
A kaszásdűlői egészségnappal folyta-
tódik az ingyenes szűrővizsgálat-soro-
zat a 3K-ban május 26-án.

Kobzos Kiss Tamás emlékére rendez-
nek hangversenyt az Óbudai Társas-
kör nagytermében május 31-én.

Három távon, 15, 38 és 52 kilométe-
ren rendezik a népszerű Tour de Óbu-
dát június 2-án.

XXIV. év fo lyam 10. szám • Meg je le nik két he ten te 40 ol da lon, 73.000 példányban • 2018. május 26.
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Aquincum • ArAnyhegy • Belső-ÓBudA • Békásmegyer • Békásmegyer-ÓfAlu • csillAghegy • csúcshegy • filAtorigát • hármAshAtár-hegy • kAszásdűlő • mátyáshegy
 • mocsárosdűlő • hAjÓgyári-sziget • remetehegy • rÓmAifürdő • rÓmAi-pArt • solymárvölgy • táBorhegy • testvérhegy • törökkő • újlAk • ürömhegy

Elindult a vándorbölcső a „Születés hetén”

Óbudai Nyár 06. 15 - 08. 31. • Fő téri ingyenes koncertek a 15. oldalon • obudainyar.hu

A „Születés hete Óbudán” elnevezésű rendezvény-sorozat záróeseményét május 10-én tartották a Kaszásdűlői Kulturális Központban (3K). A nagysike-
rű rendezvényt a Családbarát Óbuda csoport és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom óbudai hálózati csoportja szervezte. Bús Balázs polgár-
mester átadott egy vándorbölcsőt Erdeiné Zsókának, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom szervezőjének. A vándorbölcsőt félévente új óbu-
dai újszülöttnek ajánlják fel. A bölcső első lakója Gallai Gáspár Márton az eseményen volt éppen háromhetes. A kisbaba a Gallai család negyedik gyer-
meke. A nap folyamán kerekasztal-beszélgetésen elemezték a résztvevők a szakmai hét tapasztalatait, volt divatbemutató, tombola, gyermeksarok, ahol 
a kicsik játszva tölhették az időt. A rendezvényen elindított közösségi gyűjtés (játszótéri#babamamapadragyűjtünk) a Gyerek Szigeten a júniusi hétvé-
geken folytatódik a Családbarát Óbuda sátorban

A Floralia az Aquincumi Múzeum 
legnagyobb hagyományőrző ren-

dezvénye, amelyet 1989 óta minden 
évben megrendeznek a múzeum rom-
kertjében. A rendezvény főszervezője 
az Aquincum Baráti Kör, amely szer-

vezetbe tömöríti az antik kultúra iránt 
érdeklődőket, ezzel lehetőséget teremt-
ve a korszakba tartozó történeti, művé-
szeti bemutatók, előadások megtartá-
sára és tovább építi a múzeum kapcso-
lati rendszerét.           Folytatás a 12. oldalon

Gyerekbirodalom a Szigeten
Egy hónapon át, hétvégente, ismét a gyerekeké a Ha-
jógyári-sziget: ezúttal a legkisebbek arcára csalja a 
legnagyobb mosolyt a Generali Gyerek Sziget. Júni-
us 2-től 24-ig egy sereg ingyenes koncerttel, előadás-
sal, cirkuszos mutatvánnyal, kézműves foglalkozással, 
sportprogrammal, állatsimogatóval várják a gyerekeket 
minden szombaton és vasárnap.       Részletek a 35. oldalon

Római tavaszünnep
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Az ECE új bevásárlóközpont építését tervezi Buda-
pesten. A projektterület a főváros északnyugati ré-
szén, Óbudán, a Dunához közel, az egykori Buda-
pesti Harisnyagyár területén helyezkedik el. A ter-
vek szerint a bevásárlóközpont három szinten, több 
mint 170 üzletnek és több mint 50 ezer négyzetméter 
bérelhető területnek ad majd helyet. Az építési mun-
kálatok előreláthatólag 2019-ben kezdődnek, a be-
vásárlóközpont megnyitása pedig 2021-re várható. 

- A legmodernebb és legvonzóbb bevásárló-
központot tervezzük Magyarországon. Cé-
lunk, hogy a bérlői és a kiskereskedelmi ösz-
szetétel, a szolgáltatási kínálat, valamint a vá-
sárlói élmény tekintetében új normát teremt-
sünk – mondta Christoph Augustin, az ECE 
projekt igazgatója és az ECE magyarországi 
ügyvezető igazgatója a KIOSK Budapestben 
május 9-én tartott sajtótájékoztatón, amelyen 
a jövő bevásárlóközpontjának aktuális terveit, 
a koncepció részleteit mutatták be. - E cél ér-
dekében a bevásárlóközpont-iparágban euró-
pai piacvezetőként szerzett több évtizedes ta-
pasztalatunkat és az ECE legújabb fejleszté-
seit használjuk fel a projekt során – folytatta.

Éttermek és 4D-s mozi
A nemzetközi csúcsmárkákból és helyi ke-

reskedőkből álló vonzó bérlői összetétel mel-
lett az ECE új projektterveiben – melyekre az 
egyedülálló építészeti koncepció, a világos és 
tágas kialakítás a jellemző – látványos gaszt-
ronómiai terek is helyet kapnak. Mintegy 15 
éttermi koncepciót tervezünk, a gyorsétter-
mektől kezdve, a trendi alkalmi vendéglátó-
helyeken át, a magas minőséget nyújtó étter-
mekig, ahol a látogatók jó minőségű, modern 
stílusban, friss alapanyagokból készített he-
lyi és nemzetközi ételekből, italokból válo-
gathatnak. Az éttermek egy részét a nagy te-
tőkert mellett alakítjuk ki, napozóterasszal, 
ahol a vendégek pihenhetnek és eltölthetik 
a szabadidejüket. A tervek részét képezi egy 
4D technológiával működő ultramodern mo-
zi megvalósítása is.

A bevásárlóközpontot közvetlenül a több-
sávos Szentendrei út mellé tervezzük, sű-
rű lakóövezet, a nagy forgalmú filatorigáti 
HÉV-megálló és a Bogdáni úti buszvégál-
lomás szomszédságában. 

1800 parkoló
Ezen túlmenően a bevásárlóközpontban 

mintegy 1800 parkolóhelyet biztosítunk. 
A vonzáskörzetből több mint 640 ezer la-
kos számára 30 percen belül, több mint 760 
ezer lakos számára pedig 45 percen belül 
lesz elérhető a bevásárlóközpont – hang-
zott el az eseményen.

1000 új munkahely
- A Szentendrei úti rozsdaövezet megérett 

a megújulásra – hangsúlyozta Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere. - Örö-
münkre szolgál, hogy az ECE kerületünket 
választotta legújabb beruházása helyszíné-
ül. A bevásárlóközpont felépítése mintegy 

1000 új munkahelyet teremt majd, ráadásul 
amellett, hogy rehabilitálja a kerület egyik 
szerves részét és javítja a térség infrastruk-
túráját, vonzóbbá teszi Óbudát a vásárolni 
és kikapcsolódni vágyók számára.

Kiváló helyszín
- A bevásárlóközpont optimális közle-

kedési kapcsolatokkal rendelkezik, és an-
nak köszönhetően, hogy közvetlenül főútvo-
nal mellett helyezkedik el, kiváló láthatóság-

gal bír majd – mutatott rá Christoph Augus-
tin. - Nincs sok versenytárs a vonzáskörzet-
ben, emellett a tervezett projekt szempontjá-
ból a vásárlóerő is nagyon kedvező. Kiváló 
adottságai miatt már régen biztosítottuk a fej-
lesztés lehetőségét ezen a területen. Az utób-
bi években a makrogazdasági adatok és a kis-
kereskedelmi értékesítés Magyarországon 
nagyon pozitívan alakult, ami arra ösztönzött 
bennünket, hogy új és korszerű tervek alap-
ján valósítsuk meg ezt a beruházást.        km

Hazánk legmodernebb bevásárlóközpontját tervezik Óbudára

Béky Ildikó bérbeadási menedzser, Christoph Augustin,az ECE projekt igazgatója, Bús Balázs pol-
gármester és László Gergely, az ECE vezető fejlesztője a sajtótájékoztatón

Fotó: Zumpf András

Hírösszefoglaló: Egyelőre nem kezdődhet meg az óbudai plázaberuházás, mivel a fej-
lesztőcég birtokában lévő 2013-as engedély már nem érvényes, az épített környezet ala-
kításáról és védelméről szóló jogszabály 2015-ös megújítása felülírta a korábbi felmenté-
seket – mondta Szatmáry Kristóf kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztos.
Az ECE Projektmanagement Budapest Kft. közölte: azt jelentették be, hogy a tervezési 
folyamatot indították újra. – Az építkezés megkezdését csak a jövő évben tervezzük, mi-
vel előtte még be kell szereznünk a szükséges engedélyeket. Ennek keretében az úgy-
nevezett plázastop alóli korábbi felmentésünket is meg kell újítanunk – írták. Hozzátet-
ték, ennek során ügyelni fognak arra, hogy az átdolgozás alatt álló projekt továbbra is 
megfeleljen a fenntartható fejlődést biztosítani hivatott előírásoknak, hogy az új eljárás-
ban is megkapják a szükséges jóváhagyásokat. – Ahogy eddig, úgy a jövőben is termé-
szetesen nagyon szorosan együtt fogunk működni az illetékes hatóságokkal és Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatával az engedélyezési folyamat minden fázisában – szö-
gezte le a német beruházó ECE vállalat magyar képviselője.
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ArcképcsArnok. Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zata és az Óbudai Kulturális Központ meghívja az érdeklődőket „A lengyel 
függetlenség kivívóinak arcképcsarnoka” című kiállítás megnyitójára, 
Lengyelország újjászületésének közelgő 100. évfordulója alkalmából június 
1-jén 17.30 órakor az óbudai Civil Házba (Kolosy tér 2. I. emelet piac, galéria). 

Megtekinthető rendelettervezet
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is értesíti az érintetteket, 
hogy 2018. május 18. és 2018. június 17. között a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idő-
ben, a hivatal épületében, a főépítészi és várostervezési irodán (Hídfő 
utca 18.), valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának honlap-
ján a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer településképi ren-
delet módosításának tervezete megtekinthető. Weboldal: https://obu-
da.hu/epites-lakhatas-2/telepuleskep/telepuleskepi-rendelet-modos-
itasa-2018/. A jelenleg hatályos településképi rendelet elérhetősége: 
http://obvsz.obuda.hu/telepuleskepi-arculati-kezikonyv-es-telepules-
kepi-rendelet/. A tervezettel kapcsolatos észrevételeiket megtehetik a 
helyszínen biztosított véleményező lapokon, postai úton a Budapest 
Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési 
Irodának címezve (1300 Bp., Pf.: 102.), vagy elektronikus úton az info.
foepitesz@obuda.hu e-mail címre küldve.   Bús Balázs polgármester

Gyerek KönyvMegálló a Solymár utcában
KönyvMegálló nyílt a gyermekek számára a Solymár utcai Máltai játszó-
téren, amelyet Bús Balázs polgármester adott át május 25-én. Az esemé-
nyen a Szaszuma és a szél című interaktív mesével várták a kicsiket. A 
Gyerek KönyvMegálló – egyedülálló ötletként – először Óbudán valósult 
meg 2013-ban, összefogva a kerületi Máltai játszóterekkel. Azóta továb-
bi négy KönyvMegálló működik kifejezetten gyerekek részére. A nyitott 
könyvespolcoknak csak egyetlen használati szabálya van: ha megtetszik 
egy mesekönyv, elvihető, de legközelebb hozzunk egy másikat. A Könyv-
Megállók segítik az olvasóvá nevelést, felhívják a figyelmet a könyvtárak-
ra – így a kerületi Óbudai Platán Könyvtárra is –, ahol további könyveket 
lehet keresni, választani, kölcsönözni.

Lapzártakor érkezett: Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a május 24-én tar-
tott képviselő-testületi ülésen az új kerü-
leti építési szabályzat (KÉSZ) tervezése 
kapcsán szavazásra bocsájtotta Bús 
Balázs polgármester előterjesztését, 
amelyben a már korábban a Római-part-
ra kiadott változtatási tilalom meghosz-
szabbítását javasolja.  Az ellenzék egy 
része azonban ezt nem szavazta meg.

Végéhez közeledik az új ke-
rületi építési szabályzat 

(KÉSZ) tervezése és az ezt kísé-
rő egyeztetési folyamat. Ennek 
megfelelően a KÉSZ elfogadásá-
ról a képviselő-testület júniusban 
fog dönteni. Az új szabályzat terü-
leti hatálya azonban nem terjed ki 
a Kerülethatár – Árpád fejedelem 
útja – Goldberger Leó utca – Lajos 
utca – Szentlélek tér – Naszád utca 
– Laktanya utca – gróf Eszterhá-
zy János rakpart – Gázgyár utca – 
Nánási út – Királyok útja – Hadri-
anus utca – Madzsar József utca – 
Pusztadombi utca – 65605/1 hrsz. 
alatti ingatlan – 65617 hrsz. alatti 
ingatlan – Ország út – Kerületha-
tár által határolt területére.

Mint ismeretes, a Római-part el-
lentmondásos helyzete miatt Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata még 
2016 októberében változtatási tilal-
mat rendelt el a Római part (23789) 
hrsz.-ú közterület – Nánási út – Kirá-
lyok útja – Pünkösdfürdő u. – Duna 
folyam által határolt területre. (A vál-
toztatási tilalmat a helyi építési sza-
bályzat készítésének időszakára, an-
nak hatályba lépéséig rendelheti el az 
önkormányzat, de legfeljebb három 
évre. Tehát a KÉSZ elfogadásával a 
változtatási tilalom megszűnik.)

A testület így most arról is dön-
tött, hogy a KÉSZ módosítás megin-
dításával együtt újból változtatási ti-
lalmat fog elrendelni a Római-part-
ra, pontosan a Római-part (23789) 
hrsz.-ú közterület – Nánási út – Ki-
rályok útja – Pünkösdfürdő u. – Du-
na folyam által határolt területére.

A Fidesz-KDNP, a Jobbik, a PM 
és az LMP támogatta a polgármes-
ter javaslatát, míg az MSZP és az 
Együtt képviselői tartózkodtak a 
változtatási tilalom meghosszab-
bításának szavazásakor.

A tilalom a KÉSZ módosításának 
megindításával rendelhető el újra.

Az önkormányzat fenntartja a 
változtatási tilalmat a Római-partra
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A Szent Margit Rendelőinté-
zet egynapos sebészetén a 
betegek már 4-6 óra ébre-
dés után hazamehetnek. Dr. 
Zárai Andrea sebész, kézse-
bész szakorvos négy éve 
irányítja az osztályt.

- Mi vonzotta annak 
idején az orvoslásban?

- A korábbi Kaffka 
Margit, mai nevén Szent 
Margit Gimnáziumban 
végeztem, a reál tantár-
gyak vonzottak, és sze-
rettem volna olyasmivel 
foglalkozni, ami által le-
hetőségem nyílhat az 
önálló munkavégzésre. 
Vonzott a kémia, gyógy-
szerészet és a biológia, 
végül tanáraim sugalla-
tára az orvosi egyetemre 
felvételiztem. Ott talál-
tam meg igazán a hivatá-
somat.

- Miért lett éppen se-
bész?

- Az egyetemen na-
gyon sok szakterülettel 
ismerkedtünk meg, be-
jártuk Budapest kórhá-

zait a gyakorlataink so-
rán. Akkor határoztam 
el, hogy olyat választok, 
ahol viszonylag belátha-
tó időn belül látványos 
gyógyulást tudok elérni 
betegeimnél. Ezt a sebé-
szetben találtam meg. A 
Máv Kórházban töltöt-
tem a sebészeti gyakor-
latom, majd az egyetem 
elvégzése után ott kezd-
tem el dolgozni. Annak 
idején érdekelt a plaszti-
kai sebészet, később for-
dultam a kézsebészet irá-
nyába, amit a magyar 
kézsebészet bölcsőjében, 

a mai Országos Trauma-
tológiai Intézetben tanul-
tam. Ide azóta is szívesen 
járok vissza, ahol ügye-
letek vállalásával tartom 
frissen tudásomat, gya-
korlatomat a sürgősségi 
ellátásban.

- Az egynapos sebé-
szet vezetésében is segí-
ti a gyorsaságra való tö-
rekvés?

- Amikor a betegekkel 
foglalkozom, természe-
tesen. De a vezetés in-
kább egy hosszú folya-
mat. 17 orvos tartozik 
hozzánk, és köztük meg 
kell teremteni a megfele-
lő egyensúlyt. Akárcsak 
egy nagy családban, itt is 
kihívást jelent megtalálni 
a közös hangot, de azt hi-
szem ez sikerült.

- Milyen betegeknek 
előnyös az egynapos se-
bészet?

- Az egynapos sebé-
szet fogalma azt jelen-
ti, hogy a műtét után 24 
órán belül távozhat a be-
teg. Nálunk ez az idő 

még rövidebb, az operá-
ció után ébredést követő-
en 4-6 órával már haza-
mennek betegeink. A leg-
több embernek pedig na-
gyon ideális, ha a saját 
ágyában töltheti az éjsza-
kát. Sajnos nem kezelhe-
tünk mindenkit. Csak 16 
és 80 éves között válla-
lunk egynapos műtéte-
ket, és csak olyan bete-
geket, akiknek nincse-
nek súlyos kísérőbeteg-
ségeik, ami miatt az al-
tatás vagy a gerincköze-
li érzéstelenítés súlyos ri-
zikóval járna. A komoly 
szűréseknek köszönhe-
tően háttérintézménye-
ink (Szent Margit Kór-
ház, Budai Irgalmasren-
di Kórház, Szent János 
Kórház), segítségére ext-
rém ritkán van szükség.

- Mely műtétek a legy-
gyakoribbak?

- Jelenleg hétfő-kedd-
szerdán van nyitva mű-
tőnk, de szeretnénk bőví-
teni a napok számát, mi-
vel a betegek egyre job-

ban ismerik ezt a lehe-
tőséget, és ma már nem-
csak a III. kerületből, de 
Budapest egész vonzás-
körzetéből érkeznek hoz-
zánk. Hétfőnként főként 
kézsebészeti műtétjeink 
vannak, ekkor operálok 
én is, kedden az ortopé-
diáé a főszerep, ilyenkor 
artroszkópiákat, bütyök- 
vagy kalapácsműtétet 
végzünk, a szerdai se-
bészeti napon pedig köl-
dök-, lágyéksérv, vissz-
ér vagy aranyerek ellátá-
sa történik. A paletta ha-
vi rendszerességgel uro-
lógiai és szemészeti mű-
tétekkel egészül ki.

- Mi az egynapos se-
bészet legnagyobb kihí-
vása?

- Minden egyes be-
teg kihívást jelent, hi-
szen mindenkinél egye-
di az adott betegség meg-
jelenése. Nincs két egy-
forma metszés sem. Így 
egyik tanárom javaslatát 
tartom hitvallásomnak, 
aki szerint mindig úgy 
kell operálni, hogy „es-
te nyugodtan feküdj le és 
jól aludj!”.

Helyiség felújítás a Margitban
A „Fogadj örökbe…!” programban ismét átadó ünnepséget 
tartottak a Szent Margit Kórházban május 10-én. A Biopharma 
Kft. is csatlakozott a kampányhoz, és felújíttatta az onkológiai 
osztály 105-ös helyiségét, melyet most adtak át.

Véradás
Az óbudai Auchan véradó kamionban (Szentendrei út 115.) má-
jus 25-én 13-tól 18 óráig és június 7-én 15-től 19 óráig. • A Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) május 29-én 
11-tól 19 óráig. • Az Esernyős-Óbudai Kulturális Turisztikai és 
Információs Pontban június 21-én 14-től 18 óráig.

Zárva a patika
A Szent Jobb Gyógyszertár (Szentendrei út 115., Óbudai Au-
chan áruház üzletsorán) átalakítás miatt zárva tart május 20-
31. között. Nyitás: június 1.

Kék Pont Alapítvány 
a függőségek leküzdéséért

Aggodalommal tölt el, hogy gyermeked, hozzátartozód, bará-
tod, családtagod rendszeresen fogyaszt alkoholt, kábítószere-
ket; túlzásba viszi a szerencsejátékokat, a munkát? Úgy gondo-
lod, már mindent megpróbáltál, hogy megmentsd a függőség-
től, de nem látod az eredményt? Nincs kivel beszélned ezekről 
a problémákról és a benned zajló érzelmekről? Ha a fent leír-
takban magadra ismersz, szeretettel várunk minden héten nyi-
tott csoportunkban, ahol szakemberek segítségével, valamint 
a sorstársak értő, megértő, biztonságos közösségé ben dolgo-
zunk 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.

Egynapos sebészet 16-tól 80 éves korig
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Az Óbudai Családi és Gyermekjóléti Központban elérhető új 
szolgáltatás során fogyatékos személyek és családtagjaik 
számára nyújtanak segítséget.
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Non-
profit Kft. fogyatékosságügyi tanácsadói hálózatot hozott létre a 
fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgálta-
tások hozzáférhetőségének fejlesztése érdekében. A kiemelt pro-
jekt elsődleges célja egy olyan országos szolgáltatási hálózat ki-
alakítása, amely hatékonyan segíti a fogyatékos emberek infor-
mációkhoz, ellátásokhoz való hozzáférését.
A hálózat 22 Információs és Koordinációs Pontja egységes szol-
gáltatási struktúrában érhető el mind a fogyatékos személyek 
és családtagjaik, mind pedig a közszolgáltatásokat biztosító 
más szolgáltatók szakemberei számára. A szolgáltatás megta-
lálható a megyei jogú városokban és egy budai, valamint egy pes-
ti kerületben működő Család- és Gyermekjóléti Központban, ahol 
a tanácsadókhoz személyesen, telefonon és elektronikus úton is 
fordulhatnak az érdeklődők tájékoztatásért. 
A tanácsadók várják a mozgássérült, látássérült, hallássérült, 
pszichoszociális fogyatékossággal, autizmus spektrumzavarral, 

intellektuális képességzavarral élő (értelmi fogyatékos), beszéd- 
és nyelvi fogyatékos személyeket, halmozottan sérült gyermeke-
ket, felnőtteket és hozzátartozóikat. 
Segítséget tudnak nyújtani az őket érintő: megsegítések lehető-
ségeiről; ellátások, szolgáltatások elérhetőségeiről; naprakész in-
formációkról; akadálymentesített eseményekről, rendezvények-
ről; szakemberekről, segédeszközökről; fejlesztési és terápiás le-
hetőségekről; speciális szolgáltatásokról.
Az akadálymentes, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető 
óbudai helyszínen nem csak a III. kerületi, hanem a többi, budai 
kerületből is várja az érintetteket a két tanácsadó az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központban, 1035 Buda-
pest, Váradi utca 9-11., tel.: 06-1-250-1964.
Előzetes telefonos időpontfoglalás alapján, az intézmény nyitva-
tartási rendje szerint: hétfőn 13-18 óra, kedden 9-18 óra, szerdán 
9-18 óra, csütörtökön 9-18 óra, pénteken 9-12 óra. Tanácsadók: 
Tóth Beáta (toth.beata@fszk.hu); Sol-
tész Judit (soltesz.judit@fszk.hu).
Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Központ

Fogyatékosságügyi tanácsadás az óbudai családsegítőben

„Az élet az, amiért érdemes és kell is 
küzdenünk!” - idézte id. dr. Béres Jó-
zsef szavait Béres Klára, az idén 25 
éves jubileumát ünneplő, óbudai szék-
helyű Béres Alapítvány elnöke a leu-
kémiás gyermekek megsegítésére 
május 10-én, a Zeneakadémián rende-
zett jótékonysági koncert kezdetén. 

Az est főszereplői Balázs Já-
nos zongoraművész, Vigh 

Andrea hárfaművész és a Buda-
foki Dohnányi Zenekar voltak 
Hollerung Gábor vezényletével. 
A nagysikerű koncert teljes be-
vételét a Magyar Gyermekonko-
lógiai Hálózat részére ajánlotta 
fel a Béres Alapítvány. Az ado-
mány egy új diagnosztikai mód-
szer bevezetését szolgálja, mely 
a leukémiás gyermekek gyors és 
egyénre szabott terápiáját teszi 
lehetővé, ezáltal jelentősen nö-
veli gyógyulási esélyüket.

Béres Klára elmondta: - Van 
okunk ünnepelni és büszkének 

lenni, hiszen a Béres Alapítvány 
immár 25 éve folyamatosan segí-
ti a rászorulókat, betegeket, támo-
gatja az oktatást, a kultúrát, szol-
gálja az értékteremtést. Nagyon jó 
érzés, mikor arra gondolok, hogy 
a mögöttünk lévő negyedszázad 
alatt milyen sok embernek, közös-
ségnek tudtunk a segítségére len-
ni, hányaknak adtunk gyógyulást, 
erőt, reményt. A mai jótékonysági 
estünk már a tizenegyedik, melyet 
a daganatos betegek megsegíté-
sére rendeztünk. Ahogy eddig is, 
a támogatott kiválasztásánál na-
gyon körültekintően jártunk el. 

Támogatásunkkal most egy új, 
Magyarországon eddig nem alkal-
mazott, világviszonylatban is mo-
dern diagnosztikai eljárást vezet-
nek be, melynek eredményeként a 
súlyos beteg gyermekek gyógyu-
lási esélye jelentősen növekszik.

Dr. Bödör Csaba, a Semmel-
weis Egyetem I. számú Patológi-
ai és Kísérleti Rákkutató Intézeté-

nek kutató-laborvezetőjének tájé-
koztatása szerint a kutatások foly-
tán elkülöníthetővé vált számos 
olyan ritka alcsoport a gyermek-
kori leukémiák közt, ahol messze 
50 százalék alatti a túlélés, és ahol 
a klasszikustól eltérő egyénre sza-
bott kezeléssel a gyógyulási arány 
javítható lenne. A támogatásnak 

köszönhetően a Magyarországon 
most bevezetendő diagnosztikai 
módszer forradalmi új lehetősé-
geket ad a prognózis megítélésé-
ben és a célzott terápia alkalma-
zásában. Mindez növeli a betegek 
gyors és még pontosabb diagnó-
zisának, valamint gyógyulásának 
eredményességét.                      km

Molekuláris diagnosztikai fejlesztés a leukémiás gyermekek gyógyulásáért

Jótékonysági koncerttel ünnepelt a 25 éves Béres Alapítvány 

Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke, dr. Kriván Gergely, a Magyar Gyer-
mekonkológiai Hálózat elnöke és dr. Bödör Csaba a Semmelweis Egyetem 
I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének kutató-laborvezetője
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Több mint hetven filmet forgatott és 
több mint hetven éves… Koltai Lajos, 
Kossuth-díjas operatőr-rendező Óbu-
dáról indult el a világkarrier felé vezető 
úton, és nemcsak a hazai, de a nemzet-
közi filmes szakmát is meghódította, 
többször került az Oscar-díj közelébe. 
Idén, kerületünk díszpolgára lett – ko-
rábban már megkapta a Budapest dísz-
polgári címet –, ez apropóján beszél-
getünk a világhírű fényszakemberrel.

- Hogyan gondol vissza Óbudá-
ra?

- És a kedves, drága óbudai em-
berekre… A legnagyobb szeretet-
tel és tisztelettel, hiszen itt nőttem 
fel, idejártam iskolába és itt kaptam útra-
valóul hasznos tanácsokat, amik a mai na-
pig elkísérnek. Elképesztő tanáraim voltak 
a Szentendrei úti iskolában, akik kinyitot-
ták a szememet a világra és megmutatták, 
mit kell megnézni belőle, mi a fontos és mi 
nem. Nélkülük jóval kevesebb lennék! Szí-
vesen emlékszem vissza például Tiszavöl-
gyi István magyar-történelem szakos tanár-
ra, akinek köszönhetem, hogy a humán vo-
nalra terelődött az életem. Állandóan sza-
valtatott, versmondó versenyekre nevezett 
be, amelyeket aztán meg is nyertem. 

- Milyen „képekre” emlékszik még Óbu-
dáról és mit kapott még ettől a kerülettől?

- Élénken él bennem, amikor édesanyám 
és nagymamám együtt varrtak a szobában 
és láttam az arcukat a varrógéplámpa fényé-
nél. A Kőrösi Csoma Sándor iskola mellett 
laktam és szemben volt velünk egy vendég-
lő, a keresztapámé, de elvették tőle. Uno-
katestvéreim, rokonaim révén még mindig 
kötődöm ehhez a szép kerülethez, de már 
egy jó ideje a Rózsadombon lakom. Any-
nyira óbudainak éreztem magam, hogy el-
képzelni se tudtam, van más része is Bu-
dapestnek. Például gyerekkoromban még a 
belvárosban sem jártam, számomra a Fló-
rián téren túl megszűnt az élet… Felesége-
met is Óbudának köszönhetem – aki egyéb-
ként éppen a belváros közepén, a Váci utcá-
ban nevelkedett –, hiszen középiskolás ko-
romban már amatőrfilmeztem és egy női fő-
szereplőre lett volna szükségünk, amikor 
az egyik barátom lelkesen ajánlgatott egy 
lányt, aki szívesen játszana benne. Emlék-
szem, a Schmidt kastélynál forgattunk, ami-
kor megjelent egy gyönyörű lány, Bordás 
Kati, aki azonnal megtetszett. S addig-ad-
dig sétálgattunk Óbudán, míg hozzám nem 
jött feleségül. Ennek már csaknem fél év-
százada…

- Ő hogyan viseli el a filmezéssel járó tá-
volléteit?

- Sikereimben a legfontosabb szerep az 
övé. Nagyon fontos, hogy egy művész mö-
gött legyen egy támasz, egy élet-társ, egy 
család. Nem könnyű elviselni egy nagyívű 

filmes pályát, hiszen én akkor voltam leg-
többet távol a családomtól, amikor a gyere-
kek nőttek, így a felnevelésük teljesen a fe-
leségemre hárult.

- Azért a sikerei tehetségének is köszönhe-
tő. Mi az a látásmód, amellyel meghódította 
a világot, hiszen „Lajosing” néven még egy 
megvilágítási eljárást is elneveztek önről? 
Más az európai filmes szem, mint az ame-
rikai?

- Erre hadd mondjak egy példát, amely 
nagyon meghatott engem. Amerikában több 
rendező, színész is ragaszkodott a „sze-
memhez”, a meglátásaimhoz és mondogat-
ták: „Lajos nekünk az ajándék Európából.” 
Az Este című film forgatása előtt például az 
egyikük megjegyezte, olyan legyen a film, 
amilyennek a Lajos megálmodta. Ez bol-
doggá teszi az alkotót. Ilyenkor mindig be-
villannak az óbudai tanárok intelmei és a ta-
nítómesterem, Illés György operatőr „isko-
lája”, akik nélkül valóban nem az lennék, 
ami vagyok. Látásmódom kialakulásában 
a neveltetés és az iskola meghatározó volt. 
A vizualitás a világ legnagyobb üzenete. 
Olyan szemre, agyra és belső gondolkodás-
ra, érzékenységre van szükség, amely ké-
pes észrevenni a mások számára észrevét-
len vagy érdektelen dolgokat. Számomra a 
kép az üzenet, nem a dialógus.

- 1987-től 2002-ig tizenkét nagyjátékfilmet 
fényképezett Amerikában olyan sztárokkal, 
mint Liv Ullmann, Susan Sarandon, Meg Ry-
an, Jack Lemmon, Walter  Matthau, Whoo-
pi Goldberg, Anthony Quinn vagy Sandra 
Bullock. Magyar- vagy világsztárokkal köny-
nyebb forgatni?

- Soha nem volt problémám se a hazai, 
se a külföldi sztárokkal. Mindig megadtuk 
egymásnak a kölcsönös tiszteletet.

- Aztán operatőrből rendező lett…
- Éppen a Malénát forgattam külföldön, 

amikor megkaptam Kertész Imre Nobel-
díjas könyvét, a Sorstalanságot, majd ha-
zaérkezésem után megismerkedtem az író-
val és össze is barátkoztunk. Nagyon jól-
esett, hogy hitt abban, én vagyok a megfe-
lelő ember a megfilmesítésre és olyan sza-

badságot adott nekem a forgatás-
hoz, amit sosem felejtek el neki. 
Az élet nagy ajándéka volt nekem 
ez a film. 

- Készül újabb filmekre akár 
operatőrként, akár rendezőként? 

- Sok tervem van, több film for-
gatókönyve is az asztalomon he-
ver. Külföldről és itthonról is 
vannak megkeresések. Ha min-
den igaz, ősszel újra együtt forga-
tok Szabó Pistával, neki szívesen 
fényképezek, de másnak már nem. 
Csaknem négy évtizede, 1979-ben 
kezdtünk együtt dolgozni a Bi-
zalom című filmjében, azóta napi 
kapcsolatban vagyunk, szinte úgy 

élünk, mint két testvér.
- Miről szól legújabb filmjük?
- Annyit elárulhatok róla, hogy egy orvos 

lesz a főszereplője.
- Mit szólt Szabó István, hogy elveszi a 

kenyerét?
- Mindig nagyon tisztelte, hogy elindul-

tam a magam pályáján, csupán annyit kér-
dezett: „Lajos, te jól érzed magad, hogy 
rendezel?”. Igen, nagyon is, feleltem rá, 
amire azt mondta, akkor nincs miről beszél-
nünk, ezt kell csinálnod. 

- Addig filmezik, míg Oscart nem kap? 
Néhányszor már nagyon közel állt hozzá…

- Nem, addig filmezek, míg bírom és van 
témám. A Mephisto Los-angelesi győzel-
me alatt Németországban forgattam és szál-
lodai szobában láttam tévén, ahogy a Pista 
meg a Brandauer az Oscar-gálán örömük-
ben a színpadon táncolnak. A Malénával az 
egyéni jelölés is összejött, akkor a helyszí-
nen nézhettem végig az ünnepélyes Oscar-
díj átadót, amelyen végül is nem az én ke-
zembe került az aranyozott szobrocska… 
Törőcsik Mari mondta nekem a Príma Pri-
missima díjátadáson, ahol szintén jelölt vol-
tam, „Sutyikám, ha véletlenül nem te kap-
nád, akkor légy szíves emelt fővel, elegán-
san kimenni a teremből”. Így kell tenni az 
Oscaron is, ha nem te nyersz.

- Mit szól hozzá, hogy újra milyen sike-
resek a magyar filmek világszerte, az utób-
bi időkben két Oscarral és egy jelöléssel is 
gazdagodtunk?

- Nagyon örülök, tényleg remek filmek 
születtek mostanában. Ez arról is tanúsko-
dik, hogy filmes tehetségekben ma sincs hi-
ány. Most jó a finanszírozási rendszer, biz-
tonságot ad, ami az egyik legfontosabb a 
filmforgatáshoz. 

- Egyébként honnan jött a „Sutyizás”?
- Ez is óbudai örökség. Még apám aggatta 

rám gyerekkoromban, valószínűleg a sutye-
rák szóból „vette” át. Természetesen, mikor 
mások előtt is így szólított, hamar elterjedt az 
iskolában, mert az osztálytársaim és a tanára-
im szintén így neveztek. Mindig mondogat-
ták: „Szóljatok a Sutyinak!”  Temesi László

„Ma is szívesen gondolok a kedves, drága óbudai emberekre”

Koltai Lajos számára a kép az üzenet

Fotó: Antal István
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A Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületeinek 

Országos Szövetségével 
(MEOSZ) aláírt megál-
lapodás alapján az M3-as 
metró 20 állomása közül 
18 lesz akadálymentesen 
megközelíthető, öt belvá-
rosi mélyállomáson fer-
depályás lift épül, a Dó-
zsa György úti megálló-
nál 2020 szeptember vé-
géig készül el az akadály-
mentesítés. (A témáról 
bővebben lapunk előző, 
május 12-én megjelent 9. 
számában olvashattak.) 

Árvízvédelem
A Csillaghegyi-öblözet 

árvízvédelme ügyében a 
főpolgármester által ösz-
szehívott tudós társaság 
május 22-én ülésezik leg-
közelebb, a kerítések vo-
nalában húzódó nyomvo-
nal-változatról pedig szak-
vélemény készül, amely a 
közgyűlés elé kerül – je-
lentette be a főpolgármes-
ter. Hozzátette: az ügy-

ben a politikai döntést a 
Fővárosi Közgyűlés hoz-
za meg, de szakmai véle-
mények alapján. Kitért rá, 
hogy az Aranyhegyi-árok 
védelme e ciklusban biz-
tosan elkészül, „több mint 
valószínű” a pünkösdfür-
dői védműmagasítás. Az 
Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság pedig megépítte-
ti a Barát-patak torkola-
ti műtárgyát. A Csillaghe-
gyi-öblözet árvízvédelmét 
biztosító négy elemből így 
három ügyében megvan a 
konszenzus. Ha a negye-
dik elemről, a part menti 
változatról is „teremthető 
konszenzus, örülünk neki, 
ha nem, már azt is felve-
tették a Városházán, hogy 
védekezni kötelező, új 
védművet építeni viszont 
nem kötelességünk”. Ha 
továbbra is fennmarad a 
Római-parton „a példát-
lan, sokáig kezelhetetlen-
nek tűnő állapot”, akkor a 
tervezett négy árvízvédel-
mi elem közül csak három 

épül meg, a Nánási út-Ki-
rályok útja vonalán „pedig 
úgy védekezünk, ahogy 
eddig tudtunk” – jegyez-
te meg. Elmondta, hogy 
a Fővárosi Csatornázási 
Művek felmérése szerint a 
budapesti árvízvédelmi lé-
tesítmények körülbelül 80 
százaléka nem felel meg a 
jogszabályban meghatáro-
zott mértékadó árvízszint-
nek. – A római-parti véd-
műre szánt pénzt fel tud-
juk használni máshol Bu-
dapesten, ahol örülnek ne-
ki, Újpesten, Angyalföl-
dön, a Batthyány téren 
vagy akár a Margitszige-
ten, nem akarunk senkit 
hergelni, bosszantani – tet-
te hozzá. 

Engedély nélkül
- A főváros nem fog-

ja szó nélkül hagyni a 
margitszigeti teniszsta-
dionnál történt, enge-
dély nélküli fakivágáso-
kat – hangsúlyozta Tar-
lós István. Hozzátette: a 
fakivágások híréről kül-
földi látogatása során ér-
tesült, és azonnal írásbe-
li jelentést kért a Főkert-
től. E szerint a kivitele-
ző érvényes, jogerős fő-
városi fakivágási enge-
dély nélkül, a főváros tu-
lajdonosi hozzájárulásá-
ban megfogalmazott fel-
tételek és kikötések be 
nem tartásával végez-
te a fakivágási munká-
latokat. A Főkert jelen-

tése szerint a területen 
kertészeti szempontból 
kiemelt értékű fát nem 
vágtak ki, viszont kivág-
tak 6 darab, 30 centimé-
ternél nagyobb átmérőjű, 
valamint 98, 10-30 cen-
timéter átmérőjű fát. A 
bontás környezetében lé-
vő fákat védőpalánkkal 
és kerítéssel kellett vol-
na védeni, ez sem történt 
meg. – Akik ezeket a fa-
kivágásokat eszközöl-
ték, a lehető legnagyobb 
szabálytalanságot követ-
ték el – fogalmazott a fő-
polgármester, hozzátéve, 
hogy a főváros ezt nem 
fogja lenyelni szó nélkül, 
lesznek szankciók.

(budapest.hu)

Lesz szankciója a margitszigeti fakivágásnak
Hírösszefoglaló: A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Or-
szágos Szövetségével (MEOSZ) aláírt megállapodás alapján 
az M3-as metró 20 állomása közül 18 lesz akadálymentesen 
megközelíthető. A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme ügyé-
ben a főpolgármester által összehívott tudós társaság május 
22-én ülésezik legközelebb, a kerítések vonalában húzódó 
nyomvonal-változatról pedig szakvélemény készül, amely a 
közgyűlés elé kerül. A főváros nem fogja szó nélkül hagyni a 
margitszigeti teniszstadionnál történt, engedély nélküli faki-
vágásokat, lesznek szankciók – mondta Tarlós István főpol-
gármester a legutóbbi Budapestinfón. 

b1.blog.hu

Elismerés Tarlós Istvánnak

Bíró László-díjat adományoztak Tarlós Istvánnak 
Maximiliano Gregorio-Cernadas argentin nagykö-
vet kezdeményezésére. Az elismerést május 11-
én vette át Budapest főpolgármestere. A Bíró-díjat 
2016 novemberében alapította az argentin nagykö-
vet és Rácz Sándor, a Magyar Elektromos Jármű-
ipari Egyesület alelnöke, egyben a Viktória-R ügy-
vezetője kezdeményezésére. A díjjal az argentin-
magyar kapcsolatokért kimagasló munkát végző 
személyek tevékenységét ismerik el. budapest.hu

A „Spice of Europe” szlogennel és Buda-
pest megújult turisztikai márkájával indítja 
el nemzetközi kampányát a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség. A Budapest fókuszú kam-
pány a fővárost és annak kincseit mutatja 
be a világ számos országában. A hirdetések 
online, print és televíziós felületeken jelen-
nek meg május 15-e és június 30-a között.

A „Spice of Europe” kampány a fő-
város sokszínűségét mutatja be. 

Azt, hogy Budapest sokoldalú város, 
az ideérkező vendég megtalál min-
dent, ami egy klasszikus, európai fő-
városra jellemző, miközben teli van vi-
talitással, pezsgéssel és kreativitással, 
az autentikus és történelmi oldala mel-
lett rendkívül innovatív és vibráló vi-
lágváros. A kampány erre építve fiata-
los, kreatív arculattal indul el, mely-
nek részeként új turisztikai logó, we-
boldal, imázsfilm és kreatív tartalmak 

készültek, 
a m e l y e k 
b e m u t a t -
ják Buda-
pest meta-
forikus fű-
sze re s sé -
gét, sokszí-
nűségét. 

Sz. CS.

Új imázsfilm készült Budapestről
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A Budapest-Esztergom vo-
nalon, május 20-tól a villa-
mos üzemű FLIRT motorvo-
natok jobb menetdinamiká-
ját kihasználó zónázó me-
netrendet vezet be a MÁV-
START. A gyorsított sze-
mélyvonatok esetében 62 
percre csökken a menetidő 
a Nyugati pályaudvar és 
Esztergom között. 

Az óránkénti két gyor-
sított vonatpár 30 per-

cenként közlekedik – eltérő 
megállási renddel – Buda-
pest-Nyugati pályaudvar és 
Esztergom között. Angyal-
föld–Piliscsaba állomások 
között minden állomáson 
és megállóhelyen megáll-
va óránként egy vonatpár 
közlekedik, Piliscsabáig 38 
perc alatt lehet majd eljut-
ni. A Budapestről 6.51-től 
20.51-ig közlekedő gyorsí-

tott vonatoktól a piliscsabai 
személyvonatokra csatla-
kozást biztosít a vasúttársa-
ság Angyalföldön, minden 
órában – 6 perces átszállá-
si idővel. Csúcsidőn kívül 

pedig minden állomáson és 
megállóhelyen megálló vo-
natok közlekednek órán-
ként a Nyugati pályaudvar 
és Esztergom, valamint a 
Nyugati és Piliscsaba kö-

zött, így Piliscsabára a késő 
esti órákban 30 percenkén-
ti utazási lehetőséget bizto-
sít a vasúttársaság.

Munkaszüneti napo-
kon, napközben 30 per-

cenként közlekednek a 
vonatok a Nyugati és 
Esztergom között (az 
egyik zónázóvonat Bu-
dapest-Nyugati–Pilis-
csaba között csak a nagy 
forgalmú megállóhelye-
ken, Piliscsaba és Esz-
tergom között pedig min-
denhol megáll, a másik 
Magdolnavölgy és Pilis-
csév kivételével minden-
hol megáll). Csúcsidőn 
kívül, óránként minden 
megállóhelyen és állomá-
son megállnak a vonatok 
a teljes vonalon.

A vasútvonal korsze-
rűsítésével összefüggő 
munkák még folyamat-
ban vannak; ezen felté-
telek mellett is  mindent 
megtesz a vasúttársaság 
a menetrend betartása ér-
dekében, de késések elő-
fordulhatnak a vonalon.

Esztergomi vasútvonal 

Változik a menetrend, csökken a menetidő

Megújult formában ismét el-
indult a Bringázz a munká-
ba! kampány, amelyet a Bu-
dapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) is támogat. 

A Magyar Kerékpá-
rosklub szervezésé-

ben, valamint a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztéri-
um kezdeményezésében 
megvalósuló, május 14-
én indult országos kam-
pány célja, hogy minél 
többen válasszák a mun-
kába járáshoz és a min-
dennapi közlekedéshez 
a MOL Bubi bicikliket, 
vagy saját kerékpárjukat. 

A Bringázz a munkába! 
kampányban május 14-e 
és június 10-e között lehet 
részt venni az ingyenesen 
letölthető Bike Citizens mo-

bilapplikáción keresztül. Az 
applikáción keresztül törté-
nő regisztrációt követően 
lehet gyűjteni a kerékpár-
ral megtett kilométereket. 
A résztvevők között érté-
kes nyereményeket sorsol-
nak ki, többek között éves 
és féléves MOL-Bubi bér-
letre váltható kuponokat is.

A BKK és a Magyar Ke-
rékpárosklub 2016 febru-
árjától rendszeres konzul-
tációt folytat a kerékpáros 
fejlesztésekről, koncepci-
ókról, kutatásokról és a ke-
rékpáros infrastruktúra fo-
lyamatos fejlesztéséről. Az 
elmúlt évben több, a BKK 
és a Magyar Kerékpáros-
klub együttműködésében 
megvalósult akció segítet-
te a kerékpáros közlekedés 
népszerűsítését. 

Bringázz a munkába!

Ú j kikötővel gazda-
godott a D12-es ha-

jójárat vonala: a Margit-
sziget Szabadtéri Szín-
pad és Víztorony meg-
állóhely a sziget Pest-
hez közelebb eső olda-
lán található. Az új ki-
kötőt óránként egyszer 

érintik azok a hajójára-
tok, amelyeknek dél felől 
közlekedve Margitsziget 
a végállomásuk.

A hajóvonalakon a 
nyári menetrend továb-
bi kedvező változásokat 
kínál. A jó időben várha-
tóan megnövekvő utas-

forgalomhoz igazodva 
a hajók sűrűbben indul-
nak: mind hétköznap, 
mind hétvégén félórán-
ként közlekednek a bel-
városi szakaszon, a teljes 
vonalon pedig óránként. 
Reggel korábban megy 
az első hajó, estéként az 
utolsó járatok is később 
indulnak, mint a tavaszi 
menetrendben. 

A nyári hajómenetrend 
– amely várhatóan au-
gusztus végéig lesz ér-
vényben – már elérhető 
a BKK honlapján: www.
bkk.hu/menetrend.

Sűrűbb hajójáratok
Új margitszigeti kikötővel, sűrűbb járatkövetéssel és megnö-
velt üzemidővel április 28-tól életbe lépett a fővárosi hajóvo-
nalak nyári menetrendje. A jó időjárás beköszöntével egyre 
többen utaznak a D11-es és a D12-es hajón, ezért a nyári me-
netrend kedvező változása, hogy a belvárosi szakaszon mind 
hétköznap, mind hétvégén félóránként indulnak a hajójáratok.

Fotó: Antal István

Fotó: Assay Péter
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Megalakult Magyarország 
legnagyobb klímavédelmi 
és energetikai önkormány-
zati szakmai szövetsége. A 
klímavédelem egyik legfon-
tosabb eszköze az energia-
hatékonyság növelése.

A III. kerületi önkor-
mányzat eddig az 

Energiahatékony Önkor-
mányzatok Szövetségé-
nek alapító tagjaként se-
gítette a környezettuda-
tos életmód megismerhe-
tőségét, és népszerűsítet-
te az energiahatékony-
ságot növelő programo-
kat. A szakmai szerve-
zet az elmúlt héten be-
olvadt a Klímabarát Te-
lepülések Szövetségébe, 
ezzel létrehozva hazánk 
legnagyobb klímavédel-
mi és energetikai önkor-
mányzati szakmai szö-
vetségét.

Az éghajlatváltozás 
nemcsak a jövő nagy kihí-
vásainak egyike, a ma élő 
generációk életét is alakí-
tó globális folyamat, amit 
az adatok is tükröznek. A 
hazai átlaghőmérséklet – 
a ’80-as évektől kezdve 
gyorsuló ütemben – 1,3 
Celsius-fokot emelkedett 
1901 és 2015 között, meg-
haladva a globális változás 
0,9 Celsius-fokra becsült 

mértékét. Ugyanebben az 
időszakban hazánkban 17 
százalékkal csökkent a ta-
vaszi és 13 százalékkal az 
őszi csapadék mennyisé-
ge, egyre több az aszályos 
időszakok száma és hosz-
sza. Magyarország 2014. 
évi üvegházhatású gáz ki-
bocsátása 57 millió ton-
na széndioxid egyenérték 
volt, amely az 1990 óta 
mért legalacsonyabb ér-

ték, ugyanakkor az erdő-
ink ebből csupán 4,4 mil-
lió tonnányit tudnak meg-
kötni. A klímavédelem 
egyik legfontosabb eszkö-
ze éppen ezért az energia-
hatékonyság növelése.

Kovács Lajos, a Klí-
mabarát Települések 
Szövetségének elnöke 
fontos lépésnek nevezte 
az egyesülést, hiszen már 
a kezdetektől szoros kap-
csolat van a két szerve-
zet között. Az Energiaha-
tékony Önkormányzatok 
Szövetsége a beolvadást 
követően megszűnt.

- Az energiahatékonyság 
és a klímavédelem szoro-
san összefüggő témakö-
rök, az egy szervezetben 
történő egyesülés lehető-
vé teszi, hogy sokkal el-
mélyültebb munkát foly-
tassunk közösen. Kifeje-
zetten erősíteni kívánjuk 

az energetikai cégekkel 
kialakított kapcsolatrend-
szert és szeretnénk, hogy 
ha az új szervezetben vég-
zett munka az önkormány-
zatok számára értéket te-
remtő és adaptálható mód-
szerek bölcsőjévé válna – 
hangsúlyozta Kovács La-
jos a KBTSZ elnöke.

Czékmány Péter, az 
EHÖSZ titkára megkö-
szönte a Klímabarát Te-
lepülések Szövetségének, 
hogy támogatta az egyesü-
lést még akkor is, ha nem 
ez volt a legegyszerűbb út. 
A beolvadást követően 8 
önkormányzati tag csatla-
kozott a Klímabarát Tele-
pülések Szövetségéhez és 
ezzel már 46 tagra bővült 
a Klímabarát Települések 
Szövetsége. Az 5 tagú el-
nökségben két budapesti 
kerület képviselteti magát, 
az egyik Óbuda.

Új klímavédelmi szakmai szövetséghez csatlakozott Óbuda

Az Óbudai Egyetem hallga-
tóinak és Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügyeleté-
nek közös takarítási akcióját 
április 20-án rendezték a 
Kiscelli parkban.

M inden évben április 
22-én ünnepelik a 

Föld napját. Az idei Ma-
gyarországon a 28. ilyen 
alkalom, mely az egyik 
legnagyobb önszerve-

ződő környezetvédelmi 
megmozdulás. A Föld 
napja alkalmából külön-
féle eseményeket szer-
veznek országszerte, me-
lyekkel felhívják a figyel-
met a természeti környe-
zet megóvására.

A közterület-felügye-
let idén az Óbudai Egye-
tem szervezésében a hall-

gatókkal közösen csopor-
tos szemétszedési akció-
ban vett részt április 20-
án. Az eseményen előzete-
sen 100 fő részvételére le-
hetett számítani; az Óbu-
dai Egyetem közelében 
található Kiscelli park te-
rületét tisztították meg az 
önkéntesek.

A munkához szükséges 
védőkesztyűket, zsáko-
kat a közterület-felügye-
let biztosította, valamint 
a takarítás végeztével el-
szállították a zsákokba 
összegyűjtött hulladékot. 
Az akció sikeres lebo-
nyolítását egyenruhások 
jelenlétével biztosították 
a helyszínen. 

Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyelete 
arra biztatta a környezet-
tudatos érdeklődőket és 
a közelben lakókat, hogy 
minél többen csatlakoz-
zanak a kezdeményezés-
hez. Az ilyen események 
nagyban elősegíthetik, 
hogy a kerület több pont-
ján is szerveződjenek ha-
sonló önkéntes csopor-
tok, és a tavasznak szép, 
tiszta és rendezett kör-
nyezetben örülhessünk 
mindannyian.

Fila Graff Jam címmel tartot-
tak graffiti- és street-art művé-
szetre fókuszáló szabadtéri 
nonprofit rendezvényt zené-
vel, kiállítással „fűszerezve” 
április 28-án a Filatorigátnál, 
Magyarország talán leghíre-
sebb és legrégebbi legális 
graffiti falánál. 

Az önkormányzat által 
még a ’90-es években 

„legális graffitis fal”-nak 
nyilvánított helyen közel 50 
művésznek biztosítottak le-
hetőséget az alkotáshoz. Az 
esemény szervezője a Mon-
tana Colors magyarországi 
képviselete volt. A cég ne-

véhez fűződik a szentend-
rei HÉV-vonal megállóinak 
dekorációs festése is. Elkö-
telezetten támogatják az ur-
bánus művészeket, a graffi-
tit-, a live-painting- és street-
art rendezvényeket. Szá-
mos városszépítő- és ke-
reskedelmi projekt kapcsán 
mutatták már be, hogy az 
alkotók valódi művészek-
nek tekinthetők. A rendez-
vényt abban a reményben 
hívták létre, hogy a ma-
radandó alkotások tovább 
szépítik majd a városrészt. 

Az eseményt Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata támogatta.     Sz.

Legálisan firkáltakTavaszi nagytakarítás

Fotó: Zumpf András

Az önkormányzat címerében is látható óbudai vár és a logó-
ként használt bekapcsoló gomb szimbóluma is felkerült a fa-
lak egyikére. Talán nem véletlenül, hiszen Ruzsnák Péter, mű-
vésznevén Peter87 tősgyökeres óbudai. A street art művész 
kreatív alkotását az önkormányzat különdíjjal jutalmazta
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Folytatás az 1. oldalról
A Római Birodalomban 
az egyik legelterjedtebb 
tavaszköszöntő, termé-
kenységi ünnep a Ludi 
Florales, vagyis a Flora-
lia volt. Az ünnepet Flo-
ra, a virágok és a virág-
zás istennőjének tisztele-
tére tartották jellemzően 
áprilisban vagy május-
ban. A hat napon át tar-
tó tánc és mulatozás so-
rán a szabadban bőséges 
lakomákat, cirkuszi já-
tékokat rendeztek és pi-
káns témájú színdarabo-
kat adtak elő.

Korhűen
Idén 29. alkalommal 

rendezték május 12-én és 
13-án az Aquincumi Mú-

zeum és az Aquincum 
Baráti Kör közös szerve-
zésében a római tavasz-
ünnepet, amely mind az 
előadások, mind a prog-
ramok terén igyekszik hű 
maradni az ókori hagyo-
mányokhoz. A szervezők 
kiemelt figyelmet fordí-
tanak arra, hogy az ese-
ményen minden fellelhe-
tő tárgyi- és bemutató-
eszköz megfeleljen a kor-
nak, és minden korosz-
tály megtalálja a számára 
megfelelő programot.

Római élet
Újra életre kelt az óko-

ri Aquincum városa. Er-
re az alkalomra fiatal vi-
rágkötők római stílusú 
kompozícióikkal díszítet-

ték fel a teljes romterüle-
tet és a múzeumot. A kö-
vezett utcák mentén áru-
sok jelentek meg, akik a 
nézelődőket portékáik-
kal igyekeztek közelebb 
vonzani, miközben a kéz-
műves mesterek asztalai-
nál korabeli edény-, tex-
til-, és ékszerkészítési 
technikákat ismerhettek 
meg. A nyüzsgő városi 
forgatagban római polgá-
rok és rabszolgák jelen-
tek meg, de a legionáriu-
sok, a gladiátorok és még 
a római kori barbár tör-
zsek életébe is bepillant-
hattak a kíváncsi látoga-
tók. Az aquincumi romok 
közt a hagyományőrző 
csapatok táborait fedez-
hették fel, ahol bárki job-

ban szemügyre vehette a 
kardokat, pajzsokat és si-
sakokat, és ha szerencsé-
je volt, egy-két trükköt is 
elleshetett a római, ger-
mán és kelta harcosoktól. 

Újdonságok
Az idei Floralia kü-

lönlegessége, hogy most 
először a III. kerüle-
ti Zsófia utcai amfite-
átrum is a gladiátorvia-
dalok helyszínéül szol-
gált, amin a rendezvény-
től függetlenül bárki in-
gyenesen részt vehetett. 
A közel 2000 éves aré-
nában újra gladiátorok 
csaptak össze. 

Másik újdonság, hogy 
a nap folyamán több al-
kalommal részesei lehet-

tek a látogatók az imp-
rovizációs színháznak. A 
rendezvényen különbö-
ző időpontokban folyta-
tódott a barbárok és a ró-
maiak közötti viszályko-
dások története. Érdemes 
volt ellátogatni a megje-
lölt eseményekre, ha meg 
szerették tudni, miért ra-
bolják el a barbárok a ró-
mai esküvőről a meny-
asszonyt, vagy hogy mi-
lyen stratégiákat dolgoz-
nak ki a római katonák a 
barbár hordák leverésére. 
Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának tá-
mogatásával idén min-
den állandó lakcímmel 
rendelkező III. kerületi 
lakos ingyen látogathatta 
a rendezvényt.            km

Floralia – Római tavaszünnep Aquincumban

A Kunigunda útja 1938-tól 
viseli ezt a nevet, korábban 
a Raktár utca is egy része 
volt, a Hunor utca 27-től. Ru-
rik Kunigunda vagy Magyar-
országi Kunigunda cseh ki-
rályné (1245 körül-1285), a 
Rurik-házból származó szla-
vón hercegnő, Rosztyiszlav 
Mihajlovics fejedelem és 
Magyarországi Anna bánné 
gyermeke, aki Nagy Ottokár 
cseh királlyal kötött házas-
sága révén cseh királyné 
volt 1261 és 1278 között.

Kunigunda herceg-
nő 1245 körül szüle-

tett, feltételezhetően Ki-
jevben, a Rurik-dinaszti-
ába. Apja III. Rosztyisz-
lav Mihajlovics, aki ki-

jevi nagyfejedelem volt 
pár hónapig, emellett töb-
bek közt novgorodi feje-
delem, halicsi és macsói 
uralkodó herceg és szla-
vón bán is. Anyja a ma-
gyar királyi dinasztiából, 
az Árpád-házból szárma-
zó Anna királyi herceg-
nő volt. Anyai nagyszülei 
IV. Béla magyar király és 
Laszkarisz Mária király-
né. Kunigunda hercegnő 
szülei ötödik gyermeke. 

Házassága 
Szülei férjhez adták 

1261-ben a cseh királyi 
dinasztiából, a Premysl-
házból származó II. 
Nagy Ottokár cseh ki-
rályhoz, akinek ez volt a 

második házassága. El-
ső feleségétől, Babenber-
gi Margit hercegnőtől el-
vált, miután a hercegnő 
nem tudott neki utódokat 
szülni. 

Gyermekei
Kunigunda hercegnő 

(1265-1321), Ágnes her-
cegnő (1269-1296), Vencel 
herceg (1271-1305), apja 
örököseként cseh király.

Kunigunda férjével va-
ló kapcsolata boldog volt, 
csak Ottokár magyarok 
iránti ellenszenvét nem 
szerette. Nem tudta elsimí-
tani a férje és a nagybátyja, 
V. István valamint unoka-
testvére, Kun László ma-
gyar királyok közötti konf-
liktusokat. 1278-ban uno-
katestvére a második mor-
vamezei csatában legyőzte 
férjét, és Kunigunda özve-
gyen maradt három gyer-
mekével. Férje halála után 
kiskorú fia, Vencel herceg 
gyámja volt. Végül 1285. 
szeptember 4-én halt meg, 
negyvenéves kora körül. 

Sírja a prágai Szent 
Ágnes kolostorban ta-
lálható. Már nem élhette 
meg, hogy unokája, Cseh 
Vencel az Árpád-ház ki-
halása után magyar ki-
rály legyen.                Sz.

Utcáink, tereink névadói
Ki volt Kunigunda?
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Fuvolaest
Bendes Bettina és Kato-
na Ágnes Ariadné fuvo-
laestje május 28-án 19 
órától az Óbudai Meg-
békélés Háza templom-
ban. Közreműködik: Ko-
vács Lili Eszter (gordon-
ka), Vitályos Balázs (zon-
gora). A hangverseny in-
gyenes. (Cím: Királyok 
útja 297., Újmegyeri tér.)

Beszélgetés 
a könyvtárban

Folytatódik a Jöjjön ki 
Óbudára! irodalmi so-
rozat a Fő téri könyvtár-
ban. Zoltán Gábor író-
rendezővel, a nagysike-
rű Orgia és a most meg-
jelenő Szomszéd című 
regény szerzőjével Bár-
dos Deák Ági beszélget 
május 29-én 18 órától. A 
sorozat évadának záró-
vendége Kiss Tibor Noé 
író, újságíró lesz június 
12-én 18 órakor. (Cím: 
Fő tér 5. A rendezvény-
re a belépés díjtalan, a 
részvételi szándékot a 
368-5476-os telefonszá-
mon vagy a fszek0307@
fszek.hu e-mail címen 
kérik jelezni.)

Krúdy Kör
A Krúdy Gyula Irodal-
mi Kör soron következő 
rendezvényén a 75 éves 
Laczkó András életútját 
mutatják be az érdeklő-
dőknek június 14-én 16 
órai kezdettel a Kéhli ven-
déglő Krúdy Szalonjában. 
(Cím: Mókus utca 21.)

Könyvbemutató
Dr. Török Róbert – Dr. 
Závodi Szilvia (szerk.): 
Háborús hétköznapok II. 
című konferenciakötetét 
mutatták be május 23-án 
a Kiskorona utcai Magyar 
Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeumban. 

Meghívó 
a Vasarelybe

Látogassanak el a Szent-
lélek téren található Va-
sarely Múzeumba és te-
kintsék meg az állandó 
gyűjtemény darabjait in-
gyenesen! A belépés-
hez a lakcímkártya be-
mutatása szükséges. 
(További információk: va-
sarely.hu)

II. Óbudai Tavaszi Tárlat – Pity-
pangdzsungel címmel III. kerü-
leti művészek alkotásaiból 
nyílt kiállítás a Tenk László fes-
tőművész által létrehozott T-
Art Alapítvány és az Esernyős 
Galéria munkatársainak szer-
vezésében május 3-án. Az ese-
mény Óbuda Napjának nyitó-
rendezvénye volt, amelyen Rá-
bóczki Zsuzsa, az Esernyős-
Óbudai Kulturális, Turisztikai 
és Információs Pont igazgatója 
köszöntötte a résztvevőket. 

Eltérő műfajok, 
technikák

- Az alapítvány idén 
több mint 30 óbudai mű-
vészt hívott meg egy-egy 
alkotása bemutatására. 
Ezek különböző szemlé-
letmódban, eltérő műfa-
jokban és más-más techni-
kával készültek. Az éven-
te ismétlődő kiállítással 
a szervezőknek azonban 
nem célja, hogy egységes 
művészeti irányt tükröz-
zön, hanem hogy támogas-
sa a helyi képzőművészek 
és közvetlen közönségük, 
a kerületben élő műked-
velők közötti kapcsolatot. 
A művészek és a kiállított 
munkák széles spektrumát 
mutatják fel a mai képző-
művészet különféle vonu-
latainak. A tárlat sokfélesé-
ge is azt mutatja, hogy az 
egyes irányzatok békében 
megférnek egymás mellett 
Óbudán – mondta a tárlat 
kurátora, Garami Gréta 
művészettörténész a meg-
nyitón.

- Óbuda Napját minden 
évben valamiféle izgatott 
várakozás előzi meg – mu-
tatott rá Bús Balázs polgár-
mester, aki hozzátette: - A 
kiállítás a rendezvény igen 
erős nyitányaként is fel-
fogható, mely egyben a III. 
kerület képzőművész kö-
zösségének illetve az álta-
luk létrehozott alkotások-
nak mély merítésű sereg-
szemléje. Hangsúlyozta, 
milyen sokat jelent a helyi 
közösség számára az el-
múlt években egyre látvá-
nyosabban megmutatko-
zó kortárs képzőművésze-
ti jelenlét Óbudán. A he-

lyi társadalmak életminő-
ségének pontos mutatója 
az a viszonyrendszer, ami 
a mindennapi szükségle-
tek fölött álló jelenségek-
hez kapcsolja tagjait. Fon-
tos, hogy az egyén meny-
nyire érzi a művészetek 
által megszólítva magát. 
Hajlandó-e az alkotók által 
kimunkált és megjelenített 
újszerű érzésekért, történe-
tekért, benyomásokért „le-
hajolni”? 

Kortárs 
gyűjtemény

A válasz szerint: Óbu-
dának a budapesti kerüle-
tek közt sincs szégyenkez-
nivalója ez ügyben. Az Es-
ernyős Galéria megterem-
tésével, a kortárs gyűjte-
mény létrehozásával és te-
matikus tárlatainak pályá-
zati támogatásával a ma-
gunk részéről jó alapot te-
remtettünk a kortárs mű-
vészeknek és gyűjtőknek 
ahhoz, hogy egymást erő-
sítve, saját területükön 
újabb sikereket érjenek el. 
De természetesen mindez 
a művészet-barátoknak és 
az olyan civil szerveződé-
sek számára is pozitívum, 
mint a már II. Óbudai Ta-
vaszi Tárlatával jelentkező 
T-Art Alapítvány.

Allergia kizárva
Remélem, az itt látható 

Pitypangdzsungel senkiből 
nem vált ki allergiás reak-
ciót, sőt a vállaltan eklek-
tikus összeállítás jóleső ér-
zéssel tölt majd el minden-
kit, mert azt igazolja, hogy 
városrészünk a színes mű-
vészeti alkotások megke-
rülhetetlen csomópontjává 
vált. Erre nemcsak az utal, 
hogy sok tehetséges alkotó 
lakik és dolgozik a kerület-
ben, hanem ők olyan laza 
kötődésű helyi közösséget 
is alkotnak, mely az előbb 
említett módon alakíthat-
ja az óbudaiak moderni-
táshoz fűződő, nem mindig 
pozitív viszonyát, és egy-
ben szélesítheti a szellemi 
javakhoz való hozzáférésü-
ket is – hangsúlyozta Bús 
Balázs.                            Sz. 

Válogatás óbudai képzőművészek alkotásaiból

Pitypangdzsungel az Esernyősben

Kobzos Kiss Tamás (1950-
2015) emlékére rendeznek 
hangversenyt az Óbudai 
Társaskör nagytermében 
május 31-én 19 órától.

M iquèu Montanaro 
(Provence), Erdal 

Şalikoğlu (Isztambul), 
tanítványok és zenészba-
rátok, valamint az Óbu-
dai Népzenei Iskola ta-
nárai és növendékei lép-
nek fel Virágvölgyi Már-
ta vezetésével.

Dúdolj verset - Kobzos 
Kiss Tamás életműköte-
tének bemutatója. A ki-
advány CD és DVD mel-
lékletekkel ad szinte tel-
jes képet a Kossuth-díjas 
művész szinte teljes élet-
művéről Csörsz Rumen 
István szerkesztésében.

„Az éneklés a lényeg 
nálam. Igaz, Kobzos elő-
nevet kaptam 1977-ben. 

Apám egy volt tanítvá-
nya, Buda Ferenc adta ezt 
a nevet – aki aztán nekem 
is jó barátom lett, később 
még a fiát is tanítottam itt, 
az Óbudai Népzenei Isko-
lában –, s ez alapján nyil-
ván azt gondolják, hogy én 
kobzos vagyok. Ez a név 
azonban régen elsősorban 
énekest jelentett. Én sok 
hangszert szeretek, mindig 
azt választom, ami legkö-
zelebb áll az énekhez, mert 
mégiscsak az ének az első-
rendű számomra. Nem is 
vagyok olyan jó hangszer-
játékos, mint sokan má-
sok.” (Kobzos Kiss Tamás 
- Óbudai Anziksz)

A rendezvény fővéd-
nöke: Bús Balázs polgár-
mester.

(A belépés díjtalan. Társ-
rendező: Óbudai Népze-
nei Iskola, Krúdy-negyed. 
Cím: Kiskorona utca 7.)

Kobzos Kiss Tamás
-emlékkoncert

Fotó: Zumpf András
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A Kórház utcában felállított 
hagyományos traverz kiállítás 
a középkori Óbuda ma már 
föld alatt rejlő épületeit mutat-
ja be, egyfajta összefoglalót 
nyújtva az Óbudai Múzeum ál-
landó kiállításainak anyagai-
ról, melynek címe: Templo-
mok a talpunk alatt. A tárlatot 
Bús Balázs polgármester nyi-
totta meg az Óbuda Napja 
programsorozatban. 

A polgármester Simo-
ne Weil gondolata-

it idézte, mely szerint meg 
kellene tanulni vágyakoz-
ni az után, ami a miénk. - 
A mai kiállításunk ezt a 
célt szolgálja – tette hoz-
zá. A Flórián téri aluljá-
róban karnyújtásnyi tá-
volságban láthatók is az 
ókori aquincumi légiós tá-

bor közfürdőjének romjai, 
s ha Óbudáról esik szó, a 
legtöbben Aquincumra és 
az ókori maradványokra 
gondolnak. Azt keveseb-
ben tudják, hogy a Fő té-
ren helyezkedett el a XII. 
századi Szent Péter pré-
postsági templom, a mai 
Vöröskereszt utcánál a 
XIII. században alapított 
ferences templom, illet-
ve a XIV. században épült 
gótikus Szűz Mária temp-
lom. Nem véletlen tehát a 
kiállításnak a címválasz-
tása: Templomok a tal-
punk alatt. Abban az idő-
ben az országnak Buda 
néven itt volt a középko-
ri központja, a királyné 
városa, mely – ahogy ezt 
az itt bemutatott képek is 
igazolják – kétségtelenül 

egyfajta szellemi és szak-
rális központ is lehetett. A 
feljegyzések szerint már a 
római korban is léteztek 
ezen a helyen keresztény 
közösségek, és maradtak 
is erre utaló emlékek, így 
bátran állíthatjuk, tekinté-
lyes hagyománya van mi-
felénk a kereszténységből 
fakadó alkotói erőnek.

Mivel régi hagyomány, 
hogy az egymást követő 
korok a lerombolt épüle-
tek köveiből építkeztek, 
így épült fel a római épít-
mények maradványain az 
Árpád-kori Szent Péter 
templom, ennek romjai-
ból pedig a gótikus Szűz 
Mária templom. Leg-
utóbb a Zichy kastély épí-
tőmesterei hasznosították 
a török kor rombolásából 
még megmaradt köveket.

Sas és liliom
Óbuda címerében az 

Anjou ház magyarorszá-
gi uralkodóinak jelentő-
ségére a liliom, míg a len-
gyel hatásra a sas ábrázo-
lása utal. Talán nem túlzó 
merészség, ha innen szár-
maztatom Óbuda közis-
merten baráti- és ma is vi-
rágzó kapcsolatát Lengyel-
országgal. A kutatások sze-
rint Piast Erzsébet korából 
származik Óbuda első, An-
jou pecsétje is, ami ugyan-
csak emeli városrészünk 
történelmi tekintélyét.

A polgármester hang-
súlyozta, hogy bár a kiál-

lítás témája látszólag nem 
illeszkedik Óbuda Nap-
ja szórakoztató tematiká-
jához, mégis a nap közös-
ségi, lokálpatrióta jellege 
összekapcsolja vele. A he-
lyi identitás erősítéséhez 
ugyanis hozzátehet vala-
mit a hely eredettörténete, 
és a kerületet érintő tudás, 
mely ma még nagyobb-
részt csak kutatások anya-
gaiban érhető tetten.

Középkori séták
Népessy Noémi, az 

Óbudai Múzeum igazga-
tója elmondta: szakem-
bereikkel évek óta nagy 
hangsúlyt fektetnek ar-
ra, hogy a helyiek meg-
ismerhessék az egykori 

királynéi város történe-
tét és jelentőségét, idő-
szaki és állandó kiállítá-
saikon. A középkori sé-
táikon a még látható ro-
mokat, maradványokat 
mutatják be. A metszetek 
és képek által a korabe-
li Európa művészetéről 
szerezhetünk képet, illet-
ve megismerhetjük Piast 
Erzsébet királyné óbudai 
„mecénási” szerepét is - 
zárta szavait az igazgató. 
A rendezvény végén Be-
nyóné dr. Mojzsis Dóra 
régész, muzeológus tár-
latvezetésen ismertette a 
korszakot.

(A kiállítás ingyenesen 
látogatható október kö-
zepéig.)

Tárlat a helyi identitás erősítéséért

Templomok a talpunk alatt

Az Élő rózsafüzér za-
rándoklatot hazán-

kért, Budapestért, és a Bu-
dapest körül élőkért má-
jus 26-án 9 szakaszban 
szervezik meg már tizen-
kettedik alkalommal. A 
budapesti Élő Rózsafüzér 
Zarándoklat kilenc egy-
idejű gyalogos zarándok-
latból áll, érintve városz-
széli plébániákat, kegyhe-
lyeket, természeti és kul-
turális értékeket. Egy-egy 
szakasz kb. húsz kilomé-
ter hosszú. (Információ: 
www.elorozsafuzer.hu)

A zarándoklati végpon-
tokon 19 órakor szentmi-

se bemutatását vállaló fő-
tisztelendő atyák: 1. Dr. 
Erdő Péter bíboros, prí-
más, érsek (máriaremetei 
Kisboldogasszony Bazili-
ka). 2. Sebők Sándor plé-
bános (Fót Szeplőtelen Fo-
gantatás Plébániatemp-
lom). 3. Frajna András es-
peres, plébános (Kerepes 
Szent Anna Plébániatemp-
lom). 4. Fülöp Ákos espe-
res, plébános (Nagytétény 
Nagyboldogasszony Plé-
bániatemplom). 5. Tampu-
Ababei József plébános 
(Budapest-Pestszentlőrin-
ci Mária Szeplőtelen Szí-
ve Főplébániatemplom).

Zarándoklat szentmisével

KITAVAszodoTT A Krúdy-neGyedBen. Zene, 
irodalom, gyermekprogram, kiállítás, vendéglátás, verklimu-
zsika, fiákerutazás, velocipédesek, sakk, nyugágyak – egye-
bek mellett ezek várták a Krúdy-negyedbe látogatókat má-
jus 13-án. A Tavasz a Krúdy-negyedben című programban 
négy intézmény: az Óbudai Társaskör, a Mókus Sörkert és 
Étterem, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum valamint 
az Óbudai Népzenei Iskola vett részt 
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Óbudai sziréna
Új eszközök a tűzoltóságnak
• Az önkormányzat és a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság tavaly 
kötött adományozási szerződése alap-
ján elkészült a Vihar utcai tűzoltó lak-
tanya átalakítása. Beszerezték a tűzol-
tók elhelyezési körülményeinek javítá-
sát biztosító ágyakat is.
• Új, magyar gyártmányú gépjármű-
fecskendőket is kaptak a katasztrófa-
védők április 6-án. A gépjárművek kö-
zül egy HEROS-RÁBA AQUADOUX-X 
4000-es típusú gépjárműfecskendő a 
III. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokságon „állt szolgálatba”.

Égő autó
Kigyulladt egy személygépkocsi mo-
tortere Óbudán, a Raktár utcában má-
jus 13-án kora délután. A tulajdonos 
megkezdte a jármű oltását, melyet az-
tán a fővárosi hivatásos tűzoltók fejez-
tek be. A tűz nem terjedt tovább, az 
eset során személyi sérülés nem tör-
tént. Az utcában fél pályán haladt a 
forgalom. 

Pontosítás 
A május 12-én (2018. 9. szám) megje-
lent lapunkban a „Motoroshalál Békás-
megyeren” című hírünkben pontatlan 
információt közöltünk. A hitelesnek vélt 
hírportáloktól átvettük a szöveg azon 
részét, mely szerint a motoros a bal-
eset előtt rosszul volt. Az elhunyt fér-
fi fia kérte szerkesztőségünket, hogy 
közreadjuk: a baleset másnapján, má-
jus 4-én a helyszínelést végző rend-
őr kizárta a motoros felelősségét, hi-
báját a balesetben. Már akkor bizonyí-
tott volt, hogy az autós egyértelműen 
nem adta meg az elsőbbséget, a mo-
toros erre reagált is. Mint utóbb kide-
rült, a motoros tehát nem lett rosszul. 
Fékezett, féknyomot hagyva az aszfal-
ton. A figyelmetlen, gondatlan és köz-
úti veszélyeztető autós bekanyarodá-
sa okozta balesetben sajnálatos mó-
don a motoros a helyszínen szerzett 
sérüléseibe belehalt.

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.

A rendőrök elfogták azt a férfit, 
aki III. kerületi házában kábító-
szert árult. A házkutatáskor ma-
rihuánát, hasisgyantát, kábító-
szergyanús növényi magot és 
tablettát is találtak.

A III. kerületi Rendőr-
kapitányság nyomo-

zói a BRFK bűnügyi beveté-
si osztályával együttműköd-
ve május 11-én éjjel megje-

lentek egy III. kerületi ház-
nál, ahol a gyanú szerint a 
29 éves K. Csaba rendsze-
resen kábítószert árult. A 
nyomozók – miután elfog-
ták a férfit – házkutatást tar-
tottak, mely során több mint 
ötmillió forint készpénzt, 
1,6 kilogramm marihuánát, 
216 gramm hasisgyantát, 73 
gramm kábítószergyanús 
növényi magot és tablettát, 

valamint azok csomagolásá-
hoz használt eszközöket fog-
laltak le. 

A rendőrök K. Csabát elő-
állították a kerületi rendőr-
kapitányságra, majd őrizet-
be vétele mellett kábítószer-
kereskedelem bűntette mi-
att gyanúsítottként hallgatták 
ki. A nyomozók előterjesz-
tést tettek a férfi előzetes le-
tartóztatására. 

Szép kis zsákmány a kábítószerdílernél

Kerítésalapnak ütközött Óbudán, az Ürömi úton egy személyautó május 13-án hajnalban. A gépkocsi 
jobb oldala és motortere szinte megsemmisült az ütközés erejétől. A tűzoltók a helyszínen egy súlyos 
sérültet csak azután tudtak kiemelni a gépkocsiból, amikor felfeszítették annak ajtaját. A balesetben 
hatan sérültek meg, ketten súlyosan. A mentőszolgálat mind a hat fiatalembert kórházba szállította

A 23 éves budapesti K. 
Arnoldnak munkavég-

zés céljából átadta a főnöke 
az autóját május 4-én. A férfi 
azonban a megadott címek-
re nem szállította ki a pizzá-
kat és a munkahelyére sem 
ment vissza. Három nappal 
később K. Arnold üzenetben 
megírta a főnökének, hogy 
az autót ellopták tőle, de ha 
átad neki 200 ezer forintot, 
akkor esetleg vissza tudja 
szerezni a járművet. A sér-
tett ezt elutasította és értesí-
tette a rendőröket. 

A III. kerületi Rendőrkapi-
tányság nyomozói a bejelentést 
követően, május 8-án elfogató-
parancsot adtak ki K. Arnold el-
len, akit a rendőrök másnap dél-
előtt Csepelen felismertek és el-
fogtak. A férfit előállították a III. 
kerületi Rendőrkapitányságra, 
ahol jármű önkényes elvétele 

és sikkasztás miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki, amely során 
elismerte a bűncselekmény el-
követését, valamint azt, hogy a 
járművet nem lopták el tőle, ha-
nem eladta. A rendőrök egy cse-
peli ház udvarán megtalálták az 
autót, amit később visszaadtak 
a tulajdonosának. 

Eladta főnöke autóját a pizzafutár

Elhullott állatok bejelentése 
Az állati tetemek elszállítására vonatkozó igényt Csikós 
Viktória Fruzsinának lehet bejelenteni április 1-jétől napon-
ta 0-24 óra között az 06-70-258-8300-as telefonszámon. 
Emellett a bejelentések a segitoangyalok@segitoan-
gyalok.hu e-mail címen is megtehetők.
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Az óbudai Százszorszép 
Óvoda előtt szabálytalanul 
parkoló és ezáltal a közleke-
dést is megnehezítő autók 
számának csökkentése érde-
kében négy új virágládát he-
lyezett el Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügyelete.

V isszatérő, a szülők 
és a környéken élők 

által rendszeresen beje-
lentett probléma volt a 
Reménység utcában lé-
vő Százszorszép Óvoda 
előtti parkolás. A gép-
járművel érkezők a fi-
gyelmeztetések ellené-
re rendszerint felálltak 
az óvoda előtt lévő járda-
szakaszra, illetve zöldte-
rületre. A nem megenge-
dett helyen való parkolás 
amellett, hogy szabályta-
lan, rendkívül balesetve-

szélyes is a járdán közle-
kedő gyermekek és szü-

leik számára, hiszen je-
lentősen leszűkíti a járda 

szélességét és a megfele-
lő láthatóságot.

Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyelete a 
fennálló probléma meg-
oldásaként nem kívánt 
aránytalan és bonyolult 
szabályozással beavatkoz-
ni a forgalom rendjébe, 
ezért elegáns és mutatós 
megoldásként négy beton 
virágládát helyezett ki a 
helyszínre, így akadályoz-
va meg a gépkocsival való 
felhajtást. Az önkormány-
zati intézmény az érintett 
óvodával egyeztetve virá-
gokat is vásárolt, melyet 
az ovisok nagy örömére a 
felügyelet munkatársai a 
kicsikkel közösen ültettek 
el. A frappáns megoldás-
nak köszönhetően amel-
lett, hogy biztonságosabb 
lett a környék közlekedé-
se, a közterületek is to-
vább szépültek.

Virágládákkal a szabálytalankodók ellen

Lomtalanítás ide vagy oda, 
az utóbbi időben nagymér-
tékben nőtt a kerületben az 
illegálisan lerakott hulladék 
mennyisége, ezért Bús Ba-
lázs polgármester elrendel-
te két új térfigyelő kamera 
telepítését.

A Közterület-felügye-
let elsősorban a 

megelőzés fontosságát 
hangsúlyozza, ennek elle-
nére mind az előfordulási 
helyszínek száma, mind a 
hulladék mennyisége nö-
vekedő tendenciát mutat. 
Munkájukhoz nagy se-
gítséget jelentenek az ál-
lampolgári bejelentések, 
a felügyelők rendszeresen 
ellenőrzik a kerület azon 
helyszíneit, ahol visszaté-
rően fordul elő ez a prob-
léma. Emellett a korsze-
rű technikát is segítségül 
hívják, hiszen a térfigye-
lő kamerarendszer leg-
utóbbi fejlesztésekor a la-
kossági bejelentésekben 

leggyakrabban szereplő 
helyszínekre, a Keled ut-
cába és a Mozaik utcai 
felüljáró alá lett telepít-
ve két kamera. A felügye-
let által üzemeltetett térfi-
gyelő központban a szol-
gálatot teljesítő rendőrök 
és közterület-felügyelők 
folyamatosan, a nap 24 
órájában figyelemmel kí-
sérik ezeket a helyszíne-
ket. Ennek segítségével 
már több esetben sikerült 
az illegális hulladéklera-
kás elkövetőjét kézre ke-
ríteni.

A további szemétlera-
kások számának vissza-
szorítása érdekében Bús 
Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere el-
rendelte két újabb kame-
ra üzembe helyezését. Az 
új kamerák szintén olyan 
helyszínekre lesznek te-
lepítve, ahol a leggyak-
rabban fordul elő a hul-
ladék lerakása. Az egyik 
a Hajógyári-sziget terü-

letén, a másik a Keled ut-
ca azon szakaszán, ahol 
a másik kamera már nem 
tudja rögzíteni az esemé-
nyeket.

A kamerákat 1-2 hé-
ten belül üzembe helye-
zik. A kerület vezetése 
bízik abban, hogy a fej-
lesztés visszatartó erőt 
jelent azok számára, 
akik ily módon szeret-
nének megszabadulni fe-
lesleges tárgyaiktól. Saj-

nos arra nincs lehetőség, 
hogy minden parkos, fás 
területet kamerával fi-
gyeljenek vagy minden 
bokor mellett egy köz-

terület-felügyelő álljon. 
Ennek ellenére remélik, 
hogy javulást érhetnek el 
a hulladéklerakás tekin-
tetében.

Két új térfigyelő pásztázza a közterületet
Kamerákkal figyelik az illegális hulladéklerakókat

Sikeres felderítések
Az illegális hulladéklerakások elkövetőinek felderí-
tése rendszeresen visszatérő feladat a Közterület-
felügyeletnél. Néhány napja a Petőfi utcában egy 
nagy kupac építési törmeléket találtak a felügyelők. 
A környéken végzett adatgyűjtés során jutottak el a 
sitt „gazdájához”, aki ellen feljelentést tettek és kö-
telezték a kirakott hulladék eltakarítására.

Hajógyári-sziget

Gyerekgázolás a zebrán
Gyalogátkelőhelyen gázoltak el egy gyermeket a 
Pomázi úton május 7-én. A jármű ezután nekiütkö-
zött a szemközti sávban álló egyik személyautónak. 
A balesetben a gyermek súlyos sérülést szenvedett, 
a gépkocsiban tartózkodók nem sérültek meg. 
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Átadták az Év tanára díjakat
Az Év tanára 2018 címet két anyaországi és két 
külhoni magyar pedagógus kapta meg. A díjazottak 
személyére pedagógusszervezetek és diákközös-
ségek tehettek javaslatot. A jelöltek közül egyete-
mi oktatókból álló szakmai zsűri választotta ki azo-
kat, akikre szavazni lehetett a közösségi médiában. 
A díjat és az azzal járó jutalmat Kende Sára, a Pa-
is Dezső Általános Iskola magyar nyelvet és irodal-
mat oktató pedagógusa is átvehette.

Az Óbudai Gimnázium nemzedéki 
és 15 éves évfolyamtalálkozója

2018-ban is megrendezzük az Óbudai Gimnázium 
nemzedéki találkozóját, melyre szeretettel várjuk 
minden kedves már elballagott diákunkat, valamint 
jelenlegi és nyugdíjas kollégáinkat.
Az idén hagyományteremtő céllal díszvendégként 
meghívjuk a 2003-ban végzett teljes évfolyamot:
a 12. a tanulóit, osztályfőnökét, Jász Anikó tanár-
nőt; a 12. b tanulóit, osztályfőnökét, Tiri Ferencné 
tanárnőt; a 12. c tanulóit, osztályfőnökét, Horváth 
László tanár urat; és a 12. d tanulóit, osztályfőnö-
két, dr. Tánczosné Molnár Éva tanárnőt.
A méltó vendéglátás biztosítása érdekében kér-
jük a minket jelenlétükkel megtisztelni szándékozó-
kat, a következő e-mail címre: obudainemzedek@
gmail.com 2018. május 30-ig írják meg nevüket, 
az érettségi évét, osztályukat. Találkozzunk 2018. 
június 1-jén (pénteken) 18 órakor!

Óbudai Gimnázium

Az Óbudai Egyetem RKK Terméktervező Intézete hallga-
tóinak munkáiból rendeztek kiállítást és divatbemutatót a 
Bécsi úti aulában. Projekt témák voltak: tér elválasztó és 
Hungaricum-csomagolás

Óvodapedagógusok felvétele
A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori 
Óvoda; 1039 Bp., zipernowszky utca 2. A mun-
kavégzés helye: Mosolygó Tagóvoda, 1039 Bu-
dapest, Kelta utca 8. Telefon: 06-1/250-4631, 06-
1/454-7200, e-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu. A pá-
lyázattal meghirdetett munkakör megnevezése: 2 
fő óvodapedagógus. A feladatkör megnevezé-
se: óvodai nevelés, iskolai előkészítés. Pályáza-
ti feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség; bün-
tetlen előélet. A pályázatnál előnyt jelent: Montes-
sori módszerben szerzett tapasztalat. A pályázat-
nak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott 
szakmai önéletrajzot; végzettséget tanúsító okira-
tok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt. A kinevezés határozatlan időre szól /3 
hónapos próbaidővel/. Illetmény és egyéb juttatá-
sok a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: folyamatos. A pályázat elbírálásának határ-
ideje: folyamatos. Az állás betöltésének ideje: az el-
bírálást követően azonnal.

Az Aquincum Általános 
Iskolában jubileumot ünne-
peltek: tízedik éve, hogy az 
első két tanítási nyelvű osztá-
lyok elindultak. Az esemény-
ről Göblyös Károlyné, az ok-
tatási intézmény igazgatója 
számolt be lapunknak. 

A z évforduló kettős 
alkalomra ad okot: 

egyrészt ünnepelünk, 
hisz az iskola az új profil-
jának köszönhetően egy-
re nagyobb népszerűség-
nek örvend, diákok so-
kasága szereti és tanul-
ja meg magas szinten az 
angol nyelvet, és szerez a 
nyolcadik osztály végére 
középfokú nyelvvizsgát. 
Másrészt számot ve-
tünk: úgy és olyan mér-
tékben valósultak-e meg 
terveink, mint ahogy 
azt a „mentor intézmé-
nyek”, a Karinthy AMK 
és a Városligeti Ma-
gyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
eredményei alapján re-
mélni mertük. Válasza-
ink lehetnek vegyesek, 
de az minden bizony-
nyal igaz, hogy életünk 
az Aquincumban igen-

csak megváltozott az el-
múlt évek alatt. Többen 
lettünk diákok, tanárok 
egyaránt, szakmai kap-
csolataink egyre bővül-
nek, anyanyelvi tanárok 
segítik munkánkat, és 
programjaink a tanévben 
és a nyári szünidőben 
egyaránt szorosan kap-
csolódnak a kéttannyel-
vűséghez.

A kezdeti lelkesedés 
nem hagyott alább, an-
nak ellenére sem, hogy 
bizony átestünk a gyer-
mekbetegségeken, érez-
zük a nehézségeket, buk-
tatókat is. De jó tudni ne-
künk, „angolosoknak”, 
hogy a felelősség mellett 
sokan támogatnak ben-
nünket. Folyamatosan 
éreztük és érezzük Bagi-
né Kovács Klára néhai 
igazgatónk és a jelenle-
gi iskolavezetőség bizal-
mát.

A jubileumi ünnepélyes 
gálaműsort április 27-én 
rendeztük a Veres Péter 
Gimnázium aulájában. 
Az évfolyamok közös 
produkciókkal készültek, 
melyekkel igyekeztünk 
keresztmetszetét adni 

mindannak, amit a két ta-
nítási nyelvű oktatás fel-
ölel. A kicsi elsősök és 
másodikosok mondóká-
kat, énekeket és egy fer-
geteges rap-et adtak elő. 
A harmadikosok a kör-
nyezetismeret témaköré-
ben mutattak be egy je-
lenetet. Őket egy, az an-
golul beszélő országok-
kal kapcsolatos kvíz mű-
sorszám követte, a ne-
gyedik osztályosoknak 
köszönhetően. Az ötö-
dik évfolyammal a Har-
ry Potter regényekből 
megismert Hogwards-
ba repültünk. De jót de-
rülhettünk a hatodikosok 
nyelvtani jelenetein is. 
Versmondóink az alsóbb 
és a felsőbb évfolyamból 
is reprezentálták magu-
kat. A nyolcadikosok sa-
ját jelenetüket adták elő, 
amelyben a diákélet egy-
egy vidám pillanatából 
adtak ízelítőt. Az est zá-
ró-száma a tanári count-
ry line-dance volt, mely-
lyel sokaknak szerez-
tünk vidám perceket. Ez-
úton szeretnék köszöne-
tet mondani a felkészítő 
tanároknak is.

Tíz éve indultak a két tanítási nyelvű osztályok

Gálával ünnepelték a jubileumot

Fotó: Antal István
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Tavaly szeptemberben in-
dult a szakkör 14 lelkes diák-
kal és 2 informatikatanárral 
az Óbudai Gimnáziumban. A 
működéshez szükséges 
anyagi forrásokat az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt, Nemzeti Tehetség 
program pályázatán nyer-
ték. Az elméleti munka elin-
dult, de a robotok progra-
mozása csak januárban kez-
dődhetett, mivel a készlet a 
téli szünet utolsó napjaiban 
érkezett meg.

Novemberben a szak-
körös tanulókkal 

Sze gedre kirándultak, 
ahol megtekintették az 
informatika történeti ki-
állítást, valamint bete-
kinthettek a lézerek vi-
lágába. Látták a Van de 
Graaf generátort, a Tes-

la-féle plazmagömböt, a 
hanggenerátort és a hul-
lámgenerátort.

Az Óbudai Egyetem 
Neumann János Informa-
tika Karával vették fel a 
kapcsolatot, ahol a diákok 
a 3D-s nyomtatással, lé-

zervágás technikájával is-
merkedhettek meg Molnár 
András dékán segítségé-
vel, valamint drónt irányít-
hattak. A rendezvényen az 

egyetem hallgatói által ké-
szített mobil robotot is lát-
hatták „munka közben”. 

Ajándékként minden-
ki saját „névjegykártyát” 
kapott, melyeket a hely-
színen lézergravírozással 
papírkártyákba égettek.

Januárban végre a ta-
nulók hozzáláthattak a 
robotok építéséhez, prog-
ramozásához. Különbö-
ző alkotások születtek 
és születnek, amelyeket 
folyamatosan át és újra 
építgetnek a diákok.

Az éves munkáról a 
gimnázium tanárainak, 
tanulóinak bemutató dél-
utánt szerveznek május 
28-án. Erre az esemény-
re az Óbudai Egyetem 
néhány informatika sza-
kos hallgatóját is várják, 
hogy bemutassák saját 
tervezésű és programo-
zott robotjaikat.

Robotika szakkör

Bejczy Antal, a NASA Jet 
Propulsion Laboratory ma-
gyar származású vezető ku-
tatója az Óbudai Egyetem 
díszdoktoraként még életé-
ben felajánlotta egyedülálló, 
különleges hagyatéka egy 
részét az intézménynek kiál-
lítási célból, valamint nevét 
adta az egyetemen működő 
robottechnikai központhoz. 

A Nemzetközi EKIK 
Napon Dr. Gáti Jó-

zsef rektorhelyettes nyi-
totta meg a Bejczy An-
tal emlékkiállítást, mely 
NASA magyar szárma-
zású vezető kutatójának, 
a nemzetközi űrkutatás 
és robotika kiemelkedő 
személyiségének gazdag 
életpályáját tárja az ér-
deklődők elé. 

Robottechnika
A gyűjtemény alapját a 

néhai Bejczy Antal és öz-
vegye adományozta az 
Óbudai Egyetemnek. Az 
űrkutató és az egyetem 
kapcsolata és tudományos 
együttműködése több év-
tizedre nyúlik vissza, 
Bejczy professzor meg-
kapta az egyetem Doctor 
Honoris Causa kitüntető 
címét, január 16-ai szüle-
tésnapját pedig az egye-

tem Nemzetközi Bejczy 
Napjává nyilvánította. A 
professzor még életében 
hozzájárult, hogy nevét 
vegye fel az iRobottechni-
kai Központ, amelynek te-
vékenysége középpontjá-
ban a robottechnikai kuta-
tás és fejlesztés, valamint 
az innováció áll, valamint 
a 2015-ben alapított Bejc-
zy Antal Hallgatói Publi-
kációs-díj.

Mars-kutatás
Bejczy professzor úttö-

rő kutatásai és az űrrobo-
tikában elért eredményei 
hozzájárultak többek közt 
a Marsra szállás és a Mars 
felszín kutatás sikeréhez 
is. Elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett a telerobotikai 
rendszer kifejlesztése te-
rén, a robotika mozgász-
szervi rehabilitációban tör-
ténő alkalmazásában. Bejc-
zy Antalnak hat szabadal-
mat és több mint 40 újítást 
köszönhetett az űrkutatás. 
Emellett 150 tudományos 
cikk szerzője, 10 szakmai 
könyv társszerzője, és több 
tucat tudományos konfe-
rencia előadója volt.

Egyik alapítója volt a 
több mint 300 ezer ta-
got számláló az Institute 
of Electrical and Electro-

nics Engineers, IEEE, ke-
retén belül működő, mint-
egy 7 ezer tagot tömörí-
tő Robotics and Automati-
on Society-nak. Tudomá-
nyos munkásságát számos 
magas rangú díjjal jutal-
mazták. Ezek közül is ki-
emelkedik az AIAA Space 
Automation and Robotics 
Award, az IEEE RAS Pi-
oneer in Robotics and Au-
tomation Award és az IEEE 
Robotics and Automatics 
Sociaty Award szakmai dí-
jak, a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tiszti Kereszt-
je, a Magyar Örökség-díj.

(A kiállítás az Óbudai 
Egyetem Bécsi úti kam-
puszán ingyenesen láto-

gatható előzetes bejelent-
kezés alapján, amelyet az 

ekik@irob.uni-obuda.hu 
címen lehet megtenni.)

A tudós tanulmányai
Némethy Krisztina, az EKIK tudományszervező ügy-
vivő szakértője által összeállított kiállítás eredeti doku-
mentumokkal mutatja be az Ercsi község egyik pusz-
tájáról származó tudós gyermekkorát. Bejczy Antal kö-
zépiskolai tanulmányait Kalocsán a jezsuitáknál végez-
te, ezt követően a Budapesti Villamos Forgógépgyár-
ban szakmunkásként, majd diszpécserként dolgozott. 
A későbbi űrkutató a Budapesti Műszaki Egyetem Vil-
lamosmérnök Karán tanult, míg 1956. november 4-e 
eseményei az ország elhagyására késztették. Auszt-
rián át Norvégiába emigrált, ahol fizika szakon szer-
zett diplomát. 1966-ban NATO/Fulbright-ösztöndíjjal 
az Amerikai Egyesült Államokban tanult tovább a Cali-
fornia Institute of Technology-n. Kutatásai középpontjá-
ban a kibernetika állt. 1969-től nyugdíjazásáig, 32 éven 
át dolgozott a Kármán Tódor alapította világhírű kalifor-
niai NASA Jet Propulsion Laboratory kutatójaként.

Magyar űrkutató kiállítása az Óbudai Egyetemen

Fotó: Antal István
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A szalézi rend óbudai közössége ál-
tal nemrég szervezett családi játék-
délutánján ismerkedhettek a jelen-
lévők a rend tevékenységével, kü-
lönböző programjaikkal. Június 8-
án újabb családi nap lesz, ezúttal a 
nemrégiben átadott Boldog Sándor 
István parkban.

A z április végi Szalézi ud-
var program legfőbb célja 

az volt, hogy  közelben élő fia-
talokkal és családokkal megis-
mertessék tevékenységüket, be-
mutassák szerzetes közösségük 
életét.

Az eseményt szalézi munka-
társak és főként fiatal animáto-
rok szervezték a szalézi szerze-
tesek vezetésével. Az oratóri-
umhoz közeli Szőlő közben lé-
vő zöld terület adott otthont a 
programnak, amelynek egyik 
oldalán focipálya, másik olda-
lán egy játszótér áll. Anyukák 
és apukák kézműves foglalko-
zást és sportjátékokat vezettek, 
a szalézi munkatársak az infor-
mációs pultban segédkeztek; de 
volt „bazárjáték” is, így vált a 

rendezvény igazi közösségi él-
ménnyé.

A gyerekeknek és fiatalok-
nak lehetőségük nyílt anyák na-
pi kézműves köszöntőket készí-
teni, csocsózni, focizni. Egy ba-
zárjátékban is kipróbálhatták 
ügyességüket: gyűjtött pontjai-
kért cserébe finomságokkal, 
Óbudai Szaléziak feliratú kar-
kötőkkel és tollakkal gazdagod-
hattak. A program során a cser-
készek vezetésével közös játé-
kokra is lehetőség nyílt.

Az „Élő könyvtár” kerete-
in belül a felnőttek olyan érde-
kes emberekkel beszélgethet-
tek, mint egy nagypapa kispap, 
autista kisfiút állhatatosan ne-
velő szülők és nem utolsósor-
ban egy afrikai misszionárius. 
Az eseményen láthatóvá vált a 
szalézi közösségeket jellemző 
sokszínűség és mindenki meg-
tapasztalhatta: a szaléziak udva-
rának Bécsi úti kapuja nyitva áll 
az emberek előtt!

A közeljövőben hasonló csa-
ládi játékdélután lesz a nemré-
giben átadott Boldog Sándor 

István parkban is a park név-
adójának tiszteletére június 8-
án 16-tól 20 óráig. Sándor Ist-
ván szalézi testvér a Rákosi kor-
szakban fiatalokkal foglalko-
zott. 1953-ban pont ezért tar-
tóztatták le és végezték ki. Júni-
us 8-a az ő vértanúságának em-
léknapja, amit egy szalézias vi-
dám délutánnal szeretnénk meg-
ünnepelni.

Lesz filmvetítés az életé-
ről, játékos vetélkedő nyeremé-
nyekkel, színpadi programok, 
mint az áprilisi Szalézi udvaron. 
Focimeccs, kosárlabda, sakk 
szimultán… és még sok megle-
petés. Egy tartalmasan eltöltött 
délután mellett az is cél, hogy 
ismertté váljon Sándor István 
neve és az is, hogy miért neve-
zik boldognak.

Szalézi közösségi nap – volt és lesz

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

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

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

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

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

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

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

Újdonságok
Hétfőnként ingyenesen ki-

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

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

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

Sport- és nyári élménytábor a Rómain

Fotó: Zumpf András
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A 2008-ban alapított díjjal 
olyan női és férfi sportolót 
tüntet ki az önkormányzat 
képviselő-testülete, akik a 
városrészben laknak, vagy 
helyi sportegyesületben 
versenyeznek, saját sport-
águkban kiemelkedő ered-
ményeket értek el. 2018-ban 
a nők közül Molnárfi Sán-
dorné, Maya veterán úszó 
bizonyult a legjobbnak.

Molnárfi Sándor-
né, Maya sport-

pályafutását nem első-
sorban a nagy verse-
nyeken gyűjtött csillo-
gó érmek sokasága jel-
lemzi. Vitrinjében őriz 
ugyan egy Master’s 
vb bronzot, ám ahhoz, 
hogy 2018-ban az Óbuda 
Sportolója-díj nyertese 
lehessen, az úszás irán-
ti példamutató elkötele-
zettsége és a kerületben 
kifejtett közösségi tevé-
kenysége is kellett.

Egyedül tanult 
meg úszni

-Hogyan kezdődött, 
miért az úszás lett a 
győztes a sok választható 
sportággal szemben?

- Iskolás koromban Za-
márdiban nyaraltunk és 
ott fürdés közben láttam 
egy kislányt, aki gyönyö-
rűen úszott. Megfigyel-
tem kéz- és lábmozgá-
sát, ezt pontosan utánoz-
va, sok gyakorlás után 
két hét alatt megtanultam 
úszni. Nem sokkal ké-
sőbb egy ismerős kislány-
nyal lementünk a Csaszi-
ba (a mai Császár-Komjá-
di uszoda beceneve) és ott 
a főedző Sárosi Imre se-
gédjénél egy éven át stí-
lusgyakorlatokat végez-

tünk. A következő nyáron 
szemlét tartott a „Mesti”, 
és akiben fantáziát látott, 
átvitte a Sportuszodába. 
Szerencsére én is köztük 
voltam. Sajnos, renitens 
viselkedésem miatt csak 
két idényt töltöttem a csa-
patában, nem tudtam élni 
a kínálkozó lehetőséggel.

- Külföldre távozásá-
val megszakadt a pálya-
futása.

- 1956-ban külföldre 
távoztam, tizenegy és fél 
évig Franciaországban és 
Angliában éltem. Szü-
letett két gyermekem, a 
versenyzés érthető okok 
miatt háttérbe szorult.

- De az úszás iránti 
szenvedélye továbbra is 
megmaradt.

- A honvágy visszaho-
zott. Anyukám sok időt 
töltött otthon az ablak-
ban, türelmetlenül vár-

ta, hogy ismét együtt le-
gyünk. Amikor hazaér-
tünk, az érzelmes talál-
kozás után lefektettük a 
gyerekeket és én máris 
rohantam a Csasziba. Jó 
volt újra látni a régi tár-
sakat, beszélgetni velük, 
majd belecsobbanni a 
medencébe, érezni a víz 
simogató, nyugtató hatá-
sát. Az uszodát mai napig 
is második otthonomnak 
tekintem.

Világbajnoki 
bronz

- Milyen céllal ala-
pították meg a Senior 
Egyesületet?

- A többnyire gyerekko-
runkból ismert úszókból 
álló egyesületet 2003-ban 
hoztuk létre. Nem voltak 
nagyratörő terveink, csu-
pán újra szerettük vol-
na átélni a régi verse-

nyek hangulatát. Rend-
szeresen úsztunk, a verse-
nyekre készülve még lel-
kesebben edzettünk, jöt-
tek is az eredmények. A 
csúcsot a tavalyi Master’s 
Világbajnokság jelentet-
te, ahol az igen erős nem-
zetközi mezőnyben a vál-
tónk bronzérmet szerzett. 
Óriási küzdelem volt, fe-
lejthetetlen élményt je-

lentett a nagy érdeklő-
dés mellett zajló verseny. 
Ma már, nyolcvan éve-
sen egyre ritkábban indu-
lok, ám az úszás tovább-
ra is gyakran szerepel na-
pi teendőim listáján. Az 
idő múlásával általános 
„rendszerem” már kopik, 
ahogy másoké is ebben 
a korban, de nincs okom 
panaszra. Azt mondják az 
emberek, hogy messziről 
nem látszik a korom, erről 
csak az úszás tehet. Imá-
dom a Csaszit, ez örök 
szerelem marad.

- Mit jelent Önnek az 
Óbuda Sportolója-díj el-
nyerése?

-A kitűntetésnek na-
gyon örültem, meghatód-
tam. Rajtam nem látsza-
nak az emóciók, csak be-
lülről feszít a büszkeség, 
vagy az elégedetlenség. 
Jelen esetben természete-
sen semmi okom az elé-
gedetlenségre, a büszke-
ség melengető érzése fe-
szíti keblemet.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Óbuda Sportolója-díjas Molnárfi Sándorné

Az úszás tartja fiatalon

Sikerrel zárult a Gróf Szé-
chenyi István Tízevezős 
Amatőr regatta és Országos 
Egyetemi Bajnokság. 

A jövő évi Budapest 
Európa Sport Fővá-

rosa 2019 rendezvényso-
rozat egyik beharangozó-
jaként és a Közlekedés-
kultúra Napja alkalmából 
a Margit híd és az Árpád 
híd között rendezett eve-
zős versenyen egyetemek, 

cégek, intézmények, ön-
kormányzatok csapatai in-
dultak május 13-án. A ver-
senyt a Danubius Nemze-
ti Hajós Egylet rendezte, 
fővédnöknek Szalay-Bob-
rovniczky Alexandra fő-
polgármester-helyettest 
kérték fel, a védnökök kö-
zött szerepelt Bús Balázs, 
Óbuda- Békásmegyer pol-
gármestere is. 

A fixüléses, tízevezős 
hajókban egyszerű a moz-

gás, nem igényel komo-
lyabb előképzettséget. Az 
evezés kiváló eszköze a 
csapatépítésnek, a hajó-
ban együtt, egy irányban 
kell húzni a lapátokat, akik 
így eveznek, a civil életben 
is együttműködő, jó csa-
patjátékosok lesznek. Az 
amatőr regatta igazolta, ér-
demes hasonló versenye-
ket rendezni, melyek nem 
csak a hajóban ülők részé-
re tartogat izgalmakat, de a 
nézők számára is emléke-
zetes látványul szolgál.   la

Fantasztikus eredménnyel 
zárult a marokkói Gymnasi-
ade aerobikversenye nem-
régiben. Az Óbudai WDSE 
aerobikosai is remekeltek. 

Csoport kategóriában 
magyar aranyérem 

született Ákoshegyi Dó-
ra (PSN Zrt.), Ruzics-
ka Vanessza és Gel-
lén Zsófi (Flex-HD), Si-
mon Zsófia és Makransz-

ki Anna (Óbudai WDSE) 
összeállításban. A Si-
mon-Ruzicska-Ákoshe-
gyi trió ezüstérmet szer-
zett. A nemzetek rangso-
rában a II. helyezést sze-
rezte meg Magyarország, 
a legjobb egyéni, trió és 
csoport eredmény alap-
ján. A versenyzők folytat-
ják a felkészülést a május 
végi portugáliai világbaj-
nokságra.

Hív a Duna!

Aranyérem Marokkóban
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szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150 
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hibá-
sat is). Kiszállás-bevizsgálás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-
0601
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanysze-
relő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes 
felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 06(30)589-
7542, 403-9357
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Épület-felújítás: családi házak, laká-
sok, társasházak teljeskörű felújítása. Tel.: 
06(20)259-6319, 06(1)781-4021 www.telek-
rendezes.hu
 Kert-telekrendezés: metszés, permete-
zés, favágás, bozótirtás, térkövezés, keríté-
sépítés, betonozások. Tel.: 06(20)259-6319, 
06(1)781-4021 www.telekrendezes.hu
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
pvc, szőnyegpadló lerakás. Minőségi precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze-
relés, burkolás, laminált parketta lerakása ma-
gánszemélyek, közületek részére. 06(30)212-
3308
 Társasház-takarítás! Lépcsőházak, iro-
dák, intézmények, társasházak teljeskörű ta-
karítása. Tel.: 06(20)259-6319, 06(1)781-
4021
 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, javítás 40 éve ren-
dületlenül. 06(20)423-5812
 Vízvezeték-, központifűtés-szerelés. In-
gyenes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz 
Péter. Tel.: 06(70)397-3869
 Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-
20-264-7752
 A jó könyvelő aranyat ér - Tudor Kft. Köny-
velés, adótanácsadás, bérszámfejtés minden 
vállalkozási formában. Elérhetőség: Székely 
70/333-5073, e-mail: tudorka@t-online.hu

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
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozmetoló-
gus főorvos magánrendelése III. ker. Bécsi út 
217-ben (EuroCenterrel szemben). Gyermek-
gyógyászat, anyajegyszűrés is. Bejelentkezni: 
06-20-543-3948
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas kedvez-
mény! Ajándék frissítő lábmasszázs! Tel.: 06-
20-806-7783
 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs szakrende-
lőnkben (Vörösvári út 88-96.), vagy az ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-
20/595-3057
 Kivehető fogsor készítése 35.000 Ft, fog-
sor javítása 4.900 Ft. Fogorvosi háttérrel. La-
jos u. 123. Regőczi Ildikó 20/927-6967

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

 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

 Német beszédcentrikus nyelvoktatás bár-
mely korosztálynak, nyelvvizsga-felkészítés 
Óbudán, külföldi és Goethe-Intézetekben 
megszerzett tapasztalatokkal. 06-30/773-9155

elad-vesz
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat 
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 
06-20/425-6437
 Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő  -múzeu-
mok számára is- készpénzért vásárol festmé-
nyeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, aranyakat, 
szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 
1/789-1693, 30/  898-5720

 

régiség
 19-20. századi magyar és külföldi művé-
szek festményeit keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők részére. Nemes 
Galéria 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
Tel.:302-8696, 06-30/949-2900 E-mail: ne-
mes.gyula@nemesgaleria.hu
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képesla-
pot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.:266-4154 Nyitva: H-SZ 10-17, Cs 10-19
 Készpénzért vásárolunk tört- és fazon-
aranyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar- és 
zsebórákat, borostyánt, Herendi porcelánt, 
festményt, antik bútort, hagyatékot. Fordul-
jon hozzánk bizalommal! Margit krt. 51-53., 
tel.: 1/316-3651, 30/944-7935, www.louisga-
leria.hu
 Biderantikvitás vásárol! Írógépeket, var-
rógépeket, hanglemezeket, könyveket, komp-
lett könyvtárat, teljes hagyatékot! Tel.: 06-
20/365-2590, www.biderantikvitas.hu
 Exkluzív felvásárlás! Fazonarany-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
 73 m2-es aquincumi 4/1. emeleti panel laká-
somat eladnám vagy a környéken kisebbre 
cserélném +36-30/415-7034
 Kiadó forgalmas, jól megközelíthető he-
lyen Székesfehérváron 90 m2 üzlethelyiség, 
raktár, műhely. Tel.: 06-20/629-0916

 Ingatlaneladásában segítünk, csak ab-
ban a részfolyamatban, amiben kéri. Meg-
fizethető és nincs jutalék. 9.000 Ft-tól iga-
zi segítséget kaphat: www.simplyhome.
hu. Telefon: +3630-394-7753

 Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozunk 
vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 0620-9-600-600
 Csillaghegyen 30 m2 üzlethelyiség forgal-
mas helyen, csendes tevékenységre kiadó. 
Érd: 0630/407-2508
 Eladó belbudán liftes patinás polgári ház-
ban tulajdonostól 1,5 szobás lakás cirkófűté-
ses, csendes utcai, 2.emeleti jó állapotú, jó 
infrastruktúrával, Batthyány szomszédságá-
ban 41 M Ft. Tel.: 70/505-4525

Állás
 Új, akár kezdő értékesítő kollégákat kere-
sünk Otthon Centrum irodánkba. Várom ön-
életrajzát a bekasmegyer@oc.hu címen.
 Eladói munkakörbe munkatársat kere-
sünk! Csillaghegyi motoros szaküzletünkbe 
keresünk teljes munkaidős bolti eladót. Mo-
torkerékpárok műszaki ismerete, ill. kereske-
delmi tapasztalat előny. Jelentkezés: allas@
motorline.hu
 Óbudai étkezde keres pultost, előkészí-
tőt és főzni tudó kézilányt 6-8 órás munkára. 
Tel.: 06-30/922-8189
 Víz-, gáz-, fűtésszerelő iparos keres szak- 
vagy segédmunkaerőt. Tel.: 06-20/423-5812

 Óbudára segédmunkásokat keresünk, kő-
műves illetve kerti munkákhoz. Tel.: +36-
20/337-0036
 Takarítókat keresünk teljes- és részmun-
kaidőbe irodaépületek napi takarítására. Ke-
reseti lehetőség nettó 120 ezer Ft. Nyug-
díjasok és pályakezdők is jelentkezhetnek. 
+3670/886-0608

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

Életjáradék
  Életjáradékot fizetnék idős személynek 
budapesti gázfűtéses ingatlanért: lakás, ház, 
telek. Tel.: 06-20/629-0916
 Anyagi gondja van, kevés a nyugdíja, élet-
járadékot kötnék ingatlanjáért gyermekeim 
részére. Készpénz plusz havi járadék, ottlakás 
nélkül. Tel.: +3620-941-6368

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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Gyászhír
Életének 76. évében elhunyt dr. Kovács István, a Szent Margit Kórház és 
Rendelőintézeteinek egykori sebész főorvosa. Az Óbuda Lakosságának 
Egészségéért-díjjal kitüntetett szakember 25 éven át szolgálta a betege-
ket a városrészben. Hányattatott sorsa emberi és szakmai szeretettel, 
műveltséggel, szerénységgel párosult. Nyugodjék békében!

Kereszténydemokrata Fórum
Mi kereszténydemokraták vagyunk és kereszténydemokráciát akarunk 
a témája a június 5-én 18 órakor kezdődő fórumnak. Vendég: Nacsa 
Lőrinc országgyűlési képviselő, az IKSZ elnöke, a KDNP országgyű-
lési frakciójának és a KDNP III. kerületi Szervezetének tagja. A fórum 
helyszíne: Miklós tér 1., (Selyemgombolyító). A program díjtalan. 

MeGjelenÉsünK. Lapunk következő száma június 16-án, 
szom baton je le nik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók 
a www.obuda.hu honlapon.

A 28 éve működő Békás Nagykereskedelmi Kft. 

keres III. kerületi székhelyére:

RAKTÁROSOKAT 
(bruttó 305.000.- Ft-tól)

+túlóra+bejárási támogatás
Jelentkezni az 

allashirdetes@bekaskft.hu 

címen lehet.
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Széles alapokon nyugszik az 
óbudai tömegsport. Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata támogatásával és az 
Óbudai Sport és Szabadidő 
Nonprofit Kft. szervezés-
ében egymást követik a kü-
lönböző szabadidős sport 
programok, a kerület lakói 
részére biztosított a rend-
szeres mozgáslehetőség.

A z egyik program a 
heti több alkalom-

mal, több helyszínen tar-
tott ingyenes szabadté-
ri torna. A Chi Kung és 
a fitneszparkok után ez-
úttal a gimnasztikus tor-
nát mutatjuk be, melyről 
a foglalkozásokat vezető 
Kozma Zsuzsanna fitnesz-
edző adott tájékoztatást.

- A gimnasztikáról sok 
embernek sokféle elkép-
zelése van. Az ön által 
irányított tornán milyen 
gyakorlatok szerepelnek?

- Mivel a közösségi 
torna a várandós anyu-
káktól az idős korig min-
denkinek szól, az óra 
gyakorlatainak összeál-
lításakor figyelembe ve-

szem a résztvevők élet-
korát és edzettségi álla-
potát. Zenés bemelegí-
téssel kezdünk, átmoz-
gatjuk az izmokat, ízü-
leteket, majd a nagyobb 
izomcsoportok erősíté-
se következik. A gya-
korlatok végzése egyéni-
leg és párokban történik, 
koncentrált figyelemmel, 

pontos végrehajtás mel-
lett. A gerincbántalmak 
és a váll meszesedésének 
megelőzésére végezzük a 
mély hát- és az alhas iz-
mainak erősítését, illetve 
a speciális válltornát.

- Két helyszínen tart 
foglalkozásokat. Milyen 
az érdeklődés a torna 
iránt?

- Örülök, hogy már a 
harmadik szezont vezet-
hetem a csodás Flórián 
tér és a Csobánka tér fü-
ves-fás parkjaiban. A lét-
szám változó, a lelke-
sedés példás, néhányan 
mindkét lehetőséget ki-
használják. 

- Kialakult már a 
törzsgárda, vagy min-

dig vannak újabb csatla-
kozók?

- Jelentős eredmény-
nek tartom, hogy a tor-
nák során új közösségek 
jöttek létre, melyek tagjai 
azóta a tornán kívül is ta-
lálkoznak, és közös prog-
ramokon vesznek részt. 
Ez teszi vonzóvá a tor-
nát, melyet kortól, nem-
től függetlenül minden 
kerületi lakosnak ajánla-
ni tudok.

- Milyen az edzések 
hangulata?

- Mindenki szeret vidám 
hangulatban gyakorolni, 
ennek érdekében labdá-
kat is használunk torna-
eszközként. A két könnyű 
kis labda dobálása, a já-
tékos gyakorlatok emelik 
a foglalkozás hangulatát. 
A résztvevők szinte ész-
re sem veszik az idő mú-
lását, a torna végén boldo-
gan, kellemesen elfáradva 
indítják a napot.

Kép és szöveg: lovas

Közösségi tornák a szabadban 

Gimnasztika füves-fás parkokban
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Járókeret? Bot? Ugyan már! 
Noha az egyik csapat logó-
ján volt egy vicces karikatúra 
e segédeszközökkel élő idő-
sekről, az ÓSzSzI Nyugdíjas 
Sport Kupájának résztvevői 
bebizonyították: a szépkorú-
ak, ha kell, fürge és jókedvű 
csapatokban tudnak küzdeni 
az érmekért. Sőt: az ered-
ményhirdetésre várva még 
egy kis zumba is belefér! 

300 kilométer per óra. 
Ekkora sebességgel 

száll a hagyományos tol-
laslabdánál tízszer ne-
hezebb gyorstollaslab-
da. E különleges sport-
ág világbajnoka, Dar-
nyik Ágnes volt a dísz-
vendége az idén 18. al-
kalommal megrendezett 
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény (ÓSz-
SzI) Nyugdíjas Sport 
Kupának, amelyet ha-
gyományosan a Kaszá-
sok Sportcsarnokában 
tartottak. A világklasz-
szis nem csupán néző-
ként vett részt az esemé-
nyen: ő tartotta a beme-
legítést is. 

A rendhagyó kezdést 
követően indult az ön-
kormányzat által támo-
gatott verseny, amely-
re Bús Balázs polgár-
mester is ellátogatott, s 
amelynek lebonyolítását 
az Óbudai Kaszások két 
sportolója segítette. 

A rendezvény iránti ér-
deklődést jelzi, hogy a 

kerületi idősklubok tagjai 
közül 260-an jelentkez-
tek, közülük elődöntőkön 
válogatták ki a legjobba-

kat. A Kupáért végül 31 
csapat szállt ringbe, 22 a 
junior, 9 a senior korcso-
port képviseletében.

A remek hangulatú 
ügyességi versenyek lezá-
rulta után egy kis ejtőzés 
következett: a kalóriák pót-
lásáról az ÓSzSzI szendvi-
cses-gyümölcsös csoma-
gokkal gondoskodott. A 
sportos résztvevők energi-
ájából a díjkiosztóig még 
egy kis zumbázásra is fu-
totta. Az érmeknek és a ku-
páknak – amelyeket Kele-
men Viktória alpolgármes-
ter és Müller Istvánné in-
tézményvezető adott át – az 
alábbi csapatok örülhettek. 

Senior helyezettek:
1. Hatvany Idősek 

Klubja. 2. Heltai Idő-
sek Klubja. 3. Szérűskert 
Idősek Klubja.

Junior helyezettek:
1. Kiskorona Idősek 

Klubja 1. csapat. 2. Vízi-
orgona Idősek Klubja 1. 
csapat. 3. Kiskorona Idő-
sek Klubja 2. csapat.

Gyalog a Vértesbe
Az Összefogás Óbudáért egyesület vár minden-
kit júniusi túrájára az Országos Kéktúra csodaszép 
szakaszára a Vértesbe. Útvonal: Szárliget vasútál-
lomás-Csákányospuszta-Mária-szakadék-Vitányv-
ár-Mátyás -kút-Várgesztes-Gesztesi vár. Távolság: 
16 km. Szintemelkedés: kb. 400 m. Túra nehézsé-
gi foka: közepesen nehéz. Időpont: június 2. Ta-
lálkozó: 7.20 Bécsi út-Vörösvári út, 17-es villamos 
végállomása, villamos indul 7.28. Déli pu. 7.55 óra-
kor menetjeggyel, a jegypénztáraknál (vonat indul: 
8.20), teljes árú menetjegy: 1.120 Ft. Visszaút: Vár-
gesztes-Tatabánya-Budapest átszállással. Érke-
zés: 17.39 Déli pu., teljes árú menetjegy: 1.670 Ft. 
Túravezető: Takács Andrea (+36-30-350-8359). A 
túrára a fenti telefonszámon, vagy az info@ossze-
fogasobudaert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.

Kondícióból jeles

Június 14-én indul a 
labdarúgó-világbaj-

nokság, mely alkalmából 
az Óbuda szívében talál-
ható Decathlon Görzenál 
Sport és Szabadidőpark 
is várja a szurkolókat és 
kutyáikat.

A vendégek felújí-
tott és kibővített terasz-
ról is követhetik az ese-
ményeket, a kisüzemi sö-
rök, alkoholmentes ita-
lok és kézműves hambur-

gerek társaságában. Csa-
padék esetén sem marad 
el a meccsnézés, a fedett 
részen kivetítővel, cso-
csóval, dartssal és ping-
pong-felszereléssel gon-
doskodnak a játékos ki-
kapcsolódásról.

Kutyával érkező ven-
dégeinket arra kérik, 
hogy kiemelten ügyel-
jenek a park tisztaságá-
ra, és a póráz se marad-
jon otthon.

Foci vb a Görzenálban
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M anapság egyre nagyobb 
reneszánszukat élik a de-

signtermékek, főleg a hölgyek 
körében  nő a kereslet a hagyo-
mányos, kézzel készített, egye-
di tervezésű ékszerekre és min-
denféle kiegészítőre. Sokan 
egyenesen design-piacokra jár-

nak, hogy a lakásukba illő dísz-
tárgyakra vadásszanak. Ennek 
az igénynek próbál a III. kerü-
letben is terepet biztosítani a 
Fő téri Esernyős legújabb kez-
deményezése. Júniustól minden 
hónapban hazai tervezők egye-
di márkái költöznek be a közös-
ségi tér árnyas, fás belső udva-
rán felállított tervezői piacra, 
ahol a kerületi vásárlók is ked-
vükre böngészhetnek. 

Az Óbudai Dizájn Pikniken 
elsőként június 17-én 10-től 17 
óráig lehet majd a szívünkhöz 
legközelebb álló apróságra buk-
kanni a számtalan termék kö-
zött. A barátságos hangulatú ter-
vezői eseményen minden tuda-
tos vásárló megtalálhatja a szá-
mítását, ha naturális anyagok-
ból összeállított tárgyakat keres. 
A meghívott kiállítóknak há-
la csupa különlegességből lehet 
majd válogatni, aki pedig már 

beszerezte új kincseit, az Eser-
nyős kávézójában frissülhet fel 
kávéval, üdítővel és vegándesz-
szerttel, vagy a Gázlámpa Ki-
oszk teraszán ülve fagylaltoz-
hat a gyerekekkel, hiszen akár 
vasárnap délelőtti családi prog-
ramnak is ideális lesz az első di-
zájn piknik.

Mindezzel párhuzamosan az 
Esernyős szeretné Óbuda-Bé-

kásmegyer tervezői közösségét 
is a kezdeményezés mellé állí-
tani. A szervezők az Esernyős 
elérhetőségein várják minden 
olyan alkotó és manufaktúra je-
lentkezését, amelyek úgy érzik, 
hogy akár már a következő al-
kalmakon is szívesen társulná-
nak minőségi termékeikkel az 
Óbudai Dizájn Piknik kiállítói 
közé.

Indul az egyedi különlegességek vadászata!

Nyári gyermektábor Újlakon
Az Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia nyári gyermektábort 
szervez 4 éves kortól. Program: játék, ének, kézműves foglalko-
zások. Minden hétköznap június 18-tól 29-ig, II. Felhévizi utca 2. 
(Bécsi út és Szépvölgyi út sarkánál, Újlaki Sarlós Boldogasszony 
Plébánia.) Térítési díj napi 1000 Ft/fő. Jelentkezés: 06-20-417-
4086 vagy 06-70-673-3581. 

Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapataik, vagy versenyzőik eredmé-
nyeiről, írjanak rövid összefoglalót és küldjék el a lovasalbert@
gmail.com e-mail címre!
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A pün kösd utá ni má so dik hét csü-
tör tö ké re esik az úr nap ja, tel jes ne-
vén az Úr Tes té nek és Vé ré nek ün-
ne pe. Év szá zad okon át az egy há zi 
év leg na gyobb ün ne pei kö zé tar to-
zott, ko ráb ban a nap hoz tel jes mun-
ka szü net és mun ka ti la lom kö tõ dött. 

A pünkösd ka to li kus ün-
nep, a ka to li kus tár sa da-

lom leg ün ne pé lye sebb hit val lá-
sa, az egy ház hoz va ló tar to zás 
ki fe je zé sé nek al kal ma volt. De 
az Ang li kán Kö zös ség tag egy-
há zai kö zött is is mert, a ki fe je-
zést a re for má tus egy ház más 
ér te lem ben hasz nál ja. Idén má-
jus 31-re esik az ün nep, mely-
nek fő jel lem ző je a ka to li kus hí-
vek ál tal tar tott lát vá nyos kör-
me net, és a köz ség vagy a temp-
lom négy sar kán fel ál lí tott, zöld 
ágak kal, vi rá gok kal, szent ké-
pek kel fel dí szí tett, az ég tá ja kat 
jel ké pe ző négy sá tor. 

Az ün nep gyö ke rei
Az úr nap ja ün nep gyö ke rei a 
XIII. szá za dig nyúl nak vis  sza. 
Ak kor élt Szent Ju li an na, lütti-
chi apá ca, aki lá to má sá ban a te-
lihol dat lát ta, amely ből egy da-
rab ka hi ány zott. Men  nyei su-
gal lat ré vén meg tud ta, a Hold 
az egy há zi évet jel ké pe zi, hi á-
nya pe dig az Ol tá ri szent ség ün-
ne pe. Az apá ca lá to má sa meg-

in dí tott a töb bi kö zött egy Pan-
taleon Ja kab ne vű pa pot is, aki-
ből ké sőbb IV. Or bán né ven pá-
pa lett. Ami kor már eb ben a mi-
nő sé gé ben hal lott ar ról a cso dá-
ról, ami kor az os tya egy olyan 
pap ke zé ben kez dett el vé rez-
ni úr fel mu ta tás kor, aki előt te 
ké tel ke dett ab ban, a bor és ke-
nyér va ló ban Krisz tus tes té-
vé vá lik-e, 1264-ben el ren del-
te az úr nap já nak meg ün nep lé-
sét az egész egy ház ban. Egy ben 
ez zel a pá pa vá laszt adott azok-
ra az ál lí tá sok ra is, ame lyek két-
ség be von ták Jé zus je len lét ét az 
Eu cha risz ti á ban. Az eu cha risz-
tia vagy úr va cso ra az a szer tar-
tás, ame lyen Jé zus nak a ke nyér-
ről és bor ról az utol só va cso rán 
mon dott sza va it és cse le ke de te-
it is mét lik meg li tur gi kus mó-
don. Az úr va cso rát min den ke-
resz tény fe le ke zet a ma ga te o ló-
gi ai né ze te sze rint szent ség nek 
te kin ti. 

Elõz mé nyek
De vol tak az ün nep ki ala ku lá sá-
nak más előz mé nyei is. A csü tör-
tök rég óta az Ol tá ri szent ség em-
lé ke ze té re ren delt nap, a kö zép-
kor ban szá mos kép zet és szo kás, 
ba bo na fű ző dött a szent  kenyér 
meg szen te lő ere jé hez. Ál ta lá nos 
szo kás volt, hogy az Ol tá ri szent-
sé get hor doz ták a ta va szi ve té-

sek kö zött, egy részt, hogy tá-
voltart sa a ter mé sze ti csa pá so-
kat, más részt, hogy bő ter més 
jár jon a nyo má ban. Ezek ből az 
ál dás ké rő fel vo nu lá sok ból ala-
kul tak ki az úr na pi szo ká sok. 

Kör me net 
Az úr na pi kör me net ben a pap 
bal da chin alatt vi szi az Ol tá ri-
szent sé get, előt te fe hér ru hás 
kis lány ok vagy Má ria-lá nyok 
ko sár ból vi rág szir mo kat szór-
nak. A temp lom kör nyé kén rö-
vi debb vagy hos  szabb úton ha-
la dó kör me net négy sza bad té-
ri ol tár előtt ha lad el, ame lyek-
nél a pap az Ol tá ri szent ség gel 
ál dást oszt a négy vi lág táj fe lé. 
A sza bad té ri ol tá rok leg több ször 
zöld ágak ból ké szí tett lomb sát-
rak vol tak, ame lyek be ké pe ket, 
szob ro kat ál lí tot tak. Az Ol tá ri-
szent ség elé szórt vi rág szi rom, 

va la mint az úr na pi temp lom ban 
szét hin tett fű és vi rág szentel-
ménynek szá mí tott, amit a fa lu 
né pe szét hor dott, leg több ször az 
ál la tok nak ad ták, így vár tak ál-
dást és sze ren csét a jó szá gok ra. 
Az Ol tá ri szent ség gel meg ál dott 
zöld ága kat és vi rá go kat is ha za-
vit ték, amit sok fé le kép pen hasz-
nál tak fel. Ha ho rog fá ra akasz-
tot ták, a vil lá mot tar tot ta tá-
vol, az is tál ló ban fel köt ve a jó-
szág egész sé gét véd te, fej alá té-
ve el űz te az ál mat lan sá got, füst-
je gyó gyí tó ha tá sú volt a hi e del-
mek sze rint. A sát rak dí szí té sé ül 
fel hasz nált fa ága kat a kert ben a 
ve te mé nyek kö zé szúr ták, hogy 
meg véd jék a nö vé nye ket a fér-
gek től. A te hén tő gyét sá tor fű-
vel füs töl ték meg, hogy több te-
jet ad jon. Be teg gye re kek für dő-
vi zé be is tet tek az ün ne pi vi rá-
gok ból. 

Re cep tek
Az úr nap já hoz nem tar toz tak ha gyo má-
nyos éte lek, mint más ün ne pek hez, a ka rá-
csony hoz vagy a far sang hoz. Vi szont eb-
ben az idő szak ban már volt sok friss zöld-
ség, gyü mölcs, ezért az a szo kás ter jedt el, 
hogy ezek ből ké szült éte lek ke rül tek az ün-
ne pi asz ta lok ra. Ilyen volt a töl tött ka ra lá-
bé, pap ri ka, és a gyü möl csös pi ték, sü te-
mé nyek. egy ilyen me nüt aján lunk most. 

Ta va szi hús le ves
Hoz zá va lók: egy ki sebb tyúk, 30 dkg ve-
gyes zöld ség, 5 dkg zöld bor só, egy fél cso-
mó pet re zse lyem, 1 fej vö rös hagy ma, 1 pa-
ra di csom, 25 dkg spár ga, 3 dkg zsi ra dék, 
só, bors, sáf rány, liszt. 
El ké szí tés: a meg tisz tí tott, jól meg mo sott 
tyú kot hi deg víz ben fel tes  szük fő ni. For rás 
után le szed jük a hab ját, és be le tes  szük a 

tisz tí tott zöld sé get, sót, bor sot, vö rös hagy-
mát, las san pu há ra főz zük. Az 5 dkg zöld-
bor sót ke vés zsi ra dé kon meg pá rol juk, meg-
szór juk ap ró ra vá gott pet re zse lyem mel, hoz-
záad juk a spár ga fe je ket. Las sú tű zön egy 
ke vés hús le ves sel fel ereszt ve pu há ra pá rol-
juk. A le vest le szűr jük, a tyúk húst le fejt jük a 
csont já ról, ap ró da ra bok ra vág juk, vis  sza-
tesszük a le ves be, hoz zá tes  szük a spár gát, 
a zöld bor sót, ös  sze for ral juk. Tej föl lel tá lal juk. 

Töl tött pap ri ka
Hoz zá va lók: 8 kö zép nagy sá gú zöld pap ri ka, 
35 dkg da rált ser tés hús, 5 dkg rizs, 1 to jás, 
só, bors, 3 dkg zsi ra dék, 5 dkg liszt, 1 l pa-
ra di csom lé. 
El ké szí tés: a pap ri ká kat meg mos suk és ki-
csumázzuk. A ser tés húst le öb lít jük, ös  sze ke-
ver jük a só val, bors sal, be le tesszük a meg-
mo sott rizst és el dol goz zuk a to jás sal. A pap-

ri ká kat la zán meg tölt jük a hús sal. A liszt tel, 
zsi ra dék kal rán tást ké szí tünk, fel önt jük a pa-
ra di csom lé vel, meg íze sít jük, be le tes  szük 
a pap ri ká kat. Fe dő alatt pu há ra főz zük, ha 
szük sé ges, ke vés víz zel hí gít juk. Pá rolt bur-
go nyá val kí nál juk. 

Kelt pi te
Hoz zá va lók: 35 dkg liszt, 2 to jás, 2 dkg élesz-
tő, 5 dl tej, 5 dkg vaj, só, cit rom, 5 dkg cu kor. 
El ké szí tés: az élesz tőt 1 dl tej ben meg fut-
tat juk. A va jat a cu kor ral, a tojássárgákkal 
el ke ver jük, és be le önt jük a te jet, lisz tet, sót, 
élesz tőt, hogy jó lágy ga lus ka tész tát kap-
junk. Ki dol goz zuk, majd hoz zá ad juk a to-
já sok ke mény hab ját, le ta kar va egy órán 
át ke leszt jük. Ki zsí ro zott tep si be önt jük, de 
még 10-15 per cig pi hen tet jük. Te te jét meg-
szór juk kris tály cu kor ral, és egyen le tes tűz-
nél meg süt jük. Koc kák ra vág va tá lal juk. 

Úr na pi ha gyo má nyok
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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
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Rejtvényünkben három közeli, kellemes kiránduló-
hely nevét olvashatja. Megfejtés a vízszintes 8. és 38. 
valamint a függőleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Somogy megyei víz. 8. Az első meg-
fejtendő sor (zárt betűk: H. V. Y.). 13. Erős ellenszenv. 
14. Liba egyneműi. 16. Iskolai kellék. 17. … Annamária, 
színésznőnk. 18. Névelős létezés. 20. Átkarol. 21. Oxigén 
és urán vegyjele. 22. Bíró mondhatja. 24. Rög betűi ke-
verve. 25. Kicsinyítő képző. 27. Újságot. 29. Forma. 31. 
E. Y. 32. Anyagiakkal támogatói. 35. Víz tesz vele ilyet. 
37. Angol nap. 38. A második sor. 40. Tíz angolul. 41. 
Kártyák. 43. Velencében úszik, névelővel. 45. Olasz és 
thaiföldi autók jele. 46. Az a másik. 48. YNDO. 49. Né-
ma tag! 50. Tévút része! 52. Sóvárgót. 54. Görög betű. 56. 
Régi súly, névelővel. 58. Névelős konyhakerti növény. 59. 
Délszláv hely. 61. Dísznövény. 63. Annyi, mint. 64. Vé-
gek nélküli építési hulladék. 65. Színésznőnk, Éva.
FÜGGŐLEGES: 1. A harmadik megfejtendő sor 
(zárt betűk: A. A. K.). 2. Matek része! 3. Szemmel érzé-
kelő. 4. Ez lehet a jelmez. 5. Megkevert Eta! 6. Az asztá-
cium vegyjele. 7. Spanyolos felkiáltás. 9. Egyik felmenő. 
10. V. Ö. Ö. 11. Daráló. 12. Színész tette. 15. Több kirá-
lyunknak is neve volt. 18. Régen írta, fordítva. 19. Táv-
beszélő készüléket. 22. Mezőgazdasági szerszám. 23. Iz-
galmas történés. 26. Kényelmes semmittevés névelővel. 
28. Vajon jegyezném? 30. Némán kel! 33. Nút betűi ke-
verve. 34. Fohász. 36. Győri csapat. 39. Névelős mate-
matikai fogalom. 42. A gallium vegyjele. 44. Népi hang-
szer. 47. Cathrine … Jones, filmcsillag. 51. Járunk rajta. 
53. Dömsöd része!. 55. Oxigén és tellur-e? 57. … Carre-
re, keleti származású színésznő. 59. Krumpli darab! 60. 
O. L. R. 62. Az argon vegyjele. 64. Fordított hő!

Május végi kiruccanás

A Gyerek Sziget minden hét-
végén olyan, mint egy minden 
jóval megtöltött gyereknap, 
ahonnan nem hiányozhatnak 
az aprónép kedvencei. 

A Generali Nagyszín-
padot szokás sze-

rint Halász Judit örökzöld 
gyermekdalai nyitják, de 
a hónap során fellép még 
a Kaláka, Dolák Saly Ró-
bert, Rutkai Bori, a PASO 
gyerekeknek szóló műso-
rával és az Alma együt-
tes is. A zenés-táncos mu-
latságok mellett színházi 
előadások és csudajó báb-
előadások is lesznek, pél-
dául a Nagy találkozás 
Kicsibácsival és Kicsiné-
nivel és A kíváncsi kisele-
fánt története is megeleve-
nedik a Független Előadó-
művészek Szövetségének 
jóvoltából. 

Móka
A Generali Gyerek Szi-

geten mindenki megtalál-
hatja a kedvére való mó-
kát. Akiket elvarázsolnak 
a cirkuszok a Karamel-
la Cirkuszvilágban kijár-
hatják a Bohóc Oskolát 
vagy az artista tanodát, a 
Generali KRESZ Parkban 

elektromos kisautók veze-
tésével ismerkedhetnek a 
kis sofőrök a biztonságos 
közlekedés alapjaival, a 
Kézműves Palota pedig az 
alkotó kezeknek segít cso-
daműveket kreálni. 

A kalandvágyók kirán-
dulást tehetnek Kukutyin-
ban, ahol az utazók ré-
gi mesterségekkel ismer-
kedhetnek meg, de nekik 
ajánlott még a Cserkész 
Kalandsziget, az íjászko-
dás vagy éppen az ugráló-
várak kipróbálása is. 

A Gyerek Paradicsom-

ban a lurkók elsajátíthat-
nak minden tudást, ami 
ahhoz szükséges, hogy 
környezettudatos felnőt-
tekké cseperedjenek: lehet 
majd kertészkedni, fűsze-
rekkel, madarakkal ismer-
kedni, de lesz természet-
járás is a szigeten. Az Ál-
latsimogatóban közvetlen 
közelről barátkozhatnak a 
falusi háziállatokkal, míg 
a Kerek Perec Gasztronó-
miai Játszótér a kis kony-
hatündérek, jövendőbeli 
séfek, cukrászok, pincérek 
játéktere. 

Sport
A Sportparkban 2-2 

hétvégente más-más spor-
tokat lehet majd kipróbál-
ni: lesz Mászófal, Bag-
jump, Bringás Kaland-
park, lehet majd rúgni a 
bőrt a Foci Szigeten, míg 
a Gladiátor Run Akadály-
futáson a kiskamaszok 
gyűrhetik le az izgalmas 
akadályokat. 

Mint minden évben, 
a Gyerek Sziget idén is 
több újdonsággal várja a 
gyereksereget. Az egyik 
ilyen a Zsúrgyár Szaba-

dulószoba: Mátyás Kin-
csestára, ahol egy sza-
badtéri rejtélyt kell a 
gyerkőcöknek megolda-
ni a „szabaduláshoz.” Jú-
niusban a Siklósi Vár is 
ide költözik, hogy meg-
nyissák Királylány- és 
apródképző játszóházu-
kat. Itt minden kis her-
cegnő mesés ruhába búj-
hat és fotózkodhat a ki-
rályi trónnál, míg az ap-
ródok harcos rátermett-
ségüket próbálhatják ki. 
A Jógakaland pedig egy 
mesén keresztül mozgat-
ja át a kicsiket. 

Apák napja
Június 16-án igazi bu-

lihangulat lesz: az Apák 
napját Pompom Partyval 
ünneplik majd, a délutáni 
táncos party előtt pedig a 
lurkók különféle partykel-
lékeket, bajuszokat, nyak-
kendőket készíthetnek a 
nemes alkalomból. 

És itt még közel sincs 
vége a programkavalkád-
nak! A Generali Gyerek 
Sziget 0-99 éves korig 
várja a családokat egész 
júniusban, a programo-
kért irány a www.gyerek-
sziget.hu oldala!         km

Gyerekbirodalom a Szigeten
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 
Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hir-
det a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló in-
gatlanok (telkek, és üres, tehermentes nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek) tulajdonjogának ér-
tékesítésére

Telkek értékesítése:
• Békásmegyer-Ófalu városrészben önkormányzati 
tulajdonú ingatlan ELADÓ!
Az ingatlan paraméterei: 
Budapest, III. Táncsics Mihály u. 24. szám alat-
ti, 64221 hrsz-ú kivett iroda, udvar megnevezésű 
ingatlan 
A terület övezeti besorolása: L4-III-SZ/N
A telekterület: 1864 m2.
Az ingatlant egyéb átjárási szolgalmi jog terheli, a 
64222 hrsz. ingatlan mindenkori tulajdonosa javá-
ra, melynek törlése iránt intézkedés történt. 
Az ingatlan összközműves.
A telken lévő épület 280 m2 (beépített alapterület 
347,60 m2) területű, alápincézetlen, földszint+ te-
tőtér szinttagozódású.
Műszaki állapota felújítandónak minősül.
Az ingatlan irányára: 85.000.000,-Ft (Áfa men-
tes) 
Pályázati biztosíték: 8.500.000,-Ft. 
A pályázaton való részvétel feltétele a pályáza-
ti dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft 
vételáron.

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezet-
ben, L6-III-SZ/IK övezetbe tartozó, 15-20 % be-
építési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tu-
lajdonú FELÉPÍTMÉNYES INGATLAN ELADÓ! 
Az ingatlanon jelenleg kisméretű, bontandó állapo-
tú hétvégi ház áll. A Jutas közben minden közmű 
megtalálható. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  
Megnevezés: kivett gazdasági épület, udvar 
Hrsz.: 22314/12
Területe: 1784 m2  (~55 m x 32,5 m) 
Irányár: 57.000.000,- Ft (Áfa mentes) 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.700.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az 
ÓBVSZ 82 § 23. sz. táblázat tartalmazza. 

• Csillaghegy városrészben önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan ELADÓ!
Az ingatlan paraméterei: 
Budapest, III. Álmos u. 1. (Szentendrei út 385) 
szám alatti, 62453 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű ingatlan 
A terület övezeti besorolása: L4-III-HZ/2
A telekterület: 718 m2.
Az ingatlan tehermentes.  
Az ingatlan összközműves.
A telken lévő épület 455 m2 területű, pince, föld-
szint+ tetőtér szinttagozódású.
Műszaki állapota felújítandónak minősül.
Az ingatlan irányára: 52.000.000,-Ft (Áfa men-
tes) 
Pályázati biztosíték: 5.200.000,-Ft. 
A pályázaton való részvétel feltétele a pályáza-
ti dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft 
vételáron.

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezet-
ben, L6-III-SZ/IK építési övezetbe tartozó, 15-20 
% beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányza-
ti tulajdonú üres NYELES ÉPÍTÉSI TELEK EL-
ADÓ! A Jutas utcában minden közmű megtalálha-
tó. A telek nyéllel csatlakozik a közterülethez. A 
nyél területe (kb 180 m2) nem számít bele a be-
építésbe, tehát kb 1338 m2 telekterületet lehet ala-
pul venni.  
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas u.  
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 22327/3
Területe: 1518 m2  (~29 m x 45 m) 
Irányár: 36.811.023,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 
46.750.000,-Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.675.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 
82 § 23. sz. táblázat tartalmazza. 

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezet-
ben, L6-III-SZ/N építési övezetbe tartozó, 15-20 
% beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányza-
ti tulajdonú üres ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Sa-
roglya utcában minden közmű megtalálható. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Cserszömörce u. 30. (Sarog-
lya úti tömb) 
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 22815/130
Területe: 1062 m2  (~39 m x 27,5 m) 
Irányár: 28.582.677,-Ft + 27% Áfa, bruttó: 
36.300.000,-Ft. 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.630.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 
82 § 21. sz. táblázat tartalmazza. 
A műszeres bemérésekor megállapítást nyert, hogy te-
lekhatár probléma áll fönn, azaz, a szomszédos ingat-
lan kerítése mintegy 15 m2 területet elfoglal a telekből, 
melyre tekintettel a jogszavatosságot ebben a körben a 
megkötendő adásvételi szerződésben kizárjuk.

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezet-
ben, L6-III-SZ/IK építési övezetbe tartozó, 15-20 
% beépítési lehetőséggel rendelkező önkormány-
zati tulajdonú üres ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A 
Jutas közben minden közmű megtalálható. A telek 
alakja keskeny, hosszú, sík terepadottságú, kerített. 
A telken belül található egy körbekerített gáz nyo-
másszabályozó „ház”, mely a telek területéből kb. 
75 m2 –t foglal el, a védőtávolság miatt került a tu-
lajdoni lapra 107 m2 bányaszolgalmi jog bejegyzés-
re. A gáznyomás szabályozó épület által elfoglalt 
terület a telek beépíthetőségét befolyásolja (csök-
kenti), valamint a védőtávolságon belül új épít-
ményt, épületet elhelyezni nem lehet. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 22314/13
Területe: 1308 m2  (~86 m x 15 m) 
Irányár: 25.889.763,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 
32.880.000,-Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.300.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 
82 § 23. sz. táblázat tartalmazza. 

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az 
építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért 
a Kiíró nem vállal felelősséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenko-
ri építési jogszabályok az irányadók.

A telekről további felvilágosítás kérhető, valamint 
megtekintésre időpont egyeztethető a +36 1 430-
3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon.

Üres, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek értékesítése:

• Bp., III. ker. Akác köz 1. földszint, 
18229/5/A/31 hrsz. garázs, alapterülete: 33 m2 
Irányár: 6.880.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 680.000.-Ft

• Bp., III. ker. Bécsi út 93/b. pinceszint, 
17563/1/A/17 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 58 
m2 
Irányár: 5.900.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000.-Ft

• Bp., III. ker. Meggyfa u. 21. pinceszint, 
18529/22/A/38 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 
155 m2 
Irányár: 7.600.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 760.000.-Ft

A helyiségekről további felvilágosítás kérhető, va-
lamint megtekintésre időpont egyeztethető a  +36 
1 430-3465 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon.

Általános tudnivalók:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési felté-

teleket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkoza-
tát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltéte-
leket elfogadja. 
Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyúj-
tástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötött-
ség). 
A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a 
pályázati biztosítékot befizette az Önkormány-
zat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti számlájára. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó forma-
nyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték be-
fizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legké-
sőbb 2018. június 04. (hétfő) 12 óráig van lehető-
sége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonpro-
fit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítá-
si Osztályán (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, 
vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyom-
tatvány letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.
hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti cí-
men.

A pályázatok bontására 2018. június 04-én 14:00 
órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az 
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos he-
lyiségében kerül sor. 
A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon 
értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat ki-
írója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vé-
telárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást kö-
vetően további tárgyalást folytasson, közöttük zárt-
körű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indo-
kolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő 
ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. 
Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizá-
rólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, 
aki a pályázatban  mint ajánlattevő megjelölésre ke-
rült. 
A pályázatok bontását követően az ajánlat mó-
dosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulaj-
doni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő 
más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs le-
hetőség!   

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Ma-
gyar Államot minden más jogosultat megelőző, 
valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyon-
tárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Főváro-
si Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok 
rendezése érdekében, az állam által az állampolgá-
rok tulajdonában igazságtalanul okozott károk rész-
leges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. 
§-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásár-
lási jog illeti meg.
A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatály-
balépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  
Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön 
igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét 
az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben - a ban-
ki kölcsönre tekintettel - a vételár 60 napon belül 
esedékes.
A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdo-
nában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről 
szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában 
meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell 
fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvé-
di munkadíjat, valamint az értékbecslés díját. 

A pályázati felhívás jelen szövege megjele-
nik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a 
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, va-
lamint a következő internetes hirdetési fórumokra: 
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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Hahota
Egy apa panaszkodik a 
barátjának:
- Nem tudom, mihez 
kezdjek a fiammal. Tel-
jesen megbízhatatlan!
- Mi sem egyszerűbb - 
feleli a barát. - Szerezz
neki egy állást a meteo-
rológiai intézetnél!

* * *
Idősebb úr vásárol a 
balatoni kolbászsütő-
nél. Miután elmegy, a 
tulaj felesége kifakad.
- Hová jutunk így? Te 
képes voltál ennek az 
embernek pontosan 
mérni a kolbászt?
- Ne haragudj, ennyi-
vel tartoztam neki. Ő 
volt az osztályfőnököm 
a gimnáziumban, és ha 
nem rúgat ki, most egy-
szerű mérnökként ten-
getném az életemet.

* * *
A tiszt sorba állítja a ka-
tonákat:
- Akinél van kés, az lép-
jen ki!
Az egyikük kilép, és je-
lenti, hogy neki van ké-
se.
- Jól van, fiam, ma este
kimenőt kap, plusz dup-
la zsoldot.
Másnap a tiszt újból 
sorba állítja az újonco-
kat.
- Akinél van kés, az lép-
jen ki!
Erre mindenki kilép.
- Jól van fiaim, akkor 
ma mindenki megy a 
konyhára krumplit pu-
colni!

Egy friss felmérés szerint Budapest lett a világ második legszebb városa. Egy, a Bloomberg hírügynökséghez kapcsoló-
dó internetes portál gyűjtötte össze a világ legszebb városait. A lista élén Velence áll. A második helyezett magyar fővá-
ros olyan városokat előzött meg, mint Róma, Firenze és Párizs. Azt írják Budapestről, hogy építészetében és művészeté-
ben is gazdag, emellett kiemelik a termálfürdőket és a helyi ételeket is

Budapest a világ második legszebb városa

Kilencedik születésnapját ünnepelte a 
Kossuth rádió: A Hely című műsora az 
Óbudai Társaskörben május 10-én.

F arkas Erika, A Hely műsor-
vezetője elmondta: bár nem 

jubileum, ok van az ünneplésre, 
hiszen nem sok olyan rádióadás 
van napjainkban, ami kilenc évig 
egyhuzamban megy, szinte válto-
zatlan stábbal, ráadásul a hallga-
tók körében egyre népszerűbben. 

A kívülálló szemével is látható: a 
stáb tagjai hihetetlenül összetartó-
ak, kapcsolatuk szinte családi. Ösz-
szefűzi őket az a szenvedély, ami-
vel a műsorokat készítik. Egy-egy 
adásból ízelítőt is adtak, a lejátszott 
hangfelvételekből is egyértelmű-
vé vált: Farkas Erika szinte láttatja 
a helyet, ahol jár és az embereket, 
akikkel beszél, közvetlenséggel és 
empátiával. Megtudjuk: a műsorve-
zetők és szerkesztők vettek fel adást 
repülőn, hajón, tűzoltó és mentőau-
tón, Dunán, Tiszán, laktanyában, 
kutatóműhelyben, a Paksi Atom-
erőműben, a Pannonhalmi Apát-
ságban, cigánytelepeken, börtönök-
ben, kastélyokban. Riportműsoruk-
kal egy konkrét helyszínbe ágyazva 
mesélnek el történeteket ismeretlen 
vagy alig ismert épü letekről, ter-
mekről, tájakról. Ott vannak, ahol 
az „átlagember” nem járhat, mert 
nem engedik be, vagy mert nem is 
tudja, hogy létezik. Magyarról ma-

gyarra fordítják a tudományos ma-
gyarázatokat, hogy mindenkihez el-
jussanak. Műsoruk az 2300. adás-
nál jár – ez 2-3 részes sorozatokat 
figyelembe véve mintegy 800-900 
helyet, 10 ezer beszélgetőtársat je-
lent. Az adást legkevesebb 450 ez-
ren hallgatják. Legjobb történeteik-
ből könyv is jelent már meg A Hely 
címmel. 

A rendezvény moderátorai Bak 
Anita, a Kossuth rádió szerkesztő-
műsorvezetője és Gál Zoltán, a Dan-
kó rádió műsorvezetője voltak.      Sz. 

A rádiózás szerelmesei: A Hely stábja

Felszeghy Csaba szerkesztő, Farkas 
Erika műsorvezető, A Hely hangja, Vág-
ner Mária és Pálfi Balázs szerkesztők (a 
stáb egy része)

Fotó: Assay Péter
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Gruber Andrea testépítő-
fitneszoktató a klasszi-
kus Body Fitness (IFBB) 
hazai reprezentánsa OB 
aranyéremmel és több 
nemzetközi dobogós he-
lyezéssel dicsekedhet, 
nemzetközi válogatott 
tag. Eredményes edzői 
munkájáról tavaly nyáron 
írtunk. Azóta folyamato-
san jobbnál jobb eredmé-
nyeket ér el. Legutóbb 
beválasztották a profesz-
szionális Power Lifting 
nívós bírói csapatába.

Fe l ké s z í t é s é n e k 
e r e d  mé nyeké nt 

még a múlt évben Bal-
ha Gabriella bikini fit-
ness modell, tizenegy 
helyet javítva, a top hat-
ban végzett az IFBB 
magyar bajnokságon. 
És most itt vannak az 
újabb sikerek: Andi a 
Gruber’s Gym színei-
ben indította verseny-
zőjét, Viszolajszkyné 

Papp Csilla fitness anyuka mo-
dellt, aki egy év felkészítést kö-
vetően a Body Sport Kupán a top 
hatban végzett május 6-án. 

- Csilla életében nem verseny-
zett. Nem is számítottam ilyen 
eredményre, most rendkívül 
boldog vagyok – mondja Gru-
ber Andrea, aki szinte egy hét-
tel később élete újabb mérföld-
kövéhez érkezett. A Füzesgyar-
maton tartott Magyar Professzi-
onális Erőemelő Liga Kupán – 
melyen 600 nevező indult – 90 
gyakorlat pontozását, (30 gug-
golás, 30 fekvenyomás és 30 
felhúzás), majd egy fél verseny-
nap levezetését követően ered-
ményes bírói vizsgát tett, ezzel 

tagja lett a professzionális Po-
wer Lifting bírói csapatnak is. 

Andi tehát a testépítésben és 
most már a Power Liftingben is 
méltón viszi és képviseli a Gruber's 
nevet kiváló versenyzőivel. Azt 
mondja: ez nem jöhetett volna lét-
re, ha Kovács Lajos, a Gruber’s 
Gym Power Lifting szakág-veze-
tője nem nyújt rengeteg biztatást, 
támogatást. Tervei közt szerepel, 
hogy ketten, együttműködve felké-
szítsék a versenyekre a (Gruber’s) 
csapatot, mentálisan, pszicholó-
giailag, fizikálisan, erő-állólét-
ben. Emellett szeretné megszerez-
ni a Power Lifting nemzetközi bí-
rói vizsgát, és nem tett le arról sem, 
hogy saját edzőtermet nyisson.    sz

„A láb mindig kéznél van!” – idéz-
zük Peterdi Pál örökbecsű, futással 
kapcsolatos mondását. Óbudán so-
kan élnek is ezzel a kevés anyagi ál-
dozatot igénylő sportolási lehető-
séggel. Ezúttal – kedvcsinálóként – 
bemutatunk egy fürge lábú, már 
nem ifjú futót és egy sokszínű tevé-
kenységet folytató futóközösséget.

S imák Gergő a civil életben 
kertész és fotóművész „fu-

tógép” 39 éve született, él és al-
kot a kerületben. Egyetlen hob-
bija van, a futás. 

200 érem és kupa
Középiskolás korában ver-

senyszerűen atlétizált, majd 
több év kihagyás után vissza-
tért kedvenc sportágába. Ráéb-
redt, hogy futás nélkül számá-
ra nem teljes az élet, azóta a Pe-
gazus Atlétikai Csapat színei-
ben versenyez. És nem is akár-
milyen eredménnyel. Öt év alatt 
több, mint 200 érmet és kupát 
nyert a különböző hazai és kül-
földi versenyeken. Már belépett 

a veteránok közé, jelenleg a 35-
40-es korcsoport futóival mé-
ri össze tudását. Ebben az év-
ben már vannak figyelemremél-
tó eredményei. Március elején 
Ausztriában szerepelt egy je-
lentős utcai futóversenyen, ahol 
16 ország 472 indulója között 
korcsoportjában győzött, az ab-
szolút versenyben 11. lett. A ha-
zai fedettpályás veterán ob-n a 
400 méteres futásban is első-
ként ért célba, majd bizonyí-
totta, hogy terepen is gyorsan 
halad. A vácrátóti 5 kilométe-
res, nagy mezőnyt felvonulta-
tó terepfutásban ezüstérmes he-
lyen végzett. Jelenleg sérült lá-
bát gyógyíttatja, hogy a közelgő 
spanyolországi veterán terepfu-
tó Eb-n minél eredményeseb-
ben szerepeljen.

Az Óbudai Coffee Run SE egy 
óbudai gyökerű, igen szerteága-
zó futó-tevékenységet folytató 
csapat. Minden jelentős hazai 
futó-, vagy kisebb terepfutó ver-
senyen, közösségi sportrendez-
vényen indulnak.

A hosszú távokat 
kedvelik

Nem válogatnak, igyekeznek 
kihasználni minden alkalmat. 
Kitartó teljesítményre képes fu-
tói ott szaporázzák lépteiket a 
hatalmas mezőnyt felvonulta-
tó Budapest Maratonon, a nagy 
népszerűségnek örvendő csalá-
di futó eseményeken, a legke-
ményebb ultra-, trail- és triatlon 
versenyeken, vagy a nagy ha-
gyományú külföldi futóverse-
nyeken. Természetesen rajthoz 
álltak a Balaton Szupermarato-
non is, ahol a Balogh Katalin, 
Nagy Tünde duó első helyen 
végzett a párosok versenyében, 
a vegyespárosok mezőnyében 
Rechnitzerné Rácz Krisztina és 
Mencser Zoltán negyedikként 
értek célba. Csapatversenyben a 
Kovács Zoltán, Oroszi György, 
Pozsgai József, Révész Tamás 
összetételű férfi négyes váltó az 
erős mezőnyben hatodik lett. 

Marton-Mlecsenkov Éva ala-
pító szerint a Coffee Run olyan 
sportegyesület, melyben a kez-
dő kocogóktól a profi terepfu-
tókig, a mozgékony természet-
kedvelőktől a rutinos sportoló-

kig mindenki megtalálja a he-
lyét. Egy csapat, ami sokszínű-
ségében is az igazi egység és a 
családiasság ritka kincsét rejti. 

Akik szeretnének részt venni 
a heti rendszerességgel szerve-
zett közösségi terepfutásokon, 
vagy a családi programokban, 
minden információt megtalál-
nak a www.facebook.com/Cof-
feeRunHungary/Események ol-
dalon.           

Kép és szöveg: L. A.

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

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

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

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

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

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

A futás a szenvedélyük

A békási Kill Bill ismét belendült

Simák Gergő, a fiatal veterán futó

Balha Gabriella bikini fitness modell, Viszo-
lajszkyné Papp Csilla fitness anyuka modell és 
edzőjük, Gruber Andrea (középen)
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