
A Regős házaspár közös tárlata a Fő 
téri kiállítótérben a Budapesti Tavaszi 
Fesztiválon május 3-ig tekinthető meg. 

Lakossági fórumot tartanak az áldozat-
tá válás megelőzéséről április 26-án a 
Békásmegyeri Közösségi Házban.

Az ország egyik legpatinásabb teát-
rumának tavaszi előadásait tekinthe-
tik meg a III. kerületben élő idősek.
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Az adatok 98,96 szá-
zalékos feldolgo-

zottsága mellett a 2018. 
április 8-ai országgyűlési 
képviselő-választás ered-
ményei szerint a válasz-
tást a Fidesz-KDNP nyer-
te a mandátumok 67,34 
százalékának megszerzé-
sével, 91 egyéni és 43 lis-
tás hellyel, összesen 134 
mandátummal, azaz két-
harmados többséggel. 

Továbbiak a 3. oldalon

Elsöprő Fidesz-győzelem, kétharmados többség

Mint arról lapunkban 
beszámoltunk, Óbu-

da-Békásmegyer Önkor-
mányzata kedvezményes 
muskátli-vásárlási akciót 
rendez április 14-én 8 órai 
kezdettel, a készlet erejéig, 
de legkésőbb 18 óráig. Vá-
sárolható mennyiség: 4 tő 
muskátli/fő, melynek vé-
telára 200 forint. 

Felhívás a 21. oldalon

Az Óbudai Egyetem Bécsi úti Kandó Kollégi-
umának rekonstrukciója tavaly októberben 

kezdődött, öt hónap alatt az épület modern külsőt 
kapott. A felújítás eredményeképpen az épület kí-
vül-belül európai színvonalú diákszállóvá alakul 
át, több mint 400 hallgatónak nyújt majd európai 
színvonalú szálláshelyet.               Folytatás a 7. oldalon

Modernizált 
Kandó Kollégium

Közösségi tervezéssel 
megújuló közterület

Az utolsó simításokat 
végzik a Derű-, Vihar- 
és Szél utca által ha-
tárolt területen találha-
tó Boldog Sándor Ist-
ván parkban. A kialakí-
tást hosszas lakossági 
egyeztetés előzte meg: 
közösségi tervezéssel 
készült. Tudósítás a 4. oldalon

Békásmegyeri Egészségnap április 14-én      
Részletek a 13. oldalon

Kedvezményes muskátli-vásárÓbudai Futófesztivál április 28-29-én
a pünkösdfürdői gáttól Tudnivalók a 26. oldalon

Fotó: Antal István
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Dr. Kiss László 
(MSZP) 2006 
és 2014 között 
Óbuda-Békás-
megyer helyi 
önkormányza-
tának képvi-
selője volt. Ezt 
követően a bu-
dapesti 10. számú egyéni választókerü-
letben képviselte a városrészben élők 
érdekeit az Országgyűlésben. Az egyik 
legaktívabb képviselő 225 felszólalás-
sal, 579 indítvánnyal. A 2014-es ciklus-
ban elsőként javasolta az állatvédel-
mi törvények szigorítását. Elsősorban 
nemzetpolitikával, oktatással és állat-
védelemmel foglalkozik. 

- Hogy érzi? A városrészben élők 
képviseletében sikerült megvalósítania 
korábban kitűzött céljait? 

- Voltak az elmúlt éveknek szép sikerei és 
természetesen kudarcai is. Örülök, hogy az 
állatvédelem ügyét sikerült napirendre ten-
ni, hiszen vallom, hogy a világ attól lesz él-
hető, ha a környezetünkkel is megfelelően 
bánunk. Missziómnak tekintettem, hogy 
rendszeresen felhívjam a figyelmet a kerü-
leti problémákra és az értékekre is a Parla-
mentben. Nagy figyelmet keltett a gázgyá-
ri lakótelep, vagy a Hajógyári-sziget kérdé-

se, de pozitív fogadtatásra talált az is, ami-
kor a kerületünk kiemelkedő kulturális érté-
keiről, akár az ókori emlékekről, akár a cso-
dálatos Római-partról, vagy Mocsárosdű-
lő természeti értékeiről szóltam. Napirend-
re került az 1-es villamos meghosszabbítá-
sa, amely még várat magára és szerencsére 
sikerült lehetővé tenni,hogy a boltok vasár-
nap is nyitva legyenek. 

- Lapunkon keresztül mit üzenne 
azoknak, akiket eddig képviselt a Par-
lamentben? 

- Amikor megválasztottak, azt mond-
tam, mindenkit szeretnék képviselni, 
nemcsak a velem egyet értőket. Szeret-
ném megköszönni a kerület lakosságának, 
hogy pártállástól függetlenül folyamato-
san éreztem tőlük a felém áradó figyelmet 
és támogatást. Kívánom nekik, hogy talál-
ják meg azt a jót és kedvességet a minden-
napokban, amelyeket én is kaptam tőlük. 

- Ön történelem szakos középiskolai ta-
nár, jogász is. Mit tervez a továbbiakban?

- A tanítást tekintettem hivatásomnak, 
a képviselői megbízatást is úgy vállaltam, 
hogy nem szakadok el a nevelés világá-
tól, ezért szeptembertől tanítok tovább, il-
letve több oldalról felkérést kaptam, hogy 
a 2019-es önkormányzati választásokon 
induljak polgármester-jelöltként és ebben a 
Párbeszéd és az MSzp is támogat. 

A következő négy évben 
is Varga Mihály (Fidesz-
KDNP) képviseli Óbu da-
Békásmegyer, valamint a 
II. kerület nagy részének 
lakóit a parlamentben. 
A nemzetgazdasági mi-
niszter örül annak, hogy 
a többség elégedett eddig 

végzett munkájával, ígéri, ezután is elkövet min-
dent azért, hogy a III. kerület tovább fejlődjön.

- Ezúton is szeretném megköszönni a III. kerületi 
polgároknak a támogatást. Büszke vagyok arra, hogy 
Budapest 4-es számú választókerületében volt a leg-
magasabb országos összehasonlításban is a részvé-
teli arány. A jogosultak 81,08 százaléka, azaz közel 
55 ezer szavazó nyilvánította ki véleményét. Ez erős 
közéleti érdeklődést jelez, így biztos vagyok benne, 
hogy azok is figyelemmel kísérik munkámat, akik 
múlt vasárnap másra szavaztak.

- Az elmúlt négy évben számos fejlesztés elindítá-
sa köthető az Ön nevéhez itt a III. kerületben. Vannak 
tervek már a jövőre nézve?

- Mindenekelőtt el kell mondanom, hogy a ma-
gyar gazdaság helyzete teszi és tette lehetővé, hogy 
egyre több helyi kezdeményezés mellé oda tud áll-
ni a magyar kormány. Itt Óbudán továbbra is a he-
lyi közösségekk el, valamint a III. kerületi és a Fővá-
rosi Önkormányzattal együttműködve igyekszem se-
gíteni abban, hogy minél több fejlesztés valósulhas-
son meg. Az egyik legszebb példája ennek a Mész-
kő park kialakítása volt, amelyet a környéken élőket 
tömörítő Háromhegyek Egyesület kezdeményezett, a 
terveket és a telket az önkormányzat, míg a megva-
lósításhoz szükséges forrást a kormány biztosította. 
A választásokat követően hamarosan ismét egyezte-
tünk Bús Balázs polgármester úrral a következő idő-
szak elképzeléseiről. Ami már biztos, hogy megújul-
hat a Kandó Kollégium, a Csillaghegyi Könyvtár, a 
Csillaghegyi Strandfürdő, és hamarosan befejeződik 
a békásmegyeri piac felújításának első üteme is.

- Az elmúlt négy évben rendszeresen részt vett a ke-
rületi közösségek rendezvényein.

- Bevallom, ezen a szokásomon ezután sem kívá-
nok változtatni. Egy-egy település számára fontos a 
fejlődés, fontos, hogy újabb és újabb beruházások 
valósuljanak meg, és ahogy erről korábban beszél-
tem, országgyűlési képviselőként ezeket továbbra is 
segíteni kívánom. De legalább ilyen meghatározó-
nak tartom, hogy a III. kerület közösségének is tag-
ja maradjak. Ehhez pedig szorosan hozzátartoznak a 
kisebb-nagyobb ünnepek, megemlékezések és egyéb 
rendezvények, ahol személyes találkozókra, beszél-
getésekre is lehetőség nyílik.

- A magas részvétel miatt izgalmas volt az idei vá-
lasztás. Ön hol várta az eredményeket vasárnap este?

- A II. és a III. kerületi segítőimmel dolgoztunk 
egész nap, este szintén velük együtt vártam az ered-
ményeket. Feleségem is elkísért, aki minden válasz-
tási eredményvárón velem volt, az idén már nyolca-
dik alkalommal. A nagyobb gyerekeinktől kimenőt 
kaptunk, ők vigyáztak 4 éves kistestvérükre. De ők 
is szorítottak, telefonon tartottuk a kapcsolatot. Bol-
dogok voltak, mikor tizenegy óra körül kiderült az 
eredmény. Szülőként legjobb érzés, hogy úgy látom, 
büszkék rám.

Az elért eredményekre szavaztak 
a 4-es választókerületben

Középpontban Óbuda értékei

Szabó Tímeát 
(MSZP-Párbe széd) 
Budapest 10-es 
számú válasz tó ke-
rületé ben, Óbu-
da-Békásmegye-
ren országgyűlé-
si képviselővé vá-
lasztották a sza-
vazópolgárok 25807 érvényes szava-
zattal (a szavazatok 48,2 százalékával). 
Lapunk olvasóinak röviden szeretnénk 
bemutatni a politikust.

1976-ban született Budapesten. Negye-
dik generációs óbudai, családjával ma is 
itt él. Óbudán végezte az általános iskolát 
és a gimnáziumot, később pedig a Szegedi 
Tudományegyetemen szerzett diplomát. 
Egy ideig az amerikai Harvard Egyetem 
jogi karán tanult, ahol nemzetközi konf-
liktus-megelőzési stratégiákat is kutatott. 
Öt évig újságíróként brit és amerikai la-
poknak tudósított Magyarország jelentő-
sebb gazdasági és politikai eseményeiről. 
Ezt követően Afganisztánban az ENSz 
missziójával együtt segédkezett az ország 
újjáépítésében. 2010 óta országgyűlési 
képviselő, 2014 óta Karácsony Gergellyel 
közösen vezeti a Párbeszéd pártot. Parla-
menti munkája során 2010-től frakcióve-
zető-helyettes és az Országgyűlés embe-
ri jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bi-
zottságának alelnöke volt, emellett 2013-
ig tagja az Európai Biztonsági és Együtt-

működési Szervezet (EBESz) és az Eu-
rópa Tanács delegációjának is. 2014-től a 
népjóléti bizottság tagja.  

Országgyűlési képviselőként sikerült 
megakadályoznia a sérült gyerekeket segí-
tő pető Intézet bezárását, és azt, hogy a pe-
tő ingatlanjai befektetők martalékává vál-
jon. Parlamenti munkája mellett több hó-
napig beállt önkéntes ápolónak, hogy első 
kézből ismerje meg az egészségügyi dol-
gozók problémáit, és azóta is rendszeresen 
segíti munkájukat.  

- Mit üzen az Önt megválasztó kerü-
leti polgároknak?

- Először is nagyon köszönöm az 
óbudaiak elsöprő bizalmát és szavaza-
tát! Mindent meg fogok tenni annak ér-
dekében, hogy megszolgáljam ezt a bi-
zalmat. Óbuda-Békásmegyer képvise-
lőjeként ugyanazzal az odaadással és 
elszántsággal folytatom a küzdelmet 
az itt élők mindennapjainak javításáért, 
mint ahogyan azt országos ügyekben 
is teszem. Született óbudaiként szív-
ügyem a helyi közösségem szolgálata. 

- Milyen együttműködésre számít az 
önkormányzat vezetésével? 

- Bús Balázs polgármester munkáját tisz-
telem, vele és az önkormányzattal is gördü-
lékeny együttműködésre számítok. Orszá-
gos szinten ugyan nagyon különböznek az 
elképzeléseink, de meggyőződésem, hogy 
a kerületben azonosak a céljaink: az Óbu-
dán élők jóléte és elégedettsége. 

„Szívügyem a helyi közösségem szolgálata”
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Budapest főváros 04. 
számú egyéni vá-

lasztókerületében (Bu-

dapest II. és III. kerüle-
tének egy része) Varga 
Mihály, a Fidesz-KD-

NP jelöltje nyert. A nem-
zetgazdasági miniszter 
a szavazatok 42,09 szá-
zalékát szerezte meg, 
22840 érvényes vokssal. 
Mögötte a második 
helyen Niedermüller Pé-
ter, a DK jelöltje végzett 

37,13 százalékkal, 20150 
szavazattal. A választó-
kerületben Ungár Péter, 
az LMP jelöltje 9,86 szá-
zalékot ért el, 5348 sza-
vazattal. 

Budapest főváros 10. 
számú egyéni választó-
kerületében az MSzp-
Párbeszéd jelöltjeként 
Szabó Tímea nyert 25807 

érvényes szavazattal, a 
szavazatok 48,2 százalé-
kával. Menczer Erzsébet, 
a Fidesz-KDNP jelöltje a 
szavazatok 36,43 százalé-
kát kapta, 19501 vokssal. 
Ebben a választókerület-
ben Zsiga-Kárpát Dániel, 
a Jobbik jelöltje 5739 sza-
vazatot szerzett (10,72 
százalék).

Egy fideszes és egy ellenzéki egyéni mandátum Óbudán

Óbuda-Békásmegyer választókerületeiben volt 
az egyik legmagasabb részvételi arány a válasz-
táson. A III. kerületben is a Fidesz-KDNP mellett 
döntött a választók többsége.

Pártlistákra leadott szavazatok Óbuda-Békásme-
gyer szavazóköreiben:

Fidesz-KDNP 36,95%
MSZP-P 19,32%
Jobbik 13,03%
LMP 11,15%
DK 8,84%
Momentum 5,61%
MKKP 2,80%
Együtt 1,41%

A III. kerület országgyűlési képviselőit tekintve 
nem történt változás az előző parlamenti ciklus-
hoz képest: továbbra is egy fideszes és egy ellen-
zéki képviselő dolgozik majd a kerületiek érdeké-
ben az országgyűlésben.

A 2018-as országgyűlési képviselő-választáson a 4-es és a 
10-es számú egyéni választókerületben Varga Mihály, a Fi-
desz-KDNP jelöltje illetve Szabó Tímea, az MSZP-Párbe-
széd jelöltje győzött.
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A több mint 6 ezer négyzetmé-
teres park a fővárosi TÉR_
KÖZ pályázaton elnyert 90 
millió forintos támogatással 
és az önkormányzat saját for-
rásából biztosított 140 millió 
forint ráfordításával újulhat 
meg. A modern, esztétikus, fi-
atalos, sport- és játszóeszkö-
zökkel felszerelt területet ápri-
lis 27-én adják át. 

B ús Balázs polgármes-
ter bejáráson tekin-

tette meg a beruházást áp-
rilis 5-én. Kiemelte a kö-
zösségi tervezés fontossá-
gát a kerületben. Elmond-
ta, hogy a Derű utcai park 
terveit három közössé-
gi tervezési alkalom so-
rán véglegesítették a kör-
nyéken élők bevonásával, 
így alakultak ki a park le-
endő funkciói: a közössé-
gi tér, a játszótér, a sport-
pályák, valamint a kutya-
futtató és a parkos zöld-
felületek. A fejlesztés so-
rán közel 20 fát is telepíte-
nek. Hangsúlyozta: Tarlós 
István főpolgármesternek 
köszönhető, hogy ez az 
óbudai projekt is megva-
lósulhat a TÉR_KÖz pá-
lyázaton keresztül.

Az eseményen részt 
vett Menczer Erzsébet, az 

Óbudai Cívis Klub Egye-
sület elnöke is, aki a kö-
zösségi sportolási lehe-
tőségekre hívta fel a fi-
gyelmet. Kiemelte töb-
bek közt a bővülő fitnesz-
parkot, a gumiburkolatú 
futókört és sportpályát. 
Hangsúlyozta az önkor-
mányzat felelős gazdál-
kodását, amely a pályá-
zati forrással kiegészítve 
lehetővé tette a közterü-
let-fejlesztést.

Az önkormányzat 
2015-ben úgy döntött, 
hogy új szintre emeli a 
kerületiek bevonását a 

helyi ügyekbe. Azóta va-
lamennyi újonnan indí-
tott tervezésbe partner-
nek hívják az érintett la-
kókat, hogy az ő ötleteik 

és igényeik már a kezdet-
től beépülhessenek a szü-
lető tervekbe.

Így történt ez a Boldog 
Sándor István park meg-

újításánál is, ahol hossza-
san egyeztettek, több al-
kalommal. A résztvevők 
több problémára is komp-
romisszumos megoldást 
találtak, melyek végül el-
fogadhatóak voltak a park 
közvetlen környezetében 
élőknek és az idelátoga-
tóknak, a kutya sétálta-
tóknak és a sportolni vá-
gyóknak egyaránt. Így a 
fő cél, a kulturált környe-
zet kialakítása megvaló-
sulhatott. Van itt egye-
bek mellett gumiburkola-
tú sportpálya, pingpong-
asztal, biztonságos játszó-
tér, a park szélén kutyafut-
tató. Helyet kaptak olyan 
közösségi funkciók, mint 
például sakkasztalok és 
padok. A kis park legjel-
legzetesebb eleme, a te-
rület felét elfoglaló dom-
bocska is megmaradha-
tott. A biztonság kedvéért 
térfigyelő-kamerákat tele-
pítettek a területre. 

A park kivitelezése 90 
százalékos állapotban 
van. Az elöregedett, kor-
hadt fákat ki kellett vág-
ni, helyettük újakat ültet-
nek. Jelenleg a cserjék és 
más növények telepítését 
végzik a szakemberek. 

Sz.

Közösségi tervezéssel megújuló közterület

Hamarosan elkészül a Boldog Sándor István park

Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, országgyűlési 
képviselő, Fodor Péter, a Fő-
városi Szabó Ervin Könyvtár 
főigazgatója és Menczer Er-
zsébet, az Óbudai Cívis Klub 
Egyesület elnöke március 23-
án a sajtó képviselőinek je-
lenlétében jelentették be a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár csillaghegyi fiókkönyvtá-
rának felújítási szándékát. 

A Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Bajá-

ki Elemér utcában talál-
ható csillaghegyi fiók-
könyvtárát az elmúlt év 
tavaszán zárták be, mert 
a régi épület födémszer-
kezete egy helyen any-
nyira meghibásodott, 
hogy az épület baleset-
veszélyessé vált. Az öreg 

épületre, amely egykor 
a Csillaghegyi Polgá-
ri Kör otthonaként léte-
sült, majd könyvtárként 
is funkcionált, egyébként 
is ráfért már a felújítás.

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, or-
szággyűlési kép vi selő a 
mindennapi olvasás fon-
tosságára hívta fel a fi-
gyelmet, illetve arra, 
hogy nem is csak minisz-
terként, hanem könyv-
olvasó emberként tart-
ja fontosnak a könyv-
tár teljeskörű felújítását. 
Jogosnak nevezte azt a 
közösségi igényt, hogy 
a főváros, a kerület és a 
kormány összefogásával 
a könyvtár megújulhas-
son, amihez a kormány 
100 millió forinttal járul 

hozzá. A kormány támo-
gatását a főváros 60 mil-
lió forinttal egészíti ki, 
míg a III. kerületi önkor-
mányzat az előkészítő 
munkákat és a tervek el-
készítését vállalta.

Fodor péter, a Főváro-
si Szabó Ervin Könyv-
tár főigazgatója fontos-
nak nevezte, hogy a ter-
vezett fejlesztés érinti a 
gépészeti és a szerkeze-
ti elemeket, illetve a te-
tőtér bővítését, valamint 
az udvar rekonstrukció-
ját is. Az akadálymente-
sítésen túlmenően az át-
alakítást követően a tel-
jes körű megújulás mel-
lett növekedhet a könyv-
tári olvasótermek terüle-
te, illetve a kibővült te-
tőtérben az előadóterem-

nek és két kézműves mű-
helynek is jut hely.

Menczer Erzsébet ar-
ra hívta fel a figyelmet, 
hogy a könyvtár újranyi-
tását a helyi lakók több 
fórumon is kezdemé-
nyezték, mert a csillaghe-
gyiek életében régmúlt-
ra visszatekintő hagyo-
mánya van az intézmény-

nek, hiszen 1933-ban  fel-
épülését ugyancsak a kör-
nyéken élők adománya-
iból, a Csillaghegyi Pol-
gári Kör kezdeményezé-
sére hozták létre. Az épü-
letben működő könyvtár 
pedig kötelező feladatai 
ellátása mellett a közös-
ségi élet fontos színteré-
vé vált, s ez remélhetően 
így lesz majd a megújult 
épülettel is.               B. Z 

Könyvtárfelújítás kezdődhet Csillaghegyen

Fotók: Antal István



52018. 7. szám Választás 2018

Fizetett politikai hirdetés

Fizetett politikai hirdetés



6 2018. 7. számkÖzlekedés – Beruházás

Új helyen az Óbudai Parkolási Kft.
Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy hivatalosan 
2018. február 26. napjával megváltozott társasá-
gunk székhelye. Székhelyünk új címe: 1035 Buda-
pest, Vihar utca 17. szám, ahol 2018. április 16-tól 
érhetnek el ügyfeleink.
Társaságunk a zavartalan átállás érdekében 2018. 
április 13-án, a költözés napján rövidített nyitvatar-
tási idővel, 9-től 12 óráig fogadja ügyfeleit a Moza-
ik utca 7. szám alatt. A személyes ügyfélszolgálat 
nyitvatartási ideje, egyéb elérhetőségeink és bank-
számlaszámaink nem változnak. Felhívjuk figyel-
müket, hogy társaságunk új székhelye a 4. díjtéte-
lű fizetős várakozási övezet területén belül találha-
tó, (4. díjtétel 265 Ft/óra) munkanapokon 8-tól 18 
óráig,  szombat-vasárnap és ünnepnap ingyenes 
és önálló, az ügyfeleknek fenntartott díjmentes vá-
rakozóhelyekkel nem rendelkezik.
Call center: +36-21-208 8002, helyi tarifával hívha-
tó. E-mail cím: ugyfelszolgalat@obudaiparko-
las.hu. Nyitvatartás  hétfő: 9-17; kedd: 9-17;  szer-
da: 9-18; csütörtök: 9-17; péntek: 9-16;  pénztári 
ebédidő: 12-12.30.
A pénztár szerdán csak 9.30 órától üzemel, egyéb 
napokon pedig a nyitvatartási idővel megegyező 
időtartamban. (Az ügyfélszolgálatnak a zárás előtti 
30 percben kizárólag időponttal rendelkező ügyfe-
leket áll módjában fogadni.) 

Óbudai Parkolási Kft.

Vadonatúj, a főváros és az 
agglomerációs települések 
éjszakai közlekedését részlet-
gazdagon bemutató térképet 
jelentetett meg a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK). 
Az összes éjjeli átszállási 
kapcsolatot és további kiegé-
szítő járatinformációkat is 
tartalmazó térkép már elérhe-
tő a BKK honlapján. 

A mai napig Budapest-
nek egy kevésbé rész-

letes, sematizált, a főbb 
csomópontokat és átszál-
lási helyeket bemutató tér-
képe volt az éjszakai vo-
nalhálózatról. Mostantól 
azonban elérhető a BKK 
új, a főváros és a környe-
ző települések teljes éjsza-
kai hálózatát feltáró térké-

pe, amely elődjénél részlet-
gazdagabb, minden megál-
lóhelyet annak nevével sze-
repeltet, egyértelműbb mó-
don mutatja be az átszállá-
si kapcsolatokat – külön je-
lölve a menetrendben biz-
tosított csatlakozási lehe-
tőségeket –, sőt további in-
formációkat is tartalmaz 
az adott járatokról, ezzel is 
elősegítve a teljeskörű út-
vonaltervezést. Feltüntették 
azokat az éjszakai hálóza-
ti fejlesztéseket is, amelye-
ket a közelmúltban vezettek 
be a fővárosi szolgáltatók: 
2017 decembere óta péntek 
és szombat esténként éjjel 
fél egyig jár az M2-es és az 
M4-es metró, és az M2-es 
metróhoz csatlakozó utolsó 
HÉV-szerelvények is a ko-

rábbinál később indulnak a 
H5-ös és a H8-as vonalon. 
A BKK az éjszakai járatok 
közlekedését bemutató tér-
képet is folyamatosan fris-
síti az aktuális változások-
nak megfelelően.

Az oldalpárt összeállította Klug Miklós

Részletgazdag térkép 
az éjszakai közlekedésről

Mint arról már röviden hírt ad-
tunk, elkezdődik a III. kerületi 
Ország út-Pünkösdfürdő utca 
csomópontjának több ütem-
ben történő átépítése, amely 
várhatóan szeptemberig tart. 

A munkálatok során 
megújul az Ország út 

lakótelep felőli oldalának, 
illetve az Ország út HÉV-
állomás felőli oldalának 
útpályája és az út mellett 
haladó járda. A felújítás 
alatt, a tervek szerint jú-
nius közepétől kezdődően 
a HÉV-átjáróban a forga-
lom egyirányú lesz az Or-
szágút felől a Batthyány 
utca felé, illetve a munká-
latok előrehaladásával fo-
lyamatosan változik majd 
a közlekedési rend az Or-
szág úton. A felújítással 
kapcsolatos forgalmi vál-
tozásokról a későbbiekben 
a BKK később ad részletes 
tájékoztatást – olvasható a 
Főpolgármesteri Hiva-
tal Kommunikációs Igaz-

gatósága és a Budapesti 
Közlekedési Központ köz-
leményében.

A felújítás elkezdésétől 
június közepéig – a hírköz-
lési hálózat kiváltása miatt 
– a zöldterületeken törté-
nik majd a munkavégzés, 
majd június közepétől vár-
hatóan 2018 szeptemberé-
ig elvégzik az útpálya és a 
járda burkolatának a felújí-
tását. A csomópont átépíté-
sével megújul az út teljes 
pályaszerkezete, a gyalo-
gosok biztonságos átkelé-
sének biztosítása érdeké-
ben a gyalogátkelőhelyek-
hez középszigetek épül-
nek, az új főirány (Szen-
tendrei út-pünkösdfürdő 

utca) fölérendeltsége miatt 
a csomópont geometriája 
változik, az Ország út mel-
lékiránnyá válik, így azt is 
átalakítják annak érdeké-
ben, hogy az út alárendelt-
sége felismerhető legyen a 
közlekedők számára.

Az Ország út és a Szen-
tendrei út nyugati olda-
lán új, két méter széles 
járda épül, csatlakozva a 
már meglévő járdákhoz, a 
buszmegálló is új burko-
latot kap, illetve a közvilá-
gítás fényforrásai is meg-
újulnak. A munkálatoknak 
köszönhetően a zöldfelü-
let is megújul, aminek ke-
retében több mint 130 fát 
ültetnek.

Megújul az Ország út
-Pünkösdfürdő utca 

csomópontja

• Az új térkép már elérhető a BKK honlapján. Az éjszakai közlekedésről továb-
bi fontos információk olvashatók a BKK honlapjának kapcsolódó aloldalán is: 
http://bkk.hu/ejszakai/. Az új kiadvány mellett továbbra is érdemes használ-
ni a BKK honlapján megtalálható térképeket. A harmincféle online térkép kö-
zött megtalálhatók Budapest egyes városrészeinek közlekedéshálózati rajzai, 
a kötöttpályás vonalak, az éjszakai járatok térképei, de külön rajzokon megte-
kinthetők többek között a MOL BUBI gyűjtőállomások, a P+R parkolók, illetve 
a turista autóbuszok számára javasolt parkolóhelyek. A Budapesti Közlekedési 
Központ FUTÁR utazástervezőjével mobiltelefonon, tableten, vagy asztali szá-
mítógépen továbbra is megismerhető a főváros közlekedési hálózata, illetve 
segítségével bárki megtervezheti utazását. 

Tavaszi menetrend 
a fővárosi hajójáratokon

A tavasz beköszöntével, március 15-én életbe lé-
pett a fővárosi hajóvonalakon a tavaszi menetrend. 
Újra jár a D12-es járat, azaz hétköznap és hétvé-
gén is a Kopaszi-gát-BudaPart és a Rómaifürdő ki-
kötő között lehet hajózni. A hétvégeken a teljes vo-
nalon óránként, a belvárosi Duna-szakaszon pedig 
félóránként járnak a hajók. (A részletes menetrend 
elérhető a BKK honlapján.)
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Folytatás az 1. oldalról
A Bécsi úton álló, nyolc-
ezer négyzetméteres Kan-
dó Kálmán Kollégium re-
konstrukciója 3,4 milli-
árd forintos kormányza-
ti támogatással indulha-
tott el, amely hamarosan 
több mint 400 hallgató-
nak nyújt modern, XXI. 
századi, európai színvo-
nalú szálláshelyet. A kivi-
telező Laterex Építő zrt. a 
bontási és átépítési felada-
tokat tavaly ősszel kezd-
te el, azóta folyamatosan 
zajlanak a munkálatok.

Energetikai 
korszerűsítés
Tavaly év végére ki-

cserélték az épület ösz-
szes nyílászáróját, 237 
műanyag nyílászárót épí-
tettek be és csaknem ezer 
négyzetméternyi üvege-
zett homlokzatot kapott 
az épület. Ezen kívül el-
készült az épület tel-
jes hőszigetelése, ener-
getikai korszerűsítése 
és a homlokzat burkolá-
sa is 2400 négyzetméte-
ren. Ezzel kora tavasz-
ra megvalósult a KÖzTI 
tervezői által megálmo-
dott modern külső, mint-
egy öt hónap alatt telje-
sen renovált, új megje-
lenést kapott a Bécsi úti 
hétemeletes ingatlan.

Az első ütemben el-
készül a teljes tűzszaka-
szolás, a tűzjelző, a me-
nekülési utat jelölő, a tel-
jes villámvédelmi rend-
szer, illetve a légtechni-
kai és a melegvíz-rend-
szer kiépítése, az épület 
elektromos gerinchálóza-
tának, valamint a gyenge 
és erősáramú hálózatai-
nak kialakítása. Szintén 
ebben az ütemben épül-
nek meg a földszinti és 

az első emeleti irodák a 
mellékhelyiségekkel. 

Az első ütem lezárul-
tával a belső munkákkal 
folytatódik a beruházás. Az 
épület teljes akadálymente-
sítése is megtörténik, mely-
nek földszintjén kiszolgáló 
helyiségek, büfé és kon-
dicionáló terem is helyet 
kap. Az első emeleten ala-
kítják ki a kollégiumi ve-
zetés és az Egyetemi Hall-

gatói Önkormányzat irodá-
it, egy 300-400 főt befoga-
dó közösségi teret, továb-
bá egy 48 fős oktatási egy-
séget két oktatói szobával. 
Az épületben baba-mama 
szoba, mozi helyiség és ke-
rékpártároló is lesz.

Diákszálló 
öt emeleten

A kollégiumi rész a má-
sodik emelettől kezdődő-

en öt emeletet foglal majd 
el összesen 153 szobá-
val. Az egy-, két- és há-
romágyas modern, új be-
rendezésű szobák, okta-
tói-kutatói apartmanok sa-
ját fürdőszobával és kis te-
akonyhával is rendelkez-
nek majd. A tervek alapján 
minden szinten létesítenek 
közösségi tereket: tanuló-
szobákat, konyhát és vasa-
lóhelyiséget.

A tervezett ütemnek 
megfelelően zajló felújítá-
si munkálatokat, az épület 
új külső homlokzatának 
kialakítását a térség or-
szággyűlési képviselője, 
Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter úgy érté-
kelte a március 26-ai hely-
színi bejáráson, hogy az 
Óbudai Egyetem a város-
rész szerves részét képezi, 
így a hallgatókat vonzó, 
nagy volumenű fejlesztés 
nemcsak az egyetemnek, 
hanem a városképnek is 
lendületet ad. A kerület-
ben zajló, kormányzati tá-
mogatással megvalósuló 
fejlesztések által a város-
rész lakói egyre moder-
nebb és egyre szebb kör-
nyezetben élhetnek.

Dr. Réger Mihály pro-
fesszor, az Óbudai Egye-
tem rektora a miniszte-
ri látogatás alkalmával 
kiemelte, hogy az intéz-
mény élete szempontjából 
kiemelkedő jelentőséggel 
bír a Kandó Kollégium 
rekonstrukciójának közel-
gő befejezése, hiszen ily 
módon 405 hallgató elhe-
lyezése biztosítható diák-
hotel színvonalú környe-
zetben. Ezzel, a napjaink-
ban bérelt férőhelyen lé-
vő hallgatók az egyetem-
hez közeli, modern, az ak-
tív hallgatói és szakkollé-
giumi életet is lehetővé te-
vő elhelyezésben része-
sülnek. Kiemelte, hogy a 
létesítmény szolgáltatása-
ival jelentősen javítja az 
egyetem versenyképes-
ségét, biztosítja az intéz-
mény egyre növekvő kül-
földi hallgatóinak lakhatá-
si feltételeit, a családbarát 
működést.

Modernizált Kandó Kollégium

A Hévízi út és a Rak-
tár utcai torkolat kö-

zött teljes hossz ban a bekö-
tésekkel és a víznyelőkkel 
együtt átépítik a meglévő, 
elavult szennyvízvezeté-
ket. A kivitelezés során az 
útburkolatot szakaszosan 
felbontják, ezzel egy idő-
ben legfeljebb 30-40 mé-
ter hosszú lezárásokra kell 
számítani. Az átmenő for-

galom ilyenkor az adott 
szakaszon szünetel, de az 
érintett ingatlanok elérhe-
tőségét minden esetben 
biztosítják. A kivitelezés 
első szakasza a Raktár utca 
39-41. és Kunigunda útja 2. 
szám között március 6. és 
április 15. között zajlik. A 
második szakasz, a Kuni-
gunda útja 2. és 8. szám kö-
zött május 15-ig. Az utol-

só ütem pedig a Kunigunda 
útja 8. és Hévízi út között 
június 20-ig tart. A Főváro-
si Csatornázási Művek zrt. 
közleménye szerint a mun-
kálatok ideje alatt a víz- és 
csatornavezeték üzeme za-
vartalan marad. A lakosság 
türelme mellett kérik a gép-
kocsi tulajdonosokat, hogy 
a kijelölt korlátozásokon 
belül ne parkoljanak!

Csatornafelújítás a Kunigunda útján

Tarlós István főpolgármester is megtekintette az Óbudai Egyetem Bécsi úti Kandó Kollé-
giumának felújítási munkálatait

Fotók: Antal István
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„Víz! Se ízed nincs, se 
színed, se zamatod, nem 
lehet meghatározni téged, 
megízlelnek anélkül, hogy 
megismernének. Nem 
szükséges vagy az életben: 
maga az élet vagy.” (Anto-
ine de Saint-Exupéry)

Március 22-én ünne-
peltük a víz világ-

napját. Idén az esemény 
jelmondata: Védd termé-
szetesen! volt. Ezen a na-
pon tanárok és diákok 
kék ruhába öltöztek, ez-
zel fejezték ki elkötele-
zettségüket a vizek iránt. 
Alsósok és felsősök ze-

nés, játékos fejtörőket ol-
dottak meg, a legkiseb-
bek gyönyörű rajzokat 
készítettek, melyeket a 
faliújságokon helyeztek 
el. Az iskolai zöld faliúj-
ságra a 6.b osztály készí-
tett színvonalas tájékoz-
tató plakátot. Az osztá-
lyok aktivitásukért csiga-
pontot kaptak.

A víz világnapja 
a Bárcziban

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata, a Lengyel Köztár-
saság Budapesti Nagykövet-
sége és a Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat által 
szervezett március 19-ei kö-
zös vetélkedésre idén 11 csa-
pat, közülük 7 budapesti és 4 
megyei jogú városi gimnázi-
um csapata nevezett. A len-
gyel-magyar történelmi csa-
patverseny a „Józef Pilsuds-
ki, az újjászülető Lengyelor-
szág” címet viselte.

A verseny három for-
dulóból állt. Az el-

sőben a csapatoknak egy 
rövid prezentációt kellett 
készíteniük megadott 
témajegyzékek alapján. 
A másodikban a csapa-
toknak írásbeli feladat-
sort kellett online módon 
megoldaniuk. A feladat-
sort elektronikus úton 
kapták meg a csapatok, 
a megoldás megküldésé-
re egy óra állt rendelke-
zésre.

A harmadik, egyben 
döntő fordulót Óbudán, 
a Magyar-Lengyel Ba-
rátság Napja március 23-
ai apropóján március 19-
én rendezték a Szind-
bád Közösségi Iroda és 

Rendezvényteremben. A 
döntőbe az első és a má-
sodik fordulóban leg-
eredményesebben telje-
sítő hat csapat jutott.

A döntő családias han-
gulatban telt olyan felada-

tokkal, mint keresztrejt-
vény megoldás, „Érdemes 
tudnod!”címmel a korszak-
hoz (1914-1935) köthető 
jelentős lengyel műalkotás 
bemutatásával, kvíz kérdé-
sekkel, képkirakóval, or-
szágismereti bemutatóval.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata és Óbu-
da-Békásmegyer Len-
gyel Nemzetiségi Önkor-
mányzatának jóvoltából 
az I-III. helyezett csapa-
tok és felkészítő tanára-
ik 4 napos Krakkó-Var-
só utazáson való részvé-
telt, míg a IV-VI. helye-
zett csapatok és felkészí-
tő tanáraik 2 napos isa-
szegi  utazáson való rész-
vételt nyertek.

Történelmi csapatverseny

Eredmények
I. Miskolci Herman Ottó Gimnázium. II. Újpesti Káro-
lyi István Általános Iskola és Gimnázium. III. Szege-
di Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szak-
gimnázium. IV. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium. V. ELTE Radnóti Mik-
lós Gyakorlóiskola. VI. Corvin Mátyás Gimnázium.

50 évvel ezelőtt szerezte meg diplomáját az Óbudán 1971-től élő dr. Hundzsa Gyuláné 
Gradmann Katalin közgazdász, a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ebből az alkalom-
ból aranyoklevelet vehetett át nemrégiben a Corvinus Egyetem Rektorától

Aranyokleveles közgazdász

1% 1% 1%
Az Árpád Gimnáziumért 
Közhasznú  Egyesület 
köszönettel fogadja adó-
juk 1 százalékát. Adó-
szám: 18152786-1-41.

Fotó: Antal István

Az Óbudai Árpád 
Gimnáziumban a 

2017-2018-as tanévben is 
elindították matematiká-
ból az ingyenes tehetség-
gondozó szakkört 5. osz-
tályosoknak.  A foglal-
kozásokat  csütörtökön 
14.30-tól 15.30 óráig tart-
ja Számadó László a gim-
náziumban (Nagyszom-
bat utca 19.). A szakkör 
munkájába év közben is 

be lehet kapcsolódni, elő-
zetes jelentkezés nincs. 

Minden érdeklődő, a 
matematikát szerető ötödi-
kest szívesen lát a szakk-
örvezető. A hagyományos 
gondolkodtató matema-
tikai feladványok mellett 
közös játékok, logikai kér-
dések és az együttgondol-
kodás élménye színesíti a 
foglalkozásokat. A szak-
kör évtizedes múltja alap-

ján elmondható, hogy a 
különböző iskolákból ér-
kezett tehetséges, hason-
ló érdeklődésű gyerekek 
között barátságok is ki-
alakulhatnak. Az itt szer-
zett tapasztalatokkal a kü-
lönböző matematikai ver-
senyeken pedig még na-
gyobb eséllyel érhetnek el 
jó eredményt, melyre is-
kolájuk és szüleik mellett 
ők is büszkék lehetnek.

Tehetséggondozó szakkör matematikából
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Folytatás az 1. oldalról
Hogyan lehet mindennapi 
tárgyakat textilművészet-
té varázsolni? Miért lehet 
nosztalgikus szürrealitás-
sal visszatekinteni a párt-
állami évek gyermekko-
ri élményeire? Ezekre a 
kérdésekre is választ kap-
hatott, aki ellátogatott az 
Esernyős Galériába, ahol 
Urbánus szövetek cím-
mel nyílt meg a Regős há-
zaspár, Anna és István új 
közös kiállítása. A tárlat a 
Budapesti Tavaszi Fesz-
tivál keretében valósult 
meg, és része a Budapest 
ArtWeek programjának.

Bús Balázs polgármes-
ter arról beszélt a meg-
nyitón, hogy milyen ha-
tással van Óbuda a kép-
zőművészekre:

- Kétségtelen, hogy 
Óbudának a Hajógyári-
szigettel és a Duna-part-
tal van egy olyan sajátos 
atmoszférája, amely nem 
csak az ide látogató turis-
tákra, de a különböző mű-
vészeti ágak képviselői-
re is nagy hatást gyakorol. 
Nem véletlen tehát, hogy 
itt is tetten érhető ennek 
ábrázolása, noha a koráb-
bi, tematikus tárlatok kon-
cepciója nem köti a két 

művészt, Annát és Istvánt. 
A festmények vállaltan a 
múltra reflektálnak, régeb-
bi emlékeket, érzéseket 
idéznek a maguk szürreá-
lis, másutt groteszk, még-
is pontos formanyelvén. A 
textilek különös geometri-
ája szabad asszociációkra 
ad lehetőséget, jelezve az 
alkotó különös kísérletező 
kedvét. Hozzátette: ma es-
te, itt az Esernyős galériá-
ban Urbánus szövetek cím 
alatt összefoglalt együttes 
egyfajta keresztmetszetet 
ad az alkotó pár munkái-
nak legjavából. Az elren-
dezés sem véletlen, a férfi 

és a nő kettőssége, egymás 
kiegészítése köszön visz-
sza a térbeli elhelyezésen. 
A tartalmat illetően óbu-
daiként úgy érezhetjük, az 
átlagosnál talán közelebb 
állnak hozzánk az itt kiál-
lított képek.

Önálló festészet
- A főiskola után fo-

galmam sem volt, mi-
lyen képeket fogok fes-
teni – vallja Regős Ist-
ván. Kedvenceim vol-
tak a közép-kelet-európai 
irodalom és film jeles al-
kotói, a képzőművészet-
ben azonban nem talál-

tam ennek nyomát. A stí-
lus kialakulása lassú fo-
lyamat. Hatással van rá 
minden, ami egy művész 
életét meghatározza: az 
ember habitusa, tanul-
mányai, a közeg, amely-
ben él, és persze megfog-
hatatlan dolgokra is gon-
dolok. Mindezek alapján 
hamar kiderült számom-
ra, hogy a képzőművé-
szet nemcsak a színekkel 
és formákkal való esz-
tétizálást jelenti. Önálló 
festészet a célom, amely-
ben a tartalmi és formai 
szempontok azonos súly-
lyal szerepelnek.

A folyamatosan gazda-
godó életműből készült 
az Esernyősben a temati-
kus válogatás, amelynek 
festményei és objektjei 
a kiállítás egyedi rende-
zési elve alapján lépnek 
párbeszédbe Regős Anna 
textilművészetének válo-
gatott darabjaival.

Négyzet forma
Regős Anna hajtoga-

tott, varrt papír- és len-
munkái nagyon szerve-
sen kapcsolódnak korábbi 
munkáihoz, a patchwork-
től a komputerkárpitokon 
át a használati textilekig. 
Gondolkodása az anyag-
ról, architektonikus épit-
kezésről, fényes, matt, ta-
lált és készített egymás-
melletiségéről egyirány-
ba mutat. Legújabb, ez-
úttal kiállított munkáinak 
kiindulási alapja a négy-
zet forma, melyről hajto-
gatással és plisszírozással 
létrehozott élek, dombor-
zat, ritmus nyomán gon-
dolkodik – mondta Oltai 
Kata művészettörténész, 
a kiállítás kurátora.

(Az Esernyős Galéria 
Urbánus szövetek című 
kiállítása május 3-ig te-
kinthető meg ingyenesen 
hétfőtől péntekig 10-20, 
szombaton és vasárnap 
10-15 óra között.)

Urbánus szövetek az Esernyősben

Különleges és újszerű instal-
láció érkezett az Óbudai Egye-
tem Bécsi úti kampuszára, 
ahol Gerber Pál Munkácsy-dí-
jas képzőművész IN SITU cí-
mű tárlatának adott otthont az 
egyetem, amely minden ér-
deklődő számára nyitott.

Magas színvonalú 
kép zései mellett az 

Óbudai Egyetem kiemelt 
célkitűzése, hogy kultúra-
közvetítő szerepet vállal-
jon és lehetőséget nyújtson 
hallgatóinak arra, hogy a 
kortárs képzőművészettel 
az intézmény falain belül 
is találkozzanak. Az egye-
tem Bécsi úti modern épü-
letének aulája több mű-
vészt inspirált már arra, 
hogy valami speciálisat al-
kosson a helyszínre. 

Az „aula-kiállítások” 
sorozatban ezúttal Ger-

ber Pál Munkácsy-dí-
jas képzőművész álmo-
dott meg ebbe az újszerű 
befogadói közegbe egy 
helyspecifikus installáci-
ót. Az IN SITU című tár-
laton a munkák hordozói 
a hétköznapokból ismert 
durva felületű, határozott 
struktúrájú OSB-lapok, 
amelyek jól idomulnak 
az aula légies, transzpa-
rens közegéhez. Az épí-
tőiparból ismert anyag 
színvilága és a jellegze-
tes struktúrához idomu-
ló ecsethasználata köze-
lebb hozza befogadóit a 
festményeken megjelenő 
elvont, enigmatikus üze-
netekhez. Gerber min-
dig törekszik az egysze-
rű megfogalmazásra, gri-
saille technikával, a szür-
ke árnyalataival festi meg 
képeit, egyfajta mono-

krómhoz közelítő mun-
kákat hoz létre. 

Az Óbudai Egyetem 
tárlatán a hét képből álló 
sorozat arányosan rendez-
ve függ a 17 méter hosz-
szú, ívelt felületen. Vala-
mennyin egy-egy jelleg-
zetes motívum vagy rö-
vid szöveg olvasható. A 
festmények címei Gerber-

re jellemző módon ellent-
mondásosak, komolyan 
játékosak, bölcsen baga-
tellizáltak, humorral át-
itatva teszik fel az élet és a 
művészet kérdéseit.

Képzőművészeti para-
frázisokat is találunk Gerber 
alakjai közt: Munkácsy és 
Picasso alkotásainak meg-
idézése egyszerre tisztelet-

adás a művész elődöknek, 
ugyanakkor azok „In Situ-
ban” diskurzust is alkotnak 
Gerber és a mesterek művé-
szete között. 

(A tárlat minden érdek-
lődő számára nyitott, in-
gyenesen megtekinthe-
tő április 30-ig, munka-
napokon 8-tól 16 óráig. 
Cím: Bécsi út 96/b)  B. Z.

Aula-kiállítások 

Fotók: Antal István
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A 100 éves Éva nénit ottho-
nában, szeretett családja 
körében köszöntette szüle-
tésnapja alkalmából Varga 
Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyűlési kép-
viselő, Kelemen Viktória al-
polgármester és Farkas Ba-
lázs önkormányzati képvi-
selő március 27-én.

A niot Lászlóné Éva 
néni második gyer-

mekként 1918. március 
30-án Budapesten látta 
meg a napvilágot. Gyer-
mekkorára szeretettel em-
lékszik vissza, legkedve-
sebb emlékei és barátsá-
gai a gimnáziumi évek-
hez kötődnek, ahol olyan 
jó közösség volt, hogy az 
50 éves érettségi találko-
zót is megünnepelték. Éva 
néni fiatal korában aktí-
van úszott, számos ver-
senyt nyert. A gimnázium 
után varrodai tanfolyamot 
végzett, kézügyességét az 
ínséges időkben is kama-
toztatni tudta.

Férjével, Aniot Lász-
lóval 1935-ben ismer-
kedett meg, házasságot 
a terézvárosi plébánián 
1939-ben kötöttek. Há-
zasságukból 2 gyermekük 
született: 1942-ben Ju-
dit, 1947-ben Pál. Lánya 
nyugdíjas, magyar-angol 

nyelv és irodalom sza-
kos tanár, műfordító, kö-
zel egy évtizedig nyelv-
oktató műsorokat szer-
kesztett a Magyar Rádió-
nál, a rendszerváltás után 
került a Külügyminiszté-
riumba, ahol először a saj-
tófőosztályon dolgozott, 
majd a külföldi tájékozta-
tás miniszteri biztosa lett. 
Fia mérnök, aktív dolgozó 
saját vállalkozásában.

A történelem viharai a 
családot is elérték, bátyja 
a Szovjetunióban mun-
kaszolgálatban, akna-
szedés közben 1942-ben 
vesztette életét. 1943-ban 
költöztek a kerületbe, 
ahol a mai napig él. A fő-
város ostroma alatt csalá-
di házuk egy találat kö-
vetkeztében használha-
tatlanná vált, egy lakha-
tó szoba sem maradt, új-
ra kellett építeniük.

A férje a Boschnál dol-
gozott. Éva néni a II. vi-
lágháború utáni nehéz 
időkben – a megélhetést 
biztosítva – varrószövet-
kezetnél helyezkedett el, 
egy későbbi munkahe-
lyén raktárvezető lett, de 
dolgozott  anyagbeszer-
zőként is. Dolgos éve-
it 1973-ban a nyugdíjas 
évek váltották fel, ami 
az esetében korántsem 

azt jelenti, hogy alábbha-
gyott volna aktivitása.

Családja nagyon ösz-
szetartó, utazni is együtt 
szerettek, ha tehették. 
Kedvenc úti céljaik Neu-
berg és Tata volt, aho-
vá gyakran ellátogat-
tak, míg szeretett férje 
élt. 2006-ban azonban 67 
boldog házasságban töl-
tött év után eltávozott. 
Éva néni korához képest 
jó egészségi állapotnak 
örvend. Napjait máig ak-
tívan tölti, gyönyörű ké-
zimunkái irigylésre mél-
tóak, szabadidejében szí-
vesen fejt rejtvényt, bará-
ti társaságával a kártyá-
zás szenvedélyének hó-
dol. 3 unokája és 3 déd-
unokája van.

Az ünnepeltet család-
ja körében köszönthet-
te Varga Mihály, Kele-
men Viktória és Farkas 
Balázs. Az ünnepi asztal-
ról nem hiányozhatott a 
torta sem és a finom há-
zi sütemények. Éva né-
ni meghatódottan fogad-
ta miniszter úr jókíván-
ságait és fogadta el tőle 
a virágcsokrot, az emlék-
lapot a kerek évfordulója 
alkalmából.

Isten éltesse Éva nénit 
jó egészségben, boldog-
ságban!

Balázs Lajos Óbudai Civil Díj 
adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2010-ben helyi elismerést alapított ci-
vil szervezetek részére, melyet a képviselő-testület 
döntése alapján „Balázs Lajos Óbudai Civil Díj” 
néven adtak át 2013-tól.
Ki kaphatja a díjat? Az, a Budapest Főváros III. 
kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata terü-
letén bejegyzett civil szervezet, amely a kerület pol-
gárai érdekében kifejtett tevékenységét kimagasló 
színvonalon, az általa nyújtott szolgáltatást igény-
be vevők általános elégedettsége mellett legalább 
3 éve folyamatosan végzi.
Ki jelölhet? Minden, III. kerületi állandó lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos vagy III. 
kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet.
Mit kell tartalmaznia a jelölésnek? Az elismerés-
ben részesítendő civil szervezet nevét, székhelyé-
nek címét, a szervezet jegyzésére jogosult személy 
nevét; részletes indokolást; a javaslattevő személy 
vagy szervezet nevét és lakcímét, illetve székhe-
lyének címét. A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 
forint pénzjutalommal jár. A díjazott szervezetről a 
képviselő-testület dönt a civil és nemzetiségi bizott-
ság javaslatának figyelembevételével. A „Balázs 
Lajos Óbudai Civil Díj”-at ez év szeptemberében, 
az Óbudai Piknik - Civil és Nemzetiségi Napon ad-
ják át. 
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2018. ápri-
lis 27-ig (péntek) várják a következő címre: Bu-
dapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának Civil és Nemzetiségi Irodája, 
1033 Budapest, Fő tér 4. A díjjal, illetve a jelölések-
kel kapcsolatban további információt Csikósné Má-
nyi Júlia nyújt a 437-8645-ös telefonszámon vagy a 
csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

75 éve él Óbudán

A 100. születésnap

A hagyományokhoz híven 
idén is megtartották a Nár-
cisz Futást. Ebben az évben 
a Magyar Hospice Alapít-
vány és az Árpád Gimnázi-
um közös szervezésében fu-
tottak, sétáltak a résztvevők 
március 27-én. Az esemény 
fővédnöke Sinkó Andrea (rit-
mikus sportgimnasztika) 
olimpikon volt.

A Magyar Hospice Ala-
pítvány 2010-ben 

rendezte az első Nárcisz 
Futást. Az egymás irán-
ti felelősségre, jótékony-
ságra hívták fel a figyel-
met. A cél egyúttal az 
volt, hogy a gyermekek 
megtanulják: a győzelmet 
vagy a vereséget megfe-

lelő méltósággal viselni 
nem csak a sportpályákon 
kell. A rendezvény üzene-
te mindenkihez szólt, hi-
szen bárki, bármikor ke-
rülhet olyan élethelyzet-
be, amikor egy veszteség-

gel kell megküzdenie. A 
rendezvény biztosításá-
ban a szervezők segítsé-
gére volt az önkormány-
zat, Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyelete és 
az Óbudai polgárőrség. sz 

Nárcisz Futás a méltóság megőrzéséért

Fotók: Antal István
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A kerületben születő gyermekek 
száma szükségessé tette a védő-
női körzetek átalakítását. 2018-tól 
már 44 területi védőnő látja el a III. 
kerületben élő kisgyermekes csa-
ládok gondozását.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata az egész-

ségügyi alapellátás körében 
gondoskodik a védőnői ellá-
tásról: Óbuda-Békásmegyer 
Védőnői Szolgálata részben 
önálló önkormányzati intéz-
mény formában látja el a III. 
kerületi várandósok és 0-18 
év közötti gyermekek pre-
venciós, egészségmegőrzésen 
alapuló tevékenységét.

A védőnők ellátási terüle-
te a képviselő-testület által 
évente elfogadott utcajegy-
zékben meghatározott védő-
női körzetekre terjed ki. A vé-
dőnői feladatokat a területi- és 
iskolavédőnők látják el. Óbu-
da-Békásmegyer Védőnői 
Szolgálata 2018. január 1-jé-
től a Fischer Ágoston Szociá-
lis Programban 3 új státusszal 
bővült, így az intézményben 
jelenleg 44 területi védőnő és 
15 iskolavédőnő dolgozik. 

A területi védőnő gondo-
zási tevékenységét azon csa-

ládok körében végzi, ahol 
várandós és gyermekágya-
sa anya, illetve 0-6 éves ko-
rú gyermek él.

Óbudát a kisgyermekes 
családok szívesen választják 
otthonuknak, melyet igazol-
nak a védőnők magas gondo-
zotti létszámai is. Évente át-
lagosan 1200 újszülött szüle-
tik a kerületben, a 2017. év-
ben összesen 6600, 0-6 éves 
korú kisgyermekes családot 
gondoztak a területi védőnők. 

A védőnői körzetek jelenle-
gi bővítése az Óbuda utcai és 
a Vöröskereszt utcai védőnői 

tanácsadókban valósult meg, 
ahol 1-1 területi védőnői kör-
zetet alakítanak ki. Emellett a 
Vörösvári úti védőnői tanács-
adó 2 védőnői körzetét is rész-
ben érintette a változás.

A védőnők utcák sze-
rinti körzetiről az intéz-
mény hivatalos honlapján, 
a www.obudaivedonok.hu 
oldalon találhatók naprakész 
információk.

Az iskolavédőnők preven-
tív tevékenységüket a kerüle-
ti önkormányzati fenntartású 
és egyéb, például alapítványi 
oktatási intézményeiben vég-

zik a 6-18 évesek, valamint a 
18 év feletti, középfokú nap-
pali rendszerű iskolai okta-
tásban résztvevők körében. 
Jogszabály szerint. 2018. ja-
nuár 1-jétől Óbudán 15 főál-
lású iskolavédőnő végzi több 
mint 14 ezer tanuló vizsgála-
tát 35 óbudai iskolában.

Óbuda-Békásmegyer Vé-
dőnői Szolgálata jelenle-

gi 3 fő státuszbővítésével a 
minőségi munka színvona-
lának megtartása, emelése 
mellett jobb finanszírozási 
feltételeket is tudott terem-
teni az intézmény, melyet 
nagyrészt a Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alap (NE-
AK), kisebb részben az ön-
kormányzat biztosít a szol-
gáltató számára.

Két új körzettel bővült a Védőnői Szolgálat

• A védőnői tevékenység több, mint 100 éves múltra tekint 
vissza. A védőnők a kezdetektől kulcsszerepet töltenek be 
a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjúság- és családvé-
delemben. A védőnői szolgálat az egészségügyi alapellá-
tás részeként a családok egészségének megőrzésére, se-
gítésére irányuló megelőző tevékenységet, valamint a be-
tegség kialakulásának, az egészségromlás megelőzése 
érdekében egészségfejlesztést végez.















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
Rendőri felvezetéssel 

vitték a gyógyszereket
A Vörösvári úton, a piros lámpánál vá-
rakozó rendőrautó mellé gurult egy 
férfi az autójával és az ablakot lehúzva 
segítséget kért a készenléti rendőrség 
járőreitől március 28-án éjjel. Elmond-
ta, a 8 éves kislányát súlyos állapot-
ban, mentővel vitték a Bethesda Gyer-
mekkórházba, de az életmentő gyógy-
szerei nála maradtak. Azt kérte a rend-
őröktől, segítsenek neki minél előbb a 
kórházhoz jutni a gyógyszerekkel. A 
rendőrök azonnal bekapcsolták a kék 
lámpát és a szirénát, majd felvezetést 
biztosítottak az édesapának a kórhá-
zig. A gyógyszereket így 7 perc alatt si-
került eljuttatni a kislányhoz.

Rabolni ment, 
de szembetalálta

magát a pánikgombbal
Vádemelési javaslattal fejezték be a 
nyomozók annak a férfinak az ügyét, 
aki egy hét alatt kirabolt egy do-
hányboltot, majd egy üzletben is pró-
bálkozott, de pórul járt, még tavaly de-
cember elején. Az 54 éves budapes-
ti P. Jenő bement egy békásmegyeri 
dohányboltba, ahol késsel megfenye-
gette az alkalmazottat és a kasszában 
lévő pénzt követelte. Miután az eladó-
nő átadta a bevételt, a férfi a pénzzel 
együtt elmenekült. Egy hétre rá a tet-
tes egy élelmiszerüzletet akart kirabol-
ni a III. kerületben, de az eladó meg-
nyomta a pánikgombot, amitől beindult 
a bolt riasztója, így a rabló pénz nél-
kül futott el. A nyomozók egy békás-
megyeri dohányboltnál fogták el a fér-
fit néhány nappal később. A lakásán 
megtalálták a kést, valamint az ello-
pott pénz egy részét is. 

Gázolt a villamos
Eddig tisztázatlan körülmények között 
elütött egy gyalogost a 41-es villamos 
a Bécsi út 187. szám előtt április 5-én 
délután. A férfit, akit elgázolt a szerel-
vény, a mentőszolgálat munkatársai a 
helyszínen újraélesztették. 

Tagokat toboroz 
a polgárőrség 

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

Lakossági fórum az áldozattá válás megelőzéséről
Óbuda-Békásmegyer Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer (ÁSZER) 2015. 
december 11. napján alakult meg, az áldozattá válás megelőzése, továbbá bűncselekmé-
nyek áldozataivá vált személyek hatékonyabb, helyi szintű segítése érdekében. Cél, hogy 
a III. kerületben az emberek biztonságban érezzék magukat, és ha segítségre szorulnak – 
áldozattá válásuk esetén – rögtön tudják, kihez fordulhatnak. Az ÁSZER tagszervezetei a 
kerületi gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, valamint az áldozatokkal kapcsolatba kerülő 
állami, illetve civil szervezetek, egyházak képviselői. 
A fentiekre tekintettel szervezi az ÁSZER Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának és a 
BRFK III. kerületi Rendőrkapitányságának közreműködésével soron következő lakossági 
fórumát, melynek ideje: 2018. április 26. (csütörtök) 14.30 órai kezdettel. Helye: Bé-
kásmegyeri Közösségi Ház (Csobánka tér 5.).
Az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeiről Szikszó Sándor kapitányságvezető, 
majd a házaló árusokról, vásárlással egybekötött termékbemutatókról és további fogyasz-
tókkal, vásárlásokkal kapcsolatos tapasztalatokról dr. Horváth György, a Fogyasztóvédők 
Országos Egyesületének elnöke tart előadást, melyet a bűnmegelőzés céljából hasznos 
lehetőségek bemutatása követ.

A szabadtéri tüzek szempontjá-
ból a tavasz az egyik legveszé-
lyesebb időszak. A veszélyt egy-
részről a száraz aljnövényzet és 
avar jelenti, amelyben könnyen 
és gyorsan terjed a tűz. Kocká-
zatot jelenthet a gondatlanság 
is, a szabadban keletkezett tüzek 
99 százalékát emberek okozzák.

A károk akkor előzhetők 
meg a legkönnyebben, 

ha tisztában vagyunk a biz-
tonságos szabadtéri tűzgyúj-
tás és a tűzmegelőzés alap-
vető szabályaival, vagyis az 
alábbiakkal. Budapesten ti-
los szabadtéren elégetni 
az avart és a kerti hulladé-
kot! Általános jelleggel tilos 
a hulladék nyílt téri égeté-
se, valamint a hulladék ház-
tartási tüzelőberendezésben 
történő égetése is.

Budapest közigazgatási te-
rületén kívüli belterületen 
csak abban az esetben lehet 
növényi hulladékot égetni, 
ha azt a helyi önkormányzati 
rendelet megengedi. Előzete-

sen engedélyeztetni kell a tűz-
védelmi hatósággal a külterü-
leten lévő, lábon álló növény-
zet, tarló, illetve a növényter-
mesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék szabad-
téri égetését. Megengedett a 
kerti grillezés és a tűzön tör-
ténő sütés-főzés a tűz állandó 
felügyelete mellett.

Tűzgyújtási tilalom esetén 
az érintett területen akkor sem 
megengedett a tűzgyújtás, ha 
azt egyébként más jogszabály 
megengedi! Jogszabálytól el-

térő vagy hatósági engedély 
hiányában végzett tűzgyújtási 
tevékenység tűzvédelmi bírsá-
got von maga után! A szabad-
ban meggyújtott tüzet soha 
ne hagyjuk felügyelet nélkül 
és minden esetben gondos-
kodjunk megfelelő mennyi-
ségű oltóanyagról. Mindig le-
gyen nálunk a tűz oltására al-
kalmas kézi szerszám, és csak 
akkora tüzet gyújtsunk, amek-
korát folyamatosan felügyele-
tünk alatt tudunk tartani – írja 
a katasztrófavédelem.

Tilos a szabadtéri tűzgyújtás!

Betonszállító borult fel az Árpád fejedelem útján
Fotó: Antal István
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Lomtalanítás
Fontos információk a 
2018. április 16. és áp-
rilis 26. közötti idő-
szakban sorra kerülő 
óbuda-békásmegyeri 
éves lomtalanításról.

A korábbiakhoz képest 
jelentős változás, hogy 
a lomtalanítás napján 
csak 18 óra után he-
lyezhetők ki az elszál-
lítandó, feleslegessé 
vált tárgyak. Aki nem 
a megjelölt időpontban 
készíti ki a lomokat, köz-
tisztasági szabálysér-
tést követ el és bírság ki-
szabására számíthat!
Az FKF Nonprofit Zrt. 
biztosítja, hogy az 
egyes lomtalanítási kör-
zetekben élő lakosság 
a lomok kikészítésé-
nek pontos időpontjá-
ról az egyes ingatlanok 
hirdetőtáblájára kihelye-
zett információk mellett, 
a lomtalanítás előtt leg-
alább 10 nappal hivata-
los levélben is kapjon tá-
jékoztatást.
A lomtalanítási közszol-
gáltatás nem terjed ki a 
mindennapos háztartá-
si hulladékra, építési és 
bontási hulladékra, gu-
miabroncsra, szénporra, 
földre, gépjárműroncs-
ra, az ipar, mezőgazda-
ság vagy szolgáltatási 
tevékenység során kép-
ződött hulladékra, ve-
szélyes hulladékra, el-
különítetten gyűjtött pa-
pír, műanyag és fém hul-
ladékra és a kerti biohul-
ladékra.
A lomokat a lakóházak 
előtti közterületre kell ki-
helyezni, ügyelve arra, 
hogy az úttestre ne ke-
rüljön, mert akadályozhatja a forgalmat. 
Amennyiben a lomtalanítást érintő útsza-
kaszon végzett kivitelezési munkák, vagy 
egyéb lezárások, forgalomkorlátozások mi-
att a lomtalanító gépjármű a forgalomtól 
elzárt területre nem tud behajtani, úgy az 
esetlegesen kirakásra szánt lomokat a la-
kosságnak – a megküldött lakossági értesí-
tőben megjelölt időpontban – a legközeleb-
bi, közúti közlekedésre alkalmas, a lomta-
lanító gépjármű által megközelíthető helyre 
szükséges kirakni, mivel kizárólag ez eset-
ben tud az FKF Nonprofit  Zrt. annak el-
szállításáról gondoskodni.
Veszélyes hulladékok átvételére min-
den lomtalanítási körzetben az elszállí-
tás napján ideiglenes gyűjtőpont létesí-

tésére is sor kerül. A veszélyes hulladé-
kok leadására a lomok kihelyezését köve-
tő napon van lehetőség. A kijelölt gyűjtő-
pontokon leadható veszélyes hulladékok: 
sütőolaj és göngyölegei, festékmaradék 
és göngyölegei, olajos műanyag flakon, ol-
dószerek, hígítók, növényvédőszerek, ak-
kumulátor, szárazelemek, elektromos és 
elektronikai hulladék, gumiabroncs, szóró-
palack, fénycső, gyógyszerhulladék
A lomok kihelyezésének módját és ide-
jét a közterület-felügyelet ellenőrzi. 
Amennyiben bárki problémát észlel vagy 
segítségre szorul a lomok kihelyezésében, 
hívja III. kerületi lomtalanítási forródrót te-
lefonszámot (+36-30-338-5926), mely áp-
rilis 1-jétől 0-24 órában áll rendelkezésre.

A Óbuda-Békásmegyer Közterület-fel-
ügyelete a lomtalanítás teljes időtartama 
alatt fokozottan ellenőrzi azokat a hely-
színeket, ahová a lomok kipakolása törté-
nik. A felügyelet munkatársai fokozottan 
felhívják a figyelmet arra, hogy a közte-
rületre kihelyezett lomok elvitele lopásnak 
minősül, tettenérés esetén értékhatártól 
függően szabálysértési bírság kiszabásá-
ra vagy rendőrségi feljelentés megtételé-
re kerül sor!
Aki valamilyen oknál fogva lemarad az évi 
rendszeres és ingyenes lomtalanítás idő-
pontjáról, annak térítés fejében lehetősé-
ge van egyedi időpontot kérni a Főváro-
si Közterület-fenntartó zöldszámán: +36 80-
353-353, vagy e-mailben a fkfzrt@fkf.hu-n.
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Az Óbudai Múzeum Goldber-
ger Textilipari Gyűjteménye 
munkatársai március 28-án 
tárlatvezetésen kalauzolták a 
sajtó képviselőit az egykor 
világhírű Goldberger gyár 
épületében kialakított textil-
gyűjteményben, amelyről ta-
lán még az Óbudán lakók 
sem tudnak mindent. Ezt kö-
vetően pedig részt vehettünk 
egy festőnövényes mini 
workshopon, ahol megmu-
tatták, milyen modern alter-
natív programokat kínálnak 
látogatóiknak a Goldberger 
Műhelyben. 

Öt egységre 
bontva

Az Óbudai Múzeum 
Goldberger Textil-

ipari Gyűjteménye ál-
landó kiállításával méltó 
emléket állít a Goldber-
ger Ferenc által 1784-ben 
alapított, és több mint 
200 éven át fennállt tex-
tilgyár történetének. Ta-
más István tárlatvezető-
től megtudtuk, hogy a ki-
állítás öt nagy egységre 
bontva mutatja be azt a 
folyamatot, amelynek so-
rán a néhány fős manu-
faktúraként induló kék-
festőműhely – a család 
egymást követő generá-
cióinak modernizálása 
következtében – világ-
hírű vállalattá fejlődött. 
Ezzel nem csak Óbuda 
életére volt nagy hatás-
sal, hanem meghatáro-
zó szereplőjévé vált a ko-
rabeli magyar gazdaság-
nak is. A kiállítást meg-
tekintve ugyancsak vá-
laszt kaphatunk arra, 
hogy a gyár miként élt to-
vább a szocialista gazda-
ságpolitika korszakában, 
illetve mi vezetett a meg-
szűnéséhez. Mindemel-
lett a kiállítás arra is tö-
rekszik, hogy számos in-
teraktív elem segítségé-
vel érthetővé tegye a tex-
tilnyomás technológiáját.

Műhelytől a gyárig
A kiállítás első része 

az 1779–1828-as idő-
szakot öleli fel, bemu-
tatja a Goldberger csa-
lád óbudai letelepedésé-
nek XVIII. századi tör-

ténetét, majd az 1784-
es kékfestőműhely meg-
alapítását. Mindemellett 
a kiállítótérben megis-
merkedhetünk a kékfes-
tés folyamataival is (amit 
a szerencsés résztvevők-
nek egy workshopon ké-
sőbb a gyakorlatban is 
volt módjuk elsajátítani). 

A kiállítás második sza-
kaszában az 1828–1875 
közötti időszakot ismer-
hetjük meg, amikor a csa-
ládi manufaktúrából gyár 
lett Goldberger Sámu-
el, Goldberger Fülöp és 
a harmadik generáció ré-
vén. Itt követhetjük nyo-
mon a kis kékfestőüzem 
fejlődésnek indulását, ami 
a család innovatív szem-
léletének köszönhető, a 
számtalan technikai újí-
tás bevezetését, amelyek-
nek következtében újfaj-
ta kelmék előállítására 
adódott mód. A fejlődés 
következtében a családi 
üzem gyárkiváltságot ka-
pott, így megteremtődött 
annak lehetősége, hogy a 
kis üzemből nagy volu-
menű gyár jöjjön létre.

Generációk 
és világhír

A kiállítás egy követ-
kező részében tárlatveze-
tőnk az 1876–1913 kö-
zötti időszakba, Goldber-
ger Bertold és a negyedik 
generáció mindent átha-
tó modernizációs világá-
ba kalauzol el bennünket, 
amikor az a mintegy négy 
évtizedes időszak kísér-

hető nyomon, amelyre a 
nagyarányú gépesítés, a 
technikai újítások, a mo-
dern technológiák alkal-
mazása jellemző.

A gyár Goldberger Leó 
vezetése alatt, 1913–
1945 között érte el a vi-
lágsikert. Az igazi elis-
merést a két világhábo-
rú közötti időszak hoz-
ta meg a gyár számára, 
amely egyes elemei a ki-
állítás negyedik egység-
ében kísérhető végig. A 
vertikális vállalattá fej-
lődött üzemben készített 
textíliák ekkor hódították 
meg a világot, a folyama-
tos újításokkal előállított 
egyedi anyagok nemzet-
közi elismerést vívtak ki 
a „Goldbergernek”.

Alternatív 
programok

Az 1947–1997 közötti 
fél évszázadban a Gold-
berger gyár különös idő-
szakával és a gyár fel-
számolásával ismerked-
hetünk meg. A kiállítás-
nak ebben az utolsó rész-
ében a szocialista időszak 
technológiáit és termé-
keit kísérhetjük nyomon, 
majd a ’90-es évek vé-
gén bezáró gyár történe-
te, eseményeinek össze-
foglalása látható egyedi, 
interaktív elemeket fel-
használó megjelenítés-
ben. 

Aki pedig a tárlatveze-
tést követően részt vett a 
múzeum festőnövényes 
workshopján, az megta-

nulhatta, milyen érdekes 
és szép, de nehéz kézmű-

ves mesterség a kékfes-
tés. Ebben ezúttal Hajga-
tó Sára, a Botanika már-
ka megalkotója és terve-
zője volt az „alkotók” se-
gítségére. Ugyanakkor 
megtudhattuk, milyen to-
vábbi modern alternatív 
programokat kínálnak lá-
togatóinknak a Goldber-
ger Műhelyben. 

Az óbudaiaknak pedig 
talán már nem újdonság, 
hogy a kerületben lakók-
nak a kiállítás látogatása 
ingyenes. Az óbudai is-
kolák számára a csopor-
tos tárlatvezetés is ingyen 
kérhető előre a Goldber-
ger Textilipari Gyűjte-
mény munkatársaitól.

B. Z.

Az óbudai Goldbergerék arany korszakai

Raáb Márton és fele-
sége, Hiedl Mária 

által 1886-ban állított, ti-
pikus emlékező, és meg-
lehetősen hányatott sor-
sú kereszt a Külső-Bécsi 
út, Szőlővész utca sarkán 
lévő Fogadalmi kápol-
na előtt található. Annak 
idején, az Aranyhegyen 
szőlőültetvények voltak. 
Egy évben a phyloxe-

ra rovar teljesen letarol-
ta, kipusztította a szőlő-
tőkéket. Ennek a tragédi-
ának emlékére állították 
a kápolnát 1885-ben. A 
nagy filoxérajárvány em-
léke még ma is kísért az 
óbudaiak lelkében, ezért 
minden év szeptember-
ében misével emlékez-
nek a kápolnában a sző-
lővészre.

Óbuda kulturális értékei
A Filoxéra kereszt

Fotók: Zumpf András
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Örmény kőkereszt felszentelése
Óbuda-Békásmegyer Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzata és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
az örmény kőkereszt felszentelési ünnepségét ápri-
lis 24-én 17 órakor tartja a Serfőző utca és Lajos ut-
ca találkozásánál. Ünnepi beszédet mond Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Serkisi-
an Szeván Simon, Óbuda-Békásmegyer Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke. A keresz-
tet felszenteli Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-met-
ropolita. Közreműködik a Voszkeberán énekkar.

Német kórustalálkozó
A Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesü-
let németnyelvű egyházi kórustalálkozót szer-
vez április 21-én 15 órai kezdettel a békásmegye-
ri Szent József Templomban (Templom utca 18.). 
Minden érdeklődőt várnak az eseményre.

Kamaraest
Hangverseny a békásmegyeri Megbékélés Háza 
templomban április 30-án 19 órai kezdettel: Scholz 
Melinda (fuvola), Gulyás Márta (zongora), Rózsa Ri-
chárd (gordonka) kamaraestje. Blavet: g-moll szoná-
ta; Schubert: B-dúr impromptu, op. 142, no. 3; Corel-
li: La Follia; Weber: g-moll trió fuvolára, gordonkára 
és zongorára, op. 63 szerepel műsoron. (A hangver-
seny ingyenes. Cím: Királyok útja 297., Újmegyeri tér.)

Magyar tájak
A fenti címmel nyílt kiállítás a neves óbudai festőmű-
vész, Krupa József alkotásaiból a Táborhegyi Nép-
házban. Az elismert művész érdeklődését a tájábrá-
zolás köti le. A XVII.-XVIII. század festőinek szem-
léletét és technikáját tanulmányozva olyan képeket 
fest, melyek visszavezetik a nézőt évszázados tá-
jélmények felelevenítéséhez. A 89 éves művész ma 
is aktívan dolgozik. A mostani kiállítás a régebbi és 
újabb műveiből tár a nézők elé válogatást. (A tárlat 
április 18-ig tekinthető meg nyitvatartási időben. Cím: 
Toronya utca 33.)

Kavicsképek
Papp Tímea: A kő lelke – Kavicsképek című kiállí-
tása a Kaszásdűlői Kulturális Központban (3K) te-
kinthető meg április 28-ig ingyenesen. Az alkotó, A 
kő lelke megálmodója kavicsokból és kövekből ké-
szít gyönyörű képeket, melyek leginkább a romanti-
ka világába kalauzolja a látogatókat. Visszatérő té-
mái: család, otthon, az állatok és a tenger. (Cím: 
Pethe Ferenc tér 2. ) 

A Biblia világa
Folytatódik az újévben az Ellentmondások a Bib-
liában? című előadássorozat az Óbudai Kulturális 
Központban. A téma iránt érdeklődőket keddenként 
18.30 órától várja az előadó, Filep György. 

A hátralévő program
Április 17-én: Jézus békeszerető volt, vagy hadüze-
netet hirdetett? • Április 24-én: Van-e örökké égő 
tüzes pokol büntetésként Istennél? (Belépőjegy: 
200 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Felvétel a kórusba és a tánccsoportba
Kedves óbudai polgárok! Várjuk önöket a Hagyo-
mányőrző Német Nemzetiségi kórusunk illetve 
tánccsoportunk soraiba! Egy-két próbát megér, 
hogy meghallgassák hogyan zajlik az élet a kórus- 
illetve a táncpróbán! Jelentkezni lehet a 06-70/685-
2122-es telefonszámon.

„Agyagedénybe zárt Isten-
sugár az ember” – Gárdonyi 
Géza öröksége a nyugdíja-
sok műveltségi vetélkedőjén.

Az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intéz-

mény vendége volt Kel-
ler Péter, Gárdonyi Géza 
dédunokája, akinek nem-
csak hobbija, küldetése is 
a Gárdonyi-kutatás. 

Nehéz az emberről ke-
resztény szemmel ennél tö-
mörebb és szebb meghatá-
rozást adni, mint ahogyan 
Gárdonyi fogalmazott. 
Keller Péter szerint dédap-
ja meg tudta valósítani azt 
a csodát, hogy mindenki 

úgy értelmezze a regénye-
it és annak mondanivalóját, 
„rezgését” ami az íróban 
volt akkor, amikor megírta 
azt. Gárdonyi töretlen nép-
szerűségének alapja, hogy 
hitet tudott adni és ad ma 
is olvasójának.  Minden, 
amit leírt, nyomot hagy az 
emberben, a szép és nemes 
pedig az olvasó javára vá-
lik. Keller péter előadásán 
150 óbudai nyugdíjas pol-
gár vett részt. Mindannyi-
an úgy érezték, hogy sokat 
meríthettek a híres író szel-
lemiségéből. Dédunoká-
ja elkötelezetten ápolja és 
gyűjti azokat az emlékeket 
is, amelyek nem közismer-

tek.  Az előadás az idős-
klubok tagjai között meg-
hirdetett Gárdonyi Géza 
életéről és munkásságáról 
szóló műveltségi vetélke-
dőre való felkészülés fon-
tos állomása volt, melyet 
március 22-én 100 óbu-
dai nyugdíjas részvételé-
vel rendeztek. A 19 csapat-
ból négy maximális pont-
számot ért el, így a máso-
dik fordulóban a helyezési 
sorrendet már csak az idő-
eredmény tudta eldönteni. 

I. helyezést ért el: 
Meggyfa csapata. II. he-
lyezést ért el: Víziorgona 
I. csapata. III. helyezést 
ért el: Almási I. csapata.

Gárdonyi öröksége

Az irodalom mellett ezúttal is 
a képzőművészeté volt a fő-
szerep a Csillaghegyi Közös-
ségi Házban a március 14-ei 
Csillagdélutánon, amikor Gyi-
mesi László író, költő megnyi-
totta T. Kardos Ferenc amatőr 
természetfotós tárlatát, majd 
Barna T. Attila óbudai költő 
munkásságát mutatta be.

T. Kardos Ferenc ama-
tőr fotográfus 30 éve 

lakik Csillaghegyen, a 
Duna közelében. 2013-tól 
fényképezi a partot kom-
pakt gépével. Első há-
rom képe az az Ombuds-
mani Hivatalban rende-
zett „Római-part – amed-
dig tart” című kiállításon 
jelent meg. „2014-ben „Bu-
dapest – Róma-part” cím-
mel fotónaptárat készített a 
csillaghegyi partszakasz-
ról. Három képpel szere-

pelt „A Római-part” cí-
mű I. Óbudai Fotótárlaton. 
2017-ben „A Római té-
len” címmel 13 képét mu-
tatták be a K11 Művésze-
ti és Kulturális Központ-
ban. A Föld napja alkalmá-
ból szervezett „Fény és ár-
nyak” című fotópályázaton 
alkotói különdíjat kapott, 
és egyéb témákban (szilu-
ett, Aquincum) is szerepel-
tek képei kiállításokon. Fo-
tóit a Digitális Fotó Maga-

zin is közölte. A Csillag-
hegyi Közösségi Házban 
a víz világnapja alkalmá-
ból mostani kiállításán a 
Duna csillaghegyi szaka-
szának szépségeit kívánta 
bemutatni. Barna T. Attila 
Óbudán él, a középnemze-
dék egyre markánsabb írá-
sokkal jelentkező költője. 
Négy önálló kötete mellett 
antológiák, folyóiratok so-
kaságában szerepel, rangos 
díjak birtokosa. 

Irodalom és fotó Csillaghegyen

Fotó: Antal István
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Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
Alapítvány a Komplex Egészségért 18114036-1-41
Amadeus Művészeti Alapítvány 18061024-1-41
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
A Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676-2-41
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Aquincum Iskoláért Alapítvány 18112553-1-41
Aquincum-Mocsáros Egyesület 18099445-1-41 
Aranyág Mozgássérült 
és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
„A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány 19009557-2-43
Atlétikai Sportegyesület Rómaifürdő 18106228-1-41
Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41
BALU Sport Egyesület 18117644-1-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány   19676906-1-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány  19673752-1-41
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer 18065475-1-41
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Budai Motor Klub 19802697-1-41
Budapesti Budo és Mozgásművészeti Közhasznú Egyesület 18125476-1-41
Budapest III. kerületi polgárőr Egyesület 18135327-1-41
BHRG Alapítvány  18241343-1-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergő Gyerekekért Alapítvány  18258150-1-43
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány  18127887-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő SE 18126381-1-41
Csillaghegyi polgári Kör Egyesület   18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
Derűs Évekért Alapítvány 18129621-1-41
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros 
és Szabadidősport Egyesület 18112735-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcművészeti Iskola (Hapkidosuli) 19704692-1-41
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41
Elveszett Állatok Alapítvány 18113633-1-41
Erdőalja Alapítvány 19020305-1-41
Erős Várunk Alapítvány  18072251-1-41
Esések Iskolája Egyesület 18336377-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Európalánta Közhasznú Egyesület  18026827-1-41
Félkör Alapítvány 18299951-1-13
Flexit Szabadidősport Egyesület  18735202-1-41
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány 18101041-1-41
FULLSpORT SE 18117778-2-41
Fürkésző Tudás Közhasznú Alapítvány  18218233-1-13
Gankaku Sportegyesület 18121094-1-41
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület 18086924-1-41
Ganz Villamossági Evezős Klub  18087808-2-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülő Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
GRUBER´S GYM Sportegyesület 18085143-1-41
Gyermekeinkért´91 Alapítvány 19700478-2-41
Gyermekek Egészségnevelő prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
„Gyermekek a Művészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
Hegedűs István Alapítvány  19651879-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41
„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
„Iskolánkért” Alapítvány (Krúdy Gyula Ált. Isk.) 19703653-1-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Jövőbarát Alapítvány 18110458-1-41
K2 Funsports Club  18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Kassák Alapítvány 19666969-1-41
„Kastély Óvoda” Alapítvány 18090941-1-41
Kaszások  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41
Kerekecske Óvodai Alapítvány  19675974-1-41
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41
Kis Hőseink Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekek  
Gyógyulásáért és Családjaik Élhetőbb Jövőjéért 18269253-1-41

Kiss Áron Magyar Játék Társaság 19039224-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
KÖSzI Alapítvány 18052552-1-41
Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41
„Krottendorf” Német Hagyományőrző Egyesület 18121991-1-41
Külker Evezős Klub 18001903-2-41
Lakóközösségek Életminősége Javításáért 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület 18121977-1-41 
Legyen a Betű Jó Barát Alapítvány 19666608-1-42
Legyetek Jók Alapítvány  18117826-1-41
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Macskaárvaház Alapítvány  18399680-1-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztő, Oktatási, Nevelési, 
Módszertani Továbbképző Központ 18125342-1-41
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány  18081967-1-41
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a pénzügyi Műveltségért 18136586-1-41
Mi Világunk Alapítvány 18203631-1-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1-41
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511-1-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Művészettel-Tudománnyal-Hittel 
a Közösségért Közhasznú Egyesület 18281167-1-41
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Neurofibromatózisos Betegek és Segítőik Társasága 18032729-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 18127021-1-41 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277-1-41
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Óbudai Danubia zenekar Nonprofit Kft 22365503-2-41
Óbudai Jubileumi zenekar Egyesület 18123656-1-41
Óbudai Erőemelők Sportegyesülete  18521205-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Nagy László-zÁpOR Diáksport Egyesület 18275870-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sakkiskola Egyesület  18505294-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Társaskör Művészeti Munkáját Támogató Egyesület  18085112-1-41 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
Összefogás Óbudáért Egyesület 18151400-1-41
pais Dezső DSE 19025537-1-41
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41
panoráma Életvitel és Sportegyesület  19670591-1-41
pÉNUÉL Békásmegyeri Evengélikus Gyülekezetépítő Alapítvány 18075096-1-41
peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 19010289-1-42
pRO AQUINCO Alapítvány 19674076-1-41
previfitt Sportegyesület 18136201-1-41
Rave Dance Sporttánc Egyesület  18132094-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány   19652533-1-41
Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő 
és Diák Vízisport Egyesület 18040551-1-41
Reménysugár az Idősekért Alapítvány 18122370-2-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41
Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41
Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41
Szérűskerti Napraforgók Alapítvány  10325737-4-44
T-Art Alapítvány 19635600-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (pais Dezső Ált. Isk.) 18130535-1-41
Történelmi Lovas Egyesület 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Tung Harcművészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Universum Taekwondo Team Harcművészeti 
és Kulturális Sportegyesület 18108141-2-41
Új Világ Egyesület 18701146-1-41
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572-1-41
Vasas Centenárium  Alapítvány 18123649-1-41
„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41
Vízililiom Egyesület   18119323-1-41
Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület 18126453-1-41
zöld Almák Óvoda Alapítvány  18076994-1-41
zöld Erdő Hagyományőrző és Szociális Egyesület  18022823-1-41
zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel azonban 
nagymértékben segíti a kerületben működő civil szervezetek munkáját. Kér-
jük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dolgozó 
civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szervezeteink egész éves munkáját 1 
percnyi odafigyeléssel!
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Az Óbudához erős érzelmi 
szálakkal kötődő kiváló úszó 
sokkoló bejelentést tett kö-
zösségi oldalán. „Köszönöm, 
vége! Életem legnehezebb 
döntését meghozva búcsút 
mondok a versenyszerű 
úszásnak. Nem vagyok fel-
adós típus, de beláttam, hogy 
el kell engedjem. Hálás va-
gyok az egész nemzetnek, 
hogy mögöttem álltatok és 
megnyerhettem mindent, 
amit úszó megnyerhet. Hat 
évig voltam veretlen az egész 
világon. A medencének nem 
fordítok hátat, a magyar 
úszás számíthat rám”. 

G yurta Dani sikeres 
pályafutását már 

előre megjósolta az edző 
pápa, Széchy Tamás. A 
11 éves úszóban a jövő 
nagy bajnokát látta. Ah-
hoz, hogy jóslata való-
sággá váljon, Dani gyer-
mekien komoly elhatáro-
zása is kellett: „Olimpi-
ai bajnok akarok lenni!” 
– mondta. 

És a valóság? Mindket-
tőjüknek igaza lett. Óbu-
da büszkesége nagy utat 
tett meg az első nemzet-
közi versenye (2003. évi 
vb 200 méteres gyors-
úszás 56. hely) és a sikert 
sikerre halmozó fellépé-
sei között. A dicsőséges 
időszakokat eredményte-

len, reményvesztett évek 
tették kétségessé, ám 
Gyurta Dani nem adta fel 

álmait. A 2012-es olimpi-
án 200 méter mellúszás-
ban aranyéremmel ünne-

pelt, amit világ-, olimpi-
ai- és Európa csúcsa még 
értékesebbé tett. 

A Veres péter Gimnázi-
um egykori diákja révbe 
ért. Versenyzői pályafutá-
sa befejeződött ugyan, de 
a hazai úszósport tovább-
ra is számíthat rá. A Ma-
gyar Köztársaság Érdem-
rend Lovag-, Tiszti- és 
Közép Keresztje által ki-
tüntetett, Nemzetközi Fair 
Play-díjas Gyurta Dáni-
el a Nemzetközi Olimpi-
ai Bizottság (NOB) Spor-
tolói Bizottság tagjaként 
és a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (NOB) tagjaként 
továbbra is az úszás köze-
lében marad. Búcsú verse-
nyét is igyekezett emléke-
zetessé tenni: úszó pálya-
futása utolsó ötven méte-
rét hét gyermekkel együtt 
tempózta végig. 
Kép és szöveg: Lovas A. 

Gyurta Dániel befejezte az úszást

Búcsú a csillaghegyi uszodától
A kőr bezárult. Gyurta Dániel egy rövid búcsúra visz-
szatért arra a kedves emlékű helyre, ahonnan elin-
dult sikeres pályafutása. A csillaghegyi uszodában el-
ső mentora Gyepes Lajos, valamint edző fia, Gyepes 
Ádám és a szakosztály népes gyerekserege fogadta. 
Gyepes Lajos beszédében színesen idézte fel a régi 
történeteket, majd a népszerű Dani adott hasznos ta-
nácsokat a minden szavát áhítattal hallgató úszópa-
lántáknak. A beszélgetéssel, aláírások kiosztásával 
eltöltött rövid idő után a bajnok még egyszer körbejár-
ta tekintetével a kedves helyszínt, majd a felidézett ré-
gi emlékektől meghatódva távozott az uszodából.

Az Óbudai Fless Sportegye-
sület vívói figyelemre méltó 
eredményeket értek el az el-
múlt időszak versenyein.

A z első fegyverté-
nyük a juniorok or-

szágos bajnokságához 
köthető, ahol csapatver-
senyben második helyen 
végeztek. Az éremszer-
zés a kadet korosztály 
országos seregszemléjén 
folytatódott. A lány csa-
pat nem hagyott kétséget 
afelől, hogy a mezőny-
ben nincs nála erősebb 
egység. A Debreceni No-
émi, Kolczonay Borbála, 
Kovács Vivien, Szarvas 
Rita összetételű kvartett 
magabiztosan nyerte a 
csapatversenyt és - hab a 
tortán - Kolczonay Bor-
bála az egyéni verseny-
ben is aranyérmes lett. 

A Fless vívók nagy me-
netelése az oroszorszá-
gi Szocsiban folytató-
dott. Ezen az erős me-
zőnyt felvonultató ver-
senyen Kolczonay Bor-
bála egyedül képviselte a 
klubot. De nem is akár-
hogyan: a magyar válo-
gatott oszlopos tagjaként 
nem kard-, hanem tőrél-
re hányta ellenfeleit és az 
ugyancsak remek formá-
ban vívó társaival (Büki 
Lili, Dékány Kinga, Mu-
hari Eszter) Európa-baj-
noki címet szerzett.

Az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata tá-
mogatásával működő, 
főleg III. kerületi fiata-
lokat foglalkoztató Fless 
SE sikereinek értékét nö-
veli, hogy a Fodros Álta-
lános Iskola tornaterme 
nem kimondottan ideá-

lis helyszín az igényes 
szakmai munka számá-

ra. Ennek ellenére évek 
óta eredményes műhely, 
az edzők és a versenyzők 
panaszkodás nélkül, elhi-

vatottsággal teszik a dol-
gukat. A sikerek láttán, 
nem is olyan rosszul.

lovas

Tőrrel kivívott sikerek

A képen az Európa-bajnok Kolczonay Borival (balról a második) felálló magyar kadett válogatott
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Ismét prímán szerepeltek a 
Római Sport Egyesület fia-
tal úszói: kiváló eredmény-
nyel zárták a szombathelyi 
országos úszóversenyt feb-
ruár 25-én. 

N emes Boldizsár 100 
méteres mellúszás-

sal arany-; Király Kitti 50 
méter pillangón arany-; 
Körmöci Csenge 100 mé-
ter gyorson ezüst-, 50 
méter gyorson bronz-, 
50 méter mellúszásban 
bronzérmet szerzett. Sá-
rosi Patrícia 100 méter 

háton bronz-, Király Nel-
li 100 méter mellúszás-
ban ezüst-, 50 méter 
háton ezüstérmet nyert. 
Liebscher Júlia 50 méter 
gyorsban ezüst-, 100 mé-
teres mellúszásban ezüst-, 
Schramkó Luca 100 mé-
teres mellúszásban bronz-
érmet ért el. A versenyen 
részt vett még Horvát-
Milvich Benedek, Horvát-
Milvich Botond, Kosztadi-
nov Pé ter, Sárosi Barna-
bás, Báti Boróka, Hor-
tobágyi Bence, Schram-
kó Levente. Valamennyi-

en megjavították legjobb 
idejüket. Összesítve az 
érmek száma: 2 arany, 5 
ezüst, 4 bronz. 

Ismét remekeltek a fiatal úszók
Két arany, 5 ezüst, 4 bronz a mérleg

Mozgalmas téli események 
után már a versenyekre „he-
gyezik” csúcsformájukat a 
Külker-Óbuda EK evezősei. 
Előtte azonban a száraz 
edzéseké volt a főszerep, a 
munkaigényes, verejtékkel 
teli foglalkozásokat mindig 
amolyan „szükséges rossz” 
programként élik meg a ver-
senyzők.

Decemberben alapo-
zó edzésekkel, ja-

nuárban szlovákiai sí-
futótáborral, februárban 
az országos ergométeres 
bajnokságon való indu-

lással telt a felkészülési 
időszak. Ez utóbbi ver-
senyen az erőnlét mellett 
már a technikai tudás 
is vizsgázott. Az edzők 
legnagyobb örömére va-
lamennyi külkeres in-
duló bizonyította, hogy 
nem lazsált a korábbi 
edzéseken. Az öt meg-
szerzett éremből Gadá-
nyi Zoltána két aranyér-
met szorgoskodott össze, 
rajta kívül Kiffer Dori-
na és Mile Anna ezüs-
töt, Benda Orsolya pe-
dig bronzot szerzett. 

Örömteli hír, hogy 
március közepén vízre 
került a stég, ami min-
den évben a szezonkez-
dés csalhatatlan jele. A 
versenyidény a tavaszi 
hosszú távú versennyel 
kezdődik, utána rendezik 
Szegeden az első váloga-
tó és tájékoztató futamo-
kat. Remélhetőleg a már 
a korábbi években meg-
szokott Külker sikerek-
kel.                         lovas

Rajtra készen 
a Külker-evezősök

Sakk emlékszimultán
Az Óbudai Széchenyi Kör és az Óbudai Kulturális 
Központ szervezésében rendezik a III. Széchenyi 
Sakk Emlékszimultánt április 21-én 15.30 órakor 
az ÓKK-ban. A 20 táblán zajló szimultánt Csom 
István nemzetközi nagymester, olimpiai bajnok, 
az Óbudai Széchenyi Kör elnöke tartja. A sokak 
által kedvelt szellemi bajvívás nem csak a részt-
vevőknek, a nézőknek is remek lehetőségül szol-
gál arra, hogy tovább mélyítsék tudásukat. A ren-
dezvény védnöke: Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere. 
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Szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettázás, -javítás, -csiszolás, víz-gáz szere-
lés, csempézés, villanyszerelés, kőműves, la-
katos, asztalos munkák, ajtó-ablakcsere, taka-
rítás garanciával, azonnalra is. Tel.: 202-2505; 
06-30/251-3800 Halász Tibor
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150 
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hibá-
sat is). Kiszállás-bevizsgálás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-
0601
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi takarí-
tását, nagytakarítását vállalom közületeknek, 
magánszemélyeknek. Tel.: 202-2505, 30/251-
3800 Halász Tibor
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanysze-
relő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Épület-felújítás: családi házak, laká-
sok, társasházak teljeskörű felújítása. Tel.: 
06(20)259-6319, 06(1)781-4021 www.telek-
rendezes.hu
 Kert-telekrendezés: metszés, permete-
zés, favágás, bozótirtás, térkövezés, keríté-
sépítés, betonozások. Tel.: 06(20)259-6319, 
06(1)781-4021 www.telekrendezes.hu
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
pvc, szőnyegpadló lerakás. Minőségi precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu
 Parkettacsiszolás, -lakkozás, -javítás, fes-
tés, mázolás, tapétázás. Tel.: 06(70)280-0479; 
(1)793-1229
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze-
relés, burkolás, laminált parketta lerakása ma-
gánszemélyek, közületek részére. 06(30)212-
3308
 Lakásfelújítás! Festés, burkolás, gipszkar-
ton szerelés, parkettázás. Rövid határidővel! 
+36-30-342-2009
 Víz, gáz, fűtés szerelés, javítás 40 éve ren-
dületlenül. 06(20)423-5812
 Vízvezeték-, központifűtés-szerelés. In-
gyenes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz 
péter. Tel.: 06(70)397-3869
 Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-
20-264-7752
 Könyvelőt keres Budapesten? English-rus-
sian-hungarian? Professional help! Tel.: 06-
70-395-6565 e-mail: budapesthungary7@
gmail.com

Egészség
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10., a Flóri-
án téri piac mellett. Fogsor akciós ára nyugdí-
jasoknak 55.000 Ft. Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller zoltán főorvos
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas kedvez-
mény! Ajándék frissítő lábmasszázs! Tel.: 06-
20-806-7783
 Esztétikai és gyógypedikűr, fogyasztó- 
és visszérkezelések, nyomásterápiás nyirok-
masszázsgép. Nyugdíjasoknak 20% kedvez-
mény! 1039 Budapest, Kabar u. 5. Tel.: 06-
20/921-5726 www.kezeslabapolas.hu

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Kémia, biológia tantárgyakból érettségi-
re való felkészítést vállalok. Tel.: 06(30)203-
2077
 Ismerkedik a számítógéppel, vagy csak 
tervezi? Segítek az elején, aztán már megy 
egyedül is. 5.000 Ft/2 óra/fő. Több személy 
esetén kedvezmény. +3630/394-7753
 Matematika, fizika, kémia tanítás minden 
szinten, felzárkóztatás, bukáselhárítás – Ön-
nél. Tel.: 06(70)222-2257

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porce-
lánt, bizsukat, könyveket, írógépet, varrógé-
pet, szőrmét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 
06(20)544-0027
 Készpénzért vásárolunk arany, ezüst, bo-
rostyán, korall ékszereket, karórákat. Arany 
1950Ft/g-tól 10.000Ft/g-ig, ezüst 90Ft/g-tól 
120Ft/g-ig, Bp. V. k. Kígyó u. 4/6., nyitva: 10-
15, tel.: +36-20/340-7350, 06-1/792-1692
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat 
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 
06-20/425-6437

 

Régiség
 19-20. századi magyar és külföldi művé-
szek festményeit keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők részére. Nemes 
Galéria 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
Tel.:302-8696, 06-30/949-2900 E-mail: ne-
mes.gyula@nemesgaleria.hu
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képesla-
pot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.:266-4154 Nyitva: H-Sz 10-17, Cs 10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porceláno-
kat, bronzokat, antik órákat stb., teljes hagya-
tékot első vevőként legmagasabb áron. Ki-
szállás díjtalan. Tel: 06(20)280-0151, heren-
di77@gmail.com
 Készpénzért vásárolunk tört- és fazon-
aranyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar- és 
zsebórákat, borostyánt, Herendi porcelánt, 
festményt, antik bútort, hagyatékot. Fordul-
jon hozzánk bizalommal! Margit krt. 51-53., 

tel.: 1/316-3651, 30/944-7935, www.louisga-
leria.hu
 Exkluzív felvásárlás! Fazonarany-törtarany 
8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól, borostyán-korall 
5000 Ft/g-tól. Régipénz, érem, kitüntetés, ké-
peslap, karórák, Herend-zsolnay. Teljes hagya-
tékot! V. Szent István krt. 25. 0670/608-6082

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 BakosLak Ingatlan eladó és kiadó lakáso-
kat keres készpénzes ügyfelei részére. Tel.: 
06(20)974-0571
 Pátyon 1132 m2-es telek faházzal /20+16 
m2-es terasszal/, szerszámosházzal 4,9 M fo-
rintért eladó. 06(70)296-9374
 Ingatlaneladásában segítünk, csak abban 
a részfolyamatban, amiben kéri. Megfizethe-
tő és nincs jutalék. 9.000 Ft-tól igazi segít-
séget kaphat: www.simplyhome.hu. Telefon: 
+3630-394-7753
 Flóriánnál eladó 52 négyzetméteres abla-
kos konyhás panellakás harmadikon tulajdo-
nostól. 06-20/432-1979
 III. kerületben keresek eladó lakást kész-
pénzes fizetéssel!! Akár felújítandót is! Vá-
rom hívását!!! Tel.: +36-30-967-3067
 73 m2-es aquincumi 4/1. emeleti panel la-
kásomat eladnám vagy a környéken kisebbre 
cserélném +36-30/415-7034

Állás
 Női állatgondozót keresünk kutyákhoz, po-
mázra, heti 3 napra. Jogosítvány, iskolai vég-
zettség, kutyás tapasztalat szükséges. Érdek-
lődni: 06(20)424-9808

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

  Kőművest és segédmunkást keresek! Le-
het beugrós is. Tel.: 06-30/341-3423
 Konyhai kisegítőt, pultos lányokat kere-
sünk Bécsi úti Tesco-nál. Wok n’Go étterem. 
06-30-581-5567
 A Flórián térnél található lakásszövetkezet 
gondnok-helyettest keres. A munkakör betöl-
tésével kapcsolatban bővebb információ a 06-
70/277-1252-es telefonszámon.
 Takarítót (hölgyet) keresek közelben lévő 
irodaházba, esti műszakra. Munkaidő: 17-01. 
Kiemelt bérezéssel. Érdeklődni: 06-30/821-
0882 lehet.
 Gyakorlott takarítónőt keresünk részmun-
kaidőben. Munkaidő 5-8-ig, heti 5 nap. Bér 
50.000 Ft nettó, plusz bejelentés. Munkahely: 
V. Károlyi u. Tel.: 0620/368-7604
 Asztalos szakembert keresek budakalászi, 
több évtizede működő asztalosműhelyembe. 
Bérezés megegyezés szerint. Érdeklődni le-
het: 06-70/611-2303 telefonon, vagy a diera-
karoly@citromail.hu email címen.
 Óbudai általános iskolába takarítónőket 

keresünk délutánra 4-6 órában. Érdeklődni: 
06-20-980-5616
 Nyilvános WC üzemeltetéséhez részmunkaidős 
nyugdíjasokat keresünk. Tel.: 06/20-270-7161
 Vasalónőket felveszünk III. kerületi köz-
pontunkba. Bejelentett munka, kedvező kö-
rülmények. Kereset 160-200 ezer Ft között. 
Érdeklődni: 06-30/291-4715

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

Gondozás
 Megbízható hölgy vagyok, idősgondozást 
vállalok: bevásárlás, takarítás, orvoshoz szál-
lítás. Hívjon bizalommal: 0620-282-2891

Társkereső
 Rendezett körülmények között élő 69 éves 
nyugdíjas, 68 kiló, 158 cm magas nő vagyok. 73 
éves korig hagyományos értékrendű, budapesti 
úr barátságát keresem. Tel.: +36-30/275-9082
 161/77/61 éves budapesti nő keresi komoly 
kapcsolatra vágyó férfi ismeretségét. Tel.: 06-
20/582-0548

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

Nyitva : H-P 10-18.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Modellezés 
és elektronika

A Ganz Ifjúsági Műhelyben 7 
éves kortól modellező (hajó, vo-
nat, repülő stb.), 12 éves kortól 
elektronikai foglalkozásokra vár-
ják a fiatalokat, akik itt elsajá-
títják a technikai alapismerete-
ket. Jelentkezni lehet a helyszí-
nen, telefonon vagy e-mailben: 
Kövesdy Csaba, Hímző utca 11. 
(Bejárat az épület hátsó része 
felől. Tel.: 06-30-330-5117, ko-
vesdycsaba@gmail.com)
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III. Óbudai Fotótárlat 
– Aqua. Óbuda vizei

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
2018-ban harmadik alkalommal hirdeti 
meg fotópályázatát. Az előző két évben 
több száz résztvevővel, ezernyi bekül-
dött képpel és az Esernyős Galériában 
rendezett sikeres kiállításokkal kezdő-
dött program folytatódik. A tavalyihoz ha-
sonló feltételekkel, magas pénzdíjakkal 
meghirdetjük új fotópályázatunkat, mely-
nek címe: Aqua. Óbuda vizei. 
A Víz az Élet. Nélküle semmi nincs, ál-
tala minden lehet. A víz sokáig szelíd 
barát, de képes ellenség is lenni. Sok-
féle arca van, s azt fordítja felénk leg-
többször, amit szeretnénk, amire kíván-
csiak vagyunk. Az első emberi 
települések mindig valamilyen 
víz partján álltak. Eleink is tud-
ták, hogy a víz, a tiszta víz, az 
élővíz Kincs. Kincs, amit őriz-
ni kell. A víz a mi közös felelős-
ségünk, hogy az utánunk jövő 
generációknak is legyen belő-
le elég. Óbuda vizei. A legna-

gyobbtól a legkisebbig. Ősszel, télen, ta-
vasszal vagy a kánikulában most majd 
az Önök fényképein.
A pályázat idén is nyitott, nyilvános, 
azon foglalkozástól, életkortól és lakó-
helytől függetlenül bárki részt vehet, hi-
vatásos és amatőr fotósok egyénileg ne-
vezhetnek az obudaitarlatok.hu/foto-
tarlat honlapon. Pályázatot csak pon-
tosan kitöltött nevezési lappal fogadunk 
el, mely a honlapon lesz elérhető 2018. 
május 6-tól. A képek feltöltése is a hon-
lapon keresztül történik a meghirdetett 
időben. Nevezési díj nincs.
(További információk: obudaitarlatok.
hu/fototarlat, illetve az obudai.tarla-
tok@obuda.hu e-mail címen.)

Fotó: Antal István

Körtúra a Dunakanyarban
Az Összefogás Óbudáért Egyesület minden érdeklő-
dőt vár áprilisi túrájára. Útvonal: Zebegény vá.-Kós Károly 
tervezte katolikus templom-Trianoni emlékmű-kilátó-Csiz-
madia-völgy-Körtvélyesek Törökmező turistaház, Török-
mező-Malom-völgy-Zebegény. Időpont: 2018. április 28. 
(szombat). Távolság: 15 km. Szintemelkedés: kb. 300 m. 
A túra nehézségi foka: közepesen nehéz. Találkozó: Nyu-
gati pu. 8.40 órakor, a jegypénztáraknál (vonat indul: 9.07). 
Visszaút: Zebegény vá. menetrend szerinti vonattal (vonat 
indul: 18.07/19.02). Túravezető: Takács Andrea (+36-30-
350-8359). A túrára a fenti telefonszámon vagy az info@
osszefogasobudaert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.
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Gyenis Balázs, az MTA tudo-
mányos munkatársa az idő-
utazásról és hasonló tudo-
mányos érdekességekről 
tart előadást április 19-én 18 
órakor az Óbudai Platán 
Könyvtárban.

Létezik a fizikában 
olyan, hogy vélet-

len? Vannak multiverzu-
mok, párhuzamos vilá-
gok? Lehetséges az idő-
utazás? Néhány olyan 

kérdés, amire a fizikafi-
lozófusok próbálnak vá-
laszt találni. Arról, hogy 
mennyire sikerül eze-
ket a kérdéseket megvá-
laszolni, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Böl-
csészettudományi Köz-
pont Filozófiai Intézeté-
nek kutatója, Gyenis Ba-
lázs számol be a Platán 

Könyvtárban tartandó 
előadásában.

Rengeteg olyan – rész-
ben meglepő – fizikai el-
mélet született, amelyek 
mellett az ember nem tud 
csak úgy, szó nélkül el-
menni. És rengeteg olyan 
fogalmi, filozófiai, fizi-
kai probléma vetődik fel, 
amelyet szeretnénk job-
ban megérteni. A fizika-
filozófusok olyan tudó-
sok vagy kutatók, akik 
ezekkel a kérdésekkel 
foglalkoznak. Az egyik 
ilyen elmélet a kvantum-
mechanika, amely a XX. 
század elején született, a 
másik a relativitáselmé-
let, amely többek között 
Albert Einstein nevéhez 
kötődik.

Megismerhető a vi-
lág? Létezhet például az 
időutazás, amit a sci-fik-
ben szoktunk látni, vagy-
is hogy beszáll valaki 
egy gépbe vagy egy au-
tóba és átmegy egy tűz-
falon, vagy megnyom 
egy gombot, és eltűnik a 

gép, majd aztán egy má-
sik időpillanatban meg-
jelenik? Hogy a mi ak-
tuális világunkban van-
e ilyen időutazás, nem 
tudjuk. A kutatók szerint 
sokkal több adatra len-
ne szükségünk, mint ami 
egyébként ma rendelke-
zésre áll. 

Gyenis Balázs ígére-
te szerint az előadásá-
ban beszél majd az úgy-
nevezett „nagypapa-pa-
radoxon” helyes értel-
mezéséről is. Innen to-
vábblépve pedig tények-
kel támasztja alá, hogy 
Einstein általános rela-
tivitáselmélete viszont 

megengedi az időutazás 
lehetőségét. A fizikailag 
lehetséges időutazás be-
mutatását követően elő-
adása azzal a kérdés-
sel zárul, hogy tulajdon-
képpen milyen értelem-
ben is értik a fizikusok 
azt, hogy „lehetséges” 
az időutazás, és melyek 
ennek a lehetőség-foga-
lomnak a korlátai.

Az előadás nem igé-
nyel középiskolain túl-
mutató fizikai ismerete-
ket és képletek sem lesz-
nek. Az ingyenes prog-
ramra mindenkit várnak 
az Óbudai Platán Könyv-
tárba!

Lehetséges-e az időutazás? 

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
Csillaghegyi Találkozó: április 18-án 18 órától dr. 
Varga Tibor előadása „Pannónia nem veszítheti el 
angyal adta koronáját” címmel, Mátyás király emlé-
ke a magyar hagyományban. Helyszín: Csillaghegyi 
Közösségi Ház (Mátyás király út 13-15.)
Tavaszi virágvásár: április 21-én 8-tól 13 óráig nö-
vény- és virágvásár a közösségi ház udvarán. Hely-
szín: Csillaghegyi Közösségi Ház (Mátyás király út 
13-15.)
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 
7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, 
üres helyiségek bérbeadására
A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő 
Nonprofit Zrt.  Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, 
pénztári órák hétfőnként: 15-17.30, szerdánként: 8.30-12 és 13-16, csütör-
tökönként: 8.30-12 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az Óbudai Va-
gyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik ut-
ca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a 
pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben 
folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a 
pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pá-
lyázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden 
hónap utolsó munkanapjának 12 órája) követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására 
minden hónap utolsó munkanapján 12 órakor került sor az Óbudai Va-
gyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékelé-
séről a pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság az azt 
követő ülésén dönt.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az Óbudai Vagyonke-
zelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályá-
nál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3464). A pá-
lyázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefon-
számon és címen.
A pályázati felhívás teljes szövege felkerült 2018. április 5-től a www.obu-
da.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.

2018. évi nyári ifjúsági táborok támogatása
A pályázat célja: a III. kerületi gyermekek és fiatalok nyári, 
belföldi, szorgalmi időn kívüli (kivétel óvodák) táborozásá-
nak támogatása 
Szorgalmi idő a 2017/2018. tanévben: általános iskola ese-
tében 2017. szeptember 1.-2018. június 15; óvodák esetében 
szorgalmi időszak nincs meghatározva.
A pályázat kiírója: Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociá-
lis és Lakásgazdálkodási Bizottsága. A pályázat forrása: a 
2018. évi költségvetés. Kiírt pályázat összegének nagysága: 
7.000.000 Ft. A pályázaton elnyerhető támogatás mérté-
ke: maximum 150.000 Ft. A Balatonszabadi-sóstói tábor ese-
tén programszervezésre és eszközbeszerzésre: max. 50.000 
Ft.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. április 27. 12 óra.
Az önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi- 
és oktatási intézmények, valamint a kerületben működő álta-
lános iskolák a pályázatukat a szociális szolgáltató főosztá-
lyon, a civil- és egyházi szervezetek a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati irodáján (1033 Bp., Harrer P. utca 2.) forma-
nyomtatványon, írásos formában nyújthatják be.
Pályázni kizárólag az e célra rendszeresített adatlapon lehet. 
A pályázatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell be-
nyújtani. Az adatlap átvehető az önkormányzat ügyfélszolgá-
lati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve letölt-
hető az önkormányzat honlapjáról, a www.obuda.hu címről, 
ahol a pályázat teljes szövege is megtalálható.

IV. Óbudai Képzőművészeti Tárlat
• „NAP MINT NAP – jelen idő Óbudán” kétfordu-

lós képzőművészeti pályázat 2018 •
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a koráb-
bi évek tematikus tárlatainak folytatásaképpen, 
2018-ban negyedik alkalommal rendezi az Óbudai 
Képzőművészeti Tárlatot a Fő téri Esernyős Galé-
riában.
A kiállítás-sorozattal a III. kerületi önkormányzat-
nak és a tárlat szakmai kuratóriumának célja, hogy 
a városrészhez szorosabb-tágabb összefüggés-
ben kapcsolódó, a kerület sajátosságaira reflektá-
ló friss és színvonalas kortársművészeti alkotáso-
kat mutasson be. 
A 2016-os „Óbuda-Aquincum, személyes utak egy antik 
világba”, illetve 2017-ben „SZINDBÁD – ÓBUDA” cím-
mel rendezett, tematikájukban a kerület múltjának má-
ig nyúló hatásával foglalkozó kvalitásos és sikeres kiállí-
tások után a pályázat kiírói a jelen mindennapjai felé for-
dítják a figyelmünket.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2018-ban 
„NAP MINT NAP - jelen idő Óbudán” címmel 
képzőművészeti pályázatot hirdet.
A kétfordulós, nyílt beadású pályázaton részt vehet 
minden olyan professzionális alkotóművész, aki mű-
vészi tevékenységét hivatásszerűen végzi. Várjuk 
azoknak a művészeknek az alkotásait, akik a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének tagjaként, 
és/vagy valamely művészeti, szakmai szervezet aktív 
tagjaként is rendszeresen kiállító művészek. Pályáz-
hatnak továbbá azok a pályakezdő képzőművészek, 
akik rendelkeznek valamely szakirányú felsőoktatá-
si intézményben szerzett művész diplomával, illetve 
a képzőművészeti felsőoktatásban végzik jelenleg ta-
nulmányaikat. A pályázaton bármely alkotói eljárás-
sal, technikával, médiumban készült képzőművésze-
ti alkotással részt lehet venni. Csak a kiírásban sze-
replő témára reflektáló, más kiállításon és korábbi pá-
lyázaton még nem szerepelt, új képzőművészeti al-
kotásokat várunk. (A pályázattal kapcsolatos informá-
ciók megtalálhatóak honlapunkon: www.obudaitarla-
tok.hu/kepzomuveszetitarlat.hu)
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Április, az év negyedik hónapja, a 
megújhodás ideje. A meteoroló-
gusok tavaszhóként tartják szá-
mon, a régi magyar naptárak Sze-
lek havának, a népi hagyomány 
Virághozó, vigasztaló Szent 
György havának nevezi.

Az ókori rómaiak a hóna-
pot Mars isten kedvesé-

ről, Venusról nevezték el, akit 
Aperirenek is hívtak. Egy 
biztos, e hónap már a tavaszt 
jelzi, ekkorra már megérkez-
nek a fecskék, vándormada-
rak, éledeznek a növények a 
hosszú tél után. Az időjárás-
sal kapcsolatos régi jövendö-
lés az, ha áprilisban kellemes 
az idő, akkor rossz lesz május-
ban. Ha gyakran van vihar a hó-
napban, akkor az egész eszten-
dő csapadékos lesz. Bő lesz a ter-
més, ha nedves az április, az áp-
rilisi esőt virágos május és szá-
raz június követi. A húsvéti ün-
nepnapok mellett a hónap jeles 
napja április második felében, a 

24-ei György-nap, a sárkányölő 
vitéz névünnepe, amelyhez ma-
gyar nyelvterületen számos tava-
szi, évkezdő szokás fűződik. 

Ki volt Szent György? 
Az előkelő perzsiai származá-

sú György lovagot a római had-
seregben tanúsított vitézsége ér-
deméül Diocletianus császár ke-

gyeibe fogadta, és tekintélyes 
állami hivatalhoz juttatta. A lo-
vag Jézus követője lett, szem-
beszállt az uralkodó kegyet-
len keresztényüldöző politiká-
jával. Ezért börtönbe vetették, 
és miután a kínzások sem tán-
torították el hitétől, 303-ban ki-
végezték. A keresztény egyház 
azóta szentként tiszteli, számos 
legenda szól róla, az egyik sze-
rint legyőzte a szépséges ki-
rálylányt fogva tartó sárkányt.

Hazai szokások
Szent György napján történt 

meg az állatok első kihajtása, 
amit régen különböző boszor-
kányűző, rontáselhárító, illet-

ve szaporodást, tejhozamot kö-
vető praktikák öveztek. A jószá-
got nyírfaággal veregették meg, 
láncon, fejszén, ekevason, tű-
zön, a gazdasszony kifordított 
kötényén hajtották át, fokhagy-
mát kötöttek a nyakába. A házat, 
az ólat, az istállót körülfüstölés-
sel, zöld ág kitűzésével, felfor-

dított seprűvel igyekeztek meg-
védeni a gonosz szellemek ron-
tása ellen. 

Babvetés és gyíkfogás
Azt tartották, Szent György 

napján jó vetni babot, amely nem 
csak fontos eleségnövény volt, a 
babona szerint, ha rostán rázták a 
tarkababot, kiolvasható, ki a tol-
vaj, kik akarták a jószágot meg-
rontani, vagy a szerelmesek dol-
gát összekuszálni. Gonoszjáró 
napokon ezért egyes helyeken a 
nyakukba akasztott zacskókban, 
más vidékeken az emberek a zse-
bükben néhány szem babot hord-
tak magukkal a rontás ellen. A jó 
babtermést elősegítő hiedelmeket 
is ismerünk. például ültetés előtt 
három napig nyári esővízben áz-
tatták, amit előző nyárról őriztek 
erre a célra. Egyes vidékeken 
a vetés közben szidalmakkal 
illették, mert hiedelmük szerint 
akkor hozott bő termést.

A torokgyík megelőzésére 
tartották alkalmasnak a Szent 
György-nap előtt fogott gyíkot. 
A gyík torkánál háromszor vé-
gighúzták a gyűrűsujjukat, majd 
megkenték a saját torkukat, úgy 
védve voltak e betegségtől. 

Egyre több friss zöldség jelenik meg a piacokon, 
amit szívesebben fogyasztunk, akár ételben, 
akár nyersen, hiszen a zsenge karalábé vagy sár-
garépa magában is finom csemege. Néhány, az 
új zöldfélékből készíthető receptet ajánlunk.  

Karalábéleves grízgaluskával
Hozzávalók: 25 dkg karalábé, 25 dkg sár-

garépa, 1 fej vöröshagyma, 1/2 dl olaj, 1 evő-
kanál liszt, 1 csokor petrezselyem, kevés étel-
ízesítő, őrölt bors, só. A grízgaluskához: 1 db 
tojás, 5 dkg búzadara, kevés őrölt bors, só. 

Elkészítés: a répát és a karalábét közel 
azonos kockákra aprítjuk. Felhevített olajban 
a felaprított hagymával folytonosan keverget-
ve, vagy 5 percig dinszteljük. Meghintjük a 
liszttel, felengedjük  1,3 liter vízzel. Sózzuk, 
borsozzuk, egy kevés ételízesítővel puhulá-
sig, lassú tűzön főzzük. A tojást villával elha-
barjuk, belekeverjük a darát, sózzuk, borsoz-
zuk (hasonló az állaga, mint a kikevert tejfölé), 
és kb. 5 perc pihentetés után, a forró levesbe, 

melegített kanállal közel egyforma kis galus-
kákat szaggatunk, és lassú forralással, kb. 10 
perc alatt a zöldségekkel együtt készre főzzük, 
végül aprított petrezselyemmel meghintjük.

Csirkerizottó
Hozzávalók: 5 dkg vaj, 1 fej hagyma, 20 

dkg rizs,1 gerezd fokhagyma, 4 evőkanál fe-
hérbor, 1 l húsleves-alaplé, 15 dkg főtt csir-
kemell, 10 dkg fagyasztott zöldborsó, 10 
dkg parmezán sajt, frissen őrölt bors, só. 

Elkészítés: a vaj felét felforrósítjuk, üvegesre 
sütjük rajta a hagymát. A rizst és a zúzott fok-
hagymát hozzáforgatjuk, majd néhány percig 
együtt pirítjuk. Hozzáöntjük a bort, majd ke-
vergetve addig főzzük, míg a folyadék el nem 
párolog. Kis adagokban hozzáöntjük az alaple-
vet, közben folyamatosan kevergetjük a rizot-
tót. Ha a rizs már majdnem puha, a többihez 
forgatjuk a falatnyi darabokra vágott csirkehúst 
és a zöldborsót. Ízlés szerint sózzuk, borsoz-
zuk, a megmaradt vajat hozzáforgatjuk, majd a 
rizottót tányérokba osztjuk, reszelt parmezán-
nal vagy parmezánforgácsokkal kínáljuk.

Epres morzsás sütemény
Hozzávalók: 3 db tojás, 25 dkg vaj vagy 

margarin, 20 dkg porcukor, 1 tasak vaníliás 
cukor, 32 dkg rétesliszt, 30 dkg eper, 7 dkg 
kristálycukor. 

Elkészítés: a tojást szétválasztjuk, a fehér-
jét kemény habbá verjük. A puha vaj három-
negyed részét kisebb darabokra vágjuk, ha-
bosra keverjük a tojássárgájával, valamint a 
por- és a vaníliás cukorral. Állandó keverés 
mellett a fehérjét a tojássárgás krémhez ad-
juk, majd beledolgozunk 25 dkg lisztet is. 
Kivajazunk és belisztezünk egy tepsit, majd 
egyenletesen belesimítjuk a tésztát. Előme-
legített sütőben mintegy 20 perc alatt (vil-
lanytűzhelynél 160 fokon) elősütjük. Az ep-
ret megtisztítjuk, megmossuk, felszeletel-
jük. Apró darabokra vágjuk a maradék va-
jat, majd összekeverjük a cukorral és a ma-
radék liszttel. Az elősütött tésztát az eperda-
rabokkal beborítjuk, rámorzsoljuk a vajas-
cukros lisztet. 180 fokon 20 percig megsüt-
jük. Hagyjuk kihűlni a tepsiben, majd fel-
szeleteljük.

Április a megújhodás hónapja

Szent György-napi hagyományok

Tavasszal frisset

Raffaello: Szent György legyőzi a sárkányt
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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 17-18 között, Bécsi úti Fidesz iroda, (Bécsi út 77-79.) 
  előzetes egyeztetés alapján a dnemetheva@gmail.com
  e-mail címen vagy a 20-200-0017-es telefonszámon
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. telefonon történő egyeztetés alapján 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, bp03@mszp.hu

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

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

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

Rejtvényünkben R. G. Ingersoll amerikai jogász, 
szabadgondolkodó megállapítását találja. Megfej-
tés a vízszintes 1. és a függőleges 16. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. A fősor eleje (zárt betűk: A. E. I. 
A. S.). 14. Előzetesen határozza meg. 15. pap teszi. 16. 
Távol-keleti orosz vasút, rövidítve. 17. … Jovovich, az 
Ötödik elem egyik főszereplője. 19. Névelős nemez-
szerű anyag. 20. Üressé teszi. 22. Miskolcról indult 
rockegyüttes. 24. Skandináviai fjord. 25. Katonai szer-
vezet, rövidítve. 26. Hapsit. 28. Régi fegyver. 29. Ha-
talmas vízi emlős. 31. Részben bekukkant! 32. Gon-
dolkodásbeli. 34. Ü. S. 35. Térséget. 37. Utószezonban 
van! 38. Brit fajankó. 40. A Királynő első ügynöke. 41. 
Latin et. 42. zajt adott. 44. Kubai, spanyol és albán au-
tók jele. 46. Részint reszket. 48. I. A. R. Y. 49. Kávéfaj-
ta fonetikusan. 50. Kellemes küllemű, könnyedén. 52. 
Visszaszítt! 54. „Fa” féleség. 55. Ősszel teszi a falevél. 
57. Régiesen összecsapja.
FÜGGŐLEGES: 2. Ősi perzsa fejdísz volt. 3. Híres 
orosz képtár. 4. Némán rója! 5. Anyuci. 6. Páratlanul éle-
zi. 7. S. L. L. 8. Egyházi nap. 9. Thaiföldi és francia autók 
jele. 10. Becézett női név. 11. Elszalad. 12. Norvég, kam-
bodzsai és izraeli autók jele. 13. Kis Nelli. 16. A fősor 
második része (zárt betűk: T. A. T.). 18. Heves megyei 
község. 21. T. O. M. M. 22. páratlanul leraká! 23. Bakelit 
tartalmazza! 26. Elsődlegességgel kapcsolatos. 27. Rit-
ka férfinév. 30. Fülbevalót újabban beszerel. 31. Tüskés 
rágcsáló. 33. Gyerekjáték „eszköze” 36. BAz megyei 
helység. 39. Eb teszi. 40. Cégforma, röviden. 42. Me-
csek egyik része. 43. Orosz csendet. 45. Névelős fiútest-
vér. 47. … Douglas, idős amerikai filmszínész. 49. Csiz-
ma mássalhangzói. 51. Olasz, uruguayi és vatikáni autók 
jele. 53. z. S. z. 56. Alulra. 58. Egér egyneműi.

Bizony, ez a helyzet
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Nem jellemző, hogy egy nő a pék 
szakmát választja. Ludwig Klára, a 
JÓkenyér alapítója még gyerekként 
nagymamájától tanulta a kenyérké-
szítést és szeretett bele ebbe a túl-
nyomórészt férfiakat foglalkoztató 
szakmába. 

Ludwig Klára tanulmányai 
befeje zése után egy tradici-

onális németországi pékségben 
szerezte gyakorlatát. Az ott töl-
tött évek alatt megismert sokszí-
nű kenyérkultúra inspirálta ar-
ra, hogy a magas minőségű, 100 
százalékban természetes alap-
anyagokból készült, teljes kiőr-
lésű, rozs- és magvas kenyerek 
hagyományát Magyarországon 
népszerűsítse.

Első kenyér Solymárról 
Németországból hazatérve 

férjével megalapította az akkor 
még apró pékséget Solymáron. 
Az első kenyér 1995-ben sült 
ki, azóta a JÓkenyér hatalmas 
fejlődésen ment keresztül. Má-
ra több mint száz saját fejleszté-
sű terméke van és egyedülállóan 

széles választékkal rendelkezik 
100 százalékban teljes kiőrlésű 
lisztből készült kenyerekből és 
péksüteményekből. A JÓkenyér 
termékek jelenleg 7 saját és 8 
franchise üzletben kaphatók, de 
a kenyereik országszerte meg-
találhatók a kereskedelmi háló-
zatokban. A 23 év alatt a vállal-
kozás sokat fejlődött, azonban a 
cég filozófiája változatlan ma-
radt. Hiszik, hogy mindaz, ami a 
kenyérhez kell a természet aján-
déka: gabonák, víz, só és élesz-
tő, ezért nem használnak ada-
lék- illetve színezőanyagokat és 
tartósítószereket.

Hitvallásuk
A JÓkenyér márkanévben hit-

vallásuk lényege is megtalál-
ható: ahhoz, hogy valaki testi-
leg és lelkileg is boldog lehes-
sen, elengedhetetlen az egészsé-
ges táplálkozás, táplálkozásunk 
egyik alappillére pedig a ke-
nyér. Küldetésük lényege, hogy 
a minőségi, teljes értékű kenye-
rek gyártása mellett az egészsé-
ges életmódot is népszerűsítse. 

Ezért hozták létre a Gyerekpék-
séget, ahol interaktív formában 
tanítják meg a jövő generációját 
az egészséges táplálkozás alap-
jaira. Az élményprogram során 
a gyerekek játékos formában is-
merhetik meg a gabonaszem-
től a friss kenyérig tartó folya-
matot.

Szívesen látják 
a kerékpárosokat 

A Bike and Breakfast kezde-
ményezésben a JÓkenyér III. 
kerületi, Keve utcai franchise 
partnere vesz részt. Bencze Ju-
ditot, az üzlet tulajdonosát kér-
deztük, hogy miért csatlakoztak 
az akcióhoz?

- Mi is nagy biciklisek va-
gyunk. Munkába, piacra, bará-
tokhoz, vagy csak úgy tekerni 
a Római-parton – ez hozzátar-
tozik a mindennapjainkhoz. Azt 
látjuk, hogy vendégeink is sok-

szor két keréken érkeznek, van, 
aki egy túra után fáradtan esik 
be egy frissítőért, de van, aki 
a nap elején gurul be hozzánk. 
Szeretjük, hogy a Bike and Bre-
akfast napokon hozzánk beté-
rő biciklisek jól érzik magu-
kat, vidáman reggeliznek, jókat 
beszélgetnek. Ez olyasvalami, 
amit nagyon szeretünk a pék-
ségben. A Római-part legszebb, 
védett platánsorral szegélyezett 
utcájában, a Duna-parti kerék-
párúttól 400 méterre található a 
JÓkenyér Római pékség-kávé-
zó-reggeliző. Ide a legváltozato-
sabb közlekedési eszközökön – 
busszal, autóval, babakocsival, 
rolleren vagy kismotoron – ér-
keznek a vendégek, mi minden-
kit örömmel látunk. A kerékpá-
rosokat pedig már barátként fo-
gadjuk.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Bringásreggelik Óbudán 

JÓkenyér – Szívvel sütik, szeretettel adják

Szemethy Imre grafikusművész és 
Szemethy Orsolya festőművész ki-
állítása nyílik meg április 14-én 17 
órai kezdettel az Artézi Galériában. 

A két alkotó közül Szeme-
thy Imre a ’70-es évek-

ben egy sajátosan ironikus, ab-
szurd, szürreális stílust alakí-
tott ki, majd a ’80-as évek vé-
gén csökkentette motívumai-
nak számát, ugyanakkor rész-
letgazdagabb előadásmód jel-
lemezte. A ’90-es években ki-
fejezésmódja, stílusa egyre 
absztraktabbá, elvontabbá, fo-
galmibbá vált. A sokszorosító 
grafika minden ágában otthon 
van, foglalkoztatott és kezde-
ményező könyv- és újságil-

lusztrátor. A sokszorosító gra-
fika, a könyvillusztráció mel-
lett animációs filmeket is ké-
szít. A Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia rendes 
tagja (1992). A Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem Doktori 
Iskolájában témavezető. 

Szemethy Orsolya a festőmű-
vészet mellett grafikával, búto-
rok festésével, freskóval, szép-
irodalommal és tanítással is 
foglalkozik. 2014-től a Buda-
pesti Kommunikációs és Üzle-
ti Főiskola képi ábrázolás tan-
szakán dolgozik, ornamentikát, 
mozgásábrázolást tanít. (A kiál-
lítás május 10-ig tekinthető meg 
az Artézi Galériában. Cím: Ku-
nigunda útja 18.)

Zártkert az Artézi Galériában
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Hahota
- Pincér! Ez a hús telje-
sen nyers! Maga szerint 
ez rendben van?!
- Érdekes, a tigris a kony-
hában nem tiltakozott.

* * *
- Te, nem tudod, hogy 
mostanában miért ma-
radoznak el a vendégek 
a mi cukrászdánkból?
- Ne ezen elmélkedj, ha-
nem kockázz fel gyorsan 
még egy adag ecetes 
uborkát a fagylalthoz! 

* * *
- Pistike, miért verted 
fejbe a barátodat azzal 
a kókuszdióval?
- Azért, mert azt állí-
totta, hogy a hagyma 
az egyetlen étel, amitől 
könnyezni lehet. 

* * *
A házaspár együtt ér ha-
za a munkából, csendes a 
ház. A feleség megszólal: 
- Drágám, nem tudod, ho-
vá lettek a gyerekek? Itt-
hon vannak egyáltalán? 
- Várj csak - mondja a férj - 
kapcsoljuk ki az internetet, 
akkor mindjárt előjönnek. 

Az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület 2016 

őszén indította el az ART 
Filmklub című rendez-
vénysorozatát, melyen a 
közönség érdeklődésére 
számot tartó magyar do-
kumentumfilmek mellett 
a hazai filmművészet leg-
kiválóbb alkotásait igye-
keznek hónapról hónap-
ra bemutatni. A 2018-as 

évben Koltai Lajos élet-
művének legjobbjait vetí-

tik a művész válogatásá-
ban. Legközelebb május 

2-án Az óceánjáró zongo-
rista legendája, majd júni-
us 6-án szintén 18 órától a 
Koltai Lajos által rendezett 
Este című filmet mutatják 
be. A közönség ekkor is-
mét találkozhat az óbudai 
születésű, a Nemzet Mű-
vésze címmel kitüntetett, 
Kossuth- és Balázs Béla-
díjas operatőr, rendező, ér-
demes művésszel. 

A magyar filmművészet remekei az Esernyősben

Idén tavasszal, március 23-án 
mutatta be a Pesti Magyar 
Színház Háy János „Utánkép-
zés ittas vezetőknek” című, 
új, Budapesten még nem 
játszott keserű komédiáját.  

A történet szereplői na-
gyon különbözők, mun-

kájuk, életfelfogásuk, sorsuk. 
Egy közös bennük: mindany-
nyian ittas vezetés miatt vesz-
tették el a jogosítványukat.  
Ezért egy kötelező, három na-
pos, úgynevezett utánképzé-
sen kell részt venniük, amely-
nek célja, hogy a résztvevők-
ben megerősítse azt a sza-
bályt, ittasan ne üljenek a vo-
lán mögé, mert az sok esetben 
nagyon súlyos tragédiához is 
vezethet.

A két pszichológus-
nő, a képzés vezetői ugyan-
csak nagyon mások. Egyi-
kük a szabályokhoz ragasz-
kodó, leginkább a látszat-
ra adó vezetőt képviseli, míg 
a másik a végtelenül laza, az 
újdonságokra nyitott asszonyt, 
aki mindenféle képzésekre jár, 
hogy továbbfejlessze magá-
ban a lelki békét. Természete-
sen az a sokféle nézet, infor-
máció, amit így összeszed, ha-
tással van a képzés meneté-
re is. A két pszichológusnő fo-
lyamatos viszálya pedig már 
önmagában számos humoros 
szituációt eredményez, és ak-

kor a többi szereplőről nem is 
beszéltünk. 

pedig ők se semmik, ahogy 
pestiesen szokás mondani. 
Mert van köztük egykori in-
tézetis, ma menő vállalko-
zó, műkörmös lány, multinál 
dolgozó törtető, közös kép-
viselő, projektmenedzser, új-
ságíró, vendéglátós, olasz-
magyar származású egyko-
ri nagymenő, és a valószínű-
leg belügyes illető, aki, nem 
is mondhatja meg, mit csinál, 
mert az is titok. Vagyis, az 
utánképzés három napja alatt 
a budapesti világ színe-java 
megfordul a teremben. 

A nevetés gyakran fel-
csattan az előadás alatt, 
mert szórakoztató. Úgy tűnt, 
maguk a szereplők: Bede-
Fazekas Annamária, Murá-
nyi Tünde, Haumann Pet-
ra, Benkő Nóra, Pataki Szil-
via, Varga Zoltán, Pavletits 
Béla, Szűcs Sándor, Ran-
csó Dezső, Szatmári Attila, 
Csőre Gábor is élvezték a 
játékot. Nem véletlenül, hi-
szen ez a vidám-keserű drá-
ma nagyon sokféle embertí-
pust vonultat fel, és sokfé-
le gondolatot ébreszt a né-
zőben. például azt, hogy az 
alkohol nem válogat, bár-
kiből lehet szenvedélybe-
teg. Azért a szórakozás ga-
rantált, érdemes megnéznie 
mindenkinek a darabot.  km

Színházi ajánló
Utánképzés ittas vezetőknek

Fotó: Antal István
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Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában (Ka-
szásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, 
minden hónap negyedik keddjén (legközelebb április 24-én) 17-től 19 
óráig. Érdeklődni a 367-8791-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Balázs 
ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtökén 
(legközelebb április 19-én) 17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alat-
ti Fidesz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-
0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén (legközelebb május 10-én) 18-tól 20 
óráig. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a 20-200-0017-es telefon-
számon, vagy a Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerü-
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart 
a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 
7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-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 Váradi ut ca 
17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó-
órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén dr. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanácsadást 
tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. szám 
alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 11. 
szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-30-
546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első he-
tében, hétfőn 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodá-
jában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap utolsó he-
tében, csütörtökön 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden 
második héten, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a bu-
dapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés szük-
séges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén (legköze-
lebb május 7-én) 17-től 19 óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).

In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden hó-
nap második csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán Lász-
ló Tibor ügyvéd tartja. Az építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. 
Bejelentkezés legkésőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-
967-1493 irodavezetői telefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: 
www.csipke.info/Postafiók
A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben    min-
den hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr. Lé-
der Rózsánál, 06-30-883-2123.)
Családjogi tanácsadás – mediáció: minden hónap második  csütörtö-
kén 16 órától  dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja.( Előzetes bejelentke-
zés:  06-70-967-1493)

ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
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Még nem intézte szja-bevallását?
Kösse össze a bevásárlással!

Az EuroCenterben (1032 Budapest, Bécsi út 154.) április 20-án 
pénteken, április 26-án csütörtökön és május 4-én pénte-
ken 13 és 19 óra között a NAV munkatársai segítenek Önnek a 
bevallás kitöltésében, ügyfélkapunyitásban, amellyel elérhető a 
bevallási tervezet és közigazgatás számos más szolgáltatása is.

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma április 28-án, szom baton je le nik meg. 
Újságunk korábbi számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Kormányablakok nyitvatartása
Tavaly augusztus 1-jétől a fővárosi – így a II. Margit körúti, a II. Bá-
tori László utcai és a III. Harrer Pál utcai – kormányablakok nyit-
vatartási rendje: hétfőn 7-től 17; kedden 8-tól 17; szerdán 8-tól 20; 
csütörtökön  8-tól 18; pénteken 8-tól 14 óráig. 

Érdekes, tartalmas könyvet mutat-
tak be a legkisebb korosztály szá-
mára: a Barangoló a Kiscelli Múze-
um újkori várostörténeti és képző-
művészeti gyűjteményének hivata-
los „útikönyve” gyermekeknek.

A gazdagon illusztrált „veze-
tőkönyvvel” a legkisebb lá-

togatók bebarangolhatják többek 
közt a pest-budai cégérek folyo-
sóját, az Arany Oroszlán patikát, 
a hatalmas templomot. A baran-
golón keresztül képzőművészeti 

alkotásokkal is megismerkedhet-
nek. Otthon a gyerekek színezhet-
nek, rajzolhatnak, ragaszthatnak 
és hajtogathatnak a foglalkozta-
tókönyv segítségével. A könyvet 
Nemes Anita rajzolta, Varga Vi-
ola írta és Jalsoviczky Sára szer-
kesztette. Kapható a Kiscelli Mú-
zeumban, a Magyar Nemzeti Ga-
lériában, a Fugában és a Pagony 
Könyvesboltokban. A gazdagon 
illusztrált foglalkoztató- és színe-
zőkönyvet április 11-én mutatták 
be a múzeumban.                     Sz. 

Barangoló: a tartalmas 
foglalkoztatókönyv 

Kék Pont Alapítvány a függőségek leküzdéséért
Aggodalommal tölt el, hogy gyermeked, hozzátartozód, barátod, 
családtagod rendszeresen fogyaszt alkoholt, kábítószereket; túlzás-
ba viszi a szerencsejátékokat, a munkát? Úgy gondolod, már min-
dent megpróbáltál, hogy megmentsd a függőségtől, de nem látod az 
eredményt? Nincs kivel beszélned ezekről a problémákról és a ben-
ned zajló érzelmekről? Ha a fent leírtakban magadra ismersz, sze-
retettel várunk minden héten nyitott csoportunkban, ahol szakembe-
rek segítségével, valamint a sorstársak értő, megértő, biztonságos 
közösségé ben dolgozunk ezen a nehéz problémán. Időpont: minden 
szerdán, 18-tól 20 óráig. Cím: Kék Pont Alapítvány, 1039 Budapest, 
Lukács György utca 3. Tel.: 06-1/454-0876 és 06-70/607-5030.

Elhullott állatok bejelentése 
Az állati tetemek elszállítására vonatkozó igényt Csikós Viktória Fru-
zsinának lehet bejelenteni április 1-jétől naponta 0-24 óra között az 
06-70-258-8300-as telefonszámon. Emellett a bejelentések a se-
gitoangyalok@segitoangyalok.hu e-mail címen is megtehetők.




