
Szeptember 1-jétől a XIII. Révész utca 
10-12. alatti gyermekorvosi ügyelet is 
bekapcsolódik az ellátásba.

Az Óbudán telepítendő légtisztító mo-
hafal kapcsán tartanak lakossági fel-
mérést szeptember 15-ig.

Mozgósítják a tanuló ifjúságot! Ezért 
rendezik hétköznap, tanítási időben a 
sportágbörzét a TVE-pályán.
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V. Óbudai Bornapok 09.22.-09.24. Fő tér            Meghívó a 23. oldalon

A nyári szünetre ütemezték a 
közösségi ház belsőépíté-
szeti megújítását, amely vár-
hatóan szeptember végére, 
október elejére elkészül. 

A 40 éve épült Óbu-
dai Kulturális Köz-

pont San Marco utcai te-
lephelyének felújításá-
val az önkormányzat ve-
zetése azt szeretné elér-
ni, hogy a kerület lakói a 
legmodernebb eszközök-
kel és környezetben kap-

janak lehetőséget a sza-
badidő tartalmas eltöl-
tésére. A ház belsőépí-
tészeti munkálatai a ki-
állító termeket, folyosó-
kat, ruhatárakat és a bü-
fét érintik. A felújítás so-
rán a toló- és harmonika-

falak, belső burkolatok, 
valamint a világítás kor-
szerűsítése a cél.

A rekonstrukció miatt 
nem nyit ki szeptember 
1-jén az Óbudai Kulturá-
lis Központ, a nyitást leg-
később októberre tervezik.

Megszépül az Óbudai Kulturális Központ belső tere

Piramis évek és a Hékás Békás
Az Óbudai Nyár rendezvénysorozat záróakkordja-
ként a rock hazai hőskorából származó zenekar, a 
Piramis két tagja lép fel augusztus 26-án este Bé-
kásmegyeren, fiatalabb zenészekkel kiegészülve. 

Cikk a 4. oldalon 
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Befejeződött a békás-
megyeri vállalkozói 

piac régészeti vizsgála-
ta. A régészek a próba-
feltárások során nem ta-
láltak arra utaló nyomo-
kat, hogy a volt vállal-
kozói piac talajrétegei-
ben régészeti leletek len-
nének, ezért az ütemterv 
szerint folyhat tovább a 
kivitelezés. A munkate-
rület átadását követően, 

várhatóan szeptember el-
ső felében kezdődhetnek 
el az új piac építési mun-
kálatai. Az építési mun-
kálatok alatt a régi vásár-
csarnok továbbra is üze-
mel, az ott található üzle-
tek a megszokott kínálat-
tal várják a vásárlókat. 

Aki a régi vállalkozói 
piac szolgáltatásait ke-
resi, az megtalálhatja a 
Hatvany Lajos utca–Pün-
kösdfürdő utca  kereszte-
ződésében kialakított ide-
iglenes piacon: nyitva-
tartás hétfőn 7-től 17, ked-
den, szerdán és csütörtökön 
7-től 18, pénteken 6-tól 19, 
szombaton 6-tól 14 óráig. 
Vasárnap zárva.

Megjelenésünk La-
punk következő száma 
szeptember 15-én, pén-
teken jelenik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is 
olvashatók a www.obu-
da.hu honlapon. 

Régészeti vizsgálat
után új piac építés

Fotók: Antal István

A műszaki átadás a napok-
ban megtörténik, de már 
használhatók az új járdasza-
kaszok a Váradi utcán és az 
Orbán Balázs úton. 

A gyalogosok már 
használatba is vet-

ték az Orbán Balázs utat 
és a Bécsi utat össze-
kötő új járdaszakaszt, 
mely a korábbi, kita-
posott gyalogút nyom-
vonalán készült el. Az 
új járdaszakaszra nagy 
szükség volt, mert az 
Orbán Balázs úton élő 
lakók nagy része hasz-
nálta gyalogosan a ko-
rábbi, kitaposott utat. 
A járda és a lépcső esős 
vagy téli időben is kul-
turált, biztonságos köz-
lekedést tesz lehetővé. 

A Váradi utcán, a Bé-
csi úti torkolat közelé-
ben készült el nemrégi-
ben egy új járdaszakasz. 
Az új járda ezen a részen 
jelentősen megkönnyíti 
a gyalogos közlekedést, 
hiszen korábban csak az 
út másik oldalán lehetett 
közlekedni. Az új járda 
a vakok és gyengénlátók 
közlekedését megköny-
nyítő taktilis jeleket is 
tartalmaz, így számukra 
is biztonságosan közelít-
hető meg a nagy forgal-
mú Bécsi út.

Már használható a két új járdaszakasz

Módosult augusz-
tus 1-jétől a fővá-

rosi – így a Margit körúti, 
a Bátori László utcai és a 
Harrer Pál utcai – kor-
mányablakok nyitvatartá-
si rendje, kedden és pén-
teken egy-egy órával rö-
vidült az ügyfélfogadási 
idő. Hétfő: 7-17. Kedd: 8-
17. Szerda: 8-20. Csütör-
tök: 8-18. Péntek: 8-14. 

Változott a kormányablakok nyitvatartása
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Közel az eMBeReKHez. Óbuda-Békásmegyer önkormányzata ismét 
meghirdeti Közel az emberekhez elnevezésű kampányát, amelynek kere-
tében 2017. szeptember 30-ig várják az óbudaiak észrevételeit, konstruk-
tív javaslatait a kozelazemberekhez@obuda.hu e-mail címre.

Budapest teljeskörű 
szennyvízelvezetése 

érdekében a Fővárosi Ön-
kormányzat a kerületek 
közreműködésével foly-
tatja programját. A projekt 
keretén belül a III. kerüle-
ti Önkormányzat feladata 
a csatornázásra kijelölt ut-
cák csatornázási terveinek 
elkészítése, a vízjogi enge-
délyek beszerzése, illetve 
– ahol szükséges – a Ke-
rületi Szabályozási Terv-

ben szereplő szabályozá-
sok elvégzése a kivitelezé-
si munkálatok kezdetéig. 
A Budapest Komplex In-
tegrált Szennyvízelvezeté-
se (BKISZ) VII. projekt-
je keretében Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata a terveket eljuttatta 
az Enviroduna Kft.-nek, 
s azok véglegesítése után 
kezdődhetnek el a közbe-
szerzési eljárások, majd a 
kivitelezések. Mindezek 

alapján a 2018 első félévé-
től a III. kerület több pont-
ján is várható csatornaépí-
tési beruházás. 

Az érintett helyszínek 
listáját lapunk 8. olda-
lán olvashatják. Kizáró-
lag a listában szereplő 
utcák csatornázására ke-
rül sor a BKISZ VII. pro-
jekt keretein belül, mely-
nek befejezési határideje 
előreláthatólag 2019. jú-
nius 30.

Megtekinthető rendelet-tervezet
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton érte-
síti az érintetteket, hogy 2017. augusztus 18. és 
2017. szeptember 17. között a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) 
és ügyfélfogadási időben a hivatal épületében, 
a főépítészi és várostervezési irodán (Hídfő utca 
18.),valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának honlapján 
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer tele-
pülésképi arculati kézikönyvének és település-
képi rendeletének tervezete megtekinthető.
A tervezettel kapcsolatos észrevételeiket megtehe-
tik a helyszínen biztosított véleményező lapokon, 
postai úton a Budapest Főváros III. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodá-
nak címezve (1300 Bp. Pf.: 102.), vagy elektronikus 
úton az info.foepitesz-@obuda.hu e-mail címre 
küldve.

lakossági fórum
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton érte-
síti az érintetteket, hogy 2017. szeptember 4-én 
17-19 óra között a Csillaghegyi Közösségi Házban 
(Mátyás király út 11-15.) 
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer tele-
pülésképi arculati kézikönyvének és település-
képi rendeletének elkészült tervezetével kap-
csolatban Massányi Katalin főépítész lakossági 
fórumot tart.

Bús Balázs
polgármester

Nemrégiben megkezdődtek a környezetrendezési munkálatok a Vörösvári úti Szent Margit 
Rendelőintézetnél. Az egészségügyi központ környezete hamarosan megszépül, a tervek 
szerint decemberig tart az építkezés. Most éppen a szakrendelő mögötti, az intézmény 
munkatársainak fenntartott parkoló területén folyik a munka

Rendezik a rendelőintézet környékét

Új helyeken csatornáznak

A Mókus utcai óvodában a homlokzatok hőszigetelése és a 
nyílászárók cseréje zajlik, itt a külső színezés már részben 
megtörtént. A munkák intenzíven folynak,  az óvodában au-
gusztus 31-e után a szokásos rend szerint várják a gyereke-
ket. Ha maradnak kisebb építési munkák, azok nem érintik 
az intézmény belső működését

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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Folytatás az 1. oldalról
A Piramis a ’70-es és 
’80-as évek egyik leg-
népszerűbb rockcsapa-
ta volt. A Révész Sándor 
énekes, Som Lajos basz-
szusgitáros, Závodi Já-
nos szólógitáros, Gallai 
Péter billentyűs és Köves 
Miklós dobos felállásban 
zenélő együttes hihetet-
len népszerűségére jel-
lemző, hogy akkoriban 
viták folytak ifjúsági la-
pokban arról, hogy kell-
e nekünk Piramis brigád. 
Merthogy az akkori vál-
lalatoknál valóban róluk 
elnevezett, úgynevezett 
szocialista brigádok ala-
kultak, az iskolák úttörő-
csapataiban pedig Pira-
mis őrsök. 

Lemezeik évről évre 
százezer fölötti példány-
ban keltek el, ami az ak-
kori bezártságunk miatt 
természetesen más világ 
volt, de azért mégis mu-
tatja, hogy sokan áldoz-
tak arra, hogy ne csak 
a rádióban és a tévében 
hallgathassák kedvence-

iket, hanem saját bakelit-
korongjuk is foroghasson 
otthon. Aztán a csapat 
szétvált, mindenki kü-
lönböző hazai formáci-
ókban próbálkozott, míg 
az énekes Révész Sándor 
külföldre ment, majd vi-
déken temetkezett el itt-
hon. 

Az egy-egy nagysza-
bású összeállás után 
mindannyiszor hosszú 
csend következett, pedig 
van igény a közönség ré-
széről a Piramis zenéjére, 
hiszen már az is jelzésér-
tékű, hogy például Óbu-
dán is működik egy rock-
banda, a Generális Rock 

Band, akik fellépéseiken 
rendszeresen játszanak 
Piramis számokat, nem 
kis sikerrel.

Az elmúlt évtől kezdve 
az énekes Révész és a gi-
táros Závodi, magukhoz 
véve fiatalabb zenésze-
ket (Horváth Ákos gitár, 
vokál, Nagy Gergő gitár, 
Megyaszay István basz-
szus, Delov Jávor dob), 
Piramis évek címszó alatt 
újra koncertezni kezdtek 
itthon, s e vidéki és bu-
dapesti körút egyik fon-
tos állomása volt június-

ban az egykori Ifipark te-
rületén, a mai Várkert Ba-
zárban tartott sikeres kon-
certjük. Most pedig felte-
hetően ugyanazzal a fel-
állással jönnek Óbudá-
ra, a békásmegyeri panel-
katlanba, az Óbudai Nyár 
rendezvénysorozat záró-
akkordjaként augusztus 
26-án. (Révész-Závodi: 
Piramis évek 20.30 órai 
kezdettel). 

Az azóta felnőtt vala-
mennyi generáció által 
ismert dalokat ma is kí-
vülről fújja a közönség 
és az eredeti énekhangon 
és hangzással, az egyko-
ri dinamikával előadott 
Piramis számok vonzzák 
majd feltehetően nem 
csak az óbudaiakat, ha-
nem a környék települé-
seiről és Budapest többi 
kerületéből is a közönsé-
get.        Bodzay Zoltán

Piramis évek és a Hékás Békás

Daniel Glattauer: Gyógyír északi szélre című művéből készült színdarab 
búcsúelőadását láthatta a közönség az Óbudai Társaskör kertjében, az 
Óbuda Nyár programsorozatban augusztus 3-án. A két (fő)szereplő, Fullaj-
tár Andrea és Őze Áron játékával valódi nyáresti szórakozást nyújtott. A 
darabot Göttinger Pál rendezte. (A felvétel tavaly nyáron készült)

A Fellini Római Kultúrbisztró Partmozija igazán különleges élményt jelen-
tett legutóbb is, amikor a Lépcsőházi történetek című feliratos francia-an-
gol vígjátékot vetítették. A közönség a Duna-parton, csillagos ég alatt, 
nyugágyon elnyújtózva, limonádét kortyolgatva, a nagy melegben lábát a 
vízbe lógatva szórakozhatott 

A finnországi Tur-
kuban július 25-

30. között rendezett 
54. Europeade/Euró-
pai Kórus- és Tánc-
fesztiválon Magyaror-
szágot  négy  tánccso-
port  képviselte: a Bara-
nya megyei Leőwey, a 
vértesacsai és a solymá-

ri Herbstrosen, valamint a 
Braunhaxler  tánccsoport. 
6200 résztvevő szerepelt 
26 európai országból, 296 
kultúrcsoport vett részt 
a rangos fesztiválon. A 
Braunhaxler tánccso-
port több alkalommal lé-
pett fel a város különböző 
pontjain felállított színpa-

dokon. Nagy sikert arat-
tak a záró rendezvényen 
is, melyen a Csillagpol-
kát táncolták. Köszönik 
a támogatást Óbuda-Bé-
kásmegyer Német Nem-
zetiségi Önkormányzatá-
nak. Jövőre Portugáliába 
készülnek, itt rendezik az 
55. Europeade fesztivált. 

Gyógyírt hozott az északi szél Partmozi: lépcsőházi történetek 

Chopin-koncert 
Fellegi Ádám ingyenes Chopin-zongoraestjére vár-
ják a komolyzene kedvelőit augusztus 28-án 19 
órai kezdettel a békásmegyeri Megbékélés Házá-
ban. (Cím: Királyok útja 297., Újmegyeri tér).

Táncosok sikere Finnországban 

Fotó: Antal István Fotó: Benkő Vivien Cher
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Az Óbudai Nyár rendezvénysorozatában a Fő té-
ren tartott koncertjeiről már jól ismeri a helyi kö-
zönség Weszely Ernő zongoristát, harmonikást. A 
nem látó, de a körülötte levő világra mégis érzéke-
nyen reagáló muzsikust közvetlenül az augusztus 
17-ei fellépése után kérdeztük a Fő téren.

- Utoljára egy Astor Piazzolla szerze-
ményt, majd egy francia sanzont játszott, 
de alig akarta elengedni az óbudai közön-
ség, mert bekiabálták még néhány dal cí-
mét, hogy játssza el. Ez mindig így megy?

- Általában így van. Az évek során kitalál-
tam ezt, hogy lejátszom a műsort, azt ami ép-
pen eszembe jut, majd azért, hogy senki ne 
gondoljon rám rosszízűen, mert ezt sem, meg 
azt sem játszottam el, ezért a fellépés utol-
só részében ilyen kívánságműsort rendezek. 
Van ebben egy kis attrakció is, mert gyakran 
olyan számot kérnek tőlem, amihez az agyam 
nagyon mély rétegeibe kell lemennem, hogy 
előkeressek egy-egy régen nem játszott dalt, 
de ugyanakkor mindezzel nagyfokú jóked-
vet is szerzek a közönségnek. Ebbe ugyan-
is már nem lehet belekötni, mert nem mond-
hatják, hogy ezt se, meg azt se játszottam el, 
mert amit csak óhajtanak, minden elhangzik. 
Legalábbis ma így volt. Van, amikor nem száz 
százalékosan jön be, de ma így sikerült. 

- Ez sokadik előadása volt már idén Óbu-
dán. Milyennek találta ma az óbudai közön-
séget?

- Azért volt remek, mert szerintem minden-
nek így kellene működnie, hogy a közönség 
ne valamilyen egyformaságot lásson, ne egy 
playback előadást, ne mindig celeb őrületet, 
hanem egy muzsikust, aki a kedvükért muzsi-
kál. Szerintem ez a legnormálisabb dolog. 

- Miközben játszott, kijött itt az Új Sipos-
ból egy japán turistacsoport és láthatóan 
nem volt kedvük a buszhoz menni, mert tet-
szett nekik a zene…

- Az eredetiség megragad mindenkit. 
Ha megnéz bárki egy festményt, s azt lát-
ja, hogy az hiteles és eredeti alkotás, ha azt 
látja, amit a tárlatvezető mond, ha minden 
klappol, akkor a nézőnek is jobb a kedve. 
Ez csak egy példa volt, de az eredetiségben 
van a lényeg. Nem művi vackokat kell elad-
ni, hanem azt játszani, amit az előadó érez. 
A közönség úgyis arra lesz vevő, ha a mu-
zsikus ott van velük, átveszi a hangulatot, 
amit ők éreznek. Ehhez még látni sem kell 
feltétlenül, csak érezni. 

- Feltűnően jól kommunikál a közönség-
gel, úgy, mintha ennek egyébként semmi 
akadálya nem lenne. 

- Minthogy én nem látó ember vagyok, 
ezért nem tudom a szemekből, vagy az 
egyéb mozdulatokból megítélni a közön-
ség reakcióját. A koncerteken azonban a 
már megszerzett nagy rutinnal, a tapsok mi-
lyenségéből tudok következtetni arra, hogy 
mit játsszak tovább, hogy mivel tudom a kö-
zönség érdeklődését fenntartani, vagy akár 

a hangulatát tovább fokozni. Minden előadó 
koncertjének a közepe táján alábbhagy, leül 
egy kicsit az érdeklődés. Úgy érzem, hogy 
nekem mindig sikerült ezt áthidalnom, vagy 
ezen sikeresen túllépnem. Imádok például a 
romkocsmákban játszani, ami a jelek sze-
rint a közönség oldaláról is működik, hiszen 
rendszeresen hívnak ilyen helyekre.

- Mennyivel másabb játszani itt a Fő té-
ren, mint például egy romkocsmában?

- A romkocsma ma amolyan kultikus 
hely, ami szintén szerethető, ahol már nem 
keresnek meg azzal, hogy ezt, vagy azt 
játszd el, meg mit iszol, hanem meghallgat-
ják azt, amit játszom abban a két órában, az-
tán megtapsolják, vagy nem, ez tök mind-
egy, de békén hagynak. Itt meg hangulat 
van. Itt meg az a jó, hogy azt a régi Óbu-
dát, amiről annyit írtak, Krúdytól kezdve 
sok mindenki, azt kicsit vissza tudjuk imád-
kozni a múltból a jelenbe. 

- Milyen a viszonya Óbudával, illetve az 
itteni közönséggel?

- Már csak azért is jó a viszonyom Óbu-
dával és a közönségével, mert 2013-tól ma-
gam is Óbudán, a Tímár utcában lakom. 
Korábban is vágyódtam Óbudára, mert ez 
egy szerethető hely. Itt van közel az Óbu-
dai Társaskör, ahova akkor is szívesen el-
megyek koncertekre, vagy más programok-
ra, ha nem én játszom, hanem meghallgat-
hatom mások fellépéseit. Nekem ez azért is 
jó, mert nem kell messzire mennem, illet-
ve a kerületben általában is sokat tesznek a 
kultúráért, ami számomra öröm. 

- Működik egy Weszely Klub, ahol szep-
tembertől újra láthatja, hallhatja a közönség. 
Hol van ez és milyen napokon játszik ott?

- Ez a Csokonai Művelődési Ház a XV. 
kerületben, az Eötvös utca 64-ben működik, 
ahol engem minden hónap utolsó péntekén 
lehet meghallgatni.              Bodzay Zoltán

A legendás harmonikás a Fő téren

„ehhez még látni sem kell, csak érezni”

Fotó: Benkő Vivien Cher

William Shakespeare: 
Sok hűhó semmiért cí-

mű zenés vígjátékát tekinthet-
te meg a közönség az Óbudai 
Nyár programsorozat része-
ként a Zichy-udvarban július 

29-én. A népszerű slágerek-
kel tarkított előadás izgalmas 
nyáresti kikapcsolódást ígért, 
melyet a fellépők valóra is vál-
tottak, sok-sok humorral, élő-
zenével és egy fergeteges ál-

arcosbállal. A darabban pará-
désan játszott a két főszereplő: 
Peller Mariann és Józan Lász-
ló, de brillírozott a többi szín-
padra lépő színész is. A dara-
bot Dicső Dániel rendezte.

Álarcosbál a zichy-udvarban

Fotó: Kocsis László
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a Hunchest programról
Hatékonyabb tüdőrák-szűrés

Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai-Intézet 2013-ban 
indította el Hunchest nevű, tüdőrák szűrést célzó kutatási prog-
ramját. Ennek során a kiemelten veszélyeztetett páciensek bevo-
násával vizsgálják az alacsony dózisú tüdő CT (LDCT) hatékony-
ságát tüdőrák szűrésre. A program célja az, hogy a tüdőrákot a le-
hető legkorábbi stádiumban fedezzék fel olyan egyéneknél, akik-
nél a betegség kialakulásának magas a kockázata. 

Mit jelent pontosan az LDCT? A tüdőszűrés során készülő, ha-
gyományos mellkasi röntgen vizsgálatoknál a tüdő egy része kor-
látozottan vizsgálható, mert a rávetülő anatómiai képletek (pl. re-
keszizom, szív és nagyerek) nehezítik a megítélést. Az alacsony 
sugárdózissal készült tüdő CT-vizsgálat (low dose CT – LDCT) 
során, speciális protokoll segítségével, egyetlen légvétellel a tüdő 
egészéről vékonyrétegű metszeti képek készíthetők, így a röntgen-
felvételen még nem látható gócok is felismerhetők. Az alacsony 
dózisú CT-vizsgálattal a nem daganatos eredetű tüdőbetegségek 
diagnosztizálására is lehetőség nyílik. 

Kik jelentkezhetnek az Affidea Diagnosztikánál a programra?  Az 
Affidea Diagnosztika központokban azok jelentkezését várjuk, akik 
anamnézisében nincs tumoros betegség és  50-79 év közötti korosz-
tályba tartoznak, valamint az alábbi 3 rizikócsoport valamelyikébe 
tartoznak: erős dohányos, vagy erős dohányos és krónikus obstruk-
tív tüdőbeteg (COPD-s), vagy nem dohányzik, de COPD-je van. A 
tüdőrák szűrő CT-vizsgálatra meghatározott kutatási program kere-
tében kerül sor, melynek további beválasztási kritériumai illetve ki-
záró feltételei vannak. Ezekre munkatársunk az előjegyzés előtt rá-
kérdez. A program keretén belül történő vizsgálatra valamennyi fel-
tétel teljesülése esetén jegyezzük elő.

Az Affidea Diagnosztika 2 budapesti és 2 vidéki központjában 
lehet jelentkezni a szűrőprogramra, a következő telefonszámokon:  
Szent Margit Kórház: +36-1-803-64-63; Nyírő Gyula Kórház: 
+36-1-803-64-63; Debrecen: +36-30-944-69-20 Szeged: +36-30-
944-69-50.

A Szociális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság tájékoztatása alapján 
megkezdte működését a gyermekvé-
dő hívószám.

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szó-

ló, 1997. évi XXXI. törvény 17. 
§ (7) bekezdés b) pontja 2017. ja-
nuár 1-jétől nevesíti a gyermek-
védő hívószám működtetésével 
kapcsolatos feladatot, mely sze-
rint az állam fenntartói feladata-
inak ellátására a Kormányrende-
letben kijelölt szerv gondoskodik 
a jelzőrendszer hatékony műkö-
dését és fejlesztését szolgáló 24 
órás, ingyenesen hívható telefo-
nos szolgáltatás működtetéséről.

A szolgáltatás célja bármilyen, 
a gyermek veszélyeztetettségét 
jelző hívásra történő szakszerű, 

hatékony és időbeni reagálás biz-
tosítása és elősegítése, függetle-
nül a jelzést tevő személyétől és 
annak jelzési kötelezettségétől.

A szolgáltatás tartalma ennek 
megfelelően a jelzéshez igazodó in-
formációnyújtás, szolgáltatásköz-
vetítés,  után-követés. Krízishelyzet 
kezelése vonatkozásában alaptámo-
gatást tud nyújtani, amely szakszerű 
krízis jelzés fogadást és szakértőhöz 
való irányítást foglal magában.

A szolgáltatás célcsoportja: 
szakemberek, veszélyeztetett gyer-
mekek, veszélyeztetést észlelő ál-
lampolgárok.

A nap 24 órájában ingyenesen 
hívható +36-80-630-155-ös gyer-
mekvédő hívószámot, a hivatko-
zott jogszabálynak megfelelően 
a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság működteti.

Országos gyermekvédő hívószám

szocIálIs gondozÓ felvétele. Az Óbudai szociális 
szolgáltató Intézmény szociális gondozó munkakör betöl-
tésére munkatársat keres, teljes munkaidős, határozatlan ide-
jű közalkalmazotti jogviszonyba. Pályázati feltétel: középfokú ké-
pesítés (általános ápoló-asszisztens); felnőtt szakápoló; szociális 
gondozó és ápoló. Az önéletrajz benyújtható a honti.szilvia@ksz-
ki.obuda.hu e-mail címen keresztül, további információt Honti Szil-
via nyújt a 06-1-250-1552-es telefonszámon.
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A Szent Margit Rendelőinté-
zet Vörösvári úti szakrende-
lőjében augusztus közepén 
elkezdték a laboratórium he-
lyiségeinek felújítását, ami 
előreláthatólag szeptember 
30-ig tart.

A munkálatok alatt a 
betegellátás zavar-

talanul működik tovább, 
azonban a szakrende-
lőben a labor ideiglene-
sen a II. emeleti gyógy-
tornaterem helyiségben 
fogadja a pácienseket. 
A gyógytorna-ellátás a 
III. emeleti konferencia-
teremben kap helyet át-

menetileg. Az átalakítás 
időszakában a Csobán-
ka téri és a Vörösvári úti 
szakrendelőben egyaránt 
zavartalanul működik a 
laboratórium, a megszo-
kott ellátási rend szerint. 

A rendelőintézet veze-
tése ugyanakkor a gördü-
lékenyebb ellátás érdeké-
ben azt kéri a páciensek-
től, hogy lehetőség szerint 
szeptember végéig a Cso-
bánka téri laboratóriumot 
és gyógytornát keressék 
fel a beutalójukkal.

Felújítják a Vörösvári úti labort

Szeptember 1-jétől a III. kerületi la-
kosok a könnyebben megközelíthe-
tő XIII. kerületi Révész utca 10-12. 
alatt vehetik igénybe a gyermekor-
vosi ügyeletet. Óbuda-Békásme-
gyer gyermek lakosságának köz-
ponti háziorvosi ügyeleti ellátá-
sát eddig a FÖNIX-MED Egészség-
ügyi szolgáltató zrt. biztosította a 
szent jános kórház és észak-bu-
dai egyesített kórház területén.
A III. kerületi lakosok tapasztalatai sze-
rint ez a megoldás nem volt kielégítő, 
mert Békásmegyertől nagyon messze 
van a Szent János Kórház, melyet az 
esti/éjszakai időszakban, tömegközle-
kedési eszközökkel amúgy is nehéz el-
érni. Az ellátási terület nagysága miatt 
a betegek otthoni felkeresése és gyó-
gyítása ugyancsak problémás, az érin-
tetteknek rendszeresen hosszú várako-
zási idővel kell számolniuk.
Az önkormányzat vezetése, a lakos-
sági visszajelzések és a felmerülő igé-
nyek alapján az elmúlt években több al-
kalommal vizsgálta annak lehetőségét, 
hogyan találhatna az itt élők számára 

egyszerűbb és gyorsabb megoldást.
Végül az INTER-AMBULANCE Zrt.-
vel kötött szerződést a III. kerület, így 
szeptember 1-től már a XIII. kerület-
ben érhető el a gyermek-orvosi ügye-
let az alábbi munkarend szerint:
munkanapokon 20 óra és másnap 
reggel 8 óra között; munkaszüne-
ti napokon reggel 8 órától másnap 
reggel 8 óráig. 
A gyermekorvosi ügyelet elérhetősé-
ge 1138 Budapest, Révész utca 10-
12. Az orvosi ügyelet telefonszáma: 
+36-1-349-8601. 
Az új szolgáltató a gyermekügyele-
ti ambulancia működtetésén túl több-
let szolgáltatásokat is nyújt, amelyek a 
remények szerint jobban szolgálják az 
itt élő gyermekes családok kényelmét 
és javítják biztonságérzetét.
Az önkormányzat – önként vállalt 
feladatként – a kerületi gyermekek 
magasabb szintű egészségügyi ellá-
tása érdekében kibővített gyermek-
orvosi rendelést tart fenn szombat, 
vasárnap és ünnepnap 9-12 óráig a 
Pethe Ferenc téri rendelőben.

Ideiglenesen változik 
a tüdőszűrés rendje

A Laktanya utcai tüdőszűrő gép jelenleg karbantar-
tás alatt áll, ezért a röntgenfelvételeket átmenetileg 
a Vörösvári úti szakrendelő radiológiai osztályán 
(Vörösvári út 88-96.) készítik: hétfőn 13:00-19:00 
óra, kedden 08:00-13:00 óra, szerdán 13:00-
19:00 óra, csütörtökön 08:00-13:00 óra, pénte-
ken 08:00-13:00 óra. Az elkészült leleteket a felvé-
telkészítés utáni második munkanapon, a Laktanya 
utcai Tüdőszűrő rendelőben lehet átvenni, szintén 
a fenti rendelési időnek megfelelő időpontokban.

Véradás nyereményjátékkal
Véradásra várják a másokon segíteni szándékozókat 
augusztus 30-án 11-től 19 óráig a Békásmegyeri 
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) a Magyar Vö-
röskereszt fővárosi szervezetének munkatársai. Ma-
gyarországon a biztonságos vérellátáshoz napi 1800 
véradóra van szükség. Aki vért ad a nyár folyamán, 
a véradáson kapott kóddal, a veradas.hu/nyar olda-
lon regisztrálást követően nyeremény játékon vehet 
részt. A regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcím-
kártya és taj-kártya feltétlenül szükséges. 

Cukorbetegek figyelmébe
Az Óbudai Cukorbetegek Klubjában szeptember 12-
én 15.30 órakor tartják a következő klubnapot. Hely-
szín: Szent Margit Kórház, Bécsi út 132. Programok: 
cukorbetegek neurológiai problémái. Előadó: dr. Ka-
lóczkai Andrea (neurológus); Waritex gyógycipő – vá-
sárlással egybekötött termékbemutató és tanács-
adás; Johnson & Johnson vércukormérő bemutatása.

Új szolgáltató 
a gyermekorvos-ügyeleti ellátásban

Egészségnapot rendeztek a békásmegyeri Varga István 
Szakközépiskolában, ahol orvosok és védőnők mellett 
rendőrök is részt vettek az eseményen

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István
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Izgalmas programokon ve-
hetnek részt a vasút szerel-
mesei az idén 130 éves bu-
dapesti HÉV-közlekedés 
méltó megünneplése során. 
Nosztalgia járatokkal és a 
hamarosan megjelenő 
„Hévkönyvvel” ünnepeli az 
évfordulót a MÁV-HÉV Zrt.

A XIX. század vége 
felé rohamosan nőtt 

az igény a Budapest kör-
nyéki települések és a fő-
város közti utazásokra, 
ezért a BKVT (Budapes-
ti Közúti Vaspálya Tár-
saság) 1887. augusztus 
7-én átadta az első he-
lyiérdekű vasútvonalát a 
Közvágóhíd és Soroksár 
között, majd ezt követ-
te 1888 júliusában a Ke-
leti pályaudvar Cinkota, 
és ugyanezen év augusz-
tusában a Filatorigát 
Szentendre között közle-
kedő helyiérdekű vasút-
vonal átadása. 

Már az első évben több 
mint félmillió utas vet-
te igénybe a HÉV szol-
gáltatásait, és ez a szám 
rövid idő alatt megtöbb-
szöröződött. A következő 
években meghosszabbí-

tották a vonalakat Sorok-
sártól Ráckevéig, Cinko-
tától Gödöllőig, illetve a 
Filatorigáttól a Császár-
fürdőig.

Az ünnepi programso-
rozatban augusztus 20-tól 
október 14-ig a H6-os 
HÉV vonalán utazhat-
nak az érdeklődők az 50-
es és 60-as évek hangula-
tát idéző MVIII-as nosz-
talgia motorkocsival. 
Tisztelegve a nagy múltú 
HÉV teherszállítás emlé-
ke előtt idén először egy 
LVII-es villanymozdony 
által vontatott tehervo-
nat fotózására nyílik le-
hetőség szervezett körül-
mények között, nyílt vo-
nalon. 

Egy hétvége erejéig ere-
deti színű festésében visz-
szatér a Ráckevei HÉV-
re a Csepeli HÉV-ről is-
mert MIX/A típusú mo-
torvonat, amely pazar él-
ményt biztosít a nosztal-
giázni vágyóknak. Akik a 
múlt század elejének han-

gulatára vágynak, azok a 
gőzfelhős hétvégét hasz-
nálhatják ki, amely során 
gőzvontatású nosztalgia-
vonat fog közlekedni Rác-
kevére.

A programok mellett 
szeptemberben megjele-

nik a „Hévkönyv”, mely 
a Budapesti Helyiérdekű 
Vasút elmúlt 130 évének 
jelentős vagy kevésbé 
emlékezetes, de nagyon 
is jellemző pillanatait kí-
vánja felidézni az 1887-
es indulástól napjainkig.

Az ünnepi események 
2018-ban a H8-as (gö-
döllői) és a H5-ös (szen-
tendrei) HÉV-vonala kon 
folytatódnak. (A progra-
mokról a MÁV-HÉV Zrt. 
honlapján tájékozódhat-
nak  www.mav-hev.hu)

Az óbudai volt a harmadik vonal

130 éve utazunk HÉV-vel

A Fővárosi Önkormányzat 
döntése alapján újabb 15 va-
donatúj szóló MAN Lion’s 
City A21 típusú autóbusz állt 
forgalomba Budapesten. A 
Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) megrendelésére 
a VT-Arriva Kft. által üzemel-
tetett autóbuszokkal 73-ra 
nőtt az idén nyáron forga-
lomba állított új járművek 
száma. Így már mindennap 
kizárólag alacsonypadlós 
autóbuszok közlekednek a 
fővárosi vonalakon.

I smét fiatalodott a jár-
műflotta, javul a köz-

szolgáltatás színvonala: 
a BKK megrendelésére 
15 vadonatúj, alacsony-
padlós MAN Lion’s 
City A21 szóló autóbusz 
kezdte meg a szolgálatot 
Budapesten augusztus 
1-jétől. Ennek köszönhe-
tően már nemcsak hétvé-
géken és éjszakánként, 
hanem a tanítási szünet-
ben hétköznap is csak 
akadálymentes autóbu-
szok közlekednek a fő-
városban, amelyek több 

mint 90 százaléka lég-
kondicionált. Kötöttpá-
lyás járművek pótlása 
esetén – eseti jelleggel 
– magaspadlós autóbu-
szok is részt vehetnek a 
közlekedésben, azonban 
a BKK arra törekszik, 
hogy ilyen esetekben is a 
lehető legtöbb akadály-
mentes és légkondicio-

náló berendezéssel fel-
szerelt jármű közleked-
jen.

A járművek maximá-
lisan megfelelnek a mo-
dern kor igényeinek: az 
EURO 6 környezetvé-
delmi kategóriába tar-
toznak, vagyis fokozot-
tan környezetkímélők. * 
Az utasok kényelme ér-

dekében a járművek jobb 
oldala az ajtó kinyitása-
kor kismértékben lesüly-
lyeszthető, valamint ki-
hajtható rámpával ren-
delkeznek, megkönnyít-
ve a mozgásukban kor-
látozottak számára a köz-
lekedést. * Olyan bizton-
sági rendszerrel látták 
el a járműveket, amely 

megakadályozza, hogy 
az utast vagy annak tás-
káját, kabátját odacsuk-
ja a záródó ajtó. * A nyá-
ri hónapokban légkondi-
cionált utastér teszi kom-
fortosabbá az utazást. * A 
beszerzéskor a biztonság 
is fontos szempont volt, 
ezért kamerarendszer is 
működik a buszokon. 
A mostani járművekkel 
együtt a VT-Arriva Kft. a 
nyáron már összesen 30 
vadonatúj MAN Lion’s 
City A21 járművet he-
lyezett forgalomba, ko-
rábban pedig a BKV 
üzemeltetésében 43 új 
Mercedes Conecto busz 
kezdte meg az útját. A 
fejlesztések tovább foly-
tatódnak: a Fővárosi Ön-
kormányzat tervei sze-
rint szeptemberben to-
vábbi 15 vadonatúj szóló 
MAN Lion’s City A21 tí-
pusú alacsonypadlós au-
tóbusz áll majd az utasok 
rendelkezésére.           (sz)

Folyamatosan érkeznek az új buszok a fővárosba

Fotó: Antal István
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A III. kerület sportéletében fontos szerepet ját-
szik a kitűnően szervezett szabadidős sportte-
vékenység, ám kiemelt figyelem irányul a hazai, 
valamint nemzetközi színtéren eredményesen 
szereplő sportklubokra is. Ebben a sorozatban 
az Óbudán élő, vagy III. kerületi egyesületekben 
versenyző aktív, vagy egykori sikeres sporto-
lókkal ismerkedhetnek meg az olvasók. Kuncz 
László vízilabdázót kerestük fel sorozatunk el-
ső részében.

- Tízéves korában kezdett el sportolni a 
Honvédban. Minek köszönhető, hogy szé-
pen induló úszó pályafutása ellenére át-
nyergelt a vízilabdásokhoz?

- Szerettem az úszást, de nem jöttem ki 
igazán jól az edzőmmel. Ugyanakkor a pó-
lósok mestere már régen rágta a fülemet, 
hogy egy ilyen nagydarab srácnak, aki nem 
is túl ügyetlen, a csapatában lenne a helye. 
Meggyőzött, otthagytam az úszókat és a 
serdülő kettőben kezdtem el játszani.

Határozott célokkal
- A fiatalok többsége ilyen korban még 

csak kóstolgatja a sportot, az elszántaknak 
viszont már határozott céljaik vannak. Me-
lyik csoporthoz tartozott?

- Nekem már egészen fiatalon határozott 
célom volt, ki akartam törni a közegemből, 
az angyalföldi „suttyóságomból” és híres 
sportoló akartam lenni. Ezt a lehetőséget a 
vízilabdában láttam, az elismert, nemzetkö-
zileg is csúcson lévő sportágban szerettem 
volna szereplő lenni, sokat utazni, jobb kö-
rülmények között élni.

- OB I-es bemutatkozása jól sikerült, öt 
gólt dobott, szinte egyedül verte meg az 
FTC csapatát.

- A Honvédben még ifistaként mutatkoz-
tam be az élvonalban, nagyon jól ment a já-
ték, öt góllal járultam hozzá a győzelem-
hez. Ennek köszönhettem, hogy Gyarmati 
Dezső szövetségi kapitány felfigyelt rám és 
meghívott a válogatott keretbe.

- Tizenkilenc évesen, 1976-ban átigazolt 
az OSC-be, majd két alkalommal is szere-
pelt a Vasasban. Ez volt a hősi korszak?

- Az ifjúsági kor végéig játszottam a Hon-
védban, ott lettem OB I-es játékos, de mi-
vel tovább szerettem volna tanulni, kapó-
ra jött az OSC hívása. Az egyetemi klubbal 
mindent megnyertünk, amit egy klubcsa-
pat megnyerhet, igazán büszke lehetek erre 
az időszakra. A Vasasban két alkalommal is 
szerepeltem (1983-87 és 1990-92) itt is si-
kerekkel volt kikövezve az utam. Felejthe-
tetlen élmény volt együtt játszani a Faragó-
Csapó-Kenéz trióval.

Kétszázszor 
a válogatottban

- Kereken kétszáz mérkőzést játszott 
1976-1985 között a válogatottban. Melyek 
voltak a legnagyobb sikerek?

- Bomba csapatunk volt, számos nagysze-
rű győzelmet arattunk. Legemlékezetesebb 
sikerek: moszkvai olimpia III.,Róma Eb II., 
Split Eb III., Guajaquil vb II. hely.

- Kipróbálta a légiós életet is, három évet 

töltött Wuppertalban. Elégedetten tért ha-
za?

- Pályafutásom végén, tulajdonképpen 
levezetésként mentem a német csapathoz, 
ahol szép éveket töltöttem el családommal. 
Gyerekeim megtanulták a német nyelvet, 
én pedig jó kapcsolatot alakítottam ki a ve-
zetőkkel és játékosokkal. Na és az sem el-
hanyagolható szempont, hogy – akár csak 
a többi légiósnak álló játékos –, anyagilag 
sem jártam rosszul.

- Emlékezetes mérkőzésen, Magyar Ku-
pa győzelemmel búcsúzott az aktív játék-
tól. Kereknek érzi pályafutását, vagy lehe-
tett volna még sikeresebb?

- Az ember mondhatja, hogy kis szeren-
csével, vagy az idősebb társak nagyobb tá-
mogatásával ez is, az is lehetett volna jobb, 
de végül nincs bennem hiányérzet, abszolút 
elégedett vagyok pályafutásommal. 

Jó állatorvos 
lehetett volna

- Nem eredeti tervei szerint alakult az ak-
tív sport befejezése utáni civil élete. 

- Már gyerekkoromtól vonzott az állat-
orvosi hivatás. Imádom az állatokat, gyó-
gyításukkal szerettem volna foglalkozni, 
de sajnos lekéstem az egyetemi jelentke-
zést. Akkor indult az Egészségügyi Főisko-
la, ahol elkezdtem a tanulmányaimat azzal 
a reménnyel, ha elvégzem, a klub segítsé-
gével – sikeres különbözeti vizsgával – fel-
vételt nyerhetek majd az Állatorvostudo-
mányi Egyetemre. Sajnos erre nem került 

sor, a sűrű vízilabda program miatt már sem 
időm, sem energiám nem maradt tervem 
megvalósítására.

- A Kuncz családban erősen jelen van a 
sport. Lesz valaki, aki tovább viszi a váltó-
botot?

- Valóban sokat jelent számunkra a sport. 
Édesapám kézilabdázott, birkózott, két fi-
am közül Tamás OB I-es játékos, a Vasas-
sal bajnokságot nyert, jelenleg Tatabányán 
játszik. László fiam pályája is ígéretesen in-
dult, de szív problémái miatt eltiltották az 
aktív sporttól az orvosok, így a játékveze-
tésben éli ki pólós szenvedélyét. Feleségem 
az egyetlen kivétel, de talán a legfontosabb 
szereplő, hiszen neki köszönhetjük az ered-
ményekhez nélkülözhetetlen nyugodt csalá-
di hátteret. 

- A BVSC utánpótlás csapatainál edzős-
ködik. Vannak tehetséges játékosai?

- Én tanítom és egyben nevelem a rám bí-
zott fiatal játékosokat. Elmagyarázom ne-
kik, mik azok az állomások melyek segít-
ségével felépíthetik magukat. Megmutatom 
az utat, de senki helyett nem tudom elvé-
gezni a munkát. Ha ezt képesek megérte-
ni – nem elfeledkezve legfontosabb felada-
tukról, a tanulásról –, akkor kemény edzé-
sekkel, kellő koncentrálással elérhetik cél-
jukat. Örömmel edzősködöm, mert viszont 
láthatom munkám eredményét: sok általam 
nevelt élvonalbeli játékos nem felejtett el, 
örömmel üdvözölnek, megköszönik, hogy 
segítettem pályafutásukat.

Szereti Óbudát
- 1990 óta óbudai lakos. Szeret a kerület-

ben élni? 
- Amikor visszajöttünk Wuppertalból, 

keresgéli kezdtünk egy megfelelő lakást. 
Több kerületet végigjártunk, mindig volt 
valamelyiküknek valami kifogása a kisze-
melt házzal kapcsolatban. Sürgetett az idő, 
én már untam a keresgélést, feleségem ja-
vaslatára azonban még Óbudát is szemügy-
re vettük. Szerencsénk volt, hamar megta-
láltuk a megfelelő lakást, azóta is elégedett 
kerületi lakosok vagyunk.

- Most, hatvan évesen jut-e ideje arra, 
hogy bepótolja azt, amiről aktív sportolása 
idején lemaradt?

- Úgy érzem, nem maradtam le semmi-
ről, nagyon jó fiatalságom volt. Amikor az 
emberek három évenként utazhattak nyu-
gatra, mi a sport kapcsán többször szere-
peltünk külföldön, világot láttunk, mozgal-
mas életet éltünk. Szabadidőnk természete-
sen kevés volt, vagy edzettünk, vagy mér-
kőzéseket játszottunk, de azért némi lazítás-
ra is futotta. Akkoriban nem volt annyi csá-
bító program, nekünk a vízilabda jelentet-
te a sportot és a szórakozást. Ennél többre 
nem volt szükségünk.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Az óbudai sportélet büszkeségei

Kuncz lászló vízilabdázó
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Iskolakezdés

Augusztus elején kezdődött a tankönyvek kiszál-
lítása az iskolákba, a kiadványok a hónap végéig 
mindenhova megérkeznek. A kiadványok  gyártá-
sa július végén lezárult, így elkezdődhetett, évfo-
lyamonként szétválogatva a könyvek kiszállítása 
a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. raktáraiból. A köz-
nevelési intézmények mintegy 12 millió tankönyvet 
rendeltek meg a 2017/2018-as tanévre. A tanköny-
veket az 1-9. évfolyamos diákok ingyen kapják, és 
rászorultsági alapon a 10-12. évfolyamon a tanulók 
több mint 60 százaléka kapja meg térítésmentesen. 
Összesen 1,1 millió tanulónak biztosítják ingyene-
sen a tankönyveket idén.

Információbiztonsági képzés
Az Óbudai Egyetemen információbiztonsági kép-
zést indítanak. Dr. Rajnai Zoltán dékán tájékozta-
tása szerint a két éves, akkreditált levelező képzés 
diplomásoknak szól, az első évfolyamban harminc-
negyven hallgatóval. A mérnökök információbizton-
sági szakmérnöki, az egyéb diplomával rendelke-
zők pedig információbiztonsági szakember képesí-
tést szerezhetnek. Nagyon nagy az igény az infor-
mációbiztonsági szakemberek iránt. Az önkormány-
zatoknál és az államigazgatásban kétezer új mun-
katársra volna szükség, a versenyszférában pedig 
óriási az információbiztonsági szakemberek hiánya. 
A képzés tematikáját az aktualitásoknak megfelelő-
en állítják össze; ezzel kapcsolatban a dékán fel-
idézte, hogy egy májusi hétvégén 150 országot ért 
zsarolóvírus-támadás. Arról ugyancsak szólt, hogy 
vannak olyan kormányzati és egyéb szervezetek, 
amelyek már iskolás kortól fontosnak tartják a kiber-
biztonságra nevelést, a károk kilencven százalékát 
ugyanis emberi mulasztások okozzák. Szükség van 
tehát információbiztonságra nevelő kampányokra – 
jelentette ki az egyetem dékánja.

Középiskolai előkészítők, általános- 
és középiskolások korrepetálása 

Matematika-magyar, fizika-kémia szakos tanárok 
korrepetálnak a Vörösvári úton általános- és kö-
zépiskolás tanulókat. Felvételi előkészítők indul-
nak minden délután és szombat délelőtt 4-6-8 osz-
tályos gimnáziumba készülő diákoknak (még) vá-
lasztható napokon. Lehetőség van féljegyek javítá-
sára: bármelyik tantárgyból, az előző évek írásbeli-
jéhez hasonló feladatok megoldására, gyakorlásá-
ra. Minden tantárgy-kombináció lehetséges. A diá-
kokat minden hétköznap délután és szombat dél-
előtt 2-3 fős kiscsoportban oktatják a tanárok, a 
gyerekek által kért napokon és időpontban. (Jelent-
kezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon. To-
vábbi tájékoztató az interneten, a www.obudama-
tek.hu oldalon.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata min-
den nyáron napközis tábort tart fenn. A tá-
bor két helyszínen működik: Kiserdei tábor 
a Királyok útján és a Laborc utcában. 

A táborozási időszak ebben az év-
ben hét hetet ölelt fel, 2017. július 

3.-augusztus 18. között hétköznapi na-
pokon, ahol hetente 2-300 gyerek vaká-
ciózott. Mindkét helyszín remek lehe-
tőséget kínál a szabadidő hasznos eltöl-
tésére. Idén is változatos program vár-
ta a gyerekeket. Bevezették a temati-
kus napokat, ahol minden alkalommal 
egy adott téma köré felépített játékos 
feladatokkal várták a részvevő gyere-
keket. Mindenki belekóstolhatott a lo-
vagok, a kalózok és a gallok világába. 
Nem csak játékélményekkel gazdagod-
tak a gyerekek, hanem az adott korról is 
értékes ismeretekkel gyarapodtak. 

Pezsgett az élet a táborokban, izgal-
mas versenyek, szenzációs küzdelmek 
zajlottak. Ki éppen a kardforgatással, vi-
adalokkal szerzett a csapata számára ér-
tékes pontokat, mások a csapatok paj-
zsát, zászlaját készítették el. A gyerekek 
a kézműveseknél kellékeket készíthet-
tek, a kalózpartin kalózkincs futam várta 
őket, Asterix és Obelix pedig a gall aré-
nák világába engedtek bepillantást. 

A kalandjátékok feladatait az összefo-
gás, a bátorság és a hűség jellemezte. A tá-
bor ezen túlmenően is sok érdekességgel 

várta a résztvevőket, a rendszeresen meg-
szervezett Ki mit tud? vetélkedők, szám-
háború és partizán játékok mindig nagy 
népszerűségnek örvendtek. A sportegye-
sületek is elmaradhatatlan alkotóelemei a 
tábori programnak, amelyek a kiserdei tá-
borhelyszínen a Duna közelsége miatt a 
vizes sportokon való részvétel lehetősé-
gével is kibővültek, úgymint kajak-kenu, 
sárkányhajózás, evezés. Köszönhetően a 
sportegyesületek közreműködésének, a 
vakációzók három féle vízi sportágban is 
kipróbálhatták magukat. Idén sem maradt 
el az akrobatikus torna, a baseball, a judo, 
az úszás, a labdarúgás, a vívás, a röplab-
da és a kézilabda sportágak bemutatkozá-
sa. A nagy hőségben a strandolás sem szo-
rult a háttérbe,  a táborozók a Laborc ut-
cai táborban a saját üzemeltetésű strand-
ján, a Kiserdei nyári napközis táborban a 
pünkösdfürdői strandon élvezették a vizes 
játékokat.

2017  a FINA vizes világbajnokság 
éve volt. A táborok idején elmaradhatat-
lan volt, hogy a helyszínre látogassanak, 
felejthetetlen élménnyé téve ezt az ese-
ményt a gyerekek számára is. Köszön-
hetően a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ságnak, minden évben nyitott ajtókra ta-
lálnak, amikor közreműködésüket ké-
rik. Mindkét táborhelyszínen rögtönzött 
KRESZ-pályát kialakítva vezették rá a fi-
atalokat a biztonságos gyalogos-, tömeg-, 
és kerékpáros közlekedés szabályaira. 

Tematikus tábori napok 

Fotó: Antal István
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A Fővárosi Önkormányzat tu-
lajdonában álló FŐKERT 
Nonprofit Zrt. másfél évszá-
zada gondozza Budapest ki-
emelt zöldfelületeit, közöttük 
az óbudaiakat is. Az 1867-ben 
alapított fővárosi kertészet 
2017-ben ünnepli fennállásá-
nak 150. évfordulóját, így a 
jubileumi évhez méltó ese-
ményeket szervez a társaság. 

A társaság ma csaknem 
6 millió négyzetmé-

teren végez zöldterületi fej-
lesztési és fenntartási mun-
kákat. Az emlékév részben 
a FŐKERT 150 éves törté-
netéről szól, de a jövő felé 
is építkezik. Az alapítás dá-
tumához kötődően indult 
el Tarlós István főpolgár-
mester fővédnökségével a 
„FŐKERT150” jubileumi 
emlékév. 

legnagyobb 
kertészet

Pest város vezetése a 
szaporodó parkok és faso-
rok fenntartási és fejleszté-
si feladatai miatt 1867-ben 
napirendre tűzte egy ön-
álló városi kertészet meg-
alapítását. Ezért Pest Sza-
bad Királyi Város Tanácsa 
1867. március 19-én ha-
tározatban rögzítette a vá-
ros fásítási ügyeinek levá-
lasztását a Városligeti ker-
tészettől és megszavazott 
kültelki fásításra 2 ezer 950 
forintot, továbbá a Városli-
geti fanöveldére és oda ki-
váltandó felügyelői épület-
re 5 ezer forintot. 

Ehhez az eseményhez 
köthető annak a kertésze-
ti vállalatnak a megalaku-
lása, amely az elmúlt 150 
év alatt töretlenül végezte 
a főváros zöldfelületeinek 
gondozását, fejlesztését és 
mára FŐKERT Nonpro-
fit Zrt. néven a főváros ki-
emelten közhasznú köz-
művállalataként tartja kar-
ban és fejleszti Budapest 
rendeletileg kiemelt zöld-
felületeit és fasorait. 

Az elmúlt másfél évszá-
zadban történelmi meg-
próbáltatások sora érte 
Budapestet, többször dúl-
ta ostrom és voltak fellen-
dülő időszakok is, melyek 
mind nyomot hagytak a 
város zöldterületein, a vá-
rosi fákon és magán a fő-
városi kertészeten is. Ma 

a FŐKERT Nonprofit Zrt. 
Magyarország legnagyobb 
és legrégebbi kertészeti 
vállalata, amely mintegy 6 
millió négyzetméter zöld-
felületet, illetve több mint 
100 ezer fasori fát gondoz 
Budapesten. 

Találkozás 
a fesztiválozókkal

A „FŐKERT150” jubi-
leumi évet a társaság sze-
retné emlékezetessé tenni, 
nemcsak a vállalat dolgo-
zói, de Budapest lakossága 
és a fővárosba látogató tu-
risták számára is, s ennek 
érdekében többféle szak-
mai programot és közös-
ségi eseményt is rendez. A 
jubileumi év során meg kí-
vánnak jelentetni egy két-
nyelvű (magyar-angol) ké-
pes albumot az elmúlt 150 
év fontosabb eseményei-
ről, a társaság kezelésében 
lévő legfontosabb parkok-
ról és fasorokról. 

Minthogy a FŐKERT 
nyitott az innováció, a 
modern technológiák fe-
lé, így elkészítik a Bu-
dapestGreen néven fu-
tó okostelefon applikáci-
ót, amelynek célja bemu-
tatni Budapest legfonto-
sabb zöldterületeit, faso-
rait, botanikai ritkaságait 
és kertészeti érdekessége-
it. Az applikáció magyar 
és angol nyelven készül, 
nem titkolt célja bemutat-
ni Budapest „zöld” való-

ságát, utazásra és felfede-
zésre hívni az érdeklődő-
ket a budapesti parkok és 
fasorok világába. 

Ennek része, hogy a tár-
saság idén először önál-
ló sátorral jelent meg a 
25 éves jubileumi Sziget 
Fesztiválon. A FŐKERT 
ugyan kezdetek óta ré-
szese a fesztiválnak, hi-
szen minden évben rend-
be rakja a Hajógyári-szi-
getet a fesztivál után, idén 
azonban környezetvédel-
mi szemléletformáló kam-
pánnyal kívántak találkoz-
ni a fesztivál látogatóival. 

egynyári 
virágbemutató
Új honlapot indított a tár-

saság www.fokert150.hu né-
ven, amelynek célja, hogy 
az érdeklődők fel tudják 

tölteni a honlapra a családi 
fényképeiket, emlékeiket, 
amelyek a FŐKERT által 
gondozott parkokban, fa-
sorokban készültek. Emel-
lett a társaság munkatársai 
a belső archívumból válo-
gatnak képeket, archív do-
kumentumokat, amelye-
ket megosztanak ezen a 
honlapon. 

A FŐKERT Nonpro-
fit Zrt. a jubileumi év al-
kalmából teljesen felújít-
ja a gellérthegyi csúsz-
dás játszóteret és környe-
zetét, melyre emlékfát és 
emléktáblát kívánnak el-
helyezni. Idén is megren-
dezik a Föld Napja al-
kalmából az évek óta si-
keres önkéntes parkszé-
pítő eseményt, a „Miénk 
itt a park!” rendezvényt 
a Vérmezőn. Ebben az 

évben is várják az érdek-
lődőket a korábbi évek-
ben sorozatos rekordo-
kat elérő „Tedd Meg Ma-
gadért!” elnevezésű csa-
ládi- és sportrendezvé-
nyen. Negyvenedik al-
kalommal rendezik az 
egynyári virágbemutatót 
a Margitszigeten, amely 
idén nemzetközi kitekin-
téssel párosul. 

A jubileumi év méltó 
lezárásaként pedig egy 
nemzetközi kertész-szak-
mai konferenciát szer-
veznek neves hazai és 
külföldi előadók részvé-
telével. Folytatódik a ta-
valy megkezdett „10 000 
új fát Budapestre” prog-
ram, amelyet Tarlós Ist-
ván főpolgármester indí-
tott útjára 2016-ban.

                B. Z.

Jubileumi események és akciók a FŐKERT-től

150 éves Budapest kertészete

Biodiverzitás tanösvény a Hajógyári-szigeten

A pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremté-
sét, a hagyományos értékek megőrzését, valamint az épí-
tészeti és környezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt 
feladata, hogy elismerje és megismertesse a városképet 
formáló építészeti alkotásokat, bemutassa az igényesen 
megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példa-
értékű együttműködését a további magas színvonalú, in-
novatív beruházások ösztönzése érdekében. Cél, hogy a 
Budapest Építészeti Nívódíja 2017 odaítélésével a legki-
emelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyel-
met és nyilvánosságot.
A pályázat címe: Budapest Építészeti Nívódíja 2017. A pá-
lyázat beadási határideje: 2017. szeptember 20. (szer-
da) 12. óra.

lebonyolítás 
A pályázat támogatója: Budapest Főváros Önkor-mányza-
ta. A pályázat kiírója és lebonyolítója: Budapesti Építész 
Kamara. A pályázat informatikai hátterét biztosítja: Lech-
ner Tudásközpont. Kapcsolat: bek@t-online.hu

A jelölhető alkotások köre
A pályázaton olyan Budapest közigazgatási területén ta-
lálható alkotások vehetnek részt, melyek Budapest építé-
szeti arculatát vagy egy városrész használatát, megjele-
nését javítják. Az alkotás lehet megvalósult új, illetve reha-
bilitált épület, építmény, közterület, belső tér.

A pályázaton való részvétel feltételei
Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, aki az épü-
let megvalósításában felelős építész tervezőként, építte-
tőként vagy tulajdonosként közreműködött. A pályázatra 
csak olyan alkotással lehet jelentkezni, amelynek haszná-
latbavételi engedélye 2014. január 1. – 2016. december 
31. között vált jogerőssé vagy ebben az időszakban adták 
át (nem építési engedély köteles építmény esetén).

A pályaművek díjazása 
A pályázat díjazására max. bruttó 3.000.000  forint áll ren-
delkezésre, azonban a bírálóbizottság nem köteles a tel-
jes összeget felhasználni. Egy díj összege nem lehet ke-
vesebb, mint bruttó 500.000  forint.

Budapest Építészeti Nívódíj 2017



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

Óbudai sziréna
Álló buszba 

ütközött
A Vörösvári és a Bécsi út 
kereszteződésében egy 
álló autóbuszba ütközött 
egy személygépkocsi au-
gusztus 8-án. A fővárosi 
hivatásos tűzoltók áram-
talanították a gépkocsit, 
a benne utazókhoz men-
tőt hívtak. A buszon csak 
a sofőr tartózkodott, aki 
nem sérült meg.

Raktár égett
Kigyulladt egy raktár a 
Kunigunda útján augusz-
tus 9-én. Az épületben 
egy nyomdagép égett, a 
lángokat megfékezték a 
tűzoltók. Kiderült, éppen 
bontási munkát végez-
tek, amikor lángra kapott 
a berendezés. A kataszt-
rófavédők vízsugarakkal 
hűtötték a födémet, és át-
szellőztették a helyiséget. 

Tolvajt fogtak 
a Szigeten

A rendőrök elfogták azt 
a férfit, aki két holland 
és egy ír állampolgár 
sátrából lopott augusz-
tus 12-én hajnalban. 
G. Roland 46 éves bu-
dapesti lakos a gyanú 
szerint a Sziget Feszti-
válon sátorozó két hol-
land, és egy ír állampol-
gártól karórát, mobilte-
lefonokat tulajdonított 
el. A nyomozók a fér-
fit az elfogást követő-
en előállították a kerü-
leti rendőrkapitánysá-
gon, ahol gyanúsított-
ként hallgatták ki, majd 
előzetes letartóztatását 
indítványozták.

Újraélesztés 
Egy autó mellett össze-
esett egy férfi a Szige-
ten, újra kellett éleszte-
ni. A mentők agyvérzés-
re gyanakodtak, de azt 
egyelőre nem lehet tud-
ni, hogy emiatt lett rosz-
szul vagy esés közben 
verte be a fejét. Kórház-
ba szállították. 

A kerítést átszakítva, a 
HÉV sínekre hajtott 

egy lakókocsi a rakpar-
ton, a Hajógyári-sziget H-
hídjánál augusztus 8-án. A 
jármű az úttestről felhajtott 
a HÉV-sínekre, eközben 
áttörte a betonból és vas-
ból készült kerítést. A bal-
esethez a fővárosi hivatá-
sos tűzoltók érkeztek ki. A 
munkálatok idejére a rak-
part érintett szakaszát le-
zárták, a HÉV-forgalom is 
szünetelt. A holland rend-
számú autót a tűzoltók le-
tolták a sínekről, vissza az 
úttestre. A baleset után az 
emberek a lezárt rakpar-
ton gyalog indultak a Szi-
get felé. A balesetben sen-
ki nem sérült meg. 

HÉV-síneken a lakóautó

A lakosság segítségét 
kéri a III. kerüle-

ti Rendőrkapitányság két  
ismeretlen férfi azono-
sításához, akik augusz-
tus 3-án 10.10 óra  körül 
a Bécsi úti bevásárlóköz-
pontban egy idős hölgy-
nek pénzt váltottak. En-
nek  során az egyik fér-
fi elterelte a sértett figyel-
mét, aki közben átvette 
a váltott pénzt, majd azt 
átszámolva vette észre, 
hogy csalás áldozata lett.

A rendőrök keresik a 
biztonsági kamera felvé-
telén szereplő férfiakat. 
Az egyik elkövető 55-60 
év körüli, 170-175 centi-
méter magas, testes fér-
fi. A bűncselekmény elkö-
vetésekor kék rövidnadrá-
got, vajszínű pólóinget és 
vajszínű barett sapkát, fe-
kete szandált viselt. A má-
sik férfi szintén 50-55 év 
körüli, 170-175 centimé-
ter magas, testes férfi. A 
bűncselekmény elköveté-
sekor kék rövidnadrágot 
és pólót, vajszínű kalapot, 
fekete szandált viselt. 

A III. kerületi Rendőr-
kapitányság munkatár-
sai kérik, aki a felvételen 
látható férfiakat felismeri, 

személyazonosságukkal, 
tartózkodási helyükkel 
vagy a bűncselekménnyel 
kapcsolatban információ-
val rendelkezik, névtelen-
sége megőrzése mellett te-
gyen bejelentést az ingye-
nes 06-80-555-111-es „Te-
lefontanú” zöldszámán, 
a 107-es és a 112-es köz-
ponti segélyhívó telefon-
számok valamelyikén!

Tagokat toboroz a polgárőrség

Cselekvőképes, büntetlen előéletű, Óbuda-Békásmegyer közrendjéért és közbiztonságáért té-
rítés nélkül tenni akaró felnőtt korú lakosok jelentkezését várja tagjai sorába a Budapest III. ke-
rületi Polgárőr Egyesület (Óbudai Polgárőrség). Bővebb felvilágosítás a polgaror.obuda@
gmail.com e-mail címen, vagy a 30/621-6088-as telefonszámon

Csalókat keresnek
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lecsaptak 
a dílerekre

A BRFK kábítószer-bű-
nözés elleni osztálya és 
a III. kerületi járőrök el-
fogtak három holland ál-
lampolgárt, akik drogot 
árultak a Sziget Feszti-
vál idején augusztus 11-
én. A külföldieket a rend-
őrkapitányságra vitték és 
gyanúsítottként hallgat-
ták ki őket, őrizetbe véte-
lük mellett. Rajtuk kívül a 
rendőrök elfogtak továb-
bi két holland és egy brit 
állampolgárt, akiknél ösz-
szesen közel 72 gramm 
kábítószergyanús anya-
got találtak. Kihallgatásuk 
után kábítószer birtoklás 
vétsége miatt büntetőel-
járást indítottak ellenük. 

Ételmaradék 
füstölt

Nagy erőkkel vonultak ki 
a fővárosi tűzoltók egy 
óbudai tízemeletes épü-
lethez, melynek egyik 
lakásából sűrű füst go-
molygott augusztus 16-
án. Mint kiderült, a tűzhe-
lyen hagyott ételmaradék 
füstölt. A lakásban lévő 
emberhez mentőt hívtak. 

Beriasztott 
az érzékelő

Egy Föld utcai lakáshoz 
riasztották a tűzoltókat, a 
szén-monoxid-érzékelő 
jelzése miatt augusztus 
elején. A gyanú beigazo-
lódott: gázkoncentrációt 
mértek az ingatlanban. 
Az elsődleges hírek sze-
rint senki nem szenvedett 
mérgezést. A helyszínre 
kiérkeztek a gázszolgál-
tató munkatársai is.

Ahogy 2009 óta folyamato-
san, az óbudai polgárőrség 
tagjai minden este, gyakran 
hajnalig járőröztek a Sziget 
Fesztivál idején a Kaszásdűlői 
lakótelepen, Belső-Óbudán 
és a Pók utcai lakótelepen. 

Gyalogosan, kerék-
páron, robogóval 

– egyszóval minden le-
hetséges módon járőröz-
tek a III. kerületi Polgár-
őr Egyesület tagjai. Részt 
vettek a helyszínek bizto-
sításában, és volt, aki jel-
zőőri feladatokat látott 
el, a rendőrség felkérésé-
re. Robogósaik az Újpes-
ti Bűnmegelőzési Polgár-
őr Egyesület motorosá-
val és a Dél-Csepeli Pol-
gárőr Egyesület autós pol-
gárőreivel segítettek eljut-
ni egy, a fellépők felszere-
lését szállító, eltévedt ka-
mionnak, a fesztivál hely-
színére. Fóti Mária tisz-

teletbeli tag Bayer Van-
essa Zsuzsanna ifjú pol-
gárőrrel ügyeletet tartott 
a Kaszásdűlő utca 7. szám 
alatti irodában. Bánszki 
András pedig Jetro nevű, 
Cane Corso kutyájával lá-

tott el szolgálatot, nagy 
népszerűség mellett. 

Az egy hét alatt 386 óra 
szolgálatot láttak el a pol-
gárőrök. Ellátmányuk-
ról az egyesület gondos-
kodott. Az Auchan Óbu-

da Áruház pedig napon-
ta jelentős mennyiségű 
péksüteménnyel támogat-
ta a polgárőröket – tudtuk 
meg Szűcs Jánostól, az 
Óbudai Polgárőr Egyesü-
let vezetőjétől. 

Autóval, robogóval, kutyával járőröztek a polgárőrök

386 óra szolgálatban

A nyomozók keresik 
azt a férfit, aki ki-

fosztott egy, az 1-es vil-
lamoson alvó fiút júli-
us 2-án hajnali háromne-
gyed 6 után. A tettes el-
lopta a fiatal pénztárcá-
ját és két mobiltelefonját, 
majd a végállomáson le-
szállt és elhagyta a hely-
színt.

A biztonsági kame-
ra felvételén szereplő is-
meretlen elkövető 35 év 
körüli, körülbelül 180 
centiméter magas, ko-
pasz ember. A bűncselek-
ménykor fekete dzsekit, 

pólót, rövidnadrágot és 
cipőt viselt. 

A III. kerületi Rend-
őrkapitányság nyomo-
zói kérik, aki a felvé-
telen látható férfit fel-
ismeri, személyazo-
nosságáról, tartózkodá-
si helyéről vagy a bűn-
cselekmény bármely 
részletéről információ-
val rendelkezik, névte-
lensége mellett tegyen 
bejelentést az ingye-
nes 06-80-555-111-es 
„Telefontanú” zöldszá-

mán, a 107-es és a 112-
es központi segélyhívó 

telefonszámok valame-
lyikén!

alvó fiútól lopott az 1-esen

Egyelőre nem került rács 
mögé az a két ember, aki a 
gyanú szerint brutálisan 
megkínzott egy macskát 
Óbudán augusztus 1-jén. Az 
ügyészség a rendőrség elő-
zetes letartóztatást kezde-
ményező indítványát a „bizo-
nyítékok közötti ellentmon-
dások” miatt utasította el.

A Fővárosi Főügyész-
ség közölte: a gya-

núsítottak tagadták a 
bűncselekmény elköve-

tését. Az ellentmondá-
sokat a további nyomo-
zás során tisztázzák. A 
brutálisan megnyúzott 
macskát - mint arról már 
hírt adtunk - az Állat-
mentő Szolgálat Alapít-
vány próbálta megmen-
teni. A sérült állatot a 
Szomolnok utcában ta-
lálták meg, egy autó alatt 
lapult. Az állatorvosok 
megerősítették a szándé-
kosságot, szabályos nyú-

zás nyomai voltak rajta. 
Valószínűleg korábban 
elkábították, megtalálá-
sakor még életben volt, 
azonban az orvosi ellátás 
ellenére elpusztult. 

A cselekménnyel egy 
38 és egy 24 éves vidé-
ki férfit megalapozot-
tan gyanúsít a rendőr-
ség, akiket elfogtak, ki-
hallgattak, de a jelenle-
gi ügyészségi álláspont 
után szabadon engedtek. 

Macskakínzók szabadlábon 

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla
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Pillanatképek Óbuda közelmúltjából

Pingpong-doki akcióban: dr. Faragó Sándor éjszakai pingpongversenyt 
tartott hétvégenként a gyerekeknek, hogy az ifjúság értelmes és egész-
séges elfoglaltsággal merüljön az éjszakába. A kép 1998 táján készült

A Ganz Műhelyben kreatív, észmozgató modellkészítő foglalkozásokkal várta 
a gyerekeket Balázs Lajos, aki (akárcsak dr.  Faragó Sándor) sajnos már nincs 
az élők sorában. Türelmével, bölcsességével jó hatással volt a fiatalokra  (2000)

Mentik, ami menthető az árvíz elől a Duna csillaghegyi szakaszán (1997) Pancsoló az Ágoston utcai oviban. A felvétel 2000 nyarán készült

Partraszállás a Balatonszabadi-sóstói gyermektáborban (2001 nyara)

(Antal István fotóiból összeállította: Szeberényi Csilla) 

Mintha csak tegnap lett volna – mondhatjuk magunkban. Igen, ez a közelmúlt, a városrészben készült fotókon. Jól elkapott pillanatok. Nehézségekkel 
és örömmel telt időszakok az elmúlt két évtizedből. Emberek, akiknek arcát sokan nem felejtjük. Emlékek, melyek feltörnek a képek láttán. 
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A Római strandfürdő gyökerei az 
ókorra nyúlnak vissza, amikor a for-
rások vizét nem csupán fürdésre és 
ivásra használták, hanem egy idő-
ben még lőpormalom hajtására is. 

A z 1964-ben megnyílt Ró-
maifürdő három meden-

cével és több mint négy hektár-
nyi területtel várta a felfrissül-
ni vágyókat. Az 1990-es évek 
elején egy gyógyszálló építésé-
nek ötlete is felmerült, ám ez a 
beruházás elmaradt, a műem-
léki védettség alatt álló stran-
dot 2000-ben újították fel. Az 
óbudai Aquincum már a római 
korban is ismert volt meleg vi-
zű forrásairól. A források kör-
nyékét szent helynek tartották, 
a többek között a Nympháknak 
és a gyógyító isteneknek (pél-
dául Silvanusnak) ajánlott szen-
télyek nyomait régészeti ásatá-
sok során tárták fel.

A kálcium-magnézium-hid-
rogénkarbonátos jellegű, kevés 
nátriumot tartalmazó, 22 Celsi-
us-fokos karsztvizet nem csu-
pán fürdésre, hanem ivóvízként 
is használták. Az itt fakadó for-
rások egybefüggő tavat alkot-
tak, ennek partján Mátyás ki-
rály kórházat létesített, a mai 
Római Strand helyén a XVII. 

században pedig még lőporma-
lom is működött. (Ennek emlé-
két őrzi a III. kerületi Lőporma-
lom utca.)

A Római Fürdőt 1930-ban 
alapították, de az 1950-es évek-

re a források egyre csökkenő 
hozama miatt felfüggesztették 
a működését. A további haszná-
lat lehetőségeiről 1959 és 1965 
között zajlott kutatás és terve-
zés, aminek eredményeképpen 
1964-ben újra megnyílt a felújí-
tott Római Strandfürdő, amely 
mai formáját ekkor nyerte el.

A 2 ezer 270 négyzetméter te-

rületű, szabálytalan alakú for-
rástó szolgált a medencék alap-
jául. A tó fenekén feltörő vize-
ket forrásfoglalásokkal meg-
fogták, a korábban egybefüg-
gő vízfelületet három meden-
cére osztották, gyermekmeden-
cét, strandmedencét és úszó-
medencét alakítottak ki. Az el-
használt vizet a közeli Aranyhe-
gyi patakba vezették. A felújí-
tással a strand területe 2,98-ról 
4,83 hektárra bővült. A felújí-
tást követően a fürdő forgalma 
jelentős mértékben, 184 száza-
lékkal nőtt, a látogatók száma 
1965-ben már 83 ezer volt. 

A strand fejlesztési program-
jában egy gyógyszálló építé-
sének lehetősége is felmerült a 
90-es években. Az elhelyezésé-
re két tervváltozat készült, azon-
ban mind a két beépítési prog-
ram jelentős mennyiségű zöld-
területet foglalt volna el. A szál-
ló építésének tervét elvetették. A 
strand 2000-ben teljesen meg-
újult, medencéit korszerűsítet-
ték, élményfürdőt alakítottak 
ki. A felújítási munkálatok so-
rán számos lelet került elő a ró-
mai korból, amit részben a stran-
don, részben pedig az Aquincu-
mi Múzeumban helyeztek el. A 
strandfürdő műemléki védettség 
alatt áll.                                   Sz

Római szentélyek és élményfürdő

Közel 1500 ember érkezett az India 
varázsa fesztiválra a Krisna Tudatú 
Hívők csillaghegyi központjába, a 
Lélek Palotájába  augusztus 13-án. 

Több száz négyzetméteren In-
dia kultúrájának jellegzetes 

elemeit ismerhették meg az ér-
deklődők, akiket szépségsziget, 
egészségpont, ájurvé-dikus álla-
potfelmérés és filozófiai kérdezz-
felelek sátor várt. A gyerekek-
nek mandalafestéssel, különleges 

színezőkkel és kézműves foglal-
kozással készültek a szervezők. 
A színpadon egész nap az indiai ze-
ne és táncművészet neves képvise-
lői léptek fel. A látványkonyha na-
gyon sokakat vonzott, itt ghevart 
egy speciális ropogós sült édessé-
get, rizslisztes uttapamot és zöld-
ség szadzsit készítettek a szaká-
csok. (Aki lemaradt, legközelebb 
október 8-án, a Gasztronap-fesz-
tiválon ismerheti meg közelebbről 
India varázsát.)                    Sz. Cs.

India varázsa

Búcsúnap
A Jézus Szíve (Filoxéra) Kápol-
na (Külső-Bécsi út 411-413.) 
búcsúnapját szeptem ber 3-án 
rendezik. A 16 órakor kezdődő 
ünnepi szentmisét Bajzáth Fe-
renc, az Óbuda-Hegy vidéki 
Szentháromság Plé bánia-
temp lom plébánosa celebrálja. 
Közreműködik Ötvös Csilla, a 
Magyar Állami Operaház ma-
gánénekese és a Braunhaxler 
Dalkör. A szentmise után a ká-
polna kertjében agapéra és 
baráti beszélgetésre hívják a 
jelenlévőket. 

Konfirmációs tanfolyam 
Csillaghegyen

A legalább hetedik osztályt el-
kezdő gyerekek/fiatalok számá-
ra indul szeptembertől konfirmá-
ciós tanfolyam a Csillaghegyi 
Református templomban (Vö-
rösmarty utca 2.) Külön csoport-
ban felnőtteknek is hirdetnek ke-
resztelési és konfirmációs elő-
készítőt. Jelentkezni a gyüleke-
zet honlapján lehet, ahol bővebb 
tájékoztatás is található: www.
csillaghegy.honlap.parokia.hu
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Augusztus 20-a Magyarország nem-
zeti ünnepe. Ez az államalapítás ün-
nepe, amelyet az államalapító Szent 
István király emlékezetére rendez-
nek több mint kilencszáz éve, ami-
kor is első uralkodónkat szentté 
avatták. Bár koronként eltérően ér-
telmezték és ünnepelték ezt a na-
pot, Szent István kultusza megke-
rülhetetlen, augusztus 20-a jelentős 
ünnep volt és maradt. 

Szent László király 1083. au-
gusztus 20-án emeltette ol-

tárra I. István király maradvá-
nyait nyughelyén, a székesfehér-
vári Nagyboldogasszony-bazili-
kában, ami az akkori szokások 
szerint a szentté avatást jelen-
tette. Ezt követően, 1093-ban, a 
Szent László király vezette sza-
bolcsi zsinat rendelte el augusz-
tus 20-a megünneplését. A Szent 
István kultusz az Árpád-ház 
megszentelését is jelentette, és a 
királyi dinasztia egyházi közre-
működéssel történő szakrális le-
gitimációját szolgálta. A közép-
kor folyamán nagy hagyománya 
volt István király tiszteletének, 
számos legenda született a szi-
gorú, de igazságos fejedelemről. 
A későbbi korok nagy történelmi 
viharai, eseményei, a török hó-
doltság, az ország szétszakadá-
sa nem kedveztek az államalapí-
tó király ünneplésének. XI. Ince 
pápa 1686-ban, Buda visszafog-
lalása után rendelte el, hogy a ka-
tolikus világ évente emlékezzen 
meg Szent Istvánról. 

a Szent Jobb
A Szent István halálát köve-

tő trónviszály idején emelték ki 
testét a székesfehérvári Nagy-
boldogasszony-bazilika közepén 
lévő márványszarkofágból, és a 
templom alatti sírkamrába rej-
tették. Ekkor választották le ró-
la a mumifikálódott jobb kezet, 
és helyezték el a bazilika kincs-
tárába. A Szent Jobbot az Ist-
ván király szentté avatási eljárá-
sa során Szent László emeltet-
te ki a sírból, ahol 45 éve nyu-
godott. Évszázadokon át zarán-
dokoltak a hívek a Szent Jobb-
hoz. A török hódoltság idején az 
ereklye Boszniába került, majd 
egy (ma) horvátországi kolos-
torba. A Szent Jobb holléte Ma-
gyarországon kétszáz éven át is-
meretlen volt. Véletlenül akadtak 
a nyomára magyar főurak, Mária 
Teréziának hosszú tárgyalások 
után sikerült visszaszereznie. Ő 

minősítette nemzeti ünneppé au-
gusztus 20-át 1771-ben, amikor a 
Szent Jobbot Raguzából Bécsbe, 
majd Budára hozatta. Később az 
ereklyét az Esztergomi egyház-
megye, majd a budai királyi pa-
lota plébánosa őrizte. A koroná-
zási jelvényekkel együtt az erek-
lye is Ausztriába került a máso-
dik világháború alatt, az Ameri-
kai Katonai Misszió hozta vissza. 
Az angolkisasszonyok zárdájá-
ban őrizték a Szent Jobbot a rend 
feloszlatásáig, majd a Szent Ist-
ván-bazilika páncélszekrényében 
rejtették el, mivel a Rákosi-kor-
szakban betiltották a körmenetet. 
1987. augusztus 20-án szentelték 
fel a Szent Jobb kápolnát a Szent 
István-bazilikában, és itt helyez-
ték el az ereklyét. 

Szent Jobb körmenet
Az első körmenet akkor volt, 

amikor a raguzai kolostorból 
Győr, Pannonhalma érintésével 
az ereklye Budára került, mert 
a több napos úton mindenki ál-
tal megtekinthető és tisztelhető 
volt. Rendszeressé 1891. augusz-
tus 20-a után váltak a körmene-
tek, amikor Szent István napját 
hivatalos ünneppé nyilvánították.

az ünnep és a történelem
A szabadságharc leverése után 

a Habsburg hatalom nem enged-
te a független magyar államot 
jelképező Szent István király ün-
neplését. Az enyhülést követő-
en, 1891-ben nyilvánította mun-
kaszüneti nappá augusztus 20-

át Ferenc József császár, ekkor 
már százezrek érkeztek az ünne-
pi körmenetre. A trianoni béke-
szerződés után az addig elsősor-
ban egyházi ünnep nemzeti tar-
talommal egészült ki: lehetősé-
get adott a területében és népes-
ségében is jelentősen megfogyat-
kozott magyarságnak a Szent Ist-
ván-i Magyarország visszaállí-
tására való megemlékezésre. Az 
ünnep megtartása kibővült tisz-
tavatással, ünnepélyes őrségvál-
tással, néphagyományok ápolá-
sával, és 1927 óta minden évben 
megtartott tűzijátékkal. Augusz-
tus 20. ezekben az időkben vált a 
nemzeti egység jelképévé, a ma-
gyarság egyetemes ünnepévé. 
Természetesen a második világ-

háború alatt a tűzijáték szünetelt, 
az 50-es évektől pedig megszün-
tették az ünnep egyházi és nem-
zeti jellegét, megmaradt munka-
szüneti napnak, de más tartalmat 
kapott. Az új kenyér, és az új al-
kotmány ünnepe lett. Felerősítet-
ték az ünnep szórakoztató jelle-
gét, bevezették a vízi- és légi pa-
rádét, 1966-tól újra indították a 
tűzijátékot, ekkor rendezték elő-
ször a debreceni virágkarnevált 
is. A nyolcvanas évektől tartják 
meg a mesterségek ünnepét a bu-
dai várban. 

Napjainkban
1989 óta van újra Szent Jobb 

körmenet, a rendszerváltást kö-
vetően 1991-ben az Országgyű-
lés törvényben emelte hivatalos 
állami ünneppé az államalapító 
Szent István napját. Ezen az ün-
nepen adományozzák a legtöbb 
állami kitüntetést, köztük a ma-
gyar Szent István Rendet, ami az 
egyik legrangosabb elismerés. 

Minden évben a közpon-
ti program Budapesten, a Kos-
suth téren Magyarország lobo-
gójának katonai tiszteletadás-
sal történő felvonásával kezdő-
dik. Ezt a tisztek avatása követi, 
majd megnyitják az Országház 
kupolacsarnokát, ahol az érdek-
lődők megtekinthetik a Szent 
Koronát. A Budai Várban kon-
certekkel, családi programok-
kal, a mesterségek ünnepével, 
a magyar ízek utcájával, az Or-
szág Tortájának bemutatásával, 
az új kenyér megáldásával, ün-
nepi szentmisével, Szent Jobb 
körmenettel zajlik az ünneplés, 
amit az esti tűzijáték zár. Az ün-
nepet minden településen, a ha-
táron túli magyarlakta települé-
seken is megtartják. 

Szent István napi szokások

1945. augusztus 18-án hozták vissza Ausztriából Budapestre a Szent Job-
bot. Másnap körmenetben vitték a ferencesek belvárosi templomából a 
Szent István-bazilika előtti térre a jeles relikviát. A menet két órán át vonult

MTI Fotó: Bojár Sándor
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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 garanci-
ával kerületi redőnyös. Ajándék szúnyogháló 
minden megrendeléshez!!! Tel.: 06(70)341-
9489, 06(20)341-0043
 Kőműves munkák, burkolat javítás, jár-
dák, kerítések készítése, javítása, térkövezés. 
06-30-341-3423
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Redőnyszerelés javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is!Nagy Sándor Tel: 06-20-321-
0601
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap cse-
re, ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70)544-
4050 
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 ZÁRSZERVIZ ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-9021- EL-
MŰ 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 díjtalan! 
Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres ke-
resése, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588

 Kert-telekrendezés! Támfalépítés, betono-
zás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítés 
építés, tereprendezés. 06-1-781-4021; 06-20-
259-6319, www.telekrendezes.hu
 Lakásfelújítás, festés 300 Ft/nm-től, par-
kettacsiszolás, víz-gáz-fűtés, villanyszerelés. 
Kőműves javítás, mázolás. 06-20-945-5473; 
06-30-499-1814
 Kávéfőző szerviz box Óbudán. Kávéfőző 
gépek javítása kedvező áron, rövid határidő-
vel. Bp. III. ker. Kerék utca 30. fszt. 2. Tel.: 
70-779-0767 Nyitva: H-P. 9-17 óráig 
 Bútorkészítés! Egyedi méretű beépített bú-
tor, konyhák készítése, laminált parketta lera-
kás. Tel: 06-20-349-2224
 ADÓBEVALLÁS készítés péntek-szombat 
10-18 óráig, Dr. Hubai Margit Bp., III ker. Ka-
bar utca 5. Bejelentkezés: 06-30-383-9755. Cé-
geknek, vállalkozóknak KÖNYVELÉS!
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor szerelés 06-70-642-
7526
 Vízvezeték-szerelés, WC tartály szerelés-
javítás, csaptelep cserék! www. vizszerelo-
budapest.hu Kérjen visszahívást! 06-20-491-
7949
 Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-
20-264-7752

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. a Fló-
rián téri piac mellett. Fogsorok akciós ára 
nyugdíjasoknak  55.000 Ft.  Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675
 3 alkalmas 30 perces, ingyenes polarizált-
fény-terápiás kozmetikai ránctalanító bőrre-
generáló arckezelés Önnek. Időpont-egyez-
tetés és információ: Tel.: +36-1-77-66-77; e-
mail: info@polarisol.com; www.polarisol.
com

oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Nyelvvizsgáztatásban jártas tanárnő an-

goltanítást, vizsgafelkészítést vállal Kaszás-
dűlőn. +36-30-722-1994; 2-426-826
 Tanulj angolul könnyedén, eredménye-
sen, beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi, 
nyelvvizsga felkészítés. 06-20-439-6410

elad-vesz
 KÖNYVEKET, könyvtárakat (régit, újab-
bat), képeslapokat antikváriumunk vásárol díj-
talan kiszállással. Tel.: 06-20-42-56-437
 Borostyán, arany, ezüst, karóra, briliáns 
felvásárlás magas áron. Bp., V. ker. Kígyó ut-
ca 4/6. fszt. Antikvitás. Nyitva 10-15-ig. Tel.: 
+36-20-340-7350; 06-1-792-1692
 Platina huzal, tégely, drót, ipari, labo-
ri, szűrő, ékszer. Ipari ezüst, tálcák, dobozok   
kp.-es felvásárlása. Tel.: 06-30-437-3124
 Könyveket, könyvtárakat vásárolunk. In-
gyenes kiszállás, azonnali fizetés. Tel.: 06-20-
387-4140

 

Régiség
 +5000 Ft-ot fizetek az újság felmutatásakor, 
vásárlás esetén! Készpénzért vásárolok hagyaté-
kot, mindennemű régiséget. XIX-XX. századi 
festményeket, álló, asztali órákat. Kiszállás díj-
talan. Markó István Tel.: 06-70-600-0323
 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő 
legmagasabb áron vásárol festményeket, bú-
torokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgyakat, 
aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás , értékbecslés díjtalan! Üzle-
tünk: 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, fényképező 
gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, sző-
nyegeket  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

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésé-
re megvizsgálom. Dr. Székely Tel.: 30-9000-
963
 Óbudán, a III. kerületben, külön bejára-
tú, bútorozott albérleti szobát keres megbíz-
ható, állásban lévő 30 éves férfi. Tel.: 06-70-
410-9282
 Eladó belső-Óbudán, tégla építésű igénye-
sen kialakított, cirkós, külön WC, kertre és 
utcára néző ablakokkal, magasföldszinti 49 
nm-es lakás. Teljeskörűen felújított házban. 
26.500 000 Ft. Tel.: +36-20-508-5217
 Tulajdonostól eladó 760 négyzetméteres 
telek Pomázon, faházzal. Irányár: 3,9 millió. 
06-20-973-6467
 Üzlet bérleti joga eladó, forgalmas főútvo-
nalon lévő helyen. Tel.: 06-20-496-1533
 Dombóváron családi házamat sürgősen el-
adnám, vagy budapesti lakásra cserélném. 
https://ingatlanrobot.hu/eladolakas/1369022_
Elado_lakas_Dombovar_Szolohegy_Csoko-
nai . html

állás
 Délutános műszakban (2,4 órában) taka-
rítónőket keresek óbudai munkahelyekre. 06-
20-264-1450
 Konyhai kisegítőt, pultos lányokat kere-
sünk Bécsi úti TESCO-nál. WOK n’ GO étte-
rem. 06-30-581-5567
 Közétkeztető cég bp-i III. ker. főzőkony-
hájára keres szakács, konyhai kisegítő és kar-
bantartói munkakörbe munkavállalót. Stabil 
munkakörülményeket, bejelentett hosszútávú 
munkalehetőséget kínálunk. Érd.: 06-20-852-
7704; info.obuda@gyermekmenza.hu
 Rómain fodrász-manikűr-műkörmöst 
keresek, bevezetett üzletünkbe. Érdeklődni: 
dr. Steierné Csirik Erzsébet, 06-20-942-0104
 Óbudai sportlétesítmény munkatársakat 
keres a következő munkakörökre: villanysze-
relő, festő, sportpálya karbantartó, segédmun-
kás, uszodamester, részmunkaidős takarító. 
Jelentkezni +36-1-240-9123 telefonon, vagy 
az rtaoffice@rta.hu e-mail címen lehet 
 Varrónőt keresünk pünkösdfürdői műhe-
lyünkbe. Nyugdíjas jelentkezését is várjuk. 
Tel.: 06-30-656-4444
 Kft. takarítónőket keres Óbudára. Ko-
ra hajnali és ügyeletes teendők ellátására 12-
18 óráig. Lehet nyugdíjas is. Tel.: 06-20-944-
7289
 Közelben lévő irodaházba esti műszakra 
takarítónőt keresek. Munkaidő 8 óra, 17-01-
ig. Érdeklődni: 06-30-821-0882
 Közelben lévő irodaházba éjszakára férfi 
takarítót keresek. Munkaidő 8 óra, 17-01-ig. 
Érdeklődni: 06-30-821-0882
 Sürgősen eladót keresünk Kolosy téri áru-
házunkba. Érdeklődni: +36-30-475-0751

kiadó
 Szentlélek térnél 7 és 28 nm közötti iro-
dahelyiségek kiadók 9 EUR/nm áron. Rezsi 
költség 5,3 EUR/nm. Ugyanitt pince területek 
is bérelhetők. Parkolás a ház előtt lehetséges. 
Tel.: 06-30-931-1638

életjáradék
Ötmillió forintot plusz életjáradékot fizet-
nék egyedülálló hetven feletti nyugdíjasnak 
budapesti ingatlana megörökölhetőségéért. 
06-30-266-0036
 Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, 
egyedülálló fiatalember életjáradékot köt-
ne hosszútávra, befektetés céljából. +36-70-
492-6678

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

Társkereső
 160-57 kg egyedül élő nyugdíjas, fiatalos, 
vallásos, vidám hölgy vagyok. Szerethető, in-
telligens, szintén egyedül élő Úr hívását vá-
rom 74 éves korig. Tel.: 06-30-356-7640
 Igényes, zenét, művészeteket kedvelő ate-
ista nő keres független, dohányzás és italmen-
tes, 65 év feletti értelmiségit, közös progra-
mokhoz. Tel.: 06-20-386-7828

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 : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.
Nyitva : H-P 10-18.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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AKrúdy Gyula Irodalmi 
Kör és a Kéhli Vendég-

lő Krúdy Szalonja szeptember 
14-én 15.30 órakor vezetőségi 
ülést tart. Ezt követően, 16 óra-
kor a hódmezővásárhelyi Ká-
rász József Irodalmi Kör mu-
tatkozik be. Az est házigazdá-
ja: Kanizsa József és Király La-
jos. Közreműködnek a Kárász 
József Irodalmi Kör tagjai, Da-

ni Imre és Németh Nyiba Sán-
dor (Cím: Kéhli Vendéglő Krú-
dy Szalonja, Mókus utca 22.)

Irodalmárok Hódmezővásárhelyről

A legtöbb sportágban nyáron hosz-
szabb, rövidebb ideig szünetelnek a 
versenyek, az atlétáknak viszont ez 
jelenti a fő verseny időszakot. Egyik 
verseny követi a másikat, a rekkenő 
júliusi hőségben is hozni kell a jó 
formát. 

A III. kerületi TVE verseny-
zői a tőlük elvárható ered-

ményességgel szerepeltek az 
eddigi versenyeken. Hoffmann 
Teréz edző szorgalmas csapata 
eddig tíz versenyen vett részt: 
nyolc hazai fellépés mellett 
Szlovákiában és szlovén föl-
dön is versenyeztek. A dunake-
szi fedett pályás bajnokságtól 
kezdve a Budapest Openen való 
szereplésig minden alkalommal 

volt egy, vagy több versenyző, 
akik értékes helyezéssel zárták 
a versenyt. 

Az utánpótlás korú csapat 
leg értékesebb versenyzője 
a 16 éves, sokoldalú (60 mé-
ter, 60 méter gát, magas-, tá-
vol- és rúdugrás, ötpróba) Fo-
dor Nikolett, aki minden ver-
senyen elindult és nem csak 
korosztályában, hanem a nála 
idősebbek között is érmet szer-
zett. Értékesebb eredményei: 4 
arany-, 2 ezüst-, 2 bronzérem 
és egy 4. hely. Legnagyobb 
sikerét a zágrábi nemzetközi 
versenyen aratta, ahol Buda-
pest-válogatottként indult és 
175 centiméterrel megnyerte a 
magasugrást. 

A többi TVE versenyzőnek is 
sikerült néhány skalpot begyűj-
teni. I. hely: Boncz Ilona An-
na (2x). II. hely: Kőkúti Bian-
ka (2x), Boncz Ilona Anna. III. 
hely: Boncz Márton (2x), Kár-
páti Anna, Putz Lilla Anna, Ri-
gó Réka, Kőkúti Bianka, Garad-
nai Réka. IV. hely: Takács Júlia, 
Tóth Emese, Boncz Anna, Kő-
kúti Bianka, Rigó Réka, Szalay 
Teréz Luca, Kiss Jázmin, Sup-
pan Emma. 

A fiatalokból álló, egyre iz-
mosodó csapat Hoffmann Te-
réz vezetésével az újjávará-
zsolt TVE pályán a korábbiak-
nál sokkal kedvezőbb feltéte-
lek mellett készül az év hátra-
lévő versenyeire.               l. a.

Szorgalmas TVe atléták

Óvodapedagógusok felvétele
• A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 4 fő óvo-
dapedagógusi munkakör betöltésére, határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszonyra. A munkavégzés helye:  1039  Pais De-
zső utca 2.; 1039 Medgyessy Ferenc utca 1. Illetmény, juttatá-
sok: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. Tör-
vény rendelkezései alapján. A pályázat elbírálása során előnyt 
jelent: jártasság kézművességben; hangszer használat. A pályá-
zat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai 
önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél másolata; erkölcsi bizo-
nyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is), amely 3 hónapnál 
nem régebbi; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet: pos-
tai úton (Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Budapest, Pa-
is Dezső utca 2.) e-mailen: medgy-o@kszki.obuda.hu; pais-o@
kszki.obuda.hu . A pályázat benyújtásának határideje: augusz-
tus 31. A pályázat elbírálásának határideje: szeptember 1. A 
munkakör az elbírálást követően, azonnal betölthető.
• Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Óbudai százszor-
szép Óvodája (1032 Bp., Reménység utca 6.) az alábbi állás-
hirdetést teszi közzé: 1 fő határozatlan idejű, óvodapedagógus 
munkakör betöltésére, szeptember 1-től. A munkavégzés he-
lye: Óbudai Százszorszép Óvoda telephelye, 1032 Budapest, 
Gelléri Andor Endre utca 6-8. Pályázati feltétel: felsőfokú szak-
irányú végzettség. A pályázat benyújtásához szükséges ok-
mányok:  részletes, fényképpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bizo-
nyítvány; iskolai végzettséget igazoló okiratok; érvényes egész-
ségügyi alkalmasság. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla 
szerint. A pályázat benyújtásának határideje:  augusztus 31. 
elbírálás határideje: augusztus 31. A pályázat benyújtásának 
módja: e-mail-en, remenyo@kszkiobuda.hu, postai úton:  Óbu-
dai Százszorszép Óvoda, 1032 Bp., Reménység utca 6., minden 
esetben elérhetőség megjelölésével. A pályázati kiírással kap-
csolatban további információt nyújt dr. Bozzayné Káli Tünde óvo-
davezető a +36-70-685-2239-es telefonszámon.

logopédusi állás
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Óbudai százszor-
szép Óvodája (1032 Bp., Reménység utca 6.) a következő ál-
láshirdetést teszi közzé: 1 fő határozatlan idejű, részmunkaidős 
logopédus munkakör betöltésére, szeptember 1-től. A munka-
végzés helye: Óbudai Százszorszép Óvoda, 1032 Bp., Remény-
ség utca 6. Pályázati feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség. 
A pályázat benyújtásához szükséges okmányok: részletes, 
fényképpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai vég-
zettséget igazoló okiratok; érvényes egészségügyi alkalmas-
ság. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla szerint. A pályá-
zat benyújtásának határideje: 2017 augusztus 31. Az elbírá-
lás határideje: 2017. augusztus 31. A pályázat benyújtásának 
módja: e-mailen, remenyo@kszki-obuda.hu postai úton, Óbudai 
Százszorszép Óvoda, 1032  Bp., Reménység utca 6.,  minden 
esetben elérhetőség megjelölésével. A pályázati kiírással kap-
csolatban további információt nyújt dr. Bozzayné Káli Tünde óvo-
davezető a +36-70-685-2239-es telefonszámon.
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Ismét várjuk a gyerekeket 
az Óbudai Sportágbörzére! 

Minden évben célunk mozgósí-
tani a tanuló ifjúságot, ezért eb-
ben az évben a sportágbörzét-
hétköznap, szeptember 14-én 
(csütörtökön) rendezzük. Is-
kolák közreműködésével cél-
zottan tanítási időben, 9-től 
15 óráig várjuk a csoportokat, 
ahol számítunk mind az alsós, 
mind a felsős korosztály rész-
vételére. 

A sportágak választéka szin-
te határtalan, sok nagyobb egye-
sület által kínált lehetőségeket 
talán már ismerjük is, azonban 
programunkon a III. kerületben 
működő sportszervezetek részé-

re biztosítunk lehetőséget a be-
mutatkozásra, amelyre egy iga-
zán szép környezetben, a meg-
újult III. kerületi TVE sportpá-
lyán nyílik lehetőség. A létesít-
mény nagyon innovatív kiala-
kításával színvonalas otthont 
ad rendezvényünknek. A nagy 
hagyományokra visszatekintő 
egyesület jelenleg is több szak-
osztályban – labdarúgás, atléti-
ka, vízilabda – folytatja műkö-
dését. A résztvevő egyesületek-
kel igazán családias környezet-
ben, közvetlenül ismerkedhe-
tünk meg.

A meghívottak között rend-
szerint 35-40 sportegyesület, 
számos sportágban képviselte-

ti magát mind szabadidős mind 
egyesületi szinten végezhetően. 
Szeretnénk a családok részére 
minél szélesebb választékot fel-
kínálni, annak érdekében, hogy 
a gyermeküknek a leginkább al-
kalmas sportágat találják meg. 
A sportbemutatókon az érdek-
lődők aktív részesei lehetnek 
a programoknak, kipróbálhat-
ják a sporteszközöket, a sport-
ágakat, így pozitív sportélmé-
nyeket szerezhetnek. A színpa-
don tematikus sorrendben min-
den egyesület bemutatkozik, 
ezt követően standjuknál kínál-
nak lehetőséget az egyesülettel 
való megismerkedésre. A sport 
és az egészségtudatos életmód 
fontos szerepet játszik a fizikai 
és mentális egészség megőrzés-
ében, és magatartás kialakításá-
ban. Ezt az elvet szem előtt tart-
va a cél, hogy minél több ke-
rületi gyermeket tudjunk meg-
szólítani és invitáljunk esemé-
nyünkre. A gyermekek miatt na-
gyon fontosak az ilyen irányú 
megmozdulások, hiszen szel-
lemileg nagy terhelést kapnak, 
ezért az iskolában és az iskolán 
kívüli és a családdal együtt vé-

gezhető sporttevékenységeknek 
igen nagy szerepük van minden-
napjaikban.

A rendezvény elsősorban az if-
júságot célozza, így ez alkalom-
mal is újra szándékunk lehető-
séget biztosítani az iskoláknak, 
hogy elnyerjék a Legsportosabb 
Óbudai Iskola díját és az az-
zal járó nagy értékű sportszerfel-
ajánlást. Annak érdekében, hogy 
több intézménynek is lehetősé-
get adjunk, a díjazás szerkezeté-
ben is újítottunk. Ebben az év-
ben az első három helyezett is-
kolát díjazzuk, ahol az első he-
lyezett 100.000, a második he-
lyezett 50.000, a harmadik he-
lyezett 30.000 forint értékű, ál-
taluk választott sportszerdíjazás-
ban részesül. Öt egyesület köz-
reműködésével szeretnénk kivá-
lasztani a legjobban szereplő is-
kolát. Az egyesületek képviselői 
jégkorong, torna, baseball, kara-
te, kosárlabda területén ügyessé-
gi feladatokkal várják a gyereke-
ket. Azt az intézményt díjazzuk, 
ahonnan a kijelölt öt állomáson a 
legtöbben vesznek részt a felada-
tok elvégzésében.

Óbudai Sport Kft.

Egyesületek bemutatkozása a megújult TVE sportpályán

Óbudai Sportágbörze diákoknak
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A kerület egyetlen vívószakosztálya a hazai tőr-
vívás egyik üde színfoltja. A posztumusz  Pro 
Óbuda-díjjal kitüntetett Kolczonay Ernő által ala-
pított és vezetett klub több évtizeden át kitűnő 
nevelőklubként működött, halála után egy lelkes 
kis csapat újjáépítette és nyolc éve – sok problé-
mával küszködve – továbbra is sikeresen tevé-
kenykedik. A szakosztály jelenéről, jövőbeli ter-
veiről Kolczonay István adott tájékoztatást.

Új alapokon
- Testvére, a klubalapító Kolczonay Ernő 

neve fogalom a hazai vívóéletben. Megkez-
dett, de sajnos be nem fejezett munkáját sze-
rencsére elhivatott csapat vette át.  Folyta-
tódik az eredményes műhelymunka?

- Rögtön egy tévedést szeretnék tisztázni. 
Az Óbudai Fless Sportegyesület egy telje-
sen független, immáron nyolcéves egyesü-
let, mely bátyám halálát követően újjáépí-
tette a vívást a kerületben. Természetesen 
ehhez kellett az az eredményes több évti-
zedes múlt, melyet Ernő neve fémjelez. Eb-
ben a klubban én csak önkéntesként dolgo-
zom, teljes szívemből segítem a munkát. Az 
edzőtársakkal célunk, hogy ez a kis egye-
sület kikerülhetetlen tényező legyen a pár-
bajtőr vívásban. Ezt csak eredményességgel 
lehet. Eddigi mérlegünk bizonyítja, hogy jó 
úton járunk. Szeretnénk bizonyítani, hogy 
az a módszer, melyben egy iskola mellet-
ti sportlétesítményt fejlesztve kellene egy-
egy sportágat befogadni, ahol az amatőrök-
től a legmagasabb szintekig sportolhatnak, 
eredményes, gazdaságos és fenntartható. 
Ezt mi bázisiskola rendszernek neveztük el.

- A Fodros utcai bázison nem kimon-
dottan ideális feltételek mellett működik a 
szakosztály, a nagy létszám miatt tágasabb 
teremre volna szükség. Van remény a hely-
szín váltásra?

- Ha csak ennyi lenne! Azzal, hogy kike-
rült az iskola az önkormányzat hatásköré-
ből, elvesztettük a kedvezményes terembér-
leti lehetőségünket. Egyik pillanatról a má-
sikra négyszeresére emelkedett a terembér-
leti díj, gyakorlatilag piaci alapon kell fi-
zetnünk. Ha nem segítene az önkormány-
zat, meg is szűnnénk. A tehetséges fiatalok-
nak az infrastruktúra mellett több edzésidő-
re lenne szüksége. Sem az egyikkel, sem a 
másikkal nem rendelkezünk. Ezt nem lehet 
piaci alapra helyezni! 

létkérdés egy új csarnok
- Némi kis reményünk azért van. Két éve 

a vívószövetség elnöke Csampa Zsolt és 
Bús Balázs polgármester a Fodros iskolá-
ban meglátogatott bennünket, ahol elnök úr 
egy új létesítmény építését támogatta. En-
nek hatására született egy vegyes használa-
tú tornaterem-vívóterem terve. A folytatás 
elmaradt. Ha ez megvalósulna, Óbudán egy 
nemzetközileg is eredményes műhely jö-
hetne létre. Nekünk ez a létesítmény meg-
valósulása létkérdés. Terveim szerint meg-
keresem régi vívótársaimat is, akikkel több 

alkalommal csapatbajnokságot nyertünk 
és ma a magyar sportélet prominens veze-
tői, hogy támogassák a terem megvalósulá-
sát. Ha nincs más lehetőség, akár egy nagy 
egyesülethez is hozzácsapódnánk. 

- Az Óbudai Fless Sportegyesület ennek 
ellenére sikeresen szerepel a hazai és nem-
zetközi versenyeken. Kik a legeredménye-
sebb versenyzők? 

- Ki kell emelnem Szarvas Ritát, aki 
újoncként már a kadettek között is komoly 
ellenfél. Idén csapatunk a kadett országos 
bajnokságon második lett, amire nagyon 
büszke vagyok. A csapat tagja volt még 
László Luca, Kolczonay Borbála, Kovács 
Vivien. Bori tavaly még serdülőként Junior 
országos bajnok lett, idén pedig második. 
Ranglista helyezése alapján résztvevője le-
het a kadett és a junior világbajnokságnak 
is. A kadett ranglistán három kislány is az 
első tízben van, amivel egyedül az Óbudai 
Fless büszkélkedhet. A felnőtt párbajtőrö-
zők országos ranglistáján két vívónk ugyan-

csak az első tíz tagja. Meg kell említenem 
egyesületünk vezetőedzőjét, Kovács Attilát, 
akivel ezeket az eredményeket elértük. 

- Az élsport gondozása mellett van lehe-
tőség a csak kedvtelésből edzésre járók fo-
gadására?

- Természetesen. Ha a lehetőségeink bő-
vülnek, tovább fejlesztenénk az amatőr ví-
vást is, mely igen komoly népszerűségnek 
örvend a világban. Ezen felül szeretnénk 
részt vállalni a paravívás fejlesztésében, 
még eredményesebbé tételében.

- Hogyan látja a klub jövőjét, milyen ter-
vekkel folytatják a munkát?

- Mostanában kevésbé vagyok derűlá-
tó. De muszáj bízni abban, hogy  problé-
máink megoldódnak, és majd teljes erő-
ből azon dolgozhatunk, hogy a kerület leg-
eredményesebb klubjává váljunk, és minél 
több örömet szerezhessünk a gyerekeknek, 
a szülőknek, a kerületnek és Magyarország-
nak. 

Lovas Albert

Kinőtték már a tornatermet a Fless vívói

Óbuda másik patinás labdarúgó-csapata az el-
múlt bajnoki szezonban a Budapest I. osztály 
harmadik helyén végzett. Ez a csapat 2013-ban a 
megszűnt Gázművek MTE helyét vette át, és az-
óta ASR Gázművek néven szerepel tovább a Bu-
dapest I. osztályban. Milyen tervekkel, milyen já-
tékosállománnyal vágnak neki a 2017-18. évi baj-
noki szezonnak? Erről adott rövid tájékoztatást 
Metzger Tibor vezetőedző. 

- Felkészülésünk a tervezett menetrend 
szerint zajlott, melyet a pálya felújítási 
munkálatai sem zavartak igazán. A terve-
zett erősítéseink a BLSZ I-ben is megnöve-
kedett játékos igények miatt sorra meghiú-
sultak, de tudomásul vettük, hogy lehető-
ségeink más csapatokhoz viszonyítva nem 
versenyképesek. Már azt is nagy sikernek 

tartom, hogy a tavalyi gárdát sikerült együtt 
tartani, értékeink itt maradtak. Remélem, 
hogy ezek a játékosok idén is húzóembe-
rek lesznek. 

Szükség is lesz a sok jó teljesítmény-
re, mivel jelentősen átalakult a mezőny, az 
ellenfelek egyre erősebbek és szervezet-
tebbek lesznek, ami nyilván emeli majd a 
mérkőzések színvonalát. Metzger Tibor és 
a munkáját segítő Horváth László a játé-
kosokkal együtt izgatottan várják a bajno-
ki rajtot, ugyanakkor tisztában vannak az-
zal, hogy az újabb dobogós hely eléréséhez 
ezúttal sokkal küzdelmesebb csaták várnak 
a csapatra. Az építési munkálatok befejezé-
se után megszépült környezetben, komfor-
tosabb körülmények között szurkolhatnak a 
nézők a Sujtás utcai pályán.                 L. A.

Megtartotta értékes játékosait 
az aSR Gázművek



32 2017. 16. számsPort – Fejlesztés

A volt Gázgyár tornyai és az 
északi összekötő vasúti híd 
közti területen épülhet az 
óbudai velodrom, azaz bi-
ciklis stadion. A kerékpáros 
világversenyek tartására és 
amatőr szabadidős kikap-
csolódásra is alkalmas 
sportközponttal egy eddig 
elhanyagolt, „rozsdaöveze-
ti” terület rehabilitációja is 
megoldódhat. Anthony Gall 
és csapatának tervei kapták 
az első díjat.

Három évvel ezelőtt, 
kezdetben a Puskás 

Stadion mögött elterülő, 
XIX. században épített 
Millenáris Velodrom fel-
újítását tervezték. A mil-
lenniumi ünnepségekre 
épült komplexumot Ha-
jós Alfréd tervezte új-
ra 1928-ban, és a sport-
ág töretlen népszerűség-
nek örvendett a hetvenes-
nyolcvanas évekig. Má-
ra viszont a pálya állapo-
ta nagyon leromlott, és a 
nemzetközi szabályok-
nak sem felel meg, így vi-
lágversenyeket sem lehet 
többet rajta rendezni. A 
felújítás még a tervbe vett 
2024-es olimpiai fejlesz-

tések részeként merült 
fel. A pályázat kiírásakor 
egyértelművé vált, hogy a 
meghiúsuló olimpia elle-
nére is úgy tűnik, felépí-
tik az új velodromot. 

Tavaly a Fővárosi Köz-
gyűlés pedig egy új hely-
szín: Óbuda mellett dön-
tött. A győztes pályater-
vet az ausztrál szárma-
zású, de családjával már 

évek óta Magyarorszá-
gon élő és alkotó Anthony 
Gall és a Gall és Társai 
Építésziroda Kft. készí-
tette. A biciklis stadion-
nal az egyik céljuk egy-
részt az, hogy egy új bu-
dapesti kerékpáros köz-
pontot hozzanak létre, 
amely nemcsak a verse-
nyeket és a profi sporto-
lókat szolgálja ki, hanem 
az amatőröket is. Egyúttal 
a budai hegyek közelsége 
miatt más biciklis sport-
ágak is otthonra lelhetnek 

itt. Az 5 ezer férőhelyesre 
és háromszintesre terve-
zett csarnok alkalmas le-
het nagy nemzetközi ver-
senyek tartására, utánpót-
lás-nevelésre és edzésre, 
illetve szabadidős köz-
pontként is működhetne.

A tervekben a volt ipa-
ri, barnaövezeti terüle-
tet bekapcsolják a város 
körforgásába, és az eddig 
itt megszakadó funkció-
kat tovább vezetik, ösz-
szekötik. Az épület, az 
azt övező parkkal kap-
csolatot teremt a Graphi-
soft Park és a Római-
part, illetve a környékbe-
li lakónegyedek és a Du-
na-part között. A hom-
lokzaton használt anya-
gokban is idomul a kör-
nyezetéhez, egységes 
réz-/fémszövet borításá-
val illeszkedik a volt ipa-
ri-, műemléki környezet-
be, de letisztultságával 
és egyszerű formáival a 
környező parkos terüle-
teket nem próbálja meg 
uralni. (Forrás: Welove-
budapest.com)

Kerékpáros stadion épülhet Óbudán

Lakik Óbudán egy fiatal sakk-
versenyző, aki nyolcévesen 
már nemzetközi sakkverse-
nyeken vesz részt, ahol ér-
mes helyezéseket ér el.

F öldes Marci három 
éve, 5 és fél évesen, 

2014 őszén nagycsoportos 
óvodásként az aquincumi 
Gyermekvilág Arató ovi-
ban kezdte sakktanulmá-
nyait, majd az Aquincum 
Angol-Magyar Két Taní-
tási Nyelvű Általános Is-
kola délutáni foglalkozá-
sán folytatta az Óbudai 
Sakkiskola vezetőjénél, 
Guba Miklósnál. Mar-
ci sakk iránti fogékony-
sága hamar megmutatko-
zott és kisebb-nagyobb 
hullámhegyekkel és -völ-
gyekkel fejlődött sakkis-
kolai és otthoni sakkozás 
révén. Legnagyobb ellen-
fele nyugalmazott közép-
iskolai matematikatanár 
dédnagyapja volt.

Sakkversenyeken bő 
félévvel a sakktanulás 

megkezdése utáni idő-
szaktól vesz részt, és az 
igazán komoly eredmé-
nyek 2017-től jelentkez-
tek. Földes Marci a tava-
szi Magyar Rapid sakk-
bajnokságon elért orszá-
gos 2. helyezését köve-
tően Guba Miklósnak, az 
Óbudai Sakkiskola veze-
tőjének tanácsára nem-

zetközi porondra is kilé-
pett a nyáron. 

Idén júniusban a monte-
negrói Budvában rendez-
ték a XVII. Európa-baj-
nokságot, ahol az ifjúsági 
rapid kategóriában, a 8 év 
alatti korosztályban Mar-
cinak a III. helyezést si-
került megszereznie. A 25 
résztvevővel, közte szá-

mos nagy sakknemzetből, 
például az oroszok rész-
vételével is lebonyolított 
versenyen az egy nap alatt 
lezajló, kilenc 40 perces 
fordulóból Marci 6 pontot 
szerzett, amely elegendő 
volt a bronzéremhez. 

Az ifjú játékos ezt kö-
vetően a Magyar Sakk-
szövetség Ifjúsági Bizott-
ságának támogatásával 
augusztus elején az auszt-
riai Mureckben rendezett, 
Európa TOP3 FIDE hosz-
szú (2-3 órás) sakkver-
senyei közé tartozó XV. 
Európai Uniós Ifjúsági 
Sakkbajnokságon szere-
pelt a 8 év alattiak kate-
góriájában, ahol II. helye-
zést ért el. 

Az Európai Unió tag-
államai közül nagy szám-
ban, 17 résztvevővel lebo-

nyolított, 9 napon keresz-
tül lezajló tornán (napi 1 
verseny) Marci 7 győze-
lemmel ezüstérmet szer-
zett a nemzetközi meg-
mérettetésen. Eredményét 
nagymértékben köszön-
hette a helyszínre látoga-
tó edzőjének, Guba Mik-
lósnak, akivel mind szak-
mai, mind mentális felké-
szítő munkát folytattak.

Az eredményeken és 
élményeken túl Mar-
ci számára a legnagyobb 
értéket mégis talán az je-
lenti, hogy hasonló ér-
deklődésű osztálytársai 
mellé immár nemzetkö-
zi korosztályos baráto-
kat is szerzett – akikkel 
már közös külföldi sakk-
táborban is részt vett –, s 
akikkel Skypon sakkoz-
hatnak együtt.         B. Z.

Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapataik, vagy verseny-
zőik eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót és 
küldjék el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre.

egy nyolcéves óbudai sakkozó nemzetközi eredményei 
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A Kaszások Kosár-
labda Akadémián 

igyekeznek kihasznál-
ni minden olyan lehető-
séget, amellyel javítani 
tudják a közösségi szel-
lemet. Augusztus 20-án 
játékkal, szórakozással 
egybekötött dzsemborit 
rendeztek, melyre a kel-
lemetlen, szeles idő miatt 
a vártnál kevesebben jöt-
tek el. A szabadtéri pá-
lyán egymást követték a 
játékos feladatok: dobó-

versenyek, tréfás váltó-
versenyek, családok kö-
zötti versenyek és a vé-
gén természetesen ko-
sárlabdázás vegyes csa-
patokkal. 

Földes Dániel sport-
szervező és csapata irá-
nyítása mellett a gyere-
kek és a szülők sok moz-
gással, vidám hangulat-
ban múlatták az időt, ez-
zel köszöntötték jeles 
nemzeti ünnepünket. 

Kép és szöveg: l. a.

Közös játékkal ünnepelték augusztus 20-át

Fantasztikus ered-
ménnyel, negyedik 

helyen zárt a budapesti 
Fina Masters Class 40+ 
vízilabda világbajnok-
ságán a III. kerületi Oá-
zis Sport Club. Az egy-
kori élvonalbeli vízilab-
dások hét napon át küz-
döttek. A hatodik napon 
az olimpiai bajnokokból 
álló Millenium csapat 
verte meg őket nem is 
olyan sokkal, majd más-
nap a már fáradt csa-
pat a romániai Brenn-
tag SC-vel vívott bronz-
mérkőzést, és végül alul 
maradt. 

Póló nyár
Az Oázis Sport Club 

nemcsak ezzel jeleske-
dett az óbudai sportélet-

ben. Idén nyáron ugyanis 
száznál több lányt és fiút 
edzőtáboroztatott három 
helyszínen. Többek kö-
zött két héten át hatvan 
kisiskolás ismerkedett a 
vízlabda világával ingye-
nes táboraikban. Az Or-
szágos Diáksport Szövet-
ség és a Magyar Vízilab-
da Szövetség által támo-
gatott „Póló nyár” ren-
dezvényen ügyes III. ke-
rületi lányokat és fiúkat 
sikerült megismerni és 
toborozni. 

edzések 
Azokat a gyerekeket, 

akiket elvarázsolt a vi-

lágbajnokság csodás vi-
lága és szívesen kipró-
bálnák a vízilabdát, vagy 
úszni tanulnának, vár-
ják a Fővárosi Vízművek 
sport-telepén a kora dél-
utáni edzésekre. A kez-
dőknek 15 órától és töb-
bieknek 15.45 órától tar-
tanak edzéseket. Olyan 
lányokat és fiúkat vár-
nak, akik már valameny-
nyire tudnak úszni. Az 
ügyesek aztán csatlakoz-
hatnak a korosztályos 
csapatokhoz.(Bővebben 
az Oázis Sport Club hon-
lapján: oazissport.hu va-
lamint a facebook-on ta-
lálnak információt.)

Vb negyedik 
az Oázis Sport Club 

Az Amerikában és a Karib 
szigeteken igen népszerű 
sportág hazánkban is dina-
mikusan fejlődik, kezd már 
kinőni a gyerekcipőből. A 
szakmai előrelépés egyik je-
le, hogy már az U12-es kor-
osztálynak is rendeznek vá-
logatott mérkőzéseket. 

Ö rvendetes, hogy eb-
ben a mini- váloga-

tottban öt óbudai játékos 
is szerepel. Az olasz Sa-
la Baganzában rendezett 
nemzetközi tornán Mo-
rua Martin, Morua Már-
kó, Farkas Balázs, Valkai 
Levente és Valkai Zoltán 
húzhatta magára a válo-
gatott mezét. A 12 csapa-

tot felvonultató mezőny-
ből a San Marino mögött 
másodikként jutottak to-
vább a csoportból, sajnos 
a bronz mérkőzésen vere-
séget szenvedtek, így le-
maradtak a dobogóról. 

A magyar csapat nem 
vallott szégyent, a tornán 
részvevő csapatok edzői 
elismerően nyilatkoz-
tak játékosainkról, akik 
a tornán a legtöbb pon-
tot ütötték. Külön öröm, 
hogy az eredményhirde-
tésen Morua Martin ré-
vén Óbuda is érdekelt 
volt, a rendkívül ügyes 
játékos kapta a torna leg-
jobb ütőjének járó díjat. 

lovas

Kis baseball játékos 
nagy ütései
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2. vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3. vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 18-19 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 17-18 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9. vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12. vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 437-8930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá-
mú egyé ni vá lasz tó ke rü let 
ön kor mány za ti kép vi se lő-
je min den hó nap el ső he té-
ben, szer dán 16.30-tól 17.30 
órá ig az MSZP III. ke rü le ti 
iro dá já ban: Mó kus ut ca 1-3. 
Tel.: 244-8036. Augusztus-
ban szünetel.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-
30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu 
e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő jén, 
17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá ban. Elő-
ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.
Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 

16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Csobán-
ka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-8036. Augusz-
tusban szünetel.
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) min den hó nap utol só he té-
ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro-
dá já ban (Mó kus ut ca 1-3., tel.: 244-8036). Augusztusban 
szünetel.
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái
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A római-parti Nyárfás han-
gulatosabb, mint a környék-
beli átlag, amit elsősorban a 
közvetlenül Dunára néző te-
raszának köszönhet, de saj-
nos ez mégsem egy örökpa-
noráma.

Ha az északi vasúti 
összekötő hídtól a 

Római-parton észak fe-
lé haladva megszomja-
zunk, ma már igazán 
csak a Nyárfás az első 
hely, na meg a Jancsi Bü-
fé, ahol ezt a bajt orvo-
solni tudjuk. Kezdetben 
ugyanis sivár, hideg la-
kóparkok mellett, viako-
loron poroszkálhatunk 
északnak, ahol csupán 
egyetlen hely ragadhatott 
meg az új házak tövében, 
a Római Platán Étterem, 
ahol valaha olyan mákos-
tésztát lehetett enni kel-
lemes áron, hogy a feke-
téllő mák alól nem lát-
szott ki a tészta fehérje, 
ami ugye nagy szó.

Fa él a tetőben
A Nyárfás a nevé-

ben ugyan kávéháznak 
mondja magát, de egyál-
talán nem az. Egy azok 
közül a római-parti ven-
déglátóipari egységek 

közül, amelyek – mond-
juk így – a harmadik hul-
lámban a partra települ-
tek. Második generáci-
ós helyeknek többnyi-
re a hajóállomásokra 
és az evezős csónakhá-
zakra, valamint az egy-
két üdülőre rágyógyu-
ló, háború utáni büféket, 
kocsmákat, étkezőket 
nevezhetjük, míg első-
nek a századforduló utá-
niakat, az 1910-es és ’20-
as években létesülőket.

 A Nyárfás tehát a ’90-
es években, a harmadik 
hullámban érkezett, ami-
kor már valami egyedisé-

get kellett felmutatnia a 
parton egy ivónak ahhoz, 
hogy betérjenek oda, az-
tán pedig megkedvel-
jék a vendégek. A Nyár-
fásnak ilyen egyedisé-
ge, különlegessége a ne-
vében rejlik, nem vágták 
ki ugyanis a terasz előte-
tejének egyébként útban 
levő nyárfát, hanem kör-
beépítették, s a fa azóta 
is, évtizedek óta él.

Ragyogó kilátás
Egyébként pedig kíná-

latában nem sokban kü-
lönbözik az utóbbi né-
hány évben elszaporo-

dó vendéglátóhelyektől, 
hacsak nem abban, hogy 
ragaszkodik legalább egy 
iható sör kiméréséhez, ez 
pedig a Krušovice. A kör-
nyéken talán ők voltak az 
elsők, akik az egyik tera-
szukat kivitték egészen a 
part vonalába, így ezzel, 
mintegy a Duna fölé ül-
tetve, a lehető legjobb ki-
látást kínálnak vendége-
iknek a folyóra. Ez pedig 
nem csekélység, ám a ki-
látás sajnos nem élvezhe-
tő örökké. 

Maga a Nyárfás elhe-
lyezkedése is olyan – a 
mellette található Bíbicé-

vel együtt –, hogy a par-
ti út közepén van, ami 
megpecsételi sorsát a kö-
zelgő építkezésekre néz-
ve. Most még vígan kör-
bebringázzák az erre 
közlekedők mindkét épü-
letet, csak néha okozva 
ijedtséget, vagy ütközést 
az egyik teraszról a má-
sikra kezükben söröspo-
harakkal átvergődni kí-
vánó vendégek és a ke-
rékpárosok között.

Most múlik 
pontosan…

A parti teraszon, a Du-
nára rálátva vidáman el-
tölthető egy délután, 
vagy akár még az este is, 
hiszen a vízen közleke-
dő kivilágított nagy ki-
rándulóhajók és a parti 
vendéglátóhelyek fényei 
egymásnak üzenik, hogy 
van itt is, ott is élet, de 
egyben már mást is je-
leznek a túlparton, a vas-
úti összekötő híd lábá-
nál megjelent mécsesek 
és a körülöttük mozgó 
sokaság árnyai. Valami 
olyasmit, hogy az iga-
zi, a természethez köze-
li élet lassan áttelepül a 
túlpartra. 

Bodzay Zoltán

a Nyárfás és társai a Római-parton

Rejtvényünkben Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című 
verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 5. és a függőleges 1. 
sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Távol-keleti folyó. 5. Az idézet eleje (zárt 
betűk: L. G. S.). 13. … Band, nyugati beatzenekar volt. 15. … 
Tamás, úszó olimpiai bajnokunk. 16. Korszak. 17. Ittrium és 
rénium vegyjele. 18. Dór betűi keverve. 19. Belül nagyobb! 20. 
Hegedűvonó anyaga. 21. T. K. A. 22. Brit idő. 23. Spanyol, svéd 
és osztrák autók jele. 24. Kókusz származék. 26. Fájdalma. 27. 
A másik irányba (két szóval). 29. Kobrák ellensége. 30. Szintén. 
32. Public Relation. 33. Felkiáltó szócska. 35. Római ötvenegy. 
36. Mely személy? 37. Színész formázza meg. 39. Kis Árpád. 42. 
Ide vonták Ludas Matyit. 43. P-vel az elején régi magyar vidék. 
44. Visszakap! 46. Ilyen a falevél. 47. Fogat tart. 48. Valaminek a 
végetvetése. 49. Visszamer! 50. Civil, belülről! 51. Szélek nélküli 
patak! 52. Öszsze-vissza éli! 53. Erre megy a tánc. 55. A földbe 
temettetné. 56. Svéd, olasz és thaiföldi autók jele.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második része (zárt betűk: T. S. 
A.). 2. Egyik folyónk. 3. Komótosan. 4. Re párja. 5. Félelmetes 
film. 6. Vajon az? 7. Béka egyneműi. 8. Miskolcról indult zenekar. 
9. Kopasz. 10. Némán zár! 11. Fejér megyei helység. 12. Préseljük. 
14. Ilyen minden növény. 18. Orosz folyó. 21. Rendetlen. 22. 
Tizenévesek. 25. Kontra ellentéte. 26. Fejbe ütsz. 28. … Attila, 
színészünk. 31. Nagyon kedveli. 34. O. R. N. 38. R. M. S! 40. 
Levélkézbesítő. 41. Vagdalj! 43. Kis Anna. 45. Névelős hölgy. 47. 
Focista teheti. 50. Tejtermék. 51. Kalendáriumban van! 54. Móka 
egyneműi. 55. Tova.

Iskolakezdés
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Szent István napjához nem tartoz-
nak hagyományos ételek. A né-

pi megfigyelések szerint amilyen az 
idő István napján, olyan lesz negy-
ven napon át, ha jó, akkor bőséges 
lesz a gyümölcstermés. Régen, ha 
ekkorra befejezték a cséplést, ün-
nepségeket rendeztek. Mivel a ke-
nyér ünnepeként is ismert ez a nap, 
néhány ilyen receptet ajánlunk. 

Kenyérleves

Hozzávalók: 1 közepes fej vörös-
hagyma, 25 dkg zsemlemorzsa, 2 l 
tej, só, bors, ízlés szerint, 1 evőka-
nál vaj. 

Elkészítés: a vajon üvegesre 
pároljuk az apró kockákra vágott 
hagymát, hozzáadjuk a kenyér-
morzsát, és együtt pirítjuk kicsit. 
Felengedjük a tejjel, összeforral-
juk. Ha túl sűrű, adunk hozzá még 
tejet. A végén ízlés szerint fűsze-
rezzük sóval, borssal. 

Kenyérpuding
Hozzávalók: 20 dkg kenyér vagy 

kalács, 2 bögre tej, 4 tojás, fél bög-

re kristálycukor, 2 csomag vaníliás 
cukor, 1 teáskanál fahéj, csipet só. 

Elkészítés: kisebb darabokra 
vágjuk a kenyeret vagy kalácsot, 
ha vastag a héja, levágjuk. Vajjal 
kikenünk egy tepsit vagy tűzálló 
tálat, és a darabolt kenyér egy ré-
szét beletesszük. Egy tálban össze-
keverjük a tejet, a tojást, a cukrot, 
sót, fahéjat, ráöntjük a kenyérre. 
Újabb réteg kenyér majd a masz-
sza következik, fontos, hogy a ke-
nyér jól beszívja. Sütőben arany-
barnára sütjük. Ha szeretjük, ma-
zsolával gazdagíthatjuk, a kenyér-
darabok közé keverjük. 

egyszerű kenyér
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 

fél tasak instant élesztő vagy fél 
kocka friss, 2 dl langyos víz, 2 evő-
kanál napraforgóolaj, fél teáska-
nál cukor, 1 teáskanál só.

Elkészítés: a lisztet tálba szi-
táljuk, beleöntünk kevés vizet, 
beleszórjuk, morzsoljuk az élesz-

tőt, meghintjük egy kis cukorral, 
majd 10-15 percig állni hagyjuk. 
Instant élesztő használatánál ki-
csit tovább, majd összegyúrjuk 
a hozzávalókat, hogy se túl lágy, 
se túl kemény ne legyen a tészta, 
a vizet folyamatosan adagoljuk. 
Ha kész, tegyük formába (püs-
pökkenyérforma is jó), hagyjuk 
állni vagy egy órát, majd ha meg-
kelt, kenjük meg vízzel a tetejét, 
és előmelegített sütőben süssük 
készre. 

Ételek kenyérből

Hahota
A bogarak fociznak a ré-
ten. Odamegy a hőscin-
cér a padon ülő bogár-
hoz, megkérdezi: Te mi-
ért nem jössz játszani?
- Nem látod, én vagyok
a cserebogár!

* * *
Nyuszika felhívja tele-
fonon a hentest: - Van 
disznófüled?
- Van.
- Hát marhanyelved?
- Van.
- És csirkelábad?
- Az is van.
- Hát akkor nagyon csú-
nya lehetsz.

* * *
Két barátnő beszélget 
egy harmadikról, aki-
nek nemsokára eskü-
vője lesz: - Szerinted 
milyen lesz majd a há-
zassága?
- Hát, majd elválik.

* * *
Egy műszaki áruház-
ban:
- Szia, érdeklődni sze-
retnénk, hogy mikrohul-
lámú sütőtök van?
Erre az eladó hátrakia-
bál: - Béla, gyere ki, itt 
van egy vásárló, aki va-
lami mikrohullámú sütő-
tököt szeretne.

* * *
Mórickának mondja a
biológia tanár: - Mondj
egy költöző madarat!
- Fecske.
- Mondj egy nem költö-
zőt!
- Döglött fecske.

* * *
- Hogy hívják Columbo
húgát?
- Ballonka!
- És miért?
- Mert Columbo Ballon-
ka-bát(y)ja!

Erre az évre Pink alig néhány 
koncertet jelentett be, és ezek 
közül az egyik a Sziget mí-
nusz egyedik napján, augusz-
tus 9-én volt. A Sziget nyitó 
fellépésén profi szórakoztató 
show-t adott az énekesnő, 
úgy 80 ezer ember előtt. 

A háromszoros Gram-
my-díjas énekesnő 

debütáló albuma még 
2000-ben jelent meg, ez 

volt a Can’t Take Me 
Home. Ebből több mint 
60 millió darabot adott el. 
Legutóbbi lemezéből, a 
2012-es The Truth About 
Love-ból világszerte 7 
milliót vettek meg rajon-
gói. Rövid pihenő után ta-
valy újra stúdióba vonult, 
elkezdett dolgozni a hete-
dik lemezén: a hírek sze-
rint idén adja ki a P7-t, az 
új albumot.

A Pöttyös Panni név-
re keresztelt, Ma-

gyarország cukormentes 
tortája kategória győz-
tese finomságot az óbu-
dai Zazzi Cukrászdában 
alkották. Varga Mar-
git cukrász sem cukrot, 

sem fehér lisztet nem tett 
a süteménybe. Helyet-
te mandulaliszttel készí-
tette, savanykás málna-
mousset, szilvaréteget 
és mákos piskótát tar-
talmaz, a tetejére pedig 
pöttyöket kapott.

Pinkre buliztak

Pöttyös Panni 
Óbudáról
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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 Tósoky 
és Kővári ügyvédek) augusztusban 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.)
• Augusztusban az ingyenes jogsegélyek (MszP) szünetel-
nek. A  tanácsadások és az MSZP-s önkormányzati 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 gyó-
gyász nál. Tel.: 06-30-905-9175.
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület ingyenes építészeti, jogi, 
bírói tanácsadása 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.)

Dajkák felvétele 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Óbudai százszor-
szép Óvoda (1032 Bp., Reménység utca 6.) telephely óvodá-
jába (1032 Bp., Gelléri Andor Endre utca 6-8.) munkatársat ke-
resnek: 2 fő 4 órás dajka (takarítói feladatokkal) munkakör betöl-
tésére. Az állás szeptember 1-től betölthető. Szükséges okmá-
nyok: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (min. 
8 általános). Feltétel alkalmazás esetén: egészségügyi alkal-
masság-egészségügyi kiskönyv; erkölcsi bizonyítvány (3 hónap-
nál nem régebbi). Felvételnél előnyt jelent: gyermekintézmény-
ben szerzett munkatapasztalat. Érdeklődni Borosné Hodop Má-
ria intézményvezető-helyettesnél lehet. Tel.: +36-1-368-4042; 
+36-70-685-2241. Önéletrajz benyújtása e-mailben: remenyo@
kszki.obuda.hu vagy postai úton. A jelentkezés benyújtásának 
határideje: 2017 augusztus 31. Elbírálás: 2017 augusztus 31. 
Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla szerint.
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