
Az Óbudai Kisgyermekes Családok 
Egészségnapját szeptember 28-án tart-
ják az Óbudai Kulturális Központban.

Ingyenes képzés az 50+-os korosztály 
számára szeptember 20-tól csütörtö-
könként a Milton Friedman Egyetemen.

A hagyományos őszi takarítási kam-
pányt szeptember 24-től október 14-
ig rendezi az önkormányzat.
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Őszi fények a Hamvas Béla sétányon

VI. Óbudai Bornapok a Fő téren 09. 21.–09. 23.                  Cikk a 37., meghívó a 40. oldalon

Belső utazás az Ars Sacra Fesztiválon
Egyfajta belső utazásra hív a XII. Ars Sacra Fesztivál szeptember 15. 
és 23. között, hogy lássuk meg a minden mögött és mindenben rejtő-
ző Teremtőt, „aki a legnagyobb művész.” A fesztiválon ismét több száz, 
Istenre reflektálói alkotást, előadást, egyéb programot láthatnak ingye-
nesen a résztvevők. Óbuda-Békásmegyeren is számos esemény kö-
zül válogathatnak az érdeklődők.                          Összeállítás a 10-11. oldalon 

Plusz egymilliárd 
a pünkösdfürdői védműre

A Fővárosi Közgyűlés augusztus 29-ei rendkívüli ülésén dön-
tött arról, hogy a csillaghegyi öblözet árvízvédelmi fejleszté-
sének részeként a pünkösdfürdői védmű megvalósítására to-
vábbi 1 milliárd forintot biztosít többletfedezetként. Nevet kap-
tak eddig névtelen közterületek is.           Hírösszefoglaló a 7. oldalon

Száz színben játszó falevelek, halványan derengő napfény – ősszel a legszebb a természet. A városrész legnagyobb védett fasorát a volt gázgyári rak-
parton, a Hamvas Béla sétányon csodálhatjuk meg, a Graphisoft Parktól egészen a K-hídnál lévő portáig. A több mint 100 juharlevelű platánt a Gázgyár 
tisztviselőinek épített lakóteleppel egy időben, 1905-ben telepítették. A csemeték hamar felcseperedtek, és mára az arra sétálók, kocogók, futók, kutya-
sétáltatók legnagyobb örömére, szemet gyönyörködtető zöld lombsátort alakítottak ki                                                                                  Folytatás a 8. oldalon

Fotó: Egri Dalma
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Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc magyar hon-
védtábornoka, az argentin 
hadsereg ezredese előtt tisz-
telegve a Magyar Hadtudo-
mányi Társaság megkoszo-
rúzta a csillaghegyi Mátyás 
király út sarkán álló ház falán 
található Czetz János bronz 
portré domborművel díszí-
tett fehér márvány emléktáb-
láját szeptember 6-án.

A szervezők képvise-
letében: dr. Király 

László, a Magyar Hadtu-
dományi Társaság alel-
nöke és Siposné prof. dr. 
Kecskeméthy Klára he-

lyezett el koszorút. Az 
eseményen részt vett az 
Argentin Köztársaság 
Magyarországi Nagykö
vetsége képviseleté ben 
Gretel Matías konzul, 
Esztergály Zsófia Zita, 
a Fővárosi, dr. Issekutz 
Sarolta, a II. kerületi és 
Serkisian Szeván Simon, 
ÓbudaBékásmegyer Ör-
mény Nemzetiségi Ön-
kormányzatának elnöke. 
ÓbudaBékásmegyer Ön-
kormányzatának képvise-
letében Theisz Bálint ka-
binetvezető és Borbély 
Rita önkormányzati főta-
nácsadó volt jelen.

Tisztelgés Czetz János emléke előtt

Fotó: Antal István

Két fontos területen várja 
szeptember 30-ig a kerületi 
lakosok véleményét Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata.

A z Óbudai Egészség-
ügyi Konzultáció 

és a Közösségi együtt-
élés szabályairól szó-
ló rendelet megalkotásá-
ban való részvétel alkal-
mat teremt arra, hogy a 
lakosság javaslatokat fo-
galmazhasson meg ezek-
ben a kérdésekben is an-
nak érdekében, hogy ke-
rületünk még inkább él-
hető városrész legyen. 
Továbbra is várjuk ész-
revételeiket, azoknak pe-
dig, akik már beküldték 
javaslataikat, köszönjük!

Óbudai Egészségügyi 
Konzultáció 2018

ÓbudaBékásmegyer 
Önkormányzata 2018ban 
a kerület lakosságának 
véleménye és észrevéte-
lei alapján kívánja elké-
szíteni a kerület egész-
ségügyi problématérké-
pét. A konzultációs kér-
dőív kitöltésével Ön is 
nagy mértéken hozzájá-
rulhat közös célunk meg-
valósításához: a hozzá-
férhető, finanszírozha-
tó és XXI. századi ellá-
tás egészségügyi létreho-

zásához. Kérdőívünkben 
az egészségügyi ellátás-
sal kapcsolatos kényel-
mi szempontokkal, a he-
lyi egészségügyi szolgál-
tatáshoz való hozzáférés-
sel, az épületek kialakí-
tásával, az intézmények 
felszereltségével és ezek 
finanszírozásával össze-
függésbe hozható észre-
vételeikre is kíváncsiak 
vagyunk. A kérdőív kitöl-
tése amellett, hogy óbu-
dai közösségünk iránt ér-
zett felelősségről tanús-
kodik, külön megtisztelő 
számunkra, ezért előre is 
köszönjük. 

Határozzuk meg együtt 
a közösségi együttélés 
szabályait!

ÓbudaBékásmegyer 
polgármestere és jegyző-
je közreműködésre hívja 
a III. kerület lakosságát a 
közösségi együttélés sza-
bályairól szóló rendeleté-
nek megalkotására. Kép-
viselőtestülete máso-
dik fordulóra alkalmas-
nak találta a lakossági ja-
vaslatok alapján szöve-
gezett közösségi együtt-
élés alapvető szabályai-
ról szóló rendeletterve-
zetet. A készülő rende-
let az együttélés számos 
körét érinti, többek közt 
egyes környezetvédel-

mi, köztisztasági szabá-
lyokat, a zajjal járó tevé-
kenységekkel kapcsola-
tos és az állattartásra vo-
natkozó szabályokat is. 
Szeptember 30-áig to-
vábbra is várják a rende-

lettervezettel kapcsolatos 
vagy az egyéb a közössé-
gi együttélés szabályaira 
vonatkozó javaslatokat! 

Javaslataikat elküld
hetik postai úton a pol
gármesteri hivatal ügy
félkapcsolati irodájá
nak címezve (1033 Buda
pest, Harrer Pál utca 2.) 

vagy az ügyfélkapcsola-
ti irodán személyesen is 
leadhatják. Elektronikus 
kapcsolattartási formát 
is választhatnak, ez eset-
ben leveleiket a kozosse
giegyutteles@obuda.hu 
címre várják. 

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata

Képzőművészeti pályázat
„Nap mint nap – jelen idő Óbudán” 

Az önkormányzat a korábbi évek tematikus tárlatainak folytatásaképpen 
idén negyedik alkalommal rendezi meg az Óbudai Képzőművészeti Tár-
latot a Fő téri Esernyős Galériában.
„Nap mint nap – jelen idő Óbudán” címmel kétfordulós képzőművészeti pályá-
zatot hirdetett az önkormányzat. A kiállítás-sorozattal a tárlat szakmai kuratóri-
umával karöltve azt tűzték ki célul, hogy a városrészhez szorosabb-tágabb ösz-
szefüggésben kapcsolódó, a kerület sajátosságaira reflektáló friss és színvo-
nalas kortársművészeti alkotásokat mutasson be.
A 2016-os „Óbuda-Aquincum, személyes utak egy antik világba”, illetve 2017-ben 
„Szindbád–Óbuda” címmel rendezett, tematikájukban a kerület múltjának máig 
nyúló hatásával foglalkozó kvalitásos és sikeres kiállítások után a pályázat kiírói 
a jelen mindennapjai felé fordítják a figyelmünket.
A kétfordulós, nyílt beadású pályázaton részt vehet minden olyan professzio-
ná lis alkotóművész, aki művészi tevékenységét hivatásszerűen végzi. Várják 
azoknak az alkotásait, akik a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületé-
nek tagjaként, és/vagy valamely művészeti-, szakmai szervezet aktív tagjaként 
is rendszeresen kiállító művészek. Pályázhatnak továbbá azok a pályakezdő 
képzőművészek, akik rendelkeznek valamely szakirányú felsőoktatási intéz-
ményben szerzett művész diplomával, illetve a képzőművészeti felsőoktatás-
ban végzik jelenleg tanulmányaikat. A pályázaton bármely alkotói eljárással, 
technikával, médiumban készült képzőművészeti alkotással részt lehet venni. 
Csak a kiírásban szereplő témára reflektáló, más kiállításon és korábbi pályá-
zaton még nem szerepelt, új képzőművészeti alkotásokat várnak.
A pályázattal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.obudaitarlatok.hu/
kepzomuveszetitarlat.hu oldalon.
A pályázatok feltöltése, illetve a nevezés szeptember 1-től indult az alábbi lin-
ken: www.obudaitarlatok.hu/kepzomuveszetitarlat/nevezesi-lap.

Mondja el Ön is a véleményét!

MEGjElEnésünK Lapunk következő száma szeptem-
ber 29-én, szom baton je le nik meg. Újságunk korábbi szá-
mai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.
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Ebben az évben Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata 
32 óvodai épületéből 25-ben 
történt valamilyen fejlesztés. 
Az önkormányzat célja, biz-
tosítani az óvodákban a gyer-
mekek fejlődésének és neve-
lésének optimális feltételeit.

Idén szeptemberig 23 
óvodai épületben az 

Óbudai Vagyonkezelő 
Nonprofit Zrt.n keresz-
tül valósultak meg a ke-
rület felújításai, melyek 
közül egy még folyamat-
ban van. A legnagyobb 
fejlesztés az Ágoston 
Művészeti Óvoda tagin-
tézményének, a Kastély 
Tagóvodának az energe-
tikai korszerűsítése: az 
épület külső felújításon, 
szigetelésenburkoláson, 
valamint ablak és tető-
cserén esett át. A pro-
jekt egy sikeres pályáza-
tot követően a Belügymi-
nisztérium támogatásá-
val valósulhatott meg.

Nem állt le idén az Óbu-
dai Vackor Óvoda felújítá-
sa sem: míg az Árpád fe-
jedelem útján lévő épület-
ben többek közt mosdók 
újultak meg, addig a tava-
lyi teljes energetikai kor-
szerűsítés után a Mókus 
Tagóvoda udvara is meg-
szépült.

Az Óbudai Almáskert 
Óvoda három épületében 
egyebek mellett a linóle-
umot és a PVCburkola-
tokat cserélték ki, de fes-
tés, ablakcsere és hom-
lokzatjavítás is történt.

Az Óbudai Meseer-
dő Óvoda Meggyfa utcai 
épületének tornatermi ut-

cafrontja is megszépült, a 
nyílászárókat is kicserél-
ték. Folyamatban van ezek 
mellett a Mesevilág Óvo-
da Víziorgona 1. szám alat-
ti óvodájának felújítása, 
amely a Széchenyi 2020 
programnak köszönhető-
en megvalósuló fejlesztés. 
Itt többek közt a tetőszer-
kezet felújítása, nyílászá-
rócsere, hőszigetelés, bur-
kolatcsere, festés, valamint 
a teljes elektromos háló-
zat felújítása és a gépésze-
ti alapvezetékek cseréje is 
megtörténik majd. A felso-
rolt felújítások mellett fej-
lesztések voltak: az Óbudai 
Gyermekvilág Óvoda két 
épületében (csatorna csere, 
udvari padok visszahelye-
zése). • A Gyermeksziget 
Montessori Óvoda két épü-
letében (nyílászáró csere, 
gyerekmosdó felújítása). • 
A Cseresznyevirág Művé-
szeti Óvoda két épületében 
(PVC és ablakcsere, gye-
rekmosdó felújítása). • Az 

Óbudai Hétpettyes Óvoda 
két épületében (festés, gye-
rekmosdó felújítása, ablak-
csere, udvar felújítása). • A 
Pitypang Művészeti Óvo-

da négy épületében (ab-
lakcsere, festés és ajtó ki-
bontás, PVC csere, emész-
tő megszűntetése, 3 homo-
kozóban teljes homokcse-

re, nevelőtestületi és torna-
szoba cseréje) • Az Óbudai 
Százszorszép Óvoda két 
épületében (gipszkarton fal 
építése, ablakcsere, padló-
burkolat cseréje) is.

Az Óbudai Vagyonke-
zelő Zrt. által lebonyo-
lított, önkormányzati fi-
nanszírozású felújítások 
mellett egyes óvodák-
ban szülői, illetve alapít-
ványi vagy egyesületi tá-
mogatás, valamint pályá-
zati és céges segítség ré-
vén is történtek fejleszté-
sek, melyek szintén hoz-
zájárultak ahhoz, hogy az 
önkormányzati óvodák-
ba járó gyermekek szebb, 
felszereltebb környezet-
ben kezdjék a 2018/2019
es nevelési évet. A fejlesz-
tések a következő évben is 
folytatódnak.

Folyamatos az óvodák felújítása, korszerűsítése

Kastély Tagóvoda

Meseerdő óvoda
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Bús Balázs polgármester 
kezdeményezésére extra 
munkaidő-kedvezményt ve-
hetnek igénybe a városhá-
zán köztisztviselőként dol-
gozó 4 év alatti gyermeket 
nevelő édesapák.

Az érintett szülők a mó-
dosított Közszolgá-

lati Szabályzatnak meg
felelően 2018 augusztu-
sától kezdődően havi két 
pénteki munkanapon fel-
mentést kapnak a mun-
kavégzés alól. A család-
barát kerületvezetés cél-
ja, hogy a köztisztvise-
lőként is helytálló, kis-
gyermekes szülők több 
időt tölthessenek a gyer-
mekükkel. Ugyancsak a 
polgármester kezdemé-
nyezésére, 2016 január-
jától az édesapák gyer-
mekük születése után 
két egybefüggő hónap fi-
zetett távollétre jogosul-
tak, amelyet kiegészíti a 
most bejelentett munka-
időkedvezmény. 

A családok érdekében 
tett intézkedés előnye, 
hogy általa az édesapák-
nak sokkal több lehető-
ségük lesz kivenni a ré-
szüket olyan családi tevé-
kenységekből, amelyek 
jellemzően az édesanyák-
ra hárulnak, pl. játszótér-
re, edzésre vagy külön-
órára vihetik a gyerme-
küket ezeken a napokon, 

a közelség által szoro-
sabb kötődés alakulhat ki 
a gyermek és az apa kö-
zött, kiegyenlítettebb le-
het a családokban a ház-
tartás körüli feladatok el-
végzése is, míg az édes-
anya több szabadidőhöz 
juthat. A szociálisan ér-
zékeny városvezetés gon-
dolt az egyedülálló édes-
anyákra is, akik gyakran 
az édesapák szerepét is 
vállalva nevelik gyerme-
küket, így a munkaidő
kedvezmény természete-
sen kiterjed rájuk is.

Hasonló családbarát in
tézkedésnek Hollandi
ában már évtizedes múlt-
ja van, ott a papadag ke-
retén belül heti egy napot 
maradhatnak gyermekük-

kel otthon az édesapák. 
Kutatások is igazolják, 
hogy a gyermekek har-
monikus és kiegyensú-
lyozott pszichés fejlődé-
sét pozitív irányban befo-
lyásolja az együtt töltött 
extra idő.

ÓbudaBékásmegyer 
Polgármesteri Hivatala 
eddig is elkötelezett volt 
a dolgozói és a családok 
irányában, célja a szoro-
sabb családi kötődések 
és az egészséges életmód 
elősegítése mellett, hogy 
elégedettebbé, motivál-
tabbá is váljanak a pol-
gármesteri hivatal mun-
kavállalói.

A Magyarországon még 
újdonságnak számító apa
nap bevezetése jól il-

leszkedik ÓbudaBékás-
megyer Önkormányza-
tának szociális elkötele-
zettségét bizonyító, ed-
digi elismerést kiérde-
melt intézkedései sorá-
ba, amelynek köszönhe-
tően Gyermekbarát Te-
lepülés, kétszeres Idős-
barát Önkormányzat, Fo-
gyatékosságbarát Mun-
kahely és Kerékpárosba-
rát Munkahely díjak mel-
lett 2017től a Három ki-
rályfi, Három Király-
lány Mozgalom Család-
barát hely díját is magá-
énak tudhatja – olvasha-
tó az önkormányzat köz-
leményében.

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.

Újabb családbarát lépés

Apanap városházi köztisztviselőknek

ÉTEloSzTáS A CSAládSEGíTőBEn. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata jóvoltából nyáron 
is folytatódott térítésmentesen az ebédosztás az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi 
Központ Váradi és Kelta utcai telephelyein. naponta kétfogásos, előrecsomagolt menüt kaptak a 
rászorulók, így biztosították a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkezését

Fotó: Egri Dalma
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A Budapesti Értéktőzsdén is 
jegyzett komplexum ju-

bileumi eseményén beszédet 
mondott Fürjes Balázs Buda-
pest és agglomerációja fejlesz-
téséért felelős államtitkár, Bús 
Balázs polgármester és a park 
alapítója, Bojár Gábor is.

„A város legsikeresebb
korszaka jön”

Fürjes Balázs, Budapest és a 
fővárosi agglomeráció fejlesz-
téséért felelős államtitkár gratu-
lált a jubileumhoz és elmondta, a 
Graphisoft Parkéhoz hasonló fej-
lesztéseknek is köszönhetően a 

következő évtizedekben a város 
legsikeresebb korszaka jöhet, és 
2030ra Budapest lehet az egyik 
legjobb nagyváros Európában.

Nemzetközi státusz,
látható prosperitás
Bús Balázs polgármester be-

szédében úgy fogalmazott:  Az 
első 20 év fejlesztői munkája, az 
alapítók eltökéltsége, a kivívott 
nemzetközi státusz és a látható 
prosperitás, az oktatói és cégve-
zetési munka összessége olyan 
anyagi és erkölcsi tőkét hal-
mozott fel itt Óbudán, amely a 
Graphisoft Parkban bizakodás-
sal tölthet el minden érdekeltet.

Ösztönző 
munkahelyek

A huszadik jubileumát ün-
neplő irodakomplexum kiala-
kításánál a legfontosabb szem-
pont mindig is a munkaválla-
lók igényei voltak: már a kezde-
tekkor, a Graphisoft szoftvercég 
új irodahelyszínének kitűzése-
kor a kreativitást ösztönző mun-
kakörnyezet volt meghatározó. 
Az épületek tervezése során azt 
kérték az alapítók az első épü-
leteket jegyző Cságoly Ferenc
től, hogy ne az akkor már világ-
cég Graphisoft nagyságát, sike-
rét jelenítse meg, hanem a dol-
gozók igényeit, jóllétét, egész-
ségét tartsa szem előtt. 

Itthon tartani
a tehetségeket

 A Graphisoft Park azzal a 
szemlélettel épült, hogy ha egy 
fiatal tehetség ide állásinterjú-
ra jön, beleszeressen a helybe, 
és ha egy fejvadász később egy 
jobb ajánlattal keresné meg, ne 
akarjon innen elmenni – mond-
ta a jubileumi eseményen Bojár 
Gábor, a Graphisoft Park alapí-

tója és az igazgatótanács elnöke. 
Hozzátette:  Valahol ez a Park 
is ugyanarról szól, mint a név-
adó szoftvercég: a tehetségek 
itthon tartásáról, valamint egyes 
esetekben a nemzetközi vezetők 
Magyarországra csábításáról. 

A világ élvonalában
Az északbudai irodakomp-

lexum első bérlői között volt a 
névadó mellett, a szoftveróriás 
Microsoft, melynek székhelye 
azóta is ott található, csakúgy, 
mint a 2001ben érkező Ca-
non, a 2005 óta bérlő SAP, vagy 
a meghatározó gyógyszeripa-
ri szereplő Servier is, amely el-
ső, Franciaországon kívüli kuta-
tólaborját nyitotta meg Óbudán. 
Szintén bérlő az amerikai, a fél-
vezetők terén óriás Silicon Labs 
és az elektronikus aláírási rend-
szert kínáló, magyar Microsec 
Zrt. is. A Graphisoft Park, a vi-
lág élvonalához tartozó vállala-
tok mellett, 2014 óta két nem-
zetközi egyetemnek is helyet 
ad Dunaparti területén: az IBS 
(International Business School) 
és a Bojár Gábor alapította AIT 
(Aquincum Institute of Techno-
logy) diákjai is a parkban tanul-
nak. Utóbbi angol nyelvű kép-
zésén neves magyar szakembe-
rek, köztük Rubik Ernő és Bara
básiAlbert László közreműkö-
désével tartanak a legjobb ame-
rikai egyetemek (pl. Harvard, 
Yale, Princeton, MIT) diákjai-
nak informatikai és kapcsolódó 
tárgyú képzéseket.             Sz. Cs. 

Húszéves a Graphisoft Park

Világszínvonalú munkahelyek és oktatási feltételek

Húsz éve, 1998 szeptemberében nyitotta meg kapuit Magyarország egyik leg-
színvonalasabb irodaközpontja, a Graphisoft Park. Az egykori Óbudai Gázgyár 
helyén található park épületeinek alapterülete most 20 ezer négyzetméterrel bő-
vült, így összesen 75 ezer négyzetméteres területen már több mint 5 ezer maga-
san képzett IT szakembernek és több mint 1000 diáknak biztosít egyedi minősé-
gű munkakörnyezetet. A jubileumot szeptember 6-án ünnepelték.

Fotó: Antal István
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Hírösszefoglaló: A közgyűlés 
a csillaghegyi öblözet árvíz-
védelmi fejlesztésének része-
ként a pünkösdfürdői védmű 
megvalósítására további 1 
milliárd forintot biztosít több-
letfedezetként – erről 20 igen, 
3 nem szavazattal, 4 tartózko-
dás mellett döntöttek. 

A Szeneczey Balázs 
főpolgármesterhe-

lyettes által jegyzett elő-
terjesztés szerint a kivi-
teli tervezéshez szüksé-
ges feltárások során az-
zal szembesült a vállal-
kozó, hogy a meglévő 
töltéstestben három sza-
kaszon, összesen mint-
egy 700 méter hosszban, 
a 2002es árvizet köve-
tően megépített vízzáró 
fal a tendertervben meg-
adottnál kisebb kereszt-
metszettel rendelkezik. 
Így a szivárgásgátlásban 
feltételezett szerepe és 
a tendertervekben meg-
adott szivárgásszámítá-
sok felülvizsgálandók.

Módosítást igényel to-
vábbá, hogy a Barátpa-
takra korábban tervezett 
visszatöltésezés helyett 
az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság torkolati mű
tárgyra adott tervezői 
megbízást. A tervezett 
műtárgy és a pünkösd-

fürdői beruházás tender-
tervein megadott kezdő-
szelvény között mintegy 
100 méteren hiányzik az 
árvízvédelmi megoldás, 
amit műszakilag a pün-
kösdfürdői védműbe le-
het csak integrálni.

A módosítások több-
letköltsége csak a vállal-
kozói követelés részle-
tes kidolgozását és mér-
nök általi véleményezé-
sét követően határozható 
meg azzal, hogy a több-
letköltségek nem halad-
hatják meg a szerződéses 
ellenérték 50 százalékát 
– mutattak rá az elfoga-
dott előterjesztésben.

Tarlós István főpolgár-
mester jelezte: az elméle-
ti maximális keretet biz-
tosítják, hogy ne kelljen 
esetleg újra és újra köz-
gyűlési döntést hozni. A 
most jóváhagyott forrás 
nagyobb része vélhetően 
megmarad – mutatott rá.

Nevesített 
közterületek

Még 2015 folyamán a 
Testvérhegy északi részén 
(a Kocsis Sándor és Virá-
gosnyereg utca közti terü-
leten) fűszerekről, új utcá-
kat nevezett el a közgyű-
lés. Most ezt a kört bő-
vítették Kardamom köz, 

Turbolya köz és Vizimen-
ta utca elnevezésekkel. 

Közterület viseli a jö-
vőben Varsó érsekének 
nevét, Stefan Wyszyński 
utcaként. A kommunis-
ta diktatúrával szembe-
szálló lengyelek az évez-
red bíborosának nevez-
ték a hajlíthatatlan főpa-
pot (akit nagy valószínű-
ség szerint a közeljövő-
ben boldoggá avatnak.) 

A Fő tér melletti, Eser-
nyősként ismert szobor
kompozíciónak is teret 
adó helyszínt pedig Krú-
dy Gyula hőséről, Szind-
bádról nevezték el.

Plusz egymilliárd a pünkösdfürdői védműre

• A képviselők egyperces néma felállással adóz-
tak a nemrégiben elhunyt legendás sportriporter, 
Szepesi György emléke előtt. Szepesi Györgyöt ki-
emelkedő sportriporteri és újságírói munkája, ak-
tív közéleti tevékenysége, valamint a hazai sport-
történelemben játszott több évtizedes szerepe elis-
meréseként 2005-ben választották meg Budapest 
díszpolgárának.

Elkészült az ország út–Pünkösdfürdő utca csomópont felújítása. A HÉV-átjárónál lévő torlódá-
sok elkerülésének érdekében megváltozott a forgalmi rend: a Szentendrei út–Pünkösdfürdő 
utca főútvonal lett, míg az ország út alárendelt úttá vált. Megújult az útpálya teljes szerkezete, 
a gyalogos-átkelőhelyekhez középszigetek épültek, hogy biztonságosan lehessen átkelni az 
úttesten. Az ország út és Szentendrei út nyugati oldalán két méter széles járda épült, megújult 
a buszmegálló burkolata is. A beruházás során a zöldfelület is megújult (fa- és cserjeültetés, 
gyepesítés). A kerületi önkormányzat által meghatározott helyekre több mint 130 fát ültetnek

Megújult a békásmegyeri átjáró

Szeptember 1jétől új 
jegyvásárlási szabá-

lyok léptek életbe a HÉV
vonalakon: a Budapest 
közigazgatási határán kí-
vüli megállókban csak 
előre megváltott kiegé-
szítő jeggyel vagy bérlet-
tel lehet felszállni a sze-
relvényekre. Aki ezt el-
mulasztja, a vonaton csak 
pótdíj fizetése mellett vá-
sárolhat kiegészítő je-
gyet. Olyan, közigazgatá-
si határon kívül eső meg-
állónál felszállva, ahol 
nincs pénztár vagy jegy 
és bérletkiadó automa-
ta, továbbra is pótdíjazás 
nélkül lehet megvenni a 
jegyet a HÉVen.

Az utazási szabály 
megváltozására a MÁV 
és a BKK minden rendel-
kezésére álló módon és 
kommunikációs felüle-
ten – sajtóközleményben, 
a társaságok honlapján, a 
közösségi médiában, élő-
szavas helyszíni, illetve 
a járműveken elhangzó 
hangos utastájékoztatás-
sal, szórólapokon, plaká-

tokon – felhívja a figyel-
met. Az új szabály szep
tember 1jei hatályba lé
pésétől a hónap végéig 
tartó türelmi időszakot al
kalmaznak; ezen időszak 
alatt az ellenőrök még 
nem szabnak ki pótdíjat, 
de felhívják a figyelmet az 
elővételi jegyvásárlás kö
telezettségére.

A főváros közigazgatá-
si határán belüli felszál-
lás esetén nincs válto-
zás: a budapesti megál-
lóktól a közigazgatási ha-
táron kívüli megállókig 
történő utazás esetén to-
vábbra is pótdíj nélkül le-
het megváltani a kiegészí-
tő jegyet, amennyiben az 
utas rendelkezik Budapes-
ten belül érvényes jegy-
gyel vagy bérlettel. A köz-
igazgatási határon kívü-
li megállókból Budapest-
re utazva azonban – az új 
szabály szerint – csak elő-
re megváltott jeggyel vagy 
bérlettel lehet felszállni 
a HÉVre, amennyiben a 
felszállás helyén pénztár 
vagy automata üzemel.

Új utazási szabályok 
a HÉV-vonalakon

Fotó: Egri Dalma
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Folytatás az 1. oldalról
Ötven évvel ezelőtt, 1968-ban 
hunyt el Hamvas Béla, az 
egyik legjelentősebb szel-
lemtörténész, aki a tradíció-
kat hatalmas tudással és 
bölcsességgel mutatta be. 
Feleségével, Kemény Kata-
linnal a Remete-hegyen, 
majd házuk kibombázása 
után a Vihar utcában is lak-
tak. nevét 2011 óta sétány 
őrzi a Graphisoft Park mö-
gött, a duna mentén. 

Hamvast olvasni any-
nyi, mint a bölcsele-

ti tudományok eszenciá-
ját magunkba szívni. Az 
egyik legjelentősebb szel-
lemtörténész 1897. márci-
us 23án született Eperje-
sen. Pozsonyban nevelke-
dett, apja magyarnémet 
szakos tanár volt. Érettsé-
gi után önkéntes katonai 
szolgálatra jelentkezett, az 
orosz és ukrán fronton két-
szer is megsebesült, majd 
idegösszeomlást kapott. 
Mivel apja a szlovák hű-
ségesküt megtagadta Tria-
non után, a családot kiuta-
sították Pozsonyból, így 
Budapestre költöztek, ahol 
a bölcsészkar magyarné-
met szakos hallgatója volt. 
Emellett a Konzervatóri-
um zeneelméleti előadá-
sait látogatta, később új-
ságíró lett, majd a főváro-
si könyvtárban kapott ál-
lást. Latin és görög nyel-
vű művek mellett németül, 
franciául valamint angolul 
is olvasott. 

A Szigetkör alapító tag-
ja volt 1935ben. A klasz-
szikus görög hagyomá-
nyokból merítkező szelle-
mi szövetséget hoztak lét-
re társaival, melyhez töb-
bek közt csatlakozott Szerb 

Antal és Németh László 
is. Amikor 1937ben fele-
ségül vette Kemény Kata-
lin művészettörténészt és 
írót, lakást béreltek Óbu-
dán, a Remetehegy olda-
lában. Innen bombázták ki 
őket. A II. világháború alatt 
háromszor hívták be kato-
nai szolgálatra. A végkifej-
let idején Németországból 
megszökött, majd az oro-
szok elfogták, de tőlük is 
sikerült megmenekülnie. 
A háború alatt és után Lao
ce, Böhme, Hérakleitosz, 
Kungfuce, Henoch műve-
it fordította. Első esszékö-
tete, A láthatatlan történet 
1943ban jelent meg, és ek-
koriban írta a Scientia Sac-
ra című nagyesszét, a Tit-
kos jegyzőkönyv című esz-
székötetét, a Tabula Sma-
ragdina fordítását, kom-
mentárját, s befejezte az 
Unicornist, majd az Egye-
temi Nyomdának összeál-
lította az Anthologia Hu-
mana – Ötezer év bölcses-
sége című könyvet. Buda-
pest ostromakor házuk ta-
lálatot kapott, s könyvtára, 

kéziratai megsemmisültek. 
A Silentium egyik esszéjé-
ben ezt írja óbudai otthoná-
nak lebombázása után: „A 
sötét esztendőben minden 
földi vagyonomat elvesz
tettem. Valaki a birtokot le
vakarta rólam. Effektív lé
tezés csak a birtoklás teljes 
felszámolása után lehet. Itt 
kezdődik a valóság.”

A háború végét Óbudán, 
a Vihar utca 29. szám alatt 
töltötte, naplója tanulsága 
szerint iszonyatos nyomor-
ban és éhezésben. A szov-
jet megszállás után szin-
te azonnal zaklatni kezd-
ték, könyvtári állásából 
1948ban felfüggesztették 
és Blistázták, ami egyben 
azt is jelentette, hogy publi-
kációs és szerkesztői jogá-
tól megfosztották. Földmű-
vesigazolványt váltott ki, 
amelyben munkahelyéül 
sógora szentendrei kertjét 
jelöli meg. Gyümölcster-
mesztésből élt 1951ig, a 
Karnevált ebben az időben, 
Szentendrén írta meg, s a 
könyv az olvasók köré ben 
kézirat formájában har-

minc évig járt kézről kéz-
re, mígnem 1985ben, már 
halála után, nyomtatásban 
is megjelent. Szentend-
rei munkája után 1951től 
1964ig az Erőműberuhá-
zó Vállalat építkezésein 
vállalt munkát, mint rak-
táros, segédmunkás, gond-
nok, s eközben kihúzott 
asztalfiókjában szanszkrit-
ból, görögből és héberből 
fordított és írt. Ekkor kelet-
kezett a Patmosz című esz-
szégyűjteménye. 

Második nyugdíjazá-
sa után, 1968. november 
7én agyvérzésben halt 
meg. A szentendrei izbé-
gi temetőben nyugszik. 
Életműve felbecsülhe-
tetlen.          

Az addig névtelen köz-
terület 2011ben kapta a 
Hamvas Béla sétány ne-
vet. Kerületi kötődésű, 
kedvenc írója tiszteleté-
re Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezte a terü-
let elnevezését.              Sz

Utcáink, tereink névadói

Ősz a Hamvas Béla sétányon

Óbuda-Békásmegyer legna-
gyobb védett fasorát a volt 
gázgyári rakparton, a Ham-
vas Béla sétányon csodál-
hatjuk meg, a Graphisoft 
Parktól egészen a K-hídnál 
lévő portáig.

A több mint 100 juhar-
levelű platánt a Gáz-

gyár tisztviselőinek épített 
lakóteleppel egy időben 
1905ben telepítették. A 
csemeték hamar felcsepe-
redtek, és mára az arra sé-
tálók, kocogók, futók, ku-
tyasétáltatók legnagyobb 
örömére, szemet gyö-
nyörködtető zöld lombsá-

tort alakítottak ki. A sem-
milyen más fafajjal össze 
nem téveszthető platán-
fa jellegzetessége a vilá-
gos sárgászöld sima kéreg, 
amiről időnként különbö-
ző árnyalatú barna lemez-
darabok válnak le. A fa-
sor az 1980ban végrehaj-
tott koronakorrekció hatá-
sára jó egészségi állapot-
ban van, a viharok jelentős 
kárt nem okoztak. A kiszá-
radt egyedeket folyamato-
san pótolják. Érdemes arra 
sétálni, és gyönyörködni 
ÓbudaBékásmegyer ter-
mészeti szépségében.

Zumpf A.

Gázgyári platánfasor

Hamvas Béla: Aranynapok
„Ha csak néhány napra, vagy órára, van úgy, hogy egész hétre, sőt még to-
vább, de minden esztendőben visszatér az idő, amit szeretnék úgy hívni, hogy: 
az aranynapok. A föld a nyárvégi esőktől újra nedves és puha. A levelekről a 
víz a port lemosta, s a lomb újra zöld. A hajnalok frissek, de a nap még meleg. 
S a hegyeken alkonyatkor langyos a nyugati szél. Aranynapoknak ezt az időt 
azért neveztem el, mert a szeptember színe az arany. A levegőben apró ragyo-
gó szemecskék tündökölnek, és ha az ember a hegytetőről a síkságra néz, úgy 
látja, hogy a tájat fénylő aranypor vonja be. A ragyogó ködben, a csillogó párá-
ban a kertek lustán pihennek, s ettől a szendergő lassúságtól érik meg a szőlő, 
válik az alma habossá, ízesedik meg a dió, a mandula, az őszibarack és a szil-
va. Arany mézben úszik a föld, és a napfény úgy fénylik, mint a sárga olaj. Reg-
gel tavasz van, délben nyár, este ősz, az akác virágzik, a cinke szól, az erdei 
pacsirtát egész éjjel hallom a völgyből, olyan ez az idő, mint az egész év ösz-
szefoglalása, de kimondhatatlan békével és szelíden, mintha bölcs emlékezet 
képe lenne, s a bűbájos melankóliába feloldaná.” Fotó: Egri Dalma
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Kórus- és 
tánctalálkozó

• A Krottendorf Német Ha-
gyományőrző Egyesület 
szeptember 15-én 16 órá-
tól a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban kórus- és 
tánctalálkozót szervez. (A 
belépés ingyenes. Cím: 
Csobánka tér 5.)
• A Hagyományőrző Né-
met Nemzetiségi Kórusba 
és tánccsoportba új tago-
kat várnak. Egy-két próbát 
megér, hogy meghallgas-
sák hogyan zajlik az élet 
a kórus- illetve a táncpró-
bán. Jelentkezni lehet a 
06-70-685-2122-es tele-
fonszámon.

A Krúdy Kör hírei
• Az óbudai Krúdy Gyu-
la Irodalmi Kör elnök-
ségi üléssel nyitotta az 
őszi szezont szeptem-
ber 13-án a Kéhli ven-
déglő Krúdy szalonjá-
ban. A hivatalos prog-
ram után a KLÁRIS cí-
mű folyóirat szerkesztő-
sége és az Élhető Világ 
Klub mutatkozott be.
• Kanizsa József író, 
költő, a Krúdy Kör tit-
kára, Kőbánya díszpol-
gára „60. év az iroda-
lomban, a Rám szabott 
sors” című 50. kötetét 
mutatja be szeptember 
17-én 17 órakor a Kőrö-
si Csoma Sándor Kultu-
rális Központban (KÖ-
SZI-Kő-café, X. Előd 
utca 1., Óbudáról meg-
közelíthető a 9-es autó-
busszal.) 

Brácsaest 
a könyvtárban

A Fő téri könyvtárban 
az „Ahogy még nem 
hallották” programso-
rozat első vendége Bo-
tos Veronika, a Magyar 
Állami Operaház szó-
ló brácsása lesz szep-
tember 18-án 17.30 
órától. Az érdeklődő-
ket zenével, beszélge-
téssel és sok anekdo-
tával fűszerezett estre 
várják. (A rendezvény-
re a belépés ingyenes, 
a részvételi szándékot 
kérik előre jelezni tele-
fonon, vagy e-mailben: 
368-8476; fszek0307@
fszek.hu. A könyvtár cí-
me: Fő tér 5.)

Takarásban címmel jubileumi 
válogatás látható a Munká-
csy-díjas Tenk László festő-
művész életművéből és utób-
bi 10 évének alkotásaiból.

Az Esernyős Galéria 
őszi időszakának el-

ső kiállítása Tenk László 
alkotásaiból nyílt szept-
ember 4én. A mai napig 
aktív festő Nagybányán 
született, mestere Ber-
náth Aurél volt, a klasz-
szikus művészetfelfogás 
egyik kiemelkedő ha-
zai képviselője, 2016tól 
ÓbudaBékásmeg yer 
díszpolgára. „Ebből a vi
lágból veszem a követ – 
írja magáról –, hogy új
raépítve jobb legyen. 
Köveim: arcok, virágok, 
mozdulatok, tárgyak, ut
cák, hangulatok, csak a 
kötőanyaga más, a sze
retet.”

Tenk László festésze-
te a látott, a személyes és 
megélt élményből kiin-
duló, a közlés és az önki-
fejezés művészi szándé-
kán alapuló figurális fes-
tészet. A maga útját já-
ró művész, akinek nem 
célja a kortárs művészet 
progresszív kritériuma-
ival diskurzust folytat-
ni, hanem a lélekből fa-
kadó érzelmek, hangula-
tok, képzelet, ösztönök 
és gondolatok mozgását, 
a tartalommal való sze-
mélyes kapcsolat lénye-
gét visszaadó művészet 

értékeit vallja. Az utóbbi 
10 évben készült alkotá-
sai ékes bizonyítékai en-
nek.

Tenk László komoly 
szerepet játszik a kerü-
let kulturális életében. 
Az azóta meghatározóvá 
vált TArt Alapítványt fe-
leségével,  Tenk Zsóka 
gobelinszövővel közösen 
hozta létre 1990ben az-
zal a céllal, hogy segítse 
a mai magyar képzőmű-
vészet hazai és külföldi 
megismertetését,  a kü-

lönböző művészeti ágak, 
az alkotók és a művé-
szettörténészek közöt-
ti kapcsolat elmélyíté-
sét,  valamint egy óbu-
dai kortárs képzőművé-
szeti gyűjtemény alap-
jainak megteremtését.  
Nem túlzás azt állítani, 
hogy Óbuda művészet-
barát közönsége számára 
ez a vállalt kultúrmisz-
szió jelenti a legjelentő-
sebb szakmai kapcsoló-
dást a modern magyar 
képzőművészet irányá-

ba. A festőművész nem 
véletlenül nyerte el elő-
ször az Óbuda Kultúrájá-
értdíjat, majd lett Óbu-
daBékásmegyer dísz-
polgára.

Az eseményen Garami 
Gréta művészettörténész 
személyes hangvételű 
nyitóbeszéde után Bús 
Balázs polgármester kö-
szöntötte a Munkácsydí-
jas művészt:  Lászlóban 
én mindig a jó kedvű, 
tettre kész alkotót láttam, 
aki inspirációért, krea-
tív elgondolásokért soha-
sem ment a szomszédba. 
Szereti hivatását, szabad 
és független, műveiben 
is önazonos. A zene, az 
irodalom és a képzőmű-
vészet világában számos 
példát találunk gyötrődé-
sek által születő zseniális 
alkotásokra. Tenk Lász-
ló viszont a képzőművé-
szeti főiskolától kezdve 
az egyenes utat járja. Ké-
pességeit jól használva 
vált sikeres és elismert 
művésszé. Hálás vagyok 
a sorsnak, hogy a hiva-
tal épületében, az ottho-
nomban és a hivatali szo-
bámban is Tenk Lász-
ló képei vehetnek körül, 
mert így általuk egyszer-
re kalandozhatom a szá-
momra leginkább kedves 
helyszíneken: Erdélyben, 
a mediterrán tájakon és 
természetesen Óbudán. 

(A jubileumi váloga
tás, mely a Munkácsy-dí
jas Tenk László festőmű
vész életművéből és utób
bi 10 évének alkotásaiból 
áll, október 5-ig tekinthető 
meg a Fő tér 2. szám alatti 
Esernyős Galériában.)

Jubileumi válogatás Tenk László alkotásaiból

Lélekből fakadó érzelmek a festővásznon

Az ásatások 
hőskora

Időszaki kiállítás nyílt Ku-
zsinszky Bálint egykori 
múzeumigazgató emlé-
kére, halálának 80. év-
fordulója alkalmából az 
Aquincumi Múzeum „Dir-
ké” védőépületében. A 
régész nevéhez fűződik 
Aquincum feltárásának 
elindítása. A tárlat októ-
ber 31-ig látogatható. Fotó: Antal István
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Mottó:„Tekints az égre, 
és lásd meg!” (Jób 35,5)

A fesztiválok idejét éljük, me-
lyek között a már tizenkét 
éves, nemzetközi minősítés-
sel rendelkező Ars Sacra 
Fesztivál egyedi. Segít meglát-
ni, amit rohanó világunkban 
nehezen veszünk észre, ki-
emel a hétköznapokból és rá-
mutat a személyes Istenre, aki 
áthatja teremtett világunkat.

A z Ars Sacra Alapít-
vány a kultúra meg-

határozó szereplőit és in-
tézményeit kéri fel or-
szágos szinten, hogy 
csatlakozzanak a zsidó
keresztény kultúrkör-
höz kapcsolható művé-
szeti alkotások bemuta-
tásához. Ebben az évben 
több mint 100 települé-
sen, közel 600 ingyenes 
program várja a látoga-

tókat, 11 műfajban. Szín-
vonalas zenei kínála-
tot, kiállításokat, irodal-
mi esteket, színházi és 
szakmai előadásokat, sé-
tákat, tárlatvezetéseket, 
lelki és gyerekprogra-
mokat találnak az érdek-
lődők a 40 ezer példány-
ban nyomtatott program-
füzetben (Papageno ma
gazin különszáma) és a 
honlapon (www.arssac
ra.hu) – tudtuk meg az 
alapítvány kurátoraitól a 
szeptember 4ei sajtótá-
jékoztatón.

 Az Ars Sacra Alapít-
vány minden év szeptem-
berének harmadik szom-
batján (most szeptember 
15-én), a Kulturális Örök-
ség Napjainak szervező-
ivel összefogva meghív-
ja a történelmi egyházak 
képviselőit, hogy nyis-
sák meg templomaik ka-

puját, és színes kulturális 
programokkal várják az 
érdeklődőket. A Nyitott 
Templomok Napja kez-
deményezéshez 50 tele-
pülés 100 temploma csat-
lakozott Abasártól Vizso-
lyig, két határon túli tele-
püléssel, Csíksomlyóval 
és Csíkszentkirállyal.

A fesztiválon immár 
harmadik alkalommal 
rendezik az Ars Sacra 
Filmfesztivált. Bár ne-
véhez hű marad, nem le-
szűkíti, inkább kibőví-
ti a szentség, a szakrális 
téma fogalmát. A beér-
kezett 83, két évnél nem 
régebbi filmből mintegy 
fél tucat a szomszédos, 
magyarlakta országok-
ból érkezett. Az öttagú 
zsűri – Dér András film-
rendező, Gelencsér Gá
bor filmesztéta, Domb
rovszky Linda filmrende-

ző, Komlósi Orsolya pro-
ducer, Gőbel Ágoston új-
ságíró – döntése alapján a 
filmrajongók 44 alkotás-
sal ismerkedhetnek meg 
a Tabán ArtMoziban (I. 
Krisztina körút 87-89.) 
szeptember 16. és 23. 

között, a 16tól 20 órá-
ig tartó ingyenes vetíté-
seken. (A Papageno ma
gazin ingyenes különszá
mában a fesztivál vala
mennyi budapesti és or
szágos programja meg
található).             K. M. 

Több száz ingyenes programra várják az érdeklődőket

Belső utazás az Ars Sacra Fesztiválon

Szeptember 14.
For You Acapella együttes koncertje
Óbudai Társaskör
1036 Budapest, Kiskorona utca 7.
19.00 Öt fiatal énekes Szlovákiából, akik 
úgy döntöttek, egyesítik hangjukat és hang-
szerek használata nélkül populáris hazai 
és külföldi slágereket szólaltatnak meg a 
capella stílusban. Rendszeresen koncertez-
nek fesztiválokon és kulturális rendezvé-
nyeken.

Nyitott templomok napja
Szeptember 15.
Óbuda-Hegyvidék Szentháromság Plébánia
1032 Budapest, Vörösvári út 110.
Történelmi időutazás Óbuda-Hegyvidék 
szakrális épületeihez
A Cella Trichora (4. század), a Trinitárius 
templom (18. század), a Kiscelli kálvária 
(19. század), a Szent Vér kápolna (19. szá-
zad) és a Szentháromságtemplom (20. szá-
zad) bejárása busszal, valamint könnyű sétá-
val. Találkozás a Cella Trichoránál. Regiszt-
ráció szükséges az arssacra@arssacra.hu 
emailcímen, vagy személyesen a Szenthá-
romságplébánián. Nyitva: 15.4518 óráig.

Szeptember 15.
MusicaSacra – a Tavasz Nőikar hangversenye
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipa-
ri Múzeum
1036 Budapest, Korona tér 1.

16.00 Musica Sacra – a Tavasz Nőikar 
hangversenye a múzeumban. Műsorukban 
Mendelssohn, John Rutter, Kodály Zol-
tándalokat, gospeleket és spirituálékat éne-
kelnek. A belépés díjtalan!

Szeptember 18.
Egy zarándokhely emlékezete – A kiscel-
li kolostor története a XVIII. századtól 
napjainkig
Kiscelli Múzeum
1037 Budapest, Kiscelli utca 104.
17.00 A vezetésen a látogatók bejárhatják a 
trinitárius kolostor templomát, kriptáját és 
refektóriumát, és arra is fény derül, hogy 
néznek ki ma az egykori szerzetesi cellák. 
A részvételhez előzetes bejelentkezés szük-
séges a kapcsolat@kiscellimuzeum.hu e-
mailcímen.

Szeptember 19.
Tizenöt zsoltár – Sebestyén Márta, Gryl-
lus Dániel, Gryllus Vilmos előadása
Csillaghegyi Református Templom
1039 Budapest, Vörösmarty utca 2.
18.00 Tizenöt zsoltár – Sebestyén Már
ta, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos elő-
adása. A Zsoltárok Könyve az Ószövet-
ség 150 részből álló imádság és ének-
gyűjteménye. Ezen a hangversenyen ti-
zenöt zsoltár hangzik fel mai feldolgo-
zásban. Zene: Gryllus Dániel, versek: 
Sumonyi Zoltán.

Szeptember 20.
Egy zarándokhely emlékezete – A kiscel-
li kolostor története a XVIII. századtól 
napjainkig
Kiscelli Múzeum
1037 Budapest, Kiscelli utca 104.
17.00 A vezetésen a látogatók bejárhatják a 
trinitárius kolostor templomát, kriptáját és re-
fektóriumát, és arra is fény derül, hogy néz-
nek ki ma az egykori szerzetesi cellák. A rész-
vételhez előzetes bejelentkezés szükséges: 
kapcsolat@kiscellimuzeum.hu emailcímen.

Szeptember 21.
Templomaink titkai
Szent József-kápolna
1035 Budapest, Kórház utca 37.
17.00 Az előző évekhez hasonlóan idén is 
bejárhatjuk Óbuda 4 keresztény felekeze-
tének templomát a házigazda papok és lel-
készek idegenvezetésével. Szeretettel vár-
juk az érdeklődőket a körülbelül 2,1 kilo-
méteres sétára, melynek során bepillantha-
tunk templomaink és hitünk titkaiba, és kö-
tetlen légkörben ismerkedhetünk.

Szeptember 21.
Az egyházi népének gyökerei
Csillaghegyi Jézus Szíve-templom
1039 Budapest, Lehel utca 14.
16.30 Bozóky Mihály életéről és munkássá-
gáról szóló könyvet korabeli hangszeres ze-
nével mutatja be a Kecskés együttes.

Megnyitó
Az Ars Sacra Fesztivál ünnepélyes megnyitóját. 
szeptember 14-én tartották a Magyar Nemzeti Mú-
zeumban. Egyházi fővédnök: Erdő Péter bíboros, 
prímás, Esztergom-budapesti érsek. Világi fővéd-
nök: Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

   III. kerületi eseményei 
(A programok ingyenesek)
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Szeptember 22.
Gloria in excelsis Deo – A Savaria Ba-
rokk Zenekar koncertje
Óbudai Evangélikus Templom
1034 Budapest, Dévai Bíró Mátyás tér 1.
19.00 Gloria in excelsis Deo – hangverseny 
J. S. Bach műveiből. Közreműködők: Sa-
varia Barokk Zenekar, Jónás Krisztina és 
Ducza Nóra – szoprán, Kéringer László – 
tenor, Vitárius Piroska – hegedű, Karasszon 
Dénes – gordonka. Művészeti vezető: Né
meth Pál.

Szeptember 22.
Az Albert Schweitzer Kórus és Zenekar 
koncertje
Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia-
templom
1036 Budapest, Lajos utca 168.
19.00 Műsoron: Schubert: V. szimfónia, 
Stabat mater (fmoll). Közreműködik az 
Albert Schweitzer Kórus és Kamarazene-
kar, valamint énekes szólisták. Vezényel: 
Kenessey László.

Szeptember 22.
Felbukfencezni az égbe
Óbudai Társaskör
1036 Budapest, Kiskorona utca 7.
19.00 Két világ úszik át egymásba ezen az 
estén. Juhász Gábor kozmikus gitárjátéka 
és Lackfi János metróaluljárótól csillagokig 
kalimpáló, nagyobb ívű költeményei föld-
höz ragadt valóságba kalauzolnak, ahol a 
gravitációt időnként mégis felfüggeszti va-
laki.

Szeptember 22.
Egyház és népzene
Csillaghegyi Jézus Szíve-templom
1039 Budapest, Lehel utca 14.
16.30 A közelgő Szent Mihálynapra ké-
szülve az Óbudai Népzenei Iskola tanárai, 
diákjai meghívott népzenészekkel együtt az 
arkangyalhoz kötődő népi dallamok közös 
éneklésére, zenés áhítatra hív a szombat es-
ti mise előtt és a szombat esti misére.

Szeptember 22.
Isten, ember, világ
Csillaghegyi Jézus Szíve-templom
1039 Budapest, Lehel utca 14.
15.00 Pódiumbeszélgetés a test és a lé-
lek harmóniájáról, és arról, hogy a harmó-
nia megteremtését miként segíti a katolikus 
hit, és arról, hogy mi lehet a szerepe az idén 
90 éves templomnak és egyházközségnek. 
Vendég: Schäffer Erzsébet, dr. Csókay And
rás, Rieger Tibor.

Szeptember 23.
Óbudai felekezeti séta
Találkozó az Óbudai Múzeum Szentlélek 
téri recepcióján
1033 Budapest, Fő tér 1.
14.00 Óbuda változatos vallási életének 
színtereit járjuk be: Szentháromságszo-
bor, Szent Péter és Pál Főplébániatemp-
lom, szalézi rendház, zsinagóga, a Kálvin 
közi református templom és parókia. Felfe-

dezzük az óbudai evangélikus gyülekezetet 
és az új vallási mozgalmakat. Regisztráció: 
programok@obudaimuzeum.hu

Szeptember 23.
Az Óbudai Temető szakrális emlékei – te-
metőséta
Óbudai Temető
1037 Budapest, Bécsi út 365-371.
10.00 Találkozás: az Óbudai Temető főbe-
járati térségén, a temetőkápolna közelében. 
A sétát vezeti: Szilágyi Rita, a temető ide-
genvezetője. A részvétel előzetes regisztrá-
ciót nem igényel. Információ: szilrita@cit
romail.hu

Szeptember 23.
Óbudai Kamarakórus koncertje
Szent József-templom
1038 Budapest, Templom utca 18.
19.00 PaterNoster – Évszázadok egyházi 
muzsikája. Műsoron: Tallis, Gallus, Schütz, 
Monteverdi, Stravinsky, Vasks és mások 
művei. Vezényel: Erdős Ákos, közreműkö-
dik: Király Judit – szoprán, Király Miklós 
– orgona.

Szeptember 23.
Ünnepeljünk együtt
Csillaghegyi Jézus Szíve-templom
1039 Budapest, Lehel utca 14.
10.00 Ünnepi szentmise a Schola Liturgica 
kórus közreműködésével. Kórusvezető Ki-
rály Miklós.

Kiállítások
Szeptember 15-23.
„Amikor Ég és Föld összeér” – kiállítás 
Tremmel-Hudik Katalin alkotásaiból
Óbudai Szaléziak, Segítő Szűz Mária 
Lelkészség
1032 Budapest, Bécsi út 175.
Tremmel-Hudik Katalin restaurátori és mű-
vésztanári pályája mellett autonóm alkotó 
művészként is kiállít. Alkotásai alapvető-
en figurális olajképekként szakrális témák-
ban készülnek, újszerű keresztény képi iko-
nográfiát alkalmazva egy elmélkedő, hívő 
keresztény ember gondolatait mutatják be. 
A kiállítás látogatásához előzetes időpont-
egyeztetés ajánlott.
Kiállításmegnyitó: szeptember 14én 18 
órakor. Csány Péter SDB szalézi atya a szo-
kásos megnyitóktól eltérően a festmények-
ből kiindulva rövid elmélkedéseket, képme-
ditációkat tart. Fuvolán közreműködik Dá
vid Boglárka, a Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem hallgatója. Nyitva: 09.15.23. 
10.00–18.00.

Szeptember 16-20.
Én vagyok az – A test epifaniája II. – 
Bukta Norbert festőművész kiállítása
Óbudai Kulturális Központ
1032 Budapest, San Marco utca 81.
Én vagyok az – A test epifaniája II., Bukta 
Norbert festőművész kiállítása. Alkotótár-
sak: Benyovszky Szűcs Domonkos és Gant
ner Dániel festőművészek. A kiállítást meg-
nyitja: Gájer László római katolikus pap. 

Megnyitó: szeptember 14én 18 órakor, 
ahol levetítik Hőnigh Huba festő filmjét. 
Nyitva: október 5-ig, hétköznapokon 9től 
16 óráig.

Szeptember 15. és 17.-22.
Simon András: Istenről beszélő vonalak
3K – Kaszásdűlői Kulturális Központ
1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.
Kiállítás azoknak, akik nemcsak szóban, 
hanem a vonalak nyelvén is szeretik a so-
katmondó egyszerűséget. Simon András 
letisztult, egyvonalas grafikái elgondol-
kodtatnak, érzéseket keltenek és tanúságot 
tesznek Isten szeretetéről. Megtekinthető 
október 31ig a 3K nyitvatartási idejében. 
(Részletekért keresse fel a www.kulturkoz
pont.hu weboldalt.)

Szeptember 15-23.
Holland – magyar református kapcsola-
tokat bemutató kiállítás
Csillaghegyi Közösségi Ház
1039 Budapest, Mátyás király út 11–15.
11 rollupból álló kiállítás a holland–ma-
gyar református kapcsolatok bemutatására 
a reformáció 500 éves évfordulója alkalmá-
ból. A kiállítás megalkotói: Millisits Máté 
művelődéstörténész és Kelemen Gábor gra-
fikus designer. A kiállítás szeptember 30ig 
tekinthető meg a közösségi ház nyitvatartá-
si idejében.

Szeptember 15-21.
Keresztek, feszületek, pléhkrisztusok 
Óbudán – Zumpf András fotókiállítása
Békásmegyeri Közösségi Ház
1039 Budapest, Csobánka tér 5.
Zumpf András fotográfus 1980 óta él Bé-
kásmegyeren, rendszeresen fényképezi 
Óbuda természeti, kulturális objektumait, 
az utcai művészet (street art) tárgyait, kü-
lönös tekintettel a graffitire. A kiállítást Bús 
Balázs, ÓbudaBékásmegyer polgármeste-
re nyitotta meg szeptember 13án. Nyitva: 
szeptember 28-ig a közösségi ház nyitvatar-
tási idejében.

Szeptember 16-23.
Mohay-Rodler Rita, Pálinkás Ildikó és 
Bartha Tamás közös kiállítása
Boldog Özséb Plébánia és Közösségi Ház
1039 Budapest, Lékai Bíboros tér 1.
Pálinkás Ildikó festett kavicsai, Bartha Ta-
más természetfotói és MohayRodler Ri-
ta festményei, melyeket az istenhit kapcsol 
össze, adják a kiállítás változatosságát. Ki-
állításmegnyitó: szeptember 15én 17 óra-
kor.
Nyitva: szeptember 16. 9.3011.30; szep
tember 17.22. 14.3016.00; szeptember 23. 
9.3011.30.
(A programokról bővebb információk a 
www.ars-sacra.hu oldalon.)

Az oldalpárt összeállította Klug Miklós
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Poór Gyula professzor az országos Reumatoló-
giai és Fizioterápiás Intézet (oRFI) főigazgatója. 
nevéhez fűződik a nemzeti osteoporosis Prog-
ram elindítása. A tévénézők a Szerelmes földrajz 
című műsorban is láthatták. Mindent tud a város-
rész történelméről és építészetéről. lebilincselő 
az előadásmódja, és valóban: szerelmes Óbudá-
ba. A portréfilm nyomán mi is képzeletbeli útra 
indulunk a városrészben.

Poór Gyula professzor orvos, reumato-
lógus, belgyógyász, egyetemi tanár, az 

MTA doktora. Kutatási területe a csontrit-
kulás és más mozgásszervi csontbetegsé-
gek, az ízületi gyulladások és a környezet
egészségügy. Munkássága jelentős a kösz-
vényes vesekárosodás korai megállapítása 
területén. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) tudományos tanácsadója. 2000től 
az Országos Reumatológiai és Fizioterá-
piás Intézet (ORFI) főigazgatója. Nemzet-
közileg is elismert tudományos és oktatói 
munkásságát 2010ben BatthyányStratt-
mann Lászlódíjjal, 2015ben a Magyar Ér-
demrend Középkeresztje kitüntetéssel ju-
talmazták. Felesége tanárnő, három gyer-
mekük van. Születése óta Óbudán él.

- Szakmai önéletrajza szerint pályája 
nyílegyenes volt, kitérők nélkül. Jól vettem 
ki a sorok között, kezdetektől az ORFI-ban 
dolgozik?

 Az egyetem elvégzése után mindjárt az 
ORFIba kerültem, és megszereztem a re-
umatológia szakképesítést. Az intézmény 
élén Bozsóky Sándor professzor állt. Ő hí-
vott ide. Az immunológia és a reumatoló-
gia területén végzett úttörő munkássága 
rám is hatott, és úgy gondoltam, én is sze-
retnék részt vállalni ebben a nemes és iz-
galmas feladatban. Tulajdonképpen 1977 
óta itt vagyok, a belgyógyász szakvizsgám 
hozott kitérőt, illetve egy ideig a tengeren-
túlon, a Mayo klinikán dolgoztam a ’90es 
években. 2000 óta vagyok az ORFI főigaz-
gatója. Fontosnak tartom elmondani, hogy 
az ellátás színvonala intézményünkben fo-
lyamatosan emelkedik, ami közelről érinti 
a III. kerületből érkező betegeket is. Nap-
rakész diagnosztikával és terápiával fogad-
juk a hozzánk fordulókat. Az intézet pedig 
hamarosan új, XXI. századi technikával fel-
szerelt szárnnyal és szolgáltatásokkal bő-
vülhet. 

Kiscell, a Paradicsom
- Térjünk vissza picit az ön életútjára! 

Ugorjunk egyet szülőföldjére, Óbudára! A 
már említett portréműsorban jóleső volt lát
ni, ahogy a városrészről beszélt. 

 Óbuda a föld alatt és a föld felett is egy 
kincsesbánya, ami a történelmi és termé-
szeti értékeket illeti. Itt születtem, itt nőt-
tem föl, itt élek ma is. Ide kötnek a gyöke-
reim, az emberek, az ismerősök, a házak, a 
szép emlékek. Jó ide mindig hazajönni, bár-

hová is visz az élet. És örömmel konstatá-
lom, hogy a városrész szépen fejlődik. Fo-
lyamatosan épül és szépül. Közösségek ala-
kulnak, gazdag a kulturális és sportélete. 

Többször lett volna rá lehetőségem, de 
soha meg sem fordult a fejemben elköltöz-
ni innen. Apai nagyanyai oldalon Braun
haxlerek vagyunk. Mi is ápoltuk ezt a ha-
gyományt gyermekkoromban. A Szőlő ut-
cai Faluház mögött, a Föld utcában állt a 
szülőházam, amely a szanálás áldozatául 
esett. A közeli grundon rengeteget fociz-
tunk. A sarkon lévő házba jártam Stefi néni-
hez, aki zongorázni és németre tanított. Ké-
sőbb Nádas Zoltán atya személyében kivá-
ló, elképesztő kultúrájú házitanítóm lett. A 
holt és élő nyelvek mellett minden egyéb-
re oktatott, többek közt teológiára és filo-
zófiára. A Kiscelli utcai általános iskolába 
jártam. Itt aztán meg lehetett tanulni a tár-
sadalmi együttélés alapszabályait. Ide jár-
tak a BelsőÓbudáról származó polgári, hi-
vatalnoki családok gyerekei, és a téglagyári 
egyszerűbb családok gyerekei is. A Kiscel-
li park környéke pedig nekünk maga volt a 
Paradicsom. A kastély közelében lévő Csi-
garét és a „gödör” volt a kedvenc helyünk. 
Utóbbi eredetileg egy bombatölcsér, amit 
elsősorban azért szerettünk, mert innen 
nem gurult ki a labda. Fociztunk, számhá-
borúztunk, fűcsomócsatákat vívtunk, fut-
károztunk. A sárkányra több százszor fel-
másztunk. A családunkat ért, politikailag 
rendkívül nehéz időszak ellenére békés és 
nyugodt gyermekkorunk lehetett. Az Árpád 
Gimnáziumban érettségiztem. Fantasztikus 
tanáraim voltak. Többször is kiérdemeltem 
a jó tanulónak és jó sportolónak járó Kalo-
kagathiadíjat. Valószínűleg Karádi Károly 
tanár úr biológia órái is sokat nyomtak a lat-
ban, hogy feléledjen természettudományos 
érdeklődésem. Biztosan szerepe volt abban, 
hogy orvos lettem.

A szakrális negyed
- A filmben mesélt arról is, hogyan kap

csolódik össze élete egy-egy fontosabb ese
ménye és az egyes helyszínek. Szó esett a 

városrész szakrális negyedéről és családjuk 
egyik fő összetartó erejéről, a hitről.

 Többek közt az óbudai Szent Péter és 
Pál Főplébániatemplom egyik ékességéről, 
a Szűz Máriaoltárról és annak kegyszob-
ráról is beszéltem. Utaltam rá, hogy Óbu-
dán a Máriatisztelet mindig is rendkívül 
erős volt. A mi családunkban különösen, hi-
szen édesanyám Kisboldogasszony napján, 
szeptember 8án hozott engem a világra. In-
nen fakad, hogy e napon mindig elmegyünk 
a máriaremetei kegyhelyre, és a csíksom-
lyói látogatások is egyre gyakoribbak let-
tek az életemben. A hit az ötvenes években 
egyik mentsvárunk volt. Érettebb fejjel a hi-
tet racionális szempontok is megerősítették 
bennem. Nem a kötelező rutin része, hanem 
olyan segítség az ember életében, amit más-
honnan nem kaphat meg. II. János Pál pápá-
nak van egy enciklikája, melynek címe Hit 
és ész. Ez az a két szárny, amellyel az em-
ber felemelkedhet. Zseniális meglátásnak 
tartom. 

Krúdy negyede
és más „finomságok”

Óbuda szakrális negyede egyúttal Krúdy 
negyede is. A professzor úrnak ehhez kap-
csolódóan is van jó története. 

 A családi legendárium szerint apai 
nagyapám, akit történetesen szintén Gyu-
lának hívtak, és Óbuda megbecsült, jómó-
dú és gavallér polgára volt, gyakran mula-
tott együtt Krúdyval. Támogatta, hitelezett 
is neki. Nagynéném elmondása szerint egy-
szer még Bécsbe is kikocsiztak roppanós 
virslit enni. Azt, hogy valójában mit is csi-
náltak ott egy hétig, arról nem szólt a fáma. 
Egyébként a Kéhli vendéglőbe én is gyak-
ran járok a családommal, és Szindbád ked-
vence az enyém is. 

„Önmagad túlsó partjára érj!”
- A portréfilmbeli beszélgetést egy ars po

eticaként is felfogható szép gondolattal zár
ta. Megosztaná ezt olvasóinkkal is? 

 Úgy gondolom, hogy az embernek éle-
te során folyamatosan törekednie kell arra, 
hogy önmaga túlsó partjára érjen, az embe-
ri erények kerekedjenek felül benne a rosz-
szal, a gyengeségekkel szemben. Erőfeszí-
téseink jutalmául kiérdemelhetjük az isteni 
kegyelmet és az isteni erényeket, a hitet, a 
reményt és a szeretetet. Ezek birtokában ta-
lán a Jóisten méltó társai lehetünk a világ 
optimálisabb működésében, ami földi éle-
tünk végső célja. Természetesen minél több 
javat kap valaki élete során, annál nagyobb 
a felelőssége. Önmagával szemben, az égi-
ekkel és embertársaival szemben is. És ez a 
közösségi elköteleződés nemcsak a család-
ra, a barátokra, az ismerősökre, a munkatár-
sakra igaz, hanem szűkebb és tágabb pátri-
ánkra, tehát szülőföldünkre és hazánkra is. 

Szeberényi Csilla

Óbuda, ahogy Poór Gyula professzor látja

„Kiscell környéke maga volt a Paradicsom”
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Jógaterápiás csoport
Szeptembertől szerda délelőttönként 10-től 11.30 óráig  jógaterápiás csoport indul. A 
foglalkozások nyitottak, indulás után is lehet csatlakozni, de előzetes jelentkezést kér-
nek. Kinek ajánlják? Mindenkinek, aki szeretne kicsit fellélegezni, a stresszt, a minden-
napi feszültséget jobban kezelni. Az alkalmakon a teljes testet átmozgató, nyújtó-lazító 
gyakorlatokat végeznek és relaxációs technikákkal ismerkednek meg. A jóga folyamatá-
ban megtapasztalhatják azt az énüket, amely a hétköznapinál nyugodtabb, örömmel és 
bölcsességgel teli. Mit kell hozni az órákra? A gyakorlást laza, a légzést és mozgást 
nem akadályozó kényelmes ruhában végzik, tornacipő nélkül. Matracokat biztosítanak, 
de a relaxációhoz ajánlott egy vékony plédet vagy pulóvert hozni. Helyszín: RING (Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ, Víziorgona utca 7.) Időpont: szerdánként 10-11.30. A fog-
lalkozást vezeti: Fenyőné Piro Krisztina, pszichológus, jógaterapeuta. Jelentkezni lehet a 
06/20-576-9383-as telefonszámon.

Lapzártakor érkezett: A tár-
sasházi közös képviselők-
nek és a lakásszövetkezeti 
tisztségviselőknek tartott 
fórumot az önkormányzat a 
Békásmegyeri Közösségi 
Házban szeptember 11-én. A 
téma a közösségi együttélés 
szabályairól szóló rendelet-
tervezet volt.

A képviselőtestület 
júniusi ülésén első 

fordulóban elfogadta a kö-
zösségi együttélés szabá-
lyairól szóló rendeletter-
vezetet. A lakosság szep
tember 30ig tehet javas-
latot a szabályok alakítá-
sára. Ennek szorgalmazá-
sára szervezték a fórumot 
is, melynek házigazdája 
az Óbudai Vagyonkezelő 
Nonprofit Zrt. volt. A kö-
zösségi együttélés szabá-
lyairól szóló önkormány-
zati rendelettervezetről-
Kiss Anita jegyző adott 
tájékoztatást.

Hangsúlyozta: fontos ki
té tel, hogy a leendő szabá-
lyozás ne legyen ellentétes 
magasabb rendű jogsza-
bállyal. Továbbá nem tar-
talmazhat a rendelet olyan 
tényállást, amelyet ma-
gasabb szintű jogszabály 
bűncselekménynek vagy 
szabálysértésnek minősít 
illetve szankcionál. 

Az önkormányzat cél-
ja a rendelettel olyan sza-
bályrendszer létrehozása, 
amelynek betartásával 
csökkenhetnek a közös-
ségi együttélésből adódó 
konfliktusok. 

A leggyakoribb 
panaszok

A hivatal szakemberei-
hez leggyakrabban a han-
goskodó szomszédok, a 
hangosan ugató kutyák, 
a házirend be nem tartá-

sa, a lakás eláztatása és a 
lomok gyűjtögetése mi-
att érkeznek bejelentések. 
Nem egyszer előfordul, 
hogy az egyik ingatlanról 
a másikra átlógó növény-
zet miatt tesznek panaszt. 
Gyakori a környezetvé-
delmi szabályok megsze-
gése, reklámok elhelyezé-
se a fákon, illetve a gyom-
mentesítésről gondosko-
dás elmaradása. Ezeknek 
az eseteknek a kezelé-
se másmás szervezethez 
tartozik. Van olyan, amit 
csak polgári peres úton 
lehet intézni, megint más 
a Kormányhivatal hatás-
köre, és akad, ami a ka-
tasztrófavédelem felada-
ta. Ezekre a tényállásokra 
nem alkothat szabályokat 
a képviselőtestület.

Alakulóban 
a szabályok

Kiss Anita példának 
hozott néhányat arra vo-
natkozóan, hogy mely 
témákban realizálódik 
a rendelettervezet. Az 

egyik ilyen a zajvédelem-
mel kapcsolatos. A kert-
építéssel és zöldfelület 
fenntartással kapcsolatos 
zajt keltő eszközök hasz-
nálatát munkanapokon és 
szombaton 8 és 20 óra kö-
zött engedélyeznék. Va-
sárnap és ünnepnapokon 
pedig tiltanák. Ebbe a ka-
tegóriába tartozik többek 
közt a belső égésű moto-
ros fűnyírók és kaszák, 
kerti traktorok használata. 
A köztisztasági szabályok 
megszegését is tervezik 
szankcionálni, elsősorban 
a vendéglátóhelyek kör-
nyezetében, mivel itt me-
rül fel leg gyakrabban a 
probléma. Talán enyhülő-
ben lévő ellentét van a ku-
tyások és nem kutyások 
között, azonban ezen a te-
rületen is lehet még mit si-
mítani. Talán nem minden 
ebtartó tudja, hogy köz-
területen állatukat csakis 
pórázon sétáltathatják. A 
rendelet melléklete tartal-
mazza azokat a kutyafut-
tatókat, ahol a pórázt el-

hagyhatják, egyúttal lesz-
nek olyan területek, ahová 
pórázzal sem vihetik majd 
kedvenceiket. Ez utóbbi 
kérdésben még egyezte-
tések folynak. Van olyan 
szabály is, ami már ér-
vényben van, ilyen a sör-
biciklik kitiltása a kerü-
letből. Ebben a témában 
gyorsan kellett reagálnia 
a képviselőtestületnek. 
Tervezik a nem gépjármű-
vek közlekedésére rendelt 
területek használatára vo-
natkozó szabályok meg-
határozását is.

A képviselőtestület 
által alkotott egyik legré-
gebbi rendelet 1991ben 
született, és az önkor-
mányzati jelképekre, vá-
rosrészek elnevezésére, 
védett utcanevek hasz-
nálatára vonatkozik. Ez 
a rendelet szankciót ed-
dig nem tartalmazott, az 
engedély nélküli névfel-
vételek ugyanakkor azt 
példázzák, hogy visz-
szatartó erőre lesz szük-
ség, ezért az új szabályo-
zás értelmében ha vala-
ki a rendeletben megha-
tározott jelképeket, vá-
rosrész nevet, védett ut-
canevet engedély nélkül, 
vagy az engedélytől el-
térően használja, helyi 
szabályszegést követ el 
és közigazgatási bírság-
gal sújtható.

 A közösségi együtt-
élés szabályait tartalma-
zó rendelet betartatásá-
nak célja nem a szankci-
onálás lesz, hanem hogy 
preventív módon előse-
gítse a kulturált közösségi 
együttélést, a szabályok 
betartásával – tette hozzá 
Kiss Anita jegyző.       Sz.

Társasházi fórum a közösségi együttélés szabályairól

Még mindenki tehet javaslatot

Álláspályázatok
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ a 
következő álláshirdetést teszi közzé:
1 fő takarító teljes munkaidős munkakör betöltésére ha-
tározatlan időre. A munkavégzés helye: Óbudai Rehabi-
litációs és Foglalkoztatási Központ (1033 Bp., Benedek E. 
utca 1-3.) Fogyatékosok Nappali otthona. Pályázati felté-
tel: befejezett 8. általános iskola. A pályázat benyújtásá-
hoz szükséges okmányok: részletes, fényképpel ellátott 
önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. 
1 fő gondozó teljes munkaidős munkakör betöltésére hatá-
rozatlan időre. A munkavégzés helye: Óbudai Rehabilitációs 
és Foglalkoztatási Központ (1033 Bp., Benedek E. utca 1-3.) Tá-
mogató szolgálat. Pályázati feltétel: szociális gondozó ápoló, 
általános ápoló vagy szociális szakgondozó szakképzettség az 
1/2000. SzCsM. (I.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint. A 
pályázat benyújtásához szükséges okmányok: részletes, fény-
képpel ellátott önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 27. 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. Illetmény, juttatások: az 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Előnyt jelent fogyatékos 
ellátásban szerzett munkatapasztalat. A pályázat benyújtá-
sának módja: e-mailen: titkarsag@obudairehab.hu, szemé-
lyesen vagy postai úton: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkozta-
tási Központ (1033 Bp., Benedek E. utca 1-3.) minden esetben 
elérhetőség megjelölésével. További információ munkaidőben 
a 388-7530-as telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban 
tájékozódhat a www.obudairehab.hu honlapon.

Fotó: Antal István
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A Vasarely Múzeumban most 
tudomány és művészet ösz-
szekapaszkodik, együtt in-
dul kalandos felfedezőútra. 
A Kutatók Éjszakája prog-
ramban, szeptember 28-án 
18-tól 22 óráig e különös ösz-
szefonódásé lesz a főszerep. 

A múzeumban látha-
tó „Képpé vált kísér

let” című időszaki kiállí-
tás Grüner György fizikus 
képzőművészeti gyűjte-
ményét mutatja be, mely-
nek minden darabja va-
lamilyen szállal kapcso-
lódik a tudományhoz. E 

kapcsolódási lehetőségek 
ihlették meg a Vasarely 

Múzeum munkatársait és 
együttműködő partnerei-

ket (Csodák Palotája; Lo-
giscool Óbuda; Vásárhelyi 
Tamás biológus), hogy sa-
ját érdeklődési területükre 
vonatkoztassák a kiállított 
műtárgyakat.

A látogatók felfedezhetik, 
hogy a látszólag különböző 
területek milyen változatos 
módokon kapcsolódhatnak 
egymáshoz, elgondolkod-
hatnak tudomány és mű-
vészet egymást kiegészítő 
jellegéről. A felfedezés pe-
dig nem előre csomagolt és 
készen kapott, hanem ku-
tatók esetében a kísérlete-
zés, művészeknél az alko-

tómunka eredménye. Így a 
látogatókat is arra hívják, 
merüljenek el a kísérletezés 
és az alkotófolyamatok vi-
lágában.

Mindezt hogyan lehet 
a jövő nemzedékének is 
átadni? A Kutatók Éjsza-
kája programjait megelő-
zően 16 órától a Vasarely 
Múzeum múzeumpeda-
gógusai interaktív bemu-
tatót tartanak az érdeklő-
dő pedagógusoknak. (A 
Pedagógiai Kerekaszta
lon való részvétel regiszt
rációhoz kötött; mindkét 
program ingyenes.)

Tudomány és művészet összefonódik

Robotok, érdekes kísérletek, 
virtuális valóság, mestersé-
ges intelligencia, alternatív 
hajtású járművek, fénygraffi-
ti, sebészrobot, levegővel 
hajtott autó – ezekkel és még 
számos további érdekes és 
tudományos programmal 
várja az Óbudai Egyetem az 
érdeklődőket a Kutatók Éj-
szakáján. Interaktív progra-
mon, tudományos előadáso-
kon vehetnek részt kicsik és 
nagyok az egyetem campu-
sain szeptember 28-án.

Megnyílnak az Óbu-
dai Egyetem cam-

pusai a Kutatók Éjszaká-
ján. A programok színes 
palettájával várják az ér-
deklődőket, így minden 
korosztály – kisiskolástól 
az egyetemistáig, unoká-
tól a nagyszülőkig – talál 

érdekességeket a műsza-
ki, informatikai, gazda-
sági tudományok, vala-
mint a kreatív alkotás vi-
lágából. 

Az óbudai campuson 
az egyetem három kara – 
a Rejtő Sándor Könnyű-
ipari és Környezetmérnö-
ki Kar (Doberdó út 6.), a 

Neumann János Informa-
tikai Kar (Bécsi út 96/B) 
és a Kandó Kálmán Vil-
lamosmérnöki Kar (Bé-
csi út 9694., Szőlő ut-
ca 4.) készül programok-
kal. Olyan különlegessé-
gekkel találkozhatnak az 

érdeklődők, mint példá-
ul üdítőt csapoló robot, 
boncolás labor bemutató 
sebészrobottal, kiterjesz-
tett valóság szimulátor, 
de akár egy valódi moz-
donyt is életre kelthetnek 
okostelefonjuk segítségé-
vel. Az idelátogatók meg-
ismerhetik a papíripar ha-
gyományos nyersanyagait 
és az általuk kiőrölt papír-
pépet kimerítve elkészít-
hetik az egy, illetve kétré-
tegű papírokat. Látogatást 
tehetnek a színek világába 
is a kémiai laborban vég-
zett kísérletek által, vagy 
leleplezhetik a mikroor-
ganizmusokat mindenna-
pi használati tárgyainkon.

Tavaly több mint 4100 
látogató vett részt az Óbu-
dai Egyetem csaknem 
180 programján. Idén is 
minden érdeklődőt szere-
tettel vár az Óbudai Egye-
tem. Az esemény részletei 
az intézmény honlapján, a 
www.uniobuda.hun ta-
lálhatók.                       Sz.

Kutatók Éjszakája az Óbudai Egyetemen

Gyalogtúra a Velencei-hegységbe
Az Összefogás Óbudáért Egyesület gyalogtúrát 
szervez a Velencei-hegységbe szeptember 23-án.
Útvonal: Pákozd–Bella-tó–Pákozdi-ingókövek–Bo-
dza-völgy–Angelika forrás–Borjú-völgy–Sukoró. 
Távolság: 15 km. Szintemelkedés: kb. 350 m. A tú-
ra nehézségi foka: közepesen nehéz túra. Találko-
zó: 7.45 Népliget autóbusz-pályaudvar, menetjegy-
gyel a jegypénztáraknál (autóbusz indul: 8-kor). A 
menetjegyet felszállás előtt kell megvásárolni Pá-
kozd Hősök tere megállóig. Érkezés: az esti órák-
ban. Költség: teljes árú menetjegy: 2 980 forint. Tú-
ravezető: Takács Andrea (30/350-8359). A túrára a 
fenti telefonszámon, vagy az info@osszefogasobu-
daert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.



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

Óbudai sziréna

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

147 éjszakai 
gyorshajtót 
csíptek el 

A fővárosban augusz-
tus 17-én 21 óra és 
augusztus 18-án haj-
nali 3 óra között mér-
tek a rendőrök hat ke-
rületben, köztük a III.-
ban is. Ez idő alatt még 
úgy is 147 sebesség-
túllépést regisztráltak, 
hogy előre bejelentet-
ték, hol számíthatnak 
az autósok ellenőrzés-
re. Volt, akiket ez a leg-
kisebb mértékben sem 
tartott vissza, három 
autós például a meg-
engedett 70 kilométer/
óra helyett 167, 158, va-
lamint 121 kilométeres 
sebességgel közleke-
dett. Volt olyan gyors-
hajtó, aki a Szentendrei 
úton a megengedett 60 
helyett 84-gyel, majd fél 
perccel később ismét 
bemérték, akkor 70 he-
lyett 129 kilométer/óra 
sebességgel hajtott. 

Igazoltatáson 
bukott le a 

nyakláncletépő
A rendőrjárőrök au-
gusztus 24-én, az éjje-
li órákban igazoltattak 
egy férfit Ferencváros-
ban, mivel hasonlított 
arra az elkövetőre, aki 
még július 26-án tépte 
ki egy idős hölgy nya-
kából az arany nyaklán-
cát a Pacsirtamező ut-
cában. Akkor a tolvaj 
el tudott menekülni a 
zsákmánnyal, azonban 
az óbudai nyomozók 
azonosították az elkö-
vetőt, és a 21 éves bu-
dapesti B. Károly ellen 
elfogatóparancsot ad-
tak ki. A járőrök, miután 
megállapították, hogy 
az igazoltatott férfi va-
lóban a lopás miatt ke-
resett elkövető, elfogták 
és előállították a kerü-
leti rendőrkapitányság-
ra, ahol kezdeményez-
ték letartóztatását.

Tagokat toboroz a polgárőrség 
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, Óbuda-Bé-
kásmegyer közrendjéért és közbiztonságáért térí-
tés nélkül tenni akaró felnőtt  lakosok jelentkezését 
várja tagjai sorába a Budapest III. kerületi Polgár-
őr Egyesület. Bővebb felvilágosítás a polgaror.obu-
da@gmail.com e-mail címen, vagy a 06(30)621-
6088-as telefonszámon.

Busz és lámpaoszlop 
közé szorult be egy 

troli Óbudán. A Bécsi 
úton próbált megfordul-
ni augusztus 15én, pont 
olyan ívben, hogy beszo-
rult a lámpaoszlop és a 
busz közé. Az eset azért 
is roppant különös, mert 
Óbudán nem jár troli. A 
jármű valószínűleg az a tí-
pus, amely áramszedő nél-
kül is tud közlekedni egy 
darabig; vélhetően átvezé-
nyelték más útvonalra.

Troli szorult be a Bécsi úton

A csalók nem adják fel!
Tucatszám érkezik bejelentés a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz miszerint csalók küldenek a NAV ne-
vében hamis elektronikus leveleket, hogy adó-visz-
szatérítésre hivatkozva személyes ügyféladatokat 
szerezzenek meg. Az illetéktelenek e-mailjei általá-
ban egy hivatkozást is tartalmaznak, melyre kattint-
va egy olyan oldal töltődik be, ahol az ügyfél sze-
mélyes adatai mellett bankkártyaadatokat is kérnek.
Kérjük, hogy senki ne adja meg ilyen oldalakon az 
adatait, mert az ebből származó károkért a nem-
zeti Adó- és Vámhivatal nem vállal felelősséget! 
A NAV soha nem kér e-mailen bankszámlára, vagy 
bankkártyára vonatkozó bizalmas adatot, értesítési 
gyakorlata merőben eltér a csalók módszerétől! A 
hivatal ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adó-
számla-kivonaton értesíti az adózókat, ha túlfizeté-
sük van. A hivatal honlapja a www.nav.gov.hu cí-
men található. A visszaélések megakadályozása 
érdekében a NAV együttműködik az illetékes ható-
ságokkal. 

nemzeti Adó- és Vámhivatal

Négy rendőrautó ve-
zette fel azt a men-

tőautót, amely egy élet-
veszélyes állapotban lé-
vő kismamát szállított 
egy budapesti kórházba. 
A rendőrségre augusz-
tus 15én reggel érkezett 
a bejelentés az Orszá-
gos Mentőszolgálat Köz-
pontjából, hogy rend-

őri segítségre van szük-
ségük egy várandós nő 
kórházba szállításához a 
III. kerületből. A nő ál-
lapota miatt a mentőau-
tó csak lassan haladha-
tott, ezért a négy rendőr-
autó a kék villogót hasz-
nálva kísérte és biztosí-
totta a szabad utat a IX. 
kerületi kórházig.

Rendőrök kísérték 
kórházba a kismamát
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Az első tanítási héttől egya-
ránt jelentősen növekszik az 
autós és a gyalogos forga-
lom a nyári időszakhoz ké-
pest, ezért a közterület-fel-
ügyelet fokozottabban fi-
gyel az iskolák környékén.

A diákok és szülők mel
lett az iskolakez dés 

minden évben plusz fel-
adatokat ró ÓbudaBé-
kásmegyer Közterület 
felügyeletére is. Az évek 
óta rendszeres tanév-
kezdeti kampányban a 
felügyelet elsősorban a 
gyermekek védelmét, és 
a biztonságos közleke-
dés feltételeinek megte-
remtését tekinti elsődle-
ges feladatának. A tan-
évkezdet időszakában a 

közterületfelügyelet ki-
emelt jelenlétet biztosít 
azoknak az iskoláknak a 

környékén, ahol ez köz-
lekedésbiztonsági szem-
pontból indokolt és foko-

zott figyelmet fordítanak 
a gépjárművezetők jog-
követő magatartására, 
különösen a kijelölt gya-
logosátkelőhely megkö-
zelítésére és az oktatási 
intézmények környékén 
történő szabályos parko-
lásra.

A tanév kezdetével 
megnövekedett autófor-
galom miatt hosszabb 
menetidőkre lehet szá-
mítani, ezért a közterü-

letfelügyelők arra kérik 
az autóval közlekedőket, 
hogy legyenek türelem-
mel, az iskolák környé-
kén ne akadályozzák egy-
más haladását, és figyel-
jenek oda azokra a gyere-
kekre is, akik gyalogosan 
közelítik meg az iskolát! 
Az iskola előtt ne enged-
jék gyermeküket az úttest 
felőli oldalon kiszállni az 
autóból, lehetőség szerint 
álljanak félre és kísérjék 
át a gyerekeket az iskola 
kapujáig!

Az önkormányzattal 
közösen jelölték ki azo-
kat a gyalogátkelőhelye-
ket, ahol nem csak a tan-
év elején, hanem akár 
egész évben szükség le-
het a fokozott figyelem-
re. Jelenleg 4 helyszí-
nen biztosítják felügye-
lők a biztonságos átke-
lést: a Templom utcá-
ban, a Csillaghegyi Ál-
talános Iskolánál, a Hol-
lós Korvin Lajos utcai 
gyalogátkelőhelynél és 
a Dr. Béres József Álta-
lános Iskolánál, a Kirá-
lyok útján.

Fokozott figyelem a tanévkezdéskor

A többszörösen büntetett, 
legutolsó büntetéséből pár 
nappal korábban szabadult 
57 éves férfi óbudai lakóhá-
zakba tört be, ahonnan fő-
ként elektronikai eszközö-
ket tulajdonított el. Az 
ügyészség vádirata alapján 
az ügyében elsőfokú ítélet 
született. 

A más bűncselekmé-
nyek miatt koráb-

ban jogerős szabadság-
vesztésre ítélt férfit ta-
valy szeptemberében bo-
csátották feltételes sza-
badságra. Pár nappal ké-
sőbb, szeptember 29én a 
vádlott egy óbudai lakó-
házba tört be úgy, hogy 
annak kerítését megbon-
totta, majd egy, a szom-
széd ingatlanról elhozott 
létrát az épület oldalának 
támasztott, felmászott a 
nyitott tetőtéri ablakig, s 
azon keresztül bejutott a 
házba, ahonnan műsza-
ki cikkeket tulajdonított 

el összesen mintegy 170 
ezer forint értékben.

A sértett időközben ha-
zaérkezett, és a házban 
szembetalálkozott a be-
törővel, aki ezután a ma-
gához vett értékekkel 
együtt elmenekült a hely-
színről.

Ezt követően, még 
ugyanezen a napon a 
vádlott szintén a III. ke-
rületben egy másik ház-
ba is betört. Befeszítet-
te az egyik ablakot, be-
ment, majd átkutatta a 
házat, ahonnan elektroni-
kai eszközöket, karórát, 

táskát, különböző ruha-
neműket és cipőt tulajdo-
nított el, több mint 1 mil-
lió forint értékben. A bi-
zonyítás után módosított 
vádirat alapján a bíróság 
a férfit két rendbeli, do-
log elleni erőszakkal el-
követett lopás bűntette 
miatt bűnösnek mondta 
ki, ezért őt, mint többszö-
rös visszaesőt, 8 év fegy-
házbüntetésre ítélte az-
zal, hogy a feltételes sza-
badságra bocsátás lehe-
tőségét kizárta. Az ítélet 
nem jogerős, az ellen a 
vádlott fellebbezett.

Nyolc év fegyház a visszaeső betörőnek

nem kímélte a városrészt sem az országon átvonuló szep-
tember eleji vihar, ami a heves esőzés és villámcsapások 
mellett nem egy helyen fákat döntött ki. Felvételünk a Gye-
nes utcában készült

Hogyan vigyázhatunk a biciklinkre?
Mit tehetünk azért, hogy szeretett kétkerekűnk minél tovább szolgálhasson bennün-
ket? Ne csak műszaki állapotára, tárolására is ügyeljünk! Ehhez az Óbuda-Békás-
megyer Közterület-felügyeletének munkatársai összegyűjtöttek 4+1 tippet. Amennyi-
ben mód van rá, ne válasszuk a legszélső tárolót! A belsők kevésbé hozzáférhetők 
a tolvajok számára. Rögzítsük a biciklit minél nagyobb és nehezebb tárgyakhoz! Vá-
lasszuk meg jól a zárat! A kábelesek helyett érdemes U-lakatot használni. Vásárlás 
után regisztráltassuk az alvázszámot! Baj esetén így nagyobb eséllyel lehet megta-
lálni. +1: picit csúfítsuk el a biciklit, hogy kevésbé legyen vonzó célpont! Nem kell visz-
szafordíthatatlanul, elég, ha ritkábban tisztítjuk, esetleg ragasztószalagot teszünk rá.

Fotó: Antal István
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Az Árpád fejedelem útja és a 
Slachta Margit rakpart kö-

zötti területet a HÉV közelsé-

ge miatt sokan P+R parkolónak 
használták az elmúlt években. 
Ezt azonban kizárólag a tulajdo-

nos beleegyezésével lehetett vol-
na igénybe venni. A Görzenál lá-
togatóinak kialakított néhány par-
kolóhely azonban nem volt képes 
befogadni ennyi gépjárművet, 
ezért sokan autóikkal a kerékpár-
úton átvágva, a zöld területen ke-
restek maguknak parkolóhelyet. 
Ez a gyakorlat – azon kívül, hogy 
szabálytalan – nagymértékben 
károsította a zöldfelület épségét, 
ezért mindenképpen megoldást 
kellett találni a problémára.

A kialakult helyzet kezelése 
érdekében a Görzenál vezetősé-
ge és a Közterületfelügyelet ösz-
szefogásának eredményeként a 
következő megoldás született: a 

létesítmény bejáratához vezető 
út elejére a Budapest Közút Zrt. 
hozzájárulásával behajtani tilos 
tábla került „kivéve engedéllyel” 
táblával kiegészítve. A korlátozás 
biztosítja, hogy kizárólag a Gör-
zenál látogatói parkolhassanak 
az adott területen, akik számá-
ra az új, murvával burkolt parko-
lóban kulturált várakozási lehe-
tőséget biztosítanak. A szabály-
talanul parkoló autók által tönk-
retett zöld területeket a felügye-
let munkatársai újrafüvesítették, 
és virágládák valamint oszlopsor 
kihelyezésével biztosították azok 
épen maradását, és a kerékpár-
úton közlekedők biztonságát.

Rendezett parkolás, megújított zöldfelület

A népnyelv időnként „ecetfá-
nak” titulálja, de semmi kö-

ze nincs hozzá. Ezzel a dekora-
tív megjelenésű fával gyakran ta-
lálkozhatunk parkjainkban, utak 
mentén, erdőszélen, mert köny-
nyen ültethető, gyökérről is sarjad, 
és a szélben messze repülő „pro-
peller” magjáról is kiválóan fel-
cseperedik. Ez a fa is a TávolKe-
letről származik, őshazája Kína és 
Korea, de megtalálható Ausztráli-
ában is, ma már egész Európában 
meghonosodott, hozzánk a XIX. 

században került. A bálványfa 
igazi kettősséget mutat. Özönfa, 
inváziós faj, gyomfa. Gyökérről 
igen jól sarjad. Ezért a kertészek 
és az erdészek kerülik ültetését. 
Másrészt szép megjelenésű, gyor-
san növő, nagy lombozatú, bírja a 
légszennyezést, sőt ipari felhasz-
nálásra (energiafa, bútorléc) is al-
kalmas növény. Békásmegyeren 
lehet találkozni néhány szép ko-
ronájú egyedekkel, sőt a Gulácsy 
utcában igen dekoratív lombsátort 
alkotnak.                         Zumpf A.

Óbuda természeti érdekességei
A bálványfa

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete és a terület tulajdonosa közö-
sen oldották meg a Görzenál szomszédságában kialakult és a helyieket is za-
varó kaotikus állapotokat, valamint helyreállították a sérült zöldfelületeket.

Fotó: Zumpf András
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Fotó: Antal István

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 módja van. A 
szabályos megoldások: a komposztálás; FKF zöldhul-
ladék zsák; zöldhulladék lerakóba történő saját kezű 
szállítás; zöldhulladék konténer; zöldhulladék elszállítás.

A Czetz János utca felújítása 
során a Főkert szakemberei 
megállapították, hogy a terü-
leten lévő fák nagy része nem 
menthető. A fák kivágására 
tett javaslat nehéz döntés elé 
állította Óbuda vezetését.

A Budapest Közút Zrt. 
beruházásában és ki-

vitelezésében újítják fel a 
Czetz János utcát. Az ut-
ca rekonstrukcióját ere-
detileg 2015ben tervez-
tette és engedélyeztette a 
BKK. A közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulást a 
III. kerület megadta; faki-
vágásra nem kértek enge-
délyt. Idén februárban ez-
úttal már a Budapest Köz-
út jelezte megkeresésében, 
hogy szeretné áttervez-
ni a korábbi elképzelése-
ket. Tekintettel arra, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat 
kezelésében lévő III. kerü-
leti útszakaszt közel 100 
nagyméretű fa szegélyezi, 
ÓbudaBékásmegyer Ön-
kormányzata támogatásá-
ról biztosította az év ele-
jén azt a Budapest Közút 
által javasolt „módosított 
műszaki tartalmat”, mely 
az útpálya rekonstrukciója 
során a fák lehetőség sze-
rinti megtartására töreke-
dett (az utcát keskenyebb 
nyomvonalon kezdték fel-
újítani).

Augusztus 22én a hely-
színen a Budapest Köz-
út és a Főkert szakembe-
rei lakossági panasz mi-
att egyeztetést tartottak, 
egy fa kivágása/megtartá-
sa kérdéskörében.

A Főkert szakemberei 
csak a már megkezdett út-

építés idején, a már emlí-
tett lakossági észrevétel 
nyomán kapcsolódtak be 
a folyamatba. Az általuk 
leírt szakvélemény szerint 
az utcában lévő 9095 fá-
ból legalább 82őt hala-
déktalanul ki kell vágni, 
mivel igen rossz állapot-
ban vannak.

ÓbudaBékásmegyer 
Önkormányzata elkötele-
zett a kerületi faállomány 
megtartása mellett, ezért a 
Főkert Zrt. illetékesei által 
feltárt, fákat érintő meg-
betegedések, illetve az 
érintett fák kivágására tett 
javaslat nehéz döntés elé 
állította Óbuda vezetését.

Bús Balázs polgármes ter 
a felelős döntés meghoza-
tala érdekében egyeztetést 
kezdeményezett a BKK, a 
III. kerületi Önkormány-
zat, a Főkert Zrt., illetve 
valamennyi érintett bevo-
násával. Az egyeztetésen 
megerősítésre került, hogy 
a fák életveszélyes állapot-
ban vannak, nem gyógyít-
hatók, így az a döntés szü-
letett, hogy  ezeket a fákat 
az önkormányzat megbí-
zásából a Pannon Park Fo-
rest Kft. szakemberei ki-
vágják, a pótlásukról pedig 
a Főkert Zrt. gondoskodik 
a munkálatok befejezését 
követő ültetési időszakban. 
A kivágott fák helyett ösz-
szesen mintegy 100 fa tele-
pítése tervezett. Az önkor-
mányzat a menthetetlen fá-
kat tűzifaként szétosztja a 
rászoruló óbudai családok 
között.

Az útépítés előrelátha-
tólag október végére fe-
jeződik be.

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

A beteg fák megmentésében 
bízott az önkormányzat

Kihez forduljunk?
Ha az utcán szemetet, elkóborolt kutyát vagy akár gaz-
dátlan állatot talál, akkor keresse bizalommal Óbuda-
Békásmegyer Közterület-felügyeletét! Telefonszám: 
06(1)453-2618. E-mail cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu
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szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi kedvez-
mények. Bobcat földmunka. Tel.: 06(30)9484000 
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)3419489, 06(20)3410043
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettázás, javítás, csiszolás, vízgáz szere-
lés, csempézés, villanyszerelés, kőműves, la-
katos, asztalos munkák, ajtóablakcsere, taka-
rítás garanciával, azonnalra is. Tel.: 2022505; 
0630/2513800 Halász Tibor
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! Gyor-
san, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. Tel.: 
06(20)9777150 
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi takarí-
tását, nagytakarítását vállalom közületeknek, 
magánszemélyeknek. Tel.: 2022505, 30/251
3800 Halász Tibor
 Tv-szerviz a III. ker.ben 06(30)9123761, 
(1)2439401. LCD, LED tvt vásárolok (hibá-
sat is). Kiszállás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, szalag-
függöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hétvé-
gén is! Nagy Sándor. Tel.: 0620/3210601
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)9344664, 2469021. EL-
MŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingye-
nes felmérés. Tel.: 06(20)9720347, 06(30)589
7542, 4039357
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
pvc, szőnyegpadló lerakás. Minőségi precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György. Tel.: 06317806430, 061
7803732, festesma.iwk.hu
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 2421389
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)6806814
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06
20/4225254
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok. Barabás. Tel.: 70/2800479 vagy 1/793
1229. www.parkettazokisiparos.5mp.eu 
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wctartály, radiátor szerelés 0670/6427526
 Gázkészülékek javítása 35 éves gyakorlat-
tal, garanciával, korrekt árakkal. Horti Ákos, 
Varsa u. 12. Tel.: 3670817, 30/2319179
 Műanyag és fa nyílászárók javítása. Résszel-
lőzők beépítése. Barta Zsolt 0630/8580823
 Fakivágás, zöldterületek gondozása, bozó-
tirtás, fűnyírás, telekrendezés. Alpinista mun-
kák. Tel: 30/9942431
 Vízvezeték-központifűtés szerelés. Ingye-
nes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz Pé-
ter Tel: 0670/3973869
 Fotólabor képméretek azonnal a Kolosy 
Üzletházban. Mozaikkép, digitális festmény, 
régi fotók felújítása. Igazolványkép készítése. 
www.postershop.hu
 Nyílászárók javítása, felújítása, szigetelé-
se, illetve új készítése. Helyszíni felmérés, ár-
ajánlat ingyenes. Tel: +3620/9414371

Egészség
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyászkozmetoló-
gus főorvos magánrendelése III. ker. Bécsi út 
217ben (EuroCenterrel szemben). Gyermek-
gyógyászat, bőrkinövések eltávolítása is. Be-
jelentkezni: 06205433948
 Izomletapadások, fej-, nyak, hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs szakrendelőnkben 
(Vörösvári út 8896.), vagy az ön otthonában. 
Csipak Zoltán gyógymasszőr 0620/5953057

 Fogbeültetés gyors, fájdalom mentes mód-
szerrel. BioHPP német fogpótlásokkal. Ked-
ves, barátságos, rutinos szakorvosnál Óbu-
dán. www.drimplant.hu; tel.: 20/4747322

 Kivehető fogsor készítése 40.000 Ft, fogsor 
javítás 4.900 Ft. Fogorvosi háttérrel. Lajos 
u.123. Tel.: 0620/9276967
 Egyéni egészségmegőrző és terápiás keze-
lések saját állapotodhoz és céljaidhoz igazítva, 
személyre szabott jóga foglalkozáson a Vályog 
utcában. www.rezgesek.hu; 0670/9780022

oktatás
 Előkészítők 4-6-8 osztályos középiskolá(k)
ra szaktanárokkal a Vörösvári úton. (Max. 3 
fős kiscsoportok). Matekkémiafizikama-
gyartanárok általános és középiskolásoknak: 
0620/9462027
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Ismerkedik a számítógéppel, vagy csak 
tervezi? Segítek az elején, aztán már megy 
egyedül is. 5.000 Ft/2 óra/fő. Több személy 
esetén kedvezmény. +3630/3947753
 Matematika, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére, szaktanártól! Házhoz 
megyek! 0620/9590134
 Eredményes angol nyelvoktatás tanártól 
gyermekek és felnőttek számára. Nyelvvizsga
felkészítés minden szinten. Tel.: 20/4421575
 Tanulj angolul könnyedén, eredményesen, 
beszédcentrikusan! Korrepetálás, érettségi, 
nyelvvizsgafelkészítés. Tel.: 0620/4396410
 Kémia és biológia tantárgyakból érettségire 
való felkészítést vállalok. Tel.: 0630/2032077

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)5440027
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat 
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 
0620/4256437
 Arany, ezüst, borostyán, korall, régi karóra, 
zsebóra felvásárlás készpénzben. Arany 6.000 
Ft/gtól 18.000 Ft/gig, ezüst 200 Ft/gtól 1.000 
Ft/gig. Bp.,V. k. Kígyó u. 46., Nyitva: 1015, 
Tel.: 06(1)7921692, 06(20)3407350
 Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő  múze-
umok számára is  készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőesz-
közöket, aranyakat, szobrokat, porcelánokat. 
Kiszállás díjtalan: 1/7891693, 30/8985720

 

Régiség
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 

papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
2664154 Nyitva: HSZ 1017, Cs 1019
 Exkluzív felvásárlás! Fazonaranytörtarany 
8500 Fttól, ezüst 350 Fttól, borostyánkorall 
5000 Ft/gtól. Régipénz, érem, kitüntetés, ké-
peslap, karórák, HerendZsolnay. Teljes hagya-
tékot! V. Szent István krt. 25. 0670/6086082
 Óbuda ÓraÉkszer. Készpénzért vásárolunk: 
aranyezüst ékszert, dísztárgyat, karórát, régi 
pénzérmét, kárpótlási jegyet, festményt, teljes 
hagyatékot. Cím: III. ker. Vörösvári út 15. 
www.obudaoraekszer.hu Tel.: 0630/4983005

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Pesthidegkúton építési övezet mellett 
2512 m2 szántóterület, befektetőknek eladó 
5,6 M forintért. 06(70)2969374
 Páty Nagyhegyen 320 négyszögöl zártkert 
szép környezetben faházzal 4,6 M forintért el-
adó. 0670/2969374

 Ingatlaneladásában segítjük, csak ami-
ben kéri. Képek, alaprajz, hirdetés megfo-
galmazása, feltöltése, megtekintésre érke-
zők fogadása. Nem közvetítünk. Megfizet-
hető és nincs jutalék. 9.000 Fttól. www.
simplyhome.hu. Telefon: +3630/3947753

 Kórház utca és környékén 2 szobás, 50 nm 
körüli lakást keresek. Csak tulajdonos hívását 
várom! Tel.: 0630/2924072
 III. Prés utcában 185 m2es sorház garázs-
zsal, beállóval eladó. Tel.: 0620/9118689
 Pók utcai ltpen 73 nmes felújított lakás ki-
adó. Érd./képek: 0630/2697544
 Óbudai Promenádon 3 m2 helyiség, mini 
telephelynek stb. cserélhető tárolóra II. vagy 
III. kerületben. Tel.: +3620/9189427
 Tárolót vennék II. vagy III. kerületben. 
Tel.: +3620/9189427
 Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozunk 
vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 06209600600
 Orvos házaspár venne kisgyermeke részére 

idős hölgytől, úrtól lakást holtig tartó haszonél-
vezet megtartása mellett. 0620/3261345

Állás
 Kiemelkedő jövedelemmel, bejelentett be-
tanított precíziós munka szorgalmas hölgy-
nek. Fényképes levelet a Pixelfix Kft., 1037 
Bp., Fehéregyházi út 19. sz. címre kérünk.
 Nagyforgalmú, III. ker. kifőzde gyakorlott 
konyhai dolgozót és pultost felvesz. Tel.: 06
20/9354578
 Szentendrei festmény, ékszer galéria keres 
angolul beszélő nyugdíjas munkatársnőt heti 
23 napra. 0620/9232244
 Víz-, gáz-, fűtésszerelő hosszútávra munkatár-
sat keres kiemelt órabérrel. Tel.: 0620/4235812
 Szállodánk éjszakás recepcióst keres. Elvárá-
sok: recepciós gyakorlat, angol nyelvtudás, szá-
mítógépes ismeret. Pályakezdők, nyugdíjasok je-
lentkezését is várjuk! Fényképes önéletrajzokat 
a penzugy@alfaarthotel.hu email címre várjuk. 
 Óbudai kft. keres titkárnőt napi 3 órára. 
Számítástechnikai ismeret szükséges (Word, 
Excel). Tel.: 0630/9225305
 Óbudai általános iskolákba keresünk taka-
rítónőket 46 órás munkaidőben. Érdeklődni: 
0620/9805616
 Központi Statisztikai Hivatal számára ké-
szülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiz-
tos munkatársakat keresünk Budapest III. ke-
rületében. 06306315025, hr@statek.hu
 Budapesti irodánkba keresünk jó számí-
tógépes és német nyelvismerettel rendelkező, 
személyi ügyekben jártas kollégát. Jelentke-
zés életrajzzal: agenturschindler24@gmx.at, 
Schindler 24 órás gondozás
 Békás-Ófaluban kerti munka! Heti egy al-
kalom, rugalmas időbeosztás, fizetés meg-
egyezés szerint. +3630/1970272.
  II. kerületi tejbárunkba keresünk nyugdíjas 
hölgyeket, akik otthonosan mozognak konyhá-
ban. Heti 23 alkalomra. Szendvicsek, saláták, pi-
ték, édességek elkészítése. Tel.: 0670/ 3142559

számítógép
 Computerklinika: számítógépjavítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerelés, bő-
vítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06(30)8572653

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

Nyitva : H-P 10-18.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Itt az ősz, a nyári pihenés 
után itt a lehetőség az aktív 
kikapcsolódásra. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata 
támogatásával szep tem ber-
től újraindultak az edzések.

Óbuda több pontján is 
lehet csatlakozni a 

programhoz. Az őszi sze-
zonban szeptember 3-tól 
28-ig várják az érdeklő-
dőket már 8 helyszínen.

Szeptemberben két új 
helyszínen lehet részt ven-
ni az edzéseken: az eddigi 
Flórián téri edzések átke-
rülnek a Boldog Sándor Ist
ván parkba, ezek időpontja 
és napja is módosul, a fog-
lalkozások a pénteki napo-
kon 18 órakor kezdődnek. 
A szabadtéri sportparkok 
közül új szereplőként lép be 
a Mészkő utcai fitneszpark. 
Itt 17 órától sportolhatnak 
a Közösségi Tornán. Pénte-
ki nap így Külső és Belső
Óbudán is adott a lehetőség 
a délutáni sportolásra. Mun-
kából hazatérve a hétvé-
gi pihenés előtt még nyújt-
hat kikapcsolódást a délutá-
ni közös mozgás öröme. Az 
edzők különös figyelmet 
fordítanak arra, hogy a gya-
korlatok könnyen követhe-
tők és elsajátíthatók legye-
nek. Az edzésekhez bár-
mikor szabadon lehet csat-
lakozni, amely elkezdhe-
tő nemtől, kortól, testsúly-
tól függetlenül. Akik eljön-
nek garantáltan elégedetten 
és jókedvűen távoznak az 
edzések végeztével.

Újra Közösségi Torna Óbudán

A 2018. évi Masters Vizes 
Európa-bajnokságra készü-
lő magyar csapat gyakorló 
mérkőzést játszott az argen-
tin junior válogatottal. 

A TVE uszodában kí-
váncsi nézők fogad-

ták a csapatot, látni akar-
ták, hogy a hazai játéko-
sokra (Boros Júlia, Drá
vucz Rita, Ipacs Borbála, 
Fenyvesi Kisteleki Or
solya, Németh Edit, Pel
le Anikó, Szentkereszti 
Gabriella, Vargáné Gaz
dag Erika) épülő Mas-
ters válogatott hol tart a 
felkészülésben. A 18 órá-
ra meghirdetett mérkőzés 
fél órát csúszott, a pontos 

kezdéshez igazodó juni-
orok már húsz perce me-
legítettek, amikor Györe 
Lajos mesteredző vízbe 
engedte játékosait. 

A felkészülési mérkő-
zés baráti hangulatban 
zajlott, a szerény képessé-
gű, de igen lelkes fiatalok 
közel négy percig egyenlő 
ellenfélnek bizonyultak, 
ebben a szakaszban egyet-
len gól sem esett. Györe 
Lajos többször is magá-
hoz rendelte a lányokat, 
emelt hangon kért több 
mozgást, nagyobb kon-
centrációt. Az „ébresztő” 
hatott, ezután sokat javult 
a játék, kezdtek szaporán 
potyogni a gólok, végül 

fölényesen, 91re győzött 
a Masters csapat. 

Az Európabajnokságon 
azért erősebb ellenfelekre 

kell felkészülni a lányok-
nak, ám világbajnokként 
szinte kötelező az újabb 
aranyérem megszerzése. 

Lapzártakor érkezett 
az örvendetes hír: a lá-

nyok BSC Kling néven 
a vb cím elnyerése után 
az Európabajnokságon a 
30+ kategóriában ezúttal 
is aranyérmet szereztek. 

Kép és szöveg: LA

Nyolc TVE vízilabdázó a női Masters csapatban
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Az elmúlt években jelentős átalakítá-
son ment keresztül a közoktatási 
rendszer, ami sok változást eredmé-
nyezett az iskolák életében, kifejezet-
ten nehéz helyzetbe hozva a kerületi 
diáksport életet. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a 2018/2019-es 
tanévtől kezdődően ismételten felka-
rolja az óbudai diákolimpia és diák-
sport versenyek szervezését, ezzel 
lehetőséget adva a kerületben talál-
ható oktatási intézmények diákjainak 
a megmérettetésekre.

Az önkormányzat megbí-
zásából az Óbudai Sport 

Nonprofit Kft. a kerületi diák-
olimpiai versenyekhez teljes 
anyagi támogatást biztosít. Cé-
lunk, hogy a kerületi versenyek 
magas szinten, a lehető legtöbb 
diák részvételével kerüljenek 
megrendezésre, továbbá a kerü-
leti kiválóságok képviseljék ke-
rületünket a budapesti és orszá-
gos versenyeken.

A versenyrendszerben a sport-
ágak magas számát (16 olimpiai 
és nem olimpiai) 6 korcsoportban 
kívánjuk megrendezni, melynek 
megszervezésében több kerületei 
sportegyesület is aktívan szere-

pet vállal, úgy mint a Külker Eve-
zős Klub, az Óbudai Fless SE, az 
Óbudai Judo Club, az Óbudai Ké-
zilabda SE, a Vasas Óbuda és a 
III. kerületi TVE.

A 2018/19es tanévben a kö-
vetkező sportágakban mérhetik 
össze tudásukat a diákok: asztali-
tenisz; atlétika; ergométeres eve-
zés; floorball; judo; labdarúgás; 
kézilabda; kötélmászás; függesz-
kedés; kosárlabda; sakk; ultimate 
frizbi; úszás; röplabda; szivacs-
kézilabda; vívás; zsinórlabda.

Az iskolai (tornatermek, 
sportpályák) és a sportegyesüle-
ti (Kaszás Csarnok, TVE sport-
komplexum) létesítményekben 
is számos diáksport rendezvényt 
tartanak.

(A 2018/2019-es tanév első, 
őszi félévének versenynaptá
ra már elérhető a www.obuda-
sport.hu oldalon.)

Új utakon a kerületi diáksport

Sportegyesületek 
figyelmébe

Ha szeretnének hírt adni csa-
pataik, vagy versenyzőik ered-
ményeiről, írjanak rövid össze-
foglalót és küldjék el a lovasal-
bert@gmail.com e-mail címre!

Ötödik nevelési évébe érke-
zett az önkormányzat által 
támogatott ingyenes oktatá-
si és sportolási lehetőség az 
óvodásoknak, melynek ré-
szeként már több ezer gyer-
mek vízhez szoktatása való-
sult meg.

A z önkormányzat to-
vábbra is nagyon 

hasznos és eredmé-
nyes programnak tartja 
a gyermekek rendszeres 
testmozgásra nevelését. 
A sportfoglalkozások a 
2018/2019es nevelési 
évben is folytatódnak, a 
siker a szülők és a gye-
rekek körében is töretlen. 
A program az alapkész-
ségek megszerzését és a 
sporttal való megismer-
tetést helyezi előtérbe.

A programba idén is be-
kapcsolódik valameny-
nyi, ÓbudaBékásmegyer 
Önkormányzata fenn tar
tásában működő óvoda, 
ahol nagycsopor tos gye-
rekek vesznek részt a hat-
hetes, hetente két alkalom-

mal tartott úszásfoglalko-
zásokon. Az edzéseket a 
Római Sport Egyesület és 
a Római Teniszakadémia 
oktatói tartják. A program 
új elemeként az idei évad-
ban megkezdődik a Belső
óbudai intézmények ese-
tében a középsős gyerme-
kek játékos vízhez szok-

tatása, melyben a Darnyi 
Tamás vezette úszóiskola 
edzői lesznek az óvodások 
segítségére.

Fontos, hogy a gyere-
kek már óvodás és kisis-
kolás kortól megismer-
kedjenek az egészséges 
életmóddal, a mozgás és a 
sportra való igény már eb-
ben a korban kialakuljon. 
Mindkét sportolási lehető-
ség kiválasztásánál fontos, 
hogy igazodjon a gyer-
mekek mozgásigényéhez, 
váljon a szabadidő eltölté-
sének hasznos és tartalmas 
eszközévé, valamint fej-
lessze mozgáskoordináci-
ójukat, kitartásukat és aka-
raterejüket.

Már több ezer óvodás ismerkedett az úszással

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj-pályázat
Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
megbízásából a 2018/2019-es tanévre is kiírja a „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj-pá-
lyázatot a III. kerületben lakó és tanuló, 7-12. évfolyamra beiratkozott tanulók számá-
ra, akiknek a 2017/2018-as tanév végén a tanulmányi eredménye elérte vagy megha-
ladta a 4,00 átlagot. Havi 10.000 forint pályázati támogatásban idén is minimum 25 fő 
részesülhet 10 hónapon keresztül. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehe-
tőséget! A pályázat beérkezési határideje: 2018. október 1. (hétfő). További részle-
tek a www.obudasport.hu oldalon, tájékoztatás a 250-1346-os telefonszámon.
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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 16.30tól 17.30 óráig az 
MSZP III. kerületi irodájában: Mó-
kus utca 13. Tel.: 2448036, bp03@
mszp.hu

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 
06302116111es szá mon, vagy beres.andras@
parbeszed magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 
4378881es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@le-
hetmas.hu email cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő
jén, 17től 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: 06202360500.
Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét
főn 16tól 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 0670
6992214es 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 1618 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 7779.
Csapó Harold Gábor 2. vk. minden hónap első kedd 1618 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3. vk. minden hónap második csütörtök 1718 között, Bécsi úti Fidesz iroda, (Bécsi út 7779.) 
  előzetes egyeztetés alapján a dnemetheva@gmail.com
  email címen vagy a 202000017es telefonszámon
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 1618 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 7779. 
Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 1819 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 1718 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4378688
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 1618 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. telefonon történő egyeztetés alapján Bécsi út 7779. alatti Fidesz iroda. 06(20)2000017
Bulla György 9. vk. minden hónap első hétfő 1718 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4378688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 1718 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4840805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 1718 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: 4378688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 1718 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 1718 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4378509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 4378930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 1819 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Óvoda- és gyógypedagógusi állások
• Az Óbudai Mesevilág Óvoda pályázatot hirdet 2 fő óvodapeda-
gógusi munkakör betöltésére határozott idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyra, továbbá 1 fő gyógypedagógusi munkakör betöltésére ha-
tározott idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A munkavégzés helye: 
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 1. Illetmény juttatások a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei alapján. A pályázat elbírálása során előnyt jelent az SNI gyerme-
kekkel való szakmai tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: részletes önéletrajz; motivációs levél; végzettsé-
get igazoló oklevél másolata; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet postai úton: 
Óbudai Mesevilág Óvoda, 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 1., e-
mail-ben: barczi-o@kszki.obuda.hu. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje 2018. szeptember 20. A pályázat elbírálásának határide-
je 2018. szeptember 26. A munkakör 2018. október 1-től tölthető be.
• A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 4 fő 
óvodapedagógusi munkakör betöltésére. Határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszonyra. A munkavégzés helye: 1039 Budapest, 
Pais Dezső utca 2. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A 
pályázat elbírálása során előnyt jelent: jártasság kézművesség-
ben, hangszer használat. A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz; végzettséget igazo-
ló oklevél másolata; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vo-
natkozólag is), amely 3 hónapnál nem régebbi; egészségügyi al-
kalmasság. Jelentkezni lehet: postai úton (Cseresznyevirág Mű-
vészeti Óvoda, 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2.), e-mailen: pa-
is-o@kszki.obuda.hu. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
szeptember 28. – illetve folyamatosan az álláshely betöltéséig. A 
pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 1. – illetve folya-
matosan az álláshely betöltéséig. A munkakör az elbírálást köve-
tően, azonnal betölthető.

Dajka felvétele
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Óbudai százszor-
szép Óvodája (1032 Budapest, Reménység utca 6.) munkatár-
sat keres 2018. október 1-től 4 órás dajka (takarítói feladatok-
kal) munkakör betöltésére. Az állás azonnal betölthető. Szüksé-
ges okmányok: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
vány (min. 8 általános). Alkalmazás esetén: egészségügyi alkal-
masságot igazoló egészségügyi kiskönyv; erkölcsi bizonyítvány 
(3 hónapnál nem régebbi). Felvételnél előnyt jelent: gyermekin-
tézményben szerzett munkatapasztalat. Érdeklődni dr. Bozzay-
né Káli Tünde intézményvezetőnél lehet. Tel.: +36-70/685-2239. 
Önéletrajz benyújtása e-mailben: remeny-o@kszki.obuda.hu, 
vagy postai úton a fenti címen. A jelentkezés benyújtásának ha-
tárideje: folyamatos. Elbírálás: folyamatos. Bérezés: a közalkal-
mazotti illetménytábla szerint.
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A Jézus Szíve – Fi-
loxéra kápolnában 

tartott szentmisét Baj
záth Ferenc, az Óbu-
daHegyvidéki Szent-
háromság Plébánia plé-
bánosa mutatta be szep

tember 2án. A Schu-
bert misét a Braunhax-
ler Dalkör, az Ave Ma-
riat Ötvös Csilla, a Ma-
gyar Állami Operaház 
magánénekese énekelte. 
A szentmisén részt vett 

Bús Balázs, ÓbudaBé-
kásmegyer polgármeste-
re is. A szentmise után 
a kápolna kertjében ven-
dégül látták a jelenlévő-
ket, Tóth Tamás harmo-
nikázott.

Búcsúmise a Filoxéra kápolnában

ÓbudaBékásmegye-
ren nemcsak a köz-

ismert Óbudai temető, ha-
nem még két jelenleg is 
működő urnatemető talál-
ható. Volt egy „hagyomá-
nyos” temető a Csillaghe-
gyi Jézus Szíve Plébánia 
kezelésében, az úgyneve-
zett „Csillaghegyi katoli-
kus temető” is. Ezt azon-
ban a 2000es években 
felszámolták. A Békás-
megyerÓfalui, Tamás ut-
cában található urnateme-
tő, méreteit tekintve a leg-
nagyobb a kerületben. A 
másik „mini” urnatemető 
a Lehel úti plébánia belső 
kertjében van. 

A Tamás utcai, majd-
nem 3 méter magas fe-

szület a ravatalozó mö-
götti rézsűoldalban talál-
ható. A kereszt végei li-
liomos kiképzésűek. Az 
egyik legrégebbi feszü-

let Óbudán, 1829ben 
állította a Herhoff csa-
lád. Kereszt anyaga: mű-
kő, a korpusz aranyozott 
fémöntvény.    Zumpf A.

A Tamás utcai urnatemető feszülete

Mint arról lapunk elő-
ző számában hírt 

adtunk, életének 82. év-
ében elhunyt Balázs Osz-
kár zenepedagógus, zene-
szerző, hangszerkészítő, 
az alapfokú ütőhangsze-
res oktatás meghatározó 
alakja.

Oszi bácsi, ahogy tanít-
ványai szólították, évtize-
deken át tanított a III. ke-
rületi, későbbi Aelia Sa-
bina Zeneiskolában, ahol 
diákok százaival ismer-
tette és szerettette meg az 
ütőhangszereket. Egyko-

ri tanítványai közül sokan 
elismert, neves muzsiku-
sokká váltak. Munkája 
elismeréseként 2016ban 
Óbuda Kultúrájáértdí-
jat vehetett át, 2017ben 
a Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztje polgári tago-
zata kitüntetésben része-
sült. Nyugodjék békében!

Búcsúztatása és az ur-
na elhelyezése szep-
tember 26-án 13 órakor 
lesz az Óbudai Szalézi 
Rendház templomában 
(Bécsi út 175., a Margit 
Kórházzal szemben).

Balázs Oszkár temetése

Elbúcsúztatták idősebb Tauner Tibort
Rokonok, barátok, is-
merősök vettek vég-
ső búcsút a 72 éves 
korában elhunyt idő-
sebb Tauner Tibortól, 
a „Braunhaxler” Egye-
sület alapító tagjától, 
a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat egyko-
ri elnökétől augusztus 
24-én az Óbudai te-
metőben 

Fotó: Zumpf András

Fotó: Egri Dalma

Fotó: Antal István
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 
Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet 
a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata tulajdonában ál-
ló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek 
bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani 
az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügy-
félszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., 
földszint, pénztári órák hétfőnként: 15.00-17.30, 
szerdánként: 8.30-12.00 és 13.00-16.00, csütör
tökönként: 8.30-12.00 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely le-
tölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető az Óbu-
dai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszol-
gálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a 

megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek 
elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyi-
ségben folytatni kívánt tevékenység pontos meg-
nevezését valamint csatolnia kell a pályázati for-
manyomtatványon megjelölt okiratokat és iga-
zolnia kell a pályázati részvétel feltételeként elő-
írt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyit-
va álló határidőt (minden hónap utolsó munka-
napjának 12.00 órája) követő 60 napig köteles 
tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehető-
ség, azok bontására minden hónap utolsó munka-
napján 12 órakor került sor az Óbudai Vagyon-
kezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében, 
melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, Tulajdonosi és 
Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság (a továbbiak-
ban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztet-

hető az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
Értékesítési, Helyiség és Telekhasznosítási Osz-
tályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 
430-3468, 430-3464). A pályázatokkal kapcso-
latban további felvilágosítást lehet kérni a fenti 
telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás teljes szövege, a helyisé-
geket tartalmazó táblázattal együtt felkerült 
2018. szeptember 5től a www.obuda.hu és a 
www.ovzrt.hu honlapokra.

A látogatók bepil lant
hattak a népi mes

terségek, a hagyományos 
paraszti gazdálkodás vi-
lágába, elleshették a ke-
nyérsütést, a szövés, a ne
mezelés és a csuhézás 

fortélyait. Az ellátottak 
az óbudai központban 
maguk is hasonló tech-
nikákkal, bár modernebb 
környezetben, készíte-
nek ajándék és haszná-
lati tárgyakat, amelyek-

kel a már hagyományos 
karácsonyi vásárokon ta-
lálkozhatnak a kézzel ké-
szült termékek iránt ér-
deklődők. A kirándulá-
son 50en vettek részt, 
a kísérőkkel együtt. A 
program azoknak a tá-
mogatóknak a jóvoltából 
valósulhatott meg, akik a 
Tájoló Szociális Egyesü-
letnek ajánlották fel adó-
juk egy százalékát. 

Családias kirándulás a Börzsönyben
A Börzsönyben található Kacár tanyára tett kirándulást az 
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ ellátott-
jainak és munkatársainak egy csoportja szeptember első 
hétvégéjén. A népi mesterségeket bemutató gazdaság a 
Somos-hegy fennsíkján, Szokolya határában található.
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Az ősz az év kilencedik hónapjával, 
szeptemberrel kezdődik. A hónap ne-
ve a latin septem szóból ered, amely-
nek jelentése hét, mert a római nap-
tárban az év hetedik hónapja volt. 
Több régi magyar elnevezése is van, 
őszelő, Földanya hava, mérleg hava, 
Szent Mihály hava. A csillagászati 
ősz szeptember 23-án kezdődik, a 
meteorológiai ősz Európában már 
szeptember elsején beköszönt. A hó-
nap nevéhez, eredetéhez számos 
néphit, időjósló napok, a földműve-
léssel, borvidékeken a szürettel ösz-
szefüggő események kapcsolódnak. 

A hónap eleje
Természetesen sok hiedelem, 

népszokás utal a várható időjá-
rásra, és arra, milyen lesz a ter-
més. Régen a piros alma ünne-
pét a hónap elején tartották. A 
falvakban ekkor kezdték a ku-
koricát törni, amit tengerihán-
tásnak vagy máléfejtésnek ne-
veztek. Ez a munka a fiatalok 
számára inkább szórakozás volt, 
miközben törték a kukoricát, 
énekeltek, mókáztak, bolondoz-
tak, ittak, udvaroltak, és ha üsz-
kös kukoricacsőre leltek, a fiúk 
befeketítették vele a lányok ar-
cát. Elsején kezdték meg a búza, 
másutt a rozs vetését. A néphit 

szerint, ha e napon vetik el a bú-
zát, bő termésre számíthatnak. 

Időjárásjósló is volt e nap, ha 
esik, esős lesz az ősz is, ha nem, 
száraz idő lesz. A hónap elején 
kezdték el hizlalni a disznót, amit 
karácsonykor le szerettek volna 
vágni.  A régi megfigyelések sze-
rint, ha a költöző madarak ebben 
a hónapban elindulnak, és hullani 
kezdenek a falevelek, hamarosan 
megérkezik a hideg. ha viszont 
újra virágzik az akác, akkor még 
sokáig tart a meleg, enyhe ősz. 

Lőrinc-nap
A szeptember 5ei Lőrincnap-

hoz is számos, a várható időjárást 
előre jelezni próbáló népi megfi-

gyelés köthető. Ilyen például a 
madarak gyülekezése, mert az a 
jó idő végét jelenti. Azért is ne-
vezetes e nap, mivel eleink sze-
rint ezen a napon fordul az időjá-
rás, ezután már a körte és a diny-
nye rossz ízű lesz. 

Kisasszony napja
Szeptember 8án van Szűz Má-

ria születésének napja, az ünnepet 
a XI. századtól tartják számon. 
Sok helyütt ez a nap volt a cselé-
dek szolgálatba lépésének ideje, 
és ekkor kezdték meg a gabona 
vetését. A gazda megszentelte a 
vetőmagot, tiszta ruhába öltözött, 
úgy ment a földekre. Szokás volt 
az elvetendő búzát kitenni pony-

vában a reggeli harmatra, hogy 
meg ne dohosodjon. Úgy tartot-
ták, hogy ha ezt a vetőmag közé 
keverik, megmentik az üszkösö-
déstől. Ez a nap jelezte a dióverés 
kezdetét, és a madarak útra kelé-
sét is. Időjárásjósló nap is volt, ha 
esett ilyenkor az eső, akkor esős 
őszre számítottak. Egyes vidéke-
ken dologtiltó nap volt, az asszo-
nyoknak a fonás volt tilos. 

Mária napja
Szűz Mária névnapja szep

tember 12e. Egyetemes ünnep-
pé az újkorban, Bécs török aló-
li felszabadulása után vált. A kul-
tuszt KözépEurópában a passaui 
Mariahilfkegykép (Segítő Bol-
dogasszony) ihlette. A kegykép a 
török alóli felszabadulás jelképe 
lett. A Segítő Boldogasszony kul-
tusza Magyarországon is gyor-
san elterjedt, különösen az or-
szágba bevándorolt németek tisz-
telték. Számos búcsújáróhelyünk 
oltárán áll a kegykép másolata. 
Egyes vidékeken ez volt a bú-
csúk napja, a rokonokat sült ka-
csával, töltött paprikával, lepény-
nyel, kaláccsal kínálták. Vendég-
ségeket, táncmulatságokat is ren-
deztek, ahová több faluból várták 
a látogatókat. 

Szent Mihály hava – színekben, terményekben gazdag

Zöldséges ételek
Az ősz nem csak színekben gazdag, hanem ter-
ményekben is. Sokféle zöldség és gyümölcs 
kapható ilyenkor, érdemes ezekből összeállítani 
az étrendünket. néhány, a hónaphoz kapcsolódó 
receptet ajánlunk. 

Tárkonyos kukoricás raguleves
Hozzávalók: 30 dkg pulykahús, 1 nagy fej 

vöröshagyma, 1 kisebb doboz kukoricakon
zerv, 2 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál szárí
tott tárkony, 2 dl tejszín, só, bors, olaj, 1 kis 
doboz tejföl, 6-8 csemegeuborka.

Elkészítés: a húst felkockázzuk. A hagy-
mát és a fokhagymát megpucoljuk, felda-
raboljuk, majd az olajon enyhén megpirít-
juk. Hozzáadjuk a húskockákat, jól átpi-
rítjuk, majd megsózzuk és rászórjuk a tár-
konyt. Beleöntjük a kukoricakonzervet, fel-
öntjük annyi vízzel, ami ellepi. Lefedve egy 

órán át főzzük, ekkor hozzáadjuk a tejszínt 
és tovább főzzük, de már fedő nélkül. Egy 
kanál levest kiveszünk, elkeverjük a tejföl-
lel, majd belekeverjük a levesbe. Az ubor-
kákat felkockázzuk, a levesbe tesszük, ki-
csit átforraljuk, aztán tálaljuk. 

Padlizsános rakott csirkemell
Hozzávalók: 80 dkg csirkemell, 1 padli

zsán, 3 közepes paradicsom, 15 dkg sajt, 3 
gerezd fokhagyma, só ízlés szerint, 5 evő
kanál olaj.

Elkészítés: a padlizsánt megmossuk, 
megpucoljuk, hosszában felszeleteljük, be-
sózzuk, állni hagyjuk 20 percet, hogy a ke-
serű leve kifolyjon belőle. Mindkét oldalát 
megsütjük. Olajjal kikent tepsi alját kibélel-
jük a sült padlizsánnal, ráfektetjük a besó-
zott csirkemell szeleteket, tetejére tesszük 
a szeletelt paradicsomot, zúzott fokhagy-

mával és ízlés szerinti fűszerekkel ízesít-
jük. Előmelegített sütőben, fóliával letakar-
va vagy fél óráig sütjük, majd megszórjuk 
reszelt sajttal, és már fólia nélkül 20 perc 
alatt készre sütjük. Főtt burgonyával vagy 
krumplipürével tálaljuk. 

Almás tócsni
Hozzávalók: 4 nagyobb alma, 2 tojás, 4 

evőkanál cukor, 1 kávéskanál fahéj, 1 cit
rom reszelt héja, 4 evőkanál liszt, a sütés
hez kb. 1 dl olaj. 

Elkészítés: az almákat megmossuk, meg-
hámozzuk, egy nagy lyukú reszelőn lereszel-
jük. Hozzáadjuk a tojásokat, a cukrot, reszelt 
citromhéjat, őrölt fahéjat, beleszórjuk a lisz-
tet és összekeverjük. Serpenyőben egykét 
evőkanál olajat felforrósítunk, beletesszük 
az almás masszát, közepes lángon mindkét 
oldalát megsütjük. Porcukorral tálaljuk. 
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„Királyi gyümölcs, és 
a szegények gyümölcse, 
mert ízében benne van 
minden jó íz, amelyet az 
életben szerettünk” – ír-
ja Krúdy a szőlő ezerféle 
zamatáról, melyek a bor 
aromájában, illatában és 
színeinek ragyogásában 
kelnek új életre a leg-
jobb palackok nedűiként. 
A VI. Óbudai Bornapok 
is ennek a gazdagságnak 
igyekszik minél átfogóbb 
gyűjteményét bemutat-
ni a Fő téren szeptember 
21-23. között.   

Mára komoly kultúrá-
ja alakult ki a hazai bor-
fogyasztásnak, ennek kö-
szönhetően 29 válogatott 
magyar pincészet kínálja 
legjobb borait, 15 hazai 
borvidék kínálatát ölelve 
fel. A külföldi borok is 
szép számmal képvisel-
tetik majd magukat a há-
rom napos bormustrán, 
melyet maguk a borá-

szok neveznek már évek 
óta „Budapest legkultu
ráltabb boros rendezvé
nyének”. Az elmúlt évek 
hagyományaihoz idén is 
hűek maradnak a szerve-
zők, és a visszatérő nagy 
pincészetek mellett be-
mutatkozási lehetőség-
hez jutnak még kevésbé 
ismert, de figyelmet ér-
demlő borászatok is.

Az ingyenes kísérő-
programok valódi fesz-
tiválhangulatot varázsol-
nak majd a Fő térre. Akár 
kezdő kóstolóként, akár 
komolyabb borszakértő-
ként is bővítheti ismere-
teit bárki, aki részt vesz a 
Borkörképeken, ahol Ká
li Ildikó sommelier avat 
be minden érdeklődőt a 
válogatott borsorok rej-

telmeibe. Nem marad-
hatnak el a jó hangulatról 
gondoskodó zenei kon-
certek sem. Fellép majd 
a jazz és a swing vilá-
gának több hazai képvi-
selője, míg a borokat kí-
sérő gasztrofalatok közt 
akár az Óbuda Burgert 
is megkóstolhatják a lá-
togatók.

www.gasztrobuda.hu

Válogatott borok, pezsdítő ritmusokHahota
Pistike hazamegy az is-
kolából nagy boldogan, 
és mondja az anyuká-
jának:
- Anya képzeld el, kap-
tam egy ötöst!
- Tényleg?
- Nem. Csak képzeld el! 

* * *
Társkereső hirdetés: Fi-
atal vagyok, jóképű és 
izmos. Anyagilag is jól 
állok, hat kocsim van, 
két házam és egy nya-
ralóm a Karib-tenge-
ren. Nem keresek sen-
kit, csak dicsekedni 
akartam. 

* * *
- Lépjenek ki, akik sze-
retik a zenét! – üvölt az 
őrmester a katonáknak. 
Öten kilépnek a sorból.
- Tudnak bánni a zon-
gorával is? – kérdi az 
őrmester.
- Igen, mit kell játszani 
rajta?
- Semmit. Át kell cipelni 
a feleségem szobájába! 

* * *
A kalauz hazamegy, 
majd szól a fiának: - 
Gyere fiam, rázd az 
asztalt, írni akarok! 

* * *
- Hogy szökhetett meg 
a fogoly?
- Kulcsa volt, igazga-
tó úr.
- Hogy tudta ellopni ma-
gától a kulcsot?
- Nem lopta, tisztessé-
gesen nyerte pókeren! 

* * *
A fickó egy órával ké-
sőbb érkezik a munka-
helyére. A főnöke behí-
vatja, hogy megtudja az 
okát a szokatlan késés-
nek.
- Ne haragudjon uram, 
tudja a feleségem ma 
reggel jelentette be ne-
kem, hogy gyermeket 
vár.
Mire a főnök: - Jól van. 
És kire gyanakszik? 

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

Rejtvényünkben József Attila: 
Meleg dél van című verséből idé-
zünk. Megfejtés a vízszintes 1. és 
a függőleges 29. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje 
(zárt betűk: L. N. A. Ő.). 14. Fran-
cia város. 15. Étkezike? 16. Fa-
gyaszd. 17. Vatikáni és svéd autók 
jele. 18. Szemmel érzed. 19. Argon 
és erbium vegyjele. 20. … Triznyák, 
régebbi mesehős. 23. Svéd, oszt-
rák, egyiptomi autók jele. 24. Latin 
és. 26. Fordított élete! 28. Némán te-
téz! 29. Eres! 30. Török férfinév. 32. 
Névelős kártyapakli. 34. Modernko-
ri török államfő volt. 37. Rock nagyi 
keresztneve. 37a. Bak betűi keverve. 
39. Ezen is száradhat a felelőssége. 
41. Nak párja. 42. A. E. 43. Óriásre-
pülőgép. 45. Raktározik. 47. Barna 
része! 48. Forma. 50. USA állam. 52. 
Ruhász teszi. 53. Álomba ringat. 55. 
Olasz és magyar autók jele. 56. Va-
jon merev? 58. Világhálón tevékeny-
kednek. 60. Belevaló. 
FÜGGŐLEGES: 1. Ősi amerikai 
nép. 2. Mount …, a világ teteje. 3. 
Fás tájék. 4. Hevesi város. 5. G. N. 
L. 6. Kihalt madárfaj. 7. Magam. 8. 
Kutyabetegségben szenvedő eb. 9. 
Az arzén vegyjele. 10. Némán nézel! 11. Földet ki-
forgat. 12. Avatna. 13. Más helyen. 17. Szóváltás. 21. 
Szolmizációs hang. 22. … Delon, francia színész. 25. 
Elcsendesedett. 27. Létezned. 29. Az idézet máso-
dik része (zárt betűk: K. A. T.). 30. Osztrák, thai-
földi és spanyol autók jele. 31. Füzetei. 33. Angol 
tölgyfa. 35. Álomba ringatta. 36. Vajon érdeklődnek? 

38. Sivatagi járat. 40. … Wyle, amerikai színész. 44. 
Beborít. 46. Léha egynemű betűi. 47. Névelős régeb-
bi férfiruha darab. 49. Kambodzsai, osztrák és egyip-
tomi autók jele. 51. … Sharif, egyiptomi származású 
amerikai színész. 52. A stroncium és az arzén vegy-
jele. 54. Kevert tűz! 57. Fizikai fogalom. 59. Zamat. 
60. Kicsinyítő képző.

Meleg dél van
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Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában (Ka-
szásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, 
minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. Érdeklődni a 367-8791-
es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtö-
kén (legközelebb szeptember 20-án) 17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. 
szám alatti Fidesz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a 
(20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén (legközelebb október 11-én) 18-tól 
20 óráig. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es te-
lefonszámon, vagy a Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerü-
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart 
a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 
7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-
7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös-
sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti szer ve ze te a Váradi ut ca 
17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó-
órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén dr. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanácsadást 
tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. szám 
alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 11. 
szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-30-
546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első he-
tében, hétfőn 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodá-
jában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap utolsó he-
tében, csütörtökön 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden 
második héten, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a bu-
dapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés szük-
séges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).

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

Otthoni Pénzkereset!
Reklámtárgyak 

csomagolása, stb.
06-90-60-36-07

(audiopress.iwk.hu
635 Ft/min., 06-12228397)
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