
Óbudai Nyár: az Aquincumi Múzeum-
ban időszaki kiállítással emlékeznek a 
80 éve elhunyt múzeumalapítóra.

A Lékai tér és a Szépvölgyi úti park 
fejlesztéséről, a római-parti közösségi 
tervezésről is tájékozódhatnak.

A ’80-as évek magyar underground 
zenekarainak koncertplakátjaiból vá-
logattak a Platán Könyvtárban.
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Hamarosan itt az új tanév – Fontos dátumok

Magyar Dal Napja – Női különkiadás 09.09. Kobuci kert    Program a 31. oldalon

Bő egy hét múlva becsengetnek az iskolákban. Óbuda-Békásmegyeren közel 50 oktatási intézmény igazodik az új tanév fontos dátumaihoz, melyek 
alapján a családok megtervezhetik az előttük álló időszakot. Összeállításunkban egyebek mellett a tanítási napok számáról, az érettségi vizsgák idő-
pontjairól és a szünetekről olvashatnak. Tanévnyitó rovatcímű oldalunkon arról is tájékoztatást adunk, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata mi-
lyen iskolakezdési támogatásokat nyújt a szociálisan rászoruló családoknak                                                                                                  Folytatás a 3. oldalon

Fotó: Antal István

Koltai Lajos életmű válogatás
A Kossuth- és Balázs Béla-díjas, érdemes művész,  
operatőr, rendező Koltai Lajos – aki idén lett Óbuda-
Békásmegyer díszpolgára – életművéből láthatnak 
válogatást az érdeklődők. Az elkövetkezendő négy 
hónapban négy filmet mutatnak be az ART-film-
klubban, az Esernyősben.                    Műsor a 31. oldalon

Takarítsuk ki Óbudát!
A hagyományos őszi takarítási kampányt szeptember 24-től ok-
tóber 14-ig rendezi az önkormányzat, melyhez bárki csatlakoz-
hat, aki részt akar venni lakókörnyezetének tisztábbá tételében. 
Az elektromos és elektronikai, valamint a veszélyes hulladékokat 
ingyenesen két napon adhatják le: szeptember 15-én és szeptem-
ber 29-én 8-tól 14 óráig a kijelölt helyszíneken. Felhívás a 22-23. oldalon
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Világzenei Héttel köszöntötte 
jubileumi, 10. évadát a Kobuci 
kert. Az augusztus 13-tól 19-
ig rendezett fesztivál egyfajta 
visszatekintés is volt a Kobu-
ci elmúlt tíz esztendejére. 

A legtöbb zenekart 
visszatérő fellépő-

ként üdvözölhette a kö-
zönség, de feltűntek fia-
tal, kevésbé ismert for-
mációk is. A PutriPop 
nyitotta a hetet augusz-
tus 13-án, másnap az 
osztrák Cobario követ-
kezett, majd este a Zűrös 
Banda táncoltatta meg a 

hallgatóságot. A fesztivál 
további fellépői voltak a 
Tölcséres zenekar, a Na-
na Vortex, a Dalinda, a 

Zuboly, a Besh o Drom 
és a Boban Markovic 
Orkestar. A Kobuci kert 
táncházainak megismé-

telhetetlen, feledhetet-
len hangulatát az Erdő-
fű Népi Kamarazenekar-
ral és a Fanfara Comple-

xával élhették át a feszti-
válra látogatók. (Az Óbu-
dai Világzenei Fesztivált 
az Óbudai Nyár kulturá-
lis programsorozat ré-
szeként szervezték meg)

Szindbád – Óbuda
Válogatás a III. Óbudai Képzőművészeti Tárlat 
anyagából: augusztus 31-ig látható az Óbudai 
Promenádon az a szabadtéri kiállítás, mely 
válogatást mutat be az önkormányzat által 
tavaly meghirdetett képzőművészeti pályá-
zatra beérkezett művekből. Ennek témája 
Szindbád, Krúdy poétikus hőse, aki számos 
történetével kötődik a régi Óbudához.

Két hónapja ünnepélyes ke-
retek között adta át a kö-
zösségnek Bús Balázs pol-
gármester az Ezüsthegyi 
Könyvtárat. A 15 éve üre-
sen álló ingatlan újjáéledé-
sét és megszépülését a kör-
nyéken lakók napról napra 
követhették. A magas szín-
vonalú külső és belső kivi-
telezés, a minőségi belső-
építészeti kialakítás, a mo-
dern gépészeti megoldások 
mind hozzájárultak az álta-
lános elismeréshez. 

A z önkormányza-
ti fenntartásban az 

Óbudai Platán Könyvtár 
fiókkönyvtáraként mű-
ködő intézmény megnyi-
tójának napján az ingye-
nes beiratkozási lehető-
séggel 284-en éltek. Az 
azóta eltelt időben pedig 
további 300 fővel bővült 
a frissen beiratkozott ta-
gok száma. Júliusban 
több mint 2000-en láto-
gatták meg az új hely-
színt, az olvasók 1293 
alkalommal 4213 doku-
mentumot kölcsönöztek. 
Ezzel a közösség birtok-
ba vette az újra könyv-
tárként működő épületet.

Az Ezüsthegyi Könyv-
tár a hagyományos 
könyvtári feladatok és 
szolgáltatások mellett 
kulturális rendezvények-
kel is várja a látogató-
kat. A programkínálatban 
szerepelnek majd író-ol-
vasó találkozók, irodalmi 
estek, tematikus ismeret-
terjesztő előadások, öko-
programok, klubok és al-
kotókörök. A gyerekek 
kézműves foglalkozáso-
kon, bábszínházi előadá-
sokon, játszóházi és in-

teraktív zenés progra-
mokon, ismeretterjesztő 
foglalkozásokon vehet-
nek részt.

Az Ezüsthegyi Könyv-
tár nyitvatartása: hét-
fő, szerda, péntek 12-19; 
kedd, csütörtök 9-14; pá-
ros hét szombatján 9-13 
óra. Elérhetőségek: 1038 
Budapest, Ezüsthegy ut-
ca 16. (bejárat a Rózsa-
domb utcáról), telefon: 
454-0826, e-mail: pla-
tanf@kszki.obuda.hu, 
weboldal: https://pla-
tankonyvtar.hu/fiokkony-
vtar/, közösségi media: 
facebook.com/ezusthe-
gyikonyvtar.

Birtokba vették az olvasók az Ezüsthegyi Könyvtárat

Az Ezüsthegyi Könyvtár szeptemberi programjából
Tejben-vajban - szeptember 8-án 10-től 12 óráig. Ismeritek a tanmesét a tejes-
hordóba esett békáról? … Ami a békának sikerült, nektek is fog! Kiderül, hogy 
miből és hogyan készül a vaj. Kipróbálhatjátok a vajköpülést és megkóstolhatjá-
tok a saját vajatokat. A gyerekeknek szóló programon megismerkedünk a szep-
temberi népi hagyományokkal is. A program ingyenes.
Gyógynövényekkel a testi-lelki egyensúlyért (felismerés, gyűjtés, szárítás) 
- szeptember 12-én 18 órától Polyák Péter gyógynövény-botanikus ismeretter-
jesztő előadása gyógynövényekről, jótékony hatásukról és teakészítésről. Milyen 
teát terem az erdő-mező? Mit, hogyan érdemes begyűjteni, tárolni? Mik azok a 
gyógynövények, amik a háztartásban feltétlenül szükségesek? Válaszokkal és 
zamatos teával várunk minden kedves érdeklődőt! A program ingyenes.
Madárvonulás - szeptember 22-én 10-től 12 óráig. Hová költöznek a mada-
rak télre? Honnan tudják, hogy mikor induljanak el és merre menjenek? A köl-
töző, vándorló, kóborló madarakról szóló érdekességekkel várjuk a gyerekeket 
és madarakat készítünk színes papírból. A program ingyenes. 

Világzenei Héttel ünnepelt a tízéves Kobuci

Aquincumi Múzeum – Kuzsinszky 80
Az augusztus 24-én nyílt időszaki kiállítással – az Óbudai Nyár programjában 
– Kuzsinszky Bálint régész, múzeumalapító, az Aquincumi Múzeum első igaz-

gatója előtt tisztelgünk, halálának 80. évfordulója alkalmából. Megismer-
kedhetünk Kuzsinszky egyéniségével és azzal a korszakkal, amelyben 
kutatásait végezte. A kiállítás elkalauzol minket az aquincumi ásatások 
hőskorába is. Megismerhetjük a századforduló és a két világháború közti 
időszak Aquincum képét, beágyazva azt a kor művelődéstörténetébe. (A 
kiállítás október 31-ig látogatható az Aquincumi Múzeum romkertjében.)

Fotó: Antal István
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A normatív állami tá-
mogatásokon felül Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata az idei tanév-
ben is segítséget nyújt az 
iskolakezdéshez a szociá-
lisan rászoruló családok 
számára. 

A korábbi évekhez hason-
lóan beiskolázási segély-
re jogosult az a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-
ményben nem részesülő 
általános-, közép- és szak-
iskolai tanuló, illetve fel-
sőoktatásban tanulmányo-
kat folytató hallgató, aki-
nek a családjában az egy főre jutó jövede-
lem nem haladja meg az 57 000, egyedül-
álló szülő esetén pedig a 71 250 forintot. A 
segély összege 1-9. osztályig 6 000 forint, 
középiskolában vagy szakiskolában tanuló 
gyermek részére 15.000 forint, felsőoktatá-
si intézményben tanulmányokat folytató fi-
atal felnőtt részére 17.000 forint.
A kérelem, a szükséges mellékletekkel 
együtt személyesen a polgármesteri hivatal 
szociális szolgáltató főosztály ügyfélszol-
gálati irodáján (1033 Bp., Fő tér 2.) ügyfél-
fogadási időben, valamint postai úton (1300 
Bp., Pf. 102.) 2018. október 31-ig terjeszt-
hető elő. A kérelemhez szükséges forma-

nyomtatvány a http://obuda.hu/ugyek/beis-
kolazasi-segely linkről letölthető.
További, gyermekes családok számára igé-
nyelhető önkormányzati támogatás a szoci-
ális tanulmányi ösztöndíj, az étkezéstérítési 
támogatás, valamint a rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás.
* A szociális tanulmányi ösztöndíj feltéte-
le a szociális rászorultság és a jó, legalább 
4,5 átlagú tanulmányi eredmény. Az ösztön-
díj összege 6.000 forint, kitűnő tanuló ese-
tén 7.000 forint tíz hónapon át, szeptember 
és június között. A beadási határidő minden 
évben november 30.
* Az étkezéstérítési támogatást a norma-

tív kedvezményeken túl biztosítja az 
önkormányzat 45 százalékos mér-
tékben a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő, 1-8. 
évfolyamon feletti nappali rendsze-
rű iskolai oktatásban részt vevő ta-
nulónak, valamint a tartósan beteg 
vagy fogyatékos, illetve nagycsalád-
ban élő tanulónak, ha a családban az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg a 42.750 forintot, 60 százalékos 
mértékben pedig abban az esetben, 
ha az előző feltételek mellett az is-
kolás gyermeket szülője egyedül ne-
veli. A támogatás beadási határideje 
az I. félévben augusztus 15-től no-
vember 1-ig tart, a  II. félévben pe-
dig december 15-től március 1-ig.

* A rendkívüli gyermekvédelmi támoga-
tás létfenntartást veszélyeztető élethelyzet-
ben igényelhető évente több alkalommal, 
ha a családban az egy főre jutó jövedelem 
nem éri el a 62.700 forintot, egyedülálló 
szülő esetén a 71.250 forintot. 

Állami támogatások
A normatív, állami támogatások közül to-
vábbra is igénybe vehető a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény, az étkezési ked-
vezmény, valamint a a beiskolázást segí-
tő Erzsébet-utalvány. (A támogatásokról 
minden további információ és a kérelem-
hez szükséges nyomtatványok elérhetőek a 
www.obuda.hu oldalon.)

Önkormányzati segítség az iskolakezdéshez

Folytatás az 1. oldalról
Szeptember 3-án kezdődik az 
új tanév. A tanítási napok szá-
ma 181, a szakgimnáziumok-
ban 179, a gimnáziumok-
ban és a szakközépiskolákban 
180, tehát ennyiszer kell isko-
lába menni szeptember és jú-
nius között. Az utolsó tanítá-
si nap 2019. június 14-e. A ta-
nítási év első féléve 2019. ja-
nuár 25-ig tart. Az iskolák ez-
után 2019. február 1-ig értesí-
tik a tanulókat és a szülőket az 
első félévben elért tanulmányi 
eredményekről.

Tanítási szünetek
Az őszi szünet előtti utolsó taní-
tási nap 2018. október 26. (pén-
tek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2018. november 5. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítá-
si nap 2018. december 21. (pén-
tek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2019. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet előtti utol-
só tanítási nap 2019. április 
17. (szerda), a szünet utáni el-

ső tanítási nap 2019. április 24. 
(szerda).

Érettségi vizsgák
A 2018. évi érettségi írásbeli 
vizsgák október 12-29. között, a 
szóbelik november 8-23. között 
lesznek.
A 2019. évi érettségi vizsgák 
írásbelijeit május 3-24., szóbe-
lijeit június 5-28. között tartják.

Ünnepnapok 
2018. október 23. (kedd) – négy-
napos hosszú hétvége. * 2018. 
november 1., mindenszentek 
(csütörtök) – hosszú hétvége. * 
2018. december 25. (kedd) – ka-
rácsony. * 2018. december 26. 
(szerda) – karácsony másnapja. 
* 2019. január 1. (kedd) – újév, 
hosszú hétvége. * 2019. márci-
us 15. (péntek) – hosszú hétvé-
ge. * 2019. április 19. (péntek) – 
nagypéntek. * 2019. április 22. 
(hétfő) – húsvét, hosszú hétvé-
ge. * 2019. május 1. (szerda). * 
2019. június 10. (hétfő) – pün-
kösd, hosszú hétvége.

Fontos dátumok
Hamarosan itt az új tanév

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj-pályázat
Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzat megbízásából a 2018/2019-es tanévre is ki-
írja a „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj-pályázatot a III. kerületben 
lakó és tanuló, 7-12. évfolyamra beiratkozott tanulók számára, 
akiknek a 2017/2018-as tanév végén a tanulmányi eredménye el-
érte vagy meghaladta a 4,00 átlagot. Havi 10.000 forint pályáza-
ti támogatásban idén is minimum 25 fő részesülhet 10 hónapon 
keresztül. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetősé-
get! A pályázat beérkezési határideje: 2018. október 1. (hétfő). 
További részletek a www.obudasport.hu oldalon, tájékoztatás a 
1/250-1346-os telefonszámon.

Fotó: Antal István
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Lovagkereszt emlékezetpolitikáért
Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt 

Magyar Politikai Rabok és Kényszermun-
kások Szervezetének (SZORAKÉSZ) elnö-
ke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét ve-
hette át Kásler Miklóstól, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma miniszterétől több évti-
zednyi emlékezetpolitikáért végzett munká-
ja elismeréseként a Vigadóban rendezett ün-
nepségen. A kitüntetést Áder János köztár-
sasági elnök adományozta a politikusnak ál-
lami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából.

Móra Ferenc-díjas múzeumigazgató
Népessy Noémi, az Óbudai Múzeum és 

Goldberger Textilipari Gyűjtemény igazgató-
ja Móra Ferenc-díjban részesült. A kitüntetést 
kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elis-
meréseként vehette át a Vigadóban, állami 
ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából. 

Magyar Ezüst Érdemkereszt
Dr. Varga József állatorvos, a Család ut-
cai kisállatrendelő vezetője Magyar Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést vehetett át pél-
daértékű szakmai tevékenysége elismeré-
seként, augusztus 20-a alkalmából a Pesti 
Vigadóban.

Kitüntetések állami ünnepünkön

Újabb parkolójegy-kiadó au-
tomaták lesznek a kerület-
ben, folytatódik az Egészsé-
ges Budapest Programban 
megvalósítandó fejlesztések 
előkészítése. Egyebek mel-
lett ezekről tárgyalt a képvi-
selő-testület az augusztus 
10-ei rendkívüli ülésen.

Az óbudai díjköte-
les parkoló övezet 

kibővítése miatt 80 par-
kolójegy-kiadó automa-
ta beszerzésére, üzembe 
helyezésére, illetve üze-
meltetésére vállalt köte-
lezettséget döntésével a 
képviselő-testület.

Mint ismeretes, a III. 
kerület részt vesz az 
Egészséges Budapest 
Program (EBP) III. ütem-
ében, ezért korábban már 
elkészítette a szükséges 
kerületi járóbeteg-szak-
ellátással kapcsolatos 
fejlesztési tervét, és be-

nyújtotta támogatási ké-
relmét az Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központ 
(ÁEEK) Állami Járóbe-
teg Szakellátási Igazga-
tósághoz. Ez a terv tar-
talmazza a Szent Margit 
Rendelőintézet három te-
lephelyét érintő beruhá-
zás fejlesztési (épület fel-
újítás, gép-, műszer-, in-
formatikai eszköz be-
szerzés) koncepcióját.

Az Óbuda-Békásme-
gyert érintő EBP-projekt 
teljes költsége 5,6 milliárd 
forint, ebből 480 millió fo-
rintot tesz ki a kerületi ön-
erő. A képviselő-testületi 
ülésen Bús Balázs polgár-
mester felhatalmazást ka-
pott arra, hogy az ÁEEK-
tal a Szent Margit Rende-
lőintézet fejlesztésére a tel-

jes 5,150 millió forint ösz-
szegű támogatásról szóló 
együttműködési megálla-

podást, valamint az éven-
kénti támogatás felhaszná-
lására az Emberi Erőforrá-

sok Minisztériummal kö-
tendő támogatási szerző-
déseket megkösse.

Rendkívüli testületi ülés
80 parkolójegy-kiadóval bővül a hálózat

Állások az Ágostonban
Az Ágoston Művészeti Óvoda és Kastély Tagóvodája (1032 Budapest, 
Ágoston utca 2/A; 1037 Budapest, Bécsi út 236.) pályázatot hirdet: 1 fő óvoda-
pedagógus állásra (határozatlan időre) az Ágoston épületbe; 1 fő németnem-
zetiségi óvodapedagógus állásra (határozatlan időre) a Kastély épületbe. Al-
kalmazási feltételek: óvodapedagógusi főiskolai végzettség; büntetlen előélet; 
egészségügyi alkalmasság. Továbbá felvennének 1 fő dajkát (határozott idő-
re) az Ágoston épületbe. A munkakör betöltése megbeszélés szerint. A pályá-
zatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15. A pályázatok benyújtá-
sának módja: postai úton, a fenti címre. Tartalma: fényképes önéletrajz, iskolai 
bizonyítvány másolata, elérhetőség megjelölésével.Fotók: Antal István

Fotó: Zumpf András
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Közeledik a szeptember, nyit-
nak a bölcsődék, óvodák, is-
kolák. Ebben az évben sok új 
gyermek kerül az iskolapa-
dokba, az óvodába is sokan 
jelentkeztek, közel 500 új kis-
gyermek megy ősztől böl-
csődébe. Az Óbudai Egyesí-
tett Bölcsődék nagyon ké-
szül a kicsik fogadására.

Már több éve, hogy 
bevezettük a Böl-

csőde kóstolgatót –  
mondja Tárnoki Erzsé-
bet, az Óbudai Egyesített 
Bölcsődék vezetője. - Az 
újonnan bölcsődébe be-
íratott kisgyermekeknek 
ez lesz az első találkozása 
a bölcsődei környezettel, 
csoportszobával, azzal a 
kisgyermeknevelővel, aki 
majd őt beszoktatja. Az-
zal, aki nap mint nap vele 
van, foglalkozik vele, ete-
ti, tisztába teszi, az egész 
napját végigkíséri, a gon-
dozáson, nevelésen, játé-
kon keresztül, több mint 
két éven át. A Bölcsőde 
kóstolgató arról is szól, 
hogy a kicsik jobban meg-
ismerjék leendő otthonu-
kat, a majdani csoporttár-
sakat. Ez az első találko-
zás az ismerkedésről szól, 
egy kis játékkal kiegészít-

ve. És persze fontos, hogy 
a szülők is képbe kerülje-
nek, hogy nekik is legyen 
egy első benyomásuk a 
bölcsődéről, a hangulat-
ról, a fogadtatásról.

- Tulajdonképpen ez tel-
jesen olyan, mint egy nyi-
tott nap…

- Valóban, ez egy sa-
játos nyitott nap, még-
hozzá a nulladik. A szü-
lők itt feltehetik a kérdé-
seiket a kisgyermekne-
velőnek, a bölcsődeveze-
tőnek. Ez egy jó alkalom 
arra, hogy megerősítsük 
a szülőkben, hogy mikor 
is kezdődik a gyermekük 
beszoktatása. És persze a 
kicsik számára sem lesz 
már idegen az a környe-
zet, ahol majd a minden-
napjaikat töltik. Megta-

pasztaljon valamit, amiről 
aztán otthon lehet beszél-
getni, végig venni az első 
benyomásokat, élménye-
ket, együtt megbeszél-
ni a történteket 
– hogy érez-
te magát, ki-
vel játszott, mi 
történt aznap, 
mit evett… Így 
játszva megbe-
szélhetik, mi 
vár rájuk, kik 
lesznek a tár-
saik, kik segítik 
majd őket min-
dennapjaikban. 
Így nem fog-
ják idegennek 
érezni új ottho-
nukat. 

- Ez a nap 
egy kicsit a 

szülőké is, hiszen lehető-
ségük van kérdéseket fel-
tenni a bölcsődébe járás-
sal kapcsolatban: étke-
zés, játékok. szabályok.

- Igen, természetesen. A 
kezdéssel kapcsolatos idő-
pontokat a szülők már ko-
rábban, júniusban, a szü-
lői értekezleteken megtud-
ják minden bölcsődében, 
de ott még nincs velük 
a gyerek. Itt pedig olyan 
kérdésekre kaphatnak vá-
laszt, mint például hogy 
van nyitva a bölcsőde, mit 
szabad behozni, mit szok-
tak enni a kicsik, hogy ün-
neplik a születésnapokat, 

milyen ünnepeket tartanak 
meg odabent, mit szoktak 
játszani, mennyit vannak 
a levegőn, de a szobatisz-
taság, az allergia vagy sa-
játos egyedi esetek is meg-
beszélhetők. 

- Mi következik a Kós-
tolgató után? 

- Ősszel jön majd a csa-
ládlátogatás, amikor is a 
kicsiket otthonukban ke-
resik fel a kisgyermek-
nevelők. Kedves szokás, 
hogy ilyenkor a csöppség 
megkapja ajándékba a ne-
velőjétől a jelét, azt, ami 
majd végigkíséri a bölcső-
dei éveken. 

Bölcsőde kóstolgató
Szervezeti egység Dátum Időpont

Arató Bölcsőde 2018.08.22-23 10:00
Csillaghegyi Makovecz Bölcsőde 2018.08.30 16:00
Kelta Bölcsőde 2018.09.05 16:00
Kerék Bölcsőde 2018.08.28 16:00
Medgyessy Bölcsőde 2018.08.28-29 10-12:00
Mókus Bölcsőde 2018.08.28 16:00
Solymár Bölcsőde 2018.08.28 16:00
Szél Bölcsőde 2018.08.29 16:00
Szérűskert Bölcsőde 2018.08.28 10:00
Víziorgona 1 Bölcsőde 2018.09.10 16:00
Víziorgona 8 Bölcsőde 2018.08.27 10:00

Bölcsőde kóstolgató – első találkozás a bölcsődével

2019 tavaszán immár 34. al-
kalommal rendezik a ma-
gyar felsőoktatás hagyomá-
nyosan legnagyobb hallga-
tói tudományos seregszem-
léjét, az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciát. 
A XXXIV. OTDK Had- és 
Rendészettudományi, vala-
mint az Informatika Tudo-
mányi Szekció házigazdája 
az Óbudai Egyetem lesz. A 
felsőoktatási intézmény 
egyébként 2015-ben a Mű-
szaki Tudományi Szekciót 
bonyolította le sikeresen. 

A z Országos Tudo-
mányos Diákkö-

ri Tanács – az Emberi 
Erőforrások Minisztéri-
uma és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia fő-
védnökségével, továbbá 

a felsőoktatásban érin-
tett minisztériumok és 
országos hatáskörű in-
tézmények, szervezetek, 
alapítványok erkölcsi, 
szakmai, valamint anya-
gi támogatásával – meg-
hirdette a XXXIV. Or-
szágos Tudományos Di-
ákköri Konferenciát.

Az OTDK kétévente 
megrendezett, kiemelke-
dő bemutatkozási és ér-
tékelési fórum a legkivá-
lóbb egyetemisták és fő-
iskolások 2017-2019-ben 
elért, és intézményi kon-
ferenciákon már minősí-
tett tudományos és mű-
vészeti eredményei szá-
mára. Az országos kon-
ferencia célja, hogy ösz-
tönözze a hallgatói tudo-
mányos és művészeti di-

ákköri tevékenységet, tá-
mogassa a tehetséges 
hallgatókat és mesterei-
ket. Emellett segítséget 
nyújt a kutatómunkában 
való továbblépéshez, a 
pályakezdéshez, ösztönzi 
a doktori képzésre törté-
nő jelentkezést.

A XXXIV. Országos 
Tudományos Diákkö-
ri Konferenciát a hagyo-
mányok szerinti 16 tu-
dományterületi szekció-
ban rendezik. A szekci-
ók szakmai tagozatok-
ból állnak, amelyekbe 
legalább 6 és legfeljebb 
15 pályamunka kerülhet. 
Megrendezésének továb-
bi feltétele, hogy tago-
zat csak több intézmény 
részvétele esetén szer-
vezhető.

A 24 hazai és hatá-
ron túli felsőoktatási in-
tézmény részvételével 
2015-ben lezajlott XXXII. 
OTDK Műszaki Tudo-
mányi Szekciójának pél-
dátlan sikerére alapoz-
va az Óbudai Egyetem 
ismét OTDK házigaz-
da lesz: 2019-ben a Had- 
és Rendészettudományi, 
valamint az Informatika 
Tudományi Szekciónak 
ad majd otthont.

Az Óbudai Egyetem 
kiemelkedő tudományos 
eredményeik bemutatá-
sára hívja az OTDK ke-
retében a Had- és Ren-
dészettudományi, vala-
mint az Informatika Tu-
dományterület BSc és 
MSc képzésben tanulmá-
nyokat folytató ifjú ku-

tatókat, a külhoni egye-
temista és főiskolás ön-
képzőkörösöket, akik a 
Magyarországon élők-
kel azonos szakmai fel-
tételekkel vehetnek rész 
a megmérettetésen.

A konferencián részt 
vehetnek olyan magyar-
országi és külhoni kö-
zépiskolások is, akik fel-
sőoktatási intézményi 
konferenciákon vagy or-
szágos középiskolás tu-
dományos diákkonferen-
ciákon bizonyítják kuta-
tási eredményeiket és az 
OTDK-ra jelölést.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia az Óbudai Egyetemen
Fiatal kutatók seregszemléje
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A téli rezsicsökkentésben koráb-
ban nem részesült, a vezetékes gáz- 
vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások is egyszeri, 
természetbeni támogatásban része-
sülhetnek.
A Kormány felkérte a helyi önkor-
mányzatokat, hogy mérjék fel az igé-
nyeket a korábban téli rezsicsökken-
tésben nem részesült háztartásokról.
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. hatá-
rozat alapján háztartásonként egy da-
rab igénybejelentés nyújtható be a he-
lyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. 
október 15. napjáig, amely határidő 
elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelen-
tő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igé-
nyelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem 
módosítható. Az igénylő személynek az 
adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy 
a bejelentett tartózkodási helye.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztar-

tás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi in-
tézkedéseiben már részesült, azaz az egye-
temes szolgáltatást igénybe vevő lakossá-
gi földgázfogyasztók részére biztosított té-
li rezsicsökkentésről szóló, 37/2018. (III.8.) 
Korm. rendelet szerinti fogyasztásnöveke-
dés finanszírozását segítő juttatásban része-

sült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói 
közösség, illetve a fűtési célú távhőszol-
gáltatást igénybe vevő lakossági felhasz-
nálók részére biztosított téli rezsicsök-
kentésről szóló, 39/2018. (III.12.) Korm. 
rendelet szerinti, a téli fogyasztási idő-
szakban bekövetkező fogyasztásnöveke-
dés finanszírozását segítő árkompenzá-
ció jóváírásban részesült, távhőszolgálta-
tást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A 
kizárólag elektromos fűtési móddal ren-
delkező háztartások nem jogosultak az 
igénybejelentésre.
Igényeiket az ügyfélszolgálaton találha-
tó vagy letölthető formanyomtatvány ki-

töltésével 2018. október 15-ig nyújthatják 
be az ügyfélszolgálati irodán személyesen 
vagy levélben a 1033 Budapest, Harrer Pál 
utca 2. szám alatt.
Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8-tól 18; ked-
den 8-tól 18; szerdán 8-tól 18; csütörtökön 
8-tól 18; pénteken 8-tól 12 óráig.

Téli rezsicsökkentés: többen részesülhetnek támogatásban

Jelölések a Fischer Ágoston Díjra
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szeptember 
28-ig várja a kerület szociális ágazatában tevékeny-
kedő személyek és szervezetek javaslatait a 2018-as 
Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj odaítélésére.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-
testületének a Fischer Ágoston Óbudai Szociális 
Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szó-
ló, 32/2005. (IX.6.) önkormányzati rendelete alapján 
2018. évben is kiosztják a Fischer Ágoston Óbudai 
Szociális Díjat, amelyhez az önkormányzat várja a la-
kosság és a kerület szociális ágazatában tevékenyke-
dő személyek és szervezetek indítványait. A rende-
let értelmében a díj adományozható mindazoknak a 
természetes személyeknek, csoportoknak (szerveze-
teknek, intézményeknek), akik kiemelkedő tevékeny-
ségükkel, vagy életművükkel hozzájárultak Óbuda-
Békásmegyer szociális ellátásainak, szolgáltatásai-
nak fejlődéséhez, valamint hátrányos helyzetű lako-
sai életminőségének javításához.
A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alap-
ján – az odaítélés indokait is tartalmazó határozatban 
– a képviselő-testület dönt. A díjat ünnepélyes keretek 
között egy fő vagy egy szervezet részére, a „Szociális 
Munka Napján” adják át. A díjazott személyére a nyil-
vános felhívás alapján, a felhívásban megjelölt határidő 
alatt bárki indítványt tehet. Ebben minimum egy oldal 
terjedelemben be kell mutatni a javasolt személy vagy 
szervezet Óbuda-Békásmegyer szociális jóléte érdeké-
ben kifejtett tevékenységét, illetve részletezni kell a ja-
vaslat indokait. Személy, illetve szervezet önmaga díja-
zását nem indítványozhatja. Önkormányzati fenntartású 
intézmények csak indítványozóként vehetnek részt az 
eljárásban, ezen intézményekre tett indítvány érvényte-
len. Nem részesülhet díjban olyan személy vagy szer-
vezet, amely működési engedélyhez kötött tevékenysé-
get a szükséges működési engedély hiányában végez.
Az indítványt a szociális szolgáltató főosztályon 
(1033 Budapest, Fő tér 2., dr. Gallóné Nagy Judit 
főosztályvezető részére, vagy postai úton: 1300 
Bp., Pf.: 102.) lehet benyújtani. Felvilágosítás dr. 
Karácsonyi-Makai Andreától a 437-8515-ös tele-
fonszámon kérhető. Az indítványok beérkezési 
határideje: 2018. szeptember 28.

Szakorvosi állás
Az Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1032 Budapest, Vö-
rösvári út 88-96.) munkatársat keres a következő pozícióba: foglalkozás-or-
vostan szakorvos.
A foglalkoztatás jellege: határozott időre szóló megbízási szerződés, rész 
munkaidőben. A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.; 
1033 Budapest, Laktanya utca 4.; · 1039 Budapest, Csobánka tér 6.
Amit kínálunk: kényelmes munkafeltételek; kiemelkedő óradíjat fizetünk: 
10.000-15.000 Ft/óra; barátságos, dinamikus és segítőkész kollektíva, akik ah-
hoz szoktak, hogy egy problémán ne fennakadjanak, hanem megoldják úgy, 
hogy mindenki elégedett legyen. Amit elvárunk: ügyfél szempontú betegel-
látás. Ügyfélkörünk azért minket választ, mert kiemelkedő szolgáltatást kap. 
Kiemelkedő kommunikáció, asszertív problémamegoldás. Empátia. Foglal-
kozás-orvostan (üzemorvostan) szakvizsga. A munkakör betölthető: az el-
bírálást követően azonnal. A munkakörhöz tartozó feladatok: foglalkozás-
egészségügyi alap- és szakellátáshoz kapcsoló konzultációs feladatok a szer-
ződés szerint. Elvárások, pályázati feltételek, benyújtandó iratok, igazo-
lások: orvosi diploma; foglalkozás-orvostan szakvizsga; működési engedély; 
orvosi alkalmassági igazolás; felelősségbiztosítás. A jelentkezés határideje: 
2018. szeptember 30. A jelentkezés módja: elektronikus úton az Óbudai Ren-
delők Egészségügyi Szolgáltató részére a titkarsag@obresz.hu e-mail címre. 
A pályázat elbírálásának határideje: a beérkezést követően folyamatos a je-
lentkezési határidő végéig. 

Fotó: Antal István
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Szőnyei Tamás plakátgyűj-
teményéből látható „Egész-
séges botrány – A ’80-as 
évek lenyomata” címmel vá-
logatás az Óbudai Platán 
Könyvtárban augusztus 
16-tól szeptember 14-ig. A 
kiállítást záró előadáson 
Szőnyei Tamás beszélget 
Vass Norbert történésszel 
szeptember 6-án 18 órától.

A ’80-as évekbeli ma-
gyar underground 

zenekarok koncertpla-
kátjaiból láthattunk ki-
állítást 2017 őszén „Po-
koli aranykor” cím-
mel a Kieselbach Galé-
riában, melyből „Egész-
séges botrány” címmel 
most válogatást tekinthet 
meg a közönség a Platán 
Könyvtárban.

A tárlatot két magán-
gyűjtő összefogva ala-
pozta meg: Bp. Szabó 
György zenészként és 
grafikusként is érdekelt, 
hiszen ő maga készítet-
te együttese plakátjait és 
gyűjtötte az eredetieket, 
Szőnyei Tamás egykori 
újságíró pedig 1978-tól 

gyűjtötte folyamatosan. 
A ma levéltárosként dol-
gozó gyűjtő egykor ra-
jongóként szedte le a pla-
kátokat a falakról, hir-
dető oszlopokról, akkor 
még nem is sejtve, hogy 
pár évtized múlva ezek 
kulturális értékek lesz-
nek.

A nyolcvanas években 
kizárólag a plakátokról 

lehetett megtudni, melyik 
zenekarnak hol és mikor 
lesz koncertje. Több száz 
plakát került így ki ille-
gálisan a házak és aluljá-
rók falaira, amivel feldí-
szítették a kopott várost. 
A zenekar tagjai éjjelen-
te vödörrel és ragasztó-
val felszerelkezve, enge-
dély nélkül helyezték el a 
maguk által készített pla-

kátokat. A rendőrök pe-
dig rendszeresen lesben 
álltak, kifejezetten a pla-
kátragasztókra utazva, és 
ha rajtakapták őket, sú-
lyos pénzbírságot róhat-
tak ki rájuk. 

Bár az underground 
zenészek nem kaptak hi-
vatalos engedélyt a fel-
lépésre, a klubok, ahol 
játszottak, nyilvánosak 

voltak mindenki szá-
mára. Így rendszere-
sen felléphettek a nyolc-
vanas években műkö-
dő underground, újhul-
lámos zenekarok, töb-
bek között: az A. E. Bi-
zottság, az URH, a Kont-
roll Csoport, az Európa 
Kiadó, a Sziámi, a Neu-
rotic, a Trabant, a Bala-
ton, a VHK, a Csokonai 
Vitéz Műhely, a Sexepil, 
a 2. Műsor vagy a Balkán 
Tourist.

Hogy váltottak ki a 
new wave koncertplaká-
tok vizuális forradalmat? 
Hogy kapcsolódik a 80-
as évek művészeti élete 
az ügynöklistához? Sző-
nyei Tamás és Vass Nor-
bert záró előadása a kul-
tikus ’80-as éveket eleve-
níti fel az impozáns gyűj-
teményhez kapcsolva.

A Platán Könyvtár prog-
ramja és a kiállítás megte-
kintése ingyenes. (Cím: 
Arató Emil tér 1. – bejárat 
a Kadosa utcáról).

Egészséges botrány a Platánban
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Óbudán született és ma is itt él, miközben „két 
hetes” lett. Bán Éva, a kerület közismert és sze-
retett pedagógusa, az évtizedek alatt legalább 
kétezer gyereket tanított és nevelt az életre. Pro 
Óbuda-díjat kapott.

A kitüntetett 1941-ben született Óbudán, 
jól ismeri a kerületet, s őt is jól ismerik. 

Tősgyökeres óbudaiként sokat tett az itt élő 
gyerekekért. Hivatalosan ezt így fogalmaz-
ták meg a díjátadón: „Bán Éva olyan tősgyö-
keres óbudai, aki egész életét a III. kerüle-
ti gyermekek nevelésének, oktatásának szen-
telte, példamutatásával „igazi motorja” a 
kerületért tenni akaróknak. A képviselő-tes-
tület úgy határoz, hogy Bán Évának oktató-
nevelő munkája során a pedagógus élethiva-
tás melletti elkötelezettségéért, kiemelkedő 
intézményvezetői tevékenysége elismerése-
ként Pro Óbuda-díjat adományoz.”

Pszichológia és történelem
-1959-től tanít. Hol végzett és miért vá-

lasztotta ezt a hivatást?
- A tanítói oklevelet a Zirzen Janka Ta-

nítóképzőben szereztem meg csaknem hat 
évtizeddel ezelőtt. Bármilyen hihetetlennek 
tűnik, de gyerekkorom óta tanítani szeret-
tem volna, ezért mindent megtettem, hogy 
e területen képezzem magam. A tanítókép-
ző után az ELTE Bölcsészettudományi Ka-
rán tanultam tovább, 1969-ben diplomáz-
tam. Pszichológusi és történelem tanári dip-
lomával a kezemben az alsósok után felső-
söket taníthattam.

- Miért tanult pszichológiát? Talán azért, 
hogy még közelebb tudjon kerülni a gyere-
kekhez, illetve a lelkükhöz?

- S hogy jobban tudjak bánni velük, hi-
szen ezzel a tudással, valóban könnyebben 
lehet eljutni hozzájuk, főleg a lelkükhöz. 
Igazán, sose akartam pszichológus lenni – 
bár mindig vonzott a pszichológia –, csu-
pán a pedagógiai munkában akartam hasz-
nosítani tudásomat, mert kezdő pedagó-
gusként is azt vallottam, hogy a gyerekek-
kel sokat kell beszélgetni, hogy megértsük 
őket, a gondolkodásukat. Meggyőződésem, 
hogy szép szavakkal jobban lehet rájuk hat-
ni, mint csak a szigorral. Egyébként ápolási 
pszichológiát is adtam elő az órákon a Ka-
lász úti Egészségügyi Szakközépiskolában. 
Az is érdekes munka volt.

Változó társadalom
- Több évtizedes pedagógusi pályafutása 

alatt, milyen különbséget lát az akkori és a 
mai tanulók, fiatalok közt, főleg a viselke-
désükre, a tanár-diák viszonyra gondolva?

- A rendszerváltás előtt egyértelműbb er-
kölcsi szabályrendszerekkel működtek az 
oktatási intézmények, nagyobb tekinté-
lye volt a pedagógusnak, nagyobb tisztelet 
övezte személyüket és munkájukat. Ahogy 
a rendszerváltozás után megváltozott min-
den, az életünk, a társadalom, az együttélé-
si szabályok, úgy változtak meg a gyere-
kek és a szülők, valamint a köztük lévő vi-
szony is, de ugyanez elmondható a tanár-
diák viszonyra is. Szinte mindent megkap-

nak a gyerekek, de felgyorsult a világ, ke-
vesebb idő jut rájuk, az együttlétekre és 
emiatt jobban igénylik, hogy többet beszél-
gessenek, foglalkozzanak velük. Nem első-
sorban anyagiakból, hanem inkább szeretet-
ből szenvednek hiányt, ez kortünet. Ilyen-
kor lép be a képbe a pedagógiai-pszicholó-
giai munka fontossága…

- Hosszú pályafutása során, milyen isko-
lákban tanított Óbudán?

- A Kiscelli utcai Általános Iskolában, 
majd a Zápor utcai Általános Iskolában dol-
goztam, de rövid ideig a kerületi nevelési 
tanácsadóban is tevékenykedtem, ezután 
oktattam ápolási pszichológiát a már emlí-
tett Kalász úti Egészségügyi Szakközépis-
kolában. 1989-től pedig a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola igazgató-helyettese, 
majd csaknem tíz évvel később, megbízott 
igazgatója lettem, de mellette történelmet, 
etikát és tanulásmódszertant is tanítottam. 

Tanulási technikák
- Tanulásmódszertant?! 
- Igen. Különböző tanulási technikákat ta-

nítottam, azaz milyen módon lehet fejlesz-
teni a tanulási készséget. Vannak, akik még 
ma is hálásak ezért, és évekkel később jöt-
tek hozzám megköszönni, hogy óráimon el-
sajátították a tanulás módszereit, amelyek-
kel megkönnyítették egy-egy tantárgy ered-
ményes megtanulását. S azt is megköszön-
ték, köszönik, hogy az életben szintén hasz-
nosíthatták a nálunk megszerzett tudást. Ez 
nagyon jól esik nekem.

- Ezek szerint, tartja még a kapcsolatot 
egykori diákjaival?

- Nem számoltam össze, de körülbelül 
kétezer diákom volt az évtizedek alatt, ami 
nem kevés, természetesen, képtelenség va-
lamennyivel a kapcsolatot tartani, de sokan 
felkeresnek személyesen vagy a faceboo-
kon, hogy beszámoljanak az életükről, el-
ért sikereikről, bánataikról, hogy tanácsot 
kérjenek, vagy csak beszélgessenek kicsit 
magukról, a múltról és terveikről. Sokak-
kal összenőttünk, barátok lettünk hosszú 
pályafutásom alatt, s ma már néhányukkal 
tegeződünk is. Most már bizony, van köz-

tük szép számban nyugdí-
jas korú is. Jó érzés, hogy 
még mindig gondolnak 
rám. Igaz, én is szeretettel 
gondolok rájuk, mert na-
gyon kiváló diákjaim vol-
tak, akikből remek embe-
rek lettek. 

- Erre joggal lehet büsz-
ke, de mire büszke még pe-
dagógusi pályája idejéből?

- Például arra, hogy sike-
rült megszerettetnem a tör-
ténelmet a tanítványaim zö-
mével. S arra is, hogy a szü-
leikkel szintén jó kapcsola-

tot ápoltam, nemcsak velük. Nagyon fon-
tosnak tartottam, hogy találkozzak velük, 
hiszen negyvenfős osztályokban is tanítot-
tam, sokféle, sokproblémás gyerekkel fog-
lalkoztam. Gyakran éreztem úgy, hogy ke-
veset tudok róluk, ezért kimentem hozzá-
juk, meglátogattam őket az otthonukban, 
hogy feltérképezzem, honnan jöttek, mi-
lyen környezetben élnek. A híres Ratkó-
korszak időszakából sok problémás gyere-
ket „örököltünk” mi pedagógusok. Ráadá-
sul akkoriban még nem voltam elég tapasz-
talt ahhoz, hogy minden tekintetben opti-
málisan foglalkozzak velük, ilyen nagy osz-
tálylétszám mellett nem jutott elegendő idő 
rájuk. Fontos volt tehát, hogy környezet-
tanulmányt folytassak szűkebb lakóhelyü-
kön, családjukban, így reálisabban ítélhet-
tem meg helyzetüket, személyiségüket. 

- Tanítónőből egészen az iskolaigazgató-
ságig vitte…

- A kerület mozgalmi életében tevéke-
nyen részt vettem, én mindig tanítani akar-
tam, mert azt éreztem élethívatásomnak. 
Már óvodáskoromban mondogattam, hogy 
tanárnő szeretnék lenni. Sikerült megvaló-
sítani az álmomat, boldog életet éltem ezen 
a pályán. 

Aktívan nyugdíjasként is
- 2011-ben ment nyugdíjba, de azóta is 

aktív életet él, például ma is kapcsolatot 
ápol az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülettel.

- S tagja vagyok a Történelem Taná-
rok Egyesületének is, úgyhogy nem unat-
kozom, mert emellett rendszeres látogató-
ja vagyok a Zsigmond Király Egyetem elő-
adásainak és tanfolyamainak.

- Már beszélt legnagyobb családjáról, a 
diákokról, szülőkről, de hallhatnánk vala-
mit szűkebb családjáról is.

- Örömmel, a férjem szintén pedagógus 
volt, de sajnos már nincs köztünk, van egy 
lányunk, aki többek között pedagógus vég-
zettségű, de jelenleg menedzserként dolgo-
zik egy számítástechnikai cégnél – a párja 
egyébként informatikus –, és van egy négy-
éves kisfia, akivel sokat foglalkozom én is. 
Büszke vagyok rájuk.           temesi lászló

Pro Óbuda-díj oktató-nevelő munkáért

„Mindig tanítónő akartam lenni”

Fotó: Antal István
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1740-től Óbudán élt, 
ahol a Zichy grófok 

udvarában először építé-
si felügyelő, majd udva-
ri szobrász, 1748-tól ud-
varmester volt. 1743-ban 
készítette Budán a vár-
beli karmelita templom 
szószékét. 1745-ben Óbu-
dán Zichy Péterné meg-
rendelésére két kőorosz-
lánt faragott. 1746-ból 
valók a Zichy-reziden-
cia tervei (Jäger János 
Henrikkel) és szobordí-
sze. 1748-ban Vácott, a 
volt Szent Miklós temp-
lom két oltárát készítet-
te, 1748-51-ből származ-
nak az óbudai Szent Péter 
és Pál Főplébánia-temp-
lom szobrai. 1748-56-ban 
Budán a várbeli klarisz-
sza kolostor berendezé-
sét készítette. 1749-ben 

Mogyoródon a plébánia-
templom főoltárát, Szé-
kesfehérvárott a volt je-
zsuita templom szószékét 
faragta. 1753-ban Óbu-
dán a Zichyek téli urasá-
gi lakát rendezte be, el-
készítette a Szent Péter 
és Pál Főplébánia-temp-
lom szószékét, Zichy Pé-
ter sírkövét, Szent Flórián 
és Nepomuki Szent János 
szobrát, a zsámbéki plé-
bánia-templomba oltá-
rokat és szószéket készí-
tett. 1754-57-ben kialakí-
totta az óbudai Zichy-re-
zidencia dunai traktusát, 
1758-63-ban Óbudán, a 
Flórián téren a Fogadal-
mi-oltár Szent Flórián, 
Néri Szent Fülöp és Bor-
romei Szent Károly szob-
rát készítette. 1759-ben a 
dunabogdányi plébánia-

templom oltárát, a pilisz-
szántói plébánia-temp-
lomba szószéket, három 
oltárt és keresztelőku-
tat csinált. 1759-62-ben a 
kiscelli trinitárius temp-
lom berendezését, vala-
mint Zichy Miklós sír-
emlékét faragta. 1760-as 

művei a budaörsi plébá-
nia-templom Szent Ke-
reszt-oltára, a majki Ne-
pomuki Szent János szo-
bor, a kiscelli trinitárius 
templomban Zichy Mik-
lós castrum dolorisa. 
1762-ben alkotta a kiscel-
li trinitáriusoknál Zichy 
Miklós kis epitáfiumát, ő 
irányította az óbudai Zic-

hy-uradalmi présház és a 
Frankel-malom építését. 
1762-74 között több temp-
lomba készített oltárt, il-
letve szószéket. Többek 
közt: Makkosmária; óbu-
dai főplébánia; budai ka-
pucinus templom; Buda-
vári Nagyboldogasszony 
templom; Budai Szent 
Anna templom.

Ófaluban, a Szent József 
templomtól nem messze ta-
lálható ez a hányatott sorsú 
kereszt, mely eredetileg fe-
szület volt, de a fém kor-
puszt többször is megron-
gálták a vandálok.

Nyáron az Iskola utcá-
ban sétálva, pláne, ha 

autóval robogunk, nagyon 
nehezen vesszük észre a 
lombok árnyékában meg-
húzódó keresztet. Pedig 
érdemes megállni, és meg-
csodálni a kovácsoltvas 
kerítést, és az 1897-ben ál-
lított, műkőből készült ke-
resztet. Többször felújí-
tották (1988-ban a Gá-
bor család, 2004-ben Mi-
hálka István), de a kor-
pusz változatlanul hiány-
zik. Az egyik legrégebbi 
kereszt Óbudán. A másik 
„leg” jelzőt azzal vívta ki, 
hogy ez az egyetlen meg-
rongált „objektum” a ke-
rületben.                     Z. A.

Óbuda kulturális értékei
Az Iskola utcai kereszt

Fotó: Zumpf András

Utcáink, tereink névadói

Ki volt Bebo Károly?
A szobrász nevét utca őrzi a békásmegyeri lakótelepen. Be-
bo Károly (1712-1779) szobrász. 1740-től a Zichy család szob-
rásza és építési felügyelője Óbudán, 1748-tól a család udvar-
mestere. Jäger János Henrikkel együtt építette a Zichyek 
óbudai kastélyát, mely értékes barokk műemlékünk. Neveze-
tesebb munkái: a székesfehérvári hajdani jezsuita templom 
szószéke, az óbudai plébánia-templom szószéke, az óbudai-
kiscelli trinitárius templom berendezése az alapító Zichy sír-
emlékével, a budavár beli Zichy-palota puttós kapuzata, vala-
mint a budai Szent Anna templom főoltára és szószéke.

• Óbuda földesura, Zichy Miklós gróf, a városban 
több ízben pusztító árvíz és tűzvész, valamint az 
emlékezetekben még elevenen élő 1738-40-es 
pestisjárvány miatt két védőszent szobrát rendelte 
meg udvari szobrászától, Bebo Károlytól.

Lovas katonák táboroztak itt…
Ha már az Aquincum Hotelnél járunk, érdemes a főbe-
járathoz is elsétálni. Amit itt láthatunk, az egy hatalmas, 
mészkőből faragott építési felirat (ez persze egy máso-
lat, az eredeti az Aquincumi Múzeumban van), amely 
szerint itt (a hoteltől délre, illetve a zsinagóga helyén), 
Vespasianus császár uralkodása alatt, 500 lovas kato-
na elhelyezésére alkalmas tábor állt. A latin nyelvű szö-
veg szerint - amely töredékesen került elő, nagy részét 
ki kellett egészíteni - a tábort a lovas helyőrség, az ala I 
Tungrorum Frontoniana építette, Kr.u. 73-ban. Látható, 
hogy Aquincum területén a római korban több, külön-
böző méretű és funkciójú tábor is épült, ez volt az egyik 
legkorábbi – írja facebook bejegyzésében Láng Orso-
lya, az Aquincumi Múzeum igazgatója. 

Fotó: Antal István
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Színes és egzotikus világ 
elevenedett meg augusztus 
12-én az India Varázsa Fesz-
tiválon, amelyet a Magyaror-
szági Krisna-tudatú Hívők 
Közössége szervezett.

A békés egymás mel-
lett élés, az együtt-

működési készség felté-
tele mellett arra törek-
szünk, hogy az itt műkö-
dő helyi közösségek gya-
rapítsák Óbudát – mond-
ta Bús Balázs polgár-
mester Csillaghegyen, az 
egynapos fesztivál meg-
nyitóján. Hozzátette: ez 
az esemény lehetőség ar-
ra, hogy egy távoli or-
szág kultúráját közelebb-
ről is megismerhessük, 
miközben pontosabb ké-
pet kaphatunk a Magyar-

országi Krisna-tudatú 
Hívők Közösségről is.

A polgármester beszé-
dében felidézte Rabind-
ranáth Tagore indiai köl-
tő, Mahátma Gandhi in-
diai politikus, valamint 
az albán nemzetiséghez 
tartozó, de Indiában ál-
dozatos munkát vég-
ző Kalkuttai Szent Te-
réz, közismert nevén Te-
réz anya alakját, akik-
nek – mint mondta – te-
vékenysége példaértékű: 
ma itt Magyarországon 
is hasznos lehet, ha van 
fülünk bölcs gondolata-
ik meghallgatására. Bús 
Balázs azt is megosztot-
ta a jelenlévőkkel, hogy 
megkülönböztetett tisz-
telettel tekint Sivarama 
Swami spirituális tanító-

ra, mert az ősi bölcsessé-
gek útmutatásait kivéte-
les képességgel tudja tol-
mácsolni és alkalmazni 
a modern európai viszo-
nyok között is. 

A polgármester azt is 
kiemelte, hogy a Krisna-
tudatú hívők esetében a 
tartalom a tanítás mellett 
a rendszeres étkeztetés 
formájában is megnyil-
vánul, melyet jószolgálati 
feladatvállalásként Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata is fontosnak és 
támogatandónak tart.

A Lélek Palotájában 
tartott fesztivál rendkí-
vüli programokat kínált. 
A látogatók többek kö-
zött megismerkedhet-
tek az indiai gasztronó-
miával, magukra ölthet-

tek gyönyörű szárikat és 
ékszereket, érdekes elő-
adásokat hallgathattak, 
ayurvedikus kezeléseket 
kaphattak, valamint au-
tentikus zenei bemutató-
kon és változatos színpa-

di programokon vehettek 
részt. A kisebbeket egész 
nap kreatív foglalkozá-
sok várták. A nap fény-
pontja egy hagyomá-
nyos, tűzceremóniával 
kísért indiai esküvő volt.

Ősi bölcsességek a modern világban

Elhunyt Balázs Oszkár
Életének 82. évében elhunyt Balázs Oszkár zenepe-
dagógus, zeneszerző, hangszerkészítő, az alapfokú 
ütőhangszeres oktatás meghatározó alakja. Munká-
ja elismeréseként 2016-ban Óbuda Kultúrájáért-díjat 
vehetett át, 2017-ben a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje polgári tagozata kitüntetésben részesült.

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

Fotók: Zumpf András

Búcsúnap
A Jézus Szíve (Filoxéra) Kápolna (Külső-Bécsi út 411-
413.) búcsúnapját szeptember 2-án tartják. A 16 órakor 
kezdődő ünnepi szentmisét Bajzáth Ferenc, az Óbu-
da-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia-templom plé-
bánosa celebrálja. Közreműködik Ötvös Csilla, a Ma-
gyar Állami Operaház magánénekese és a Braunhax-
ler Dalkör. A szentmise után a kápolna kertjében sü-
tizésre és baráti beszélgetésre hívják a résztvevőket. 
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ElhulloTT ÁllAToK BEjElEnTéSE. Az állati 
tetemek elszállítására vonatkozó igényt Csikós Vik-
tória Fruzsinának lehet bejelenteni április 1-jétől na-
ponta 0-24 óra között az 06-70-539-3220-as (tele-
fonszám változás!) telefonszámon. Emellett a be-
jelentések a segitoangyalok@segitoangyalok.hu 
e-mail címen is megtehetők.

Hogyan kezeljük a zöldhulladékot?
A kerti zöldhulladék kezelésének számos mód-
ja van. A szabályos megoldások: a komposztá-
lás; FKF zöldhulladék zsák; zöldhulladék lerakóba 
történő saját kezű szállítás; zöldhulladék konténer; 
zöldhulladék elszállítás.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata számára fon-
tos a természet védelme. 
Ezért a fővárosi természet-
védelmi őrökhöz csatlako-
zott közterület-felügyele-
tünk is és közös járőrszol-
gálattal bejárta a természet-
védelmi helyszíneket.

A fővárosban 39 helyi 
jelentőségű védett 

természeti terület találha-
tó, ezek közül nem kevés 
a III. kerület területén be-
lül helyezkedik el. Ilyen 
például a Róka-hegyi bá-
nya természetvédelmi te-
rület (Ibolya utca-Rózsa 
utca-Ürömi út által hatá-
rolt terület), mely szaba-
don látogatható, szikla-
mászás azonban csak ter-
mészetvédelmi hatósági 
engedéllyel folytatható. 
Vagy a Mocsáros termé-
szetvédelmi terület (Határ 

út-Nádszál utca-Gladiátor 
utca által határolt terület), 
mely szintén szabadon lá-
togatható. Ez Budapest 
egyik utolsó vizes élőhe-
lye, fűzesekkel, zsombé-
kos, sásos növénytársu-
lásokkal, a rájuk jellemző 
állatvilággal.

A fővárosi helyi jelen-
tőségű védett természe-

ti területek és értékek 
védelme és őrzése érde-
kében Budapest Fővá-
ros Közgyűlése létrehoz-
ta a Budapesti Termé-
szetvédelmi Őrszolgála-

tot, mely a Fővárosi Ön-
kormányzat Rendésze-
ti Igazgatósága szerveze-
tén belül működik.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata számá-
ra is igen fontos a termé-
szet védelme. Ezért a ter-
mészetvédelmi őrökhöz 
csatlakozott Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-
felügyelete is és közös 
járőrszolgálattal mindkét 
helyszínt bejárta.

A természetvédelmi te-
rületeken belül találha-
tó, egyes növények, álla-
tok természetes élőhelyei 
igen érzékenyek a környe-
zeti hatásokra. Túlzott za-
varásuk, nem természet-
védelmi célú igénybevé-

telük sok esetben elpusz-
tulásukhoz vezet. A ter-
mészetvédelmi területe-
ink elsődleges célja a ter-
mészetes folyamatok za-
vartalan működésének 
biztosítása, a védett érté-
kek megóvása. Az itt foly-
tatott emberi tevékenysé-
gek, sportolási és kikap-
csolódási igények kielé-
gítése semmiképpen nem 
veszélyeztetheti ezeket az 
élőhelyeket!

A természet rongálásá-
nak megelőzése érdeké-
ben és hogy természeti 
értékeink szépségét még 
hosszú ideig élvezni tud-
juk az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügye-
let munkatársai a jövő-
ben rendszeresen részt 
vesznek a közös járőr-
szolgálatokon.

Takarítsuk ki Óbudát!
Felhívás a III. kerület lakosaihoz

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2018. 
szeptember 24. és október 14. között őszi takarí-
tási kampányt szervez.
A takarítási kampányhoz bárki csatlakozhat, aki sze-
métszedéssel, a zöldhulladék összegyűjtésével ak-
tívan részt kíván venni közvetlen lakókörnyezetének 
tisztábbá tételében.
A takarítási akcióban bármikor részt lehet venni szep-
tember 24. és október 14. között. Az akcióhoz csat-
lakozók maguk választhatják ki azt a kerületben lé-
vő közterületet, ahol takarítani szeretnének. Az ön-
kormányzat szemétgyűjtő és zöldhulladék-gyűjtő zsákok biztosításával segí-
ti a takarításban résztvevő közösségeket, a legalább 5 magánszemélyből ál-
ló csoportokat. 
Kérjük a III. kerületi polgárokat, lakóközösségeket, civil szervezeteket, intéz-
ményeket, gazdasági társaságokat, hogy csatlakozzanak a takarítási kam-
pányhoz!
Takarítsuk ki együtt a III. kerületet és őrizzük meg tisztaságát!
Kérjük, részvételi szándékukat a takarítási helyszín és a résztvevők számá-
nak megadásával a zoldobuda@obuda.hu e-mail címen jelezzék legkésőbb 
szeptember 18-ig.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Fotó: Antal István

Természetvédelmi járőrszolgálat

Kihez forduljunk?
Ha az utcán szemetet, elkóborolt kutyát vagy akár 
gazdátlan állatot talál, akkor keresse bizalommal 
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletét! Te-
lefonszám: 06(1)453-2618. E-mail cím: ugyfelszol-
galat@obkf.hu

A patkány- és rágcsálóirtást
az RNBH Konzorcium végzi Budapesten
Nem a kerületi önkormányzat kötött szerződést az ir-
tást az elmúlt hónaptól végző RNBH Konzorciummal, 
hanem Budapest Főváros Önkormányzata. A Főváro-
si Önkormányzat – amelynek kötelező feladata a köz-
tisztaság fenntartása, a települési környezet tisztasá-
gának biztosítása, a rovar- és rágcsálóirtás – új céget 
bízott meg patkányirtással, mivel a korábbi alvállalko-
zó szerződése lejárt. A Fővárosi Önkormányzat meg-
bízása alapján július 19-től az RNBH Konzorcium lát-
ja el ezt a feladatot. Tájékoztatásuk szerint a lakosság 
a patkányészleléssel kapcsolatos bejelentéseket a 
+36-70-364-6531-es telefonszámon vagy a patkany-
irtasbudapest@gmail.com e-mailen teheti meg.
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Soha nem volt még ilyen 
nagy érdeklődés a Sziget 
iránt, három teltházas napot 
számlált a fesztivál, aminek 
összesen 565 ezer látogató-
ja volt a hét nap alatt. Soká-
ig úgy tűnt, hogy az utolsó 
nap is megtelik, de az eső 
egy kicsit beleszólt. A szer-
vezők már jövő évet terve-
zik, a főszervező tájékozta-
tása szerint az első nagy 
név körülbelül egy hónap 
múlva ismert lehet. 

Több pénz 
sztárokra

- 2016-ban 496 ezer 
látogatót jelentettünk 
be csúcsként, de akkor 
még volt mínusz egye-
dik és nulladik nap, me-
lyek nem számítottak tel-
jes napoknak, ezért csak 
6 nappal számítottuk a 
látogatói számot – mond-
ta Kádár Tamás, a Szi-
get főszervezője. - Mos-
tantól azonban hét napos 
a program, ezért a tel-
jes hetet számoljuk, így 
lehet, hogy három telt-
házas nappal számolva, 
majd’ 570 ezer látogató-
ja volt az idei fesztivál-
nak az egy hét alatt – tet-
te hozzá Kádár, aki ko-
rábban elmondta, hogy 
egy hároméves növeke-
dési stratégiát dolgoztak 
ki, melynek első lépése-
ként a 2018-as Nagyszín-
pad sztárfellépőire közel 
1 milliárd forinttal többet 
költöttek idén, mint a ko-
rábbi évben, jövőre pe-
dig ezt még egy fél milli-
árddal megfejelik és már 
olyan nevek vannak kilá-

tásban, akik biztosan sok 
látogatót szippantanak a 
Szigetre, közülük az el-
sőre hamarosan fény is 
derül. 

Zenei csemegék
Azért az idei Sziget 

sem szűkölködött ze-
nei csemegékben, mint 
ahogy egyéb más műfaj-
ban is a legjobbakat hoz-
ta a fesztivál, ami ismét 
kicsalogatta a Budapes-
ten forgató hollywoo-
di sztárokat, mint pél-
dául itt volt maga Bo-
rat, azaz Sacha Noam 
Baron Cohen, brit ko-
mikus színész, aki fe-
leségével, Isla Fisher-
rel érkezett a minap Bu-
dapestre, és úgy érezte, 
nem hagyhatja ki a Szi-
getet. De akik felléptek, 
ők is jól érezték magu-
kat: MØ például itt ün-
nepelte a születésnapját, 
Lianne La Havas a pasi-
ját is elhozta, a War on 

Drugs ledöbbent, hogy 
milyen szuper a back-
stage vendéglátása, Ky-
go és Shawn Mendes a 
koncertjük után pedig 
úgy érezték, hogy szak-
mát kell váltaniuk és a 
backstage-ben beálltak 
bartendernek, koktélo-
kat keverve és sört csa-
polva a helyi közönség-
nek. Mumford & Sons 
a koncertjük után meg-
osztottak az Instán egy 
posztot: „Felébred-
ve az elmúlt éjszakából 
– olyan volt, mint egy 
álom. Köszönjük @szi-
getofficial és köszönjük 
mindenkinek, akik meg-
osztották velünk ezeket 
a pillanatokat. Szeretjük, 
amit csinálunk és na-
gyon hálásak vagyunk”. 
Shawn Mendes ezt posz-
tolta: „Ma este csordul-
tig telt a szívem. Köszö-
nöm Sziget!” Dua Li-
pa pedig így írt: „Az el-
ső nagyfesztiválos head-
line show-m. Micsoda 
álom!” 

A 9 milliomodik
Megérkezett a Sziget 

kezdete óta számolt 9 
milliomodik látogató is. 
Egy svájci diáklány, aki 
először jött a fesztiválra, 
amiről elmondása sze-
rint nagyon sok jót hal-
lott már, az utolsó napon 
érkezett, az Arctic Mon-
keys koncertjére. 

Tisztelt kerületi lakosok!
Köszönjük, hogy kibírtak minket, köszön-

jük, hogy jelezték, ha hangosak voltunk, kö-
szönjük, hogy itt lehetünk, már 25 éve!

Mint ahogy bizonyára értesültek róla, 
idén is a kerület képviselőivel együtt igye-
keztünk már a fesztivál előtt beállítani a 
megengedett határokon belüli hangerőt. Azt 
akkor is elmondtuk, hogy a Nagyszínpad, 
ami 23 óráig működhet, bizonyára a kö-
zelebbi területeken hallatszani fog. Sajnos 
idén az időjárás sem kedvezett annyira: a 
száraz melegben jobban terjed a hang. En-
nek ellenére az elmúlt évhez képest 30 szá-
zalékkal kevesebb bejelentés érkezett, ami 
azt jelenti számunkra, hogy Önök jobban 

tolerálják a Szigetet, amit köszönünk. De 
fontos az is, ha Önök panasszal élnek, mert 
az nekünk információ, hogy melyik terüle-
ten kell jobban visszafognunk a hangerőt, 
a jövőben hogyan kell változtatnunk a szín-
padok helyzetét.

Most, hogy vége a Szigetnek, igyekszünk 
gyorsan és nyomtalanul eltűnni. A Sziget 
utáni két napban, letakarítjuk a külső terü-
leteket és elbontjuk a meglevő infrastruk-
túrát, visszaadva a K-híd külső területeit 
a szokásos forgalomnak. Ezt követően hoz-
závetőlegesen 7-10 nap alatt történik meg 
a bontás és a takarítás a Sziget területén, 
majd az időjárási lehetőségek függvény-
ében a rekultivációs munkálatok, tehát a 

helyszín eredeti állapotba történő visszaál-
lítása. Kedvező időjárás esetén már szept-
ember elején új fűmag kerül a földbe, hogy 
minél hamarabb egy megújult közpark vár-
ja az oda látogatókat.

Reméljük, hogy az esetleges kellemet-
lenségek mellett sok helyi fiatalnak okoz-
tunk felhőtlen szórakozási lehetőséget az-
zal, hogy a világ legnagyobb sztárjait si-
került az idén elhoznunk. A helyi kisvál-
lalkozóknak jelentős többletbevételt hoz-
tunk azzal, hogy többszázezer fiatal köl-
tötte a kerületben is a pénzét. A kerület-
nek és a fővárosnak pedig jelentős nemzet-
közi ismertséget hoz évről évre, hogy több 
mint 100 országból érkeznek hozzánk lá-
togatók, akik jóhírét viszik szerte a világ-
ban városunknak.

Barátsággal:
a szervezők

Már a jövő évi programot szervezik

Látogatócsúcs a Szigeten

Környezettudatosan
Jól vizsgázott a Love Revolution „Green Planet”, 
azaz a környezettudatos akciója. - Idén megdup-
láztuk az újrahasznosítható hulladék mennyisé-
get. Nagyjából 500 ezer darabbal kevesebb szívó-
szál fogyott, ezzel a felére esett vissza a mennyi-
ség. A re-pohár bevezetése pedig azt eredményez-
te, hogy gyakorlatilag nem volt pohárhulladék Szi-
geten, és valóban másfél millió eldobható pohártól 
tudtuk mentesíteni a környezetet. Így környezetvé-
delmi szempontból ez minden idők legsikeresebb 
Sziget fesztiválja volt – állítják a szervezők. 

Köszönet a lakosok türelméért
Bontás és takarítás a Sziget után

Fotó: Antal István
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Óbudai sziréna
Autókra dőlt a fa

Az augusztus 14-ei viharban a Kerék utcai épületben működő óvoda 
és bölcsőde közös területén kidőlt egy fa. Megrongálta a kerítést és az 
ott parkoló autókra esett. A rendőrség és a tűzoltóság kivonult a hely-
színre. Az óvodában jelenleg nyári szünet van, ezért az intézmény mű-
ködését nem érintette a baleset

Tükörtörők
A római-parti HÉV-
megálló Batthyány 
tér felé vezető ol-
dalán „bivalyerős” 
vandálok ripityá-
ra törték a veze-
tő munkáját és az 
utasok biztonságát 
alapvetően meg-
határozó vissza-
pillantó tükröt. Va-
lamilyen eszköz-
zel, szerszámmal 
hatalmas csépha-
darást végeztek, 
mert a tartólemez 
is sok helyen be-
horpadt            Z. A.

Az egyik vádlott 
2015-ben létrehozott 

egy céget, amely termék-
bemutatók szervezésével 
foglalkozott. A férfi a cég 
irodájában call-centert 
működtetett, az ott dolgo-
zóknak pedig egy olyan 
szoftvert adott, amely a le-
hetséges vevők adatbázisát 
tartalmazta, az egész or-

szágra kiterjedő, települé-
senként csoportosított ada-
tokkal. A telefonos meghí-
vó ultrahangos ízületi álla-
potfelmérésre szólt.

A termékbemutatókat 
az ország különböző 
pontjain, éttermekben, 
szállodákban, művelődési 
házakban tartották meg, 
azokra jellemzően idős, 

különböző betegségekkel 
küzdő emberek érkeztek. 
2015 februárjától szept-
emberig összesen 150 ter-
mékbemutatót tartottak, 
amelyek során 369 em-
bert csaptak be.

Árubemutató, ahol
mindenki beteg
A férfi társai a termék-

bemutatókon egészségügyi 
szakembereknek, orvosok-
nak, mentősöknek adták ki 
magukat, és hőkamerával, 
valamint vérnyomásmérő-
vel mímelt egészségügyi 

állapotfelmérést végeztek, 
amelynek állítólagos le-
letéből rendszerint lesújtó 
eredményt közöltek.

Túlzott 
készségesség 
A meghívottak kipró-

bálhatták az értékesítés-
re szánt termékeket, és ha 
úgy döntöttek, hogy meg-
veszik azokat, akkor a vád-
lottak alkudozni kezdtek 
az árról, hogy minél maga-
sabb összeget kérjenek el. 
Részletfizetést engedtek, 
kölcsönt szerveztek, a ve-

vőket akár hazáig vagy a 
bankautomatáig is elkísér-
ték a pénzért. Az ügyletről 
szerződést is kötöttek, és 
jótállási jegyet adtak.

Megfizették az árát
A vevők pár ezer forint-

tól egymillió forintig ter-
jedő összegeket fizettek 
a termékekért, amelyeket 
sok esetben meg sem kap-
tak, vagy nem fejtették ki 
az ígért hatást. Sok eset-
ben a sértettek utólag de-
rítették ki, hogy a megvá-
sárolt termék lényegesen 
kevesebbet ér.

Az ügyészség nagyobb 
kárt okozó, üzletszerűen el-
követett csalás bűntettével 
és más bűncselekménnyel 
vádolja a férfit és társait. 

Az Igazságügyi Minisztérium budapesti Áldo-
zatsegítő Központjának jogász és pszichológus 
munkatársai keddenként személyesen fogadják 
ügyfeleiket a III. kerületi Rendőrkapitányságon.
Alig több mint egy évvel ezelőtt nyílt meg Budapesten, 
a Wesselényi utca 69. szám alatt az ország első Áldo-
zatsegítő Központja. Az ott dolgozó munkatársak fon-
tos feladata, hogy az áldozattá vált személyek a bűn-
cselekmény okozta hátrány, így különösen testi vagy 
lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás, vagyoni kár foly-
tán megváltozott élethelyzetük helyreállításához egyén-
re szabott támogató segítséget kaphassanak.
A központ által kínált szolgáltatások jelentős része 
már Óbudán is elérhető, köszönhetően a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi Minisztéri-
um budapesti Áldozatsegítő Központja között létrejött 
együttműködési megállapodásnak.
Az Igazságügyi Minisztérium budapesti Áldozatse-
gítő Központjának jogász és pszichológus munka-
társai ezentúl heti rendszerességgel, keddi napokon 

végeznek az áldozatok egyéni igényeihez igazodó 
jogi és érzelmi-lelki segítségnyújtó tevékenységet a 
III. kerületi Rendőrkapitányság épületé ben, ahol 
munkaidőben fogadják az ügyfeleket.
Elérhetőségek: Telefonszám: (06-1)550-1636. E-
mail: aldozatsegitokozpontbudapest@im.gov.hu Hon-
lap: aldozatsegitokozpont.im.gov.hu 

Új lehetőségek az áldozatsegítésben

Fotó: Antal István

Tagokat toboroz 
a polgárőrség 

Cselekvőképes, bün-
tetlen előéletű, Óbuda-
Békásmegyer közrend-
jéért és közbiztonsá-
gáért térítés nélkül ten-
ni akaró felnőtt  lako-
sok jelentkezését vár-
ja tagjai sorába a Buda-
pest III. kerületi Polgár-
őr Egyesület. Bővebb 
felvilágosítás a polgar-
or.obuda@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 
06(30)621-6088-as te-
lefonszámon.

Lebuktatott termékbemutatós csalók Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt az időseket meg-
célzó árubemutatókkal kapcsolatos panaszok száma. Most 
egy ilyen termékbemutatós csaló csapat ellen emeltek vá-
dat: hét, gyógyászati segédeszközöket áruló ember több 
mint 350 embert csapott be azzal, hogy termékbemutatókon 
egészségügyi szakembereknek adták ki magukat, és áron fe-
lül adtak el nekik gyógyászati segédeszközöket.
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Magyar szabadalom – világ-
siker. A Borsányi Gábor és 
csapata által feltalált leg-
újabb sportszer rövid idő 
alatt több kontinensen is 
népszerűvé vált, megjelené-
sével tovább bővült, színe-
sebb lett a választható 
sportágak palettája. A teq-
ball játékot hamarosan már 
Óbudán is ki lehet próbálni.

Ez a forradalmian új, 
futball alapú sport 

űzése nincs sem korha-
tárhoz, sem pedig tu-
dásszinthez kötve. Az 
asztal körül ügyeskedő 
játékosok számára kivá-
lóan alkalmas a techni-
kai tudásuk, koncentrá-
ciós készségük és állóké-
pességük fejlesztésére.

Kezdés három 
pályán

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata nem 
csak kiemelt figyelem-
mel kíséri, hanem támo-
gatja is a kerület lakóinak 
rendszeres testmozgását. 
Legújabb akciója a teq-
ball népszerűsítése, mely-
lyel a mozgás- és játék-
lehetőségek listája bővül 
a kerületben. A Teqball 
Group közreműködésé-
vel a közeljövőben három 
asztalt állítanak fel, me-
lyeket a Váradi utcai há-
ziorvosi rendelő előtti te-
rületen, a Laktanya utcai 
sportparkban és a békás-
megyeri Lukács György 

utca-Táncsics Mihály ut-
ca kereszteződésénél ta-
lálható sportpályánál le-
het majd kipróbálni.

 Mit tud ez az asztal? 
Sokkal többet, mint hin-
nénk. Az íves asztalla-
pon a futball mellett te-
niszt (strand teniszütő-
vel és szivacs labdával), 
asztaliteniszt, röplabdát 
és qatch-t lehet játszani 
speciális szabályokkal. 
Ezek közül a teqball és a 
teqwolley lehet alkalmas 
arra, hogy beilleszkedjen 
a versenyrendszerbe. A 
másik három marad sza-
badidős tevékenységnek.

Világszerte 
kedvenc lehet
A teqball hamarosan 

nagy sztár, milliók ked-
venc játéka lehet. Nem 
kell hozzá különösebb 
előképzettség, nemre, 
életkora való tekintet nél-
kül bárki játszhatja. A sza-
bályokat maguk a játé-
kosok is meghatározhat-
ják, de a hivatalos Teq-
ball szabályok is nagyon 
egyszerűek. Amit feltét-
lenül be kell tartani: * A 
labdát maximum három 
érintéssel lehet visszajut-
tatni az ellenfél térfelé-
re úgy, hogy közben nem 
érintjük meg az ellenfelet, 
vagy az asztalt. * Egymás 
után ugyanazzal a test-

résszel nem lehet érinteni 
a labdát (pl. dekázás), de 
egy labdameneten belül 
kétszer is lehet ugyanaz-
zal a testrésszel (fej, láb, 
mell, váll) átküldeni a má-
sik oldalra. * A játék lehet 
egyéni, páros, francia (2-
1 ellen), vagy csoportos. 
* Egy játszma addig tart, 
amíg valamelyik fél eléri 
a 12 pontot. A döntő játsz-
mában kétpontos különb-
ség kell a győzelemhez.

A teqball előnye: kis 
helyigényű játék, a focinál 
pontosabb, precízebben 
végrehajtott mozdulatok 
idegződnek be, gyorsabb, 
mint a lábtenisz. Népsze-
rűségére jellemző, hogy 

világsztárok is szeretik, 
gyakran vesznek részt be-
mutatókon, ahol láthatóan 
élvezik a játékot.

MLSZ: 600 asztal
Az iskolákban, parkok-

ban, játszótereken, stran-
dokon felállított asztalok 
új lendületet adhatnak a 
tömegsportnak. A Ma-
gyar Labdarúgó Szövet-
ség (MLSZ) is felismer-
te a játékban rejlő lehető-
séget, 600 asztal vásárlá-
sával és célirányos tele-
pítéssel azt szeretné el-
érni, hogy még többen – 
elsősorban fiatalok – is-
merkedjenek meg a teq-
ballal, játék közben fej-

lesszék tovább és a lab-
darúgásban hasznosít-
sák majd az itt szerzett 
tudást. Borsányi Gábor, 
aki egyben a Nemzetkö-
zi Teqball Szövetség el-
nöke azt szeretné elérni, 
hogy hosszú távon a la-
kótelepi beton pingpon-
gasztalok helyett teqball-
asztalok szolgálják a foci 
és az asztalitenisz kedve-
lők szórakozását.

A kerületi labdarúgó 
klubok közül a Mészöly 
Focisuli is fantáziát lát az 
új játékban, tervezi a vá-
sárlást, de várható, hogy 
hamarosan több egyesület 
is csatlakozik hozzájuk. 

LA

Ötféle játék a teqball-asztalon

Ez aztán a futball dömping! 
Korábban már megállapítot-
tuk, el vannak kényeztetve a 
kerületi futball szurkolók, hi-
szen minden hétvégén lát-
hatnak egy, vagy több NB III. 
és NB II. osztályú mérkőzést. 

Augusztus 8-13. kö-
zött pedig már Baj-

nokok Ligája csatákat is 
élvezhettek a Kalap ut-
cai sporttelepen. Igaz 
„csak” női csapatok já-
tékosai koptatták a pálya 
gyepét és „csak” selejte-
zőket vívtak, de ez még-
is az európai labdarúgás 
csúcskategóriás rendez-
vénye. 

A nézők szerencséjé-
re a későbbi győztes SK 
Slavia Praha két mérkő-
zésén is láthatták, ho-
va fejlődött a női futball. 
A cseh együttes szóra-
koztató, gólokban gaz-
dag mérkőzéseken fölé-
nyes győzelmet aratott a 
török Beledyjespor és a 
szlovén Mitrovica felett, 
majd a magyar bajnok 
MTK elleni döntő csatá-
ban (Hidegkuti Stadion 
4:1) is bizonyítani tudta, 
hogy a női futballban (is) 
jóval előttünk járnak. Ez-
zel pontveszteség nélkül 
végeztek a budapesti (4.) 
csoport élén. 

Végeredmény: 1. Sla-
via Praha 9 pont. 2. MTK 

4 pont (9-7 gólarány). 3. 
Beledyjespor 4 pont (10-

10). 4. Mitrovica 0 pont.
kép és szöveg: la

Bajnokok Ligája Óbudán
Nők labdarúgó csatája
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35, 70 és 120 kilométeren ren-
dezi szeptember 9-én a Ke-
viczky József kerékpáros tel-
jesítménytúrát a Békásmegye-
ri „Vándor” Kerékpáros Klub.

A 35 kilométeres táv 
útvonala: Békás-

megyer-Szentendre-Le-
ányfalu-Szentendre-Bé-
kásmegyer. Nevezési díj: 
700 forint/fő. A 70 ki-
lométeres táv útvonala: 
Békásmegyer-Szentend-
re-Tahi-Kisoroszi-Tahi-
Szentendre-Békásme-
gyer. Nevezési díj: 1000 

forint/fő. A 120 kilomé-
teres táv útvonala: Bé-
kásmegyer-Szentendre-
Tahi-Kisoroszi-Tahi-Vi-
segrád-Esztergom-Két 
bükkfa-nyereg-Pomáz-
Békásmegyer. Nevezési 
díj: 1500 forint/fő. Neve-
zés 8-tól 9.30 óráig a bé-
kásmegyeri McDonald’s 
pünkösdfürdői étter-
ménél. Rajt szintén in-
nen, 8.30-tól 10 óráig. 
(Az sporteseményt Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata is támogatja.) 
www.bvkk.hu

- Mivel lehet kiérde-
melni az akadémiai akk-
reditáció hosszú távú el-
nyerését?

- Az akkreditációs el-
járás során egyértelművé 
vált, hogy az akadémiai 
titulus hosszú távú meg-
tartásának komoly fel-
tételi vannak. Nem csak 
sportszakmai és filozófiai 
változtatásokra van szük-
ség, nagyobb energiát és 
több erőforrást kell for-
dítanunk a minőségi kép-
zésre, hiszen ha ebben el-
maradunk, az nem csak a 
versenyben való lemara-
dásunkat jelentené, de az 
egyesület akadémiai mű-
ködését is negatívan be-
folyásolhatná.

Ketten búcsúztak
- Milyen változások 

történtek a bajnoki szü-
netben?

- Az új irányok, a vál-
toztatás mindig együtt 
jár a búcsúval is. Dr. 
Neszmélyi Emil utánpót-
lás sportigazgató jelez-

te, hogy egyéb elfoglalt-
sága okán már a meg-
szokott minőségben nem 
tudja ellátni feladatkörét. 
Az is eldőlt, hogy Varga 
Mátyás szakmai igazga-
tó sem marad a klub kö-
telékében. Varga tanár úr 
oroszlánrészt vállalt a ko-
moly elismerésben része-
sített akadémiai progra-
munk megalkotásában, 
szívügyének tekintette a 
klub edzőinek folyama-
tos képzését. A kollégák 
mellett sportolóink is ren-
geteget tanulhattak tőle. 
Segítségével játékost ad-

hattunk az utánpótlás vá-
logatottnak és az NB1/A 
osztályú csapatnak is.

Újak jöttek
- Kik jöttek a távozók 

helyére?
- Az egyesület min-

dent megtett annak érde-
kében, hogy a szakmai 
munka még magasabb-
ra szintre emelése mellett 
olyan motiváló és inspi-
ráló közeget is teremtsen, 
melyben a sportolóink 
és családjaik bizakodva 
várhatják az új szezont. 
Úgy gondoljuk, az edző-
ként és sportvezetőként 
gazdag tapasztalatokkal 
rendelkező Sárosi Bul-

csú személyében hosszú 
távra megtaláltuk sport-
szakmai programunk el-
ső emberét. A sportigaz-
gatói pozíciót Kiss Dáni-
el testnevelő tanár kap-
ta, aki elvégezte a rekre-
áció- és sportmenedzser 
szakot is, edzői múltja is 
van, emellett az üzleti vi-
lágban és sportrendezvé-
nyek operatív vezetője-
ként is tevékenykedett. 

- Milyen feladatokat 
kell még megoldani a 
bajnokság kezdetéig?

- A felnőtt csapat élé-
re Saed Armaghani iráni 
származású, nagy tapasz-
talattal rendelkező edző 
került. Az új kollégák ve-

zetésével már zajlanak az 
egyeztetések és tárgya-
lások az edzői stáb kiala-
kításáról. Elsődleges cél, 
hogy a klubban és a klu-
bért eddig is tevékenyke-
dő edzőkre támaszkod-
va kezdjük el a követke-
ző szezon szakmai csapa-
tának kialakítását. A már 
ismert arcok mellett olyan 
kollégák érkeznek, akik-
nek közreműködésével az 
új gárda képes lesz min-
dent megtenni azért, hogy 
a minőség terén szintet 
tudjunk lépni. Ezzel pedig 
bizonyíthatjuk, hogy hosz-
szú távon rászolgálunk az 
akadémiai minősítésre. 

kép és szöveg: lovas

Továbbra is akadémiai szinten kosárlabdáznak Óbudán
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége legutóbbi 
elnökségi ülésén a szakmai és utánpótlás bizottság beszá-
molt a hazai akadémiák működéséről, majd döntött arról, 
mely egyesületek tarthatják meg továbbra is ezt a minősí-
tést. Az egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy a négy év 
óta az elit csoporthoz tartozó Óbudai Kaszásoknál tovább-
ra is akadémiai szinten folytathatják tevékenységüket. A 
döntés kapcsán Török Ferenc ügyvezető elnököt kérdeztük 
a szakosztály jövőbeni feladatairól, terveiről.

A szakosztályban már óvodás korú gyerekeknek is tartanak játékos edzéseket

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

Biciklivel három távon

SZEZONZáRÓ ÚSZÓVERSENy. A Római SE versenyzői 2 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzérmet 
szereztek a szezonzáró székesfehérvári úszóversenyen. Sárosy Patrícia és Király Nelli a 
dobogó legfelső fokára állhatott. A versenyen részt vettek: Fábián Donát, Bak ádám, Kör-
möci Csenge, Nemes Boldizsár, Király Kitti, Janza Virág, Deák Gergő. Az egyesület úszói 
kiváló eredménnyel zárták a versenyt
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Szol gál ta tás
 azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 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. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanysze-
relő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 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, gipszkartonszere-
lés, burkolás, laminált parketta lerakása magán-
személyek, közületek részére. 06(30)212-3308
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok. Barabás. Tel.: 70/2800-479 vagy 1/793-
1229. www.parkettazokisiparos.5mp.eu 
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátor szerelés 06-70/642-7526
 gázkészülékek javítása 35 éves gyakorlat-
tal, garanciával, korrekt árakkal. Horti Ákos, 
Varsa u. 12. Tel.: 367-0817, 30/231-9179
 Fakivágás, zöldterületek gondozása, bo-
zótirtás, fűnyírás, telekrendezés. Alpinista 
munkák. Tel: 30/994-2431
 kémények bélelése, átépítése, belső mará-
sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20/264-7752
 lakásfelújítás! Festés, gipszkartonozás, 
parkettázás, járólapozás, csempézés. Ingyenes 
felméréssel! Tel.: 06(70)623-2629
 Vízvezeték-központifűtés szerelés. Ingye-
nes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz Pé-
ter Tel: 06-70/397-3869

Egészség
 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs szakrendelőnkben 
(Vörösvári út 88-96.), vagy az ön otthonában. 
Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-20/595-3057

Oktatás
 előkészítők 4-6-8 osztályos középiskolá(k)ra 
szaktanárokkal a Vörösvári úton. (Max. 3 fős kis-
csoportok). Matek-kémia-fizika-magyartanárok 
általános és középiskolásoknak: 06-20/946-2027
 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. +36-30/394-7753

Elad-vesz
 szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porcelánt, 
bizsukat, könyveket, írógépet, varrógépet, szőr-
mét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, hagyatékot, 
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)544-0027
 könyveket, könyvtárakat régit, újabbat 
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 
06-20/425-6437
 arany, ezüst, borostyán, korall, régi karóra, 
zsebóra felvásárlás készpénzben. Arany 6.000 
Ft/g-tól 18.000 Ft/g-ig, ezüst 200 Ft/g-tól 
1.000 Ft/g-ig. Bp.,V. k. Kígyó u. 4-6., Nyitva: 
10-15, Tel.: 06(1)792-1692, 06(20)340-7350
 gábor eszmeralda műgyűjtőnő - múze-
umok számára is - készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőesz-
közöket, aranyakat, szobrokat, porcelánokat. 
Kiszállás díjtalan: 1/789-1693, 30/898-5720

 

Régiség
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.:266-4154 Nyitva: H-SZ 10-17, Cs 10-19
 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. 06-70/608-6082

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 erdélyben, Maros megyében eladó egy in-
gatlan Erdőszentgyörgyön, Levisor utcában, 
638 m2. A telek 1007 négyszögöl. Marosvá-
sárhely és Szováta között, városközpontban. 
Bővebb információ: 6076-850 (privát szám).

 Ingatlaneladásában segítjük, csak 
amiben kéri. Képek, alaprajz, hirdetés 
megfogalmazása, feltöltése, megtekintés-
re érkezők fogadása. Nem közvetítünk. 
Megfizethető és nincs jutalék. 9.000 Ft-
tól. www.simplyhome.hu. Telefon: +36-
30/394-7753

 Ingatlant vásárolna? Állami támogatással, 
fix törlesztővel biztonságban gyarapodhat! 
Időpont-egyeztetés: 06-70/904-8477
 Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozunk 
vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 0620-9-600-600

 tulajdonostól (közvetítő nélkül), elsősor-
ban a Pók utcai lakótelepen, alacsony emeleti, 
erkélyes, két szobás lakást keresek. Tel.: 06-
70/212-3213

Állás
 kiemelkedő jövedelemmel bejelentett be-
tanított precíziós munka szorgalmas hölgy-
nek. Fényképes levelet a Pixelfix Kft., 1037 
Bp., Fehéregyházi út 19. sz. címre kérünk.
 Mercedes konténeres tehergépjárműre gépko-
csivezetőt keresek (óbudai munkahelyre). Teljes 
és részmunkaidős is lehet. Tel.: 06-30/9484-000
 Forgalmas kifőzde 4 órás munkára önálló-
an dolgozó kézilányt keres. Nyugdíjas is le-
het. Tel.: 06-30/922-8189
 kft. takarítónőket keres Óbudára, kora 
hajnali 4 órás, kora délutáni 4 órás, és ügyele-
tes munkára. Tel.: 06-20/970-9238
 óbudai általános iskolákba keresünk taka-
rítónőket 4-6 órás munkaidőben. Érdeklődni: 
06-20/980-5616
 központi statisztikai Hivatal számára ké-
szülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiz-
tos munkatársakat keresünk Budapest III. ke-
rületében. 06-30-631-5025, hr@statek.hu
 Békásmegyeri mosoda állást hirdet mosó-va-
saló munkakör betöltésére. Tel.: 06-30/620-1178
 szentendre turista centrumában lévő üzlet 
angolul beszélni tudó munkatársnőt keres. Nyug-
díjas is lehet! Tel.: 17 óra után 06-26/300-460
 Budapesti irodánkba keresünk jó számí-
tógépes és német nyelvismerettel rendelkező, 
személyi ügyekben jártas kollégát. Jelentke-
zés életrajzzal: agenturschindler24@gmx.at, 
Schindler 24 órás gondozás
 kolosy térhez közeli lakóparkban (Sun Pala-
ce) található otthonunkba megbízható, gyakorlott, 
precíz háztartási segítséget keresünk (takarítás, 
vasalás). Heti két alkalomra. +36-70/314-9393

Egyéb
 amennyiben érdekli, Aranysas c. repülő 
újság, és bélyeggyűjtemény eladó. Érdeklőd-
ni: 388-0750

Számítógép
 computerklinika: számítógép-javítás, kar-

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

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

lakÁsteXtIl-MÉteRÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

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

kézilányt-hidegkonyhai kollégát ke-
resünk III. kerületi csapatunkba. Az új 
kolléga feladata a reggeli ételek készíté-
se és a cukrászok munkájának segítése. 
Kezdő cukrászok jelentkezését is várjuk. 
Kulturált munkakörnyezet, megbízható 
háttér, biztos megélhetés. Nettó 170.000-
200.000 Ft. Jelentkezését kérjük, hogy a 
cziniel@czinielcukraszda.hu-ra küldje 
el, illetve a 06-30/922-2913-ra várjuk.

takarító-mosogató munkakörbe ke-
resünk kollégákat III. kerületi cukrász-
dába. Fizetés: nettó 170.000-200.000 
Ft. Napi 8 óra munka, a beosztás 1 hó-
napra előre elkészül, megbízható, sta-
bil háttér. Nincs éjszakázás, csak nap-
pali műszak. Jelentkezni a cziniel@
czinielcukraszda.hu e-mailben vagy a 
06-30/922-2913 telefonszámon lehet.

Irodavezető pozícióra keresem az utódo-
mat, mely szülési szabadság miatt fog meg-
üresedni. Nagy forgalmú cukrászdáról van 
szó, így a kihívás adott. Ha szereted a pörgést 
és a változatos munkakört, ahol fejlődésre és 
előrelépésre is van lehetőséged, akkor ne ke-
ress tovább! Akár azonnali kezdéssel keresem 
lelkes, minimum 3 év tapasztalattal rendelke-
ző utódomat. Kis létszámú irodában kell köz-
vetlen kapcsolatban működni üzletvezetőink-
kel, de az önálló munkavégzés is elengedhe-
tetlen a nagy létszámú személyzet koordiná-
lása miatt. Munkaidő hétfőtől péntekig teljes, 
8 órás munkaidőben, reggel 7:30-tól délután 
16 óráig. A munkakör sokrétű, irodai, mun-
kaügyi és könyvelési feladatokat is magába 
foglal. A vendéglátó tapasztalat előny, de nem 
feltétel. Nagyon várjuk az új lelkes munkatár-
sat vagy munkatársnőt vidám csapatunkba!
Fényképes önéletrajzodat a cziniel@czini-
elcukraszda.hu email címre küldheted el. 
Amennyiben többet szeretnél megtudni, ke-
resd Vicha Attilát a +36 30 9222 913-mas te-
lefonszámon.
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Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

czeglédy gergő, a 6. számú egyéni 
választókerület önkormányzati kép-
viselője minden hónap első hetében, 
szerdán 16.30-tól 17.30 óráig az 
MSZP III. kerületi irodájában: Mó-
kus utca 1-3. Tel.: 244-8036, bp03@
mszp.hu

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

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

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

Képviselő neve Önk. körzet 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: 437-8688
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

Idén rendhagyó módon, új 
helyszínként a Vasarely Mú-
zeum is várja a tudományok 
iránt érdeklődőket a Kutatók 
Éjszakája programsorozat 
keretében. 

A „Képpé vált kísérlet” 
című időszaki kiállí-

tás Grüner György fizikus 
magángyűjteményét mu-
tatja be, aki tudósként és 
műgyűjtőként az innová-
ciót határozta meg kollek-
ciójának gyarapítási elve-
ként. Ehhez kapcsolódóan 
szeptember 28-án a Vasa-
rely Múzeum is a kísérlete-
zésre, valamint a tudomány 
és a művészet kapcsolatára 
helyezi a hangsúlyt.

A program izgalmas 
együttműködések kere-
tében valósul meg: je-
len lesz a Csodák Palo-
tájának csapata, akik ér-
dekes kísérleteket mutat-
nak be egy-egy műtárgy-
hoz kapcsolódóan. A Lo-
giscool Óbuda munkatár-
sai programozható rajzo-

ló robotokkal készülnek. 
Dr. Vásárhelyi Tamás bi-
ológus, a Természettudo-
mányi Múzeum koráb-
bi főigazgató-helyettese 
pedig bemutatja Forté-
lyos Játéktárát, amelynek 
egyes darabjait kis fejtö-
rővel a kiállított művek-
hez kapcsolhatjuk.

Ezen a napon a Vasa-
rely Múzeumban van a 
helye mindenkinek, aki 

már valaha is rácsodálko-
zott a természet törvény-
szerűségeiben rejlő szép-
ségekre. Azokat is vár-
ják, akik arra kíváncsiak, 
hogy mi köze lehet egy-
máshoz a felületi feszült-
ségnek és a művészetnek. 
A program fő célja ezen 
izgalmas kapcsolódási 
pontok felvillantása. Az 
egyes állomások a művé-
szet eszköztárán keresztül 

nyújtanak majd bepillan-
tást a tudományok lenyű-
göző világába.

A Kutatók Éjszakájá-
nak programjai 18-tól 22 
óráig zajlanak a Szent-
lélek téren található Va-
sarely Múzeumban. Ezt 
megelőzi a 16 órakor kez-
dődő Pedagógiai Kere-
kasztal elnevezésű prog-
ram, ahol múzeumpeda-
gógusok várják az érdek-
lődő pedagógusokat inte-
raktív múzeumpedagógiai 
bemutatóra. Ennek során 
a résztvevők a művészet-
ben rejlő pedagógiai lehe-
tőségeket járhatják körül.

(Mindkét program in-
gyenesen látogatható, a 
Pedagógiai Kerekaszta-
lon való részvétel regiszt-
rációhoz kötött.)

Képpé vált kísérlet – Kutatók Éjszakája a Vasarely Múzeumban

Ősi dallam
A Megbékélés Háza templomban a Dalabai Együttes 
hangversenyére várják a közönséget augusztus 27-
én 19 órai kezdettel. Kis-Kovács Luca (ének, fuvola), 
Szalkay Dávid (trombita, szárnykürt), Deli Zsolt (har-
monika), Iványi Gáspár (gitár), Heigl László (nagy-
bőgő) és Schlanger Tamás (ütőhangszerek) „Ősi 
dallam”-okat ad elő. A hangverseny ingyenes. (Cím: 
Királyok útja 297., Újmegyeri tér).
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Az önkormányzat nyá-
ri napközis táborai-

ban újdonság volt idén, 
hogy a táborozók több 
kerületi múzeum múze-
umpedagógiai foglalko-
zásán gyarapíthatták tu-
dásukat. Az Óbudai Mú-
zeumban például a „Já-

ték a városban” című ki-
állításon játéktörténelem 
várta őket, de bepillant-
hattak a Goldberger Tex-
tilipari Gyűjteménybe is. 
Ezeréves időutazáson el-
látogattak az Aquincum 
Múzeumba, ahol megis-
merkedtek az antik kul-

túrával és szokásokkal. 
Már visszatérő időtöltés 
a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Mú-
zeum programja, ahol a 
gyerekek saját kezűleg 
állíthatják elő kedvenc 
fagyijukat a nyári meleg-
ben. Az egyik foglalko-

záson a marcipánkészí-
tés fortélyait sajátíthat-
ták el a vakációzók. Az 
Óbudai Platán Könyvtár 

új, Ezüsthegyi Könyvtá-
rának szervezésében a 
fiatalok a bibliotékákkal 
ismerkedhettek meg.

Múzeumba nyáron is!
Magyar Dal Napja – Női különkiadás

Kobuci kert, szeptember 9-én 16 órától
16 órakor Bognár Szilvia Quartet.
17.40 órától Herczku Ági és a Banda.
19.20 órai kezdettel Szalóki Ági népzenei koncert.
20.50 órakor Palya Bea és Zenekara.

jegyárak 
Early bird jegyek: 2000 Ft.
Normál elővételes jegyek: 2500 Ft.
A koncert napján: 3000 Ft.

S zeptember 6-9. kö-
zött immár 27. al-

kalommal rendezik Eu-
rópa egyik leglátványo-
sabb boros rendezvényét 
a Budapest Borfesztivált. 
A budai várban a főváros 
legimpozánsabb panorá-
májában gyönyörködve 
kóstolhatják meg a láto-
gatók a 200 hazai és kül-
földi kiállító több ezer 
borát. A négynapos ren-
dezvény a bor és a kultú-
ra találkozásának ünne-

pe, összekötve színvona-
las szakmai programok-
kal, gazdag zenei kíná-
lattal és gasztronómiai 
különlegességekkel. Az 
esemény iránt évről év-
re nagy érdeklődés ta-
pasztalható, nem vélet-
len, hogy a látogatók kö-
zött gyakran lehet látni 
Óbudáról érkező borba-
rátokat, akik élvezettel 
ízlelgetik a finomnál fi-
nomabb borokat.

kép és szöveg: lovas

Borbarátok a budai várban

Fotó: Antal István
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Augusztus 20-a az egyik legrégibb ünnepnap. 
Magyarország nemzeti és hivatalos állami ünne-
pe, amelyen az államalapításra és az államalapító 
Szent István királyra emlékeznek. A történelem 
során ugyan igen eltérően értelmezték és ünne-
pelték ezt a napot, de első királyunk kultusza és 
augusztus 20-a jelentős ünnep volt és maradt. 

S zent László király 1083. augusztus 20-
án VII. Gergely pápa hozzájárulásával 

emeltette oltárra I. István király maradvá-
nyait, fiával, Imrével és Gellért püspökkel 
együtt, a székesfehérvári Bazilikában. Az 
akkori szokások szerint ez a szentté avatást 
jelentette. Tíz évvel később a Szent Lász-
ló király vezette szabolcsi zsinat rendelte el 
augusztus 20-a megünneplését, utána egy-
házi ünnepként élt tovább ez a nap. A Szent 
István kultusz az Árpád-ház megszentelé-
sét is jelentette, és a királyi dinasztia egy-
házi közreműködéssel történő szakrális le-
gitimációját szolgálta. 

Legendák övezték
A középkor folyamán nagy hagyománya 

volt István király tiszteletének, számos le-
genda született a szigorú, de igazságos feje-
delemről. Az egyik szerint épp csatázni ké-
szült, és előtte való este imádkozott a harc si-
keréért. Reggelre lecsapott a pestis a tatárok-
ra, akik kivonultak az országból. Úgy alakult, 
hogy ezer éve István király a magyar állami-
ság szimbóluma. Az egyik fő érdeme a ma-
gyar államiság megalapítása, kiépítése, meg-
szilárdítása, európai integrálása volt.  

Az egész világ emlékezzen
A későbbi korok nagy történelmi viharai, 

eseményei, a török hódoltság, az ország szét-
szakadása nem kedveztek az államalapító ki-
rály ünneplésének. XI. Ince pápa 1686-ban, 
Buda visszafoglalása után rendelte el, hogy 
az egész katolikus világ évente emlékezzen 
meg Szent Istvánról. Később ugyan XIV. Be-
nedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek 
számát, így a Szent István-nap kimaradt az 
ünnepek sorából, nálunk mikor a történelem 
engedte, ünnepnap volt augusztus 20-a. 

A Szent Jobb
István ereklyéjét a legenda szerint az 

1083-as szentté emelésekor épen találták a 
koporsójában. Már az 1222-es Aranybulla 
törvénybe iktatta tiszteletét.  Évszázadokon 
át zarándokoltak a hívek a Szent Jobbhoz. 
Valószínűleg a tatárjárás vagy a török idők 
alatt veszett el az ereklye, a Szent Jobb hol-
léte Magyarországon kétszáz éven át isme-
retlen volt. 1590 körül véletlenül, egy hor-
vátországi dominikánus kolostorban buk-
kantak rá. Mária Teréziának hosszú tárgya-
lások után sikerült visszaszereznie. Ő mi-
nősítette nemzeti ünneppé augusztus 20-
át 1771-ben, amikor a Szent Jobbot Ragu-
zából Bécsbe, majd Budára hozatta. Ké-
sőbb az ereklyét az esztergomi egyházme-
gye, majd a budai királyi palota plébánosa 

őrizte. A koronázási jelvényekkel együtt az 
ereklye is Ausztriába került a második vi-
lágháború alatt, az Amerikai Katonai Misz-
szió hozta vissza. Az angolkisasszonyok 
zárdájában őrizték a Szent Jobbot a rend 
feloszlatásáig, majd a Szent István-bazili-
ka páncélszekrényében rejtették el, mivel a 
Rákosi-korszakban betiltották a körmene-
tet. 1987. augusztus 20-án szentelték fel a 
Szent Jobb kápolnát a Szent István- bazili-
kában, és itt helyezték el az ereklyét. 

Szent Jobb körmenet
Az első körmenet akkor volt, amikor a ra-

guzai kolostorból Győr, Pannonhalma érin-
tésével az ereklye Budára került, mert a 
több napos úton mindenki által megtekint-
hető és tisztelhető volt. Rendszeressé 1891. 
augusztus 20-a után váltak a körmenetek, 
amikor Szent István napját hivatalos ünnep-
pé nyilvánították.

Az ünnep és a történelem
A Habsburg hatalom a szabadságharc le-

verése után a nem engedte a független ma-
gyar államot jelképező Szent István király 
ünneplését. Ferenc József császár az enyhü-
lést követően, 1891-ben munkaszüneti nap-
pá nyilvánította augusztus 20-át, ekkor már 
százezrek érkeztek az ünnepi körmenetre. A 
trianoni békeszerződés után az addig első-
sorban egyházi ünnep nemzeti tartalommal 
egészült ki: lehetőséget adott a területében 
és népességében is jelentősen megfogyatko-
zott magyarságnak a Szent István-i Magyar-
ország visszaállítására való megemlékezés-
re. Az ünnep megtartása kibővült tisztava-
tással, ünnepélyes őrségváltással, néphagyo-
mányok ápolásával, és 1927 óta minden év-
ben megtartott tűzijátékkal. A nemzeti egy-
ség jelképévé vált augusztus 20. ezekben az 
időkben, a magyarság egyetemes ünnepévé. 
Természetesen a második világháború alatt 
a tűzijáték szünetelt, az 50-es évektől pedig 

megszüntették az ünnep egyházi és nemze-
ti jellegét, megmaradt munkaszüneti napnak, 
de más tartalmat kapott. Az ünnepnap szó-
rakoztató jellegét erősítették fel, bevezették 
a vízi- és légi parádét, 1966-tól újra indítot-
ták a tűzijátékot, ekkor rendezték meg elő-
ször a debreceni virágkarnevált is. A nyolc-
vanas évektől tartják meg a mesterségek ün-
nepét a budai várban. 

Határnap volt 
Augusztus 20-a határnapnak számított a 

paraszti gazdálkodásban, ekkorra a csép-
lést be kellett fejezni. A hízónak valót már 
nem engedték a legelőre, és ettől kezdve 
már nem fizettek a kanásznak. Sokfelé az 
új lisztből sütött kenyeret a pap megáldotta, 
és szétosztották a hívek között. A népi meg-
figyelés szerint ilyenkor gyülekeznek a gó-
lyák és indulnak vándorútra. 

Napjainkban
1989 óta van újra Szent Jobb körmenet, 

a rendszerváltást követően 1991-ben az Or-
szággyűlés törvényben emelte hivatalos ál-
lami ünneppé az államalapító Szent István 
napját. Ekkor adományozzák a legtöbb ál-
lami kitüntetést, köztük a magyar Szent Ist-
ván Rendet, ami az egyik legrangosabb el-
ismerés. 

Minden évben a központi program Buda-
pesten, a Kossuth téren Magyarország lobo-
gójának katonai tiszteletadással történő fel-
vonásával kezdődik. Ezt a tisztek avatása 
követi. Idén is számos program várta az ér-
deklődőket: koncertek, családi programok, 
a mesterségek ünnepe, a magyar ízek utcá-
ja, megkóstolható volt az Ország Tortája, 
megáldották az új kenyeret, ünnepi szent-
misét, Szent Jobb körmenetet tartottak, az 
estét tűzijáték zárta. Az ünnepet az ország-
ban szinte mindenütt megtartották, de a ha-
táron túli magyarok lakta településeken is 
megemlékeztek róla. 

Az augusztus 20-ai ünnep hagyományai



34 2018. 16. számHirdetés



352018. 16. szám szabadidő

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

Iskolakezdés

Az iskolákban ugyanolyan 
nagy szerepet kellene kapnia 
a táncnak, mint a matemati-
kának vagy az idegen nyel-
veknek – mondja Sir Ken Ro-
binson, brit oktatási tanács-
adó, számos tudományos 
testület tagja. A szakember 
szerint a tánc boldoggá tesz 
és oldja az iskolai feszültsé-
geket. Ennek szellemiség-
ében tanítják a gyermekeket 
a Madách Táncművészeti Is-
kolában, a főváros budai ol-
dalán lévő Stúdióban is. Je-
lenleg 150 gyermek tanul itt, 
de a létszám még bővíthető.

A táncművészeti is-
kola a XII. kerüle-

ti Beethoven utcában ta-
lálható. Alapítója Sárkö-
zi Gyula – a Magyar Ál-
lami Operaház volt ma-
gántáncosa és balettmes-
tere, a Magyar Táncmű-
vészeti Főiskola egykori 
docense, a Madách Szín-
ház tánckarának 25 éven 
keresztül volt művészeti 
vezetője – 2001-ben ala-
pította az iskolát a pesti 
oldalon, Budán 2016-tól 
várják a táncolni vágyó 
gyerekeket. Az iskola 
szakmai célja a musical 
táncoktatás kifejlesztése 

és iskolai kereteinek ki-
építése volt. 

- 1990-ben mutatták be 
az Olivér című musicalt, 
gyermekszereplőkkel. 
Képzés híján, nehéz volt 
válogatni, ez volt tehát az 
első lökés és ennek kö-
szönhető, hogy a Madách 
Színház egykori vezetősé-
gének támogatásával nyi-
tottunk egy iskolát. Annak 
ellenére, hogy a tánciskola 
független a Madách Szín-
háztól, azért az egyik kvá-
zi kiszolgáló egysége, hi-
szen a gyerekszereplőket 
a mai napig innen válogat-
ja az ország egyik vezető 
musical színháza – mond-
ja Sárközi Gyula.

Ezt támasztja alá, hogy a 
növendékek olyan művé-

szekkel játszottak együtt, 
mint Gyabronka József, 
Balla Eszter és Láng An-
namária a Madách Szín-
ház Stúdiószínpadán, a 
Vackor nyomában című 
színdarabban. De állandó 
szereplői Madách Szín-
ház Macskák jubileumi 
előadásainak, valamint 
a József és a színes, szé-
lesvásznú álomkabát da-
rabnak is. Újdonságként 
megemlíthető, hogy a nö-
vendékek láthatóak lesz-
nek Webber 70! Gálában 
is, melyet a Sportaréná-
ban tartanak október 12-
én. A gyermekek tehetsé-
gére nemcsak a Madách 
Színház tart igényt, fel-
lépnek a Magyar Álla-
mi Operaházban, a Ma-

gyar Színházban, az Ope-
rett Színházban és vidé-
ken a komáromi Jókai 
Színház több előadásában 
is. Sárközi Gyula azt te-
kinti szakmailag a legna-
gyobb elismerésnek, hogy 
a színházak az ő táncisko-
lájával dolgoznak együtt.

Jelentkezés
A magasan kvalifikált 

tanárok jelenleg hetente 
kétszer 90 percben balet-
tet, modern táncot és mu-
sicalt tanítanak és szept-
emberben indul az ame-

rikai sztepptánc képzés 
is, ami a gyerekek kéré-
se volt. Hatéves kortól 
várják a gyerekeket a 18 
éves korosztályig, de ősz-
től már óvodásokkal is 
foglalkoznak. A jelentke-
zőknek nem kell azonnal 
magas fokon ismerniük a 
táncokat, hanem szintfel-
mérő után dől el, hogy ki 
melyik szintű csoportba 
kerül, az életkor és tudás-
szintjének megfelelően. A 
szintfelmérőre az interne-
ten letölthető lapon lehet 
jelentkezni szeptemberig.

Még lehet jelentkezni a Madách Táncművészeti Iskolába

„A tánc boldoggá tesz és oldja az iskolai feszültséget”

• Az iskolát számos díjjal kitüntették, a többi közt 
MOL Tehetséggondozásért-, valamit EuroPAS-díj-
jal. Emellett három bajnoki címmel büszkélkednek 
a gyermekek musical és koreográfia kategóriában 
ESDU World Dance Masters versenyen. 
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Házi kenyérlángos
Hozzávalók a tésztához:1 db burgonya, 

2dl víz, 1 evőkanál cukor, 2 dkg friss élesz-
tő, 50 dkg kenyérliszt, 3 evőkanál olaj, só 
ízlés szerint. A feltéthez: 2 dl tejföl, 2 gerezd 
fokhagyma, 2 db lilahagyma, 20 dkg sajt, 
15 dkg bacon, só, bors, ízlés szerint.

Elkészítés: a krumplit meghámozzuk, 
felkockázzuk, sós vízben megfőzzük. 2 dl 
vízben elkeverjük a cukrot, belemorzsoljuk 
az élesztőt, hagyjuk felfutni. Egy nagy tál-
ba öntjük a lisztet, hozzáadjuk az összetört 
főtt krumplit, majd az élesztős vizet, sót, 
olajat, és összegyúrjuk. Lefedjük, egy órá-
ig kelesztjük. A tejfölt összekeverjük a re-
szelt fokhagymával, sóval, borssal ízesít-
jük. Ha megkelt, a tésztát kinyújtjuk, tep-
sibe tesszük, villával megszurkáljuk, meg-

kenjük a fokhagymás tejföllel, rászórjuk a 
szeletekre vágott lilahagymát, sajtot, végül 
a bacont. Előmelegített sütőben 25-30 perc 
alatt megsütjük. 

Egyszerű rozsos kenyér
Hozzávalók: 40 dkg finomliszt, 10 dkg tel-

jes kiőrlésű rozsliszt, 2,5 dkg élesztő, 1 dl 
langyos tej, 1,5 dl víz, 0,5 kávéskanál őrölt 
fűszerkömény, 1 teáskanál cukor, 3 kávés-
kanál só.

Elkészítés: a tejben felfuttatjuk az élesz-
tőt. Összekeverjük a kétféle lisztet, bele-
tesszük a sót, köményt, és elkezdjük a fel-
futtatott élesztővel bedagasztani a tésztát. A 
langyos vizet folyamatosan adagoljuk hoz-
zá, míg el nem érjük a kívánt állagot. Akkor 
jó a tészta, ha nem ragad az edény falához, 

de az ujjunkat könnyen bele tudjuk nyom-
ni. Ha összeállt a tészta, kizsírozott, liszte-
zett gyümölcskenyérformába tesszük, majd 
előmelegített sütőben 25 percig pihentetjük, 
ezután 180 fokon további 35 percig sütjük, 
míg a teteje meg nem pirul. 

Mákos kenyérfelfújt
Hozzávalók: 60 dkg toast kenyér, 10 dkg 

vaj vagy margarin, 20 dkg darált mák, 20 
dkg cukor (a mákhoz), 1 bögre cukor, 1 l tej, 
6 tojás, 10 dkg eper vagy málnalekvár, fél 
kávéskanál vanília kivonat, 5 dkg mazsola, 
1 teáskanál őrölt fahéj, 1 dkg margarin (a 
tál kikenéséhez). 

Elkészítés: a vajat felolvasztjuk, a darált 
mákot összekeverjük a cukorral, fahéjjal, 
mazsolával. A tejet a tojásokkal, az egy bög-
re cukorral és a vaníliával kicsit felverjük. 
Egy nagyobb jénait kivajazunk, lerakunk 
egy sor kenyeret. Meglocsoljuk olvasztott 
vajjal, megszórjuk a cukros mákkal, lekvárt 
pötyögtetünk rá, majd újra kenyér, vaj, mák, 
lekvár következik. A tetejére kenyér jön, 
meglocsoljuk vajjal.  Ráöntjük a tejes-tojá-
sos keveréket, kicsit lenyomkodjuk, hogy a 
teteje is tejes legyen, hagyjuk állni fél órát, 
hogy beigya a kenyér. Előmelegített sütőbe 
tesszük, arany barnára sütjük. 

Az államalapítás ünnepéhez hozzátartozik az új búzából sütött, nemzeti szalaggal átkötött kenyér megál-
dása, megszentelése, és megszegése is. 1949-ben vezették be az új kenyér ünneplését, ezzel kívánták el-
lensúlyozni a Szent István napi megemlékezést. Ennek is volt történelmi előzménye, még az 1800-as évek 
végén rendeletbe foglalták az aratóünnepek felújítását, a forrongó agrármozgalmak lecsendesítésére, a 
földesurak és az aratók közötti jó viszony helyreállítása érdekében. A kenyér meg olyan nélkülözhetetlen 
az ember életében, hogy lehet ünnepelni. Évszázadok óta alapvető táplálék volt, a falusi és a városi lakos-
ság egy része sokáig maga készítette. általában búzalisztből, de volt, hogy rozslisztből, vagy a kettő ke-
verékéből, illetve kukoricából sütötték a kenyeret. Több órás munka volt, mert érlelni kellett a kovászt, ala-
posan elvégezni a dagasztást, és persze, akkor 4-5 kilós kenyeret sütöttek. Különös gondot, odafigyelést 
kívánt, ami női munka volt. A kenyér a magyar nyelvben is szimbolikus jelentőségű, átvitt értelemben a 
szükségleteinket, a bőséget is jelenti. Napjainkban divat az otthoni kenyérsütés, sokféle ilyen készülék is 
kapható. De ha nincs ilyen lehetőségünk, a sütőben is megsüthetjük, érdemes megpróbálni, meglepni a 
családot friss házikenyérrel. Néhány kenyér vagy azzal kapcsolatos receptet ajánlunk.

A kenyér ünnepe

Szellemplázákba lehel életet 
egy pán-európai befektető-
csoport. Ez történik a Csil-
lagvár bevásárlóközponttal 
is. Két év leforgása alatt sike-
rült úgy átformálni, hogy az 
már Csillaghegy szerves ré-
szévé vált. És most már kül-
sejében is megújul.

Van néhány elha-
gyott, használaton 

kívül álló ingatlan Ma-
gyarországon. Újragondo-
lásuk nem csak a közvet-
len környezetükben élők 
érdeke: akár még jó üzlet 
is kisülhet belőle. Ez tör-
tént a 25 éve épült Csil-
lagvár bevásárlóközpont-
tal, amely a kerület frek-
ventált részén, a 11-es út 
mellett állva, több tulaj-

donos kezén megfordul-
va vált egyre elhanyagol-
tabbá, hogy végül hosszú 
évekre csak alapjáraton 
működjön. Most 
alig két év lefor-
gása alatt azon-
ban sikerült úgy 
átformálni a szel-
lemplázát, hogy 
az ma már a kör-
nyék központjá-
nak szerves részé-
vé vált, és hosszú 
távú bérlők jelen-
tek meg benne. 

A bevásárló-
központ ese tében 
a bérlői igénye-
ket felmérve kö-
zel félmilliárdos 
programba kez-
dett az M7 befek-

tetői csoport. Ennek so-
rán nem csak a gépésze-
tet, az elektromos rend-
szert és a burkolatokat 

cserélték, de újraalkották 
a belső tereket és funk-
cionálisan is átformálták 
az épületet. Most éppen a 
külseje megújításán dol-
goznak. 

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

* * *
A restiben reklamál a 
vendég: - Pincér, mi 
lesz már az ebédem-
mel? Még a végén leké-
sem a vonatot.
- Ne aggódjon, uram! Nem 
lesz olyan nagy adag. 

* * *
A pszichiáter így szól 
a betegéhez: - Az Ön 
problémájára a legjobb 
gyógymód uram, ha mi-
nél jobban beletemet-
kezik a munkájába.
- Az nem megy, doktor 
úr, betonkeverő vagyok. Fotó: Zumpf András
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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

Kórus- és tánctalálkozó Békásmegyeren
• A Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesület szeptember 15-én 16 
órától a Békásmegyeri Közösségi Házban kórus- és tánctalálkozót szer-
vez. (A belépés ingyenes. Cím: Csobánka tér 5.)
• A Hagyományőrző Német Nemzetiségi Kórusba és tánccsoportba új 
tagokat várnak. Egy-két próbát megér, hogy meghallgassák hogyan zaj-
lik az élet a kórus- illetve a táncpróbán. Jelentkezni lehet a 06-70-685-
2122-es telefonszámon.

MEGjElEnéSünK Lapunk következő száma szeptember 15-én, szom-
baton je le nik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók a www.obuda.
hu honlapon.

KoRMÁnyABlAKoK nyITvATARTÁSA. A II. Margit körúti, a II. Bá-
tori László utcai és a III. harrer Pál utcai kormányablakok nyitvatar-
tási rendje: hétfőn 7-től 17; kedden 8-tól 17; szerdán 8-tól 20; csütörtö-
kön  8-tól 18; pénteken 8-tól 14 óráig. 

• Dr. Hecsei Pál ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap 
első hétfőjén 17-től 19 óráig, legközelebb szeptember 3-án. (Cím: Hím-
ző utca 1., földszint, esetleges időpont egyeztetés: +36-30-207-1156). 

Új építészeti értékek teremtése 
– a hagyományos értékek megőrzése

Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti építész 
Kamara idén is meghirdette Budapest építészeti nívódíja 
2018 pályázatát. leadási határidő: szeptember 14.
A pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a ha-
gyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és kör-
nyezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt feladata, hogy elis-
merje és megismertesse a városképet formáló építészeti alkotá-
sokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotá-
sokban résztvevők példaértékű együttműködését a további ma-
gas színvonalú, innovatív beruházások ösztönzése érdekében. 
Cél, hogy a Budapest Építészeti Nívódíja 2018 odaítélésével a 
legkiemelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet 
és nyilvánosságot.
A korábbi években beérkezett pályaművek mindegyike példa ar-
ra, hogy nagy számban jelennek meg Budapesten közérdeklő-
désre számot tartó, értékes, mintaértékű építészeti alkotások. 
Ezek az épületek azt is bizonyítják, hogy tervezőik elhivatot-
tan és kiemelkedő minő-
ségben művelik szakmá-
jukat, amivel megfelel-
nek Budapest Építésze-
ti Nívódíja által meghatá-
rozott magas mércének. 
(Részletes pályázati ki-
írás a pályázat webolda-
lán: www.bpnivodij.hu)

Mit tehetünk azért, hogy szeretett 
kétkerekűnk minél tovább szolgál-
hasson bennünket? Ne csak műsza-
ki állapotára, tárolására is ügyel-
jünk! Ehhez az Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyeletének munka-
társai összegyűjtöttek 4+1 tippet. 

Amennyiben mód van rá, ne 
válasszuk a legszélső táro-

lót! A belsők kevésbé hozzáfér-
hetők a tolvajok számára. Rög-
zítsük a biciklit minél nagyobb 
és nehezebb tárgyakhoz! Vá-
lasszuk meg jól a zárat! A ká-
belesek helyett érdemes U-laka-
tot használni. Vásárlás után re-

gisztráltassuk az alvázszámot! 
Baj esetén így nagyobb eséllyel 
lehet megtalálni. +1: picit csúfít-
suk el a biciklit, hogy kevésbé 
legyen vonzó célpont! Nem kell 
visszafordíthatatlanul, elég, ha 
ritkábban tisztítjuk, esetleg ra-
gasztószalagot teszünk rá.

Hogyan vigyázhatunk a biciklinkre?




