
Egyévnyi felújítás után ismét látogatha-
tó a megújult, az alkotó életművét újra-
gondolva bemutató Vasarely Múzeum. 

Idén folytatódik az intézmények ener-
getikai korszerűsítése: két óvoda és 
egy háziorvosi rendelő újul meg.

Kinyitottak a fővárosi fürdők, köztük 
a Csillaghegyi, a Pünkösdfürdői és a 
Római is.
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Megújult a Vasarely Múzeum Energetikai korszerűsítés Fürdőnyitás Óbudán is

395

Aquincum • ArAnyhegy • Belső-ÓBudA • Békásmegyer • Békásmegyer-ÓfAlu • csillAghegy • csúcshegy • filAtorigát • hármAshAtár-hegy • kAszásdűlő • mátyáshegy
 • mocsárosdűlő • hAjÓgyári-sziget • remetehegy • rÓmAifürdő • rÓmAi-pArt • solymárvölgy • táBorhegy • testvérhegy • törökkő • újlAk • ürömhegy

Lapzártakor érkezett: Egyedülálló régészeti leletre bukkantak a Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum régészei a Csillaghegyi 
Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó munkaterületen néhány héttel ezelőtt. Az egyik római korból származó sírból többek közt egy bronz figurális dí-
szekkel, istenalakokkal és a mitológiából ismert lényekkel gazdagon díszített kocsi került elő. A szenzációs lelet feltárásának részleteiről az Aquincumi 
Múzeumban tudhattak meg érdekes részleteket a sajtó képviselői június 22-én                                                                                             Tudósítás a 14. oldalon

Szenzációs római kori kocsisír Csillaghegyen

Megyeszékhelyek között 
díjazta a III. kerület 

család- és gyermekbarát tö-
rekvéseit, intézkedéseit a Há-
rom Királyfi, Három Király-
lány Alapítvány.

Óbuda-Békásmegyer szoci-
ális elkötelezettségét jól mu-
tatja, hogy a Gyermekbarát 

Település, kétszeres Idősbarát 
Önkormányzat, Fogyatékos-
ságbarát Munkahely és Ke-

rékpárosbarát Munkahely dí-
jak mellett immár a Családba-
rát hely elismerést is magáé-
nak tudhatja. 

Bővebben a 4. oldalon

Ingyenes szünidei étkeztetés
Idén nyáron is ingyenesen ebédelhet minden III. kerületi, rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 
amennyiben a szülő igényli és megrendeli azt.  Tudnivalók a 4. oldalon

A Kisüzem 2017 elnevezésű három-
napos sörfesztivált Bús Balázs, 

Óbuda-Békásmegyer polgármestere 
egy hagyományos fahordó csapraveré-
sével nyitotta meg június 9-én. Ezt kö-
vetően három napig a söröző óbudaiaké 
és a zenéé volt a Fő tér valamint Szent-
lélek tér és környéke, beleértve a Zichy-
udvart és a Kobuci kert területét is.

Részletek a 35. oldalonÓbudai Búcsú június 24-25. a Szentlélek téren

Családbarát helyen élünk Fesztivál 
házi sörökkel

Fotó: Benkő Vivien Cher
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A kulturális intézmények zö-
me bekapcsolódott az Óbu-
dai Nyár eseménysorozatá-
ba: az Óbudai Kulturális 
Központ békásmegyeri és 
kaszásdűlői háza, az Óbu-
dai Múzeum és filiája, a 
Goldberger Textilipari Gyűj-
temény, az Óbudai Platán 
Könyvtár, az Óbudai Társas-
kör, az Esernyős  Kulturális, 
Turisztikai és Információs 
Pont, az Aquincumi Múze-
um, a Kobuci kert és a Felli-
ni Római Kultúrbisztró is.

A nagysikerű, ingye-
nes Fő téri koncer-

tek sorát, immár hagyo-
mányosan az Óbudai Da-
nubia Zenekar nyitotta 

a   Háry-kalanddal. He-
tente újabb és újabb ze-
nei csemegékkel örven-
deztetik meg a közönsé-
get, a görög The Speakea-
sies’ Swing Band, a Csík 
zenekar, Gájer Bálint, Lá-
nyi Lala, Vastag Tamás, 
a Studio11 Ensemble és a 
Budapest Táncművésze-
ti Stúdió a swing arany-
korát idézi majd koncert-
jével. A Joe Fritz Band, 
a Dániel Balázs Boogie 
Woogie trió és a Budapest 
Ragtime Band tolmácso-

lásában jazz örökzöldeket 
hallgathatunk. S végül El 
Encuentro–Dino Saluzzi 
és az Óbudai Danubia Ze-
nekar zárja a Fő téri kon-
certek sorát.

A Zichy-udvarban a 
jazz és a vérforraló la-
tin dallamok kedvelői 
egyaránt úgy érezhetik, 
hogy nekik kedvez a sze-
rencse, hiszen a töretlen 
népszerűségnek örven-
dő Matt Bianco lép majd 
fel. A színházkedvelőkre 
is gondoltak a szervezők, 
mert őket egy új köntösbe 
bújtatott Shakespeare da-
rabbal, a Sok hűhó sem-
miért-tel lepik meg han-
gulatosan, szabadtéren.

Óbudai Búcsú
Az Óbudai Nyár kö-

zönsége nem csak a ke-
rület kulturális életé-
ből kap ízelítőt, megis-
merkedhet hagyománya-
inkkal is. A több mint 
250 éves múlttal büsz-
kélkedhető Óbudai Bú-
csú kétnapos, színes for-
gataggal várja vendé-
geit június 24-én és 25-
én. A program első nap-
ján bemutatkoznak a né-
met nemzetiségi hagyo-
mányőrző egyesületek, 

részesei lehetünk a ha-
gyományos kórustalál-
kozónak. Ezúttal is fel-
lépnek majd a nagy ked-
vencek Ötvös Csilla éne-
kesnő és növendékei és a 
szombati záró koncertet 
az operett sztárjai Zsa-
don Andrea és Szolnoki 
Tibor adja. Vasárnap a 
kicsiket az Alma együt-
tes szórakoztatja, a fel-
nőtteket Wolf Kati, a Hot 
Jazz Band, valamint Illé-
nyi Katica koncertje.

Zene és színház 
Az Óbudai Társaskör-

ben klasszikus jazz örök-
zöldek, swing és boogie-
woogie ragtime standar-

dek várják a közönséget 
a Joe Fritz Band, a Dáni-
el Balázs Boogie Woogie 
trió és a Budapest Ragti-
me Band tolmácsolásá-
ban. A zene minden mű-
faja szerepel a kínálatban 
az Anima Musicae Ka-
marazenekar, a Snétber-

ger Trió, a Figaró házas-
sága, a Budapesti vonó-
sok és a Budapest Klez-
mer Band koncertje is. A 
prózai darabok rajongó-
it a Párterápia, a Gyógy-
ír északi szélre című elő-
adásokkal várják.

Aquincumban ezúttal 
is a természetes díszlet 
inspirálta a darabválasz-
tást,  így az Amphitryont 
láthatja a közönség.

A 3K előtti Pethe Fe-
renc téren, újból utca-
színházi előadásra vár-
ják a nagyérdeműt, ahol 
új felfogásban láthatják 
Molnár Ferenc népszerű 
darabját, a Liliomot. 

A mozirajongókat a 
Kobuci Kertmoziban 
és a Fellini Kultúrbiszt-
ró Partmozijában nagy-
sikerű filmek sora szóra-
koztatja ingyenesen.

Blues Fesztivál 
A világzene és a blues 

híveinek is tartogatnak 
meglepetést. A Kobuci 
kertben a Rupa & The 
April Fishes lép fel és a 
jubileumi 5. alkalomból 
egyhetes Blues Feszti-
vált rendeznek hazai és 
külföldi fellépőkkel.

A kerület múzeumai is 
gazdag választékkal vár-
ják a látogatókat, és nem 
csak a Múzeumok Éj-
szakáján (június 24.) 
lesz érdemes ellátogat-
ni az Óbudai Múzeum, 
az Aquincumi Múzeum, 
a Goldberger Textilipari 
Gyűjtemény tárlataira és 
programjaira.

Hadrianus-Kassák 
Kerületünk több ismert 

és elismert képzőművész-
nek ad otthont, így az 
Óbudai Nyár programjá-
ban mindig remek kiál-
lítások szerepelnek. Las-
san már megszokja a kö-
zönség, hogy itt nemcsak 
galériákban találkozhat 
műalkotásokkal, hanem 
a Kórház utcai szabadté-
ri tárlaton is, ahol ezúttal 
a Hadrianus ünnepi évet 
hirdető Aquincumi Mú-
zeum tárlata mutatkozik 
be, s idén izgalmas fotó-
kiállítással kapcsolódik 
a programba az Óbudai 
Promenád is.

A programfüzetek és 
minden, az eseményso-
rozatot jellemző arcu-
lattal Kassák Lajos előtt 
tisztelegnek, halálának 
50. évfordulója alkal-
mából.

Békásmegyeren, foly-
tatva a hagyományokat a 
Csobánka Tér-Zene csá-
bítja a látogatókat, ahol 
változatos műfajú koncer-
teket rendeznek az Aelia 
Sabina Percussion Or-
chestra, a Széll Kulturá-
lis Egyesület részvételé-
vel, Balkán Csokrot ad-
nak át június 24-én 17 órai 
kezdettel  a kerület bolgár, 
görög, román és a szerb 
nemzetiségi önkormány-
zatainak kulturális cso-
portjai.                               Sz. 

Programról programra 

Zenei csemegék a Fő téren 

Csobánka Tér-Zene

S ahogy már megszokhatták, Békásmegyeren 
vesznek búcsút a nyártól és az Óbudai Nyár ren-
dezvénysorozatától is augusztus 26-án a Hékás-
Békással. Napközben családi programok sora vár-
ja a közönséget, majd délután koncertekkel ked-
veskednek nekik. Fellép a Hot Jazz Band, Molnár 
György harmonikaművész és koncertzenekara, a 
B52,  végül a Révész–Závodi: Piramis évek kon-
certtel intenek búcsút egy évre a szervezők.          

Fotók: Benkő Vivien Cher
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Hoppál Péter kultúrá-
ért felelős államtitkár 

megnyitó beszédében el-
mondta, hogy a felújítás-
nak köszönhetően mostan-
tól méltó körülmények kö-
zött látogatható a magyar 
képzőművészet külföldön 
is egyik legismertebb, iko-
nikus alakjának művésze-
tét bemutató gyűjtemény. 
Vasarely úgy építette kül-
földi karrierjét, hogy min-
dig hazatért, soha nem fe-
ledte, nem tagadta ma-
gyarságát. Saját korát több 
lépéssel megelőzve vált 
korszakos zsenivé és hitet 
tett a magasművészet al-
kotásainak sokszorosítása, 
mindenki számára elérhe-
tővé tétele mellett, amivel 
új korszakot nyitott a mű-
vészettörténetben – tette 
hozzá az államtitkár.

Pierre Vasarely, a mű-
vész unokája, a Vasarely 
Foundation elnöke meg-
köszönte a magyarorszá-
gi múzeumi szakembe-
rekkel való jó együttmű-
ködést, valamint felidéz-
te a húsz évvel ezelőtt el-
hunyt művésszel kapcso-
latos élményeit, többek kö-
zött egy közös magyaror-
szági látogatásukat, vala-
mint azt, hogy nagyapja 
gyakran beszélt Magyaror-
szággal kapcsolatos elköte-
leződéséről, szülőhazája és 
a magyar nyelv iránti szere-
tetéről. Meggyőződése sze-
rint a művészetet nem lehet 
csupán az elitnek fenntarta-

ni. Korabeli kiáltványában 
úgy fogalmazott, hogy a jö-
vő művészete vagy közös 
kincs lesz, vagy nem lesz – 
mondta Pierre Vasarely.

Baán László, a Szépmű-
vészeti Múzeum főigazga-
tója megköszönte az egy 
évig tartó beruházásban 
résztvevők munkáját, va-
lamint azt, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériu-
ma mintegy 300 millió fo-
rintot fordított a leromlott 
állapotú, több mint kétezer 
négyzetméteres épület fel-
újítására. Az erősen átvi-
zesedett falak új szigetelést 
kaptak, megújult a hom-
lokzat és a tetőszerkezet 
egy része is, illetve korsze-
rűsítették a világítástech-
nikát, a műtárgyraktárat 
és a kiállítótereket.

A június 21-től látogat-
ható kiállítás mintegy 150 
műtárgyat és számos do-
kumentumot felvonultató 
újrarendezett állandó tárla-
ta új megvilágításba kíván-
ja helyezni Victor Vasarely 
(1906-1997) életművét. 
A kiállítás kurátora, Imre 
Györgyi a megnyitót meg-
előző tárlatvezetésen el-
mondta, hogy az új anyag 
részletesen foglalkozik az-
zal a rövid, de nagyhatású 
időszakkal, amelyet a pá-
lyakezdő művész Bortnyik 
Sándor budapesti iskolájá-
ban, a Műhelyben töltött 
el, ahol alapvetően grafikai 
képzést kapott. Vasarely 
1947-től az optikai vizs-

gálódásai hatására fordult 
a geometrikus absztrakt 
művészet felé, majd az ’50-
es és ’60-as években jutott 
el a nevével fémjelzett ki-
netikus művészethez. Jel-
legzetes mélyreliefjeit a 
gyermekkora Pécs környé-
ki házainak kétrétegű ab-
lakain átszűrődő fény játé-
ka inspirálta. 

A tárlat két helyszínén 
interaktív élménypontok 
várják a közönséget, ahol 
virtuális szemüvegeket 
felvéve a látogatók há-
rom dimenzióban szem-
lélhetnek meg különle-
ges nézőpontból egy-egy 
Vasarely-alkotást. A mú-
zeum gyűjteményét Vic-
tor Vasarely 1982-ben 

adományozta Magyar-
országnak. A több mint 
400 egyedi és sokszoro-
sított alkotást tartalmazó, 
a művész egész életpá-
lyáját áttekintő kollekciót 
bemutató múzeum har-
minc éve, 1987-ben nyi-
totta meg kapuit az óbu-
dai Zichy-kastély épület-
ében.                         B. Z.

Ismét látogatható a megújult Vasarely Múzeum
Lapzártakor érkezett: Egyévnyi felújítás után nyitották meg új-
ra a Szépművészeti Múzeum Vasarely Múzeumát június 19-én 
az óbudai Zichy-kastély épületé ben. Az átadó ünnepségen je-
len volt Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Baán László, a Szépmű-
vészeti Múzeum főigazgatója, valamint Pierre Vasarely, a Vasa-
rely Foundation elnöke. A Victor Vasarely életművét bemutató, 
újragondolt állandó kiállítás ismét várja közönségét Óbudán.

Krúdy Gyula író életéhez kap-
csolódó műveket festettek az 
óbudai Tanuló utcában lévő 
Katolikus Plébánia mellék-
épületének falára. A 350 
négyzetméter nagyságú tűz-
fal Benkő Katalin képzőmű-
vész tervei alapján újult meg.

A Krúdy Gyula író 
életéhez kapcsoló-

dó művek élő könyvtár-
ként láthatók mostantól a 
helyi Katolikus Plébánia 
melléképületén, a Tanu-
ló utca 1-ben. A felületen 
több mint tíz művész dol-

gozott két héten át, és 220 
liter festéket használtak 
el. A munkálatokat most 
is szakszerű, a műsza-
ki előírásoknak megfele-
lő felújítás előzte meg. A 
projekt Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere felkérésére jött 
létre azzal a szándékkal, 
hogy a Krúdy-sétánynak 
elnevezett területen zajló 
fejlesztéseket előkészítse. 
A területet azért nevezték 
el az íróról, mert Krúdy a 

Tanuló utca szomszédsá-
gában élt.

- Óbuda különösen 
fontos helyszín a Színes 
Város életében, ugyanis 
itt készült el az első Va-
sarely ihlette festmény 
2010-ben, a mostani fes-
tést pedig a közelben lé-
vő református parókia 
Kós Károly terveire épü-
lő tűzfalfestése előzte 
meg – mondta Flór Pé-
ter, a Színes Város Cso-
port egyik vezetője.

Újabb színes tűzfal

Fotók: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István
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A Családbarát hely kitüntető 
címet az alapítvány sajtótá-
jékoztatóján adták át június 
13-án egy II. kerületi étte-
remben. Az elismerést Bús 
Balázs polgármester nevé-
ben dr. Gallóné Nagy Judit, 
a polgármesteri hivatal szo-
ciális szolgáltató főosztá-
lyának vezetője vette át.

Óbuda-Békásmegyer 
Ö n ko r m á ny z a t a 

2013-ban csatlakozott a 
Három Királyfi, Három 
Királylány mozgalom-
hoz, azóta a városházára 
kitűzzük a babazászlót, 
ha önkormányzati dol-
gozó családjában baba 
születik. Az önkormány-
zat számos támogatás-
sal igyekszik ösztönözni 
a családalapítást, gyer-
mekvállalást. A kerület 
szolgáltatásai, rendez-
vényei, kiterjedt szociá-
lis ellátórendszere, kul-
turális- és sportprogram-
jai mind azt a célt szol-
gálják, hogy a III. kerü-
let vonzó legyen a csalá-
dok számára. A védőnői 
szolgálat számos oktató-, 

felkészítő és támogató 
programot szervez a vá-
randós és kisgyermekes 
anyukák, családok szá-
mára, a kerület 11 böl-
csődéjében 958 férőhely 
várja a gyermekeket, 
ahol a családok az ellátá-
son felül számos önként 
vállalt, plusz szolgálta-
tást is igénybe vehetnek. 

A szociálisan rászoruló 
családok részére a támo-
gatások széles palettáját 
biztosítjuk a beiskolázási 
segélytől a továbbtanulá-
si támogatáson át a gyer-
mekétkeztetésig. A kerü-
let nagy rendezvényein, 
így többek között Óbuda 
Napján, az Óbudai Ny-
ár és az Advent Óbudán 

programjain valamennyi 
korosztály talál magának 
tartalmas és színvonalas 
programot. Az önkor-

mányzat célja, hogy ke-
rületi lakosai úgy érez-
zék, Óbuda-Békásme-
gyer valóban Családba-
rát hely, és jó itt élni! – 
hasngsúlyozta a díját-
adáson dr. Gallóné Nagy 
Judit főosztályvezető.

Skrabski Fruzsina, a 
Három Királyfi, Három 
Királylány  Alapítvány 
elnöke elmondta, hogy 
azért ez a 12 település, 
városrész kapta meg ezt 
a kitüntető címet, mert 
ezeken a településeken 
alakulhatott helyi cso-
portja a mozgalomnak. 
Óbuda-Békásmeg yer 
mellett többek között 
Békéscsaba, Debrecen, 
Eger, Győr, Székesfehér-
vár, Szeged is részesült 
az elismerésben.

Családbarát helyen élünk 

A mozgalmat 2009-ben Kopp Mária orvos hívta élet-
re azzal a céllal, hogy annyi gyerek születhessen, 
ahányat a családalapító fiatalok terveznek. Felméré-
sek szerint a fiatal párok két-három gyereket szeret-
nének, ám végül átlagosan mindössze 1,3 gyermek 
születik meg a kapcsolatokból.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata évek óta megszervezi a rászoruló gyer-
mekek szünidei étkeztetését. Bár a törvény csak a hátrányos és halmozottan 
hátrányos kiskorúak esetében teszi ezt kötelezővé, a kerület vezetése fontos-
nak tartja, és továbbra is biztosítja ezt a lehetőséget minden rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára is.
A szolgáltatást formanyomtatványon lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal 
Szociális Szolgáltató Főosztályának Ügyfélszolgálati Irodáján a 2017. június 
19.–2017. augusztus 31. közötti időszakra.
A megrendelt tálcás, melegíthető ebéd – mely főételből, valamint levesből 

vagy desszertből, gyümölcsből 
áll – az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi Központ 
két telephelyén ( Váradi utca 9-
11. vagy Kelta utca 5.) vehető át 
munkanapokon 12-15 óra között.
Az igénybevétel feltétele a rend-
szeres gyermekvédelmi ked-
vezmény megléte, ezért kérik, 
hogy a jogosultág érvényes-
ségét mindenki ellenőrizze, és 
szükség esetén a meghosszab-
bítása érdekében intézkedjen!
További részletes információk az 
alábbi telefonszámokon kérhető-
ek a szolgáltató főosztály munka-
társainál: 
Kittlerné Orosz Valéria (437-
8546); Estók Anikó (437-8559); 
Breierné Bugár Judit (437-8917).
A III. kerület vezetése bízik ben-
ne, hogy az intézkedés sok csa-
lád számára nyújt segítséget a 
nyár folyamán.

Ingyenes szünidei étkeztetés a rászoruló gyermekeknek
Az ország számos gyógy-
szertárában tartottak pati-
kanapot, melyhez a Szent 
Flórián Gyógyszertár is 
csatlakozott június 7-én. A 
rendezvény középpontjában 
az allergia állt.

A cél az volt, hogy az 
eddiginél is közvet-

lenebb kapcsolatot ala-
kítsanak ki a gyógysze-
részek és a szakasszisz-
tensek a patika környé-
kén élőkkel. A patikanap 
idén az allergiáról szólt, 
mely ma már népbeteg-

ségnek számít, egyre több 
embert érint. A szakem-
berek nem csak az egész-
séges, helyes életmódra, a 
betegségek megelőzésé-
re vonatkozó tanácsokkal 
készültek, hanem a meg-
előző és gyógyító készít-
ményekre, azok hatásaira 
is felhívták a figyelmet. A 
betérők bármilyen egész-
ségügyi témában feltehet-
ték kérdéseiket. A gyer-
mekeket külön program-
mal várták, arcfestést is 
kérhettek, és meglepetés 
ajándékot kaptak.         sz

Patikanap az allergiáról

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István
Fotó: Antal István
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Két kerületi óvoda és egy 
háziorvosi rendelő fejlesz-
tése valósul meg a nyár fo-
lyamán a kerületben.

Jó hír a Belső-óbudai 
Mókus Óvoda és az 

Ágoston Művészeti Óvo-
da pedagógusai és óvodá-
sai, valamint az Óbuda ut-
cai háziorvosi rendelő pá-
ciensei és dolgozói számá-
ra, hogy már javában foly-
nak az energetikai korsze-
rűsítési projekt munkála-
tai. Jó ütemben halad a ki-
vitelezés, a rendelő épület-
re már felkerültek a hőszi-
getelő táblák, és az óvoda-
épületeknél is jól halad a 
szigetelés.

A három intézmény-
ben sok gondot oko-
zott az, hogy a napsüté-
ses nyári napokon a fa-
lakon belül megrekedt a 
meleg, illetve a téli hi-
degben csak nagy ener-
giaveszteséggel érhet-
ték el a komfortos hő-

érzetet. Többek között 
ezekre a problémákra je-
lent megoldást az Euró-
pai Unió Európai Regio-
nális Fejlesztési Alapjá-
nak, valamint Magyaror-
szág Kormányának Szé-
chenyi 2020 programja, 
melynek keretén belül az 
önkormányzat sikeresen 
pályázott és jutott a kivi-
telezéshez szükséges for-

ráshoz. A KEHOP-5.2.9 
-16-2016-00087 azonosí-
tó számú projekttel meg-
valósuló energetikai kor-
szerűsítés során az épü-
letek új homlokzati hő-
szigetelést és új nyílászá-
rókat kapnak, illetve sor 
kerül tetőszigetelésre és 
napelemek telepítésére is. 
Az energetikai korszerű-
sítés által a nyári meleg-

ben csökken a belső hő-
mérsékleti terhelés, télen 

pedig kevesebb energia 
felhasználásával érhető el 
az optimális hőfok.

A felújítási munkálatok 
befejezéséig minden érin-
tett lakos szíves türelmét 
és együttműködését ké-
ri a projektet koordiná-
ló Óbuda-Békásmegyer 
Városfejlesztő Nonpro-
fit Kft. A tervek szerint 
őszre befejeződnek a fej-
lesztések, így a gyerekek 
és a páciensek már kor-
szerűbb, esztétikusabb 
és kellemesebb körülmé-
nyek között tölthetik a kö-
vetkező telet.

Homlokzati tervek a 
11. oldalon

Folytatódik az intézmények energetikai korszerűsítése

Nem mindennapi kulturális 
élményben lehetett része 
annak, aki idén is ellátoga-
tott az önkormányzat és az 
Óbudai Szociális Szolgálta-
tó Intézmény jóvoltából 19. 
alkalommal rendezett művé-
szeti fesztiválra. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan az ese-
ménynek a Csobánka téri 
közösségi ház adott ott-
hont, ahol több, mint 300 
óbudai nyugdíjas polgár 
mutatkozott be műsorával. 

A fellépők és felkészí-
tőik a szervezés so-

rán különös figyelmet for-
dítottak arra, hogy a szó-
rakozással együtt kultu-
rális értéket, fontos gon-
dolatokat is közvetítsenek 

a közönség felé. Így idén 
is sokszínű, tartalmas elő-
adássorozat szórakoztatta 
a közönséget. 

A színjátszók hol hu-
morral, hol lélekig ha-
tó üzenetekkel nyerték el 
a közönség tetszését. A 
versmondók a magyar köl-
tészet műveiből adtak elő 
egy csokorra valót. Emel-
lett voltak, akik saját köl-
teményükkel álltak szín-
padra. Az énekesek, kóru-
sok szebbnél szebb dala-
ikkal arattak nagy sikert, 
sokszor a közönség együtt 
énekelt a fellépőkkel. 

Hosszú hetek szorgal-
mas felkészülése előz-
te meg a fesztiválon va-
ló bemutatkozást, amely-
hez Mohácsi Attila, a 
Győri Nemzeti Színház 
színművésze is segítsé-
get nyújtott. A művé-

szeket és érdeklődőket 
Müller Istvánné intéz-
ményvezető köszöntötte, 
majd mindkét nap végén, 
szakértő zsűri értékelte 
a látottakat. Budai Ilo-
na, Kossuth-díjas nép-
dalénekes, Juhász Róza 

rendező-színművész és 
Brezináné Kökény Júlia, 
a közösségi ház nyugal-
mazott igazgatója mél-
tatta a nyugdíjas fellépők 
kitartását, pozitív hozzá-
állását, művészi teljesít-
ményét.

Művészeti fesztivál 2017

Több száz szépkorú lépett színpadra 

A fesztivál programsorozatát hagyományosan a képzőművészeti és kézműves kiállítással 
nyitották meg június 1-jén

Fotók: Antal István

Megjelenésünk Lapunk következő száma július 
14-én, pénteken jelenik meg. Újságunk korábbi számai 
is olvashatók a www.obuda.hu honlapon. 

MOB-BizOttsági elnÖk. A Magyar Olimpiai 
Bizottság elnökségének döntése értelmében sin-
kó Andrea (az Óbudai WDSE elnöke) lett a MOB 
sportolói bizottságának elnöke. 
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata támogatásával a 
2016/2017-es tanévben is 
folytatódott az óvodai úszás-
oktatás. A program során a 
gyerekek hat héten át heti két 
oktatáson vettek részt.

Az oktatás struktú-
rájának átalakítá sá-

val ebben a tanévben ok-
tóberi kezdettel a kerü-
letben működő óvodák 
nagycsoportosai vehet-
tek részt az oktatáson, 
ami 21 óvoda 30 tagin-
tézményében mintegy 
1300 gyermek úszástu-
dásának fejlődését tet-
te lehetővé. A program 
megvalósításában, az 
oktatásban a Római Te-
niszakadémia és a Ró-
mai Sportegyesület vett 
részt. Az oktatók ki-
emelt figyelmet fordí-
tottak azoknak a gyere-
keknek a tanítására, akik 

már korábban megszer-
zett alapismeretekkel 
rendelkeztek. Így min-
denki a maga tudásához 
mérten egyenletes fejlő-
dést ért el. 

Fontos, hogy a gyere-
keket már óvodás kor-
tól megismerkedjenek 
az egészséges életmód-
dal, a mozgás és a sport-
ra való igény már ebben 
a korban kialakuljon. 
Ahogy nőnek a gye re-
kek, fejlő dik figyel mük 

és koor di ná ciós kész sé-
gük, job ban meg ér tik az 
uta sí tá so kat és élve zik 
a csa pat mun kát is. Eb-
ben a kor ban a komplex 
moz du lat so rok kal már 
erő sít hető a moz gás ko-
or di ná ció és a kon cent-
rá ció, a moz gás kihat az 
intel li gen cia ter mé sze-
tes fejlő dé sére is.

Az úszás ma már hoz-
zá tartozik az alapvető 
ismeretek, készségek kö-
zé, mindemellett egyike 

a legrégebbi verseny-
sportoknak, ezért esett 
a választás az úszás ok-
tatására. A program leg-
fontosabb célja a gyere-
kek víz közegével való 
megismertetése, az ala-
pok elsajátítása, hiszen 
vannak, akik ezen alkal-

mak során találkoznak 
rendszeres edzés kerete-
in belül először a vízzel. 
Egy-egy kurzus után so-
kan kapnak kedvet az 
úszáshoz, úgy a szabad-
idős, mint a sportszerű-
en űzhető tevékenység-
ként.

A mozgásszervi rehabilitá-
ciós osztály a következő ál-
lomása a „Fogadj örökbe 
egy helyiséget a Szent Mar-
git Kórházban!” kezdemé-
nyezésnek. A Gelbert Eco 
Print Kft. korszerű fitnesz-
gépet, egy futópadot ado-
mányozott, ezzel is hozzájá-
rulva az itt kezelt betegek 
korszerűbb ellátásához. 

A családias hangula-
tú  ünnepségen dr. 

Badacsonyi Szabolcs fő-
igazgató  elmondta,  a ti-
zenharmadik örökbefoga-
dás a mostani, és örven-
detes, hogy egy újabb osz-
tály talált támogatóra. Az 
egy évvel ezelőtt elindí-
tott kezdeményezés jó hí-
re nagyon hamar elter-
jedt, folyamatos az érdek-
lődés a támogatási lehető-
ségekről.  Kiemelte: bízik 
abban, hogy az intézmény 
önerőből kivitelezett be-
ruházásai és fejlesztései 
mellett a támogató part-
nerek segítségével megva-
lósuló eszközbeszerzések, 
felújítások a betegelége-
dettség növelését, a Szent 
Margit Kórház és összes-
ségében az egészségügyi 

ellátás ágazati szinten tör-
ténő kedvező megítélését 
is segítik. 

Gellér Róbert, a Gel-
bert Eco Print Kft. ügy-
vezetője adta át a fitnesz-
gépet dr. Plavecz Julian-
na osztályvezető főorvos-
nak.  Hangsúlyozta a tár-
sadalmi felelősségvállalás 
fontosságát. Helyi vállal-
kozóként fontosnak érez-
te, hogy segítséget nyújt-
son a gyógyuló betegek-
nek. A Gelbert Eco Print 
Kft. ma már Óbuda egyik 

legjelentősebb kapacitású 
nyomdája.  Fontosnak ér-
zik, hogy minél nagyobb 
figyelmet fordítsanak a 
szűkebb környezetükben, 
Óbudán élő emberekre. A 
cég vezetése ezért döntött 
úgy, hogy csatlakoznak a  
programhoz. 

Dr. Plavecz Julianna 
köszönetet mondott az 
adományozásért, és be-
mutatta azt a terápiás 
szakmai munkát, mely-
lyel segítik a hozzájuk 
érkező betegek mielőbbi 

gyógyulását. A mozgász-
szervi rehabilitációs osz-
tályon 35 ágyon végez-
nek komplex rehabilitá-
ciós kezelést. Tevékeny-
ségük  kiterjed a stroke-
on átesettek, a krónikus 
neurológiai betegséggel 
élők, a baleseti sérüléses 
állapotok, a perifériás ér-
betegségek, illetve a de-
generatív, ízületi és ge-
rincbetegségek komplex 
rehabilitációs kezelésére.  

A foglalkoztatóban le-
hetőség nyílik művészet-

terápiás tevékenységek-
re is, az „alkotásokból” 
rendszeresen kiállításokat 
szerveznek a betegtársak 
és a hozzátartozók részé-
re. A foglalkoztatóban ki-
alakított kis konyhasarok 
és a szintén itt kialakított 
minifürdőszoba ad lehe-
tőséget az önellátás gya-
korlására. Ehhez a komp-
lex terápiás sorozathoz 
tudják csatlakoztatni az 
adományozott futópadot, 
mely a korszerűbb beteg-
ellátást és a szakmai team 
munkáját segíti. 

A futópad, mind a já-
rástanításban, mind pe-
dig az egyensúlyfejlesz-
tésben komoly segítsé-
get nyújt. A gép állítható 
funkciójának köszönhe-
tően alkalmas a kondíció 
javításhoz is, de nagy se-
gítséget jelent a járáskép 
megfelelő visszaállításá-
hoz és a lépéshossz beál-
lításához. A futópad se-
gítségével a rehabilitá-
ciós munkában olyan új 
szegmens nyílt meg az 
osztály számára, ami je-
lentősen könnyítheti a 
gyógytornászok munká-
ját. 

Fitneszgéppel, futópaddal gazdagodott a Margit kórház 

1300 óvodás tanult meg úszni az elmúlt tanévben

Fotók: Antal István
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Kiemelkedő közéleti tevékenységével országos és 
nemzetközi elismerést szerzett a kerületnek dr. Pa-
czolay Péter jogtudós, politológus, akinek ezért az 
Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára címet adomá-
nyozta idén a képviselő-testület. Az Alkotmánybí-
róság korábbi elnökét, a volt római nagykövetet 
munkájáról és óbudai kötődéseiről kérdeztük.

- A kitüntetés indoklása szerint hozzájárult 
Óbuda-Békásmegyer jó hírnevének öregbítésé-
hez. Ugyanakkor Ön a kerületben is lakik. Mi-
óta él itt és hogyan érzi magát Óbudán?

- Lényegében gyerekkoromtól kötődöm Óbu-
dához, hiszen nagyszüleimnek Csillaghegyen, a 
Rókahegyen volt házuk, így a nyaraimat ott töl-
töttem náluk. A ház még ma is megvan. Édes-
anyám és a feleségem is Óbudán dolgozott, míg 
én magam 1985-ben lettem óbudai lakos, ami-
kor a Pók utcai lakótelepre költöztünk, majd az-
tán 1997-ben jöttünk át Csillaghegyre. Érzelmi-
leg egyfelől azért kötődöm a kerülethez, mert 
gyerekkoromban még láttam a régi Óbudát, 
majd annak fejlődését, másrészt pedig a Pók ut-
cai lakótelepen is mindig vonzottak a római ko-
ri emlékek, a romok, illetve a közeli Aquincum, 
amely a Rómán kívüli egyik legjelentősebb ró-
mai kori emlék, és számomra különösen fontos. 
Érdekes és egyben megható volt például, ami-
kor római nagyköveti munkám idején elindul-
tam Csillaghegyről a repülőtérre, majd amikor 
megérkeztem Rómába és onnan a lakásomba 
utaztam, akkor mindkét alkalommal római víz-
vezeték mellett mentem el. 

Hasznos munkakörök 
az Alkotmánybíróságon

- Az ilyen fajta kötődésének volt valami köze 
ahhoz, hogy aztán később római nagykövet lett?

-Olaszországhoz, az itáliai kultúrához min-
dig is vonzódtam. Például az egyetemi disszer-
tációmat, majd azután a kandidátusi értekezé-
semet is Machiavelliről írtam, de soha nem él-
tem Olaszországban. Nem vágytam külügyi 
karrierre, de mégis elvállaltam, amikor lehető-
ség nyílt Rómába menni, ahol aztán majdnem 
két évet töltöttem. Rómát persze soha sem lehet 
megismerni, de sokat tanultam, máshogy látom 
az építészetet, a művészetet, mint korábban.

- Az Alkotmánybíróságon egészen az elnöki 
posztig többféle szerepet is betöltött. Van még 
olyan személy, aki úgy ismeri a testület műkö-
dését, mint Ön? 

Biztos, hogy van, mert volt olyan kollégám, 
Holló Andrásra gondolok, aki több időt töltött el 
itt, mint én, és szintén a főtitkárságtól az elnöki 
pozícióig dolgozott itt, sőt, ő végig itt volt, míg én 
hat évet távol töltöttem. Ezzel együtt gyakorlatilag 
valamennyi jogászi munkakört betöltöttem, ami 
nagyon hasznos számomra most egy másik, eu-
rópai bírói szervezetbe való bekerüléskor is. Segít, 
hogy nem csak bíróként láttam egy ilyen testüle-
tet, hanem munkatársként és főtitkárként is. Több, 
mint húsz évet töltöttem ebben az épületben és a 
rendszerváltás utáni életemet alapvetően ez töltöt-
te ki, bár mellette mindig egyetemen is oktattam.

Több idő a jogtudományra
- Ez év áprilisától az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának bírája. Milyen teendőkkel jár ez a 
pozíció?

- Valamennyire ismertem ezt az intézményt, 
ahova korábban többször meghívtak előadni is, 
de valójában a belső működéséről én is most tud-
tam meg sok újdonságot. Nagyon sok belső eljá-
rási, szervezeti reformot hajtanak végre ebben a 
testületben, aminek az az óriási ügyteher az oka, 
amivel a bíróság küszködik. Például jelenleg 
több mint tízezer magyar beadvány van a bíró-
ság előtt, amelyeknek elvileg mindegyikét kell a 
nemzeti bírónak látnia. A bíróság az Emberi Jo-
gok Európai Egyezménye alapján vizsgálja az elé 
került panaszokat, tehát nem az alkotmány alap-
ján, ahogy az alkotmánybíróságok. Negyvenhét 
ország tagja a szervezetnek, ami azt jelenti, hogy 
negyvenhét bíró van. Nem ilyen tömegben ítél-
kezünk, hanem hét fős tanácsokban végezzük a 
munka érdemi részét, és az előkészítésben mint-
egy hatszáz fős titkárság segíti a testületet. Szá-
momra például meglepő volt, hogy maguknak a 
bíróknak nincs közvetlen munkatársuk, ami a 
hazai gyakorlattól eltérő munkaszervezést igé-
nyel. Az eddigi tapasztalatok alapján azt mond-
hatom, hogy nagyon barátságos volt a strasbour-
gi fogadtatás, és a munkát érdekesnek találtam. 

- Az említett feladatok állandó utazással jár-
nak az érintett országok között. Mindemellett 
hogy marad ideje a jogtudományi és az oktatói 
munkásságához?

- A tanítás radikálisan lecsökken, mert úgy 
gondolom, hogy az egyetemi munkámat teljes 
értékűen a bírói állás mellett nem tudom foly-
tatni. Már Rómában is hiányzott az oktatás, 
de azt remélem, hogy mindezt a jogtudomá-
nyi munkával tudom majd kompenzálni, ami-
re viszont az elmúlt években nem jutott elég 
időm. Strasbourg városának a nyugalma, az ot-
tani életvitel lehetőséget teremt arra, hogy a bí-
rói munka mellett a jogtudománnyal bővebben 
foglalkozzak.

Aquincumnak súlya van
- Óbudán idén Hadrianus-emlékév van, ép-

pen akkor, amikor Ön a római nagykövetségről 
már leköszönt. Hatnak az ilyen kulturális ese-
mények az olasz-magyar kapcsolatokra?

- Azt tapasztaltam, hogy az ilyen kulturális vi-
szonyoknak meghatározó szerepük van. Azzal, 
hogy történelme során Magyarország ezer szál-
lal kötődik Olaszországhoz, hazánknak és nagy-
követének is más a helye a többi országhoz ké-
pest. Megérkezésem idején és az azt követő idő-
szakban nem voltak különösebben jók a politikai 
kapcsolatok a két ország között, egyrészt az el-
térő politikai színezetű kormányok, de még in-
kább a migráció eltérő megítélése és kezelése mi-
att. Ez utóbbi mindenképpen konfliktust jelentett 
a két ország között, hiszen az Olaszországba ér-
kező migránsok befogadását előíró európai dön-
téssel mi nem értettünk egyet. Mindennek azon-
ban a kulturális és a tudományos együttműkö-
désben, de a gazdaságiban sem volt nyoma. Ilyen 
szempontból a két év kevés volt ahhoz, hogy 
Óbuda és Róma között a kulturális kapcsolatokat 
személyesen tudjam előre vinni, de komoly ér-
deklődés volt olasz részről, hiszen pontosan tud-
ják, hogy Aquincumnak mi a súlya, illetve azt is, 
hogy a Szépművészeti Múzeum római kori gyűj-
teménye milyen jelentős. Föl is merültek olyan 
tervek, hogy esetleg a Capitoliumon bemutatnák 
a Magyarországon található római kori emléke-
ket. Nagyon örültem neki, amikor Róma kultu-
rális főtanácsosa, aki egy régész, szinte kataló-
gusszerűen ismerte a Budapesten föllelhető ró-
mai kori emlékeket. Hadrianus esetében pedig 
tényleg egy kiemelkedő, korában világtörténeti 
jelentőségű császárról van szó, akinek a sírem-
léke Róma egyik szimbóluma, az Angyalvárként 
is ismert műkincs. Az Aquincumi Múzeumnak 
ez a kiállítása és az óbudai Hadrianus-év esemé-
nye tehát nagyon jelentős, mint ahogy hasonlóan 
nagy siker volt a Pompeji kincsek egy részének 
Szegeden történő kiállítása, amit személyesen is 
volt módom előmozdítani. 

Budapest a fürdőváros 
- Mennyi időt tud tölteni mostanában Óbudán 

és mivel foglalkozik ilyenkor a legszívesebben 
szabadidejében?

- Az utóbbi két évben Óbudán inkább vendég-
ként jelentem meg. A jelenlegi munkámnak van 
egy évre előre látható ritmusa, így pontosan tu-
dom, hogy mikor van szünet, mikor leszek sza-
badságon, ezért az elmúlt két évinél jóval több 
időt tudok majd itthon eltölteni. Ezekben a rö-
vid időszakokban, amelyeket itthon töltök, ne-
kem nincs különösebb hobbim, amivel foglalkoz-
nék. Ezt részben inkább a munkámban találtam 
meg, akár oly módon, hogy a velencei útikönyve-
ket gyűjtöm, vagy a római tematikájú könyveket. 
Van azonban egy dolog, ami igazán hiányzott Ró-
mában. Bármilyen meglepően is hangzik, a fürdő-
kultúra, ami valaha Rómában volt a legfejlettebb, 
mára szinte teljes egészében megszűnt. Strasbo-
urgban is érdekes élmény ért, amikor a város sze-
cessziós fürdőjét a francia nyelvű útikönyv úgy 
hirdette, hogy érdemes megnézni ezt a fürdőt, 
mert az ember ott úgy érzi, mintha Budapesten, 
a fürdővárosban lenne. Ezért aztán itthon igyek-
szem kihasználni az alkalmat, hogy termálvízbe, 
fürdőbe és uszodába járjak.         Bodzay Zoltán

Jogtudós díszpolgár, az antik kultúra szerelmese

„Mindig vonzottak a római kori emlékek”



8 2017. 12. számkÖzlEkEdéS

Átadták a forgalomnak az 
M0-s elkerülő út és a 11-es 
főút csomópontjában épült 
új körforgalmat június 9-én.

Az új forgalmi rend 
szerint a közleke-

dőknek először a tervezett 
útirányuknak megfelelő 
belépési sávba kell beso-
rolniuk, ennek kiválasz-
tását sematikus ábrákkal 
kiegészített útirányjelző 
táblák segítik. A körfor-
galomba csak a belépést 
szabályozó forgalomirá-
nyító jelzőlámpák zöld 
jelzése esetén lehet belép-
ni. Felhívták a figyelmet 

arra, hogy a jelzőlámpa 
rendszer nem fix progra-
mokkal, hanem forgalom-
függő üzemmódban mű-
ködik. A körpályán be-
lül iránytévesztés és vál-
tás nem lehetséges, mi-
vel az egyes forgalmi sá-
vok közé gömbsüvegsort 
építettek be. A választott 
forgalmi sáv a körpályá-
ból kivezeti az autóst a 
választott irányba. Az új 
forgalmi rend bevezeté-
se után a forgalom kisebb 
zavarásával járó munka-
végzés még előfordulhat a 
csomópontban – jelezte a 
Magyar Közút. 

Átadták az M0-s és 11-es út csomópontját 

A felújítási program első lé-
péseként minden vonalon 
megszépült egy-egy HÉV-
megállóhely tavasszal. Buda-
kalász Lenfonó (H5), Közvá-
góhíd (H6), Boráros tér (H7) 
és Nagyicce (H8-H9) kelleme-
sebb, esztétikusabb környe-
zettel várja az utasokat.  

A munkálatok során 
egyebek között fel-

újították a változtatha-
tó tartalmú utastájékoz-
tató eszközöket, az elő-
tető tartószerkezeti ele-
meit, kijavították a hom-
lokzati és a lábazati rész 
vakolatát. Lefestették az 
eresz-csatornákat, a pa-
dokat, a peronszegélye-

ket, az életvédelmi ke-
rítéseket, a korlátokat, a 
felsővezeték-tartó oszlo-
pokat, lemázolták az aj-
tókat, ablakokat. Lecse-
rélték az állomások  ku-
káit. Ahol erre lehető-
ség volt, az utasvárók is 
csinosabbak lettek. A vi-
rágládák beültetésével, 
a palántázás-parkosítás-
sal, illetve a kaspós virá-
gok kihelyezésével pedig 
színesebbé váltak a vára-
kozóhelyek. 

Ez azonban csak az el-
ső kis lépés azon az úton, 
amelyen végighaladva 
egyre több megújult állo-
mással szolgálhatják majd 
az utasok kényelmét. 

Szépülnek a HÉV-megállók

A MÁV-HÉV  szakemberei várhatóan június 17-től július 9-ig 
vágányépítési munkálatokat végeznek a H5-ös HÉV vonalán. 
A felújítás ideje alatt Békásmegyer és Szentendre állomások 
között munkanapokon csúcsidőben a vonatközlekedés mellett 
H5SZ, illetve H5P jelzéssel kiegészítő pótló autóbuszok, szom-
baton és munkaszüneti napokon a vonatok helyett teljes üzem-
időben H5SZ, illetve H5 jelzéssel induló pótló buszok fognak köz-
lekedni.
A részletes pótlási rend az alábbiak szerint alakul.

Munkanapokon:
A HÉV közlekedése: a teljes vonalon (Békásmegyer és Szentend-
re között egész nap, 30 percenként). Kiegészítő pótló autóbuszok 
közlekedése (kb. 4.45-9.45 és 14.00-20.00).
• H5SZ jelzéssel (a Szentendréig, illetve Szentendréről történő 
gyorsabb utazás érdekében Szentistván-telepet és Pomázt nem 
érinti): Békásmegyer–Budakalász–Budakalász, Lenfonó–Pannó-
nia-telep–Szentendre.
• H5P jelzéssel: Békásmegyer–Budakalász–Budakalász, Lenfo-
nó–Szentistván-telep–Pomáz.

Szombaton és munkaszüneti 
napokon:

A HÉV közlekedése: Batthyány tér–Békásmegyer.
Pótló autóbuszok közlekedése:

• H5SZ jelzéssel (Szentistván-telepet és Pomázt nem érinti; júli-
us 1-jén és 2-án a Budakalász, Lenfonónál található átjáró felújí-
tása miatt nem közlekedik): Békásmegyer–Budakalász– Budaka-
lász, Lenfonó–Pannónia-telep–Szentendre.
• H5P jelzéssel: Békásmegyer – Budakalász–Budakalász, Lenfo-
nó–Szentistván-telep–Pomáz–Pannónia-telep–Szentendre.
A vágányzár idején érvényes HÉV-, illetve pótlóbusz-menetrend a 
BKK Zrt. honlapján (www.bkk.hu).  

Vágányépítés miatt pótlóbuszok a HÉV-vonalán 

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István
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Hírösszefoglaló: A Fővárosi 
Közgyűlés június 14-ei ülé-
sén hosszas vita után 18 
igen, 4 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett döntöt-
tek a képviselők arról, hogy 
tudomásul veszik a Csillag-
hegyi-öblözetben a Duna-
parti nyomvonalon megva-
lósítandó árvízvédelmi léte-
sítményről előadott tervezői 
tájékoztatást, és felkérik a 
főpolgármestert, hogy gon-
doskodjon a létesítmény 
megvalósításához szüksé-
ges engedélyezési eljárások 
elindításáról.

Civil szervezetek tün-
tetésével kezdődött a 

Fővárosi Közgyűlés ülé-
se, amelyen a védműről 
és környezetéről a terve-
zők képviseletében Sza-
bó Gábor és Nagy Dénes 
tartott prezentációt. El-
hangzott, hogy az új véd-
vonal 8169 méter hosszú 
lesz, valamint beszéltek 
az engedélyezési tervről, 
a tájépítészeti koncepci-
óról és a környezetrende-
zési tervekről is. 

Az elfogadott előter-
jesztés emlékeztet ar-
ra, hogy a III. kerületi 
Aranyhegyi-patak, Szen-
tendrei út és Barát-patak 
által határolt része a fővá-
ros árvízvédelmi szem-
pontból legkitettebb terü-
lete, a Csillaghegyi-öblö-

zet területén – beleértve a 
Római-partot – közvetle-
nül mintegy 55 ezer em-
ber árvíz elleni biztonsá-
gának megteremtése ki-
emelt fővárosi feladat.

A dokumentum sze-
rint a tervezési terüle-
ten belül a római-parti 
védvonalszakasz a pün-
kösdfürdői töltés déli vé-
gétől halad a Duna part-
ján az Aranyhegyi-patak 
bal parti töltéséig. A véd-
vonal helyszínrajzi ter-
vezésénél fontos szem-
pont volt, hogy a majda-
ni mentett oldalon ele-
gendő hely álljon rendel-
kezésre a védekezéshez. 
Elengedhetetlen az is, 
hogy rekreációra alkal-

mas sétány és zöldfelü-
let maradjon, miközben 
nem készülnek – a jelen-
legi terepviszonyokhoz 
mérten – „magas” feltöl-
tések, és a nagyvízi me-
der is a lehető legkevésbé 
szűküljön be, valamint a 
szükséges közműkivál-
tások és új közmű léte-
sítmények helyigénye is 
biztosítható legyen – tar-
talmazza az előterjesz-
tés. A mértékadó árvíz-
szint plusz 1,3 méter 

szint eléréséhez a mobil-
fal szükséges magassága 
2,8 méter. A teljes hosz-
szon mobilfal felállításá-
ra így csak 777 centimé-
tert megközelítő, illetve 
ezt a vízállást meghala-
dó árhullám előrejelzése 
esetén van szükség. 

A fakivágás és favéde-
lem kapcsán a dokumen-
tum szerzői kitértek ar-
ra is, hogy a tervezés so-
rán fontos szempont volt 
a környezet, a természeti 

értékek védelme, megtar-
tása, valamint a Római-
part természetes jellegé-
nek fenntartása. A körül-
tekintő tervezés eredmé-
nyeként a kivágandó fák 
száma jelentős mérték-
ben csökkent, így a terü-
leten a korábban becsült 
600-900 kivágandó fa he-
lyett jelenleg tervezetten 
480 fát vágnának ki. 

A parti nyomvonal 
megvalósításával egy-
idejűleg rendezik majd a 
part menti sávot. A töb-
bi között a gát vízolda-
lán „élményúthálózat” 
létesül, amely „vadregé-
nyes, a dunai ártéri, víz-
parti hangulatot vissza-
adó elemekkel gazdagít-
va kerül kiépítésre, an-
nak érdekében, hogy az 
ember-víz kapcsolatot 
a lakosok maximálisan 
megteremthessék, meg-
élhessék”. A nyomvona-
lon több helyen játszóte-
reket építenek, pihenőte-
rületeket alakítanak ki, 
a büfék épületei egysé-
ges arculatot kapnak, és 
azokban közösségi mos-
dók is lesznek.

Elkezdődhet az engedélyezési eljárás a Római-parton

V arga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, 

országgyűlési képvise-
lő a III. kerületi Laborc 
iskolába látogatott a pe-
dagógusnap alkalmából, 
ahol köszöntötte a tan-
testület tagjait, valamint 

szerény ajándéka mellett 
azzal a jó hírrel is szol-
gálhatott, hogy a kor-
mány 120 millió forin-
tot fordít az intézmény 
épületének felújítására. 
A délelőtt második felé-
ben Varga Mihály részt 

vett Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata pe-
dagógusnapi ünnepsé-
gén az Óbudai Társas-
körben, ahol az ünnep 
alkalmából kerületi pe-
dagógusok elismeréseket 
vehettek át.

A FŐTÁV – Budapesti Táv-
hőszolgáltató Zrt. távhő-ge-
rincvezetéket újít fel május 
8-tól szeptember 15-ig a 
csillaghegyi HÉV-megálló 
környékén, ezért forgalom-
korlátozásra kell számítani.

A Budapesti Távhő-
szolgáltató Zrt. al-

vállalkozója május 8-án 
kezdte a védőcsatornás 
távhő-gerincvezeték fel-
újítását, illetve az érin-
tett fogyasztók (Ürömi út 
2., Vasút sor 1., Ráby Má-
tyás utca 1.) bekötőveze-
tékeinek átépítését a táv-

hőszolgáltatás minőségé-
nek további javítása érde-
kében Csillaghegyen. A 
munkálatok ideje alatt a 
következő forgalomkorlá-
tozásokra kell számítani: 
az Ürömi utat a Szentend-
rei út és a Valéria utca kö-
zötti szakaszon, a Szen-
tendrei út felé egy forgal-
mi sávval egyirányúsít-
ják. * A Ráby Mátyás ut-
cát az Ürömi úttól körül-
belül 25 méter hosszban 
zsákutcaként lezárják. * 
A Valéria utcát az Ürömi 
út és a Fürdő utca között 
zsákutcaként lezárják. 

Miniszteri látogatás a pedagógusnapon
Megújul a Laborc iskola

Felújítják a távhővezetéket 
Forgalomkorlátozás  

Csillaghegyen
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Az Óbudáról származásuk, vallásuk 
vagy meggyőződésük miatt elhurcol-
tak emléke előtt közösen tisztelegtek 
június 7-én a Zsinagóga hívő közös-
ségének tagjai, Kiss László ország-
gyűlési képviselő, Bús Balázs pol-
gármester, az alpolgármesterek és  
önkormányzati munkatársak.

Az igazsággal kapcsolatos ki-
nyilatkoztatások hitelessé-

gét mindig érdemes a megszó-
laló személyes tettein keresztül 
megmérni – erről is szólt Köves 
Slomó vezető rabbi az igazság-
kereső ember példabeszédének 
felelevenítésével. A zsidó hagyo-
mányban a megemlékezés lénye-
ge, a mi mindennapi életünkre is 
ható tanulság levonása. Nem csak 
együttérzés az áldozatokkal, va-
lamiféle fájdalmas visszarévedés. 
Ilyenkor érdemes a tettesekről és 
a csendes tömegről is elgondol-
kodni. Úgy fogalmazott, nem le-
het csupán jókra és rosszakra le-
egyszerűsíteni az egykor történ-

teket, hisz amikor eljön az igaz-
ság pillanata, kiderül, hogy ennél 
sokkal összetettebb kérdés. Min-
den emberben van jó és rossz, 
és végül az dönti el a besorolá-
sát, hogy miként cselekszik, ami-
kor úgy gondolja, hogy senki sem 
látja őt. A beszédet követően az 
egybegyűltek a zsinagógában a 
23. zsoltár és a kaddis eléneklésé-
vel fejezték ki együttérzésüket az 
áldozatok és hozzátartozóik felé. 

Emlékezés az elhurcoltakra a Zsinagógánál 

Az újlaki plébánia júliusi eseményei
• Búcsút tartanak július 2-án 9 órától az Újlaki Sarlós Boldog-
asszony Plébánián (Bécsi út 32.). A szentmisét követően elő-
adásokkal, főzőversennyel és filmvetítéssel készülnek. Az Újla-
ki templomban 19 órai kezdettel a Sarlós Boldogasszony Kórus 
ad ünnepi koncertet, a Duna Szimfonikus zenekar tagjainak köz-
reműködésével. Az esten többek közt Harmath Dénes: Magni-
ficat című szerzeményének ősbemutatóját láthatja a közönség. 
(Cím: Bécsi út 34.)
• A plébániához tartozó Kármel-hegyi Boldogasszony kápolná-
ban július 16-án 16 órakor tartanak búcsút, ahol dr. Berán Ferenc 
plébános celebrál ünnepi szentmisét. (Cím: Szépvölgyi út, Ürömi 
utca találkozása.)
• A plébánia szervezésében szentmisét tartanak a margitszigeti 
Szent Mihály Kápolnában július 2-án és 18-án 16 órakor.
• Az Újlaki Sarlós Boldogasszony Templom miserendje: hétfőtől 
szombatig 6.30 és 18 órakor. Vasárnap 9 órakor (ifjúsági mise), 
10.30 és 18 órakor. (Bővebb információ: www.ujlakitemplom.hu)

A Kereszténydemokrata Fórum júni-
us 6-ai rendezvényének vendége 
Sinkovits-Vitay András volt, aki ta-
gadhatatlan vitalitásával és szug-
gesztív előadásával több mint két 
órán át intenzíven lekötötte közön-
ségét a Selyemgombolyítóban.

A Kereszténydemokrata Fó-
rum nyári szünet előtti utol-

só rendezvényén versek és dalok 
hangzottak el füzérbe kötve, min-
dig a magyar történelem egyes vi-
tatott fejezeteinek illusztrálásá-
ra, hangulatának érzékeltetésére. 
A magyar Golgota című előadás-
ban Sinkovits-Vitay András dal-
ban és prózában elevenítette fel a 
nagy magyar költők verseit Köl-
csey Himnuszától Vörösmarty 
Szózatáig. Az előadó saját gitár-

kíséretével dalban hangzottak el 
Weöres Sándor, Kányádi Sándor, 
Juhász Gyula és Petőfi versei, míg 
hatásosan szavalva Ady Endre, Ily-
lyés Gyula, Radnóti, József Attila, 
Wass Albert és Reményik Sándor, 
valamint Csanádi Imre lírai alko-
tásai, illetve az előadó megosztotta 
egy saját versét is a közönségével. 

A szavalatok és a dalok között 
a magyar történelem olyan ese-
ményeiről szóló gondolatait osz-
totta meg Sinkovits-Vitay And-
rás, mint amilyen például a Nán-
dorfehérvári ütközet; Hunyadi 
Mátyás halála; az igaz magyar 
történelem fellelésének helyszí-
nei; de ilyen események a magyar 
korona, valamint az Aranybulla, 
illetve Trianon keletkezésének és 
sorsának alakulása is.           B. Z.

Magyar történelem verssel, dallal

SZÉcHenyi A HídÉPítő. Az V. Hidak és Hídépítők Napján a Lánc-
híd alapkőletételének 175., valamint Széchenyi Ödön nevezetes Pest-
Buda és Párizs közti 2000 kilométeres hajóútjának 150. évfordulója al-
kalmából emlékülést és kiállítást szerveztek. Az esemény egyik cél-
ja annak bemutatása, hogy Gróf Széchenyi István hídépítő munkássá-
gát nem csupán a Lánchíd megálmodása és megépítése jelenti, hanem 
hatalmas jelentőségű az a sokirányú szellemi hídépítő szerep is, ame-
lyet a legnagyobb magyar ugyancsak betöltött. Az emlékülés és a kap-
csolódó kiállítás másik célja a közvélemény előtt méltatlanul kevéssé is-
mert és tisztelt Gróf Széchenyi Ödön munkásságának bemutatása volt. 
A Magyar Tudományos Akadémián rendezett, „Széchenyi a hídépítő” cí-
mű emlékülést a Hídépítők Egyesülete, az Óbudai Egyetem Bánki Do-
nát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara, a Gróf Széchenyi Csa-
lád Alapítvány és a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület szervezte.

Fotók: Benkő Vivien Cher
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Ételt osztanak, kiránduláso-
kat, filmklubot szerveznek. 
Legfontosabb feladatuknak 
a rászoruló gyermekek reg-
geliztetését tartják, melyre 
sajnos még mindig igen 
nagy igény mutatkozik. Az 
Összefogás Óbudáért Egye-
sület a városrészben élők 
érdekeit képviseli, különös 
tekintettel a szociálisan hát-
rányos helyzetű emberekre, 
családokra. Csikósné Mányi 
Júlia, a szervezet elnöke fej-
tette ki lapunknak, mi min-
dennel foglalkoznak. 

- Egyesületünk 2010- 
ben alakult. A legfonto-
sabb tevékenységünket - a 
rászoruló gyermekek reg-
geliztetését - 2013 márci-
usában indítottuk útjára. 
Azóta már három lakótele-
pi helyszínen vagyunk je-
len. A Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban, a Hím-
ző utcai irodánkban, illet-
ve Kaszásdűlőn, a 3K-ban. 
Az elmúlt négy évben any-
nyira megnőtt az igény, 
hogy tanítási napokon, na-
ponta átlagosan 180 gyer-
meknek tudunk térítés-
mentesen reggelit és tíz-
órait biztosítani. A rászo-
rultságot nem kell igazol-
niuk a családoknak.

Törődnek a 
gyermekekkel 
- Az állam az utób-

bi években nagyon sok-
féle kedvezményt bizto-
sít a rászoruló gyerme-
keknek, köztük az ingye-
nes ebédelési lehetősé-
get. Ez azoknak jár, akik 
rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásban ré-
szesülnek. Vannak azon-
ban olyan esetek, ami-
kor pár száz vagy ezer fo-
rinton múlik a jogosult-
ság. A mi célcsoportunk 
azok közül kerül ki, akik 
nem férnek bele ebbe a 
körbe. Itt tudunk mi se-
gítséget nyújtani a reg-
gelivel és a tízóraival, és 
szemmel láthatóan na-
gyon nagy szükség van a 
támogatásunkra. A gyer-
mekeket reggel hattól fél 
nyolcig várják önkénte-

seink szendviccsel, te-
ával, kakaóval, müzli-
vel, virslivel. Ezt próbál-
juk kiegészíteni egy kis 
zöldségfélével is. A tíz-
órai csomagban péksüte-
mény és tejtermék van. 
Az utóbbi időben sajnos 
egyre több az ételallergi-
ában szenvedő gyermek, 
ezért a beszerzéskor és 
a reggeli összeállítása-
kor igyekszünk ezekre az 
érzékenységekre is oda-
figyelni. A reggeliztetés 
lebonyolítására összesen 
40-50 szép korú önkén-
tes van a segítségünkre, 
akiknek mindig van egy 
kedves szavuk a nebulók-
hoz. Egyébként tanítási 
napokon, minden máso-
dik csütörtökön kézmű-
ves foglalkozást is tar-
tunk a hozzánk járó gyer-
mekeknek a Hímző ut-
cai irodánkban, ami igen 
népszerű a körükben. 

Tevékenységünket leg-
főképpen Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata, 
mellette pedig a Fővárosi 
Önkormányzat támogat-
ja. Munkánkat időszako-
san cégek is patronálják. 
Van némi bevételünk a 
személyi jövedelemadó 1 
százalékából is. 

Filmklub, 
kirándulás

Céljaink elérése ér-
dekében a reggelizte-
tés mellett számos fel-
adat megvalósítását tűz-
tük magunk elé. Többek 
közt adományok gyűj-

tését és kiosztását a rá-
szorulóknak. Havi rend-
szerességgel szervezünk 
gyalogtúrákat, ami kü-
lönösen az idősebb kor-
osztály körében örvend 
igen nagy népszerűség-
nek. Tavaly szeptember-
ben indítottuk útjára a 
Polgári Filmklubot, ami 
idén ősztől Art Filmklub 
néven fut tovább az Eser-
nyősben, minden hónap 
első szerdáján. A kon-
cepció annyiban válto-
zik, hogy egy-egy rende-
ző életművének kiemel-
kedő alkotásait mutatjuk 
majd be. 

Ünnepek 
környékén

Minden évben vannak 
kiemelt események, me-
lyekre különös gonddal 
készülünk. Anyák napja 
alkalmából és az adven-
ti időszakban, karácsony 
előtt szoktunk 50-50 csa-
ládnak egyenként 5 ezer 
forint értékű tartós élel-
miszer csomagot osztani. 
Ebben az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ van 
a segítségünkre. Szent 
Miklós napja alkalmából 
minden évben meghív-
juk a gyermekeinket egy 
ünnepségre, aminek fő-
leg a legkisebbek és szü-
leik örülnek. Egyre több, 
hasonló tevékenységet 
ellátó civil szervezettel 
alakítunk ki együttmű-
ködést. Karácsonykor, 
az Ételt az Életért Alapít-
vány ünnepi ételosztása 
alkalmával négy mázsa, 
azaz 800 csomag szalon-
cukrot osztunk ki rászo-
ruló családok részére. A 
gyermeknapi ételosztá-
son pedig logikai fejtö-
rőkkel és édességgel vár-
juk a gyermekeket. Itt 

jegyezném meg, hogy 
Óbuda-Békásmegyer If-
júsági Önkormányzata 
minden évben játékado-
mányokat gyűjt a kerüle-
ti középiskolákban, ami-
ket az utóbb említett al-
kalomkor adtunk oda a 
kicsiknek. 

A gyermekek mellett 
természetesen az idősebb 
korosztályra is gondo-
lunk. Minden évben meg-
tartjuk az idősek világnapi 
ünnepi rendezvényünket, 
mellyel csatlakoztunk az 
Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény esemény-
sorozatához. A zenés mű-
sorral egybekötött állófo-
gadáson 300 óbudai szép 
korút van lehetőségünk 
vendégül látni.  Egyszóval 
elég sokrétű a munkánk, 
és bízunk benne, hogy sok 
emberen tudunk segíte-
ni. Munkánkat jószolgá-
lati nagyköveteink is segí-
tik. A kerületben élő Ván-
dor Éva és Harmath Imre 
színészházaspár, valamint 
Hajda Eszter, Magyaror-
szág első szépségnagykö-
vete támogatják egyesü-
letünk mindennapi tevé-
kenységét.

Szeberényi Csilla

Az Összefogás Óbudáért Egyesület adatai
Levelezési cím: 1033 Budapest, Szérűskert utca 9. Telefonszám: 06-30-
200-3115. E-mail: info@osszefogasobudaert.hu. Számlaszám: OTP Bank 
11703006-20077301. Adószám: 18151400-1-41 

Összefogás Óbudáért Egyesület a hátrányos helyzetűekért

Több száz gyermeket reggeliztetnek 

Fotó: Antal István
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Szabadtéri fotótárlat
Az óbudai Promená-
don nyílt meg június 22-
én az II. Óbudai Fotótár-
lat. A szabadtéri kiállítás 
ingyenesen látható au-
gusztus 31-ig.

Egy napra 
a Ganzé volt 

a közösségi ház
Vasút, modell és elektroni-
kai kiállítással, work-
shoppal és repüléstörté-
neti előadásokkal várták 
az érdeklődőket a Ganz If-
júsági Műhely tagjai a Bé-
kásmegyeri Közösségi 
Házban május 13-án. A 
kisebbek vasút- és autó-
modelleket alkothattak pa-
pírból, az elektronikát ked-
velők különböző kapcso-
lásokat készíthettek. A 
színházterem a vasút-
modell „szerelmeseié” 
volt. Az asztalokon mo-
dell-mozdonyok robogtak, 
a látogatók betekinthettek 
a modulasztalok építésé-
be is. Az emeleten dr. 
Szász Gábor professor 
emeritus tartott előadást a 
repülés történetéről.

Új, ingyenes kulturális ma-
gazinnal gazdagodott Óbu-
da-Békásmegyer, megjelent 
a Harmadik Kerületi Műsor 
első száma.

A bemutatkozó szám 
túlnyomó részben 

az Óbudai Nyár prog-
ramfolyam műsorait, 
eseményeit bemutató ki-
advány a programok te-
matikus és időrendi fel-
sorolásán túl interjúkkal, 
programajánlókkal, szó-
rakoztató tartalmakkal 
segíti az olvasót a tájé-
kozódásban és a hasznos 
időtöltésben. Kiderül a 
lapból például, hogy mit 
is jelent a The Speakea-
sies’ Swing Band neve; 
mivel inspirálódik Matt 
Bianco; milyen komoly-
zenei ínyencséggel vár-
ják a Fő térre látogató-
kat; illúzió-e a Bëlga; 
hol lesznek a legjobb ki-
állítások Óbudán; mire 

számíthatnak a könyvek 
szerelmesei.

Az ajánlott progra-
mok között szerepelnek 
azok is, melyek nem ön-
kormányzati szervezés-
ben kínálnak kulturális 
élményt a kerületben, és 
annak határain túl is. A 
kiadvány középső dupla 
oldalán egy nagyméretű 
grafika található Óbuda 
rajzolt térképével és leg-
fontosabb kulturális he-
lyeivel. A térkép hátolda-
lán szerepelnek a progra-
mok, a megjelölt intéz-
mények, kulturális szín-
terek pontos címe, illet-
ve a programhelyszínek 
weboldalainak címe is, 
ahol a részletes progra-
mokat, esetleges műsor-
változásokat találhatják 
meg az érdeklődők.

Az ingyenes kiadvány 
elérhető a kulturális 
helyszíneken és a prog-
ramok helyén is.

Harmadik Kerületi Műsor: 
szabadidő, kultúra, szórakozás

A Budapesti Történeti Múze-
um (BTM) régészei tavasszal 
a Csillaghegyi Strandfürdő 
fejlesztéséhez kapcsolódó 
munkák előtt végeztek kuta-
tásokat a területen. Akkor 
csak kevés információ állt a 
régészek rendelkezésére a 
strandfürdő területén várha-
tó régészeti emlékekre vonat-
kozóan – mondta elöljáróban 
dr. Láng Orsolya, az Aquincu-
mi Múzeum igazgatója. 

Nagy meglepetésnek 
számított a közvet-

lenül a domboldal aljában 
elhelyezkedő nagy, négy-
szögletes gödör, amely 
egy négykerekű római 
kocsit és két igáslovat rej-
tett. Bár a környéken sok 
római kori emlék van, a 
fürdő közvetlen környe-
zetében a korábbi kutatá-
sok őskori, honfoglalás-
kori és Árpád-kori lelő-
helyeket dokumentáltak 
– mutatott rá  Vass Ló-
ránt, a BTM régésze, az 
ásatás vezetője. 

Az 1700 évvel ezelőtti 
temetkezésből megma-
radtak az utazó kocsi vas 
és bronz alkatrészei, va-

lamint a kocsit díszítő, fi-
nom kivitelű bronz szob-
rocskák is. A nagy szak-
értelmet igénylő feltárást 
szoros együttműködés-
ben végezték a BTM és 
a Magyar Nemzeti Mú-
zeum munkatársai.

– A kelta eraviszkuszok 
császárkorban élő elitjé-
nek temetkezési rítusá-
hoz tartozott az utazó ko-
csik sírbatétele, ami ide-
gen volt a rómaiaktól. A 
Róma-barát elit tagjai kül-
sőségekben igyekeztek át-
venni a hódítók szokása-
it, de a halállal találkozva 
a „rómaiság mázán” áttört 
őseik túlvilághite. Az el-
temetett kocsi és a foga-
tos lovak a túlvilági uta-
zás kellékeként, mintegy 
az „örök túlvilági boldog-
ság garanciájaként” kerül-
tek a sírgödörbe – mond-
ta Mráv Zsolt, a Magyar 
Nemzeti Múzeum régé-
sze, a pannoniai lovas és 
kocsi temetkezések kuta-
tója, aki a fogatos kocsi 
bontását koordinálta. 

A csillaghegyi utazó ko-
csi díszítése, a díszítőele-
mek minősége és száma 
alapján méltán tekinthető 
a római kori Aquincum te-
rületéről az utóbbi időben 
előkerült legszenzációsabb 
leletnek. A sírba tett kocsi 
a maga korában valóságos 
luxusjárműnek számított. 
A leleteket restaurálást kö-
vetően várhatóan két éven 
belül az Aquincumi Múze-
umban kiállítják. 

Külön érdekesség, hogy 
a Múzeumok Éjszakáján 
június 24-én egy napra a 

nagyközönség is megcso-
dálhat három, már res-
taurált különleges bronz 

szobrocskát. (Bővebben 
lapunk következő számá-
ban.)                       Sz. Cs. 

Szenzációs római kori kocsisír Csillaghegyen

Fotó: MNM
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Bús Balázs polgármester 
adta át azt a közel három 
méteres installációt a Fő té-
ren, melyet a Hello Wood 
csoport készített az 1900 év-
vel ezelőtt hatalomra került 
császárról – erről számol-
tunk be rövid hírben lapzár-
takor az előző számban. 

Publius Aelius Hadri-
anus, aki Kr.u. 117-

138-ig uralkodott, a Ró-
mai Birodalom egyik 
legsokoldalúbb császá-
ra volt. A mai Óbuda te-
rületén élt Hadrianus 
1900 évvel ezelőtti ha-
talomra jutásának alkal-
mából Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata, 
az Aquincumi Múzeum 
és az Óbudai Turisztikai 
Egyesület 2017-re em-
lékévet hirdetett. A ju-
bileumi év során számos 
kiállítás, rendezvény, 
program és konferencia 
várja az érdeklődőket.

Az eseménysorozat 
egyik legfontosabb állo-
mása annak az installá-
ciónak az átadása, ame-
lyen Bús Balázs polgár-
mester, dr. Láng Orso-
lya, az Aquincumi Mú-
zeum igazgatója, Békefi 
Anna, az Óbudai Turisz-
tikai Egyesület elnöke 
és Ráday Dávid, a Hello 
Wood egyik alapító tag-
ja adta át a Hello Wood 
tervezői csapata által ké-
szített Hadrianus köztéri 
installációt, amely mél-
tó emléket állít Pannonia 
császárának, Óbuda első 
„polgármesterének”.

– A mai már a harma-
dik alkalom, hogy Had-
rianus kapcsán össze-
gyűlünk, és Óbudának 
megpróbálunk valamit 
megmutatni abból, hogy 
1900 évvel ezelőtt ki élt 
itt, mit alkotott, és Óbu-
da mit köszönhet neki. 
Az első alkalom volt a 

Kórház utcai tárlat meg-
nyitója Óbuda Napján, 
a másik az Aquincu-
mi Múzeumban meg-
tekinthető kiállítás, a 
harmadik pedig ez az 
installáció, amelyet a 
Hello Wood csapatával 
közösen hoztunk létre. 
Velük ez már a második 
nagyon izgalmas és újí-
tó szellemű együttműkö-
désünk, amely ugyanak-
kor mégis szorosan kötő-
dik Óbuda múltjához – 
mondta az avatáson Bús 
Balázs,  aki hozzátette: 
– Általában Harrer Pált 
szoktuk említeni, mint 
Óbuda első polgármes-
terét, de Hadrianus is je-
lentős vezetője volt Óbu-
dának az ókorban, talán 
kicsit szimbolikus, hogy 
szobraik most egymás 
mellett állnak a város-
rész fő terén.

Dr. Láng Orsolya az 
1900 évvel ezelőtt ha-

talomra került, művelt 
uralkodó gazdag, válto-
zatos életéről beszélt, ki-
emelve néhány érdekes-
séget, többek között azt 
is, hogy Hadrianus volt 
a Római Birodalom el-
ső szakállas császára, 

amely ugyan kétségtele-
nül görög filozófus-kül-
sőt kölcsönzött a csá-
szárnak, de a szakáll vi-
selésének ennél sokkal 
prózaibb oka volt: sebhe-
lyes, ragyás arcbőrének 
eltakarása.

Hadrianus, Óbuda első „polgármestere” a Fő téren 

Az alkotást a Hello Wood csoport egy Hadrianust 
ábrázoló márvány torzóról 3D szkenneléssel alko-
tott virtuális modell alapján készítette, CNC tech-
nológiával. Az installáció 24 rétegből áll, amihez 
17 tábla rétegelt lemezt használtak fel, a végered-
mény 2,8*2,5*3,2 méteres és 450 kilogramm. A 
szoborszerű hatást erősíti a világos elefántcsont-
szín használata, szürkület után pedig ledvilágítás 
hívja fel a figyelmet a kültéri alkotásra, melyet érde-
mes este is megnézni, mert egészen más arcát mu-
tatja sötétben.

T raianusról, Septimi-
us Severusról és Lu-

cius Verus római császá-
rokról neveztek el utcá-
kat a városrészben. Ko-
rábban a helyi képviselő-
testület döntött a javas-
latról. A Fővárosi Köz-
gyűlés június 21-ei ülé-
sén egyhangúlag hagyta 
jóvá a városrész kérését. 

A helyi önkormányzat 
képviselő-testülete még 

április végén döntött ar-
ról, hogy nevet ad öt, ed-
dig csak helyrajzi szám-
mal jelölt közterületnek, 
majd ezt a döntést terjesz-
tette fel a közgyűléshez.

A békásmegyeri lakóte-
lepen Traianus tér a Hel-
tai Jenő tér–Madzsar Jó-
zsef utca–Bálint György 
utca–Füst Milán utca ál-
tal határolt terület. Ezzel 
a 98-tól 117-ig uralkodó 

császárnak állítanak em-
léket. Traianus trónra lé-
pése előtt egyebek mel-
lett Pannonia kormányzó-
ja volt, császári testőrsé-
gét is innen származó ka-
tonákból válogatta.

Lucius Verus 161-től 
169-ig volt császár, Mar-
cus Aurelius társuralko-
dójaként. Korábban ő is 
Pannonia kormányzó-
ja volt.

A Pünkösdfürdő utca 
és az Ipartelep utca kö-
zötti egyik névtelen köz-
terület a Septimus Seve-
rus nevet kapta. Severus 
193 és 211 között ural-
kodott, császárrá válá-
sa előtt a pannóniai lé-
giók parancsnoka volt. 
Pertinax császár meg-
gyilkolása után a légiók 
kiáltották ki császárnak 
Carnuntumban. Ő emel-

te colonia rangra, vagyis 
tette római jogú telepü-
léssé Aquincum városát.

Az ókori római császá-
rokról elnevezett közterek 
jól passzolnak a Hadria-
nus császárról 1976-ban 
elnevezett, szintén III. ke-
rületi utcához. 

A városrészben lett 
még Gőtés köz is. A Já-
nosi Marcel köz elneve-
zéssel az Óbudai Egye-
tem tiszteletbeli profesz-
szorának, a mikroflopi 
feltalálójának állítanak 
emléket.                      Sz.

Utcáink, tereink névadói 
Római császárokról neveztek el közterületeket

Fotók: Antal István
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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. 

Lapzártakor érkezett: lesz 
Véda kamera-rendszer Óbu-
dán – mondta Bús Balázs pol-
gármester egy rádióműsor-
ban. Az ellenőrző berendezé-
sek telepítését régóta szorgal-
mazza, mivel az illegális gyor-

sulási versenyt tartja az egyik 
legnagyobb problémának. 

A tervek már el is készültek a 
Budapesti Rendőr-főkapitány-
ságon. Három helyszínt java-
soltak, ezek közül a BRFK leg-
inkább a Záhony utcait támo-

gatja, mellyel a polgármester is 
egyetért. Elhangzott: a telepítés 
időpontja most már elsősorban 
finanszírozási és közbeszerzési 
kérdés. Az önkormányzat már 
korábban jelezte, ha kell, a költ-
ségekhez hozzájárul. 

Mindenki biztonságban van!
Itt a nyár, a táborok és fesztiválok szezonja. 
Óbuda-Békásmegyeren mindenki biztonság-
ban tudhatja családtagjait, szeretteit a Hel-
pynet okostelefonos alkalmazással.
Ajánlott az iOS és Androidos rendszerre is el-
érhető alkalmazás letöltése minden fesztiválo-
zónak vagy táborozónak, illetve szüleiknek. Az 
applikáció segítségével nagyobb biztonságban 
tudhatja saját magát (vagy a családját) aki re-
gisztrál, ugyanis a HelpyNet segítségével lehető-
ség van egyszerűen azonnali SOS vagy egész-
ségügyi jelzést elküldeni, amelyet a regisztráció 
során megadott szülők vagy ismerősök, bará-
tok is megkapnak (sms vagy e-mail üzenetben) 
a pontos GPS pozícióval együtt, és baj esetén 
azonnal tudnak intézkedni. Ha a vészjelzést Óbu-
da-Békásmegyer területén adta le valaki, akkor 
az a kerületi közterület-felügyelet központjába is 
befut, ahol az ügyeletes operátor azonnal tud a 
szakszerű és gyors segítségről intézkedni.

A kerületben az önkormányzattal együttműkö-
dő HelpyNet alkalmazásban azonban nem csak 
vészjelzés adható le. A Minden OK funkcióval egy 
érintéssel tudathatják az alkalmazás használói 
családtagokkal, ismerősökkel, hogy minden rend-
ben van velük (a címzettek üzenetben megkap-
ják a pontos GPS adatokat is). Például a gyere-
kek ezzel a kényelmes funkcióval egyetlen gomb-
nyomással tudathatják a szülőkkel, nagyszülők-
kel hogy táborozásuk alatt egy-egy nap jól telt, és 
nincs semmi probléma velük, így elkerülhetik a ké-
nyelmetlenséget, ha a társaik előtt ciki hazatelefo-
nálni. A napközis tábor végén a gyerekek a Gye-
re értem funkcióval szintén diszkréten, egy gomb-
nyomással tudják jelezni, hogy hol vannak éppen, 
hol tudják a szüleik őket felvenni. Az alkalmazá-
son keresztül beküldhetőek különféle közterüle-
ti bejelentések is kidőlt fáról, kátyúról, csőtörésről 
stb., melyek szintén a közterület-felügyelethez fut-
nak be. Az alkalmazás használata ingyenes, csak 
egy egyszerű regisztráció szükséges hozzá.

Elkapták a dohánybolti rablót
Bíróság elé állítják azt a férfit, aki egy 
óbudai dohányboltban  női táskát lo-
pott május 29-én este. Az elköve-
tő bement a dohányboltba, vett vala-
mit, majd felkapott egy pulton felejtett 
táskát, és kirohant. A sértett eközben 
a bolt előtt beszélgetett, csak később 
vette észre, hogy nincs meg a holmi-
ja. Az eladóval közösen visszanézték 
a kamera felvételét, és elindultak, re-
mélve, hogy még látják az elkövetőt. 
Útközben megtalálták a nő mobiltele-
fonját és a személyes iratait. Közben 
értesítették a rendőröket, akik a hely-
szín közelében elfogták a 49 éves fér-
fit, majd előállították a kerületi rendőr-
kapitányságon.

Csak egy kis eperért ugrott be
A tűzoltóknak kellett kiemelniük azt a 
pórul járt BMW-t a Szépvölgyi útnál, 
amellyel egy idős hölgy megállt az út 
szélénél, egy kis eperért június 6-án. A 
parkolásnál nem működött az autó féke, 
ezért a jármű egészen egyszerűen be-
zuhant a közeli irodaépület bejáratához. 
Személyi sérülésről nem érkezett hír.

Megsérült a Róka-hegyen 
Sokan nem mérik fel, hogy nem ve-
szélytelen a Róka-hegyi kőbánya 
környékén mászkálni. Rendszere-
sen történnek balesetek. Nem volt ez 
másképp június 10-én koradélután 
sem, amikor egy középkorú nő má-
szás közben megsérült, és nem tu-
dott lejönni egy magasabban fekvő 
meredélyről. A nőt a tűzoltók hord-
ágyra fektették és kézről kézre adva 
lehozták a párkányról, majd átadták a 
mentőszolgálatnak, akik stabilizálták 
az állapotát és kórházba szállították. 

Szekrénysort lopott
A rendőrök elfogták azt a férfit, aki 
szomszédja költözése közben ellop-
ta annak szekrénysorát. A 39 éves 
B. Attila június 13-án a délelőtti órák-
ban észrevette, hogy egy társasház-
ban több bútor van lerakva a posta-
ládák mellett, amit költözése közben 
hagyott ott az egyik lakó. A férfi ez-
után ellopta a hét elemből álló szek-
rénysort és felvitte a saját lakásába. 
Amikor a lakó visszament a földszint-
re a bútorokért, döbbenten látta, hogy 
eltűntek. Azonnal értesítette a rend-
őröket, akiket a szekrény „vonszolási 
nyomai” elvezettek B. Attila ajtajáig. A 
rendőrök a férfi lakásában hiánytala-
nul megtalálták az ellopott bútorokat, 
és visszaadták a sértettnek.

A műemlékben kárt okozókat, a 
gyorsulási versenyben résztvevő-
ket szigorúan büntetni kellene. 
Ahogy azokat a tulajdonosokat is, 
akik hagyják évek óta, hogy a római 
műemlékeink pusztulnak a gondo-
zatlanság miatt – írta  facebook-ol-
dalára Bús Balázs polgármester, mi-
után római kori romot tarolt két egy-
másnak ütköző BMW-s a Szentend-
rei úton június 16-án éjjel.

Az aquincumi vízveze-
ték egy darabja romba 

dőlt, miután két BMW-s ütkö-
zött egymásnak a Szentend-
rei úton. A bulvárlapok gyor-
sulási versenyről írnak. „Bő 
1500 évet kibírt, péntek esté-
től már csak egy szétszórt kő-
kupac a Szentendrei út menti 
vízvezeték egy darabja.” A Zá-
hony utcai kereszteződés köze-
lében történt balesetben előbb 
a római romot letaroló BMW-s 

csúszott le az útról, majd a kő-
építményről visszapattanva üt-
között a másik járművel. Egye-
lőre azt is csak a bulvárlapok-
tól hallani, hogy a baleset előtt 
gyorsultak a fiatalok, annak el-
lenére, hogy a Szentendrei út 
közelében élők és az arra köz-
lekedők egyaránt rendszeresen 
szem- és fültanúi a versenyzé-

seknek. Lapértesülések szerint 
a romnak ütköző sofőrnek jo-
gosítványa sem volt, mivel azt 
ittas vezetés miatt korábban 
már bevonták. 

Mint arról korábban hírt 
adtunk az eddigi legsúlyo-
sabb baleset idén márciusban 
történt, melyben két huszon-
éves fiatal vesztette életét. 

Római kori romot taroltak a versenyző autósok

Védát a Szentendrei útra! 

Lesz kamera-rendszer Óbudán
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A Krúdy Gyula Angol-Ma-
gyar Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola kétnyelvű ok-
tatási programja, a Bilingu-
al.hu Program második he-
lyezést ért el egy nemzetkö-
zi környezetvédelmi verse-
nyen. 

A megmérettetést az 
Egyesült Államok-

beli Montana állam non-
profit szervezete, a Po-
lar Bears International 
hirdette meg. Hat ország 
16 versenyző csapata kö-
zül egyedül a Bilingu-
al.hu Green Team volt 
az USA-n kívüli csapat, 
amely helyezést ért el. 
A verseny középpontjá-
ban az állt, hogy felhív-
ja a figyelmet és mozgás-
ba lendítse a helyi közös-
ségeket a világ minden 
táján, olyan tevékenysé-
gekre, amelyek csökken-
tik a szén-dioxid kibo-
csátást, ezáltal megóvják 
a jegesmedvék sarki élő-
helyét.

A Green Team (Zöld 
Csapat) iskolájukkal 
együttműködve 35 kuka 
kihelyezésével szelektív 
hulladékgyűjtő rendszert 

hozott létre, melynek 
eredményeként körülbe-
lül 1000 kukányi papírt 
és műanyagot mentet-
tek meg a kommunális 
hulladékból. A 2016. no-
vember 15-től 2017. má-
jus 15-ig tartó verseny 
eredményét április 21-
én, a Föld Napján hirdet-
ték ki. Az iskola egyben 
öko-iskola is.

A verseny bíráit idéz-
ve: „A csapat fantaszti-
kus munkát végzett a cé-
lok felállítását és az azok 
elérését célzó munkát te-

kintve. Elképesztően lel-
kes és motivált diákok, 
a kreatív problémameg-
oldás fortélyaival felvér-
tezve.”

„Ami a leginkább 
ámulatba ejt, az a csa-
pat projektjének puszta 
hatása: a szeletív hulla-
dékgyűjtést nulláról in-
dítva több mint 30 kuká-
ig jutottak egyetlen isko-
lán belül.”

A csapat 28, többnyi-
re a 8.a és a 7.a osztá-
lyok tanulóiból áll, né-
hány taggal a 6.a és 5.a 

osztályokból. A csapa-
tot természetismeret ta-
náruk, Joe Grassi és Ash 
Merscher, a verseny ta-
nácsadója vezetik, mind-
ketten amerikai taná-
rok. A csapat a nyeremé-
nyét tervei szerint a kö-
vetkező tanévben a pro-
jekt kiterjesztésére hasz-
nálja fel, valamint arra, 

hogy folytassa munká-
ját közösségi támogatás 
építésére újrahasznosítá-
si projektjéhez. 

Krúdysok sikere a nemzetközi környezetvédelmi versenyen

Mentsük meg a jegesmedvéket! 

Az Óbudai Gimná-
zium előterét, ud-

varát és kertjét közössé-
gi munkában szépítet-
te meg 25 diák és 5 szü-
lő. Színes, tarka virágok 
kerültek a kőládákba, a 
macskakövek közül el-
tűntek a fűcsomók, friss 
földet kaptak a dézsák-
ban lévő örökzöldek, új 
növények díszítik az ab-
lakokban elhelyezett vi-
rágládákat. Kiásták a fö-
lösleges orgonasarjakat, 

megszépült és színes vi-
rágokkal gazdagodott a 
sziklakert, az írisz bok-
rok köré szórt murva ki-
emeli a virágszigeteket. 
Tuját ültettek, rendezet-
té vált a rózsalugas, ösz-
szetakarították az udva-
ron és a kertben elszórt 
szemetet, így a környe-
zetük felfrissülve, meg-
újulva várja a ballagókat 
– tudtuk meg Füzesi Ka-
talin közösségi munkát 
szervező tanártól.

Kert- és udvarrendezés
közösségi munkában
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- Mióta tart kapcsolata az ország legna-
gyobb létszámú utánpótlás-nevelő egyesü-
letével?

- 1998-ban kezdtük a közös munkát az 
utánpótlásban, amikor volt 3 csapatunk 60 
játékossal. Jelenleg 26 csapatunk és 650 
sportolónk van az ovisainkkal együtt.

- Sportigazgatóként milyen feladatai 
vannak?

- Ez egy roppant összetett feladatkör. Ki-
terjed az egyesület utánpótlása működé-
si feltételeinek megszervezésére, a népes 
edzői kar szervezési-oldali irányítására, 
szövetségekben történő érdekképviseletre, 
továbbképzések, edzőtáborok szervezésére 
és az akadémiai szakmai munka ellenőrzés-
ében történő részvételre. Mindezek a felada-
tok nem valósulhatnának meg ügyvezetőnk, 
Török Ferenc vezetői munkája nélkül.

Amatőr, vagy profi szinten
- Az Óbudai Kaszások elsősorban után-

pótlás-nevelő egyesület, de működtet egy 
NB 1/B osztályban szereplő felnőtt csapa-
tot is. Kinek nevelik a játékosokat?

- Az NB1/B osztályú felnőtt csapatunk 
egy állomás a tehetségek számára. Akik 
nem kívánnak közülük hivatásos kosárlab-
dázóvá válni, nekik ez egy végállomás is 
egyúttal, mert ez a színvonal összeegyez-
tethető még a civil munkával. Akik viszont 
a kosárlabdázásból kívánnak élni, számuk-
ra az NB1/B csupán egy  állomás, ahon-
nan folytathatják  sportkarrierjüket maga-
sabb szinten. Ezek a szintek az NB1/A szin-
tű profi liga, amerikai egyetemi bajnokság 
vagy más európai ország bajnoksága lehet.

- Az utánpótlás csapatok közül évek óta 
többen is bekerülnek az országos döntőbe. 
Ebben a bajnoki évben is lesznek követők?

- Idén  ifjú csapataink jutottak döntőkbe 
az U11 és U12 korosztályokban. Az időseb-
bek is sokáig versenyben voltak, de sokszor 
az a kevés hiányzott a döntőhöz, amit pél-
dául egy részben elmulasztott augusztusi 
alapozás vagy az év közben indokolatlanul 
kihagyott edzések eredményeztek. Csapat-
játék a miénk, ha bárki gyengébben vagy 
kevesebbet edz, az egész csapata látja a ká-
rát. Bízzunk a változásokban a jövő sze-
zonban. Ez csak a játékosokon múlik.

Élmények a világ tetején
- Sportigazgató, sikeres ügyvéd, magas-

lati hegymászó egy személyben. Hogyan 
tud ennyi tevékenységet összehangolni, hi-
szen valamennyi elfoglaltság rengeteg időt, 
energiát követel?

- Minden az időbeosztás megfelelő meg-
szervezésén és a tökéletes priorizáláson 
múlik. Mindezekre pont a sport tanított 
meg, amikor még én is versenykosárlab-
dáztam gyerekkoromtól kezdve. Aki eze-
ket a sportból megtanulja, nem jelent gon-
dot ennyi mindent összehangolnia. 

- Mi volt legemlékezetesebb hegymászói él-
ménye?

- A Mount Everest megmászása az észa-
ki, tibeti útvonalon, nehezen lenne álta-
lam fokozható élmény. Korábban ebből az 
irányból nem jutott még fel a magyar zász-
ló, ettől kezdve hazánkat is jegyzik mind-
két oldalon az Everesten, így javult hazánk 
nemzetközi megítélése is. Többet ennél 
sportoló nem tehet a saját országáért, ezért 
ezt tartom a legnagyobb élménynek is. 

- Nagyon sok helyre kapott meghívót, él-
ménybeszámolói alkalmával milyen hasznos 
tanácsokat tudott adni a jelenlévőknek?

- Adni soha nem adok direkt módon, 
mindenki maga vesz ki olyan üzenetet, ami 
fontos számára. Érdemes viszont minden-
kinek megtalálnia az életében a „saját Eve-
rest-jét”. Ez valami olyan dolog, ami bár-
miben megjelenhet, nem csak a sportban. 
Valami olyan, amihez le kell győznie ön-
magát az embernek, és ha meg sem pró-
bálja, akkor egy életen át bánni fogja. Ha 
megtalálta, akkor „mássza is meg”, teljesít-
se azt, ezzel teszi a legjobbat magával.

A legmagasabb hegyek csábítása
- Az interneten többször látható volt, 

ahogy zászlókat tűzött ki a csúcsra. Mit gon-
dolt, amikor a szédítő magasságban Óbuda-
Békásmegyer zászlóját lengette a szél?

- Az volt a fejemben, hogy mi óbudai em-
berek erre is képesek vagyunk: feljutunk az 
Everest csúcsára a nehezebb, északi irányból, 
akár asztmásan is. Nem csupán magamért, 
hanem a kerület közösségéért is másztam.

- Milyen terveket szeretne még megvaló-
sítani a jövőben?

- A következő terv az összes földrész leg-
magasabb hegycsúcsának megmászása. E 
kihívás teljesítői között sem jegyzik még 
hazánkat. Mindent megteszek azért, hogy 
ez megváltozzék.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Hidegkuti Nándor Emlékplakett dr. Neszmélyi Emilnek 

Aki feljutott a világ tetejére
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Hidegkuti Nándor Emlékplaket-
tel annak a kerületben tevékenykedő edzőnek, 
vagy sportvezetőnek a munkáját ismeri el min-
den évben, aki a kerület sportéletéért és hírnevé-
ért kiemelkedő tevékenységet végzett. Dr. Nesz-
mélyi Emil, a 2017. évi győztes rászolgált az elis-
merésre. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az 
Óbudai Kaszások Kosárlabda Akadémián kifej-
tett hosszú évek óta tartó vezetői tevékenységé-
vel; hegymászóként pedig a Mount Everest észa-
ki oldalának első magyarként megvalósított 
megmászásával öregbítette a kerület hírnevét.

Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkor-
mányzata  június 13-án harmadik al-

kalommal rendezte az ifjúsági sportnapot 
a kerületi középiskolás diákok részére.

A rendezvényen a békásmegyeri Veres Pé-
ter Gimnázium, a Kelta Szakgimnázium és 
Szakközépiskola, a Kőrösi Csoma Sándor 
Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, az 

Óbudai Árpád Gim-
názium, valamint az 
Óbudai Gimnázium 
diákjai versengtek 
egymással.

A közel 200 fia-
talt Földes Anna if-
júsági polgármester 
köszöntötte. A be-
melegítést követő-
en a versenyzők szá-
mos sportágban – 
röplabda, labdarú-
gás, streetball, asz-
talitenisz, úszás, fu-
tás – mérhették ösz-
sze tudásukat. Az 
eredményhirdetésen 
több, mint 150 érmet 
osztottak ki.

Sportnappal zárták a tanévet 

Fotó: Antal István
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A Laborc utcai  Szabad-
időparkban található 

medencékben június 12-től 
hűsölhetnek a nyári meleg-
ben felüdülni vágyók.

Az előszezonban (júni-
us 12-től július 2-ig) hét-
köznapokon 10-től 20, 
hétvégén és ünnepnapo-
kon 9-től 19 óráig tart nyit-

va az Óbudai Strand. A 
főszezonban (július 3-tól 
augusztus 18-ig), amikor 
a medencéket hétköznap 
a napközis táborban nya-
raló gyerekek használják, 
a látogatók számára 16 
órától áll rendelkezésre a 
strand. Augusztus 19-27. 
között ismét az előszezo-

nival egyezik meg a nyit-
vatartás.

A strand bejárata a La-
borc utca 2. szám alatt ta-
lálható, tömegközleke-
déssel könnyen megköze-
líthető az 1-es, 17-es, 19-
es, 61-es villamosok Bé-
csi út-Vörösvári úti vég-
állomásától.

A belépőkről, illetve 
a további tudnivalókról 
az Óbudai Sport és Sza-

badidő Nonprofit Kft. 
weboldalán tájékozód-
hatnak.

Megnyílt az Óbudai Strand

Ötödik alkalommal rendezi az „Iskolakapun kívüli 
programok”-ban a Sportos vakáció a városban el-
nevezésű eseménysorozatot a Fővárosi Önkor-
mányzat. A nyári szünidő alatt igen sokoldalú in-
gyenes elfoglaltságokat kínálnak általános és kö-
zépiskolás fiataloknak. A változatos programok 
összeállításával és a helyszínek kijelölésével arra 
törekednek, hogy a különböző korosztályú és ér-
deklődésű gyerekek könnyen választhassanak a 
hasznos és érdekes lehetőségek közül. 

Tartalmas, minőségi programok
A Sportos vakáció a városban hasznos 

iskolán kívüli tevékenység, melyen ingye-
nes a részvétel, emellett izgalmas, változa-
tos szabadidős tevékenységet biztosít a fia-
talok számára. Ami a sportos kínálatot ille-
ti, gazdag a választék. A már biztosnak te-
kinthető program:

Judo (cselgáncs)
KSI judo terem Istvánmezei út 1-3. Foglalko-
zások: június  26-30.,15-től 16.30 óráig.
MOM Kultúrház Csörsz utca 18. Foglalko-
zások: július  3-7. és július 31- augusztus 4., 
15-től 16.30 óráig.

Kosárlabda
MTK teremben játékos edzések 9-14 évesek 
számára. Foglalkozások: július 3. és augusztus 
20. között,  kedd, csütörtök, 17-től 18.30 óráig.

Ökölvívás
Játékos box foglalkozások. Boksz Akadé-
mia Erzsébet királyné útja 57-61. Időpont: 

június 21. és augusztus 23. között, minden 
szerdán 16.30-tól 18 óráig.

Vívás
MTK vívócsarnok. Acsády Ignác u. 3. Fog-
lalkozások: július 17. és augusztus  10. között 
hétfő, szerda, csütörtök 16-tól 17.30 óráig.

Labdarúgás
Edzés, játék, technika csiszolása. Láng-Va-
sas pálya. Rozsnyay út 6-8. A szünet alatt 
szerdán, pénteken 9-től 11 óráig.

Röplabda
10-16 éves lányok részére tartanak edzése-
ket a városmajori MTK röplabda teremben. 
Foglalkozások: június 20-29. és augusztus 
8-24. között kedd, szerda  és csütörtöki na-
pokon, 14-től 16 óráig. Előzetes regisztrá-
ció szükséges: timaredit@freemail.hu

Asztalitenisz
Molnár Ferenc Általános Iskola Mester utca 19. 
Foglalkozások: június 20. és augusztus 29. kö-
zött kedd, csütörtöki napokon 10-től 12 óráig.

Várják a gyerekeket
A szünidő alatt minél több gyereket vár-

nak a programokra, tehetségtől, előképzett-
ségtől függetlenül mindenkit örömmel fo-
gadnak valamennyi sportos helyszínen. A 
részletes programajánló a „mozaikgsz.hu” 
honlapon és az IKP programsorozat Face-
book-oldalán olvasható. 

A fővárosi kínálat mellett természetesen 
a III. kerületben is bőven adódik lehető-
ség a szünidő hasznos eltöltésére. A spor-

tot kedvelő fiatalok a www.obudasport.hu 
honlapon választhatnak kedvükre a moz-
gás- és játéklehetőségek közül.             L. A. 

Szünidőben is sportosan

Az idén 33 éves Ganz Ifjúsá-
gi Műhely idén is megtartja 
a nyári programjait. 

A foglalkozásokon ké-
szített munkákat a 

fiatalok hazavihetik. A 8-
12 éves gyerekek model-
lező, 12 éves kortól pe-
dig  elektronikai fogla-
kozáson vehetnek részt.   
A következő nyári tábor 
időpontja: június 26-tól 
június 30-ig. A nap-
közbeni elfoglaltságok  

10-től 17 óráig tartanak. 
A részvételi díj  2500 fo-
rint/nap. Az összeg ma-
gában foglalja a tízóra-
it, az ebédet, a programo-
kat és az elkészített mun-
kadarabot. Érdeklődni a 
helyszínen lehet (Hímző 
utca 11.) vagy a 06-(30)-
330-5117-es telefonszá-
mon Kövesdy Csaba mű-
helyvezetőnél. A jelent-
kezéseket a kovesdycsa-
ba@gmail.com e-mail cí-
men várják.

Modellezés és elektronika

Nyári Oratórium a Szaléziaknál 
„Családom a bázisom” a mottója az óbudai Szalé-
ziaknál tartott Nyári Oratórium napközis tábornak, 
ahová alsós és felsős diákokat várnak. Mi a Nyári 
Oratórium? Játék és sport, kézműves foglalkozás, 
imádság, séták és kirándulások, versenyek, tánc, 
műhelyek, strandolás, vízi akadályversenyek és 
sok-sok kaland. Időpont: június 26-30., illetve au-
gusztus 21-25. Helyszín: Bécsi út 175. (Információ: 
nyarioratorium@gmail.com illetve www.facebook.
com/ObudaiSzaleziak; Jelentkezés: www.obudai-
szaleziak.hu.)
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Robotok a terepasztalon, 
ezüstösen csillogó díszle-
tek, egyedi mérnökjátékok 
és technikák – a Zipernows-
kyban az idei családi napon 
bemutatkoztak a Talentum 
robotika szakkör tehetségei 
és szakértő segítőik.

A Zipernowsky Ká-
roly Általános Is-

kolában tartott családi 
nap több különleges ese-
ménysorozattal is színe-
sedett  a tantestület pél-
dás összefogásának kö-
szönhetően. A Föld nap-
ja jegyében a gyerekek a 
megelőző hetekben pla-
kátokkal és lelkes alu-
míniumdoboz-gyűjtés-
sel készültek. A Talen-
tum szakkör tehetsé-
gei Simon Mariann ta-
nárnő irányításával az 
alumínium dobozokból 
maketteket készítettek 
és ezek között mutatták 
meg a terepasztalokon, 
mi mindent tudnak a ro-
botjaik. 

Nem csak nézői, ha-
nem részesei is lehet-
tek a gyerekek ennek a 
folyamatnak: a Nemze-
ti Tehetség Program pá-
lyázatán nyertes robo-

tika szakkör az Emberi 
Erőforrás Minisztérium 
és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által 
1 millió 400 ezer forint 
támogatásban részesült, 
amelynek köszönhetően 
Benke Ildikó tanárnő ve-
zetésével a diákok külön-
leges eszközöket és tech-
nikákat vehettek igénybe 
a programozás tanulásá-
nál, a robotok megalko-
tásánál. Ezeket ismerhet-
ték meg a zipernowskys 
diákok a családi napon. 

Díszvendégként az is-
kola volt igazgatóját, 
Horváth Bors Rudolfnét 
köszöntötték, aki hosszú 
évtizedes munkájának 
elismeréseként a Peda-
gógiai Szolgálati Emlék-
érmet vehette át Gál Je-
nőnétől, az Észak-Buda-
pesti Tankerület oktatá-
si referensétől. Kelemen 
Viktória, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
tának alpolgármestere, 
Marlokné Somogyi Il-
dikó, Óbuda-Békásme-

gyer Oktatási és Kultu-
rális Osztályának osz-
tályvezetője, Halasiné 
Petrovai Erika, Óbuda-
Békásmegyer Oktatá-
si és Kulturális Osztá-
lyának óvodai referense, 
Stefán Mariann, a Gyer-
meksziget-Montesso-
ri Óvoda óvodavezető-
je is megtisztelte jelenlé-
tével a rendezvényt. El-
látogatott a technikák és 
eszközök ötletgazdája, 
az Abacusan Stúdió ve-
zetője, Sugár Sára és az 

Alu-Go feltalálója, Ba-
lázs Gyula is, akik sze-
mélyes tapasztalataik-
kal, irányításukkal segí-
tették a gyerekeket az al-
kotásban – így készült el 
például a rendezvény le-
zárásaként magasba tar-
tott barátságlánc is, em-
lékeztetve az összefo-
gás, a Föld védelme, a 
közös mű létrehozásá-
nak fontosságára. 

Az izgalmas és színes 
programok az alkotás, 
a játék és az újrahasz-
nosítás jegyében zajlot-
tak megmutatva felnőt-
teknek-gyermekeknek 
egyaránt, hogy a leg-
jobb időtöltés a minő-
ségi időtöltés, amelynek 
élményét semmi nem 
pótolhatja, és amely-
re mai, egyre inkább a 
virtuális közegbe kon-
centrálódó világunkban 
nagyobb szükség van, 
mint valaha. 

Robotok a terepasztalon

Megdőlt az eddigi, 2011-es 
világcsúcs TARTÓ kategóri-
ában az Óbudai Egyetem 
RECCS Tésztahíd Építő Vi-
lágbajnokságán május 25-
én. Az új rekordot az iráni Is-
lamic Azad University csa-
pata állította fel 666,3 kilo-
grammal, 55 kilóval megha-
ladva a korábbi csúcsot.

Az Óbudai Egye-
tem Bánki hallga-

tói, Horányi Benjamin 
és Huszák Donát Zoltán 
világbajnoki címet szer-
zett a felsőfokú oktatási 
intézményben hagyomá-
nyosan rendezett tészta-
híd építő versenyen. Év-
tizedes hagyományai 
vannak a RECCS Tész-
tahíd Építő Világbajnok-
ságnak, melyre idén a vi-
lág nyolc országából ér-
keztek csapatok, hogy 
komoly mérnöki feladat-
tal építsenek tésztából 
egy erős, mutatós hidat, 
amit kereskedelmi forga-
lomban lévő, vagy kizá-
rólag lisztből és tojásból 

házilag előállított szá-
raztészta felhasználásá-
val készíthettek el. 

A versenyt az Óbudai 
Egyetem Bánki Donát 
Gépészkarának mechat-
ronikai mérnöki szakos 
hallgatói nyerték. A Ho-
rányi Benjamin és Hu-

szák Donát Zoltán által 
épített híd 421 kilogram-
mot bírt el, ezzel ők let-
tek a világelsők. A két fi-
atalember a világbajnoki 
cím mellett a „Legjobb 
Bánkisok” és „A legjobb 
gépész” díját is bezsebel-
hette.                          Sz.

Reccs 666 kiló után

Vas diplomások 
Az önkormányzat pedagógusnapi ünnepségén, jú-
nius 2-án az Óbudai Társaskörben jubileumi diplo-
mákat is átadtak. Előző lapszámunkban közöltük a 
névsort, melyből két név kimaradt: dr. Filep Miklós-
né és Szilágyi Istvánné 65 éve végezte el a képzőt, 
ezért vas diplomában részesült. 

A fenti címmel tartottak ünnep-
séget az Óbudai Egyetemen 
június 12-én. Az eseményen a 
Kárpát-medencei magyar nyel-
vű felsőoktatásban résztvevő 
pedagógusok előtt tiszteleg-
tek és a magyarság összetar-
tozását kívánták kifejezni.

Az egyetem vezetői 
vallják, hogy a pe-

dagógusi pálya nemcsak 
hivatás, hanem elkötele-
zettség is a tudás átadá-
sa, megújítása. Az intéz-
mény vezetői elkötelezet-
tek az anyanyelven okta-
tásért, ezért a határon tú-
li magyar nyelvű felsőok-
tatás támogatását intéz-
ményfejlesztési tervük-
ben kiemelt célként je-

lölték meg. Az egyetem 
szakemberei hozzá kíván-
nak járulni a tudomány 
fejlesztésével az összma-
gyarság és egyben az em-
beriség fejlődéséhez, tu-
dományszervező tevé-
kenységüket pedig a Kár-
pát-medencei magyarság 
szolgálatába szeretnék ál-
lítani. A rendezvénnyel is 
az összetartozás erősítése 
volt a cél. 

Az eseményen együtt-
működést kötöttek az 
Észak-Budapesti Tanke-
rületi Központtal. A meg-
állapodást Tamás Ilona 
tankerületi igazgató és 
prof. Dr. Réger Mihály, az 
Óbudai Egyetem rektora 
látta el kézjegyével.     Sz.

Európai Uniós Pedagógusnap 
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Szol gál ta tás
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁ-
LÓ, NAPELLENZŐ, stb. szerelése ga-
ranciával kerületi redőnyös. Ajándék szú-
nyogháló minden megrendeléshez!!! Tel.: 
06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok. Barabás Je-
nő kisiparos. Tel.: 349-4899; 06-70-280-0479
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csem-
pézés, villanyszerelés, vízszerelés, kőmű-
ves munkák garanciával. Tel.: 202-2505, 
06(30)251-3800. Halász Tibor
 Televízió szerviz LCD Plazma TV-k szer-
vize. Nyitva: H-P 9-17-ig Kabar utca 6. Tel.: 
244-3998, 06-20-928-4664)
 Festés,mázolás, tapétázás, gipszkarton szere-
lés, burkolás, laminált parketta lerakása, magán-
személyek, közületek részére. 06-30-212-3308
 Vízvezeték-központifűtés szerelés. In-
gyenes kiszállás, helyszíni felméréssel. 
Hencz Péter Tel:06703973869
 Üvegezés a helyszínen, biztosítás-
ra is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)977-7150
 Kőműves munkák, burkolat javítás, jár-
dák, kerítések készítése, javítása, térköve-
zés. 06-30-341-3423
 Klímatisztítás felsőfokon! Tel: 06-70-
269-1518
 Redőnyszerelés javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor Tel: 06-20-321-0601
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap csere, 
ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70)544-4050 
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 ZÁRSZERVIZ ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-
9021, ELMŰ által minősített vállalkozás

 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347. 403-
9357, 06(30)589-7542
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-
LAKDOKTOR.HU. 23 éve vállalom kedve-
ző árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé-
sét, szigetelését garanciával. Felmérés díjta-
lan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres ke-
resése, javítása. Kamerás csatornavizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588
 BÚTORASZTALOS! Beépített szekré-
nyek, konyhabútorok készítése! Bútor, ajtó-
ablak javítás. www.gardrobmester.hu, 06(20) 
352-0869
 ADÓBEVALLÁS készítés péntek-szom-
bat 10-18 óráig, Dr. Hubai Margit Bp. III ker. 
Kabar utca 5. Bejelentkezés: 06-30-383-9755. 
Cégeknek, vállalkozóknak KÖNYVELÉS!
 Lomtalanítás! Hagyaték, ingatlan, pin-
ce, padlás lomtalanítása-ürítése. Értékegyez-
tetéssel díjtalanul is! Magyar Imre 06-30-
3981-597
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátor szerelés, 06-70-642-7526

egész ség
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10. Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Oroszul Óbudán! Tapasztalt tanártól, 
kellemes hangulatú órákon tanulhat. Tel.: 
06-30-978-82-51
 MAT-FIZ-KÉM pótvizsga felkészítés 
minden szinten, Önnél! Kérésre ingyenes 
próbaóra 06-70-222-2257
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán, külföldi és Goe-
the Intézetekben megszerzett tapasztalatok-
kal, bármely korosztálynak. 0630/773-9155

elad-vesz
 KÖNYVEKET, könyvtárakat (régit, újab-

bat), képeslapokat antikváriumunk vásárol 
díjtalan kiszállással. Tel.: 06-20-42-56-437
 Borostyán, arany, ezüst karóra, briliáns 
felvásárlás MAGAS ÁRON. Bp., V. ker. Kí-
gyó utca 4/9. Fsz. ANTIKVITÁS Nyitva: 10-
15-ig. Tel.: +36-20-340-7350; 061-792-1692

 

Régiség
 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő 
legmagasabb áron vásárol festményeket, búto-
rokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgyakat, 
aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyatékot. 
Kiszállás , értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. 
Fő u. 67.; 06(1)789-1693; 06(30)382-70-20
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással! Bútor, festmény, porcelán, 
kerámia, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír-
adástechnikai, bakelit hangszert, fényképe-
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket  készpénzért. Pintér Nikolett. 
Tel.: 466-83-21, 06(30)973-49-49
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154. Nyitva: H-SZ 10-17, CS 10-19
 Briliáns, Arany, Ezüst, Borostyán, Me-
chanikus Órák és Hagyaték felvásárlás ext-
ra magas áron! Bp., XI., Fehérvári úti csar-
nok. Földszint-virágsor (Porcelán, Ezüst üz-
let). Tel.: 209-4245

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Pátyon 320 négyszögöl telek faházzal, 
építési lehetőséggel eladó, 4,4 millióért. 06-
70-296-9374
 Idős tulajdonostól 1 1/2-2 szobás lakást 
veszek. A tulajdonos élete végéig a lakás-
ban marad, haszonélvezeti joggal. Pénzével 
szabadon rendelkezik. Tel.: 06-20-925-2042
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, ké-
résére megvizsgálom. Dr. Székely Tel.: 30-
9000-963
 Belső-Óbudán cirkófűtéses, téglaépíté-
sű, külön wc-s, magasföldszinti, 49 nm-es 
és 17 nm-es különálló lakások egyben el-
adók, felújított 12 lakásos házban. 28,9 mil-
lió Tel.:+36205085217
 Pilisszentivánon 70 nm-es házrész 600 nm 
telekkel eladó 15 millióért. Tel: 06-70-378-5360
 Mezőkövesd, Damjanich u. 56., 120 
nm, 4 szoba összkomfort, 2 generációnak 
(CSOK) igénybe vehető, jó állapotú, felújí-
tást igénylő ház eladó. Molnár József, 06-49-
313-400, 06-30-218-8446
 INGATLANIRODÁNK eladó budapes-
ti lakásokat keres! Bízza ránk ingatlanát: 
gyorsan hozzuk a vevőt, jutalék 3%, ügy-
véd ingyenes, külföldi vevők elérése. Hív-
jon: 06(20)960-0600

állás
 Óbudai cég könnyű fizikai munkára ke-
res férfi munkaerőt, heti 40 órás munkaidő-
ben. Jogosítvány szükséges. Önéletrajzot a 
kokeny2014 @gmail.com címre várjuk, fize-
tési igény megjelölésével

 Délutános műszakban (2,4 órában) taka-
rítónőket keresek óbudai munkahelyekre. 
06-20-264-1450
 Megmutatom hogyan lehetsz sikeres és 
elismert ingatlanszakértő. Várom önéletraj-
zodat: csillaghegy@oc.hu
 KFT takarítónőket keres, korahajnali és 

délutáni munkára Óbudán. Lehet nyugdíjas 
is. 06-20-944-7289
 Vasalónőt felveszünk III. ker-i közpon-
tunkba. Keresünk teljes munkaidőre és al-
kalmi munkára gyakorlattal rendelkező, 
vagy betanulni képes személyt. Bérezés tel-
jesítmény szerint. Jelentkezni: andrsu@fre-
email.hu Tel.: 0-20-362-6394
 III. ker. étkezde gyakorlott konyhai dol-
gozót keres 6 órás munkaidőre. Friss nyug-
díjas is lehet. Tel.: 06-30-9-228-189
 Víz, gáz, fűtésszerelő iparos keres szere-
lőt, segítőt, józan élet: 06-20-423-5812
 Varrónőt keresünk alkalmi munkára 
Csillaghegyen, egyedi darabok készítésére, 
méretes szabászatban való jártasság előny. 
Fizetés megállapodás szerint. Nyugdíjasok 
is jelentkezhetnek. 06-30-656-4444
 Római-parti sportcentrumunkba a követ-
kező munkakörökre keresünk munkatársakat, 
teljes vagy részmunkaidőben, nyugdíjas is le-
het: kertész, festő, erős fizikumú sportpálya 
karbantartó, valamint részmunkaidőben ta-
karító. Fényképes önéletrajzát az rtaoffice@
rta.hu címre várjuk, tárgymezőbe kérjük tün-
tesse fel, melyik állásra jelentkezik. 
 Óbudán működő kft. keres azonnali belé-
péssel-bejelentéssel asztalos szakmunkást. 
Érdeklődés: 06-20-327-6826 mobilszámon 
 Sürgősen eladót keresünk Kolosy téri 
áruházunkba. Érdeklődni: +36-30-475-0751
 Kedvező feltételekkel egyedi lehetősé-
get biztosító ingatlanirodánk tapasztalt in-
gatlanszakértőt keres. Tel.: 0630-2306865 e-
mail: kicsizsu6@gmail.com

kiadó
 Békásmegyeren a Zemplén Győző ut-
cában Társasház tulajdonát képező 58 nm-
es helyiség KIADÓ, amelyben eddig me-
legkonyhás büfé üzemelt. Kizárólag csen-
des tevékenységre! Tel.: 06-30-853-4818

életjáradék
 Eltartási, örökösödési, életjáradéki szer-
ződést kötnék idős, családtalan férfival, 
vagy házaspárral. Leinformálható elvált 
asszony vagyok. Ajánljon kérem ismerősé-
nek! Üstökös Piroska, 06-30-420-2238

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bi-
zalommal. Tel.: 06(30)857-2653

társkereső
 56 éves 163/62 diplomás, csinos, fiatalos 
hölgy társat keres. 06-70-313-8538
 182 cm magas hetvenéves hölgy vagyok, 
keresek egy korban hozzám illő, kedves, 
őszinte, életvidám, utazni szerető férfit, aki-
vel együtt élvezhetnénk az élet adta örömö-
ket. Tel.: 06-20-541-1925

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Nemrégiben még egy hosz-
szú cikk is megjelent az 
Óbudai Anzikszban a haris-
nya szemfelszedés egyik 
utolsó mesteréről, Lendvai 
Zsuzsáról. Egy-két hónapja 
még nagy betegen is dolgo-
zott a Flóriánban lévő kis üz-
letében. Annyian ismerték 
és szerették, oly’ sok szív-
bemarkoló emlékezést hal-
lottunk róla, hogy nem me-
hettünk el szó nélkül minde-
mellett.

Zsuzsa választott szak-
mája egyike volt azon 

különleges hivatások-
nak, melyet már alig néhá-
nyan űznek. Mesterségét, 
a szemfelszedés fortélyait 
- amely magyar találmány 
és nem tanították iskolá-
ban - nagynénjétől leste el. 
Házassága tönkrement, így 
csak magára számíthatott. 
Olyasmivel szeretett vol-
na foglalkozni, ami mellett 
elég időt tölthet gyerme-
ke, Andris mellett. A Fló-
rián Üzletközpont ’72-es 

nyitása óta – először még 
az épületen belül működő 
Centrum áruházban bérelt 
kis helyen – szünet nélkül 
dolgozott három és fél év-
tizeden át. Sosem utasított 
el senkit, pedig jó darabig 
annyi munkája volt, hogy 
sorban álltak hozzá. Aztán 
a „minden eldobható és pó-
tolható” korszak beköszön-
tével bővítette üzletét, zip-
zár-csere és javítással, mű-
szövéssel. Csak a szemfel-
szedésből megélni már nem 
tudott volna, de az utolsó 
percig voltak, akik vitték 
hozzá rendbe tenni becsben 
tartott harisnyájukat. 

Úgy másfél évvel ezelőtt 
közbeszólt a sors: súlyos, 
hosszantartó betegség kí-
nozta. Tüdőműtétje után 
szinte pár nappal, idén már-
ciusban még dolgozott. Az-
tán április 27-én végleg le-
gyűrte a kór.

„Most üres a kis üzlet, 
már nem látjuk mosolygós 
arcát, és vele kihalt Óbu-
dán a harisnya szemfelsze-
dés is” – emlékezett rá leg-
jobb barátnője.

A szenvedélye volt a 
munkája, és igazán szere-
tett az emberekkel foglal-
kozni. Mindenkihez volt 
egy kedves szava. Szinte a 

világ végéről is jártak hoz-
zá. Ahogy mondják róla, 
imádnivaló, őszinte, örök-
ké vidám nő volt, annak el-
lenére, hogy nem volt köny-

nyű élete. Nemcsak a haris-
nyákat „gyógyította”, ha-
nem a maga módján a lel-
keket is. 

Szeberényi

Égi műhelybe költözött Óbuda egyik legkedvesebb kisiparosa

Óvodapedagógusok felvétele
Almáskert Óvoda-Budapest a Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Almáskert Óvoda-Budapest két óvo-
dapedagógusi munkakör betöltésére. A közalkalma-
zotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő. A munkavégzés helye: Szérűskert utca 41. 
és Szérűskert utca 37. A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-7 
éves korú gyermekek óvodai nevelése, SNI gyermekek 
integrációja (Szérűskert utca 41.). • 3-7 éves korú gyer-
mekek óvodai nevelése (Szérűskert utca 37.). illetmény 
és juttatások: az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályáza-
ti feltételek: főiskola, óvodapedagógus. A pályázat ré-
szeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz; is-
kolai végzettséget igazoló bizonyítvány; motivációs levél; 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munka-
kör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályá-
zat benyújtásának határideje: folyamatos.A pályáza-
tok benyújtásának módja: elektronikus úton Gángoly-
Nagy Anita részére, allas.almaskert@gmail.com e-mail 
címen keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: 
folyamatos.



30 2017. 12. számhElytÖrtéNEt

Budapest legrózsásabb és legésza-
kibb fekvésű strandján őrzi dr. Vitális 
Sándor emlékét a márványtábla, me-
lyet a Magyar Hidrológiai Társaság 
(MHT) fennállásának 100. évforduló-
ján állított egykori elnökének, aki 
munkatársaival 1934-ben, pünkösd 
napján sikeres artézi fúrást fejezett 
be, és a feltárt meleg vízzel megala-
pozta a Pünkösdfürdő jövőjét. 

A vendégek a csodálatos kör-
nyezet, a nyugalom szige-

teként említik a Pünkösdfürdői 
Strandot, melynek vezetője, Hun-
ka Erika emlékezett a kezdetekre. 
Elmondta, hogy a ’20-as években 
több fürdő épült Budapesten, töb-
bek közt a Csillaghegyi és a Ró-
mai. A feltételezés, hogy a jelenleg 
Pünkösdfürdő néven ismert terü-
letén is lehetőség nyílna minderre, 
dr. Ember Sándor tulajdonos fan-
táziáját is megmozgatta. Jó üzle-
ti befektetésnek tartotta, ezért ge-
ológusok szakvéleménye alapján 
mélyfúrású kút létesítését kezde-
ményezte. Dr. Vitális Sándor veze-
tésével kezdték meg a munkálato-
kat, 1934 tavaszán. Rövidesen 556 
méternél a kút bővizű 25,4 Cel-
sius-fokos feltörő vizet adott. Ez 

pünkösd napján történt, innen ered 
Pünkösdfürdő elnevezése is. 

Modern 
szolgáltatások

a ’30-as években
Dr. Ember Sándor megbízta Ha-

jós Alfrédot, hazánk első olimpiai 
bajnokát a fürdő tervezésével. Az 
elképzelések alapján, 1934 őszén 
megkezdték a földmunkát és 1935 
tavaszán az öltözők és a meden-
cék építését. A munkálatok olyan 
ütemben haladtak, hogy 1935. jú-
lius 6-án megnyílt a strandfür-

dő két medencével, a gyermek 
medencével és az 50 méter hosz-
szú úszómedencével. A harmadik 
medence két évvel később épült. 
A strand korát megelőzve modern 
szolgáltatásokat kínált. Étterem is 
működött a fürdő Duna felőli ol-
dalán, amit úgy építettek ki, hogy 
a parton sétálók és a fürdővendé-
gek egyaránt igénybe tudják ven-
ni. Aki napokig tartó pihenésre 
vágyott, annak szállást kínáltak: a 
meglévő nyaralót úgy alakították 
át, hogy a szobákat hosszabb idő-
re kiadhassák.

A nulláról kezdve
Az államosítás után nehéz sors 

várt a fürdőre: a kutat fel kellett 
újítani, majd a sorozatos árvi-
zek lerombolták területét. A leg-
nagyobb pusztítást az 1965-ös 
rendkívül nagy és hosszan tar-
tó árvíz okozta, ami után az ere-
deti terveknek megfelelően újra 
kellett építeni mindent. A legna-
gyobb feladatot az árvízvédelem 
okozta, és ugyan megépültek a 
gátak, de jelenleg is veszélyez-
tetett területnek számít a srand. 

Napjainkban
A fürdő terebélyes fákkal bo-

rított zöldterülete pihenést, fel-
üdülést nyújt vendégeinek. A 
strandot a kétezres évek elején 
felújították. Minden medencét 
vízforgató berendezéssel láttak 
el. A szolgáltatásokat élmény-
medencével, csúszdás gyermek-
medencével és egy finn szauná-
val bővítették. A strandon a bü-
fé mellett különleges, szabadtéri 
fitnessgépek is találhatók.  

Szeberényi Csilla

Pünkösdkor tört fel a víz Budapest legrózsásabb strandján

Emléktábla a forrás „felfedezőjének”

A megemlékezők közt volt dr. 
Vitális György, dr. Vitális Sán-
dor fia, dr. Szlávik Lajos, az 
MHT elnöke, Fejér László, az 
MHT vízügyi történeti bizottsá-
gának elnöke és dr. Pappné dr. 
Nagy Judit alpolgármester.

Az 1700-as évek kezdetére nyúlik 
vissza a Schlosser család őseinek 
története. Mályi Zoltán újságíró így ír 
az Óbudai Hírmondó egyik 1991. évi 
számában: „A régi óbudaiak emlé-
keznek még a szűk utcákra, a kis föld-
szintes házakra, a dohányfüstös kis-
kocsmákra. Ilyen volt közülük a „Sló-
zi”, amelyet a Schlosser család az el-
ső világháború előtt nyitott meg.”

A család 1911-től a Bécsi úton 
üzemeltette vendéglőjét. 

Schlosser Károly halála után fele-
sége, született Behringer Magdol-
na vette át az üzletet, tőle ugyan-
csak Károly nevű fiuk. Utána a 
következő gyerek, János folytat-
ta ősei foglalkozását. A Schlosser 
famíliánál a férj halála után gyak-
ran a feleségeik vették át a kocs-
ma vezetését, ami akkor semmi 
esetre sem volt tekinthető nőies 
foglalkozásnak. Mégis, ezek a fe-
leségek könnyűszerrel birkóztak 
meg ezzel a feladattal. Ennek az 
volt az oka, hogy többségük ven-
déglős családból származott, így 
már gyerekkorukban, otthon elta-
nulták a mesterségbeli fogásokat.

Saját bort adtak
Mint a legtöbb óbudai, a 

Schlosserek is több lábon álltak. 
Földjeiken gazdálkodtak, a ma-
guk termelte bort pedig a vendég-
lőjükben mérték ki. A Schlosser 
kocsma alaprajza és mérete nem 
sokat változott az elmúlt évszáza-
dok alatt. A vendéglőt elsősorban 
a közeli kalapgyári és a téglagyá-
ri munkások látogatták. Vörös- 
és fehérborral egyaránt szolgál-
tak, ételben pedig csak hideget 
adtak, pogácsát, kolbászt, disz-

nósajtot. Az étteremben egy na-
gyobb söntés volt, onnan nyílt a 
kisebb különterem és természe-
tesen nem hiányzott a leanderes 
kerthelyiség sem. Zene sokáig az 
udvaron volt. A többi vendéglő-
höz hasonlóan a törzsvendégek 
esténként, hétvégeken kártyacsa-
tákkal múlatták az időt. 

Schlosserből
Két Kancsó

Az állam általánosan meg-
szüntette 1951-ben a magánipart 

és állami tulajdonba vette a hat 
szobánál több lakószobával ren-
delkező házakat is. Schlosserék-
nek szerencséjük volt. A házban 
az üzleten kívül csak három szo-
ba volt. Így az továbbra is tulaj-
donukban maradt, az üzletet sem 
államosítottak, „csak” jogelvo-
násban részesítették. Ez azt jelen-
tette, hogy az üzletet berendezé-
sestül és borkészletestül az állam 
térítésmentesen tulajdonba vet-
te, és amíg a tulajdonosok visz-
sza nem kapták, a Vendéglátóipa-
ri Vállalat üzemeltette „Két Kan-
csó” borozó néven.

Az évek folyamán a Schlosser 
család többször kérelmezte az üz-
let visszaadását, kezdetben nem 
túl nagy sikerrel. A próbálkozá-
sokat végül 1991-ben siker koro-
názta, visszakapták a tulajdon-
jogot. Attól kezdve újból a csa-
lád vezette az üzletet a régi csalá-
di hagyományok szerint. A boro-
zó felvehette régi nevét. A „Sló-
ziban” egész kis irodalmi kör ala-
kult ki, időnként zajosan vitázva 
a kerthelyiségben. A Schlosser 
néhány évvel ezelőtt végleg be-
zárt. (Forrás: Óbuda Baráti Kör, 
Sulinet.hu)                        Sz. Cs.

A Schlosser család vendéglője, a „Slózi”

Fotó: Antal István

Vitális Sándor leszármazottai
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Péter és Pál napja június 29-e. Ez a dátum a két 
apostol igazi névünnepe; meg is érdemlik, hogy 
kiemelt helyen szerepeljenek a naptárban. A nap 
jelentőségét nemcsak a rájuk való emlékezés ad-
ta, hanem az is, hogy ekkor kezdték meg a mező-
gazdaság egyik legfontosabb tevékenységét, az 
aratást. 

A két apostol
Péter apostol a tizenkét apostol egyike, 

nevét minden írás elsőként említi a tanít-
ványok közül.  A hagyomány szerint Jé-
zus neki adta a Mennyország kulcsait. Pé-
ter maga is halászember volt, így a halá-
szok, halászcéhek pártfogójukként tisztel-
ték. Az a szokás alakult ki, hogy Péter nap-
jának előestéjén halvacsorákat rendeztek a 
halászok, és ekkor avatták fel legényeiket 
és mestereiket.   

Pál apostol a korai kereszténység jelen-
tős alakja. Nagy szerepet játszott a keresz-
ténység elterjesztésében, szerte az euró-
pai kontinensen. A legenda szerint mind-
két apostolt június 29-én végezték ki i.sz. 
67-ben, Rómában. Pétert keresztre feszí-
tették, de a saját kérésére fejjel lefelé, mert 
nem tartotta illendőnek, hogy úgy haljon 
meg, mint mestere. Pál apostolt lefejezték, 
mivel őt, mint római polgárt ez a tisztes ha-
lálmód illette meg. 

Hogyan lett ünnep?
A búza a legrégibb és legfontosabb ter-

mesztett növényeink közé tartozik.  Az ara-
tás napját gondosan meg kellett választa-
ni, hogy minél több terményt takaríthassa-
nak be. A népi megfigyelések szerint június 
29-e után kezdődött az igazi nyár, úgy tar-
tották, előtte pár nappal szakad meg a bú-
za töve, amikor már nem nő tovább, csak 
érik. Így lett ünnep a június 29-ei Péter és 

Pál napja.  Ha az időjárás nem volt megfe-
lelő az aratáshoz, csak egy-két kaszasuhin-
tást tettek. Fontos szerepet játszott a gazda-
sági életben Péter-Pál napja, mert ilyenkor 
ünnepelték meg, hogy beérett a gabona. A 
templomokban aratók miséjét tartottak ek-
kor, amelyre elsősorban az aratásra készü-
lő férfiak mentek el, akik elvitték a szerszá-
maikat is. Az aratni készülőket, és az esz-
közeiket is megáldotta a pap. 

Aratási szokások 
és hiedelmek

A kenyérgabona betakarításának sikerét 
számos hiedelemmel és szokással igyekez-
tek biztosítani, melyek gyakran vallásos jel-
legű szertartásokkal is összekapcsolódtak. 
A munkát fohászkodással, imádkozással, 
kalapemeléssel kezdték, így tisztelve meg az 
életet jelentő gabona beérését, az aratás le-

hetőségét, kezdetét. Nagy jelentőséget tulaj-
donítottak az első kévének, az elsőnek leara-
tott búzaszálaknak. Ebből a baromfinak ad-
tak egészség- és termékenységvarázsló cél-
lal. Betegségelhárító szerepe is volt, az arató 
a hátára kötötte, hogy ne fájjon. Az aratókat 
elsőként meglátogató gazdát vagy család-
tagját a learatott gabona szalmájával meg-
kötözték, és csak akkor engedték szabadon, 
ha borral vagy pénzzel kiváltotta magát. De 
a legtöbb hagyomány az aratás végéhez kap-
csolódott. Kis darabon talpon hagyták a ga-
bonát, egyrészt, hogy ez a madaraké és a 
szegényeké legyen, másrészt, hogy a követ-
kező esztendő is jó termést hozzon. Az utol-
só kévéhez is különféle hiedelmek kötőd-
tek. Általában ebből készült az aratókoszo-
rú, amit a földesúr kapott meg, de az utolsó 
kalászokból mindenki vitt haza egy kis cso-
mót, amit az őszi vetőmag közé elegyítettek. 

Receptek
A Péter-Pál nap hagyományos ételei természete-
sen az aratáshoz kapcsolódtak. Ilyenek voltak a 
bográcsban főtt tarhonya vagy lebbencsleves, a 
paprikás krumpli. Több olyan étel is van, amit az 
aratókról neveztek el, jelezve így is, hogy kik, mi-
kor szokták fogyasztani. Az alábbiakban néhány, 
a szokásokba illeszkedő receptet ajánlunk. 

Kolbászos krumplileves
Hozzávalók: 15 dkg szárazkolbász, 4 na-

gyobb krumpli, 1 sárgarépa, 1 babérlevél, só, 
szemes bors, 2 dl tejföl, ecet.

Elkészítés: a felkarikázott kolbászt másfél li-
ter hideg vízbe fő-
ni tesszük.  Tíz perc 
múlva hozzáadjuk a 
feldarabolt répát és a 
krumplit, majd sze-
mes borssal, sóval, 
babérlevéllel ízesít-
jük. Puhára főzzük, 
liszttel kevert tej-

föllel dúsítjuk. Kivesszük belőle a babérlevelet, 
majd a tűzről levéve kevés ecettel tesszük pikán-
sabbá. Tejföllel tálaljuk.  

Sztrapacska
Hozzávalók:1kg burgonya, 1 tojás, 50 dkg liszt, 

20 dkg juhtúró, 15 dkg szalonna, tejföl, só. 
Elkészítés: a szalonnát apró darabokra vágjuk,  

serpenyőben ropogósra sütjük. A töpörtyűt  tá-
nyérra szedjük és használatig félretesszük. A bur-
gonyát meghámozzuk, finomra reszeljük és ösz-
szekeverjük két kanál szalonnazsírral, egy egész 
tojással, sóval,  a liszttel, hogy galuska kemény-
ségű tésztát kapjunk. Vízbe mártott evőkanállal 
vagy vizes deszkáról 
késsel a forró sós víz-
be kisebb galuskákat 
szaggatunk, és addig 
főzzük, amíg fel nem 
jön a víz tetejére. Le-
szűrjük, leöblítjük,  
a maradék szalonna 
zsírjába tesszük. Rá-

szórjuk a túrót és a ropogós tepertőt, és meglo-
csoljuk néhány kanál tejföllel. Forró sütőbe rak-
juk, de csak annyi időre, míg átmelegszik. Fejes 
salátával kínáljuk.

Tejes kifli
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dl tej, 1 tojás, 5 

dkg vaj, 1,5 kiskanál só, 1,5 kiskanál cukor, 2,5 
dkg élesztő, kenéshez 1 tojássárgája, vaníliás cu-
kor és porcukor a szóráshoz. 

Elkészítés: kevés tejet meglangyosítunk és 
beletesszük az élesztőt kis cukorral. Ha meg-
kelt, összegyúrjuk a hozzávalókat, és letakarva 
megkelesztjük. Deszkán kinyújtjuk, hat cikkre 
vágjuk, kifli formára 
feltekerjük. Még 20 
percig hagyjuk kelni, 
vizezett tojássárgájá-
val megkenjük a te-
tejét és forró sütőben 
megsütjük. Ha kész, 
a tetejét meghintjük 
vaníliás porcukorral.

Péter-Pál napja az aratás kezdete 

Óbudai hagyományok
Óbuda ünnepnapjai között kiemelt helyet 
foglalt el június 29-e, a Főplébánia-temp-
lom védőszentjeinek, Péternek és Pálnak 
nevenapja. A templom körüli utcákban sát-
rakat emeltek, ahol a többi között mézeska-
lácsos, lacikonyha, kegytárgyárus várta az 
érdeklődőket. Ez volt a közel 300 éves múl-
tú Óbudai Búcsú, a „Kirschen kiritog” (Cse-
resznyés búcsú).  A „Braunhaxler” Óbu-
dai Német Hagyományokat Ápoló Egyesü-
let és Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta folytatva a korábbi hagyományt, az Óbu-
dai Nyár rendezvénysorozat keretében júni-
us utolsó hétvégéjén, 24-én és 25-én idén 
is kétnapos búcsút rendez, amelyre színes, 
érdekes programokkal várják az érdeklődő-
ket. Lesz zene, tánc, kórustalálkozó, több-
féle műfaj, hogy mindenki megtalálhassa a 
kedvére valót.  

Fotó: Assay Péter
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Akik már kipróbálták, tudják mekko-
ra élmény jó társasággal együtt sé-
tálni az Óbudai Nordic Walking 
Klubban, melynek tagjai a tavaszi 
szezonkezdetkor turbó fokozatba 
kapcsoltak, de nem a tempóban, ha-
nem a programok számában.

A finn találmány, a Nordic 
Walking egyre többek éle-

tébe hozza a mozgás, a közös-
ségi programok élményét. Óbu-
dai klubjukban ezért a jobb idő 
beköszöntével heti két alkalom-
ra emelték az edzések számát 
(kedden és szerdán 18-tól 19 
óráig). De ez még csak a kezdet 
volt, hiszen előre meghirdetett 
időpontokban fakultatív prog-
ramokat is szerveznek. Egy hó-
napban egyszer Budapesten be-
lül hívják kirándulásra a tago-
kat, emellett negyed-féléven-
te vidéki túrákat is szerveznek. 
Így volt ez április 29-én is, mi-
kor a Nordicos csapat a Fenyő-
gyöngye-Határnyereg-Orosz-
lán-szikla-Árpád-kilátó útvona-
lon kirándult, nagy társasággal. 
Volt szalonnasütés, pihenés, be-

szélgetés. Rá néhány héttel, má-
jus 20-án a csapat a Mátrát tűzte 
ki úti célul. A Galyatető-Mátra-
háza-Kékestető útvonalat közel 
30-an teljesítették. A résztvevők 
meglátogatták a Mátra Múzeu-
mot, a Farkasmályi borospincé-
ben, borkóstoláson pihenték ki 
fáradalmaikat.

A klub vezetői és tagjai min-
den érdeklődőt bátorítanak, 
hogy csatlakozzon hozzájuk! 

Ez kötelezettséggel, díjfizetés-
sel nem jár, csak nyerhetnek 
vele: a jó társaság és a mozgás 
nyújtotta feltöltődés örömét. 
A gyülekezőket keddenként és 
szerdánként 18 órakor tartják 
az Óbudai Szabadidőpark terü-

letén az Óbudai Teniszklub fa-
házánál. Cím: Laborc utca 2.

Finnország 100: 
sportakció indul!

„Finnország 100” címmel 
sportakciót hirdetett a Magyar 
Szabadidősport Szövetség az 
önállóvá válásának 100. évfor-
dulóját ünneplő ország tisztele-
tére. Fontos a köszöntés mellett 
a finn-magyar különleges kap-
csolatok ápolása és a finn talál-
mány, a Nordic Walking nép-
szerűsítése. Az akcióban bárki 
részt vehet, a cél az, hogy 100 
kilométert kell „összegyűjte-
ni” május 28. és október 19. kö-
zött. (Részletek a www.masport.
hu oldalon.) A kezdeményezés-
ből az Óbudai Nordic Walking 
Klub sem maradhatott ki, a kis 
csapat első körben 4,6 kilomé-
teres távot tett meg a Gellérthe-
gyen.

Óbudán is jól működik a finn találmány

Ta-Bu kerékpáros teljesítménytúra
A Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub Ta-Bu elnevezéssel  
kerékpáros teljesítménytúrát szervez június 25-én, 200, 100 és 
30 kilométeres távon. A rajt a Csillaghegyi Közösségi Háznál lesz 
(Mátyás király út 11.). A leghosszabb távra 7 órától lehet nevezni, 
a másik kettőre 8 illetve 9 órától. (Részletek: bvkk.hu) 

A Római Sport Egyesület négy ver-
senyzővel képviseltette Óbudát a Bu-
dapest Open világbajnokság jegyében, 
a Duna Arénában június 1-től 4-ig.

Sárosy Patrícia 100 méter hát-
úszásban bejutott a döntő-

be és a 7. helyen végzett új egyé-
ni csúccsal. Komoróczy Lora 100 
méter háton és pillangón is indult. 
Előbbin középdöntőt úszott a leg-
fiatalabb versenyzőként. 100 mé-

ter pillangón élete legjobbját úsz-
ta (1:09:39), ezzel az elért eredmé-
nyével nem csak 50 pille, 50 gyors, 
50 hát, hanem 100 pillangón is 
korosztályos ranglistavezető lett. 

A versenyen részt vett Hor-
váth-Milvich Benedek és Koszta-
dinov Péter is, akik szintén javí-
tották egyéni legjobb idejüket. A 
versenyzők edzői: Gyepes Lajos, 
Gyepes Ádám és Barnák Viktó-
ria.                                   Sz. Cs.

Komoróczy ranglistavezető

Idén is az Óbudai Egyetem egyik csa-
pata nyerte meg a férfi tőr csapatbaj-
nokságot a Magyar Egyetemi-Főisko-
lai Országos Bajnokságon (MEFOB). 
A Káli András (KVK), Karvalics Ádám 
(BGK), Liszkai Tamás (BGK) és Kiss 
Ádin (NIK) összeállítású csapat ezzel 
már negyedszerre szerezte meg az el-
ső helyet ezen a megmérettetésen.

AMEFOB vívóversenyét 
másodszor rendezték új 

helyszínen, a Debreceni Sport-
csarnokban. Az idei, 110 éves 
jubileumi verseny igazi kihí-
vást jelentett a sportolók szá-
mára, itt lehetett ugyanis kvali-
fikációt szerezni a XXIX. Tai-
pei Summer Universiade-ra is.

Az Óbudai Egyetem a koráb-
bi évekhez hasonlóan két csa-
patot is el tudott indítani, nem 
sok hiányzott ahhoz, hogy ez a 
két csapat vívjon egymással a 
döntőbe jutásért. Az egyetem 
versenyzői nagy erőbedobás-
sal vívtak az egész versenyen, 
és most is teljes magabiztosság-
gal, izgalmak nélkül tudták el-
hozni az aranyérmet.

A vívócsapat célja, hogy több 
női versenyzőt toborozzanak 
csapatukba, hogy legyen lehető-
ségük indulni az Universitas vál-
tón is, ami az országos bajnok-
ság fő száma volt (egy tőröző, 
egy párbajtőröző, egy kardozó a 
nőktől és a férfiaktól egyaránt). 

Újabb egyetemi vívósiker
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Jelentősen átalakult játékos 
kerettel kezdte a 2016-17-es 
bajnokságot az évek óta az 
NB1/B osztályban szereplő 
együttes. 

Emiatt Nagy Bálint ed-
zőnek alaposan meg 

kellett terveznie a csapat 
felkészítését, a követen-
dő taktika begyakorlá-
sát. Az összeszokás hi-
ánya miatt a bajnokság 
elején egymás után jöt-
tek a vereségek, ám ki-
lenc szoros végjátékból 
nyolcat csak minimális 
(1-3 pont) különbséggel 
veszítettek el. 

A fiatal edző kritiku-
san értékelte a csapat sze-
zonbeli teljesítményét: 
- Az alapszakaszban az 
volt a célunk, hogy a kö-
zépmezőnyben végez-
zünk, sajnos a 6 győze-
lem, 16 vereség csak a 
Keleti csoport 11. helyé-
hez volt elég. Az alsóhá-
zi rájátszásban a gyen-
gébb ellenfelekkel már 
könnyebben boldogul-
tunk (5 győzelem, 3 ve-
reség), végül a csoport 3. 
helyén végeztünk, össze-
sítésben 11 győzelem, 19 
vereség a mérleg, ezzel a 
teljesítménnyel az NB1/

B 24 csapatos mezőny-
ében a 19. helyen zártuk 
a bajnokságot. Szeren-
csére pozitívumokról is 
beszámolhatok. Az után-
pótlás korú fiatalok közül 
többen is bekerültek a 
kezdő csapatba, játékuk-
kal bizonyították, hogy a 
jövőben még bátrabban 
építhetünk a saját nevelé-
sű játékosokra. A bajnok-
ság során sok hasznos ta-
pasztalatot szereztünk, 
sokat fejlődtünk, ez erőt 
és önbizalmat adhat a kö-
vetkező bajnoki évben.

 Kép és szöveg: 
lovas

Kosárlabda NB1/B

Fejlődőképes a Kaszások felnőtt csapata

Fantasztikusan szerepeltek a 
magyarok, köztük az Óbudai 
WDSE versenyzői Portugáli-
ában, a Világkupa és Open 
versenyen nemrégiben. 

Hajdú Kata és Mar-
ton Nikolett arany-

érmes lett csoport kate-
góriában a Flex HD Tor-
na és Aerobik Sportegye-
sület tagjaival, Magyar 
Annával, Ökrös Janká-
val és Ötvös Pannával. 
Simon Zsófia 2 ezüst-
érmet  szerzett, triójá-
val Ákoshegyi Dórával, 
a Pécsi Sport Nonpro-
fit Zrt. aerobik szakosz-

tályának tagjával (PSN 
Zrt.) és Ruzicska Vanesz-
szával (Flex HD), vala-
mint csoportban is Mak-
ranszki Annával (Óbudai 
WDSE) és Gellén Zsófi-
ával (Flex HD) a junio-
rok között. 

Az AG1 kategóriá-
ban bravúros magyar 
aranyérem született cso-
portban: Fejér Fruzsina 
(Óbudai WDSE), Fényes 
Gréta, Görgényi Ilona, 
Szőke Csenge (Flex HD), 
Bali Bianka (PSN Zrt.) 
állhatott a dobogó legfel-
ső fokára. Fejér Fruzsina 
trióban ezüstöt nyert tár-

saival, Görgényi Ilonával 
és Fényes Grétával. Mi-
kulecz András a döntő-
ben kiváló teljesítmény-
nyel 7. helyezést ért el. 
A Fejér-Mikulecz páros 
bronzérmet nyert, csak-
úgy, mint a legkiseb-
beknél a Bélavári Boró-
ka, Bányai Eszter, Him-
mel Tünde, Antal Bian-
ka, Koczka Rebeka al-
kotta csapat. 

A versenyzők össze-
sítve 3 arany-, 3 ezüst-, 
2 bronzéremmel, és gyö-
nyörű helyezésekkel tér-
hetnek haza a rangos 
versenyről.                 Sz.

Éremeső Portugáliában

Szinte csak dobogós helye-
zést szereztek az Óbudai 
Erőemelők Sportegyesüle-
tének versenyzői a Magyar 
Professzionális Erőemelő 
Liga Kupán Egerben, melyet 
május 12-től 14-ig tartottak. 

Az óbudai erőemelők 
versenyzőinek ered-

ményei: Karajos Tibor 
RAW erőemelés, M1 ösz-
szteljesítményben 655 kilo-
grammal I. helyezés. Kar-
sai Zoltán RAW erőemelés, 
M1 összteljesítményben 
660 kilogramm, II. helye-
zés. Kiss Péter RAW erő-
emelés, open összteljesít-
ményben 645 kilogramm, 
I. helyezés. Csáfordi István 
RAW fekve nyomásban 
M3. I. helyezés. Som Fe-
renc RAW fekve nyomás-
ban M1 teljesítés 212,5 ki-
logramm, I. helyezés.

Böjtös Vendel EQ erő-
emelésben, M2 össztelje-
sítménnyel 525 kilogram-
mal, I. helyezést, illetve 
abszolút II. helyezést ért 
el. Nagy Bence RAW fek-
ve nyomásban, open telje-

sítéssel 175 kilogrammal 
III. helyezés. Nagy Krisz-
tián RAW fekve nyomás, 
junior teljesítés 75 kilo-
grammal V. helyezés. 
Rizmayer Dávid RAW 
fekve nyomás, junior tel-
jesítés 200,5 kilogramm, 
I. helyezés és abszolút II. 
hely. Sinka Bence RAW 
fekve nyomás junior tel-
jesítés 140 kilogramm I. 
helyezés. Hanusz Lász-
ló RAW fekve nyomás, 
open teljesítés 215 kilo-
gramm, I. helyezés. Man-
zera Éva RAW fekve nyo-
más M1 teljesítés 100 ki-
logramm, új országos re-
kord. Manzera Éva RAW 
felhúzás M1 teljesítés 
167,5 kilogramm, új or-
szágos rekord. Manze-
ra Tibor RAW felhúzás 
M1 teljesítés 207,5 kilo-
gramm, II. helyezés. 

Jobbágy László, az 
egyesület elnöke a meg-
mérettetés  után gratulált 
a versenyzőknek, köszö-
netét fejezte ki Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatának a támogatásért. 

Parádésan teljesítettek 
az óbudai erőemelők
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a Kisüzemi 
Sörfőzdék Egyesületének 
támogatásával idén három-
naposra bővülve másodszor 
rendezte  június 9-11-én a 
sörfesztiválját. 

A Kisüzem 2017 nevű 
rendezvényen csak-

nem kéttucatnyi sörfőz-
de mintegy 200 féle sö-
rét kóstolhatták meg az 
érdeklődők. A sör mel-
lé a térre és környéké-
re felvonuló food truck-
ok szolgáltattak étele-
ket. Az ital- és ételkíná-
lat mellett mindhárom 
napon sörfőzők előadá-
sait hallgathatták, vala-
mint zenei csemegéket is 
élvezhettek a látogatók.

A Kisüzem 2017 fesz-
tivállal is az volt a szer-
vezők célja, hogy legyen 
egy olyan is a sörfeszti-
válok sorában, amelyen 
kizárólag a hazai készí-
tésű sörök jelennek meg. 
E feltétel alól idén csu-
pán egy határon túli sör-
főzde kapott felmentést, 
a csíkszentsimoni Csíki 
Sörmanufaktúra. 

Import sörökkel tehát 
ezen a fesztiválon nem-
igen találkozott a közön-
ség, nem úgy a sörfőzők-
kel, akikkel eddig legin-
kább csak a söreiken ke-
resztül volt kapcsolata, 
most viszont személyesen 
is megismerkedhetett ve-
lük az érdeklődő. A Kis-
üzem 2017 tehát kiváló al-
kalomnak bizonyult meg-

ismerni azokat, akik im-
már több, mint húsz éve 
főzik a sört, és azokat is, 
akik esetleg csak az el-
múlt években kezdték, de 
már a legjobbak közé ke-
rültek. Az ilyen sörfőző és 
sörfogyasztók közötti ta-
lálkozókat szolgálta a Kis-
üzemi Sörfőzdék Egye-
sületének standja, ahol 
mindhárom napon órán-

ként egy-egy sörfőzde tu-
lajdonosa vagy sörmeste-
re állt a pult mögé és csa-
polta a termékét, valamint 
beszélt a főzdéjéről és a 
söreik elkészítési módjá-
ról, majd aztán kérdése-
ket feltéve a helyes meg-
fejtők között jutalmakat, 
sörcsomagokat, söröspo-
harakat ajándéktárgya-
kat sorsoltak ki. A nagydí-

jat, egy kétszemélyes főz-
delátogatást korlátlan sör-
fogyasztással a harmadik 
nap végére tartogatták a 
szervezők, amelyet az ér-
demelt ki, aki a legtöbb 
helyes választ adta a fesz-
tivál ideje alatt.

A szervezők gondoltak 
az otthoni sörfőzőkre is, 
a Gasztroudvarban a há-
zisör főzőinek tartottak 
workshopot. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata támogatásának vi-
szonzásaként a kitele-
pült sörfőzdék vállalták, 
hogy minden standon 
legalább egy igen ked-
vező árfekvésű sört (100 
Ft/dl) is árulnak. 

A fesztiválra való belé-
pés továbbra is ingyenes 
volt, és nem volt kötelező 
üvegpohár sem, de több 
főzdénél is lehetett bé-
relni vagy vásárolni po-
harakat, esetleg otthonról 
hozni a kedvenc korsót. 
A fizetőeszköz mindenütt 
készpénz volt, de előfor-
dult olyan stand is, ahol 
adottak voltak a techni-
kai feltételek a bankkár-
tyás fizetésre.            B. Z.

Fesztivál házi sörökkel 

Rejtvényünkben Káldi János: Itt a szünidő című ver-
séből olvashat idézetet. Megfejtés a vízszintes 7.és a 
függőleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Veszprém megyei domb. 7. Az idézetel-
ső sora (zárt betûk: G. Á. Z.). 13. Toyota alváltozat. 14. 
Elítélve. 15. Rövidebb uránium. 16. Lökött. 18. Költőien 
vigyél. 19. Karthagóban élt nép. 20. Idegen mozi. 21. Ket-
tősbetű. 23. Juttat. 24. Eme irányba. 25. Brit csillag. 27. 
Poszt. 28. Gracula religiosa, díszmadár. 29. Zala megyei 
helység. 32. Rövid Dél-amerikai főváros. 34. Nuku egy-
nemű betűi. 36. Kutyus. 37. A vas és a kénvegyjele. 38. 
Neves helység Törökország és Szíria határánál. 42. Idegen 
művészet. 44. Belül ingázik! 45. Orosz fiúnév. 46. Fordí-
tott innivaló. 48. Rokonsági fokozat fordítva. 50. Ez meg-
fordult! 51. R. O. Z. H. 52. Angol férfi. 53. … Kazan, Tö-
rökországban született amerikai filmrendező. 56. Idegen 
Noémi. 58. Papagájnév. 59. Becsapom. 61. Község a Bitva 
patak mentén. 63. Második legmagasabb helyünk.
FÜGGŐLEGES: 1. A második beküldendő sor (zárt 
betűk: A. Y. D.). 2. Egyszerű lábbelid. 3. Indíttatván. 4. 
Bór, uránium és nitrogén vegyjele. 5. Valami értéke. 6. 
Talppont. 7. Kis Ilona. 8. Vajon meg van pucolva? 9. Két 
tonna. 10. A. É. V. 11. Római negyvenöt és kilenc. 12. I. Ő. 
G. 14. Electric Light Orchestra. 17. Női név. 20. Az egyik 
titán a görög mitológiában. 22. Black … , angol rockcsa-
pat. 24. Azonos magánhangzók. 25. Svéd és luxemburgi 
autók jele. 26. A rádium vegyjele. 27. Elődje. 28. Pálca. 30. 
Jenki. 31. Magyar zenekar. 33. Magyar találmányú ruha-
darab. 35. K. C. 39. A Jupiter egyik holdja. 40. Esetleg. 41. 
Pl. macska heverőhely. 43. Sír. 45a. Női fejrevaló. 47. Száj-
ban van, névelővel. 48. Nemesfém mérték. 49. Kismarton 
része! 51. Európai főváros. 52. Once … time, még egyszer. 
54. L. Á. Ő. 55. Vajon az? 57. A. E. G. 58. Szemmel érzé-
kel. 60. Mutató szó. 62. Nyak belseje. 

Áhított szünidő

Fotó: Antal István
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Hahota
Az út szélén a csiga-
gyerek könyörög a ma-
májának: - Anyu, hadd 
szaladjak át az úton!  
- Nem lehet, kisfiam! 
Négy óra múlva jön er-
refelé egy busz. 

* * *
Két informatikus be-
szélget: 
- Neked mi volt eddig a 
legkomolyabb kapcso-
latod?
- Egy négy megás 
ADSL.

* * *
A férj feldúltan érkezik 
haza: 
- Ma aztán jól odacsap-
tam a főnököm asztalára!
- Na végre! - csillan fel a 
feleség szeme. 
- És mit szólt hozzá?
- Mit tudom én, szabad-
ságon van. 

* * *
Partnerkeresési hirde-
tés: „Félénk fiú megis-
merkedne… hmmm… 
áhh, mindegy...” 

* * *
- Mit mond a futballbíró 
üzenetrögzítője?
- A sípszó után hagyjon 
üzenetet. 

* * *
A csatár sorozatban 
hagyja ki a jobbnál 
jobb helyzeteket. Ami-
kor már huszadszor lő 
az üres kapu fölé két lé-
pésről, szomorúan for-
dul a játékostársához: 
- Úgy látszik, ma nincs 
szerencsém!
- Dehogy nincs, ez a mi 
kapunk! 

A kiállítás, amely a 
hazai sörfőzés és 

-fogyasztás történetét 
mutatja be, olyan kérdé-
sekre kíván választ adni, 
mint hogy kik és hogyan 

főztek sört Magyarorszá-
gon; miért Kőbánya vált 
a magyar sörgyártás fel-
legvárává; bor- vagy sör-
ivó-e a magyar; polgári 
vagy munkásital-e a sör? 

A látogatók megismer-
hetik honfoglaló őseink 
italkultúráját, a középko-
ri sernevelőket, a német 
és cseh sörfőzőket, az 
ipari sörgyártás kezde-
teit és legnagyobb üze-
meink történetét, az ál-
lami sörfőzést, és a nap-
jainkban működő kis-
üzemi főzdéket. Emel-
lett kiderül, hogyan ké-
szül a sör, miként lesz az 
árpából maláta, mi a kü-
lönbség az alsó- és felső-

erjesztésű sörök között. 
Végül választ kaphatnak 
arra is, hogy a polgárság 
vagy a munkásság ked-
velt itala volt-e a sör, ho-
gyan irányították ezt a 
propaganda különböző 
eszközeivel. 

Az MKVM és a Kun-
szentmártoni Helytörté-
neti Múzeum közös ki-
állítása október 15-ig te-
kinthető meg. (Cím: Ko-
rona tér 1.)              

B. Z.

Honfoglaló őseink italkultúrája és a sörgyártás
„Ez sör! A serneveléstől a sörgyárig” címmel nyitja meg 
legújabb időszaki kiállítását a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum június 23-án 17 órakor. Az esemé-
nyen köszöntőt mond Kis Imre múzeumigazgató, a kiállí-
tást megnyitja a Magyar Sörgyártók Szövetsége képviselet-
ében Schillinger Attila igazgató.

Az Óbudai Rehabilitációs 
és Foglalkoztatási Központ 
az elmúlt évekhez hasonló-
an az idén is 19 fogyaték-
kal élő és pszichiátriai be-
teg ellátottjával június 12. 
és 16. között látogatást tett 
Balatonszabadi-Sóstón az 
önkormányzat üdülőpark-
jában.

Az ott töltött néhány 
napban nagyon kel-

lemes napsütéses időben 
volt részük, így kedvük-
re fürödhettek a Balaton-
ban, ami mindig nagy él-
mény számukra.

A második napon ki-
rándulást tettek a kör-
nyékbeli XIV. száza-
di itáliai stílusú Ozo-
rai Pipó várkastélyba, 
ahol tárlatvezetés mel-
lett betekinthettek a fő-
nemesi család reziden-
ciájába.

Másnap egy egész na-
pos kirándulást tettek a 

Veszprémi Állatkertbe, 
ahol örömmel láthatták, 
hogy az állatoknak igye-
keznek a lehetőségekhez 
mérten természetes kör-
nyezetet biztosítani. A 
délután folyamán város-
néző sétát tettek Veszp-
rém belvárosában, il-
letve körbesé-
tálták a várat. 
A hűsítő fagyi-
zás, némi pihe-
nés, majd aján-
déktárgy vásár-
lása után tértek 
vissza szállás-
helyükre.

Esténként be-
szélgetőkörben 
elevenítették fel 
a napi esemé-
nyeket, illetve a 
társaság fárad-
hatatlan tagjai 
pingpong, bili-
árd és foci mér-
kőzésekkel zár-
ták a napokat. A 

záró esten, mindenki el-
mondhatta, hogy mi tet-
szett neki a néhány nap 
alatt, illetve táncos mu-
latsággal koronázták 
meg a nyaralást.

Az élménybeszámo-
lók alapján mindenki na-
gyon jól érezte magát, és 
hálásak az önkormány-
zatnak, hogy ezt a nya-

ralást az idén is lehetővé 
tette számukra.

A nyaralás amellett, 
hogy mindig nagyon sok 
pozitív élményt ad az el-
látottaknak, lehetővé teszi 
számukra az alkalmazko-
dást, a közösségi életbe va-
ló bevonódás lehetőségeit, 
amit a mindennapjaikban 
is tudnak hasznosítani.

Sóstói szép napok

• Az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény 
szociális gondozó 
munkakör betöltésére 
munkatársat keres, tel-
jes munkaidős, határo-
zatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszonyba. Pá-
lyázati feltétel: Középfo-
kú képesítés (általános 
ápoló-asszisztens); fel-
nőtt szakápoló; szociá-
lis gondozó és ápoló. Az 
önéletrajz benyújtható a 
honti.szilvia@kszki.obu-
da.hu e-mail címen ke-
resztül, valamint további 
információt Honti Szilvia 
nyújt a 06-1-250-1552-
es telefonszámon.
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FO gA dó órA. Zsiga-Kár pát dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921-es számon.

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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete által tartott jogsegély a nyá-
ri időszakban szünetel. Legközelebbi várható jogsegély szep-
temberben lesz.
• Az ingyenes jogsegélyek (Varga Mihály megbízásából Tóso-
ky és Kővári ügyvédek) júniusban, júliusban és augusztus-
ban szünetelnek.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes  bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye-
ri Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir-
det dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü-
tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vá-
radi ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 
18.30 órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap 
má so dik csü tör tö kén dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta-
nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Júliusban és augusztusban az ingyenes jogsegélyek 
(MSZP) szünetelnek. A  tanácsadások és az MSZP-s önkor-
mányzati képviselők fogadóórái szeptemberben indulnak újra.
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü-
let nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap-
pal a ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá-
mon, vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
in gye nes ta nács adás ok a csil lag he gyi Pol gá ri Kör egye sü let nél
Gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer-
dá ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy-
ász nál. Tel.: 06-30-905-9175.
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület ingyenes építészeti, jogi, 
bírói tanácsadása július és augusztus hónapban szünetel. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei 
Zrt.-hez (BGYH) tartozó fürdők közül 
a Csillaghegyi strand már május 27-
e, a Római 28-a óta, a Pünkösdfürdői 
strand június 3-tól várja vendégeit.

A Csillaghegyi Strandtól bal-
ra fekvő területen év elején 

megkezdődtek az Árpád Forrás-
fürdő építési munkálatai, ezért 
van néhány olyan rész, melyet 
csak kis kerülővel lehet megkö-
zelíteni. De az ígéretek szerint 

mindent megtesznek a vendégek 
nyugalma és zavartalan kikap-
csolódása érdekében. 

A fővárosi strandokon átlago-
san öt százalékkal, 100-200 forint-
tal magasabbak a jegyárak. Zárás 
előtt két órával kedvezményes árú 
jegyek válthatók. Ugyanakkor az 
ígéretek szerint már valamennyi 
strand európai színvonalú szolgál-
tatást kínál, mindegyik helyen víz-
forgatóval felszerelt medencékkel 
várják a strandolni vágyókat.

Fürdőnyitás Óbudán is
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