közönségnek, másrészt haté-
kony kapcsolódási pontként megmutatkoz-
ni az idelátogatóknak, hogy aki hozzánk be-
lép, legyen kíváncsi a III. kerület valameny-
nyi értékére. A találkozásnak remek alkal-
mai lesznek majd a Fő téri nagyrendezvé-
nyek is, amelyekhez partnerként a jövőben 
is csatlakozni fogunk.                Szeberényi

Évről évre megújuló impulzusok
Új vezető az Esernyős élén
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Akvarellek 
a Rómairól

Randevú a Rómain – 
akvarell kiállítás júli-
us 2-től 31-ig az Óbu-
dai Platán Könyvtár-
ban. Rab-Kováts Éva, 
az Óbudán élő művész-
rajztanár légiesen köny-
nyed akvarelljei a Ró-
mai-partról készültek, 
de „Vizek békessége” 
című sorozatából is lát-
hatnak néhány képet 
a Tisza és a Balaton 
szépségeit is felvillant-
va. (Cím: Arató Emil tér 
1., bejárat a Kadosa ut-
cáról)

A Platán nyári 
nyitvatartása

Az Óbudai Platán 
Könyvtár nyári nyitva-
tartása 2018. június 
18-tól augusztus 31-ig: 
hétfőn 14-18 óra; ked-
den 14-19 óra; szer-
dán zárva; csütörtökön 
14-19 óra; pénteken 10-
14 óra; minden páratlan 
hét szombatján 10-14 
óra! 2018. július 9.-júli-
us 22. között a könyvtár 
zárva lesz.

Mit vásárolt 
Jucika?

A Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipa-
ri Múzeumban nyílt „Mit 
vásárolt Jucika? Nők 
a szocialista reklám-
ban” címmel új idősza-
ki kiállítás június 19-én. 
(Megtekinthető novem-
ber 4-ig a Korona tér 1. 
szám alatt.)

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 önkormányzat idén har-
madik alkalommal hirdette 
meg fotópályázatát. Az idei 
felhívást „Aqua. Óbuda vi-
zei” címmel tették közzé. A 
tárlat képei az esernyős ga-
lériában láthatók.

Az előző két évben 
több száz résztve-

vővel, ezernyi bekül-
dött képpel és az Eser-
nyős Galériában rende-
zett sikeres kiállítások-
kal büszkélkedő prog-
ram, a tavalyihoz hason-
ló feltételekkel, idén is 
magas pénzdíjakkal hir-
dették meg „Aqua. Óbu-
da vizei” címmel.

„A Víz az Élet. Nélküle 
semmi nincs, általa min-
den lehet. Millió előfor-
dulásában része az éle-
tünknek, egy csepp, egy 
pohár, vagy patak, folyó, 
tó, nagyobb eső után ma-
radt tócsa és még ki tud-
ja micsoda. Megisszuk, 
fürdünk benne, hajózunk 
rajta, vagy csak nézzük 
és fényképezzük” -olvas-
ható az idei pályázat ki-
írásában. Ennek a szelle-
miségét kellett a lehető 
legjobban megragadni a 
versenybe szállóknak. A 
pályázat idén is nyitott és 
nyilvános volt, azon fog-
lalkozástól, életkortól és 
lakóhelytől függetlenül 
bárki részt vehetett, hiva-
tásos és amatőr fotósok 
egyaránt. 

Az Esernyősben rende-
zett június 19-ei díjátadón 
Bús Balázs polgármes-

ter elmondta: - Az itt be-
mutatott képek éppen ar-
ra valók, hogy megérint-
sen bennünk valamit, új 
gondolatokat inspiráljon 
és egy pillanatra megállva 
eltűnődjünk azon, hogy 
miért érezzük igazán talá-
lónak azt a szlogenszerű 
megállapítást, hogy Óbu-
da a vizek városa. Nagy 
öröm számomra, hogy 
pályázatunk ilyen ko-
moly érdeklődést váltott 
ki mind a fotósok, mint a 
közönség részéről. Biztos 
vagyok abban, hogy a ki-

állítás anyaga tovább gaz-
dagítja Óbuda kulturá-
lis kincsestárát; és bízom 
abban, hogy a kortárs al-

kotók számára felértékeli 
Óbuda pozícióját a fővá-
rosi képzőművészeti tér-
ben.

Fotókon Óbuda vizei

• A több száz pályázó alkotás közül idén Bolla László két fényképe végzett az el-
ső két helyen, a harmadik helyezettnek járó díjat pedig Walton Eszter vehette át. 
Polgármesteri különdíjban részesült továbbá Szivolt András és Huisz István. A 
tárlatra a pályázók mellett öt fotóművész: Mucsy Szilvia, Szilágyi Lenke, Kiss-
Kuntler Árpád, Újvári Sándor és Birtalan Zsolt is meghívást kapott, akik a műve-
ikkel pályázaton kívül vettek részt a kiállításon. (A művészek munkái és a beérke-
zett pályaművek július 29-ig tekinthetők meg az Esernyős Szindbád termében.)

Életének 90. évében elhunyt 
Kányádi Sándor Kossuth-dí-
jas költő, a nemzet művésze.

Az erdélyi magyar 
irodalom egyik leg-

nagyobb alakja 1929-ben 
született, a kolozsvári 
Bolyai Tudományegye-
temen szerzett magyar 
szakos tanári diplomát 
1954-ben. Tanárként soha 
nem dolgozott. 1950-ben 
Páskándi Géza fedez-
te fel, első versét az Ifjú-
munkás című lap közölte.

Gazdag pályafutása so-
rán számos díjjal elis-
merték, 1993-ban Kos-
suth-, 1994-ben Herder-
díjat, 2009-ben a Magyar 

Köztársasági Érdemrend 
nagykeresztjét vehette át, 
2009-ben Budapest I. ke-

rületének és szülőfalujá-
nak díszpolgára lett. 2002 
óta volt a Magyar Művé-

szeti Akadémia 
tagja, 2007-ben 
a Magyar Írószö-
vetség örökös tag-
jává választották. 
2014-ben a Nem-
zet Művésze-díj-
jal, 2017-ben Pri-
ma Primissima-
díjjal tüntették ki.

Részt vett a 
Digitális Irodal-
mi Akadémia 
megalapí tásá -
ban, kezdemé-
nyezésére nyílt 

meg 2012-ben Budapest 
I. kerületében a Mese-
múzeum és Meseműhely.

Meghalt Kányádi Sándor

Fotó: Zumpf András
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A közelmúltban átadott Boldog Sándor István parkban, a hely névadójának tiszteletére rendezett közösségi eseményt a szalézi rend június 8-án. A családi játék-
délutánon színpadi műsorral, vetélkedővel és sok sporttal tölthették tartalmasan szabadidejüket az új közösségi térbe látogatók. A park névadója, Sándor Ist-
ván szalézi testvér életét bemutató filmet vetítettek az érdeklődőknek, mivel június 8-a vértanúságának emléknapja. Rá emlékeztek az eseménnyel

Szalézi családi játékdélután az új közösségi térben

Óbuda egyik legnagyobb méretű vallási emléke ez a hánya-
tott sorsú műkő feszület, amely korábban a csillaghegyi te-
mető dísze volt. A temető felszámolásával a feszület az 
evangélikus egyházhoz került. gondos felújítás után állí-
tották fel jelenlegi helyén, az Imaház és a Szeretetotthon 
mellé a Mező utcában

Óbuda kulturális értékei
Evangélikus feszület Kiemelt helyet fog-

lalt el június 29-e 
Óbuda ünnepnapjai kö-
zött, mivel ez a Főplébá-
nia-templom védőszent-
jeinek, Péternek és Pál-
nak neve napja. Ekkor tar-
tották a híres Óbudai Bú-
csút, a „Kirschen kiritog-
ot” (Cseresznyés búcsút), 
amely napjainkra közel 
300 éves múltra tekint 
vissza. A „Braunhaxler” 
Óbudai Német Hagyomá-
nyokat Ápoló Egyesület 
és Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata az elmúlt 
években folytatva a koráb-
bi hagyományt, az Óbudai 
Nyár rendezvénysorozat 
keretében minden évben 
megtartotta a búcsút. Idén 
a hagyományos szentmisé-
vel a Szent Péter és Pál Fő-
plébánia-templomban, a Fő 
téren nemzetiségi kórus- és 
táncfesztivállal, zenei pro-
dukciókkal várták az ér-
deklődőket június 24-én. 

Péter és Pál ünnepe

Életének 77. évében, 
június 14-én el-

hunyt a III. kerületi Bol-
gár Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökhelyettese.
Udvarev Iván a III. ke-

rületi Bolgár Nemzetisé-
gi Önkormányzat alapító 
tagja volt. Rendszeresen 
közreműködött a kerület 
rendezvényeinek szer-
vezésében és lebonyolí-
tásában. Ősei bolgárker-
tészek voltak, 1953 óta 
élt Budapesten. A bolgár 
közösség életében is ak-
tív szerepet vállalt, hosz-
szú évekig a Magyaror-
szági Bolgár Egyház El-
nöke volt. A helyi bolgá-

rok példaképként tekin-
tettek rá jólelkűsége és 
szerénysége miatt. 

Szociális önkéntes ifjúsági akció
A 72 óra kompromisszum nélkül szociális, önkéntes, ifjúsági akciót 11. alka-
lommal rendezi három történelmi keresztény egyház hazánkban október 11-
14. között. Az akció Magyarország fiatalságát közös összefogásra hívja, hogy 
együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Az ország bármely pontján élő diá-
kok augusztus 1-től a 72ora.hu honlapon regisztrálhatnak. A rendezvény 
idei fővédnöke Böjte Csaba ferences szerzetes.

Elhunyt Udvarev Ivanov Iván
Fotó: Zumpf András

Fotó: Zumpf András

Fotó: Assay Péter



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

Óbudai sziréna
Életmentő 
rendőrök

Az Országos Mentő-
szolgálat Életmentő ok-
levéllel ismerte el négy 
óbudai rendőr segítő-
készségét és lélekje-
lenlétét. A kitüntetet-
tek egy nő és egy fér-
fi életét mentették meg 
az elmúlt napokban az 
időben kezdett újra-
élesztéssel.

HÉV-sínre 
sodródott autó

Eddig tisztázatlan kö-
rülmények között egy 
autó sodródott a HÉV-
sínekre a Záhony utcá-
ról a Szentendrei útra 
kanyarodás közben a 
főváros felé vezető ol-
dalon június 17-én dél-
után. A balesetben nem 
sérült meg senki. A mű-
szaki mentés és hely-
színelés idején a forga-
lom a belső két forgalmi 
sávban haladt a Szen-
tendrei úton. 

Tagokat toboroz 
a polgárőrség 

Cselekvőképes, büntet-
len előéletű, Óbuda-Bé-
kásmegyer közrendjé-
ért és közbiztonságáért 
térítés nélkül tenni aka-
ró felnőtt  lakosok jelent-
kezését várja tagjai so-
rába a Budapest III. ke-
rületi Polgárőr Egyesü-
let. Bővebb felvilágosí-
tás a polgaror.obuda@
gmail.com e-mail címen, 
vagy a 06(30)621-6088-
as telefonszámon.

Elhullott állatok 
bejelentése 

Az állati tetemek el-
szállítására vonatkozó 
igényt Csikós Viktória 
Fruzsinának lehet beje-
lenteni április 1-jétől na-
ponta 0-24 óra között az 
06-70-258-8300-as te-
lefonszámon. Emellett a 
bejelentések a segito-
angyalok@segitoan-
gyalok.hu e-mail címen 
is megtehetők.

„Anyuci bajban vagyok, 
karamboloztam és meg-
sérültem, de az orvos nem 
hajlandó ellátni, mivel 
nincs nálam pénz” – ezzel 
az ürüggyel hívtak fel egy 
kerületünkben lakó idős 
hölgyet május 17-én 22 óra 
körül. A telefonáló azon-
ban „emberére akadt”: a 
néni nem dőlt be neki. 

A csaló hiába hivatko-
zott ilyen szörnyűséges 
dologra, ugyanis az idős 
asszonynak – mivel tudo-
mása volt arról, hogy sok 
embert károsítottak meg 
az utóbbi időben trük-
kös tolvajok ezzel a mód-
szerrel, és szerencséjé-
re mindkét lánya éppen 
otthon tartózkodott vele 
a híváskor – esze ágában 
sem volt bedőlni ennek a 
csalásnak. Mikor ezt kö-

zölte is a hívó féllel, az 
rögtön letette a telefont. 
Így aztán a kellemetlen 
élményt és a bosszúságot 
leszámítva, a kiszemelt 

áldozatnak semmilyen 
kára nem keletkezett. 

Ez a példa is azt bizo-
nyítja, hogy a trükkös csa-
lók ellen igenis lehet – és 

kell is – hatékonyan vé-
dekezni, mégpedig azzal, 
hogy nem hagyjuk meg-
vezetni magunkat, és bár-
milyen hihetőnek is tűnik 
egy történet, nem adunk 
át idegennek készpénzt és 
egyéb értékeket. Ha pedig 
ismeretlenek személyesen 
jelennek meg a házunk, la-
kásunk ajtaja előtt, semmi 
esetre se engedjük be őket 
az ingatlanunkba! Legyen 
az is gyanús, ha valaki a 
8. emeletre megy fel azért, 
hogy utána vízkérés ürü-
gyén bekopogtasson hoz-
zánk! Kérjük, figyelmez-
tessék erre idős hozzátar-
tozóikat és szomszédjai-
kat! Életük munkáját ne 
adják csalóknak! 

(A BRFK III. kerületi 
Rendőrkapitányságának 
sajtófelhívása)

Védekezzünk a trükkös csalók ellen!

Nem dőlt be a néni a hívásnak

Újfajta betörési módszereket használnak a bűnözők. Fa-
gyasztással, savval, pumpálással nyitják az ajtókat. 

A kopogtatós betörés egyre népszerűbb a betörők 
körében. Ezzel a zárat védő úgynevezett cilin-

derbetétet lehet külsérelmi nyomok nélkül és gyor-
san feltörni. Egy speciális kivitelezésű kulcsot he-
lyeznek a betétbe, majd azt ütögetve a zár kipattan. 
A módszer a fizika elvei alapján működik, a zárást 
biztosító csapok blokkolása az ütögetéstől kipattan, 
és a henger elfordul. A szakemberek szerint zárba 
csúsztatható, pajzsszerű pánttal lehet védekezni el-
lene, mely hozzáférhetetlenné teszi a betétet.

A fagyasztásos módszer is közkedvelt és nagyon egy-
szerű elven alapul. Ha egy tárgyat gyorsan és intenzí-
ven nagyon alacsony hőmérsékletűre hűtenek, az tö-
rékeny és merev lesz. Bármilyen ajtózár drasztikus le-
hűtése után sokkal egyszerűbb a durva fizikai behatás, 
vagyis könnyen be lehet rúgni, feszíteni és törni az ajtót. 
A lehűtés folyékony nitrogénnel történik, ezzel azonban 
óvatosan és gyorsan kell bánni, mert sérüléseket okoz-
hat, így általában csak profi betörők dolgoznak vele.

A pumpás módszert ritkábban alkalmazzák a be-
törők. Ekkor a tolvaj egy masszív anyagú, lapos mű-
anyag palackot ékel az ajtó és a tokja közé. Ezt utána 
felfújja, és a növekvő térfogat nyomása kifeszíti az 
ajtót. Az eljárás hangos, és csak nagyon gyenge zá-
rak feltörésére alkalmas.

A magkihúzás során a zárbetét magjába egy spe-
ciális csavart csavaroznak, majd azt tekerve magát a 

magot tépik ki. Ehhez speciális célszerszámok szük-
ségesek, melyek költségesek, így nem olyan általá-
nos ez az eljárás. A vagyonvédelemmel foglalkozó 
cégek egy- vagy kétoldali biztonsági megerősítést és 
védelmet javasolnak az ajtókra a módszer ellen. 

Létezik még a savval történő zárfeltörési módszer 
is. A zárbetétbe tömény savat fecskendeznek, mely 
szétmarja a betét lamelláit, a zár tönkremegy, az aj-
tó pedig könnyebben feltörhető. A biztonsági ajtókat 
gyártó cégek saválló zárbetétek vásárlását ajánlják 
védekezésül, borsos összegért. 

A finom nyitás elterjedt módszer, főleg zárfésűvel 
végzik a tapasztaltabb betörők. Időigényes eljárás, de 
nemcsak a silányabb, hanem a középkategóriás zára-
kat is simán nyitja. A modernebb elektromos zárfé-
sűk a zár hengerét kis erővel, de dinamikusan feszítik 
fel. Ez ellen prémium kategóriás zárbetétek besze-
relését javasolják a szakemberek. (Forrás: internet.)

Érdemes megerősíteni a bejárati ajtókat
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Óbuda-Békásmegyer Közte-
rület-felügyelete a nyári szü-
netben fokozottan figyel a 
gyermekek biztonságára. 

Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügye-

letének munkatársai ta-
pasztalataik alapján is, 
de elsősorban hivatásuk-
ból eredően a kiskorúakra 
vonatkozó, a közterület-
felügyeletről szóló és az 
egyes rendészeti feladato-
kat ellátó személyek tevé-
kenységéről szóló törvény 
alapján járnak el, amikor 
megerősített járőrszolgá-
lattal segítenek az óbudai 
családoknak abban, hogy 
gyermekeiket biztonság-
ba tudhassák. Napjaink-
ban a kétkeresős család-
modell vagy az egyszü-
lős családok elterjedése 
nem mindig teszi lehető-
vé a gyermekek folyama-
tos felügyeletét, ezért a 
szülők igyekeznek minél 
korábban önállóságra ne-
velni a gyermekeiket. De 
még a legnagyobb körül-
tekintés és alapos oktatás 
mellett is bármelyik csa-
ládban előfordulhat, hogy 
rövidebb-hosszabb időre 
kikerül a szülők látóteré-
ből a fiatalkorú, aki elté-
vedhet, rossz társaságba 
csöppenhet, vagy a leg-
rosszabb esetben áldo-
zattá válhat. Az ilyen ko-
rú gyermekeket a csalá-

di kötelékből kikerülve 
számtalan veszély fenye-
getheti. Bár a kerületünk-
ben nem jellemző, de volt 
már példa rá, hogy egy-
egy fiatalkorú a közterü-
let-felügyelők beavatko-
zása mellett került végül 
biztonságban haza. 

Biztonsági határok
A 12 évesnél fiatalabb 

gyerekek általában nem 
elég érettek ahhoz, hogy 
hosszabb ideig egyedül 
maradjanak, de természe-
tesen ezt gyermeke válo-
gatja. Ez az életkor persze 
csak egy ajánlás a szülők 

felé, hiszen minden szülő 
egyéni felelőssége eldön-
teni, hogyan és mennyire 
engedi önállósodni gyer-
mekét. Alapvetően egyet-
len gyereket sem len-
ne szabad egyedül hagy-
ni, ha nem érzi magát 
biztonságban – mindegy, 
hány éves. Általánosság-
ban addig tilos a gyere-
ket egyedül hagyni, amíg 
nem képes bizonyos hely-
zetekben önállóan dönte-
ni. Nagyon fontos, hogy 
a szülő pontosan jelöl-
je meg gyermeke számá-
ra azokat a biztonsági ha-
tárokat, amelyeken belül 

kell maradnia. A közterü-
let-felügyelet erre irányu-
ló tevékenysége, vagyis a 
legsérülékenyebb korosz-
tály megóvása a jogsza-
bályokon felül az úgyne-
vezett gyermekvédelmi 
jelzőrendszeren is alapul 
és teszi kötelezővé szá-
mukra. Ez egy hatóságok 
közti megállapodás a kis-
korúak védelmében, célja 
a gyerme-
kek veszé-
lyeztetettsé-
gének meg-
előzése és 
megszünte-
tése.

Fokozott ellenőrzés
Mindezeket figyelem-

be véve a nyári szünet tel-
jes időtartama alatt a köz-
terület-felügyelet emelt 
létszámban teljesít szol-
gálatot; fokozottan ellen-
őrzi azokat a csoportkép-
ző helyeket, ahol a kis-
korú gyerekek nagyobb 
számban megjelennek. 
Hangsúlyozva, hogy nem 
a játszótéren békésen ját-
szó vagy a lakótelepen 
bringázó, kutyát sétálta-
tó gyermekek felügyelete, 
hanem a legveszélyezte-
tettebb célcsoport, a ban-
dákba verődve randalíro-
zó, a csellengő, a veszé-
lyes tevékenységet foly-
tató vagy veszélyes hely-
színeken tartózkodó gyer-
mekek ellenőrzése a cél. 
Elsősorban a „vigyázó 
tekintetre” és a jelenlét 
megteremtésére fektetve a 
hangsúlyt, de természete-
sen veszély észlelése ese-
tén, azonnal intézkedést 
eszközölve.

A gyermekek biztonságáért

Megerősített járőrszolgálat

Az enSZ határozata alapján 
1988 óta június 26-a a kábí-
tószer-fogyasztás elleni 
küzdelem nemzetközi napja, 
ez alkalomból ülésezett 
Óbuda-Békásmegyer Kábí-
tószerügyi egyeztető Fóru-
ma (KeF).

Az ENSZ Kábító-
szer-ellenőrzési és 

Bűnmegelőzési Hivata-
la minden évre megfo-
galmazza a nap témáját, 
melynek az idei jelmon-
data: „Figyeljünk Rá-
juk – Figyeljünk a gyer-
mekekre és fiatalok-
ra, mert ez az első lé-
pés ahhoz, hogy segítsük 
őket egészségben és biz-
tonságban felnőni!” Ez 

megegyezik a tavalyi jel-
mondattal, ami az üze-
net fontosságát hangsú-
lyozza, valamint felhívja 
a figyelmet a fiatalok ér-
dekében végzett munka 
fontosságára – fogalma-
zott a KEF ülésén Mojzik 
Balázs, az EMMI Szoci-
ális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság osztály-
vezetője.

Kelemen Viktória alpol-
gármester hangsúlyoz-
ta, hogy Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata 
a Nemzeti Drogellenes 
Stratégiával összhang-
ban, már a kezdetektől a 
megelőzést és a civilek-
kel való együttműködést 
helyezte a középpontba. 

-  Itt látjuk ugyanis a le-
hetőségét annak, hogy 
hatékonyan lehessen fel-
lépni a kábítószer-prob-
léma visszaszorítása ér-
dekében. Az önkormány-
zat ebben keresett part-
nereket és vállalt koor-
dináló szerepet – mond-
ta az alpolgármester, aki 
köszönetet mondott a 
kerületi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum tagjai-
nak és szervezőinek em-
bert próbáló munkáju-
kért.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata 2005-ben 
hozta létre a Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórumot. 
A kerület vezetése 2012 
óta folyamatosan pályázik 

különböző forrásokra, az 
elnyert pénzből támogat-
ja a szakemberek számára 
fórumot teremtő szakmai 
műhelyek működését, il-
letve a témával foglalko-
zó információs és egyéb 
kiadványok megjelente-
tését. 2016 júniusában ad-
ta ki a szociális szolgálta-
tó főosztály a „Tiszta so-
rok Óbudán” című füze-
tet, melynek később a má-
sodik javított kiadása is 
elkészült.

Az ülésen Szikszó Sán-
dor, a BRFK III. kerületi 
Rendőrkapitányság veze-
tője beszámolt a legfris-
sebb kábítószerrel kap-
csolatos bűnügyi statisz-
tikákról. Kiemelte, hogy 
ugyan a számok pozitív 
változást jeleznek elő-
re az esetek számát ille-
tően, de szomorú, hogy 

az elkövetők egyre fiata-
labb korukban kerülnek 
kapcsolatba a szerekkel, 
ugyanakkor az utóbbi 4-
5 évben gyermekkorú el-
követővel nem találkoz-
tak. A statisztikák szerint 
a férfiak sokkal veszé-
lyeztetettebbek a kábí-
tószer-fogyasztást illető-
en, mint a nők. Kiemelte, 
hogy a drogprevencióban 
a rendőrségnek csak kis 
szelet jut, fontos, hogy a 
család, a barátok, a taná-
rok vegyék észre a fiata-
lokon a droghasználatot, 
és forduljanak a megfele-
lő szervezetekhez segít-
ségért. A megelőzés te-
kintetében a rendőrség 
célja a fogyasztás visz-
szaszorítása, elsősorban 
a terjesztés és a termesz-
tés, előállítás megakadá-
lyozásával.

Kábítószer-ellenes Világnap
Fokozott figyelem a fiatalokra

Fotó: Antal István
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Az Óbudai egyetem leg-
több képzését első helyen 
és együttesen is több kö-
zépiskolás diák jelölte meg 
az idei felvételi jelentkezés 
során, mint 2017-ben: az 
összes jelentkezések szá-
ma 13 ezer 734, amely 
1153-al meghaladja az elő-
ző évit. 

Az egyetem legnép-
szerűbb kara a Ke-

leti Károly Gazdasági 
Kar 3 ezer 278 fővel, me-
lyet 18 jelentkezővel le-
maradva a Neumann Já-
nos Informatika Kar kö-
vet, míg a virtuális do-
bogó harmadik fokára a 
Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Kar 
került 3 ezer 203 fővel.

Országos viszonylat-
ban legtöbben – 72 ezer 
955-en – alapképzést je-
löltek meg első helyen. 
Osztatlan képzésre 11 
ezer 674-en, felsőokta-
tási szakképzésre 4 ezer 
846-an, a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezők 
közül pedig mesterkép-
zésre 18 ezer 220-an je-
lentkeztek első helyen. 
Állami ösztöndíjas kép-
zésekre 93 ezer 395-en 
szeretnének bekerülni, 
míg az önköltséges kép-
zési formát 14 ezer 300 
felvételiző jelölte meg 
elsőként. 

A legtöbb első helyes 
jelentkezést a gazdaság-
tudományok, a műsza-
ki és a pedagógusképzés 
képzési terület valamely 
szakjára nyújtották be. 
Az első helyen választott 
képzési területek között 
a gazdaságtudományok, 
a műszaki tudományok 
és az informatika szak-
jainak az aránya némileg 
növekedett.

Az Óbudai Egyetem 
azon kevés felsőoktatási 
intézmény egyike, aho-
vá az idén többen jelent-
keztek, mint az előző év-
ben. Az összes jelentke-
zés száma 13 ezer 734, 
amely 1153-al megha-
ladja a 2017. évi adatot, 
az 1. helyes jelentkezők 
száma 3 ezer 966 fő, ez 
222-vel több, mint a ta-
valyi esztendőben. Az ál-
lami ösztöndíjas jelent-
kezők aránya 90 száza-
lék, a nappali képzési 
formára jelentkezők ará-
nya 62 százalék, míg a 
levelező és esti képzése-
ké 38 százalék.

Az Óbudai Egyetem 
meghirdetett képzései 
közül legtöbben az in-
formatika szakra jelent-
keztek, ahol a nappali ta-
gozatra az összes jelent-
kezés 2 ezer 280, az első 
helyes jelentkezők száma 
pedig 677 fő. Az első al-

kalommal meghirdetett 
gazdasági informatika 
szakra jelentkezők száma 
526 fő.

Töretlen az érdeklődés 
a műszaki képzési terüle-
ten meghirdetett 8 alap-
szakra is. Ezen szakok 
jelentkezési adatait ösz-
szehasonlítva más felső-
oktatási intézmény azo-
nos szakjára történő je-
lentkezésekkel, a diákok 
vagy az Óbudai Egyete-
met választották a leg-
többen, vagy a második 
helyre került a szak az 
összehasonlításban. 

Nőtt az érdeklődés a 
székesfehérvári Alba Re-
gia Műszaki Kar kínálta 
szakok iránt is. Az Óbu-
dai Egyetem a 2018 nyá-
ri pótfelvételi eljárásban 
az új szakját, az üzem-
mérnök-informatikus 
képzést is meghirdeti.

Az egyetem számos 
fejlesztéssel segíti a fel-
vételt nyert hallgató-
kat. A matematika tan-
anyag elsajátítása az el-
ső félévben szintre hozó 
programmal indul, mely-
nek elsajátításához „Ma-
teking” online tananyag 
ad támogatást; de a hall-
gatók már az első félév-
ben megismerkednek a 
MatLab mérnöki szoft-
ver alkalmazással is. Je-
lentős az a támogatás is, 
amellyel a patronáló ta-
nárok az alapképzésben 
résztvevő nappali tago-
zatos hallgatóknak nyúj-
tanak segítséget a kezdeti 
akadályok leküzdéséhez.

Hírek a Béresből
Gálaműsor

Immár hetedik alkalommal szervezte meg a Dr. 
Béres József Általános Iskola nagyszabású gála-
műsorát május 25-én a békásmegyeri Veres Pé-
ter Gimnáziumban, ahol 570 diák lépett fel 21 pro-
dukcióban. A látványos néptánc előadások között a 
retro zenékre koreografált táncok is helyet kaptak, 
amelyek nagy tetszést arattak a szülők, nagyszülők 
körében, mert felidézték fiatalságukat. Újdonság-
ként az iskola szülői kórusa is színpadra állt, íze-
lítőt adtak 30-40 évvel ezelőtti slágerekből. A két-
órás gála közös énekléssel zárult: 400 tanuló dalol-
ta „Az utcán” című Illés számot.

Rendhagyó angol óra
Nyolcadikos diákok rendhagyó angol órán elmen-
tek a Parlamenthez május 28-án. Feladatuk az volt, 
hogy külföldi turistákat szólítsanak meg az iránt 
érdeklődve, hogyan látják Budapestet a fővárosba 
látogatók. A fiatalok ügyesen állították össze kér-
déseiket, mert a megszólítottak többsége szívesen 
válaszolt. Például arra, hogy mit láttak eddig Bu-
dapestből, milyen hazai ételek ízlettek a leginkább 
nekik, honnan érkeztek Magyarországra. Volt 
köztük olasz, lengyel, amerikai. de ausztrál is.

Kapcsolda-program
Az intézmény rendszeresen részt vesz a fogyaték-
kal élő gyermekeknek szervezett Kapcsolda-prog-
ramon. Az eseményen a kerületi gimnáziumok mel-
lett egyedüli általános iskolaként szerepelnek im-
már hetedik éve. Az Óbudai Gimnázium június 7-ei 
rendezvényén a Dr. Béres iskola 4.c osztálya mu-
tatta be moldvai tánc produkcióját.

Mi is az a Kapcsolda?
Tíz évvel ezelőtt találta ki és indította útjára a Kap-
csolda- programot Szalai Kriszta színművész. Az-
zal a szándékkal tette, hogy iskolák lássanak ven-
dégül fogyatékkal élő gyermekeket, akik egészsé-
ges társaikkal közös programok segítségével ugor-
ják át az ismerkedés görcsös falait. Töltsenek el 
együtt időt, beszélgessenek, így elmaradhat a 
„mit kezdjek vele?” – kérdés. Mára 105 intézmény 
csatlakozott a kezdeményezéshez, köztük az Óbu-
dai Gimnázium, ahol június 7-én tartották a jubile-
umi programot.

Növekvő érdeklődés az Óbudai Egyetem képzéseire

• A hatályos felvételi eljárásrend szerint a jelentke-
zők július 11-ig egyetlen alkalommal módosíthatják 
a jelentkezési helyek sorrendjét. A ponthatárok, a 
felvételi eredmények kihirdetésének tervezett dátu-
ma július 25.

Fotók: Antal István
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Az önkormányzat nevében 
Gallóné Nagy Judit, a pol-
gármesteri hivatal szociális 
szolgáltató főosztályának 
vezetője virággal köszöntöt-
te Irénke nénit 100. születés-
napja alkalmából.

Szücs Istvánné Irén-
ke néni Újpesten szü-

letett 1918. június 1-jén. 
Édesanyja osztrák, édes-
apja szlovák származású. 
Irénke néninek egy hú-
ga volt. A négy tagú csa-
lád szerény körülmények 
között élt Újpesten, édes-
anyja cipőfelsőrész-ké-
szítőként, édesapja sza-
bómesterként dolgozott.

Irénke néni 4 elemit 
végzett, már gyermek-
korában kisebb munkák 
végzésével hozzájárult a 
család bevételeinek növe-
léséhez. Leendő férjével – 
Szűcs Istvánnal – Újpes-
ten ismerkedett meg, csak 

egy-két sarokra laktak 
egymástól. Rövid ideig 
együtt éltek, majd 30 éve-
sen ment férjhez válasz-
tottjához. Első gyermekük 
István, aki 1951-ben szü-
letett, majd rá 3 évvel ké-

sőbb László fiuk látta meg 
a napvilágot. A család az 
egész életét Újpesten töl-
tötte. Irénke néni szak-
képzettség hiányában be-
tanított munkásként dol-
gozott papírgyárban, ci-

pőgyárban, éttermi kony-
hán. Férje esztergályos-
ként gyári munkás volt. 
Idősebb fiuk szerszámké-
szítőnek, a kisebb gyer-
mekük nyomdásznak ta-
nult. Irénke néni az Elekt-

romos Műveknél töltöt-
te aktív életének utol-
só szakaszát, onnan ment 
nyugdíjba 55 évesen, fér-
je középvezetőként fejez-
te be pályafutását. Férje 
1992-ben elhunyt. Ezt kö-
vetően Irénke néni egye-
dül élt és mivel az újpes-
ti lakást 2003-ban szanál-
ták, úgy döntött 85 éve-
sen, hogy Óbudára köl-
tözik, ahol közelebb van 
László fiához és annak 
családjához.

Irénke néni fiatalabb 
korában sokat olvasott, 
szeretett kézimunkáz-
ni. Ma már egészségi ál-
lapota nem teszi lehető-
vé, hogy ezeknek a sza-
badidős tevékenységek-
nek hódoljon, de szíve-
sen tölti idejét 3 unoká-
ja és 7 dédunokája köré-
ben, illetve napközben 
zenés/mulatós tv-műso-
rokat néz.

Köszöntjük a 100 éves Irénke nénit

Idén Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának és Bús Balázs polgár-
mesternek köszönhetően az Óbudai 
Rehabilitációs és Foglalkoztatási 
Központ középsúlyos-, valamint 
enyhe fogyatékos és pszichiátriai 
betegséggel élő ellátottjai ismét le-
hetőséget kaptak a nyári táborozás-
ra, illetve üdülésre.

A középsúlyos részleg pusz-
tavámi táborozása alatt 

a Vértes természeti szépsége-
it, Veszprém és Székesfehérvár 
nevezetességeit fedezhette fel. 
Az enyhe fogyatékossággal és 
pszichiátriai betegséggel élő el-
látottak újra Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának üdü-
lőjében pihenhettek, és élvez-
hették a balatoni környezetet.

A középsúlyos részleg ellá-
tottjai részére szervezett három 
napos tábor legszebb pillanatai 
közt tartják számon a Székes-
fehérváron található Bory Vár 
megtekintését, melynek külön-
legessége, hogy megálmodó-
ja, Bory Jenő negyven éven ke-
resztül építette fel felesége irán-
ti szeretetének emlékműveként.

A Balatonszabadi-sóstói nya-
ralás legizgalmasabb momentu-
ma a balatoni sétahajókázás volt 

a „Tünde” nevű hajón, míg a le-
gérdekesebb a XVIII-XIX. szá-
zadi majorság műemlék-együt-
tes megtekintése Szántódpusz-
tán, ahol több épület eredeti ál-
lapotban őrzi meg a régi ma-
jorság képét. Az Idegenforgal-
mi és Kulturális Központ he-
lyet ad néprajzi-, kultúrtörténe-
ti- és képzőművészeti kiállítá-
soknak. Emellett megtekinthet-
tek egy olyan balatoni akváriu-
mot, amely bemutatja a tó élő-
világát.

Mindkét részleg a támogatás-
nak köszönhetően tartalmas, és 
mozgalmas programokban ve-
hetett részt. Külön köszönik az 
ECE Projektmanagement Bu-
dapest Kft.-nek az egymillió fo-
rintos támogatást, mely a Tájoló 
Szociális Egyesületen keresztül 
jutott el az intézményhez. 

Fogyatékkal élők 
táborozása

Fotó: Antal István

Szociális gondozó és ápoló
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Három nagy útfelújítást rendelt meg a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) Óbuda-Békásme-
gyeren. Az ország úti kereszteződés és a czetz 
János utca után a Mátyás király út rekonstrukci-
ója valósul meg 2019 augusztusáig.

A beruházások közül júniusban indult 
a Pünkösdfürdő utca és Ország út kereszte-
ződésének felújítása. A csomópont átépíté-
sével megújul az út teljes pályaszerkezete, 
a gyalogosok biztonságos átkelésének biz-
tosítása érdekében a gyalogátkelőhelyekhez 
középszigetek épülnek, az új főirány (Szen-
tendrei út-Pünkösdfürdő utca) fölérendelt-
sége miatt az Ország út mellékiránnyá vá-
lik. Az Ország út és a Szentendrei út nyu-
gati oldalán új, két méter széles járda épül, 
csatlakozva a már meglévő járdákhoz, a 
buszmegálló is új burkolatot kap, illetve a 
közvilágítás fényforrásai is megújulnak. A 
munkálatok érintik a környező zöldfelületet 
is, több mint 130 fát ültetnek. 

Átépítik a csomópontot
A csomópont átépítése több ütemben zaj-

lik, a rekonstrukció június 18-tól várható-
an nyár végéig tart. A munkálatok első üte-
mében, június 18-tól július 2-ig a HÉV-át-
járót mindkét irányban lezárják. Ebben az 
ütemben az Ország út még kétirányban 
lesz járható. Ezt követően a felújítás továb-
bi ütemeinek ideje alatt a régi Szentendrei 
út és Ország út útvonalon a Hollós Korvin 
Lajos utcától a Csobánka térig (P+R parko-
ló déli kihajtójáig) ideiglenesen csak egy 
irányban, Szentendre felé lehet közlekedni 
és a HÉV-átjáró pedig a Batthyány utca (11-
es út) irányába lesz csak átjárható. Az egy-
irányúsítás idejére az Ország út felől érke-
zők számára a városközpont felé közleked-
ve a Táncsics Mihály utca-Ezüsthegy utca-
Dózsa György út-Hollós Korvin Lajos ut-
ca terelőútvonalat, a 11-es út felől érkezők 
számára pedig a Batthyány utca-Szent Ist-
ván utca -Szentendrei út-Vasút sor-Ország 
út útvonalat javasolják.

A felújítás ütemezése 
összefoglalva

Június 18-tól július 2-ig a HÉV átjáró 
előtti terület, az Ország út HÉV felőli útpá-
lya szegélyvonaláig. A közúti forgalom elől 
lezárják a HÉV-átjárót, de az Ország út két-
irányú forgalma változatlan marad. Ennek 
megfelelőn június 18-án estétől az átjáró le-
zárása miatt az itt közlekedő éjszakai autó-
buszok (934-es és 960-as) a Szent István 
utcán keresztül közlekednek. A 934-es ese-
tében a terelés megállót nem érint, a 960-
as esetében pedig a Pünkösdfürdő utcánál 
a Móricz Zsigmond körtér irányú megál-
lóhelyet lehet használni mindkét irányban. 
A csatlakozások biztosítása érdekében kis-
mértékben módosul a 923-as, a 934-es és a 
960-as buszok menetrendje.

Július 2-től augusztus 5-ig: az Ország 
út lakótelep felőli oldalán történik munka-
végzés. Az Ország út Szentendrei út felé 
és a Pünkösdfürdő utca a HÉV-átjáró, Bat-
thyány utca felé lesz egyirányú, így a Bat-
thyány utca felől nem lehet az átjárón át-
haladni. 

Augusztus 6-tól augusztus 28-ig: az Or-
szág út HÉV-állomás felőli oldalán törté-
nik munkavégzés. Az Ország út Szentend-
re út felé és a Pünkösdfürdő utca a HÉV-
átjáró, Batthyány utca felé lesz egyirányú, 
így a Batthyány utca felől nem lehet az át-
járón áthaladni. A 2. és 3. ütemmel kapcso-
latos buszterelések tervezése jelenleg folya-
matban van, ezzel kapcsolatban az utazókö-
zönséget a közeljövőben értesíteni fogják.

Korábban már beszámoltunk a július ele-
jén induló Czetz János utca teljes rekonst-
rukciójáról, ahol a Czetz János köztől egé-
szen a Mátyás király útig végeznek teljes út 
és járdafelújítást.

A Mátyás király út átépítésére irányuló 
kivitelezői közbeszerzési eljárás jelenleg fo-
lyamatban van. A szerződéskötésre tervezet-
ten 2018 őszén kerülhet sor, míg a kivitelezé-
si munkák 2019 tavaszán kezdődhetnek a Fő-
városi Vízművek vízcső rekonstrukciójával 
összehangolva, úgy, hogy a Batthyány utcai 
munkálatok és forgalomkorlátozások az isko-
laszüneti időszakra essenek. A teljes kivitele-
zés várható befejezése 2019 augusztus vége.

Útfelújítások ütemezése

Lezárták a békásmegyeri HÉV-átjárót

Július közepéig nem kell fi-
zetniük az utazásért a buda-
pesti kisvasúton azoknak az 
általános és középiskolás 
tanulóknak, akik a jegyvál-
táskor bemutatják kitűnő bi-
zonyítványukat.

A Gyermekvasúton a 
nyári szünidő első 

hónapjában jutalomuta-
zásban részesülhetnek 
azok az iskolások, akik 
magukkal hozzák kitű-
nő bizonyítványukat. A 
jegyvásárláskor az ere-

deti bizonyítvány fel-
mutatására az utazáshoz 
részvételi jegyet adnak 
ki. Az akció június 16-tól 
július 15-ig tart.

A „Kitűnő utasunk” 
akciót tavaly hirdették 
meg először, akkor a két-
hetes időszakban nyolc-
száznál többen éltek a 
kedvezménnyel. 

A Széchenyi-hegy és 
Hűvösvölgy közötti vo-
nalon a vasúti szolgála-
tot 10-14 éves gyerekek 
látják el, akiktől szintén 

elvárás a jó tanulmányi 
eredmény. A következő 
gyermekvasutas tanfo-
lyam október elején in-
dul, melyre 4., 5. és 6. 
osztályosok jelentkez-
hetnek.

A nyári szünetben 
változik a menetrend: 
munkanapokon is hosz-
szabb az üzemidő, így 
reggel az első járat na-
ponta már 8.45 órakor 
elindul Hűvösvölgyből. 
(Részletek a www.gyer-
mekvasut.hu honlapon.)

Kitűnő bizonyítvánnyal ajándékutazás 
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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. 
Hétvégén 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, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. 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, laká-
sok, társasházak teljeskörű felújítása. Tel.: 
06(20)259-6319, 06(1)781-4021 www.telek-
rendezes.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
 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, gipszkartonsze-
relés, burkolás, laminált parketta lerakása ma-
gánszemélyek, közületek részére. 06(30)212-
3308
 Társasház-takarítás! Lépcsőházak, iro-
dák, intézmények, társasházak teljeskörű ta-
karítása. Tel.: 06(20)259-6319, 06(1)781-
4021
 Vízvezeték-, központifűtés-szerelés. In-
gyenes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz 
Péter. Tel.: 06(70)397-3869
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor szerelés 06-70/642-
7526
 Lakásfelújítás, festés 500 Ft/ m2-től, má-
zolás, parkettacsiszolás, víz-, gáz-, villanysze-
relés. Tel.: 06(20)945-5473, 06(30)499-1814
 Fakivágás, zöldterületek gondozása, bo-
zótirtás, fűnyírás, telekrendezés. Alpinista 
munkák. Tel: 30/994-2431
 Kémények bélelése, átépítése, belső mará-

sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20/264-7752

Egészség
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10., a Flóri-
án téri piac mellett. Fogsor akciós ára nyugdí-
jasoknak 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.: 06(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-, hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs szakrende-
lőnkben (Vörösvári út 88-96.), vagy az ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-
20/595-3057

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika, fizika, kémia, bukáselhárítás, 
szinten tartás, kompetencia felkészítés önnél! 
Tel.: 06-70/222-2257
 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, porce-
lánt, bizsukat, könyveket, írógépet, varrógé-
pet, szőrmét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 
06(20)544-0027
 Magas áron vásárolunk antik bútorokat, 
festményeket, Zsolnay, Herendi porceláno-
kat, 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 fazon-
aranyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar- és 
zsebórákat, borostyánt, Herendi porcelánt, 
festményt, antik bútort, hagyatékot. Fordul-
jon hozzánk bizalommal! Margit krt. 51-53., 
tel.: 1/316-3651, 30/944-7935, www.louisga-
leria.hu

 Biderantikvitás vásárol! Írógépeket, var-
rógépeket, hanglemezeket, könyveket, komp-
lett könyvtárat, teljes hagyatékot! Tel.: 06-
20/365-2590, www.biderantikvitas.hu
 Exkluzív felvásárlás! Fazonarany-tört-
arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól, borostyán-
korall 5000 Ft/g-tól. Régipénz, érem, kitünte-
tés, képeslap, karórák, Herend-Zsolnay. Tel-
jes hagyatékot! V. Szent István krt. 25. 06-
70/608-6082
 +5000 Ft-ot fizetek az újság felmutatása-
kor, vásárlás esetén! Készpénzért vásárolok 
hagyatékot, mindennemű régiséget. XIX-XX. 
századi festményeket, álló, asztali órákat. Ki-
szállás díjtalan. Markó István. Tel: 06-20/327-
3122

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 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
 Gyenesdiáson 260 m2-es, 9 szobás, téliesí-
tett ház eladó. Tel.: 06-20/911-8689
 III. Prés utcában 185 m2, dupla komfortos 
sorház eladó. Tel.: 06-20/911-8689
 Balatonalmádiban 2 szintes, 3 szoba hal-
los, 3 fürdőszobás ház eladó. Tel.: 06-20/911-
8689
 Pest megyében 240 m2-es nemesi kúria 
azonnal költözhető, eladó, kisebb lakás be-
számításával cserélhető. Tel.: 06-20/286-5135

Állás
 Új, akár kezdő értékesítő kollégákat kere-
sünk Otthon Centrum irodánkba. Várom ön-
életrajzát a bekasmegyer@oc.hu címen.
 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
 Hajnali irodatakarításra keresek lehető-
leg gyakorlott, leinformálható takarítónőket. 
Tel.: 06-20/316-1356
 Pénzügyi csoportba munkatársat keres 
orvosi műszereket forgalmazó cég. Előny: 
könyvelési ismeret. Nyugdíjas jelentkezését is 
várjuk. karrier@hungimpex.hu
 Raktárba munkatársat keres orvosi mű-
szereket forgalmazó cég. Feltétel: számítógé-
pes ismeret, B kategóriás jogosítvány. Előny: 
targoncavezetői engedély. karrier@hungim-
pex.hu
 Vevőszolgálati ügyintéző munkakörbe 
munkatársat keres orvosi műszereket forgal-
mazó cég. Feladatok: vásárlók kiszolgálása 
mintaboltunkban, termékek ismertetése, pa-
naszkezelés, számlák készítése. karrier@hun-
gimpex.hu
 Óbudai kft. keres munkatársat napi 3 órá-

ra. Jó angoltudás és számítástechnikai isme-
ret szükséges (Word, Excel). Tel.: 06-30/922-
5305
 Vasalónőket felveszünk III. kerületi köz-
pontunkba. Bejelentett munka, kedvező kö-
rülmények. Kereset 160-200 ezer Ft között. 
Érdeklődni: 06-30/291-4715
 Mercedes konténeres tehergépjárműre 
gépkocsivezetőt keresek (óbudai munkahely-
re). Teljes és részmunkaidős is lehet. Tel.: 06-
30/9484-000
 Szakképzett szakácsot alkalmaznék hat-
fős szakképzett csapatunkhoz, nyugdíjba vo-
nuló kollégánk helyére. Nyolc órás bejelen-
tés, 1500-2000 Ft/óra, vagy háromszáz-négy-
százezer forintos munkabér. +36-26/360-047
 Békásmegyeri mosoda állást hirdet mosó-
vasaló munkakörbe. Érdeklődni a 06-30/620-
1178-as telefonszámon.

Egyéb
 …ha néha már a saját nevét is elfelejti: 
www.memobook.hu. A leghasznosabb támasz 
a mindennapokhoz.

Életjáradék
 Szeretné biztosítani nyugdíjas éveit? Kös-
sön életjáradékot, jogi tanácsadás mellett! 
Gondozás, ápolás, takarítás, okleveles refe-
rencia. Hívjon bizalommal! Markó István Tel: 
06-20/327-3122

Társkeresés
 Jó megjelenésű barátot keresek 70 évtől 
75-ig. Egyedül legyen, jó ha kocsija van. Szél-
hámosok ne hívjanak. Tel.: 06-20/506-8748

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

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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Takarító-mosogató munkakörbe kere-
sünk kollégákat III. kerületi cukrászdá-
ba. Fizetés: nettó 170.000-200.000 Ft. 
Napi 8 óra munka, a beosztás 1 hónap-
ra előre elkészül, megbízható, stabil hát-
tér. Nincs éjszakázás, csak nappali mű-
szak. Jelentkezni a cziniel@czinielcuk-
raszda.hu e-mailben vagy a 06-30/922-
2913 telefonszámon lehet.

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

MEgjElEnÉSünk. Lapunk következő száma július 14-én, 
szom baton je le nik meg. Újságunk 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 
nyitvatartási rendje: hétfőn 7-től 17; kedden 8-tól 17; szerdán 
8-tól 20; csütörtökön  8-tól 18; pénteken 8-tól 14 óráig. 

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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Újabb óbudai vívó növelte a 
kerület sportos hírnevét ma-
gasan jegyzett versenyen. A 
hollandiai Alkmaarban ren-
dezett veterán vívócsapat 
európa-bajnokságon a Kol-
czonay Judit, Hoffmann Ibo-
lya, Versegi Mária összeállí-
tású párbajtőr-csapat bronz-
érmet nyert. 

A hagyományoknak 
megfelelően a pá-

ros években a csapatver-
senyeket rendezik meg a 
veterán Európa- bajnok-
ságon. Két korosztály-
ban vívnak a válogatott 
csapatok, a magyarok 

közül az idősebb (hat-
van év feletti) trió sze-
repelt eredményesebben. 
A legendás hírű (posztu-
musz díj, Pro Óbuda-díj, 
Hidegkuti Nándor Em-
lékplakett) Kolczonay 
Ernő (1953-2009) özve-
gye remek vívással segí-
tette éremhez társait. 

Jutka néni vívótudása 
még jobban felértékelő-
dik, hogy későn kezdett el 
vívni, hosszú ideig úszó 
versenyzőként ért el si-
kereket. Férje a házassá-

guk után tanította meg a 
vívás fortélyaira, az ered-
mények ismeretében nem 
is rosszul. Amikor egye-
dül maradt egy ideig nem 
fogott tőrt a kezébe, ám 
később, a vívótársak hí-
vó szavára folytatta a ver-
senyzést a veteránok kö-
zött. A legjobb nemzetkö-
zi eredményét a 2015-ös 
francia Limoges-ban ren-
dezett veterán világbaj-
nokságon érte el, egyéni-
ben a hatodik helyen vég-
zett. Idén nagy formá-

ban versenyzett, a Vete-
rán Magyar Bajnokságon 
minden ellenfelét legyőz-
ve aranyérmet szerzett 
a 60 év felettiek korcso-
portjában. A veterán Eb-

n szerzett bronzérmére 
büszke lehet a néhai fér-
jével alapított, III. kerületi 
székhelyű Kolczonay Ví-
vó Akadémia összes ver-
senyzője.                  lovas 

Bronzérem a veterán vívó Eb-n

A bronzcsapat: Versegi Mária, Hoffmann Ibolya, Kolczonay Judit

A középiskolások olimpiáját 
idén először rendezték Afriká-
ban, Marokkó negyedik legna-
gyobb városában, Marra-
kechben.

A Magyar Diáksport 
Szövetség hatvany-

nyolc főt delegált az ese-
ményre, amelyen 46 or-
szág több mint 2600 spor-
tolója szerepelt. A verse-
nyen kívül minden nap kul-

turális programokon vettek 
részt a magyarok, beleért-
ve a nyitó- és záróünnepsé-
get is. Demeter Bendegúzt, 
az Óbudai Gimnázium 8. b. 
osztályos tanulóját érte az a 

megtiszteltetés, hogy a Ma-
gyar Judo Szövetség őt de-
legálta a 4 tagú válogatott 
csapatába. Így judo sportág-
ban derekas küzdelemmel a 
versenyen 9. helyen végzett.

Gymnasiade Marokkóban

A Békásmegyeri „Ván-
dor” Kerékpáros Klub 

szervezésében, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
ta támogatásával rendezik 
július 1-jén az immár ha-
gyományos kerékpáros tel-
jesítménytúrát három távon: 
200, 100 és 30 kilométeren. 
Rajt a Csillaghegyi Közös-
ségi Ház elől. Nevezés: 200 

kilométerre 7-től 7.30 órá-
ig. Szintidő: 12 óra. Nevezé-
si díj: 2500 forint/fő. A 100 
kilométeres távra: 8-tól 10 
óráig. Szintidő: 7 óra. Neve-
zési díj: 1500 forint/fő. A 30 
kilométeres távra: 9-től 11 
óráig. Szintidő: 4 óra. Neve-
zési díj: 700 forint. Díjazás: 
kitűző és emléklap. (Rész-
letek: bvkk.hu) 

A Külker Evezős 
Klub Óbuda Szent 

János utcai sporttelepe 

volt a helyszíne a fenti 
című rendezvénynek jú-
nius 16-án. A program-

ban evezősverseny és 
szabadtéri fotókiállítás 
szerepelt. A fényképek a 
Római-partról készültek, 
bemutatva a Duna ezen 
szakaszának történetét.  
A résztvevők a római-
parti vízi sportok hely-
zetéről, jövőjéről beszél-
gethettek a meghívottak-
kal, köztük Puskás Pé-
ter alpolgármesterrel. A 
finom ebéd bográcsban 
főtt sokak örömére.

Diákolimpia
Május első hétvégéjén rendezték az ifjúsági kor-
osztály (U18) Országos Diákolimpiai döntőjét 
Szombathelyen. Demeter Marcell, az Óbudai Gim-
náziumot képviselve remek versenyzéssel, judo-
ban bronzérmet szerzett 73 kilogrammban.

Kerékpáros teljesítménytúraRómai anno  

Fotók: Zumpf András
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A nagy óbudai sportren-
dezvények sorából nem 
maradhat ki a kerékpáros 
nap, a tour de Óbuda. A vá-
rosrészben élők által ked-
velt sportesemény hagyo-
mányosan a Fő térről indult 
június 2-án. 

Négy különböző tá-
von több mint 500 

induló állt rajthoz a ke-
rület kerékpáros körver-
senyén. A versenyzőket 
a reggeli rajtnál még futó 
zápor fogadta a Fő téren, 
később az időjárás is meg-
enyhült és nyári napsütés 
kísérte a bicikliseket.

Az első indulók 8 óra-
kor rajtoltak el a leghosz-
szabb, 52 kilométeres Fő 
tér-Leányfalu-Fő tér tá-
von. A biciklisek elszánt-
ságát mi sem bizonyít-
hatja jobban, mint hogy 
190-en választották ezt 
az útvonalat. A sorban a 
második, a Szentendre 
érintésével megrajzolt 38 

kilométeres kör, melyen 
szintén nagyon sokan, 
182-en indultak. Köztük 
az esemény fővédnöke, 
Rédli András is.

A kerületi bringás na-
pon összesítve 511 em-
ber vállalta valamelyik 
megmérettetést, amely 
nagyszerűen bizonyítja, 
hogy a III. kerület méltán 
pályázhatna a legspor-
tosabb városrész cím-
re. Bár a Tour de Óbu-
da nem a szó szoros érte-
lemben vett verseny, hi-
szen minden célba érke-
ző győztesnek mondhatja 
magát, érdemes kiemel-
ni Ősz Zsuzsanna telje-
sítményét, aki a leghosz-
szabb távon indulva, el-
sőként ért vissza. 

A célba érkezőket nye-
reményekkel és izgalmas 
programokkal várták a Fő 
téren. Az indulók közötti 
nyereményjátékon a Ber-
guson Kerék pár Bolt jó-
voltából idén is egy 100 

ezer forint értékű kerék-
pár volt a fődíj. Kisorsol-
tak Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, ország-
gyűlési képviselő jóvol-
tából 3 darab 5 ezer fo-
rint értékű sportutalványt, 
10 darab Csodák Palotá-
ja családi belépőt, továb-
bá Óbuda Sport ajándék-
csomagokat.

Töretlenül népszerű a kerékpáros körverseny

• A kerékpáros túra alatt és után sem maradtak prog-
ramok nélkül a versenyzők és a szurkolók, az Óbudai 
Platán Könyvtár olvasnivalóval, ügyességi és logikai 
játékokkal várta a gyerekeket, volt ingyenes kerék-
pár-regisztráció a BRFK III. kerületi Rendőrkapitány-
ságának jóvoltából, a bátrabbaknak pedig kerékpá-
ros ügyességi pályát építettek a szervezők. A sport 
mellett nem maradt el a zenei hagyomány ápolása 
sem, az Óbudai Népzenei Iskola tanítványai és ta-
nárai készültek műsorral a zenekedvelők számára. 

A Danone Focikupa a gyer-
mekekért a világ legna-
gyobb, immár 18 éves múltra 
visszatekintő, professzioná-
lis gyermek labdarúgó kupá-
ja. A mintegy 30 országban 
megrendezett eseményen 
minden évben 2,5 millió gye-
rek vesz részt. A torna célja, 
hogy a sporton és a labdarú-
gáson keresztül egészséges 
életmódra, valamint ki-
egyensúlyozott táplálkozás-
ra nevelje a gyerekeket.

A III. kerületi TVE 
pályán megtartott 

országos döntőn a Vi-
deoton FC, az Oroshá-
zi MTK ULE, a Sze-
ged 2011, az Illés Lur-
kó, a ZTE, a Győri ETO, 
az Újpest, a Békéscsabai 
Előre SE, a HTE Olasz 
Focisuli, a Puskás Aka-
démia FC, a Vasas Ku-
bala Akadémia, a DVTK 
FC csapatai mérkőztek 
az elsőségért. A 12 éves 
korosztály számára kiírt 
nemzetközi torna kitűnő 
alkalmat biztosított arra, 

hogy a játékosok bemu-
tathassák, eddig milyen 
szinten sajátították el a 
labdarúgó tudományt. 

A füves center pályán 
és a mellette lévő mű-
füvön kijelölt négy pá-
lyán rövidített játékidő-
vel zajlottak a mérkőzé-
sek. Játék közben jó né-
hány ügyes gyerek hív-
ta fel magára a figyelmet. 

Kiss László és Gellei Im-
re a tornán közreműkö-
dő neves szakemberek 
elégedetten nyugtázták, 
hogy ebben a korosztály-
ban is vannak ígéretes te-
hetségek. 

A foci mellett egyéb 
programok színesítették 
a rendezvényt. A pályán 
játszó gyerekek szülei és 
családtagjai az Egészség-

nap keretében táplálko-
zással kapcsolatos kví-
zeket tölthettek ki, testtö-
megindex- számításon és 
ügyességi játékokon ve-
hettek részt. 

A június 17-ei nap 
azonban elsősorban a 
labdarúgásról szólt, az 
ötórás non-stop játék ar-
ról döntött, jövőre ki 
képviselheti Magyaror-

szágot a Danone Fociku-
pa spanyolországi döntő-
jében. Már a csoportmér-
kőzéseken látni lehetett 
mely csapatoknak van 
esélye a négy közé jutás-
ra, így nem okozott meg-
lepetést, hogy a Puskás 
Akadémia, az Illés Lur-
kó UFC, a Vasas Kubala 
Akadémia és az ETO FC 
négyes harcolhat a végső 
sikerért. Izgalmas mér-
kőzéseket hozott az elő-
döntő, majd a két vesztes 
a hármadik, a két győztes 
a „nagy utazásért” mér-
kőzött. Előbb a piros-ké-
kek bizonyultak jobbnak 
a zöld-fehéreknél, majd 
a felcsúti fiúk bizonyí-
tották, hogy nincs náluk 
jobb csapat széles e hazá-
ban. Minden mérkőzésü-
ket fölényesen, magabiz-
tos játékkal nyerték meg, 
izgalmas kérdés, mire 
lesznek képesek a spa-
nyolországi döntőben.

Végeredmény: 1. Pus-
kás Akadémia. 2. Illés 
Lurkó UFC. 3. Vasas Ku-
bala Akadémia. 4. ETO 
FC.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Óbudán át Spanyolországba
A Puskás Akadémia nyerte a Danone Focikupát

A győztes Puskás Akadémia aranylábú gyerkőcei

Fotó: Zumpf András
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Május utolsó szerdáján tíz-
ezrek sportoltak a Magyar 
Szabadidősport Szövetség 
koordinálásával. A szerve-
zők idén 3 millió 857 ezer 
430 darab 15 perces aktív 
testmozgást mértek a részt-
vevőknél, amely közel 1000 
óra mozgás összesen.

A Kihívás Napja Ma-
gyarország legna-

gyobb szabadidősport 
ese ménye. Az ötlet Ka-
nadából származik, de a 
versengés hamar megho-
nosodott szerte a nagy-
világban, Magyarország 
1991-ben kapcsolódott 
a mozgalomhoz. Óbu-
da színes területi adottsá-
ga megannyi szabadidő-
sportnak ad kiváló teret, 
számos sportegyesület je-
leskedik és öleli fel a sza-
badidős sportolás széles 
palettájának lehetőségeit. 

Sportágak
A Kihívás Napja alkal-

mából az érdeklődők ki-
próbálhatták a természet-
járást, különböző vízi- és 
küzdősportokat, a gim-
nasztikai és akrobatikus 
tornát, a vívást, úszást és 
persze a labdajátékokat. 
Az egyesületek az akti-
vitások fokozására telep-
helyeiken több mozgás-
forma kipróbálására is 
lehetőséget adtak, jutal-
mul az Óbudai Sport Kft. 
a résztvevőknek ajándék-
kal kedveskedett.

Az esemény során sze-

repet kaptak a kerületben 
ingyenesen működő kö-
zösségi sportolási lehető-
ségek is, mint az Óbudai 
Nordic Walking Klub és a 
Közösségi Torna program. 

Iskolák 
versenyben

Az eseményhez isko-
lák is csatlakoztak város-
részünkből és az Óbudai 
Szabadidőparkban meg-
hirdetett csapatversenyek 
közül négy sportágban – 
strandröplabda, labdarú-
gás, streetball, asztalite-
nisz – mutathatták meg, 
mit tudnak. Öt iskola, a 
Varga István Kereskedel-
mi, Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és Szakiskola, az 
Aquincum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Ál-

talános Iskola, az Óbudai 
Nagy László Általános Is-
kola Váradi utcai telephe-
lye, a Pais Dezső Általá-
nos Iskola és a Zipernows-
ky Károly Általános Iskola 
mérettette meg magát. Lel-
kesedésüknek köszönhető-
en aktivitásuk összesítve 
elérte a 6000 egységet. 

Egyesületi 
kihívások

Tovább színesítették a 
programot az egyesületi 
kihívások: a Római-par-
ton a vízi telepek részvé-
telükkel egy üde színfol-
tot biztosítottak a nagy 
melegben. Felfrissülni a 
Csillaghegyi strandon is 
volt lehetőség, ahol a Ró-
mai Sportegyesület várta a 
csobbanni vágyókat. A tá-

gas zöldterületen pedig az 
Óbudai Baseball Aréná-
ban nemcsak a pályával és 
az eszközökkel, hanem a 
sportággal is meg lehetett 
ismerkedni közelebbről. A 
Fless Sportegyesület játé-
kos sorversennyel készült. 
A gimnasztika alapjait a 
Budai Akrobatikus Sport 
Egyesület tornacsarnoká-
ban volt lehetőség kipró-
bálni. A Diamond egyesü-
let a hapkidoval, az OJC 
és Ledényi iskola pedig 
a judoval ismertette meg 
az érdeklődőket. A Ma-
gyar Wing Tsun Egyesü-
let békásmegyeri iskolá-
ja „Az önbizalom titka!” 
program alkalmával bete-
kintést adott a keleti harc-
művészetek világába, ön-
védelmi technikákat sajá-
títhattak el a sportolni vá-
gyók. A III. kerületi Torna 
és Vívó Egylet is aktívan 

részt vett a kihívást telje-
sítők között, aktivitásuk 
742 egységgel járult hoz-
zá az óbudai eredmények-
hez. A labdajátékok közül 
a labdarúgást a Csillaghe-
gyi MTE és a ASR Gáz-
gyár Egyesület, a kézilab-
dát OKSI SE képviselte. 

Gördültek
Akik az extrém techni-

kai sportokhoz vonzód-
nak, a Kihívás Napja ke-
retében ingyenes belépés-
sel ellátogathattak a Gör-
zenálba: 14000 négyzet-
méteren elterülő görkor-
csolya és szabadidőpark-
ban próbálhatták ki a gör-
korcsolyázás, a gördesz-
kázást és a kerékpározás 
felszabadító élményét.

Idősek 
mozgásban

A megmérettetéshez 
csatlakoztak természete-
sen az idősek is, az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató 
Intézmény Klubjai 637 
megszámolt aktivitással 
járultak hozzá a végered-
ményhez.

6. helyen
Óbuda-Békásmegyer 

idén első alkalommal vett 
részt az országos meg-
mozdulásban és az ered-
ményekhez 9 ezer 478 da-
rab aktivitással járult hoz-
zá, amely 142 ezer 170 
perc mozgást eredménye-
zett. Óbuda a település lé-
lekszám arányának meg-
felelően a Települések 
VII. kategóriájában indult 
és a 6. helyezést érte el.

Jól szerepelt a városrész a Kihívás Napján

Kerékpáros kirándulás
A nemzetközi programhoz kapcsolódva a polgár-
mesteri hivatal dolgozói rövid bemelegítés után ke-
rékpáros kirándulásra indultak. Az önkormányzat ez-
zel csatlakozott ahhoz a több mint 1500 hazai telepü-
léshez, amely fontosnak érzi felhívni a figyelmet az 
egészséges életmód és a rendszeres mozgás fontos-
ságára. A Kihívás napját 1991 óta rendezik május utol-
só szerdáján, amely a világ talán legnagyobb egy na-
pon zajló lakossági sporteseménye, több mint 50 or-
szág részvételével. Az esemény célja: a lakosság fi-
gyelmének felhívása a sportra, a közösségi játékokra, 
az egészséges életmódra, kedvteremtés a rendsze-
res sportoláshoz. A polgármesteri hivatal munkatársai 
egy 15 perces bemelegítést követően kerékpárra pat-
tantak és egészen a Római-partig kerekeztek, ahol az 
Óbuda Sport Kft. munkatársai frissítővel várták. 
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Harmadik alkalommal ren-
dezték az Óbudai Kézműves 
Sörök Fesztiválja - Kisüzem 
2018 rendezvényét a III. ke-
rületben, melynek célja 
egyebek mellett a kulturált 
és minőségi italfogyasztás 
népszerűsítése volt. 

Idén a hazai nedűk se-
regszemléjén 23 ma-

gyar sörfőzde mintegy 
200 kézműves sörével, 
ingyenes zenei progra-
mokkal, gasztrocseme-
gékkel, érdekességekkel, 
bemutatókkal és sörmes-
ter workshopokkal vár-
tak mindenkit a szerve-
zők a Fő téren és a Ko-
buci kertben május 25-
27. között.

A kézműves sörök kü-
lönlegessége elsősor-
ban szélesebb ízskálájuk-
ban és naturális összete-
vőikben rejlik. A legjobb 
sörmesterek akár százfé-
le természetes alapanyag 
kombinációival keverik ki 
a különleges ízeket. Hogy 
mindez pontosan hogyan 
is történik, az érdeklő-
dők megtudhatták a ren-
dezvényt kísérő ingyenes 
sörmester workshopokon. 
A legjobb hazai nedűket 
a résztvevő hazai sörfőz-
dék szakemberei mutat-
ták be, köztük a Kisüze-
mi Sörfőzdék Egyesületé-
nek áprilisi versenyén dí-
jazott gyémánt- és arany-
diplomás söröket is.

Nem maradt el a feszti-
válhangulat sem, ingyenes 
nagykoncerteken kínáltak 
zenei élményeket a kiláto-
gatóknak Rátonyi Kriszti-
na televíziós műsorveze-
tő háziasszonyi kalauzo-
lásával. Fellépett a Péterfy 
Bori & Love Band, a Fran 

Palermo, a Canarro, a Ma-
gidom, az Ezüst-Patak, a 
Redbreast Wilson & The 
Juke Joint Revival, a Ke-
rekes Band, az Ed is On, 
a Mörk, a Stoned és a The 
Carbonfools is.

A rendezvény az Es-
ernyős Óbudai Kulturá-

lis, Turisztikai és Infor-
mációs Pont szervezés-
ében Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának 
támogatásával valósult 
meg a Kisüzemi Sörfőz-
dék Egyesülete és a Ko-
buci kert közreműködé-
sével.                         km

Kézműves sörök Óbudán
– Kisüzem 2018 ingyenes koncertekkel és sörmester workshopokkal –

Fotó: Zumpf András
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A részlegesen rekonstruált 
Symphorus Mithraeum az 
ókori római település vallási 
életének egy titokzatos kul-
tuszát mutatja be.

L áng Orsolya, a mú-
zeum igazgatója a 

június 21-ei megnyitón 
hangsúlyozta: a részle-
gesen rekonstruált Sy-
mphorus Mithraeum az 
ókori római település 
vallási életének egy ti-
tokzatos kultuszát mu-
tatja be élményszerűség-
re törekedve.

- A szentélyt 1941-ben 
tárták fel, ám az itt talált 
kivételes lelet-együttes 
darabjai, köztük a bika-
ölő Mithras istenség kul-
tuszszobra, csak most, 
77 évvel később láthatók 
először együtt, eredeti 
környezetükben – mond-
ta Zsidi Paula régész, 
az Aquincumi Múzeum 
nyugalmazott igazgatója.

A régészeti park délke-
leti részén megnyílt kiál-
lítóhely külseje az egyko-
ri épület tömbjét idézi, ez-
zel jól illeszkedik a közeli 
Festőház, római lakóépü-
letet bemutató korhű mo-
delljéhez. Az épületbelső 
kialakítása tükrözi a szen-

tély egykori belső terét, 
a nagyrészt eredeti, hely-
színen előkerült emlékek 
elhelyezésével.

Zsidi Paula kiemelte: 
a keleti eredetű misztéri-
umvallás Mithras, a nap 
fia győzelmét ünnepel-
te a sötétség, és azt szim-
bolizáló mitikus bika fe-
lett. A kultusz részletei-
ről keveset tudunk, mivel 
a beavatottakat titoktar-
tás kötelezte. 

A szentély romjai sokáig 
egy nem látogatható, fák-
kal és gazzal benőtt terü-
leten feküdtek, amely csak 
az 1990-es években került 
vissza a múzeum gondozá-
sába. A romok fölé emelt 
védőépület ötlete csaknem 
20 éve született meg, a fő 
cél a maradványok meg-
óvása, valamint egy méltó 
kiállítóhely kialakítása volt 
a Mithras-szobor számára 
– fűzte hozzá.

A fertőrákosi mithra-
eum után az aquincumi 
szentély Magyarország 
második látogatható Mi-
thras kultuszhelye. Az új 
állandó kiállításon a láto-
gatók megismerkedhet-
nek a Mithras vallás leg-
fontosabb jellemzőivel, 
a kultusz aquincumi em-
lékeivel és a mithraeum 
történetével is. 

Az ismeretterjesztést a 
csaknem 150 eredeti tárgy 

és másolat mellett kisfilm 
és animáció is segíti. A 
szentély, amelynek belső 
jelképrendszere az embert 
körülvevő kozmosz meg-
jelenítésére törekedett, a 
kultuszszobor feliratán 
megörökített adományo-
zóról, Symphorusról kap-
ta elnevezését.

- Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma (Em-
MI) 31 millió forinttal 
támogatta a mithraeum 
kialakítását a Kubinyi 
Ágoston-programon ke-
resztül – mondta Hatházi 
Gábor, a tárca főosztály-
vezetője.  Az Emmi mel-
lett a Nemzeti Kulturális 
Alap (NKA) és a Fővá-
rosi Önkormányzat is tá-
mogatta a projektet. 

A műemléki tervezés H. 
Vladár Ágnes, Ybl-díjas 
építész nevéhez fűződik, 
aki az 1941-ben tucatnyi 
darabra széttört állapotban 
feltárt, eredetileg minden 
bizonnyal festett Mithras-
kultusszobor egyedülálló 
szépségét emelte ki az át-
adó ünnepségen. 

A Mithras-szentélyt 
először június 23-án, a 
Múzeumok Éjszakáján 
láthatta a közönség az 
Aquincumi Múzeumban.

Mithras-szentéllyel bővül Aquincum

A név az olaszoktól szárma-
zik. A XVIII. században 
ugyanis itáliai selyemgyáro-
sok telepedtek meg a környé-
ken. 1780-ban a Zanesi csa-
lád selyemcérnázóját, majd 
1786-ban a selyemgombolyí-
tóját a szintén olasz Apotino 
Mazzocato tervei szerint a 
mai Miklós téren kezdték épí-
teni. ez az egyedülálló, ovális 
alakú épület, Magyarország 
egyik legrégebbi gyárépülete 
még ma is áll.

A selyemcérnázó la-
tin neve filatorium 

volt, a szálak felgombo-
lyítására szolgáló esz-
köz neve olaszul filato-
rio, így lett a terület ne-
ve lassan filatori.

Bár a selyemüzem tönk-
rement, a textilipar ma-

radt. A jelenlegi Filato-
rigát-megállónál látható 
például az egykori haris-
nyagyár, ennek a keríté-
sén sorakoznak a graffi-
tik. Érdekesség, hogy egy 
1928-as térkép feljebb, 
északabbra jelöli a Filato-
ri-nak nevezett városrészt, 
mint a mostaniak a Bojtár 
utca és a Zay utca között.

És honnan ered a gát 
elnevezés?

Onnan, hogy a környé-
ken valóban gátat emel-
tek. Az 1838-as nagy árvíz 
után ugyanis itt nem épült 
ki védmű, emiatt az 1875-
76-os árvíz betört a város-
részbe. Az itt található 4 
patak miatt is veszélyessé 
vált a dolog, mivel az ára-
dó Duna visszaduzzaszt-
hatta a vizüket.

Az Egykor.hu informá-
ció szerint 1881-82-ben 
épült meg a gát a Bécsi út 
és Duna közötti és – er-
re merőlegesen – a Du-
na-parton a Zichy utcáig. 
A gáthoz épített felhajtók-
nak köszönhetően (példá-

ul a Meggyfa, Sorompó, 
Templom utcáknál, ha-
jógyári hídnál) a gát ko-
ronáját útként használ-
hatták, sőt a szentendrei 
HÉV-vonal 1888 óta lé-
tező Filatorigát állomásá-
tól 1906-ban iparvágányt 

is fektettek a gátra a Bé-
csi úton lévő Újlaki tégla-
gyárig, közben a Honvéd-
ség élelmezési raktárához 
(később Óbudai malom) 
és az Óbudai Fehérítőhöz. 
Az útvonal megnevezése 
három évtizeden át Filato-
rigát volt, csak 1911-ben 
jelent meg a Budapesti ut-
cajegyzékben a Hévízi és 
a Bogdáni út megjelölés. 

Utcáink, tereink névadói
Honnan ered a Filatorigát elnevezés?

Fotó: Egri Dalma
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Június utolsó előtti napjára esik a két 
apostol, Péter és Pál névünnepe.  De 
június 29-e nem csak emiatt volt je-
lentős nap, hanem azért is, mert álta-
lában ekkor kezdődött el az aratás. 
emellett, ehhez a dátumhoz kötődik a 
halászok ünnepe is, akik védőszent-
jük előtt tisztelegtek ilyenkor.  A búza 
betakarítása mindig is az egyik leg-
fontosabb mezőgazdasági esemény 
volt, ezért nem véletlen, hogy szá-
mos szokás fűződik e naphoz. 

Halászok pártfogója
A kettős névnap egyike Péter 

apostol. Ő a tizenkét apostolok 
közül való volt, nevét minden 
írás elsőként említi a tanítvá-
nyok közül.  A hagyomány sze-
rint Jézus neki adta a menny-
ország kulcsait, ezért is állt min-
dig nagy tiszteletben. Mivel Pé-
ter halász volt, nem véletlen, 
hogy a halászok, halászcéhek 
pártfogójukként tisztelték. 

A térítő apostol
A korai kereszténység jelentős 

alakja volt Pál apostol, akinek ki-
emelkedő szerepe volt a keresz-
ténység elterjesztésében. Írásai az 
Újszövetség fontos elemeit alkot-
ják, nagy része volt a keresztény 
teológia kifejlődésében. Tevékeny-
sége miatt többször is letartóztat-
ták. Utolsó fogsága alatt Rómá-

ban állították bíróság elé. A legen-
da szerint mindkét apostolt júni-
us 29-én végezték ki i. sz. 67-ben, 
Rómában. Pétert keresztre feszí-
tették, de a saját kérésére fejjel le-
felé, mert nem tartotta méltónak, 
hogy úgy haljon meg, mint mes-
tere. Pál apostolt lefejezték, mivel 
őt, mint római polgárt ez a tisztes 
halálmód illette meg. 

Hogyan lett ünnep?
A népi megfigyelések szerint 

június 29-e után kezdődött az iga-
zi nyár. Úgy tartották, előtte pár 
nappal szakad meg a búza tö-
ve, vagyis, már nem nő tovább, 

csak érik. Azért kapott a gazdasá-
gi életben Péter-Pál napja fontos 
szerepet, mert ilyenkor ünnepel-
ték meg, hogy beérett a gabona. 
Szerte az országban az aratóknak 
misét tartottak ekkor a templo-
mokban, amelyre az aratásra ké-
szülő férfiak mentek el, volt, hogy 
a szerszámaikat is magukkal vit-
ték.  Az aratni készülőket és esz-
közeiket is megáldotta a pap.

Aratási szokások 
és hiedelmek

Az aratás sikerét számos hiede-
lemmel és szokással igyekeztek 
biztosítani, melyek gyakran vallá-

sos jellegű szertartásokkal is össze-
kapcsolódtak. Ilyen volt az, hogy a 
munkát fohászkodással, imádko-
zással, kalapemeléssel kezdték, így 
tisztelve meg az életet jelentő ga-
bona beérését, az aratás lehetősé-
gét, kezdetét. Az első kévének, az 
elsőnek learatott búzaszálaknak ki-
emelt jelentőséget tulajdonítottak, 
ezekből a baromfiknak adtak, hogy 
egészségesek és termékenyek le-
gyenek. Hittek az első kéve beteg-
ségelhárító szerepében, az arató a 
hátára kötötte, hogy ne fájjon. 

A legtöbb hagyomány azon-
ban az aratás végéhez kapcsoló-
dott. Szokás volt, hogy egy kis 
darabon talpon hagyták a gabo-
nát. Egyrészt, hogy ez a madara-
ké és a szegényeké legyen, más-
részt, hogy a következő eszten-
dő is jó termést hozzon. Ahogy 
az első, úgy az utolsó kévéhez is 
különféle hiedelmek kötődtek.  
Általában ebből készült az ara-
tókoszorú, amit a földesúr kapott 
meg, de az utolsó kalászokból 
mindenki vitt haza egy kis cso-
mót, amit az őszi vetőmag közé 
elegyítettek. Az aratókoszorú kü-
lönféle formájú és nagyságú le-
hetett, csigaszerű, korona formá-
jú, koszorú alakú. A koszorút a 
legszebb búzakalászokból fon-
ták, gyakran mezei virágokkal, 
szalagokkal is feldíszítették. 

Péter és Pál napi szokások

Aratás idején

Bográcsban is készülhet
Természetesen az aratáshoz kapcsolód-
nak hagyományos ételek. Ez általában 
bográcsban főtt tarhonya vagy lebbencsle-
ves, esetleg pörkölt vagy paprikás krumpli 
volt.  Több olyan étel is van, amit az aratók-
ról neveztek el, jelezve így is, hogy mennyi-
re fontos volt, mit esznek e nehéz munkát 
végzők. Sok helyen az asszonyok vitték ki 
a földeken dolgozóknak az ételt, de előfor-
dult, hogy a helyszínen, bográcsban készí-
tettek ebédet. Most néhány, a szokásokba 
illeszkedő receptet ajánlunk. 

Kaszásleves
Hozzávalók: 20 dkg nyers füstölt sonka, 50 
dkg burgonya, 2 dl tejföl, 1,5 evőkanál liszt, 
só, 2 babérlevél, kevés ecet. 
Elkészítés: vékonyra felszeleteljük a son-
kát, egy kevés vizet aláöntve, legalább fél 
óráig pároljuk, majd zsírjára sütve pirítjuk. 
Feltesszük főni a megtisztított, kockára vá-

gott burgonyát, megsózzuk, babérlevél-
lel ízesítjük, és lassú tűzön forraljuk, míg 
a burgonya megpuhul. Simára keverjük a 
lisztet a tejföllel, besűrítjük vele a levest, 
hozzáadjuk a sonkát, és ízlés szerint ecet-
tel savanyítjuk. 

Rakott tarhonya
Hozzávalók: 25 dkg tarhonya, 5 paprika, 3 
paradicsom, 2 vöröshagyma, 6 db főtt to-
jás, 25 dkg kolbász, 2dl tejföl, 1teáskanál 
fűszerpaprika, 5 evőkanál olaj, só ízlés 
szerint, 5 dl víz.
Elkészítés: a tarhonyát kevés olajon meg-
pirítjuk, ízlés szerint sózzuk, felengedjük 
annyi forró vízzel, amennyi ellepi és fedő 
alatt annyi ideig pároljuk, míg az összes le-
vét elfövi. A tojásokat megfőzzük, megpu-
coljuk és felkarikázzuk a kolbásszal együtt. 
A vöröshagymát, paprikát, paradicsomot 
megtisztítjuk, cikkekre szeleteljük, olajon 
megsütjük, meghintjük fűszerpaprikával, 

ízlés szerint fűszerezzük, a végén beleke-
verjük a tejfölt. Olajjal kikent közepes tep-
siben elterítjük a tarhonya felét, ráöntjük a 
tejfölös lecsót, rátesszük a kolbász- és to-
jáskarikákat, befedjük a maradék tarhonyá-
val. A tetejét meglocsoljuk a tejfölös lével 
és előmelegített sütőben készre sütjük. Ko-
vászos uborkával kínáljuk. 

Grízes sütemény
Hozzávalók: 3 tojás, 6 csapott evőkanál bú-
zadara, 6 csapott evőkanál cukor, 1 teáska-
nál citromhéj, 2 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor
Elkészítés: a tojásokat kettéválasztjuk, a 
fehérjét habbá verjük. A tojássárgáját elke-
verjük a cukorral, hozzáadjuk a grízt és a 
citromhéjat, majd óvatosan összekeverjük 
a felvert tojásfehérjével. Kivajazott, liszte-
zett tepsibe öntjük, előmelegített sütőben 
mintegy 20 perc alatt megsütjük, ha kész, 
kivesszük a sütőből, ráöntjük a vaníliás 
cukros tejet, és tálaljuk. 
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Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon való bérbeadására
A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodá-
si Bizottsága az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő alábbi lakások bérbeadására hir-
det pályázatot.
A teljes pályázati kiírás megtekinthe-
tő a Budapest Főváros III. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 
2.) és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit 
Zrt. központjában (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7.), valamint az önkormányzat 
honlapján (www.obuda.hu) és az Óbudai 
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. honlapján 
(www.ovzrt.hu). A pályázatra történő je-
lentkezéshez nyomtatványok 2018. júni-
us 29. napjától Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatalának 
Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint 
a szociális szolgáltató főosztály ügyfél-
szolgálati irodájában átvehetők. A pályá-
zati nyomtatványok beszerzése és a pá-
lyázaton való részvétel ingyenes. 
A lakbér, a víz és szemétátalány díjai ön-
kormányzati rendelet, illetve a Fővárosi 
Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsola-
tos ármegállapításai alapján módosulhat-
nak.
A nyertes pályázónak a döntésről szó-
ló hivatalos értesítés kézhezvételét kö-
vető 15 napon belül be kell nyújtania 

a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Földmérési, Távérzékelési és Földhiva-
tali Főosztály által kiállított Ingatlan-
tulajdon fennállásáról szóló hatósági 
bizonyítványt.
A nyertes pályázónak vállalnia kell az 
előre fizetős óra felszereléséről a köz-
üzemi szolgáltatóval történő szerződés-
kötést. A lakás bérbeadására vonatkozó 
szerződést a szerződéskötésről szóló ér-
tesítéstől számított 60 napon belül kell 
megkötni. A bérleti jogviszony 5 év ha-
tározott időre jön létre. A beköltözés vár-
ható időpontja a szerződéskötést köve-
tő nap. A bérleti jogviszony ismételt biz-
tosítására legfeljebb 1 alkalommal, leg-
feljebb 5 év időtartamra kerülhet sor. A 
bérleti szerződéseket közjegyzői okirat-
ba kell foglalni.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. július 26. 12 óra. Helye: a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája 
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), szo-

ciális szolgáltató főosztály ügyfélszolgá-
lati irodája (1033 Budapest, Fő tér 2.).
A pályázat benyújtásakor adategyezte-
tés céljából a pályázók és az együttköl-
töző családtagok személyi azonosító ok-
mányait (személyi igazolvány, lakcím-
kártya), vagy azok másolatát be kell mu-
tatni! A pályázatokat az egészségügyi, 
szociális- és lakásgazdálkodási bizott-
ság 2018 szeptemberi ülésén bírálja el. 
A döntésről a szociális szolgáltató főosz-
tály a pályázókat legkésőbb 2018. 10. 15. 
napjáig írásban értesíti.
Az önkormányzat tulajdonában álló 
egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szó-
ló, 9/2015. (II.16.) számú rendelet mó-
dosításával a lakáspályázat kiírásának 
és elbírálásának szabályai megváltoz-
tak, ezért kérjük, hogy a pályázati ki-
írást figyelmesen olvassák el és a nyom-
tatvány kitöltésénél valamint a szük-
séges mellékletek csatolásánál ennek 
megfelelően járjanak el!

Sor
szám Út / utca Emelet m2 Szobaszám Komfortfokozat Alaplakbér 

Ft/m2

1. Gyűrű 3 57 1+2 fél összkomfortos 440,-Ft
2. Hollós K.L. 6 51 2 összkomfortos 440,-Ft
3. Hollós K.L. 4 51 2 összkomfortos 440,-Ft
4. Margitliget 8 52 1+1 fél összkomfortos 440,-Ft
5. Víziorgona 3 50 1+2 fél összkomfortos 440,-Ft
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Rejtvényünkben Nagy László „Nyári ének” cí-
mű verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 5. és a 
függőleges 1. sorok alatt.
VÍZSZINTES: 1. Pénz tolvajnyelven. 5. Az idézet 
első része (zárt betűk: L. L. R. B.). 14. Díszíti. 15. 
Fürkésznél. 16. Papagájnév. 17. Női név. 18. Illen-
dő. 19. Belül lezser! 20. Rájegyez? 22. Dús betűi ke-
verve. 23. Tulajdonosom. 25. Békakezdemény. 26. A 
nagy varázsló. 27. Zita egynemű betűi. 28 Véd. 29. 
Tejképződmény, névelővel. 31. Része. 32. Ragado-
zó madár. 35. Megkevert tok! 37. Köszöntő. 38. Sze-
mélyes névmás. 39. Kiejtett mássalhangzó. 40. To-
jás németül. 41. Össze-vissza tép! 42. Kissé ütközik. 
44. Máltai, svéd és vatikáni autók jele. 46. Névelős 
kóstolgatni való. 48. Silvester Stallone beceneve. 49. 
Mezőgazdasági eszközök. 51. Tizenhárom órára. 52. 
Vajon tol? 53. Cserjeféle. 55. Rész.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második része (zárt 
betűk: E. É. K.). 2. Ok társa. 3. Ütsz. 4. Szópótló, 
fordítva. 6. Egyes és többes szám első személy. 7. 
Győr-Sopron-Mosoni helység. 8. Iga, járom angolul. 
9. Thai, máltai és spanyol autók jele. 10. Meló egy-
neműi. 11. Cigarettázik. 12. Cink és lutécium vegy-
jele. 13. L-lel az elején dicsőségét veszti. 17. E.Á.M. 
20. Rábeszélte. 21. Névelős árus. 24. Kutyafajta. 25. 
Étkező. 29. A. É. S. 30. Tárgyas mutatószó. 31. Pa-
pírlap. 32. Végeknél elfutó! 33. Vadul táncol. 34. 
Nagyicce része! 36. Félegyházánk. 39. Zenei han-
gok sora. 42. Kálium és szelén vegyjele. 43. Nincs-
telen egyik kifejezése. 45. Úgy gondolja. 46. Ezüst, 
nitrogén és hidrogén vegyjele. 47. Orosz tó. 50. Gya-
kori magyar vezetéknév. 51. E. Á. E. 52. Hajóvég. 
54. Például röviden. 55. Római ötszázegy.

Nyári ének

Az esernyős által szervezett, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata 
támogatásával két éve zajló Bike & 
Breakfast akció népszerűvé vált a 
kerékpárosok körében. A programot 
támogató pékségek és vendéglátó-
helyek közül ezúttal a this Is Mel-
bourne too kávézó mutatkozik be.

A Záhonyi utcában kiala-
kított egyedülálló, városi 

dzsungel hangulatú konténer-
kávézóban 2014 óta várják a ká-
vé szerelmeseit. Alapvető cél-
kitűzésük a legmagasabb mi-
nőségű speciality kávé biztosí-
tása a nagyközönség számára. 
A Graphisoft Park zöld terüle-
tei, égbe nyúló platánfái egya-
ránt lehetővé teszik ezt a típusú 
kikapcsolódást. A speciality ká-
vé és az ausztrál életérzés támo-
gatóiként kétféle világos pörkö-
lésű kávét kínálnak az ide érke-
ző vendégeknek: az egyik a bu-
dapesti Racer Beanstől, a má-
sik pedig a londoni származású 
Workshop Coffee-tól. Minde-
mellett friss pékárukat, glutén-
mentes süteményeket, édessé-
geket is tartanak a polcokon. A 
This Is Melbourne Too a hideg 
italok terén sem okoz csalódást: 
a Fritz Kola organikus üdítő, 
vagy a Mama Lemonade bio li-
monádé között mindenki meg-

találhatja az ízlésének megfele-
lő variációt. 

A kávézó kezdetek óta a brin-
gás társadalom és a közlekedé-
si forma elkötelezett támogató-
ja, legyen szó hétvégi családos 
tekerésről, hétköznapi munká-
ba járásról, vagy versenyszerű 
edzésről. Az említett okok miatt 
egyértelmű volt, hogy a nem-
zetközi kerékpárút mentén elhe-
lyezkedő konténerkávézó elsők 
között kezdeményezte és vesz 

részt az ingyenes Bringásregge-
lik Óbudán programsorozatán. 
Az akció májustól október vé-
géig tart, a kávézó összesen öt 
alkalommal friss pékáruval, ká-
véval és narancslével várja az 
előzetesen regisztráló biciklise-

ket. A This Is Melbourne Too az 
akción kívül is szívesen látja a 
hozzájuk kerékpárral érkezőket. 
Az év bármely szakaszában ká-
véfogyasztásukból 10 százalék 
kedvezményt kapnak. 

LA 

This Is Melbourne Too – a kerékpárosok elkötelezett támogatója

Bringásreggelik Óbudán

Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapataik, vagy versenyzőik eredmé-
nyeiről, írjanak rövid összefoglalót és küldjék el a lovasalbert@
gmail.com e-mail címre!



38 2018. 12. számpályázat – állás

Pályázat önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az önkormányzat 
tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A teljes pályázati kiírás és a lakásokról készült műszaki leírások személyesen megtekinthetők a Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), valamint a laká-
sokról készült fotókkal együtt  elérhető az önkormányzat honlapján (www.obuda.hu) és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pályá-
zatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2018. június 29. napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájá-
ban, valamint a szociális szolgáltató főosztály ügyfélszolgálati irodájában átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes. 

Sor
szám Út / utca Emelet Lift m2 Szoba-

szám
Komfort
fokozat

Alaplakbér 
Ft/m2

Helyreállítás 
költsége

Lakásbérleti díj-
ba beszámítható

1. Hollós Korvin Lajos 5 van 50     2 összkomfortos 706,-Ft 2.600.000,-Ft 400.000,-Ft
2. Hollós Korvin Lajos 6 van 50  1+2 összkomfortos 706,-Ft 4.100.000,-Ft 600.000,-Ft
3. Juhász Gyula 1 nincs 61  2+1 összkomfortos 706,-Ft 3.800.000,-Ft 1.600.000,-Ft
4. Lajos fszt. nincs 43     1 komfortos 646,-Ft 4.200.000,-Ft 1.700.000,-Ft

5. Raktár 2 nincs 51  1+1 félkomfortos/ felújítás 
után komfortos 646,-Ft 4.500.000,-Ft 1.900.000,-Ft

6. Raktár fszt. nincs 33     1 komfortos 646,-Ft 4.500.000,-Ft 1.600.000,-Ft
7. Tímár 3 nincs 86     3 komfortos 646,-Ft 4.300.000,-Ft 1.600.000,-Ft
8. Váradi 7 van 69  2+1 összkomfortos 706,-Ft 3.900.000,-Ft 1.400.000,-Ft
9. Víziorgona 10 van 50  1+2 összkomfortos 706,-Ft 3.300.000,-Ft 1.200.000,-Ft

10. Ágoston 1 van 32      1 összkomfortos 706,-Ft 3.100.000,-Ft 1.200.000,-Ft
11. Királyok 1 van 32      1 összkomfortos 706,-Ft 2.900.000,-Ft 1.300.000,-Ft
12. Lajos 3 van 30      1 összkomfortos 706,-Ft 2.500.000,-Ft 950.000,-Ft
13. Nagyszombat 3 nincs 42  1+1 komfortos 646,-Ft 4.300.000,-Ft 1.600.000,-Ft
14. Pacsirtamező fsz. nincs 62  2+1 komfortos 646,-Ft 3.200.000,-Ft 1.300.000,-Ft
15. Pacsirtamező 3 nincs 35     1 komfortos 646,-Ft 3.900.000,-Ft 1.400.000,-Ft
16. Pacsirtamező 3 nincs 25     1 komfortos 646,-Ft 3.300.000,-Ft 1.200.000,-Ft
17. Szindbád 1 van 32     1 összkomfortos 706,-Ft 1.800.000,-Ft 300.000,-Ft
18. Szindbád 2 van 32     1 összkomfortos 706,-Ft 2.600.000,-Ft 450.000,-Ft
19. Szőlő 5 van 48     2 összkomfortos 706,-Ft 2.900.000,-Ft 500.000,-Ft
20. Víziorgona 8 van 50     2 összkomfortos 706,-Ft 4.080.000,-Ft 950.000,-Ft

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fő-
városi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján 
módosulhatnak.
A nyertes pályázónak a döntésről szóló hivatalos értesítés kézhezvételét 
követő 15 napon belül be kell nyújtania a Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály által kiállított 
Ingatlantulajdon esetleges fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt.
A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 120 napon belül a 
lakásra vonatkozó helyszíni felmérési jegyzőkönyvben részletezettek szerint a 
felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettségnek 
eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A beköltözés várható 
időpontja a szerződéskötést követő nap. A bérleti jogviszony ismételt biztosítására 
legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év időtartamra kerülhet sor. 
A Vagyonkezelő a költségelvű pályázat esetében – legfeljebb a helyszí-
ni felmérési jegyzőkönyvben meghatározott bekerülési költség beszá-
mítható összegének mértékéig – megállapodást köt a bérlővel a bérbe-
számítás módjának meghatározásáról az alábbiak szerint:

b) a megállapodás megkötésének feltétele bérbeszámítási előszerződés 
megkötése, amelyre a felújítási kötelezettség megkezdése előtt kerül sor,
c) az előszerződésben meghatározott csatolandó dokumentumok meglétét és a 
felújítási munka elvégzésének felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi,
d) a bérbeszámítási megállapodás megkötésére a Vagyonkezelő által kiál-
lított teljesítésigazolás kiadását követően kerülhet sor,
e) a bérbeszámítás a havi bérleti díj 100%-áig lehetséges,
f) amennyiben a bérleti jogviszony a bérbeszámítás megtérülését megelőzően 
megszűnik, úgy a bérlő és a Vagyonkezelő elszámolni kötelesek egymással a 
bérbeszámítási megállapodásban foglaltak szerint. A fennálló összegből le kell 
vonni a bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 26. 12 óra. Helye: a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája (1033 Budapest, Harrer Pál utca 
2.), szociális szolgáltató főosztály ügyfélszolgálati irodája (1033 Budapest, 
Fő tér 2.). A pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az 
együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazol-
vány, lakcímkártya), vagy azok másolatát be kell mutatni!
A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizott-
ság 2018 szeptemberi ülésén bírálja el. A döntésről a szociális szolgálta-
tó főosztály a pályázókat legkésőbb 2018. 10. 15. napjáig írásban értesíti.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról 
szóló, 9/2015. (II.16.) számú rendelet módosításával a lakáspályázat kiírá-
sának és elbírálásának szabályai megváltoztak, ezért kérjük, hogy a pályá-
zati kiírást figyelmesen olvassák el és a nyomtatvány kitöltésénél valamint a 
szükséges mellékletek csatolásánál ennek megfelelően járjanak el!

ÓvodaPedaGÓGuSoK felvétele. A Cseresznyevirág Mű-
vészeti Óvoda pályázatot hirdet 4 fő óvodapedagógusi munkakör be-
töltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A munka-
végzés helye: 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2. Illetmény, juttatá-
sok: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései alapján. A pályázat elbírálása során előnyt jelent: jártas-
ság kézművességben, hangszer használat. A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz; végzettsé-
get igazoló oklevél másolata; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatás-
ra vonatkozólag is), amely 3 hónapnál nem régebbi; egészségügyi al-
kalmasság. Jelentkezni lehet: postai úton (Cseresznyevirág Művészeti 
Óvoda – 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2.). E-mailen: pais-o@kszki.
obuda.hu. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20., illet-
ve folyamatosan az álláshely betöltéséig. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2018. július 27., illetve folyamatosan az álláshely betöltéséig. 
A munkakör az elbírálást követően, 2018. augusztus 21-től tölthető be. 
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