
Közösségi tervezéssel készült el vala-
mennyi korosztály igényeinek megfele-
lően a Holdudvar Park. Átadó június 22.

A Főplébánia-templomi szentmise után a 
Fő téren kezdődik június 30-án az Óbu-
dai Búcsú az Óbudai Nyár részeként.

Az évfordulót a Szent Margit Kórház ja-
vára rendezett jótékonysági koncerttel, 
fotóalbum-bemutatóval ünnepelték.
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A közterület-felügyelet hajója is részt vett a dunai mentésben

Programajánló a 8-9. oldalon 

Fotó: Ajpek Orsi

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete hét éve működtet hajós szolgálatot a Duna óbudai szakaszán a BRFK Vízirendészettel közösen. A felügyelet hajója a rendőr-
séggel együttműködve, részt vett a hajókatasztrófában elsüllyedt Hableány kiemelésének biztosításában és a szakemberek kiszolgálásában     Bővebben a 19. oldalon
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Egy dán építész, Jan Gehl vélekedé-
se szerint az ember legfontosabb 
szükséglete a másik ember társasá-
ga. Az építészeknek ennek megfele-
lően úgy kell újragondolni a tereket, 
hogy alkalmasak legyenek a találko-
zásra. Olyan fejlesztéseket kell tehát 
alkalmaznunk, amelyek ezeket a talál-
kozásokat elősegítik – állítja Bús Ba-
lázs polgármester, aki tizenhárom 
éve vezeti a kerületet. A politikus ma-
ga is Békásmegyeren dolgozott, és 
alapított annak idején családot, így 
jól ismeri a helyi viszonyokat és az itt 
élők gondolkodását. Szerinte a köze-
ledő önkormányzati választások tét-
je, hogy meg tudja-e a III. kerület tar-
tani a kormányzattal és a Fővárossal 
meglévő erős kapcsolatát, ami az el-
múlt években látványos fejlesztése-
ket hozott a városrésznek.

- Képviselőként 1989 óta je-
len van a kerületben. Sokat vál-
tozott azóta a társadalom szer-
kezete és az életminőség. Hogy 
látja kerületi szinten a változó 
igényeket?

- Az emberek reakciójából le-
het látni, és abból is, hogy egyes 
területek mennyire vonzóak a 
kerületünkben. Lényeges muta-
tó, hogy visszajelzéseikben mit 
fogalmaznak meg a kerületről az 
emberek, és miért szeretnek itt 
lakni. Általánosságban azt gon-
dolom, hogy Óbudának különle-
ges szerepe van a fővárosban: ez 
részben a nyugalomnak köszön-
hető, ami a város többi részétől 
elkülöníti. Ha valaki ideköltözik, 
gyorsan óbudaivá tud válni.

- A kerület túlnyomó része, 75 
ezer ember lakik panelekben. Ho-
gyan lehet a lakótelepeken élők 
életkörülményeit fejleszteni?

- Sokrétű kerület ez, a lakóte-
leptől, a kertvárosi övezeten át a 
hegyvidékig, különféle problé-
mákkal szembesülünk. A lakóte-
lep a legérdekesebb abból a szem-
pontból, hogyan lehet közösséget 
építeni egy olyan helyen, ahol na-
gyon sokfelől érkeznek emberek, 
és meglehetősen szegregált élet-
módot folytatnak. Léteznek kísér-
letek külföldön is erre, mi pedig 
ennek a lehetőségét szeretnénk 
megteremteni itt, a III. kerület-
ben. Pontosan érzem és értem en-
nek a szükségességét, hiszen ma-
gam is lakótelepen (Kelenföldön) 
nőttem fel. Jan Gehl dán sztárépí-
tészt idézve, az ember legfonto-
sabb szükséglete a másik ember 
társasága. A tervezőknek, építé-
szeknek ennek megfelelően kell 
úgy újragondolni a tereket, hogy 
alkalmasak legyenek a találko-
zásra. Olyan fejlesztéseket kell 

tehát megvalósítanunk, amelyek 
ezeket a találkozásokat elősegítik. 
Amit Békásmegyeren a Máltai 
Szeretetszolgálat a Játszva meg-
előzni programmal és a Máltai 
Játszóterekkel kezdeményezett, 
valamelyest panel rehabilitáció-
nak minősül, de mentális megúju-
lást is jelent. A közterületfejlesz-
tésben is szeretnénk az ilyenfaj-
ta lehetőségeket megkeresni. Na-
gyon izgalmas kérdés, sok szem-
pontból újra kellene terveznünk a 
lakótelepeket, például a parkolás 
tekintetében is, amely mára szin-
te megoldhatatlan a rendelkezés-
re álló területen, hiszen a lakóte-
lep megépítésekor ekkora motori-
zációval nem számolt senki.

- Nemrég nyitották meg az új 
piacot Békásmegyeren, ami a 
kerület legnagyobb fejlesztése. 
Hogyan fogadják a helybeliek? 
Milyenek a visszajelzések?

- A piacon dolgozók igényei 
szerint terveztük újra a vásár-
csarnokot, az volt a cél, hogy ne 
veszítsük el őket. Továbbá az is 
szempont volt, hogy Békásme-
gyernek olyan területeket adjon a 
vásárcsarnok, ami idáig nem volt. 
Ha például rendezvényeket akar-
tunk tartani, akkor a közösségi 
ház előtti zöld területet tudtuk ki-
használni, most az új piacon meg-
nyíltak a lehetőségek erre is. Hoz-
zám alapvetően a negatív dolgok 
érkeznek be, ha nekem valaki ír ‒ 
például a Facebookon ‒, akkor az 

rendszerint negatív indulatból fa-
kad, ha valamivel elégedettek a 
helyiek, akkor maximum egy láj-
kot küldenek. Emellett azt látom, 
hogy többnyire örülnek a piac-
nak az emberek. Érdekes, hogy 
volt egy terület, ahova átmene-
tileg műfüvet tettünk le, mert a 
színes térburkolat még nem ké-
szült el. Időközben azonban any-
nyira megszerették a kisgyerme-
kes családok, hogy elképzelhető, 
hogy így hagyjuk. A békási visz-
szajelzések tekintetében az is lát-
ható, hogy amikor a Csobánka té-
ri fejlesztés elkészült, sokáig azt 
hallottam, hogy minden a hegy 
felőli oldalon történik, most pe-
dig, amikor a piacot, a Ziper-
nowsky sétányt és a Heltai teret 
rendbe tettük, akkor arról beszél-
nek, hogy a Duna felőliek élvez-
nek előnyöket. Nem tudom. Bé-
kásmegyer nekem személy sze-
rint mindig is nagyon fontos volt. 
35 éve itt kezdtem dolgozni a Zi-
pernowsky Károly Általános Is-
kolában, itt találtam otthonra fi a-
tal házasként, majd további 7 évig 
éltem itt a családommal.

- A kormányzattal való jó kap-
csolat is kellett ahhoz, hogy a pi-
ac újjászülessen, hiszen nem bírta 
volna el a kerület saját forrásból…

- Amikor megváltozott az ön-
kormányzatok szerepköre, látható-
vá lett, hogy egy kerületi vezetés 
komolyabb fejlesztésbe akkor tud 
belevágni, ha ahhoz kormányzati 

vagy egyéb pályázati forrásokat is 
igénybe tud venni. Mi úgy indul-
tunk el, hogy sok mindent megpró-
bálunk megterveztetni közösségi 
tervezéssel, hogy ha bárhol meg-
nyílik pályázati forrás, arra kész 
tervekkel pályázhassunk. Jelenleg 
is 10-15 milliárdos fejlesztés van 
előkészítve, amelynek megvalósí-
tásához újabb forrásokhoz kellene 
jutnunk. Mind Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, mind pedig Tarlós 
István főpolgármester szívén vi-
seli a III. kerületet, és sokat segít 
nekünk. Alapvetően minden ön-
kormányzatnak arra kell töreked-
nie, hogy vagy a megyével, vagy a 
kormányzattal megerősítse a kap-
csolatát, mert erre kapott felhatal-
mazást a polgároktól.

- 35-40 család élvezheti a szo-
ciális városrehabilitáció előnye-
it, ami az életkörülményeik fej-
lesztését jelenti. Mi alapján szű-
rik meg azokat, akik részt vehet-
nek a programban?

- Területi lehatárolás mentén 
az önkormányzati szociális bér-
lakásban élőket kerestük meg, a 
családsegítő szolgálatunk mér-
te fel, hogy melyek azok a csa-
ládok, akik leginkább rászorul-
nak. Természetesen jóval több 
családot be lehetne ebbe még 
vonni. Meg fogjuk nézni, meny-
nyire lesz sikeres a program.

- A békásmegyeriek vissza-
térő igénye a HÉV környezeté-

„Békásmegyer mindig is fontos 
helyszíne volt az életemnek”

Folytatás a 3. oldalon
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nek, megállóinak megújítása. 
Lesz áthidaló megoldás addig, 
amíg a fenntartó teljes átalakí-
tást nem végez a HÉV vonalán?

- A legfontosabb a peron aka-
dálymentesítésének kérdése, 
korábban a Fővárost, most a 
Magyar Államvasutakat keres-
tük meg, mint fenntartókat ez 
ügyben, és folyamatosan szor-
galmazzuk a feladat végrehajtá-
sát. A legfontosabb közlekedé-
si problémának a HÉV szintbeli 
kereszteződését látom, például a 
pünkösdfürdői csomópontnál is, 
ahol a HÉV föld alá süllyesztése 
oldhatja meg a problémát.

- Mi módon segítik a fi atal há-
zasok és a fi atalok lakáshoz ju-
tását?

- Elsőrendű feladatunk, hogy 
a fi ataloknak segítsünk abban, 
hogy lakáshoz jussanak. A leg-
nagyobb problémát abban lá-
tom, hogy olyannyira elszálltak 
a lakásbérleti árak, hogy jófor-
mán lehetetlen lakáshoz jutnia 
egy fi atal pályakezdőnek. A csa-
ládalapítás előtt állók és a fi atal 
pályakezdők támogatása is sze-
repel a terveinkben.

- A civil szervezetek önkor-
mányzati támogatásában a drog-
prevenciós szervezetek szerepel-
nek az élen. Kiemelt gond a kerü-
letben a kábítószer használata?

- Kimondottan jó szociális el-
látórendszert építettünk fel, ká-
bítószerügyi egyeztető fóru-
mot tartunk számos érintett ci-
vil szervezet közreműködésé-
vel, nagyon jó az együttműkö-
désünk a Kék Pont Drogkonzul-
tációs Központ Alapítvánnyal.

- Közterületi sportlétesítmé-

nyekben mindig is gazdag volt 
Óbuda-Békásmegyer, élenjáró 
volt a fi tneszparkok létrehozá-
sában. Milyen fejlesztés várha-
tó nyárra a szabadban, ami még 
élhetőbbé teszi a városrészt?

- A Főváros tervez a Hajógyá-
ri-szigeten egy sportparkfejlesz-
tést, a fi tneszparkok mellett pe-
dig még több „street workout” te-
rület is létre fog jönni hamarosan. 
Emellett folyamatban vannak 
MLSZ pályafejlesztések a kerü-
letben. Mindenütt, ahol a közterü-
letet fejlesztjük, mint a Szépvöl-
gyi út, Lékai bíboros tér, ott tö-
rekszünk utcabútorokkal felsze-
relt, élhetőbb terek kialakítására.

- Óbuda a leginkább kultúrát 
támogató kerület. A helyiek is 
fogékonyak a kultúrára? Meny-
nyire mérhető ez?

- Amikor ingyenessé tettük a 
múzeumlátogatást a kerületiek-
nek, akkor egy év alatt duplájá-
ra nőtt a látogatók száma. Há-
rom olyan nagy rendezvényünk 
van, ami a kerületen kívülieknek 
is szól. Amikor a Ghymes együt-
test meghívtuk, akkor levélben 
azt írta nekem valaki, hogy na-
gyon örül, hogy idehoztuk a csa-
patot. Ebből azt éreztem, hogy 
a kultúrafogyasztás, a koncer-
tek tekintetében örömmel veszik 
az óbudaiak, hogy a színvonalas 
produkciók helyben is elérhetők 
számukra, nem kell bemenniük 
mindezért a belvárosba. Törek-
szünk tehát arra, hogy még in-
kább elérhetővé tegyük a helyi 
értékeinket az itt élők számára, 
amiben rendkívül gazdag a térsé-
günk, a kerületünk.

- Részt vesz-e a Tündérkert 

programban, mely az őshonos 
gyümölcsösök megtartását céloz-
za, és amelybe elsőként a főváros-
ban Békásmegyer-Ófalu állt be?

- Fontosnak tartom, amit Szar-
vas József színművész és Ko-
vács Gyula országosan elkezd-
tek a Tündérkertek létrehozásá-
val. Tervezzük, hogy Békásme-
gyeren a Kálváriát újra helyreál-
lítjuk, az odavezető hegyoldalt 
pedig Tündérkertté varázsoljuk. 
Támogatom azt is, hogy von-
junk be újabb kertet, kerteket 
ebbe a programba. Egyébként 
nekem is van fám Ófaluban.

- Mennyire használja ki civil-
ben az Óbuda adta sport- és kul-
turális lehetőségeket?

- Időm kevés van, az Önkor-
mányzat rendezvényein, ha al-
kalmam van, részt veszek. A 
Kobuci Kertbe is szívesen járok 
koncertekre, alkalmasint pedig 
biciklire pattanok, és a kerület 
bicikliútjain végigtekerek.

- Melyik polgármesterrel van 
baráti, szakmai viszonyban, akivel 
a gondolatcsere is megvalósul?

- Újpest vezetőjével, Winter-
mantel Zsolttal nagyon jóban va-
gyok, ami a hasonló területi adott-
ságokból is fakad. Emellett Ughy 
Attilával, a XVIII. kerület veze-
tőjével is jó kapcsolatot ápolok, 
de említhetném Szentendre pol-
gármesterét, Verseghi-Nagy Mik-
lóst is. Velük nemcsak jó a viszo-
nyom, de amit városrészükben 
tesznek, azt nagyra értékelem.

- Tizenhárom éve polgármes-
ter. Mit gondol, mivel sikerült a 
kerületiek bizalmát megnyernie?

- Talán számít, hogy magam 
is lakótelepen (Kelenföldön), ha 

úgy tetszik, „utcán” nőttem fel, 
de 35 évvel ezelőtti első munka-
helyem is Békásmegyerhez köt. 
Látva a békási fi atalok problé-
máit, fordultam később a szo-
ciális terület felé, és szereztem 
diplomát szociális munkásként. 
Értem az itteni emberek gondja-
it és gondolkodását. Az itt eltöl-
tött évek és a tapasztalatom se-
gít abban, hogy átlássam és át-
érezzem, mi a helybeliek leg-
főbb problémája és igénye.

- Mi lesz a tétje az önkor-
mányzati választásoknak?

- Alapvetően az, hogy folytat-
ni tudjuk-e azt az együttműkö-
dést, amit a Fővárossal és a kor-
mányzattal kialakítottunk. Ti-
zenhárom év alatt komoly dol-
gokat tettünk le az asztalra: 
megmutattuk, hogy mit tudunk 
létrehozni, valamint hogy mind-
ezen fejlesztési elképzeléseink-
be a lakosságot minden esetben 
bevontuk, ahogy a jövőben is be 
fogjuk vonni. Ha valaki őszin-
tén felteszi a kérdést, hogy a 
baloldali képviselők milyen se-
gítséget adtak az óbudaiaknak, 
mit hoztak létre, akkor nehe-
zen lehetne erre a kérdésre vá-
laszolni. Azt éltem meg a balol-
dali vezetésű kormány és fővá-
ros vezetése alatt, hogy a Margit 
kórházat el akarják a kerülettől 
venni, a Hajógyári-szigetet pe-
dig eladták kaszinónak. Polgár-
mesterségem ideje alatt három 
alkalommal is volt baloldali 
parlamenti képviselője Óbudá-
nak, de soha semmilyen segít-
séget nem kaptunk tőlük. Meg-
győződésem, hogy az óbudai 
baloldali érzelmű emberek sok-
kal jobb képviselőket érdemel-
nének, mint amilyeneket idá-
ig a baloldali pártok számukra 
ajánlottak, mert a kerületi pol-
gárokat mindig cserbenhagyták, 
nem segítették az itteniek éle-
tét. Annak idején, megválasztá-
som után, 2007-ben azért vet-
tük át a közterület-felügyele-
tet, mert a Főváros nem jól mű-
ködtette azt. Első lépésként Bé-
kásmegyeren kiépítettük a tér-
fi gyelőrendszert, amelynek kö-
szönhetően ma Békásmegyer az 
egyik legbiztonságosabb város-
rész Budapesten belül. A tétje 
az őszi választásnak az, hogy a 
biztonságunkat továbbra is meg 
tudjuk őrizni, folytatni tudjuk a 
kormánnyal és a Fővárossal a 
szoros együttműködést, a kerü-
leti fejlesztéseket az itt élők ér-
dekében.                 Szilléry Éva

Megjelent 
a Békásmegyer+ újságban
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A 15. számú választókerü-
let önkormányzati képvi-
selője, emellett alpolgár-
mesterként a vagyonkeze-
léssel, a közterületek 
használatával, hasznosítá-
sával kapcsolatos ügyek 
irányítója, valamint a vá-
rosfejlesztési bizottság te-
vékenységét felügyeli dr. 
Pappné dr. Nagy Judit (Fi-
desz-KDNP). Körzetének 
nagyobb részébe Békásmegyer Duna felőli része 
tartozik, illetve a Pünkösdfürdő utcától északra 
eső családi házas övezet egy része

- Amikor utoljára egyéni választókerületi 
munkájáról kérdeztük, akkor többek közt arról 
beszélt, hogy álma az új békásmegyeri piac és 
vásárcsarnok megvalósulása.

- Valóban, a Békásmegyeri vásárcsarnok és a II. 
ütemben a közösségi tér kialakítása a legnagyobb 
álmok egyike, amely már részben megvalósult és 
nincs akadálya a projekt teljes és sikeres befeje-
zésnek. Ez a fejlesztés mindannyiunk szerint je-
lentős előrelépést jelent a békásmegyeriek életé-
ben. E nagy beruházás mellett jó néhány „kisebb 
volumenű”, ugyanakkor a lakosság életminőségét 
jelentős mértékben javító fejlesztések is megvaló-
sultak Bús Balázs polgármester és csapatának kö-
szönhetően. Ezek sorából kiemelném az 1848-as 
Czetz János emlékpark kialakítását, amely közel 
200 millió forintos kormányzati támogatás révén 
jön létre, és idén ősszel vehetik birtokba a környé-
ken élők. A gyönyörűen megújuló park igazi kö-
zösségi térként funkcionálhat majd, a Lékai János 
bíboros téren, a templom szomszédságában. 

Számos intézmény újulhatott meg
- Az elmúlt időszakban számos intézmény 

megújítását tűzték ki célul. Mindezekből mit si-
került megvalósítani? 

- Jelentős kormányzati és önkormányzati for-
r ásból megvalósult beruházás az Óbudai Mese-
erdő Óvoda Szivárvány Tagóvoda (Szél utca) 
teljeskörű energetikai korszerűsítése. Örömöm-
re szolgált továbbá, hogy a Derűs Alkony Gon-
dozóház felújítására, szebbé tételére is lehetőség 
nyílt, döntően önkormányzati forrásból, a lakók 
és a gondozók nagy megelégedésére. 

Ugyancsak a jelentősebb és a már megvalósult 
beruházások között említhetjük a Zipernowsky 
sétány felújítását, amely beruházás keretében a 
közterület teljes egészében megújult, azaz dísz-
burkolatot kapott, a terület komplett növényesí-
tése mellett utcabútorok kihelyezése, szökőkút 
építése révén valósult meg a fejlesztés. 

Megújult sportpálya, csillapított forgalom
Kiemelésre méltó a Dr. Béres József Általános 

Iskola udvarán lévő sportpálya-fejlesztés is, ahol 
önkormányzati támogatással megújulhatott az 
aszfaltburkolatú kézilabda pálya. Mostanra egy 
multifunkcionális, korszerű műanyag burkola-
tú sportpályán játszhatnak a diákok. Jelentős lé-
pésnek tekinthetjük a választókerület közlekedé-

si problémáinak csökkentésében elért eredmé-
nyeinket Csillaghegyen, ahol forgalomcsillapí-
tott övezeteket alakíttattunk ki, a Szentendrei út- 
Pünkösdfürdő utca- Királyok Útja-Mátyás király 
út által határolt területen. Ugyanilyen fontos és 
lakossági kezdeményezésre indult fejlesztésnek 
tekinthető a Pünkösdfürdő utcai gyalogátkelő-
hely létesítése, amely a Medgyessy Ferenc utcai 
Óvoda és Iskola balesetmentes megközelítését 
hivatott biztosítani. Ugyanide sorolható a Pün-
kösdfürdő utca 3. alatti NGM elektromos töltő-
pont kialakítása, mely a környezetvédelmi szem-
pontokat is fi gyelembe vevő beruházás. 

„A biztonság a lakosok legalapvetőbb igénye”
- Mi foglalkoztatta leginkább a lakosokat az 

elmúlt időszakban? Legutóbb a közbiztonság 
színvonaláról is beszélt.

- Természetesen a biztonság az első és legalap-
vetőbb igény a lakosság részéről, melynek érde-
kében minden, az önkormányzat rendelkezésé-
re álló eszközzel eleget kívánunk tenni. A rend-
őrséggel, illetve az egyes körzetekhez tartozó 
körzeti megbízottakkal a képviselők folyamato-
san tartják a kapcsolatot, így a panaszok kezelé-
se a felmerülő problémákra viszonylag rövid ha-
táridő alatt megoldhatóvá válik. Ez nagyon fon-
tos szempont, mert ez növeli a bizalmat és a biz-
tonságérzetet. A biztonságérzet növelését szolgál-
ja továbbá a térfi gyelő kamerarendszerek telepíté-
sének folyamatos bővítése. A választókerületemet 
illetően a Hímző utca 8. szám előtti területrész és 
a Medgyessy Ferenc utcában történt térfelügyeleti 
kamerarendszer telepítése az elmúlt időszakban. 

Ezen túlmenően kiemelten fontos kérdés a la-
kosság részéről a különböző minőségi szolgál-
tatások elérhetősége, a közlekedés, idetartozó-
an az utak járdák állapota, az egészségügyi ellá-
tás helyzete, egyszóval a mindennapokat érintő 
alapvető kérdések. A körzetemhez tatozó város-
részt tekintve elmondható, hogy az elmúlt évek 
jelentős előrehaladást hoztak az élet minden fon-
tos területén, melyet a fentiekben vázolt, a vá-
rosrészt érintő beruházások, fejlesztések meny-
nyisége és sokszínűsége jól igazol.

Tervek közt: sportcsarnok építés,
üdülőközpont turisztikai potenciállal

- Milyen tervek, elképzelések vannak a kerü-
letnek erre a részére vonatkozóan? 

- Az elképzelések között szerepel a Királyok 
útján a Dr. Béres József Általános Iskola telep-
helye közelében egy kisebb vívócsarnok illet-
ve egy kosárlabda csarnok kialakítása. Még az 
út elején járunk, de bízunk a sikerben, jelentős 
igény mindkét sportlétesítményre van. 

Még 2015-ben az önkormányzat tulajdonába 
került egy, a Kossuth Lajos üdülőparton lévő in-
gatlan, mely jelenleg leromlott műszaki állapo-
tú, de komoly sport-és turisztikai potenciállal bír. 
Önkormányzatunk, már 2017-ben, kizárólag saját 
forrás igénybevételével elkészítette a terület fej-
lesztésére vonatkozó részletes kiviteli terveket. 

Már „csak” a forrásszerzés van hátra terveink 
megvalósítása érdekében. A cél az lenne, hogy 
az egykori üdülőközpont épületeit felújíthassuk, 

és összességében egy turisztikai és sportcélú be-
ruházás valósuljon meg. 

Biztonságos gyalogátkelő-helyeket kell létesítenünk
Terveink között szerepel továbbá a Nánási út 

– Királyok útja több pontján gondot okozó gya-
logos közlekedés megoldása. Ez nem könnyű 
feladata, tekintettel arra, hogy a gát az érintett út 
közvetlen közelében fekszik, így nagyon korlá-
tozottak a megoldási lehetőségek. Önkormány-
zatunk szakemberei idén már elkészítettek egy 
alapos tanulmányt a közlekedési helyzet megfe-
lelő kezelése érdekében és bízunk benne, hogy 
a Főváros illetékes szervei megvalósításra érde-
mesnek ítélik, fi gyelemmel arra a körülményre, 
hogy a feladat ottani hatáskörbe tartozik.

Az alpolgármesteri munkáról
- Alpolgármesteri minőségében miről szeret-

ne beszámolni az elért eredmények terén? Öt év-
vel ezelőtt az Óbudai Vagyonkezelő Zrt munkájá-
nak felügyeletéről tájékoztatta lapunk munkatár-
sát. Jelenleg mely egység munkáját koordinálja?

- Az elmúlt 5 év önkormányzati képviselőinek 
munkáját jól reprezentálják azok a fejlesztések, 
beruházások, amelyek a kerületben megvalósul-
tak. Korábban soha nem látott mértékben és mi-
nőségben, az élet minden fontos területét érintő-
en. Kiemelten az elmúlt évek egészségügyi cé-
lú fejlesztései, az Egészséges Budapest Program 
keretein belül, vagy a közterületek, közparkok 
újjászületése, vagy a Békásmegyeri Vásárcsar-
nok és környezetének megújulása, amely leg-
alább 35 ezer ember mindennapjait teszi jobbá, 
és amelyre évtizedekig vártak, vártunk.

Újragondolt építési szabályzat
A hozzám tartozó területek közül most a város-

fejlesztési bizottság tevékenységét érintő hivatali 
szervezetek, köztük a főépítészi iroda, közterület-
felügyelet munkáját emelném ki. Az elmúlt évek 
legfontosabb feladatának végrehajtásaként elké-
szült a kerület új szabályozási terve, az ÓBÉSZ, 
amely a fővárosi szabályozással összhangban, a 
kerület fejlesztési elképzeléseinek fi gyelembevé-
telével született meg, és amelynek véglegesnek 
tekinthető változatát, a képviselők a június végi 
testületi ülésen hagyhatnak jóvá.

Felülvizsgált ingatlanhasznosítás
Ugyancsak jelentős feladatként sikerült meg-

valósítani az önkormányzat tulajdonában álló 
külterületi ingatlanok hasznosítását illetve hasz-
nosítási feltételeinek felülvizsgálatát. E mun-
ka során 566 külterületi ingatlan bérbeadás út-
ján történő hasznosítását vizsgáltuk felül. Ennek 
során áttekintettük a bérleti szerződéseket és a 
bérlők döntő többségével lefolytatott személyes 
egyeztetések, megbeszélések után alakítottuk ki 
a megújítandó szerződések feltételeit, melyek-
ben jelentős hangsúlyt kaptak az önkormányzat 
használatot illetve hasznosítást érintő szempont-
jai. Azaz, hogy a bérlők a rendeltetésszerű hasz-
nálatnak megfelelően, kizárólag rekreációs célra 
használják az ingatlanokat. A rossz műszaki álla-

Dr. Pappné dr. Nagy Judit képviselői és alpolgármesteri munkájáról

„A Békásmegyeri Vásárcsarnok megvalósítása volt a legfontosabb”

Folytatás az 5. oldalon
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata „Virágos Óbuda” címmel pályáza-
tot ír ki III. kerületi lakosok számára. A pályázat célja, hogy ösztönözze és 
elismerje azokat a magánszemélyeket és lakóközösségeket, akik fontos-
nak tartják környezetük esztétikai minőségét, és ennek érdekében gon-
dozzák, növényekkel, virágokkal szépítik azt. 
Pályázni a következő kategóriákban lehet: 1. A legszebb virágos elő-
kert (társasház; családi ház); 2. A legszebb virágos udvar, kert (társasház, 
családi ház). Jelentkezési határidő: 2019. július 12.
A jelentkezés módja: jelentkezni a „Virágos Óbuda” pályázati adatlapon 
lehet. Pályázati adatlap beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálati irodájában (Harrer Pál utca 2.), illetve letölthető az önkormányzat 
honlapjáról (www.obuda.hu). A jelentkezés benyújtható a polgármeste-
ri hivatal ügyfélszolgálati irodáján, illetve e-mailen elküldhető a zoldo-
buda@obuda.hu címre. A pályázaton III. kerületi lakcímmel rendelkező 
magánszemélyek, valamint lakóközösségek (társasházak, lakásfenntar-
tó szövetkezetek) vehetnek részt. Bírálati szempontok: a beültetett növé-
nyek minősége és esztétikai együtthatása; kreativitás, kertépítő elemek 
használata; a környezet gondozottsága, tisztasága; előnyt jelent a bírálat-
nál, hogyha a pályázaton induló terület közterületről jól látható, valamint 
az épület homlokzatának virágosítottsága. Az elbírálást 3 tagú szakmai 
zsűri végzi. A zsűri előzetes egyeztetést követően augusztus és szeptem-
ber között keresi fel a pályázaton résztvevő helyszíneket. 
Díjazás: kategóriánként I., II., III. díjat ítélnek oda. I. díj 200.000 Ft értékű 
utalvány, II. díj 150.000 Ft értékű utalvány, III. díj 100.000 Ft értékű utalvány.

Pályázat a virágos Óbudáért
A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének átfogó fejlesztése a 
pünkösdfürdői gátszakaszt követően nemrég az Aranyhegyi-pa-
tak mentén is elindult a Fővárosi Önkormányzat beruházásában. 
A kivitelező Swietelsky Építő Kft. június 4-től megkezdte a terü-
leten a munkálatok előkészítését. 

Az első hetekben földmunkák zajlanak egyelőre. Ideig-
lenesen, alacsonyabb szintre visszabontják a töltést, 

hogy június végétől a munkagépek megkezdhessék a ré-
selésnek nevezett eljárást. Ennek során a töltéstest hosszá-
ban körülbelül 45 centiméter szélességben kiemelik a föl-
det, majd ennek a helyére vasbeton szerkezetet építenek, 
ezt követően a töltést az eredeti magasságra visszaépítik. 

A magába a töltésbe mélyített vasbeton fal egyfelől nö-
veli a földgát stabilitását és árvízi helyzetekben megaka-
dályozza, hogy a víz a töltéstesten keresztül a mentett ol-
dalra áthatoljon. Másfelől ez a láthatatlan vasbeton szer-
kezet képezi majd az alapzatát a földgát koronaszintje fö-
lé épülő, körülbelül 1 méter magas fi x árvízvédelmi fal-
nak. Így összességében az Aranyhegyi-patak mentén is 
megvalósul a mértékadó árvízszintet 130 centiméterrel 
meghaladó védekezési magasság, ami a mai biztonsági 
szabványoknak már mindenben megfelel majd. 

Az Aranyhegyi-patak mentén húzódó teljes védműszakasz 
fejlesztése három egymást követő ütemben valósul meg. Az 
első ütem a patakmenti védmű legnyugatibb, körülbelül 500 
méterét érinti. Az építés során a kivitelezők szegmensenként 
haladnak előre, az első ütem munkálatai várhatóan idén be is 
fejeződnek. Az Aranyhegyi-patak mentén megerősített véd-
mű az eddigi gyenge állékonyságú és magassághiányos töl-
téshez képest jelentős előrelépés lesz árvízi biztonság terén 
az egész Csillaghegyi-öblözet lakossága számára.

Gátfejlesztés 
az Aranyhegyi-patak mentén

potú, a megengedett mértéket meghaladó 
nagyságú épületek el legyenek bontva, 
és a bérlők megfelelően gondozott, meg-
művelt kerteket tartsanak fenn az érintett 
területen. A szerződések újrakötését, az 
egyeztetéseket, a szükséges ellenőrzése-
ket, a Vagyonkezelő munkatársai végez-
ték kiváló teljesítményt nyújtva.

Remélem a fent említett és a képvise-
lőtársaim által az elmúlt ciklusban elvég-
zett feladatok a lakosság elégedettségét is 
kivívták, ami természetesen nem jelenti 
azt, hogy „hátradőlhetünk”, de azt igen, 
hogy a következő ciklusnak hasonló el-
kötelezettséggel, hozzáértéssel és lelke-
sedéssel kezdhetünk hozzá, amennyiben 
erre bizalmat kapunk.                          Sz. 

Folytatás a 4. oldalról
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Nyáron kevés a vér
Megkezdődött a vakáció, itt a nyári szabadságok ideje. Ebben az 
időszakban kevesebben adnak vért, a balesetek száma viszont az 
utazások miatt - a tapasztalatok szerint – megnövekszik. Sokszor 
vérkészítményre van szükség a rászorulók ellátása érdekében. A 
véradás fontosságára, a balesetek megelőzésére hívták fel a fi -
gyelmet az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság, az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat és a Margit kórház képviselői az önkén-
tes véradók világnapján, június 14-én a Szent Margit Kórházban 
tartott eseményen. Ehhez kapcsolódóan véradást is szerveztek.

Elsősegély és életmentő képzés
Az Óbudai Rendelők, amely önkormányzati tulajdonú társaság-
ként a kerület térítéses egészségügyi ellátásának egyik központ-
ja, ősztől egy újszerű kezdeményezéssel lép a nyilvánosság 
elé. A program legfőbb célja, hogy azokban a közintézményekben, 
ahol jelentős ügyfélforgalom van, illetve ahol az ellátottak, gondo-
zottak életkora, egészségügyi állapota azt indokolja, az ott dolgo-
zók olyan elsősegély és életmentő képzést kapjanak, amely lehető-
vé teszi a nem várt balesetek és egyéb egészségkárosító – szélső-
séges helyzetben életveszélyes – helyzetekben a sérült szaksze-
rű kezelésének időben történő elkezdését. Gyakori mentős tapasz-
talat, hogy amikor vészhelyzetben hívást kapnak, a kiérkezésükig 
eltelt idő a sérült állapotát tekintve sorsdöntőnek bizonyul. Amikor 
a helyszínen lévők azonnal nekilátnak a szükséges teendőknek, a 
sérült állapota az esetek döntő többségében könnyebben kezelhe-
tő, a veszélybe került élet szinte kivétel nélkül menthető. 
A várhatóan szeptemberben induló edukációs program keretében 
az Óbuda-Békásmegyer bölcsődéiben, óvodáiban, iskoláiban és 
egyéb, nagy ügyfélforgalmú közintézményeiben dolgozó kollégák 
tudatosan készülhetnek fel a különféle veszélyhelyzetekre. A böl-
csődékben, óvodákban és iskolákban elsősorban a különféle sérü-
lések, vérzések, törések, illetve a hirtelen eszméletvesztések keze-
lése, amellett pedig a keringés- és légzésleállás, és az újraélesztés 
kerül a fókuszba. Amely intézményben diabéteszes gyermekek is 
járnak, ott természete-
sen az ezzel kapcso-
latos teendők is szó-
ba kerülnek. A képzé-
sek során a résztve-
vők számos gyakorla-
ti fogást is elsajátíthat-
nak majd, megisme-
rik azokat a gyors és 
specifi kus lépéseket, 
amelyeket a mentők 
kiérkezéséig minden-
képpen érdemes és 
szükséges megtenni. 
A programban részt-
vevő közintézmé-
nyekben, hivatalok-
ban mindezek mellett 
a stroke, illetve szívin-
farktus tünetek esetén 
javasolt teendők is terí-
tékre kerülnek. 

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazot-
ti jogviszonyba az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, el-
hivatott munkatársakat:
• gondozó, ápoló (Házi Segítségnyújtó Szolgálatba napi 8 órás), 
• gondozó (Házi Segítségnyújtó Szolgálatba napi 8 órás, ad-
minisztrációs – szervezői feladatok elvégzésér e). Közalkalma-
zotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Illet-
mény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Önkormányzati munkakö-
ri pótlékot és egyéb juttatásokat is biztosítunk (BKV bérlet, ét-
kezési hozzájárulás, vidékieknek utazási költségtérítés, ruha-
pénz). Munkakör letölthetőségnek időpontja: folyamatos. 
Pályázat benyújtásának módja: Az önéletrajz és a végzettsé-
get igazoló bizonyítvány másolata benyújtható a honti.szilvia@
kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül, valamint további infor-
mációt Honti Szilvia HR-vezető nyújt a 06-1-2501552-es tele-
fonszámon.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazot-
ti jogviszonyba az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, el-
hivatott munkatársakat:
• szakápoló (Otthoni Szakápolási Szolgálatban),
• gondozó, ápoló (Nyugdíjasházba napi 12 órás).
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Valamint egyéb juttatásokat is 
biztosítunk (étkezési hozzájárulás, vidékieknek utazási költségtérí-
tés, ruhapénz). Munkakör letölthetőségnek időpontja: folyama-
tos. Pályázat benyújtásának módja: Az önéletrajz és a végzettsé-
get igazoló bizonyítvány másolata benyújtható a honti.szilvia@kszki.
obuda.hu e-mail címen keresztül, valamint további információt Honti 
Szilvia HR-vezető nyújt a 06-1-2501552-es telefonszámon.

Fotó: Antal István
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Hagyományosan június 13-án, a Vé-
dőnők Napján adják át az Év Védőnő-
je címet, melyet idén Czákné Varga 
Ildikó, óbudai védőnő vehetett át.

A Magyar Védőnők Egyesü-
lete minden évben kiírja az 

Év Védőnője pályázatát, mely-
re idén április 30-ig várták a kör-
zetek ellátottjaitól a saját védő-
nőjükre leadott jelöléséket. A je-
löléshez a családoktól olyan jel-

lemzéseket, történeteket vár-
tak, amelyek alkalmasak arra, 
hogy segítségükkel megtalálhas-
sák azokat a védőnőket, akik az 
egyébként is patinás mezőnyből 
kiemelkedően teljesítenek.

A meghirdetett 5 kategória 173 
jelöltje közül közül 2019-ben a 
nagyváros kategóriában Czák-
né Varga Ildikót, Óbuda-Békás-
megyer Védőnői Szolgálatának 
szakemberét találta a legjobbnak 

az egyesület zsűrije. Az ünnepé-
lyes díjátadót a Semmelweis Or-
vostudományi Egyetem Nagyvá-
rad téri épületében tartották, ahol 
a kollégák mellett a szolgálat ve-
zetője, Schadek-Bíró Éva és Ke-
lemen Viktória alpolgármester is 
gratulált a rangos elismeréshez.

A védőnők 99 éve nyújtanak 
segítséget a legfontosabb élet-
szakaszokban: a gyermekvárás 
alatt, az újszülött fogadásakor, 
a családi élet kialakításánál. Tá-
mogatják a családokat a gyere-

kek óvodába, iskolába menete-
lénél és jelen vannak az egész-
ségügy alap- és szakellátásában.

A beérkezett történetek, jelö-
lések alkalmasak arra, hogy be-
mutassák azt az áldozatos mun-
kát, amelyet a védőnők végez-
nek a lakosság egészségének 
megőrzése érdekében. A védő-
nők számára a szakmai elisme-
rés mellett talán még fontosabb, 
hogy a családok elégedettek le-
gyenek és érezzék, hogy a védő-
nők értük dolgoznak.

Díjnyertes védőnő az óbudai gyermekekért

Semmelweis-napon, július 1-jén 
zárva tartanak az egészségügyi intézmények
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
szóló, 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B. §-a értelmében július 1-je 
Semmelweis-nap, amely az egészségügyi szolgáltatóknál foglal-
koztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egész-
ségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. július 1-jén (hétfőn) 
minden III. kerületi egészségügyi intézmény (Szent Margit Ren-
delőintézet szakrendelői, Védőnői Szolgálat, felnőtt háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és fogorvosi rendelő) zárva tart. 

Az ügyeleti ellátást 
az alábbi intézmények biztosítják:

• Központi (sürgősségi) felnőtt háziorvosi ügyelet:
IMS (Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft.) 1033 Budapest, Vi-
har utca 29. Telefon: (+36-1) 388-8501
• Központi (sürgősségi) házi gyermekorvosi ügyelet:
INTER-AMBULANCE Zrt. 1138 Budapest, Révész utca 10-12. 
Telefon: (+ 36-1) 349-8601 
• Fogászati ügyeleti ellátás: Semmelweis Egyetem
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 1088 Budapest, 
Szentkirályi utca 40. Telefon: (+36-1) 317-6600/60719. mellék.

A köztisztviselők napján, július 1-jén a polgármesteri hivatal 
és Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete is zárva tart.

Változik a Tüdőgondozó ellátási rendje
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 2019. szeptember 1-jétől a Tü-
dőgondozó ellátási rendje a következők szerint változik. A háziorvosi 
beutalóval érkező páciensek részére naponta orvosonként 5 idő-
pontot tudunk biztosítani; a gondozott betegek számára naponta 
orvosonként 8 időpontot tartunk fenn; kontroll vizsgálatra érkező 
páciensek részére a rendelésen tudunk időpontot biztosítani. Ter-
mészetesen a sürgősségi ellátást igénylő betegeket is ellátjuk, eh-
hez azonban szükséges a háziorvos előzetes telefonos egyezteté-
se a Tüdőgondozóval, valamint ezen egyeztetés tényét kérjük fel-
tüntetni a beutalón is. A sürgősségi ellátás kategóriájába tartoz-
nak: nem uralható lázas állapot köhögéssel; mellkasi fájdalom – fi -
zikális státusz feltüntetésével a beutalón; véres köpetürítés az el-
múlt két napban; hirtelen (két napon belül) jelentkező nehézlégzés.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Szent Margit Rendelőintézet

Laboratóriumi vizsgálatokra csak előjegyzéssel!
Mint arról lapunkban már részletesen olvashattak, a Szent Mar-
git Rendelőintézet Vörösvári úti és Csobánka téri járóbeteg-szak-
rendelőjében április 1-jétől a laboratóriumi vizsgálatokra csak 
előjegyzéssel tudják fogadni a pácienseket. Időpont-egyeztetés 
hétköznapokon 7-től 18 óráig a +36-21-383-2229-es telefon-
számon történik (nem emelt díjas, helyi tarifával hívható).

Fotó: Egri Dalma
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Óbuda méltán híres eseménye volt a Főplébánia-templom vé-
dőszentjeinek búcsúja Szent Péter és Pál napján. Eredetileg a 

templom körüli területen rendezték, sramlizene, mézeskalácsos, 
ringlispil csábította az ifjabbakat és idősebbeket egyaránt. Az Óbu-
dai Búcsú egyben családi ünnep is volt, a messze idegenbe szakadt 
családtagok is hazajöttek erre az eseményre. Az ünnepi menü álta-
lában liba- vagy kacsasült volt, és elmaradhatatlan volt a friss cse-

resznyéből készült cseresznyés rétes. Népies nevét is erről kapta az 
Óbudai Búcsú: Kirschen-Kiritog, azaz „cseresznyés búcsú”.

A hónap utolsó vasárnapján, június 30-án a Szent Péter és Pál 
Főplébánia-templomban celebrált szentmise után fúvós zenekaros 
felvezetéssel vonulunk át a Fő térre, ahol az ünnepélyes megnyi-
tó után kezdődik az Óbudai Búcsú egyik fénypontja: a nemzetisé-
gi kórus- és táncctalálkozó, melynek házigazdája a „Braunhaxler” 
Dalkör. (A búcsú részletes programját az Óbudai Nyár program-
füzet tartalmazza.)

Immár hagyományo-
san az Óbudai Danu-

bia Zenekar Fő téri in-
gyenes nyitókoncert-
jével kezdődött június 
14-én este az Óbudai 
Nyár közel három hó-
napot átfogó kulturá-
lis programsorozata. A 
nagy sikerű műsorban 
elhangzott Liszt: Les 
preludes; Bartók: Ma-
gyar képek; Erkel: Hu-
nyadi nyitány; Brahms: 
Magyar táncok 1, 5, 6, 
10; Kodály: Galántai 
táncok című műve. Ve-
zényelt Hámori Máté, 
aki Óbuda Napján ve-
hette át az Óbuda Kul-
túrájáért-díjat 

Danubia koncerttel indult az Óbudai Nyár

Fotó: Egri Dalma

Óbudai Búcsú június 30-án
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A Békásmegyeri Közösségi Ház 
épületén ebben az évben megjelen-
tek a képek. Június elejétől pedig új 
fotókról, jellemzően emberi tekinte-
tek, arcok néznek ránk. Erről kér-
deztük Novák Lajost, a közösségi 
ház vezetőjét.

- Az ötlet, a közösségi ház csu-
pasz betonfalainak hasznosításá-
ra 2017 októberének végén fo-
galmazódott meg bennem, és ezt 
követően kezdődött a gondolko-
dás arról, miként is lehet techni-
kailag megoldani, hogy a ház két 
utcafronti oldalán egy-egy kiállí-
tóhelyet hozzunk létre. Végül is 
megszületett a megfelelő tarta-
lom és a hozzá kötődő költségve-
tés, melyet nagy örömünkre Lő-
rincz Edina, az Óbudai Kulturá-
lis Központ igazgatója és Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatá-
nak vezetése is támogatásra érde-
mesnek talált. Így a 2018-as költ-
ségvetésünkben már szerepelt és 
meg is valósult ez a fejlesztés.

Közösségi megjelenés
- Ez a technikai háttere, de 

miként alakult ki a tartalmi kon-
cepciója?

- Az ötlet születésétől fogva 
közösségi megjelenésekben gon-
dolkodtam, ezért a pályázati for-
ma volt a kiinduló pont. Már a 
felületet is úgy terveztük, hogy 
azon minél több alkotó, minél 
több képe jelenhessen meg. Így 
a ház falfelületéből adódóan ala-
kult ki a 3 sorban 7 darab, egy-
forma négyzet alakú, 112x112 
centiméter nagyságú kép elhe-
lyezése. Tekintettel arra, hogy a 
ház másik oldalán is ennyi fér 
el, így összesen 42 képet tudunk 
egyszerre kiállítani, 6x7 sorban. 
Ez a bűvös 6x7 egy későbbi pá-
lyázatunk címében is szerepet 
kap majd, de erről majd később. 
A kiállítás műfaját tekintve pedig 
egyértelműen fényképekre gon-
doltunk, hiszen a kültéri felület, 
az utca műfaja a fotó.

Portré Óbuda, Panel zsáner
A pályázatokra két olyan té-

mát céloztunk, meg ami szű-

kebb környezetünkben, Békás-
megyeren és Óbudán is értel-
mezhető, a helyi közösséget 
szólítja meg, ugyanakkor kinyit-
ja a lehetőséget mindenki előtt. 
Így lett a két tervezett pályáza-
tunk címe a „Portré Óbuda” és 
a „Panel zsáner”. Mindkettőt na-
gyon fontosnak érzem, hiszen az 
emberi arcnál érdekesebb, rej-
telmesebb, kifejezőbb és szép-
ségesebb fotótéma nem nagyon 
van. A szűkebb és tágabb kör-
nyezetünk megörökítése pedig, 
amelyben élünk, szintén az az 
„örök” téma, amelyről minden-
kinek más-más elképzelése van, 
és mindenki másképpen éli meg. 
Mindezek miatt nagy várakozás-
sal tekintünk a most indult „Pa-
nel zsáner” pályázatunkra.

A kerület ismert fotósai
- Az első, tavaszi kiállítás 

mintha más lett volna.
- Igen, az első kiállításunk, ha 

úgy tetszik a nulladik előadá-
sunk az Óbudai Kulturális Köz-
pont két fényképészének, Antal 
Istvánnak és Kocsis László Zol-

tánnak a képeiből készült. Ter-
mészetesen a Pista bácsi és a La-
ci munkássága önmagában is in-
dokolta, hogy az ő képeik kerül-
jenek elsőként a köz szeme, a bé-
kásmegyeriek elé. Mindemellett 
azt is szerettük volna, ha az el-
ső pályázatunk meghirdetése-
kor már meg tudjuk mutatni azt, 
hogy miként láthatják majd vi-
szont a képeiket azok, akik, a pá-
lyázataink során elküldik hoz-
zánk az alkotásaikat.

Fontos a technika
- Úgy tudom sikeres volt az el-

ső pályázat.
- Azt gondolom igen, hiszen 

nagyon szép portrékat kaptunk 
a pályázóktól, amik már látható-
ak a közösségi ház homlokzatán. 
Persze még össze kell szoknunk a 
fotósokkal, hiszen nem mindenki 
olvasta el fi gyelmesen a pályázati 
kiírást, amely meghatározza a di-
gitális technikai paramétereket, és 
a képek négyzet alakú komponá-
lását. Sajnos e hiányosságok mi-
att sok kép volt, amit nem állt mó-
dunkban kiállítani. Ezért ezúton is 

kérem a leendő pályázókat, hogy 
olyan képeket küldjenek, ame-
lyek megfelelnek a kiírásnak.

Díj nélkül
- Furcsa a pályázat díjazása.
- Igen, talán furcsának tűn-

het, ugyanis nincs díjazása. Per-
sze az is egyfajta díj, ha egy kép 
kikerülhet a forgalmas közterü-
leten lévő ház homlokzatára, na-
ponta több ezer arra járó ember 
szeme elé. Azért az eredeti fotók 
nagyított, kiállított és majd visz-
szaadott változata is egyfajta díj-
nak fogható fel. Tehát mégiscsak 
lesz egyfajta sajátos díj, ami in-
kább ajándék a közös munkáért.

Óbuda 6×7 képben
- Milyen terveket szövöget a 

homlokzati kiállításokkal kap-
csolatban?

- Mivel költségvetésből gaz-
dálkodó intézményről van szó 
esetünkben, így még csak a ter-
veinkről tudok beszélni, de azok 
között szerepel az, hogy ezeket 
a közösségi pályázatokat min-
den évben megismételjük és re-
ményeink szerint egyre több itt 
élőt tudunk bekapcsolni a port-
rék és az zsánerképek örömteli 
megörökítésébe, a fotózás élmé-
nyébe. Ezen kívül még egy té-
mával szeretnénk bővíteni a pá-
lyázatainkat, amely az „Óbuda 
6x7 képben” címet viseli. Ezzel 
kapcsolódunk vissza a beszélge-
tésünk elején említett felület ki-
osztásra, miszerint a ház két ol-
dalán összesen 6 sorban 7 képet 
tudunk elhelyezni. Ez a tény ad-
ta az ötletet arra, hogy a vízszin-
tes sorokat kihasználva egy-egy 
történetet meséljenek el az alko-
tók, 7 képben. Ez egy új dimen-
ziója a fényképezésnek, a gon-
dolatok megfogalmazásának, de 
biztos vagyok abban, hogy a fo-
tósok örömmel veszik majd ezt 
a szellemi kihívást is.

- Úgy tudjuk, lesz új pályá-
zat is.

- A fi gyelmet elsősorban a kö-
vetkező „Panel zsáner” pályá-
zatunkra szeretném felhívni, hi-
szen most hirdettük meg és au-
gusztus 25-ig kell beküldeni a 
fotókat. A pályázati informáci-
ókat az Óbudai Kulturális Köz-
pont weblapján a https://kultur-
kozpont.hu/panel-zsaner-foto-
palyazat/oldalon találják az ér-
deklődők.                               Sz. 

Kültéri kiállítások Békásmegyeren • Az utca műfaja a fotó

Fényképek a falon

Fotó: Zumpf András
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A jubileumi évfordulót egy a Szent 
Margit Kórház javára rendezett jóté-
konysági koncerttel és egy különle-
ges portréalbummal ünneplik. Az al-
kalomból rendezett sajtótájékozta-
tón Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere és a három al-
polgármester egy havi fi zetését, ösz-
szesen mintegy 2,6 millió forintot 
ajánlott fel a nagy hírű kórház javára.

Az elmúlt tíz évben a Kobuci 
kert műsorkínálatát, kultu-

rális szolgáltatásainak szakmai 
színvonalát és a minőségi ven-
déglátásban szerzett tapasztala-
tait számos szakmai díj elismer-
te: 2016-ban „Az év koncerthely-
színe” lett (HANOSZ); 2017-ben 
bluesfesztiválja európai minősí-
tést nyert (EFFE); ugyanebben 
az évben a kert egyik alapítóját 
„Óbuda Kultúrájáért”-díjjal tün-
tették ki. Az egyik díj elnevezé-
se: „Öröm a zene”, akár a hely 
mottója is lehetne!

A kezdetektől fogva az alapí-
tók kifejezett szándéka volt az 
is, hogy a szolidaritásnak és a 
szociális érzékenységnek is fó-
ruma lehessen a Zichy-kastély 
udvara. Kézenfekvő volt, hogy 
a születésnapot egy jótékony-
sági esttel ünneplik, amely két 
fontos eseménnyel is közös cse-
lekvésre hívja a közönséget.

A jótékonysági koncertet a 
Kobuci két emblematikus zene-
kara adta június 19-én, akikkel 
szimbolikusan a kert történetét, 
vagyis a népzenétől a világze-
ne felé vezető út történetét járták 
végig. Az egyik a Szalonna és 
Bandája  a másik pedig Ferenczi 
György és az 1ső Pesti Rackák.

A koncert jegybevételéből és a 
fotóalbum eladásából származó 
összeget a Kobuci kert a Szent 
Margit Kórház javára ajánlja fel.

Bús Balázs polgármester örö-
mét fejezte ki, hogy éppen a III. 
kerületben talált otthonra a Ko-

buci kert. Mint fogalmazott, a 
hely zenei kínálata is egyezik az 
övével, de amiért még köszöne-
tet is mondott, hogy a kert alapí-
tói bekapcsolódtak abba a közös-
ségépítésbe, amit az önkormány-
zat is célul tűzött ki és hirdet. To-
vábbi hasonlóság és kapcsolódá-
si pont a különleges atmoszférá-
jú, és mondhatni a hazai előadók 
egyik legkedveltebb koncert-
helyszíne és az önkormányzat te-
vékenysége között, hogy a ren-
dezvényeik gyakran karitatív te-
vékenységgel kapcsolódnak ösz-
sze. A jótékonyság mindig kulcs-
fontosságú. 

A polgármester zárszóként 
bejelentette, a Szent Margit 
Kórház támogatása az önkor-
mányzat életében mindig fontos 
szerepet kapott, és hogy most se 
legyen ez máshogy: - Én és há-
rom alpolgármesterem ezennel 
felajánljuk egy havi fi zetésün-
ket, összesen mintegy 2,6 millió 

forintot a kerületiek és a térség-
ben élők egészségügyi ellátásá-
ban fontos szerepet betöltő kór-
ház javára – tette hozzá.

A Kobuci kert szervezésében 
rendezett jótékonysági est az 
idős betegek ellátásának támo-
gatását célozza meg, hiszen az 
adománygyűjtés a 2019. év fo-
lyamán a Szent Margit Kórház 
krónikus belgyógyászati osztá-
lyának felújításáért zajlik idén.

Dr. Badacsonyi Szabolcs, a 
Szent Margit Kórház főigazga-
tója úgy fogalmazott, hogy nem 
szégyen, ha egy kórház a civilek 
segítségére is támaszkodik. Ez a 
fajta magatartás az emberek ré-
széről erősíti a közösségi érzést, 
a lokálpatriotizmust. A kórház 
saját akciókon keresztül is meg-
szólítja azokat, akik szeretnének 
ilyen formában hozzájárulni az 
intézmény fejlődéséhez. Ennek 
köszönhetően számos vállalko-
zás és magánszemély adomá-

nya révén több osztály is meg-
újulhatott.

A sajtótájékoztatón a Kobu-
ci kert alapítói, a testvérpár Ka-
szap Attila és Kaszap Gábor 
mellett több hazai előadómű-
vész is részt vett, akik a kon-
certhelyhez kötődő történeteik-
kel színesítették a rendezvényt.

Fotóalbum-bemutató jótékonysági esttel a Margit kórház javára

Tízéves a Kobuci kert

Nagy sikerrel rendezték június 5-én és 6-án az 
Óbudai Kulturális Központban a kétnapos mű-
vészeti fesztivál, amelyen a kerületi nyugdíja-
sok léptek fel produkcióikkal.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény az önkormányzat támogatásával 

immár 21. alkalommal tartotta a fesztivált, 
amelyre idén is 6 kategóriában (vers, próza, 
tánc, ének, hangszeres zene, színpadi produk-
ció) több mint 70 műsorszámmal, 300 kerüle-
ti nyugdíjas nevezett be. 

Idén is sokszínű, tartalmas produkciók 
szórakoztatták a közönséget: a versmondók 
a magyar költészet szebbnél szebb műve-

it adták elő, a színjátszók hol a meghatott-
ság, hol a nevetés miatt csaltak könnyeket 
a nézők szemébe, az énekesek és a kórusok 
gyönyörű dalokkal, musical részletekkel 
arattak hatalmas sikert, de szemet gyönyör-
ködtető táncprodukciókban sem volt hiány. 

Azok a nyugdíjasok pedig, akik nem 
színpadi produkcióikkal, hanem alkotása-
ikkal kívánták megmutatni tehetségüket, a 
Kiskorona Galériában kézműves kiállítás-
ra nevezhettek be. 114 kerületi nyugdíjas 
hozta el, több mint 300 alkotását. A kiál-
lítási tárgyak között megtalálhatók voltak 
festmények, kerámiák, gobelinek, és szá-
mos más technikával készült alkotás is.

A sajtótájékoztatón bemutatták 
Belicza László Gábor fotográ-
fus klasszikus analóg techniká-
val készült portrésorozatát tar-
talmazó kiadványát. A portrék a 
kert négy alapműfajának (folk, 
világzene, blues, underground) 
híres muzsikusainak és a stáb-
tagok egy-egy elkapott pillana-
tát jeleníti meg. A művészi ér-
zékenységgel készült sorozat 
nem egyszerűen a személyi-
ség titkairól, hanem az azt épí-
tő közösség titkairól mond vala-
mi fontosat, és a Kobuci rejtet-
tebb életébe avatja az olvasót.

Művészeti és kézműves fesztivál szépkorúaknak

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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A Fővárosi Önkormányzat tá-
jékoztatása nyomán Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata a fi zetőparkolás beveze-
tésének elhalasztására kény-
szerül Kaszásdűlőn. 

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata la-

kossági igények nyomán 
történő kezdeményezé-
sére a Fővárosi Önkor-
mányzat közgyűlése 2018 
februárjában úgy döntött, 
hogy a kijelölt területet 
bevonja a fi zető övezet-
be és meghatározta a zó-
nabesorolást is. Ezt köve-
tően a kerületi képviselő-
testület is döntött a fi ze-
tőparkolás bevezetéséről, 
elkészültek a forgalom-
technikai tervek, Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata beszerezte a fi -
zetőparkolás üzemelteté-
séhez szükséges infrast-
ruktúrát és megkötötte a 

vonatkozó megállapodá-
sokat. A forgalomtechni-
kai kivitelezés és a par-
kolóórák telepítése után, 
2019. június 3-án elindult 
a rendszer tesztelése a ki-
jelölt területen.

Bár a Fővárosi Köz-
gyűlés az 51/2018. (ll. 
14.) Főv. Kgy. rendele-
tével elfogadta a kaszás-

dűlői díjfi zető zóna beve-
zetését, Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyet-
tes levélben arról tájé-
koztatta az óbudai önkor-
mányzatot, hogy a Fővá-
ros mégsem kívánja a fi -
zetőparkolást bevezetni 
a tulajdonában és keze-
lésében lévő kaszásdűlői 
közterületeken.

Mivel a korábban meg-
határozott övezetben el-
szórtan, sziget-szerűen 
helyezkednek el a III. ke-
rület és a Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdoná-
ban és kezelésében lévő 
közterületek, ezért a fi -
zetőparkolás bevezetése 
nem hozta volna a helyi 
lakosok által kívánt ered-

ményt. A fővárosi tulaj-
donú, így ingyenessé vá-
ló várakozóhelyeken, kü-
lönösképpen a Reviczky 
ezredes utca környékén, 
amelynek lakói elsőként 
kezdeményezték a terü-
let fi zetős övezetbe voná-
sát, hatalmas túlterhelt-
ség lenne tapasztalható, 
amely nem csillapítaná, 
hanem tovább fokozná a 
környéken lakók parko-
lási nehézségeit. 

Tekintettel a megvál-
tozott körülményekre, 
Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat azon ülé-
séig elhalasztja a kaszás-
dűlői várakozási övezet-
ben a fi zetőparkolás be-
vezetését, míg napirend-
re nem tűzik a szükséges 
együttműködési megálla-
podás tárgyalását. 

Elhalasztják a kaszásdűlői fi zetőparkolás bevezetését

Óbuda-Békásmegyer és az 
Óbudai Egyetem kooperáci-
ója révén az önkormányzat 
magasabb színvonalon tud-
ja ellátni a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos felada-
tait, míg az egyetemen erő-
södhet a gyakorlatorientált 
kutatás és oktatás, hiszen a 
környezetmérnök alapkép-
zésen tanuló hallgatók részt 
vesznek a kerületben fenn-
álló környezetvédelmi prob-
lémák felderítésében, meg-
oldásában.

Az önkormányzat már 
több ízben – egy ke-

retmegállapodás értelmé-
ben – együttműködött a 
Rejtő Sándor Könnyűipa-
ri és Környezetmérnöki 
Karral: 2015-től az intézet 
a hallgatók segítségével a 
kerületben környezetvé-
delmi kutatásokat, illetve 
tényfeltáró és állapotfel-
mérő kutatásokat végzett, 
amelyekhez Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata nyújtott támogatást, 
1 millió forintot.

A témákat az egye-
tem és az önkormány-
zat közterületi és kör-
nyezetvédelmi osztálya 
minden évben egyezte-
ti. 2015-ben például az 

Aranyhegyi-patak és a 
Mocsárosdűlő állapot-
értékelésével foglalkoz-
tak a hallgatók. 2016-ban 
többek közt azt vizsgál-
ták a leendő környezet-
mérnökök, hogy alkal-
mas lehet-e a Bründl-for-
rás vize ivóvíz hasznosí-
tásra. Ezen kívül az ön-
kormányzathoz több be-

jelentés is érkezett fel-
áztatott telkekről, így az 
egyetemisták lakossági 
érdekű feladata volt az is-
meretlen eredetű szenny-
víz forrásának beazonosí-
tása. 2017-ben a Laborc-
árok feltételezett szeny-
nyezésével kapcsolatban 
végeztek vizsgálatokat, 
valamint az 1-es villamos 

tervezett meghosszabbí-
tásának szakaszán készí-
tettek zajvizsgálatokat és 
a várható hatásokat igye-
keztek felderíteni az ön-
kormányzat szakembere-
ivel. 2018-ban újabb fel-
adatok álltak hallgatók 
előtt, az Aranyhegyi-pa-
tak ökológiai állapotérté-
kelésével, a 10-es út mel-

letti fényszennyezés mé-
résével, Aranyhegyen a 
légiközlekedés zajméré-
sével, helyi természeti ér-
tékek védetté nyilvánítá-
sával, a helyi (egyedi) táj-
értékek kataszterezésével 
foglalkoztak.

2019-ben ismét szerző-
dés révén folytatódna az 
együttműködés: a hallga-
tók bevonásával végzett 
levegőminőség-védelem, 
vízminőség-véde lem, ta-
lajminőség-védelem, zaj-
védelem, és fényszeny-
nyezés mérésekhez, illet-
ve vizsgálatokhoz nyújt 
támogatást az önkor-
mányzat. Az évekre visz-
szanyúló kooperáció azt 
mutatja, hogy az Óbu-
dai Egyetem képzései pi-
acképesek, már a hall-
gatói évek alatt szakmai 
megbízások teljesítésé-
re kérik fel a hallgatókat, 
amelyek valós segítsé-
get jelentenek az önkor-
mányzat közterületi és 
környezetvédelmi osztá-
lyának döntés-előkészítő 
tevékenységében.

Újabb megállapodás az Óbudai Egyetemmel
Együttműködés környezetünkért
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Immár a hatodik választási 
ciklusban képviseli Désiné 
Németh Éva (Fidesz-KDNP) 
Óbudán a 3. választókerü-
letben lakók érdekeit (Bécsi 
út–Tímár utca–Pacsirtame-
ző utca–Vörösvári út–Falu-
ház és környéke–Kiscelli 
utca által határolt terület).

- Mi foglalkoztatta leg-
inkább a lakosokat az elmúlt időszakban? 

- Képviselői munkám legfontosabb része a kör-
zetemben élő emberekkel való személyes kapcso-
lattartás. A beszélgetések során azt tapasztaltam, 
hogy az itt élők az önkormányzati feladatok kö-
zül leginkább az egészségügyi ellátást tartják fon-
tosnak. Ez az a terület, ami leginkább fejlesztésre 
szorul, és egyaránt érint kicsiket és nagyokat, fi -
atalabbakat és idősebbeket. A lakókörnyezetünk-
kel szembeni elvárásként pedig a közbiztonságot, 
a közlekedési lehetőségeket, a környezet minősé-
gét és az elérhető szolgáltatásokat említeném. Úgy 
gondolom, önkormányzatunk ezeket a területeket 
kiemelten kezelte az elmúlt öt évben.

Jelentősen javult a közbiztonság
- Milyen beruházások valósultak meg a város-

részben az elmúlt ciklusban? 
- Körzetem nagy részében 2016-ban kiépült az új 

térfi gyelő kamerarendszer. Sokan találják megnyug-
tatónak a működését. Az elmúlt években már érez-
hetővé vált a hatása, a kamerával lefedett területeken 
jelentősen javult a közbiztonság. Önkormányzatunk 
tervezi a rendszer bővítését, így várhatóan további la-
kóterületek lesznek kamerával lefedettek. Az elmúlt 
ciklusban a Kiscelli utca és a Szőlő utca sarkán meg-
épült a körforgalom, és rendeződött a környezet. A 

Kiscelli utcában forgalomcsillapítás készült gyalog-
átkelőhelyekkel és jobbkezes kereszteződések kiala-
kításával. A Szőlő utcában a Faluház előtt is új gya-
logátkelőhely létesült. Ezáltal biztonságosabbá vált a 
gyalogosok és a gépjárművek számára is a közleke-
dés. A tömegközlekedésben is minőségi változást ho-
zott, hogy elkészült a Bécsi úton a 17-es villamos-pá-
lya és az útfelújítás, a fonódó villamos gyors és kul-
turált összeköttetést biztosít Buda más városrésze-
ivel. Körzetünkben is kiépült a közbringarendszer, 
melyet egyre többen használnak. A gyűjtőállomáso-
kon folyamatosan elérhetők az almazöld kerékpárok, 
örömére az alternatív közlekedést igénybe vevőknek. 

Zöldebb Óbuda
- A környezet minősége nagymértékben befolyá-

solható a zöld felületek karbantartásával, felújítá-
sával. Egyre több fi gyelmet fordítunk a zöldterüle-
tek gondozására, az utcák, terek tisztántartására és 
megújítására. A Flórián tér, mely belső Óbuda leg-
nagyobb parkja, új padokat és hulladékgyűjtőket 
kapott, és  felújítottuk az Óbudai Egyetemi parkot is. 

- Volt még olyan változás, melyre felhívná a fi -
gyelmet? 

- Szívesen ajánlom a megújult Óbudai Kultu-
rális Központ rendezvényeit. A 2017-ben végzett 
felújítási munkálatok során az akusztikát is ja-
vító belsőépítészeti átépítésnek köszönhetően a 
közönségterek modern, letisztult arculatot kap-
tak. Ezzel együtt a kulturális központ udvarán 
közösségi kert és fi tneszpark is létesült.

Jelentős előrelépésnek tartom azt is, hogy az 
elmúlt évben megépült a Kiscelli utcai posta 
mellett egy új parkoló, enyhítve a környék par-
kolási problémáit.
Jelentős fejlesztések várhatók a rendelőkben

- Milyen tervek, elképzelések vannak a kerü-
letnek erre a részére vonatkozóan? 

- Bús Balázs polgármesterrel és csapatával 
megalkottuk az Örlős Endre Programot. Ez ösz-
szefogja mindazokat a tennivalókat, amelyeket 
az önkormányzat részben saját forrásból, rész-
ben pályázati források felhasználásával kíván 
megvalósítani az egészségügyi szolgáltatások 
területén. A program részeként a védőnői háló-
zatot és a háziorvosi rendelők infrastruktúráját 
is felújíttatjuk.

Az Egészséges Budapest Programban a III. 
kerületi járóbeteg-szakrendelők felújítására 5,1 
milliárd forintos támogatást nyert el Óbuda, ön-
kormányzatunk pedig közel fél milliárd forinttal 
járul hozzá a fejlesztéshez. Ennek köszönhetően 
a Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári úti és 
a Csobánka téri szakrendelőinek épületgépésze-
ti és műszaki korszerűsítése, valamint az orvos-
technológiai és informatikai eszközpark cseréje 
is megvalósulhat. 

Megújulhat a Flórián tér 
- Sokan várják már a Flórán tér megújítását, 

mely ugyan a kerület határain belül található, 
de fővárosi tulajdonú terület. Tarlós István fő-
polgármester és Bús Balázs polgármester meg-
állapodott, hogy a Flórián tér fejlesztésének 
irányát a környéken élő lakosság bevonásával 
tervezzék meg az önkormányzat által megbí-
zott szakemberek, a beruházás pedig a forrás 
függvényében fővárosi fi nanszírozással való-
sulna meg. A sok embert megmozgató közös-
ségi tervezés-sorozat elképzelései alapján egy 
remek koncepcióterv készült, és a részletes ter-
vezés is befejeződött. A megvalósítása már a 
fővárosra vár. Reményeink szerint a főváros a 
közeljövőben elindítja a beruházást, és meg-
újulhat belső Óbuda legnagyobb parkja min-
denki örömére.                                                Sz. Cs. 

A 2 számú választókerület 
önkormányzati képviselője 
Csapó Harold Gábor (Fi-
desz-KDNP). Választókerü-
letébe a Akác köz, az Almá-
si Balogh Loránd utca , 
Aquincum Őrház, Benedek 
Elek és a Búvár utca, a Fló-
rián tér 1-5, Folyamőr utca, 
Fő tér, Gázgyár utca, a Gáz-
gyári lakótelep a Hajógyár utca, a Hajógyári-sziget, 
a Hamvas Béla sétány, a Harrer Pál utca 5-11, 2-18 
és 20-24, a Heltai Ferenc, a Hídfő utca, a Jégtörő ut-
ca, a Kerényi Grácia park, a Kórház utca 1-7., 9., 2., 
4-12., a Ladik utca, Laktanya, a Leányfalu utca, Lő-
pormalom 1-7, a Matróz utca, a Miklós tér, Miklós ut-
ca 1-15., 2-32., a Mozaik, az Őrlő utca 1-17., 2-30., a 
Péter utca, a Polgár utca 1-7., Polgár 2-12., Pók utca 
1-15., és 14., a Raktár utca 1-3., a Reichl Kálmán ut-
ca, a Reményi Ede utca, a Ripka Ferenc utca, a So-
rompó, a Sujtás, a Schőn Győző utca, a Szentendrei 
út 1-19. és 27-29. és a 39-139., a Szentlélek tér, a Ta-
vasz utca, a Vajda János utca, a Vízimolnár utca 1-
31., a Vöröskereszt utca és a Záhony utca tartozik. 

- Mi foglalkoztatta leginkább a lakosokat az 
elmúlt időszakban? 

- Tapasztalataim szerint a lakosoknak a közbiz-
tonság, a környezet rendje számukra a legfonto-

sabb. Ahol élnek, amit tágabb értelemben is ott-
honuknak éreznek. Az, hogyan tudnánk mi szeb-
bé varázsolni számukra. Egy még biztonságosabb, 
még élhetőbb, még rendezettebb környezet. Ennek 
érdekében mindent megteszünk a városrész veze-
tésével és képviselőtársaimmal. Büszkén veszek 
részt a testületi üléseken, és ez által erősíthetem 
Bús Balázs polgármestert és csapatát. A hozzám 
érkezett megkereséseknek így eleget tudunk tenni. 

- Milyen beruházások valósultak meg a város-
részben az elmúlt ciklusban? 

- Több fi tneszparkokat létesítettünk, abban bíz-
va, hogy ezáltal is elősegíthetjük a lakosok egész-
ségesebb életmódját. Ezekben a parkokban min-
den korosztály megtalálhatja a számára legideáli-
sabb sporteszközöket, melyek használata egysze-
rű és biztonságos. A pálya melletti táblákon látható 
használati útmutatók mutatják, hogy melyik gépen 
mely izomcsoportot tudják átmozgatni. Az egész-
ségesebb életmód és a sportolás a közösségek ki-
alakulásának, összekovácsolódásának is kedvez. 

A kerület minden részén fejlődést tapasztal-
hatnak az itt élők. A Gázgyár és környéke is fo-
lyamatosan fejlődik. Több nemzetközi cég te-
lepült például a Graphisoft Parkba. A választó-
kerületemben található az Almási Balog Loránd 
Idősek Klubja is, melynek átadása nagy öröm-
mel töltötte el a szépkorúakat. Itt említeném 
meg, hogy megújulhatott a Folyamőr utca egyik 

tízemeletes épületének homlokzata, és sor kerül-
hetett a nyílászárók korszerűsítésére is, a lakók 
megelégedésére. 

A városrészben élők számára fontos előrelépést 
tettünk, hiszen sikerült több ponton is bővíteni a 
térfi gyelő kamera rendszerünket. A Fő téren és 
környékén is fejlődést tapasztalhatnak. Új rendez-
vényközpont jött létre Szindbád néven, és rövid 
időn belül a fi atalok kedvenc törzshelyévé vált az 
Esernyős. A polgármesteri hivatal épületének kül-
ső renoválása is megtörtént, ezzel ismét a tér és 
egyúttal a kerület egyik legszebb épületévé vált. 

- Milyen tervek, elképzelések vannak a kerü-
letnek erre a részére vonatkozóan?

- Szeretném ha sikerülne megvalósítani a 
Harrer Pál sétányt, egyúttal parkosítani, rendbe 
tenni a környéket. Mindemellett minél több óbu-
dai képzőművész alkotásával díszíteni a kerüle-
tet az itt élők örömére. 

Folytatni kívánjuk a térfi gyelő rendszer további 
bővítését, hogy a kerület még biztonságosabb le-
gyen. Az oktatási és környezetvédelmi bizottság 
sport tanácsnok tagjaként szeretném, ha a körze-
temben több óvodában létesíthetnék sportpályá-
kat, az Ovi-Sport program által. Abban bízom, 
hogy a sportot, a mozgást már óvodás korban meg 
tudjuk szerettetni a gyerekekkel. Köszönöm a bi-
zalmat, és azt, hogy képviselhetem a kerületrész-
ben élőket. Nekünk Óbuda az első!

Választókerületek önkormányzati képviselői
„Hamarosan megújulhat Óbuda legnagyobb parkja”

„A közbiztonság és a környezet rendje fontos a lakosoknak”
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 Óbudai sziréna
Új elektromos autó járőrözik ezentúl 
a Római-parton és a Hajógyári-szi-
geten. Ezek ellenőrzését eddig ha-
gyományos járművel oldotta meg 
Óbuda-Békásmegyer Közterület-
felügyelete. Az új jármű kisebb mé-
retű, így hatékonyabban, alacso-
nyabb környezeti terheléssel végez-
heti feladatait.

Az autó Római-parton tör-
tént június 18-ai átadásán 

Bús Balázs polgármester is részt 
vett. Óbuda-Békásmegyer Köz-

terület-felügyelete új elektromos 
autóját elsősorban a Római-par-
ton és a Hajógyári-szigeten fog-
ják használni. A jármű tisztán 
elektromos üzemű, ezért kör-
nyezetbarát módon teljesíthetik 
a napi 60-70 kilométeres szol-
gálatukat a kiemelt területeken a 
felügyelők és a parkőrök. A köz-
terület-felügyelet partőr-szolgá-
lata egyrészt a már több éve si-
keresen működő hajós szolgá-
latból, másrészt a most átadott 
elektromos autón szolgálatot tel-

jesítő közterület-felügyelőből és 
parkőrből áll. Az új jármű ren-
delkezik fi gyelmeztető jelzéssel 
(sárga villogó), illetve platóval, 
így alkalmas illegálisan elhelye-
zett hulladék, valamint zöldhul-
ladék összegyűjtésére és elszál-
lítására. A segédmotoros kerék-
pár besorolású elektromos meg-
hajtású jármű legnagyobb sebes-
sége 40 kilométer óránként, egy 

feltöltéssel 100 kilométer megté-
telére képes.

Rácz Ferenc, az ÓBKF igaz-
gatója elmondta, hogy a part fel-
ügyeletét eddig hagyományos 
járművel oldotta meg a közterü-
let-felügyelet. Az új elektromos 
autó kisebb méretű, alacsonyabb 
környezeti terheléssel végezhetik 
parkfenntartási és ellenőrzési fel-
adatukat a felügyelők.

Elektromos autó segíti a partőr-szolgálatot

Fotó: Zumpf András
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Óbuda-Békásmegyer Közte-
rület-felügyelete hét éve mű-
ködtet hajós szolgálatot az 
óbudai Duna-szakaszon a 
BRFK Vízirendészettel együtt-
működésben. A felügyelet 
hajója most is a rendőrség-
gel együttműködve, a mentés 
biztosításában és kiszolgálá-
sában vett részt.

A május 29-ei hajó-
balesetet követő ha-

józási zárlat biztosításá-
ban való közreműködés-
re kérte fel a BRFK Du-
nai Vízirendészeti Rend-
őrkapitányság Budapest 
Vízirendészet a közterü-
let-felügyelet hajós szol-
gálatát. A zárlatot erede-
tileg június 6-tól 8-ig ter-
vezte a rendőrség, de a 
mentési munkálatok el-
húzódása miatt június 11-
ig részt vett az ÓBKF ha-
jója az érintett Duna-sza-
kasz biztosításában, va-
lamint a mentési művele-
tek kiszolgálásában.

Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyelete 
és a Dunai Vízirendésze-
ti Rendőrkapitányság Bu-

dapest Vízirendészet sok-
éves, eredményes együtt-
működését bizonyítja, 
hogy a rendőri vezetők a 
közterület-felügyelet se-
gítségét kérték.

Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésére – 
az országban egyedülál-
ló módon – Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata 2012-ben rendelke-
zett a vízi járőr szolgálat 
létrehozásáról. A felada-
tok ellátásának érdekében 
került beszerzésre a jelen-
leg is használatban lévő 
Wawe 520 gumitestű kis-
géphajó. A hajón egyszer-
re egy fő közterület-fel-
ügyelő lát el közös szolgá-
latot a BRFK Dunai Vízi-
rendészet munkatársával. 
A szolgálat idényjellegű 
és meghatározott terület-
re terjed ki – a Duna közel 
10 folyam kilométer hosz-
szú szakaszát érinti.

A járőrpáros a vízi úton 
történő közlekedés szabá-
lyainak betartatásával, a 
vízi sportok biztonságá-
nak felügyeletével, a til-
tott helyen fürdőzés visz-

szaszorításával töreked-
nek megőrizni e rendet. A 
szolgálat eddigi fennállá-
sa alatt többször biztosí-
tottak vízi túrákat, kajak-
kenu táborokat, számos 

esetben nyújtottak segít-
séget bajba jutott motor-
csónaknak, kenunak, ka-
jaknak. Többször került 
sor élet és vagyonmentés-
re. A közös járőrszolgálat 

fő feladata a vízi közleke-
dés biztonsága, vízi köz-
lekedési balesetek meg-
előzése, bekövetkezett ví-
zi baleset esetén mentési 
feladatok ellátása.

A közterület-felügyelet hajója is részt vett a dunai mentésben

Elsősorban a szépkorúak vé-
delme volt a témája annak a 
lakossági fórumnak, amelyet 
az ÁSZER (Óbuda-Békásme-
gyer Áldozatsegítő Szakmai 
Együttműködés Rendszere) 
szervezett. 

Az Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató Intéz-

mény dísztermében júni-
us 18-án tartott eseményt 
Kelemen Viktória alpolgár-
mester nyitotta meg, aki az 
áldozattá válás megelőzé-
sének fontosságát emelte ki 
beszédében. Mint mondta: 
mindenkinek van legalább 
egy története az ismerő-
si körében előforduló áldo-
zattá válásról, így látható, 
hogy mekkora jelentősége 
van a saját életkörülménye-
ink tudatos alakításának, 
illetve annak a felvilágosí-
tó munkának, amelyet az 
ÁSZER végez. Hozzátet-
te: a tudatosságot azért em-
lítette, mert Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
nak fő célja a közösségépí-
tés, amely az óbudai embe-
rek és lakóközösségek egy-

más iránti felelősségválla-
lását is tartalmazza. Ehhez 
erősíteni kell az egymás 
iránti érdeklődést, a fi gyel-
mes jelenlétet, és a másik-
kal való közösségvállalást.

Szikszó Sándor rend-
őr alezredes, a BRFK III. 
kerületi Rendőrkapitány-
ságának vezetője osztot-
ta meg tapasztalatait az ál-
dozattá válás megelőzésé-
ről. Mostanában is halla-
ni még az „unokázós csa-
lásokról”, illetve arról, 
hogy bizonyos személyek 
valamilyen közszolgálta-
tó munkatársának adják 
ki magukat, haszonszer-
zés reményében. A polgár-
őrség tevékenységéről szá-
molt be Szűcs János, a III. 
kerületi Polgárőr Egyesü-
let elnöke. A megjelentek 
fontos információkat tud-
hattak meg az Áldozatvé-
delmi Központ munkájá-
val kapcsolatban is, végül 
pedig a Budapesti Rendőr-
főkapitányság bűnmegelő-
zési osztályának jóvoltá-
ból egy bűnmegelőzési be-
mutatót tekinthettek meg.

Áldozatsegítő lakossági fórum 
a szépkorúak védelméről

Akik előzetesen regisztráltak a lakossági fórumra, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
jóvoltából, védelmük érdekében összesen 123 nyitódásnál jelző ajtó- és ablakriasztót, va-
lamint biztonsági ajtóláncot vehettek át

Fotó: Zumpf András
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Rejtvényünkben Káldi János: Itt a szünidő című ver-
séből olvashat idézetet. Megfejtés a vízszintes 7.és a 
függőleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Veszprém megyei domb. 7. Az idézetel-
ső sora (zárt betûk: G. Á. Z.). 13. Toyota alváltozat. 14. 
Elítélve. 15. Rövidebb uránium. 16. Lökött. 18. Költőien 
vigyél. 19. Karthagóban élt nép. 20. Idegen mozi. 21. Ket-
tősbetű. 23. Juttat. 24. Eme irányba. 25. Brit csillag. 27. 
Poszt. 28. Gracula religiosa, díszmadár. 29. Zala megyei 
helység. 32. Rövid Dél-amerikai főváros. 34. Nuku egyne-
mű betűi. 36. Kutyus. 37. A vas és a kénvegyjele. 38. Neves 
helység Törökország és Szíria határánál. 42. Idegen művé-
szet. 44. Belül ingázik! 45. Orosz fi únév. 46. Fordított in-
nivaló. 48. Rokonsági fokozat fordítva. 50. Ez megfordult! 
51. R. O. Z. H. 52. Angol férfi . 53. … Kazan, Törökország-
ban született amerikai fi lmrendező. 56. Idegen Noémi. 58. 
Papagájnév. 59. Becsapom. 61. Község a Bitva patak men-
tén. 63. Második legmagasabb helyünk.
FÜGGŐLEGES: 1. A második beküldendő sor (zárt be-
tűk: A. Y. D.). 2. Egyszerű lábbelid. 3. Indíttatván. 4. Bór, 
uránium és nitrogén vegyjele. 5. Valami értéke. 6. Talppont. 
7. Kis Ilona. 8. Vajon meg van pucolva? 9. Két tonna. 10. A. 
É. V. 11. Római negyvenöt és kilenc. 12. I. Ő. G. 14. Elec-
tric Light Orchestra. 17. Női név. 20. Az egyik titán a gö-
rög mitológiában. 22. Black … , angol rockcsapat. 24. Azo-
nos magánhangzók. 25. Svéd és luxemburgi autók jele. 26. 
A rádium vegyjele. 27. Elődje. 28. Pálca. 30. Jenki. 31. Ma-
gyar zenekar. 33. Magyar találmányú ruhadarab. 35. K. C. 
39. A Jupiter egyik holdja. 40. Esetleg. 41. Pl. macska he-
verőhely. 43. Sír. 45a. Női fejrevaló. 47. Szájban van, név-
elővel. 48. Nemesfém mérték. 49. Kismarton része! 51. Eu-
rópai főváros. 52. Once … time, még egyszer. 54. L. Á. Ő. 
55. Vajon az? 57. A. E. G. 58. Szemmel érzékel. 60. Muta-
tó szó. 62. Nyak belseje. 

Áhított szünidő

Az Óbudai Rehabilitációs és Fog-
lalkoztatási Központ munkatársai 
– mint minden évben – idén is gon-
doskodtak arról, hogy az ellátottja-
ik  felejthetetlen nyári élményben 
részesüljenek. Két kirándulást is 
szerveztek, külön az intézmény kö-
zépsúlyosan értelmi fogyatékos el-
látottjainak és külön az enyhe 
részlegnek.

Elsőként, május 27-től 29-
ig a központ középsúlyo-

san értelmi fogyatékos ellá-
tottjai kapcsolódhattak ki egy 
nagybörzsönyi erdei táborban. 
Itt sok helyi nevezetességhez, 
kiállításra mentek el, és persze 
sokat sétáltak a gyönyörű erdő-
ben is. Egyebek mellett voltak a 
Halasi-Csipkeszerű Faragások 
Kiállításán, a Bárókút Állat-
simogatóban, a Bányásztemp-
lomban, Palisca Mária meseke-
rámikusnál, továbbá kipróbál-
ták a nagybörzsönyi erdei kis-
vasutat is. Az állatsimogatót, a 
kisvasutat és a meséket megje-
lenítő kerámiázást – amit ki is 
próbálhattak – különösen él-

vezték az ellátottak. A haza ve-
zető úton pedig még megálltak 
Zebegényben, ahol ellátogattak 
a Hajózási Múzeumba, majd a 
Trianon emlékműhöz. 

Balatoni kirándulás
A következő héten, június 3-

7. között, az intézmény enyhe 
értelmi fogyatékosai és pszichi-
átriai betegei a Balatonnál, Sió-
fok-Sóstón tölthettek el öt kelle-
mes napot, a szabadstrand köze-
lében. Szerencsések voltak, jú-
niusra végre megérkezett a jó 
idő, így igen sok napsütésben 
volt részük a kirándulóknak. 
Természetesen azonban nem 
csak a napozásról szólt ez hét, 
minden napra jutottak progra-
mok, feltérképezték a közeli ne-
vezetességeket, múzeumokat is. 
Többek között megnézték Sió-
fok városát, a Kőröshegyi Le-
vendulást, a Kőhegyi kilátót Za-
márdiban, a Balatoni Madárker-
tet Kerekiben, Balatonszárszón 
pedig a József Attila Emlékhá-
zon túl dottózni is volt lehető-
ségük. Az egyik délutánt pedig 

a wellnessezésre szánták Sió-
fokon – a Balaton még túl hi-
deg volt a fürdőzéshez – ami 
többeknek teljesen új élményt 
nyújtott.  A szálláshelyen töl-
tött idő alatt pedig fociztak, tán-
coltak és rengeteget mókáztak a 
nyaralók.

A beszámolók alapján mind-
két  nyaralás fantasztikusan sike-
rült. Mindenki nagyon jól érezte 

magát, dolgozókra és ellátottak-
ra egyaránt jó hatással volt a ter-
mészet közelsége és a környe-
zetváltozás. Mindezért köszönet 
illeti Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatát, amely folyama-
tosan segítik az Óbudai Rehabi-
litációs és Foglalkoztatási Köz-
pont működését, ezáltal lehető-
vé tették ezeknek a kirándulá-
soknak a megvalósulását is.

Nyaraltak az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ ellátottjai

Erdei tábor Nagybörzsönyben
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Az elismerést azok a kerületi, vagy kerületi egye-
sületben versenyző női és férfi  sportolóknak íté-
li oda évről évre a képviselő- testület, akik olim-
piai, vagy paralimpiai sportágban kiemelkedő 
eredményeket érnek el. Ebben az évben Mihalik 
Sára világ- és Európa- bajnok kajakozó kapta az 
értékes díjat

- Sportágválasztásában volt valami szere-
pe Budakalásznak, vagy a Dunának?

-  Mindenképp szerepet játszott a víz sze-
retete és a sportág természet közelisége ab-
ban, hogy a szüleim kajakozni vittek kisis-
kolás koromban. De emellett a tudatos szülői 
nevelés is a háttérben állt: a kajakozás mono-
tonitása, az egyensúly megtalálása az instabil 
kajakokban rendkívül jól fejleszti a koncent-
rációs képességet, ráadásul erő-állóképességi 
sport révén az evezés nagyon jó hatással van 
a vérkeringésre, a tüdőre, és szépen fejlesz-
ti az izomzatot is. Szóval a szüleim – minden 
erőltetéstől mentesen – megtalálták a szá-
momra legkedvesebb sportot nekem.

- Mit jelent önnek Óbuda? 
- Az életem Óbudán telik. Óbudán jártam 

általános iskolába és gimnáziumba, mielőtt 
a kajakozást elkezdtem, több sportágat is ki-
próbáltam az iskolámhoz közeli sportklu-
bokban. Biztos vagyok benne, hogy ezek a 
lehetőségek mind hozzájárultak későbbi si-
kereimhez. A sok nehéz munkán sokat köny-
nyít, hogy kajak egyesületem, a Multi SE 
Budapest egyik legszebb helyén, a Római-
parton van. Még a legfáradtabb napokon is 
örömet tud okozni a gyönyörű Duna-part.

Rátalált a tökéletes edzőre
- Ki indította el sportolói pályafutását, 

úgy érzi, megfelelő alapokat kapott?
- Már sok éve kajakoztam és versenyez-

tem is, mielőtt Kluka Józseffel közös mun-
kába kezdtünk 2014-ben. Mégis azt mon-
dom, hogy csak akkor kezdtem el igazából 
kajakozni, amikor Dodó bácsi  tanítványá-
ul fogadott. A vele elért eredményeim, töb-
bek között a világbajnoki címem csupán a 
kézzelfogható megnyilvánulása egy sze-
reteten és tiszteleten alapuló állandó, na-
gyon kemény és tiszta munkának. Kluka 
József megmutatta nekem az (él)sport egy 
olyan oldalát, ami teljesen magával raga-
dott: megmutatta, hogy a becsületes mun-
ka előre visz; hogy minden nehézség elle-
nére miért kell mindig a jó úton maradni; 
hogy mit jelent és milyen felelősséggel jár 
(sport)embernek lenni... és még annyi min-
dent megtanított nekem az edzésen és ver-
senyzésen keresztül. Nem csak jobb spor-
tolóvá, de jobb emberré is tett. Ő a legtöbb, 
amit nekem a kajakozás adhatott. És miatta 
szerettem meg a kajakozást. 

- Azon kevés kajakosok közé tartozik, akik 
eredményesen szerepelnek a maratoni ver-
senyen és a sprint számokban is. Melyik 
versenyt kedveli jobban?

- Maraton távon lettem Európa- és világ-
bajnok annak ellenére, hogy a maratonkaja-
kozással csak pár éve foglalkozom. Rövid-
távú versenyeken is bebizonyosodott már 
számomra, hogy ebben is eredményes tu-
dok lenni. Nagyon szeretnék síkvízi, sprint 
szakágban is a maratoni eredményeimhez 
hasonló sikereket elérni, de ahhoz még na-
gyon sokat kell dolgoznom és tapasztal-
nom. Jelenleg a sprint kajakozás éltet in-
kább. Amúgy a kettősség hasznos, hiszen a 
maratoni versenyeken élvezem a sprintben 
megszerzett gyorsaságom előnyét, rövid-
távú versenyeken pedig sokat segít a ma-
ratonhoz szükséges nagyon komoly álló-
képesség és kitartás. Habár különböző fel-
készülést, különböző terhelést, mozgást és 
mentalitást igényel a két szakág, úgy ér-
zem, kiegészítik egymást, így téve engem 
egy egésszé.

Van kiút a mélypontból
-  Hogyan bírja a fárasztó edzéseket, hon-

nan merít erőt a terhek elviselésére?
- Fizikailag nagyon igénybe veszi az em-

bert maga a kajakozás, de az erős hazai me-
zőnyben csak a rettenetesen kemény felké-
szülést hozhat sikert. Viszont én a kajako-
zásban élem meg a személyes fejlődése-
met, az élsport remek terepet biztosít eh-
hez. Sok mind a fi zikai és mentális nehé-
zség és akadály, sokszor kerültem gödör-
be az évek során, viszont már egész fi ata-
lon megtanultam, hogy a legnehezebb hely-
zetekből is van kiút, és eddig mindig meg-
erősödve kerültem ki az ilyen helyzetekből. 
Szerencsére van támaszom, mindig számít-
hatok az edzőm, családom és a menedzse-
rem segítségére, akik átsegítenek a legnehe-
zebb napokon anélkül, hogy az elvárás leg-
kisebb terhét is rám tennék. Csak egy vala-
ki támaszt velem szemben állandó és magas 
elvárásokat: saját magam.

- Diplomaszerzésével bizonyította, hogy 
sikeresen vette a sport és tanulás kettős aka-
dályt. A szerzett tudást és tapasztalatokat 
tudja majd hasznosítani a későbbiek során?

- A Szent István Egyetemen diplomáz-
tam mezőgazdasági mérnök szakon, és ta-
lán furcsán hangzik, de a kajakozásomhoz 
is sokat hozzátettek az iskolai évek és ez 

fordítva is igaz. Az élsportban minden a 
folytonos fejlődésről szól, amihez elenged-
hetetlen a nyitottság az új felé, a tudásvágy 
és annak megszerzése, befogadása, a fi gye-
lem és fegyelem gyakorlása... Habár nem 
sporttal kapcsolatos dolgokról tanultam az 
egyetemen, de az említett alapvető fontos-
ságú tulajdonságok fejlesztésének is lehe-
tőséget adtak az iskolai évek. Persze nehéz 
volt a napi két fárasztó edzés mellett még 
szorgalmasan tanulni és vizsgázni, habár 
edzések után meglepően jól fog az agyam. 
Meg kellett tanulnom beosztani az időt, mi-
nél rövidebb idő alatt minél többet megta-
nulni és egyensúlyozni a tanulás és sport 
között úgy, hogy egyik se hátráltassa a má-
sikat. Azért most, hogy nemrég diplomáz-
tam, könnyebbséget jelent csak a kajako-
zásra koncentrálni.

Neves sportolók sorában
- Mivel tölti szűkre szabott szabadidejét?
- Szabadidőmet mindig a barátaimmal 

igyekszem tölteni. Nagyon sokat jelent, 
hogy milyen megértőek a nem átlagos élet-
módommal szemben, és hogy bármikor itt 
vannak nekem, ha muszáj kikapcsolnom. A 
kutyáim tudnak még feltölteni, őket abszo-
lút nem érdekli, ha rosszul sikerül egy ver-
senyem vagy nem teljesítettem jól edzésen, 
velük lehet igazán élvezni az életet.

- Az idei év legjobb óbudai női sportoló-
jának választották. Mit jelent önnek ez az 
elismerés?

- Az Óbuda Sportolója-díjjal Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata az eredménye-
im mögött álló rengeteg és nagyon odaadó 
munkát ismerte el, és ez nagyon jól esik. 
Neves sportolók sorába állhattam be ezzel a 
díjjal, amire büszke vagyok, jelentős moti-
vációit ad nekem a további munkához. 

Lovas Albert

Óbuda Sportolója-díj 2019 • Mihalik Sára kajakversenyző

Sprintben és maratonban is az élen

Senior sakkverseny
Tóth Tibor, az Óbudai Szociális Szolgálta-
tó Intézmény Szérűskert Idősek Klubjának 
tagja képviseli kerületünket a szeptember-
ben Nagykanizsán megrendezendő Or-
szágos Senior Sakkversenyen. Tibor, aki 
már harmadik alkalommal nyerte meg a 
III. kerületi Senior Sakkversenyt, gyer-
mekkora óta játszik és vesz részt amatőr 
versenyeken. Saját bevallása szerint hob-
bija igazi szenvedéllyé nőtte ki magát az 
elmúlt évtizedek alatt. 
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Német cserediákok Óbudán
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzata és a „Braunhaxler” 
Egyesület a Szindbád rendezvényteremben vetített képes nemzetiségi népis-
meret és történelem órán mutatta be a törökök kiűzése után Németországból 
bevándorolt, itt új hazára talált telepesek életét. Az Óbudai Gimnázium német 
cserediák programjában részt vevő németországi gyerekek és kísérő tanáraik 
megismerkedhettek a mai Óbuda-Békásmegyerrel is.

Debrenti Márk, a Pais Dezső 
Általános Iskola 8.a osztá-
lyos tanulója kerületi, me-
gyei és országos versenye-
ken nyújtott kimagasló telje-
sítményével kiérdemelte Az 
év tanulója és a legeredmé-
nyesebb tanuló elismerése-
ket. Az oklevelet és az em-
lékplakettet május 27-én a 
Tankerülettől a Tehetségtér 
rendezvényén vehette át. 

A kerületi matematika 
versenyen 1., a fi zi-

ka versenyen 2., a Teleki 
Pál földrajz versenyen 2., 
a Hevesy György kémia 
versenyen 3. helyezést ért 
el. Matematikából a buda-
pesti döntő 14. helyezett-
je volt. A Tudásbajnokság 

megyei döntőjéből mate-
matikából továbbjutott az 
országos döntőbe, ahol 11. 
helyezett lett. Felkészítő 
tanárai: Feketéné Jambrik 
Gyöngyi (matematika), 
Szabó Csaba (fi zika), Ber-
ta László (földrajz), Mol-
nár Anikó (kémia).

Márk évek óta rendsze-
res résztvevője tanulmá-
nyi és sportversenyeknek – 
egyéni és csapatversenyző-
ként rendre jó eredménye-
ket ért el. Alsó tagozatos 
kora óta állandó szereplője 
iskolai műsoroknak.

Szabadidejében sokat 
olvas, színházba jár. Csa-
ládjával kirándul, sportol. 
Kedvenc programjuk a vá-
roslátogatás, mely során 

bejárják az ország városait, 
megnézik a nevezetessége-
ket. Hobbija az elektronikai 
szettek összeállítása, áram-
körök készítése. Újabb 
szenvedélye a drónozás.

Elsők között vették fel 
a Kőrösi Csoma Sándor 
Kéttanítási Nyelvű Gim-
názium angol nyelvi elő-
készítő osztályába. Távo-
labbi tervei között a Mű-
szaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem elvégzé-
se szerepel. Elektroniká-
val, fi zikával, informati-
kával akar komolyabban 
foglalkozni. Villamos-
mérnök szeretne lenni.

Méltán büszke rá csa-
ládja, két testvére, diák-
társai és tanárai.

Kitartó munkával az élen
Kitartó munkával, szorgalommal és lelkesedéssel 
mindenre képesek lehetünk. Ezt az idei esztendő-
ben több  diák is bebizonyította a Bárczi Géza Általá-
nos Iskola 4. m osztályában. Hárman kimagasló ered-
ményt értek el a tanulmányi megmérettetéseken. Má-
jus elején Széles Hannát a kerület legsikeresebben 
versenyző diákjai között jutalmazták. Kulcsár-Szabó 
Bendegúz és Nagy Levente pedig miután megnyer-
ték a Tudásbajnokság megyei fordulóját, Bendegúz a 
szegedi országos megmérettetésen képviselte Pest 
megyét. A nagyon színvonalas és szoros versenyben 
Bendegúz az irodalom-szövegértés kategóriában 9., 
Levente a kisnyelvészek között a 12. helyezést érte el. 

A Bárczi Géza Általá-
nos Iskola negyedik 

osztályos tanulói  június 
4-én részt vettek a Nem-
zeti Összetartozás Napja 
alkalmából szervezett ün-
nepségen Csillaghegyen.

A diákok megrendül-
ve hallgatták a zenével, 
dalokkal színesített elő-

adást, és lelkesen fi gyel-
ték a felvonuló zászlós és 
fegyveres katonákat. Az 
ünnepély végén a meghí-
vott vendégekkel együtt 
mindannyian az ország-
zászló elé helyezték az 
emlékezés fehér virága-
it, ezzel rótták le tiszte-
letüket.

A Dr. Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola ebben az 
évben is részt vett a Zsám-
béki Keresztelő Szent János 
Iskolaközpont által meghir-
detett III. Országos Harry 
Potter versenyen. 

A vetélkedő első for-
dulójában ezúttal a 

Harry Potter és az azka-
bani fogoly című kötet-
hez és a belőle készült 
fi lmhez kapcsolódó 150 

kérdés megválaszolása, 
illetve a Harry Potter és 
a Tűz Serlege című re-
gényhez kapcsolódó kre-
atív alkotás elkészítése 
volt a feladat. A 281 álta-
lános iskolás csapat kö-
zül az 5.b osztály tanulói, 
Erdélyi Anna, Handzó 
Anna és Hornyák Ari-
na második helyen ju-
tottak a 15 legjobb csa-
pat közé a döntőbe. Ezen 
a 4. kötethez kapcsolódó 

115 kérdést és egy ma-
tematikai tudást igénylő 
meglepetés feladatot kel-
lett megoldaniuk másfél 
óra alatt. A diákok közel 
fél éves lelkes és kitar-
tó munkáját hatalmas si-
ker koronázta, kategóriá-
jukban az első helyen vé-
geztek. Jutalmul a Harry 
Potter és a bölcsek köve 
limitált díszkiadását ve-
hették át a verseny szer-
vezőjétől.

Megemlékezés 
az Országzászlónál

Harry Potterből kitűnő

Márk, az iskola büszkesége
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Idén is ingyenes uszoda- és 
gyógyfürdő belépőket bizto-
sít az önkormányzat vezeté-
se, a III. kerületben élő idős 
embereknek. 

Az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intéz-

mény dísztermében jú-
nius 19-én az intézmény 
vezetője, Müller István-
né köszöntötte a megje-
lenteket, majd Bús Ba-
lázs polgármester adta 
át az óbudai nyugdíja-
sok képviseletében jelen-
lévőknek az idei uszoda- 
és gyógyfürdő belépő-
ket, melyeket a Csillag-

hegyi Árpád Forrásfür-
dőben használhatnak fel 
a mozogni vágyók. Bús 
Balázs elmondta, külön 
öröm számára, hogy az 
idén már a felújított Csil-
laghegyi Árpád Forrás-
fürdőben úszhatnak és 
élvezhetik a gyógyfürdő 
jótékony hatását a nyug-
díjasok. Óbuda élhető 
város, Óbudán élni jó! A 
polgármester jó egészsé-
get kívánt az időseknek, 
a jelenlévők megköszön-
ték az önkormányzat ve-
zetésének gondoskodá-
sát a kerületi nyugdíja-
sok felé. 

A fi zikai aktivitás megőrzése a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben

Ingyenes uszodabelépő nyugdíjasoknak

Hol vehetők át az ingyenes gyógyfürdő- és uszodabelépők?  
Bús Balázs polgármester kez-
deményezésére Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete arról 
döntött, hogy 2019-ben a ke-
rület nyugdíjas lakosainak in-
gyenes uszodabelépőt biz-
tosít a Csillaghegyi Árpád For-
rásfürdőbe.
A fi zikai aktivitás megőrzésé-
re szolgáló uszodabelépő az 
alapzóna és a strand haszná-
latára érvényes.
A belépőket munkanapokon 8-15 óra között lehet átvenni az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény két idősek klubjában, nyugdíjas igazolvány és lakcím-
kártya bemutatásával. Egy személy egy belépőt vehet át a készlet erejéig.
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény tíz idősek klubjának tagjai az 
intézmény szervezett keretei között vehetnek részt a programokon.
Az átvétel helyszínei: Meggyfa Idősek Klubja (Meggyfa utca 33.); Heltai Jenő 
Idősek Klubja (Madzsar József utca 7-11.).
A jelentkezőknek kívánjuk, hogy használják ki az úszás fi zikai és mentális 
egészségmegőrző hatását!

Egyedi termékek katalógusa
Megjelent az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoz-
tatási Központ Termékkatalógus című kiadványa, 
melyben az intézmény középsúlyosan értelmi fo-
gyatékos ellátottjai által készített termékeket mutat-
ják be. Ezek megvásárolhatók a központban (Be-
nedek Elek utca 1-3., hétfő-péntek 8-tól 14 óráig) 
vagy június 28-án 8.30-tól 12.30 óráig a Flórián Üz-
letközpontban. A Termékkatalógus online verziója 
megtekinthető: obudairehab.hu/termekkatalogus.

Fotók: Zumpf András
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A H5-ös HÉV június 15-től július 7-ig 
csak a Batthyány tér és Békásme-
gyer között jár pályafelújítási mun-
kák miatt. Békásmegyer és Szent-
endre között háromféle pótlóbusz 
közlekedik: a minden HÉV-állomás 
közelében megálló H5-ös pótlóbusz 
mellett H5E jelzéssel, Szentistván-
telep és Pomáz érintése nélkül exp-
resszjárat is közlekedik a gyorsabb 
szentendrei eljutás érdekében, to-
vábbá Békásmegyerről Budakalász, 
Pannóniatelep és Pomáz a H5A jel-
zésű pótlóbusszal is elérhető.

H5 jelzéssel indul pótlóbusz 
Szentendre és Békásme-

gyer között a HÉV útvonalát kö-
vetve, betérve minden, a HÉV 
által érintett településre. A H5 
pótlóbuszra Békásmegyeren a 
Csobánka téri buszfordulóban, 
Budakalász, Budai út, Budaka-
lász, Lenfonó, Szentistvántelep, 
Pomáz, Pomáz, Dózsa György 
utca, Szentendre, Papírgyár és az 
Egyetem megállóhelyen a 943-as 
busz megállójában, Szentendre 
végállomáson pedig a VOLÁN-
BUSZ pályaudvar 8-as kocsiállá-
sánál lehet felszállni.

H5E jelzéssel expressz pótló-
busz indul Szentendre és Békás-
megyer között, Pomáz és Szen-
tistvántelep érintése nélkül. A 
H5E pótlóbuszra Békásmegye-
ren a Csobánka téri buszfordu-
lóban, ezt követően Budakalász, 
Budai út, Budakalász, Lenfo-

nó, Szentendre, Papírgyár és az 
Egyetem megállóhelyen a 943-
as busz megállójában, Szent-
endre végállomáson pedig a 
VOLÁNBUSZ pályaudvar 8-as 
kocsiállásánál lehet felszállni.

H5A jelzéssel pótlóbusz jár 
Pomáz és Békásmegyer között. 
A H5A pótlóbuszra Békásme-
gyeren a Csobánka téri buszfor-
dulóban, ezt követően Budaka-
lász, Budai út, Budakalász, Len-
fonó és Szentistvántelep megál-
lóhelyen a 943-as busz megál-
lójában, Pomázon pedig a VO-

LÁNBUSZ pályaudvaron lehet 
felszállni. 

A HÉV-pótlás miatt Békás-
megyeren a 160-as buszra a 
megszokottnál kissé előrébb, a 
960-as éjszakai buszjárat Mó-

ricz Zsigmond körtér irányú 
megállójában lehet felszállni.

A HÉV-pótló buszokon a 
HÉV menetjegyek és bérletek 
érvényesek, és kerékpár is szál-
lítható rajtuk.

Pótlóbusz szállítja az utasokat Békásmegyer és Szentendre között 

Pályafelújítás a HÉV-vonalon július 7-ig

Július közepéig 
nem kell fi zet-

niük az utazásért a 
budapesti kisvas-
úton azoknak az 
általános és közép-
iskolás tanulók-
nak, akik a jegy-
váltáskor bemutat-
ják kitűnő bizonyítványukat.

A Gyermekvasúton a nyá-
ri szünidő első hónapjában ju-
talomutazásban részesülhet-
nek azok az iskolások, akik ma-
gukkal hozzák kitűnő bizonyít-
ványukat. A jegyvásárláskor az 
eredeti bizonyítvány felmutatá-
sára az utazáshoz részvételi je-
gyet adnak ki. A kedvezmény 
június 15-től július 14-ig vehe-
tő igénybe.

A „Kitűnő utasunk” akciót két 
éve hirdették meg először, ta-

valy nyáron az egy-
hónapos időszakban 
közel ezerhatszázan 
éltek a kedvezmény-
nyel. 

A Széchenyihegy 
és Hűvösvölgy kö-
zötti vonalon a vas-
úti szolgálatot 10-14 

éves gyerekek látják el, akiktől 
szintén elvárás a jó tanulmányi 
eredmény. A következő gyer-
mekvasutas tanfolyam október 
elején indul, melyre 4., 5. és 6. 
osztályosok jelentkezhetnek.

A nyári szünetben változik a 
menetrend: munkanapokon is 
hosszabb lesz az üzemidő, így 
reggel az első járat minden-
nap már 8.45 órakor elindul 
Hűvösvölgyből. 

Részletek a honlapon: www.
gyermekvasut.hu/kituno2019/

Kitűnő bizonyítvánnyal a Gyermekvasúton 
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„Mi Óbudánk” címmel az el-
múlt évben három fordulós 
helytörténeti vetélkedőt szer-
vezett Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata középisko-
lásoknak, azzal a céllal, 
hogy az Óbudán lakó vagy a 
kerületben tanuló diákok 
jobban megismerhessék 
környezetük történelmét, 
művészetét és kultúráját.

Idén a múzeumpeda-
gógusokkal egy olyan 

projektet találtak ki, ami 
közel áll a fi atalokhoz és 
a modern technikához. 
Így esett a választás egy 
kisfi lm elkészítésére. Cél 
az volt, hogy a diákok 
mutassák be a kiválasz-
tott óbudai múzeumot a 
saját szemszögükből a 
korosztályuk számára. 

Hat középiskolából, ki-
lenc csapat színvonalas 

pályamunkákat adott be. 
A verseny értékelése két 

részből állt. Egy szakér-
tőkből álló zsűri pontoz-

ta az alkotásokat, vala-
mint az Ifjúsági Önkor-
mányzat Facebook olda-
lán megtalálható fi lmek-
re lájkokat kellett gyűj-
teni.

A zsűri tagjai: Horvá-
th Dezső András forgató-
könyvíró, Kocsis László 
fi lmes producer, rendező 
és alkotó video-újságíró, 
Kolovratnik Krisztián 
színész és fi lmrendező. 

A múzeumok: Aquin-
cumi Múzeum, Buda-
pest Galéria, Goldberger 
Textilipari Gyűjtemény, 
Kassák Múzeum, Kiscel-
li Múzeum Óbudai Mú-
zeum, Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum, Vasarely 
Múzeum és Varga Imre 
Gyűjtemény.

Múzeumok kisfi lmen 

Időszaki kiállítás látható a dohányzás 
múltjáról és jelenéről június 14-től no-
vember 10-ig a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeumban.

Az Első Magyar Látványtár 
részben tulajdonolja, rész-

ben kezeli (Vörösváry László ha-
gyatékaként) az ország talán leg-
nagyobb, magánkézben lévő, 
ilyen tárgyú gyűjteményét. A va-
lahai kulturált dohányzás szerte-
ágazó, klasszikus tárgykultúráját 
felölelő, több ezer darabos gyűj-

temény szinte minden szeletéből 
ízelítőt ad a kiállítás, a bieder-
meier kortól napjainkig született 
tárgyak sokaságából válogatva. 
Pipák és szipkák (fából, tajték-
ból, porcelánból, borostyánból, 
ezüstből, agyagból), kínálók, szi-
varvágók, pipaszurkálók, pipató-
riumok, cigarettatárcák, dohány-
zacskók, dohánytartók, plaká-
tok, reklámtáblák, öngyújtók, ha-
mutartók, dohányvágók, és nem 
utolsósorban a dohányzás aktu-
sának képzőművészeti ábrázolá-

sai rajzokon, metszeteken, fest-
ményen és fotón – kollázsok, ob-
jektek, mai antireklámok és kor-
társ alkotók refl exiói a témára.

A múzeum témaválasztását a 
Látványtár Alapítvány művelő-
déstörténeti szempontból első-
rangú, forrásértékű gyűjteményé-
nek gazdagsága mellett indokolja 
az is – s mint azt történetéből az 
érdeklődők látni fogják, száz éve 

is – élénk vitára ösztönzi a lakos-
ságot. A kiállítás szervezőinek 
célja az volt, hogy a széles nyil-
vánosság elé tárjak e szokás tár-
gyi kellékeinek rendkívüli sokfé-
leségét, ezen keresztül mutassák 
be a látogatóknak a dohányzás-
hoz kapcsolódó társadalmi jelen-
ségek történeti alakulását.

(Cím: Korona tér 1. Nyitva: kedd-
től vasárnapig 10-től 18 óráig). 

Füstölgéseink 

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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Magyarország ma biztonságos 
hely, ahol a zsidó kulturális és 
vallási közösségek békében él-
hetnek, így értelemszerűen 
Óbudán sincs mitől tartaniuk – 
mondta Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere a II. 
világháború idején Óbudáról 
származásuk, vallásuk vagy 
meggyőződésük miatt elhurcolt 
áldozatok emlékére tartott júni-
us 13-ai megemlékezésen.

Az Óbudai Zsinagóga 
előtti téren tartott ese-

mény Vadászi Nikolett, a 
Maimonidész Zsidó Gimná-
zium tanulójának saját ver-
sének elszavalásával kezdő-
dött, majd Lang János be-
széde következett. Az óbu-
dai túlélő Radnóti Mik-
lós: Töredék című versének 
felolvasása után felidéz-
te, hogy 1944-ben, hét éve-
sen hogyan kerülte el, hogy 
az Óbudai Téglagyárba vi-
gyék, hogy édesanyja ho-
gyan találkozott az óbudai 
Gelléri Andor Endrével, il-
letve Örlős Endrét is meg-
említette.

Lang János így zárta gon-
dolatait: - Azt üzenem a fi -
ataljainknak, ne akarják tit-
kolni zsidóságukat! Úgyis 
tudják róluk, meg aztán, ez 
nem is olyan szégyen!

A magyarországi holo-
kauszt közismert esemé-
nyei, kezdve a munkaszol-
gálattal, az óbudai közösség tagjait sem kí-
mélték. Az óbudai zsidóság osztozott a bu-
dapesti zsidóság sorsában, a csillagos há-
zakban való elkülönítéstől (ezeket Óbu-
dán a Laktanya utca környékén jelölték 
ki) a gettósításig. A holokauszt Óbuda és 
az óbudai zsidóság életében is kiemelt sze-
repet játszott, hiszen az Óbudai Téglagyár-
ban gyűjtötték össze és a Bécsi úton vitték 
munkaszolgálatra a fővárosi zsidóság egy 
részét. A Pilisen keresztül Szőny és Győr 
irányába vezetett gyalogmenetek papíron 
leírt célja, hogy az osztrák határ erődíté-
si munkáihoz emberanyagot biztosítsanak. 
Az úton több ezren haltak meg. A háború 
utáni nyilván kimutatás szerint a soá Óbu-
dán mintegy 3000 áldozatot követelt.

- Félrenézés, bűntudat, szembenézés, fe-
lejtés. Azt hiszem, ezzel a négy szóval lehet 
a legrövidebben összefoglalni azt a hosz-
szú folyamatot, mellyel a magyarok egy-
mást követő generációi 1944 őszétől napja-
inkig viszonyulnak történelmünk talán leg-
sötétebb időszakához, a nyilas rémuralom-

hoz és a halálmenetekhez – kezdte beszé-
dét Bús Balázs. Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere hozzátette: az óbudai téglagyár-
ban összegyűjtött, majd a deportálásra szánt 
zsidó honfi társaink tragédiájáról még az itt 
élők is vajmi keveset tudnak.

Bús Balázs kiemelte: a mai kor teljesít-
ményalapú logikája mentén nehéz lehet meg-
érteni mindazt, amit zsidó polgárai val művel-
tek a németek és a fennhatóságuk alatt álló 
nemzetek kollaboráns tagjai. Nem sorakoztat-
hatók az akkori embertelenség mellett rideg 
racionális érvek sem, így a mai, tájékozottabb 
fi atalok előtt is olyan szociálpszichológiai je-
lenségként tűnhet fel a zsidóság katasztrófá-
ja, mint a ruandai mészárlás vagy a kambo-
dzsai népirtás. Óbudai zsidó közösség sorai-
ban azonban vannak még túlélők. Az ő emlé-
keik, ha csak szűk körben is, de még észreve-
hető felkiáltójelek. A mi felelősségünk, hogy 
odatesszük-e elé azokat a mondatokat, melye-
ket még ma is fáj kimondanunk – fejtette ki.

Óbuda-Békásmegyer polgármestere vé-
gezetül felhívta a fi gyelmet arra, hogy no-

ha az antiszemitizmus pestise újra felütöt-
te a fejét, és az Európai Zsidó Kongresszus 
éves jelentése szerint Franciaországban 74, 
Németországban 70 százalékkal nőtt egy 
év alatt az antiszemita erőszakos cselekmé-
nyek száma, Magyarország ma biztonságos 
hely, ahol a zsidó kulturális és vallási kö-
zösségek békében élhetnek, így értelemsze-
rűen Óbudán sincs mitől tartaniuk.

Az eseményen Köves Slomó is elmond-
ta gondolatait. Ahogy a vezető rabbi rámu-
tatott: gyakran szokták szerencsétlenül azt 
a kifejezést használni, hogy „holokauszt 
ünnepség”, pedig ezeken az eseményeken 
azokra emlékezünk, akiket ártatlanul a ha-
lálba vezettek, azonban egy kis gondolko-
dás után az ember rájön, hogy ez valóban 
lehet egy ünnepség is, mert van mit ünne-
pelni: azokat, akik tanúságot tettek a saját 
emberségükről, és azokat, akik megmutat-
ták, hogy végül a fény diadalmaskodik.

A beszédek után a megemlékezők a Szó-
zat eléneklése után átvonultak a zsinagógá-
ba, ahol imádsággal zárták az eseményt.

„Óbudai zsidó közösségünk 
soraiban vannak még túlélők”

Fotó: Zumpf András

Koncert 
Till Ottó emlékére
Az Óbudai Kamarazene-
kar alapítója, a 90 évvel 
ezelőtt született Till Ottó 
zenetanár, iskolaigazga-
tó, Óbuda-Békásmegyer 
díszpolgára emléke előtt 
tisztelgett zenekara évad-
záró koncertjével június 
17-én az Óbudai Társas-
körben. Till Ottó 25 éve-
sen alapította az együt-
test, haláláig vezette és 
összefogta a zenekart. 
Lehetőséget adott sok 
civil foglalkozást válasz-
tó egykori növendéknek, 
hogy soha ne szakadja-
nak el az aktív zenéléstől. 
Az évadzáró emlékhang-
versenyen Bach, Mozart, 
Decsényi és Haydn mű-
vek hangzottak el.

Történeti előadás
Óbuda-Békásmegyer új-
jászerveződő Horvát 
Nemzetiségi Önkormány-
zata szervezésében Sok-
csevits Dénes tartott elő-
adást „Horvátok és ma-
gyarok 800 éves közös 
államiságának történelmi 
jellegzetességei” címmel 
június 18-án a Szindbád 
rendezvényteremben. 
(Aki szeretne bekapcso-
lódni a nemzetiségi ön-
kormányzat munkájába 
az őszi választásokhoz 
kapcsolódóan e-mailban 
jelentkezhet: obudaihor-
vatok@gmail.com vagy 
hívja a 890-0587-es tele-
fonszámot).
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Két Eb arany világcsúccsal
Jobbágy László, az Óbudai Erőemelők 
Egyesület veterán erőművésze a várako-
zásnak megfelelően szerepelt a Tiszak-
écskén rendezett GPC erőemelő, fekve 
nyomó, felhúzó Európa- bajnokságon. 
Két fogásnemben viaskodott a nehéz va-
sakkal, mindkettőben oktatta a mezőnyt. 
Jól megválasztott taktikával, kirobbanó 
erőben versenyzett, jutalma két arany-
érem és - hab a tortán - két új világcsúcs.

Éremhalm ozó aerobikosok
Jöttek, láttak, győztek az Óbudai WDSE 
aerobik versenyzői Bakuban. A sportág 
Európa-bajnokságán a 13 fős gárda va-
lamennyi tagja éremmel fejezte be a ver-
senyt a következő eredménnyel. Team 
Ranking (felnőtt) versenyzői: Hajdú Ka-
ta, Makranszki Anna, Lőcsei Zoltán, 
Hencz Anita, Neuwirt Zsanett, Bancze-
rowszky Laura, Unger Martin, Kárpáti 
Noémi, Vígh Péter, Tasner Réka, Lovass 
Kata. Team Ranking (junior): Simon Zsó-
fi a, Fejér Fruzsina. A junior döntőben Si-
mon Zsófi a újabb ezüstérmet, Fejér Fru-
zsina bronzérmet szerzett a magyar vá-
logatott tagjaként. Felkészítő edzők: Sin-
kó Andrea, Sipos Mónika, Cserdi Zsó-
fi a, Farkas Balázs, Sipeki Rózsa, Kalmár 
Zsuzsa.

Világkupán cselgáncsoztak
Az Óbudai Judo Club versenyzői közül 
négyen indultak a Győrben rendezett 
Serdülő Világkupán. A sok tehetséges fi -
atalt felvonultató mezőnyben megállták 
helyüket az óbudai cselgáncsozók. Ma-
róti Patrik szerepelt a legjobban, harma-
dik helyezése szép teljesítmény. Rajta 
kívül Molnár Zsombor és Bodzheim Bo-
dza ötödik, Csöngedi Johanna hetedik 
helyen végzett. Edzők: Márczy Zoltán és 
Csattos Róbert.

Erősödik a röplabdás hátország
A korábbi éveknél valamivel gyengéb-
ben szerepeltek idén a Vasas Óbuda 
röplabda utánpótlás csapatai. Az orszá-
gos döntőben szereplő együttesek kö-
zül az U21 és az U19 a hatodik helyen 
végzett, ám az eredmény az U21 szem-
pontjából csalóka, hiszen négyen az el-
ső csapatban játszottak a döntő idején. 
Velük megerősödve akár bajnokságot is 
nyerhettek volna. Az U15 és U17 korosz-
tály már megmutatta oroszlán körme-
it. Halász Márta csapatai ezüstérmük-
kel bizonyították, hogy lehet rájuk építe-
ni a jövőben. A legkisebb csapatok is jól 
szerepeltek, valamennyien dobogós he-
lyen végeeztek saját bajnokságágukban. 
Az egyesület célja, hogy megerősítik az 
U21 és U19 korosztályt, ezzel még biz-
tosabbá téve a sok utánpótlás válogatott 
révén amúgy is stabil hátországot. 

Eredmények

Gróf Széchenyi István a „legnagyobb magyar” 
szerteágazó, úttörő jelentőségű tevékenysége 
széles körben ismert. A mai fi atal generációk is 
tanultak a Magyar Tudományos Akadémia létre-
hozásában, a Lánchíd megépítésében, a folyók 
szabályozásában és számtalan más fejlesztésben 
játszott szerepéről, melyekért a modern Magyar-
ország egyik megteremtőjeként tiszteljük. 

Kevésbé köztudott azonban, hogy Szé-
chenyi kiváló sakkozó is volt. Döblingi 

évei alatt rendszeresen foglalkozott a „kirá-
lyos játékkal”. Fennmaradt, hogy halála nap-
ján is sakkozott fogadott fi ával, Zichy Rezső-
vel és titkárával Kiss Mártonnal. Szobájában 
több mint 20 sakk könyvet találtak és általa 
írt elemzéseket, értékeléseket is a kor legje-
lentősebb sakkozóiról. melyek ma is megáll-
ják a helyüket, bizonyítják, hogy Széchenyi 
erős sakkozó volt. Ez persze arra vonatkozóan 
is bizonyíték, hogy nem volt őrült, mint azt el-
lenlábasai terjesztették.

Széchenyi emlékére Csom István sakk nagy-
mester, olimpiai bajnok, kerületünk Pro Óbuda-
díjas lakója, aki tizenkét éven keresztül a kerü-
leti Széchenyi Kört is vezette, évente áprilisban 
- Széchenyi 1860. áprili s 8-án bekövetkezett ha-
lálának évfordulójához legközelebb eső hét vé-
gén – sakk emlékszimultánt tart 18-20 táblán. 
Ezúttal április 7-ére szerveztük a már népsze-
rűvé vált eseményt, melyen fi atal sakkrajon-
gók mellett neves személyiségek is asztalhoz 
ültek. Köztük dr. Zétényi Zsolt alkotmányjog-
ász, Wichmann Tamás kilencszeres kenu világ-
bajnok, olimpiai ezüstérmes, Kocsis István író. 

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy 
az eseményt Varga Mihály pénzügyminisz-
ter, kerületünk országgyűlési képviselője, el-
kötelezett sakkbarát nyitotta meg. Más irányú 
elfoglaltsága miatt ezúttal a szimultánon ját-
szani nem tudott, de megnyitójában felidézte 
a magyar válogatott történelmi sakkolimpiai 
győzelmét (Buenos Aires, 1978.) és az azt kö-
vető ezüstérem megszerzését (Málta, 1980.).

A négy és fél órán keresztül tartó küzde-
lemben azután Csom nagymester 15 táblán 

győzött és vereség nélkül, négy táblán „en-
gedélyezett” döntetlent. Ez nem csak remek 
szellemi teljesítmény volt, hanem a táblától-
tábláig órákon keresztül tartó körséta jelen-
tős fi zikai igénybevételt is jelentett számára.

Köszönet az ÓKK vezetőjének, Lőrincz Edi-
nának és munkatársainak, mindenek előtt Si-
pos Laurának, akik immár negyedik alkalom-
mal nagyszerű feltételeket biztosítottak a meg-
emlékezéshez és a szimultán lebonyolításához. 

Bízzunk abban, hogy a „legnagyobb ma-
gyarról” való megemlékezés mellett a Szé-
chenyi emlékszimultánon résztvevő fi atalok 
közül lesz, aki kedvet kap a sakkal való komo-
lyabb foglalkozáshoz is, és egyszer talán foly-
tatója lehet a korábbi magyar sakksikereknek.

Döry Jenő
versenyszervező, nemzetközi sakkmester

IV. Széchenyi sakk emlékszimultán

A „királyos játék” szerelmesei

Veterán Európa-bajnok kardban
Idén a franciaországi Cognac városában 
rendezték a Veterán Európa-bajnokságot, 
melyen az óbudai Metropolis Vívó Club is 
részt vett. Az egyesület edzője 11 év után 
ismét versenyzőként lépett pástra, és a do-
bogó legfelső fokáig meg sem állt. Így meg-
született Magyarország első női kard Euró-
pa-bajnoka veterán kategóriában, Csaba 
Edina személyében.

Fotó: Kocsis László Zoltán
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A Békásmegyeri Vándor Kerékpáros 
Klub fő tevékenysége a kerékpáros 
túrázás, a biciklizés és a biztonságos 
kerékpáros közlekedés oktatása. De 
a Szabó László elnök vezetésével 
eredményesen működő klub ezen kí-
vül több más mozgáslehetőségről is 
gondoskodik tagjai számára.

- Hogyan jött létre az egyesü-
let és miért a kerékpározás áll 
tevékenységük középpontjában?

- Egyesületünk a Békásme-
gyeri Lakóhelyi SE szakosztá-
lyaként indult 1982-ben, majd 
1995-ben önálló klubbá alakul-
tunk- kezdte az egyesület bemu-
tatását Szabó László, majd foly-
tatta: - Hradszky János alapítónk 
már kerékpáros túrázóként köl-
tözött a lakótelepre és az iskolá-
ban toborozta csapatát. Ő mutat-
ta meg nekünk a kerékpáros tú-
rázás és a táborozás szépségét, a 
kerékpár szerelés fortélyait.

Non-profi t alapon
- Nagy sikerrel indult és jelen-

leg i s rendeznek Vándor Békás 
Kupa futamokat. Mitől népszerű 
ez a verseny? 

- 1990-ben Magyarországon 
elsőként szerveztünk a hob-
bi kerékpárosok részére meg-
mérettetési, versenyzési lehe-
tőséget 5 fordulós sorozat for-
májában. Sajnos az autós for-
galom növekedése és az erdé-
szeti törvények változása miatt 
ma már csak egy versenyt ren-
dezünk minden tavasszal, ápri-
lis első vasárnapján a Kerékvár-
Békás Időfutamot. Az eseményt 

non-profi t alapon szervezzük, 
az elnyert pályázati és egyéb 
támogatásokat visszafordítjuk 
a versenyre és a versenyzőkre. 
Igyekszünk mindig fejleszteni 
és olyan körülményeket terem-
teni, hogy mindenki élvezze az 
eseményen töltött minden pil-
lanatot. Ma már profi  videóssal 
dolgozunk, aki nagy nézettségű, 
5-8 perces fi lmben foglalja ösz-
sze az eseményt.

Teljesítménytúrák
- Milyen további eseményeken 

indulhatnak a kerékpározás hívei?
- Klubunk szervezésében 

szintén elsőként értékelünk és 
díjazunk kupával a teljesített ki-
lométerek függvényében kerék-
páros túrázókat a Berguson Ke-
rékpáros Teljesítménytúra Ku-
pa keretében. Az első esemény, 
a Békás Kerékpáros Teljesít-
ménytúra mindig május utolsó, 

a második, a Ta-Bu Kerékpáros 
Teljesítménytúra június utolsó, 
míg a harmadik, a Keviczky Jó-
zsef Kerékpáros Teljesítmény-
túra szeptember második vasár-
napján várja a kerékpárosokat.

A sorozattól függetlenül egy 
szintén népszerű és idén 25. 
éves kerékpáros teljesítménytú-
rát is szervezünk, melynek hely-
színe a Velencei-tó. Itt a teljesí-
tők erőnlétüknek és kedvüknek 
a függvényében 28-280 kilomé-
ter között tekerhetnek, hiszen 
a tó körbe 28 kilométer és így 
minden kör végén visszaérnek a 
rendezvényközponthoz.

A kerékpársport 
népszerűsítése

- A kerékpározáson kívül más 
sportágban is rendeznek esemé-
nyeket?

- Hét éven keresztül szervez-
tünk gyalogos teljesítménytúrát 

is, amit sajnos idén nem tudunk 
lebonyolítani, mert az útvonal 
egy részében változás állt be, 
kiszélesítették a földutat és le-
aszfaltozták. Keressük a megol-
dást, hogy új útvonalon újrain-
díthassuk ezt a programunkat is.

A kerékpársport népszerűsí-
tés és a biztonságos kerékpáro-
zás oktatása is fontos számunk-
ra. A cél érdekében saját fejlesz-
tésű mobil kerékpáros KRESZ 
és ügyességi pályát alakítot-
tunk ki, MTB, camping kerék-
párokkal, felnőtt rollerrel, gyer-
mekek részére futó kerékpá-
rokat, műanyag motorokat és 
gyermek rollert tudunk biztosí-
tani, melyekkel számos szabad-
idősport rendezvényen megjele-
nünk. A sport népszerűsítése ér-
dekében pedig számítógépes ke-
rékpár szimulátorral tudunk él-
ményt nyújtani a rendezvények 
résztvevőinek.

Csapatunk nem ragadt le a ke-
rékpársportban. Szeretünk ki-
próbálni más sportágakat is, így 
sokszor gyalogtúrázunk, teké-
zünk, bowlingozunk, tollaslab-
dázunk.

- A nagy létszámmal zajló, 
zökkenők nélkül lebonyolított 
versenyek azt bizonyítják, hogy 
felkészült, hozzáértő csapat dol-
gozik a háttérben. 

- Csapatunk magja, mára nem 
csak egy klub tagjai, hanem szo-
ros baráti társaság is, akik 20-30 
évvel ezelőtt nagyon sokat kap-
tak a klubtól és a kerékpározás-
tól, amit most hobbiként szeret-
nénk megismertetni a mai fi ata-
lokkal. A klubban mindenki ön-
kéntes alapon, munka mellett te-
szi azt, amihez legjobban ért és 
segíti a klub működését.

Kép és szöveg: lovas

Óbudai sportegyesületek
Békási vándorok kerékpáron

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támo-
gatásával az Óbudai Sport és Szabadidő Non-

profi t Kft. a kerületi lakosoknak közösségi vízitúrá-
kat szervez. A táborveréssel és étkezéssel egybekö-
tött túrázásnak a folyami evezésnek, kajak-kenuzás-
nak nagy hagyománya van a Dunán. 

A programok megvalósításában római-parti sport-
egyesületek működnek közre. Az érdeklődök kipró-
bálhatják a vízre szállás élményét és megismerked-
hetnek a kézi hajtányos vízisport-eszközökkel. Az 
egyesületek a Római-part és pünkösdfürdői Duna 
szakaszon találhatók.

Túradátumok és résztvevő sportegyesületek
Július 13. Külker Evezős Klub – Szent János ut-

ca 7., Multi Szabadidő, Diák és Vízisport Egyesület 
– Római-part 44.

Augusztus 24. Óbudai Sportegyesület – Rozgonyi 
Piroska utca 28.            Információ: obudasport.hu

Vízitúrák a Dunán
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A fi atalok lakhatását kívánja segíteni Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta a most meghirdetett pályázatával. A helyreállításra szoruló lakásokra 40 
év alattiak pályázhatnak.

Összhangban a kormány családpolitikai törekvéseivel, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata is kiemelten kezeli a pá-

lyakezdők, kisgyermeket nevelők lakhatásának támogatását. Az 
önkormányzat valamennyi lakáspályázata során rendeletben rög-
zített értékelési szempont, hogy a meghirdetett lakások legalább 
felét fi ataloknak kell megnyerniük. A jelen pályázat annyiban kü-
lönleges, hogy ez esetben kizárólag 40 év alattiak pályázhat-

nak. A meghirdetett tíz önkormányzati bérlakás különböző mér-
tékben felújításra szorul, a leendő bérlők a helyreállítás fejében a 
tíz éves határorozott idejű jogviszony ideje alatt a piaci árakhoz 
képest jelentősen kedvezőbb, költség-alapú bérleti díjat fi zetnek. 
A pályázatban szereplő lakások méretüket tekintve széles skálán 
mozognak, a legkisebb 19 négyzetméteres és egy szobás, a legna-
gyobb 81 négyzetméteres, családoknak is ideális, kettő plusz két 
félszobás. 

A pályázat beadási határideje 2019. július 11. 12 óra, a www.
obuda.hu oldalon megtalálhatóak a műszaki adatlapok, valamint a 
lakásokról készült fotók. 

Fiatalok pályázhatnak önkormányzati lakásokra

Idén nyáron a klasszicista 
hangulatú, felújított, árnyas 
belső udvaron várja szabad-
téri kamaraprodukciókkal a 
közönséget a Fő téri közös-
ségi tér. A Színház Szerdák 
sorozatában abszurd komé-
diával, kortárs magyar drá-
mával és különleges fi l-
moperával találkozhatnak a 
színházszerető nézők júli-
usban.

J úlius 3-án a Szőnyeg-
bombázó című szlo-

vák komédia kerül szín-
re. Aki szereti Menzel 
vagy Hrabal világát, an-
nak Táňa Kusá darab-
ja is tetszeni fog nagy 
valószínűséggel, hiszen 
ugyanazokból a kelet-kö-
zép európai tragikomi-
kus, nevettető mozaikok-
ból épül fel. Az előadás 
egy mennybéli hivatalról 
szól, amely angyalt küld 
a földre, hogy helyre hoz-
zon egy elkoptatott sze-
relmet. Suba László né-
zőbarát rendezésében az 
érzelemgazdag és komi-
kus elemekkel átszőtt vi-
szonyok életre keltéséről 
Sipos Vera, Ballér Bian-
ka és Hajduk Károly gon-
doskodik.

Csoma címmel kü-
lönleges színházi és ze-
nei élménynek ígérke-
zik Szemző Tibor össz-
művészeti oratóriumként 
aposztrofált előadása jú-

lius 17-én. A zarándok-
tudós magyar vándorról, 
Kőrösi Csoma Sándorról 
készült produkció műfa-
ja opera cinematique. A 
fi lmkockákon zajló tör-
ténésnek legalább ak-
kora szerepe lesz ben-
ne, mint a hangoknak. A 
kettő szerves egységben 
lesz jelen, hogy a közön-
ségnek az legyen az érze-
te, hogy a zenei hangok, 
a zenészek hozzák lét-
re azt a gigantikus képet, 
ami mögéjük van vetítve, 

így hozva létre a hegyek-
nek azt a különleges él-
ményét, amely a magyar 
vándor sorsát meghatá-
rozta.

A Színház Szerdák zá-
róakkordjaként Háy Já-
nos drámája kerül szín-
re július 31-én, felvidé-
ki színházi alkotók pro-
dukciójaként. A Halott-
ember egy szűk, zárt kö-
zösségről, igazi külön-
világról szól, amelyben 
egy magányos asszony 
sorsát követheti végig 

a közönség megpróbál-
tatások, vágyak és em-
lékek felidézése során 
Varga Anikó egyszemé-
lyes, átváltozásokkal teli 
előadásában. „Bár meg-
lehetősen borús a törté-
net – vallja a színésznő 
–, de olyan nyelvi lele-
ményekkel dolgozik az 
író, hogy tulajdonkép-
pen számomra is megle-
pő volt, milyen jól mű-
ködik ebben a kietlen-
ségben is a darab külön-
leges humora.”

A III. kerületi Bolgár, Görög, Román és Szerb Nemzetiségi Önkormányzatok Balkán csokor 
címmel adtak ízelítőt kultúrájukból a Csobánka téren június 15-én

Balkán csokor a Csobánka téren

Színház az Esernyősben

Fotó: Zumpf András

Ötvenéves 
az Óbudai Fotóklub
Jubileumi szabadtéri ki-
állítás nyílt június 20-án 
az Óbudai Promenádon 
az 50 éves Óbudai Fo-
tóklub tagjainak mun-
káiból az Óbudai Nyár 
kulturális programsoro-
zathoz kapcsolódóan. 
Megtekinthető augusz-
tus 31-ig a Vigalmi té-
ren, Bécsi út 73.

Szecesszió 
fényképeken

Bagyinszki Zoltán fotog-
ráfi áiból nyílt kültéri ár-
kádkiállítás június 3-án 
a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban. A több mint 
negyven éve Gyulán élő 
fotós érdeklődésének kö-
zéppontjába a művészet, 
a műemlékek világa, a 
magyar történelem, a ké-
pi világ került. Egyik ked-
venc témája az európai 
rangú hazai szecesszi-
ós építészet. (A kiállítás 
szeptember 5-ig látható).

Művésztanárok 
tárlata

Az óbudai művésztaná-
rok kiállítását az Óbu-
dai Kulturális Központ 
San Marco Galériájá-
ban láthatták. A kiállí-
tók sora mindig bővül, 
évről évre színesedik a 
paletta.
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Péter és Pál napja június 29-e. Ez a dátum a két 
apostol igazi névünnepe; meg is érdemlik, hogy ki-
emelt helyen szerepeljenek a naptárban. A nap je-
lentőségét nemcsak a rájuk való emlékezés adta, 
hanem az is, hogy ekkor kezdték meg a mezőgazda-
ság egyik legfontosabb tevékenységét, az aratást. 

A két apostol
Péter apostol a tizenkét apostol egyike, 

nevét minden írás elsőként említi a tanítvá-
nyok közül.  A hagyomány szerint Jézus ne-
ki adta a Mennyország kulcsait. Péter maga 
is halászember volt, így a halászok, halász-
céhek pártfogójukként tisztelték. Az a szo-
kás alakult ki, hogy Péter napjának előesté-
jén halvacsorákat rendeztek a halászok, és 
ekkor avatták fel legényeiket és mestereiket.   

Pál apostol a korai kereszténység jelentős 
alakja. Nagy szerepet játszott a keresztény-
ség elterjesztésében, szerte az európai kon-
tinensen. A legenda szerint mindkét apostolt 
június 29-én végezték ki i.sz. 67-ben, Ró-
mában. Pétert keresztre feszítették, de a sa-
ját kérésére fejjel lefelé, mert nem tartotta il-
lendőnek, hogy úgy haljon meg, mint meste-
re. Pál apostolt lefejezték, mivel őt, mint ró-
mai polgárt ez a tisztes halálmód illette meg. 

Hogyan lett ünnep?
A búza a legrégibb és legfontosabb ter-

mesztett növényeink közé tartozik.  Az aratás 
napját gondosan meg kellett választani, hogy 
minél több terményt takaríthassanak be. A 
népi megfi gyelések szerint június 29-e után 
kezdődött az igazi nyár, úgy tartották, előtte 
pár nappal szakad meg a búza töve, amikor 
már nem nő tovább, csak érik. Így lett ünnep 
a június 29-ei Péter és Pál napja.  Ha az idő-
járás nem volt megfelelő az aratáshoz, csak 
egy-két kaszasuhintást tettek. Fontos szerepet 
játszott a gazdasági életben Péter-Pál napja, 

mert ilyenkor ünnepelték meg, hogy beérett a 
gabona. A templomokban aratók miséjét tar-
tottak ekkor, amelyre elsősorban az aratás-
ra készülő férfi ak mentek el, akik elvitték a 
szerszámaikat is. Az aratni készülőket, és az 
eszközeiket is megáldotta a pap. 

Aratási szokások és hiedelmek
A kenyérgabona betakarításának sikerét 

számos hiedelemmel és szokással igyekeztek 
biztosítani, melyek gyakran vallásos jellegű 
szertartásokkal is összekapcsolódtak. A mun-
kát fohászkodással, imádkozással, kalapeme-
léssel kezdték, így tisztelve meg az életet je-
lentő gabona beérését, az aratás lehetőségét, 
kezdetét. Nagy jelentőséget tulajdonítottak 
az első kévének, az elsőnek learatott búza-
szálaknak. Ebből a baromfi nak adtak egész-
ség- és termékenységvarázsló céllal. Beteg-

ségelhárító szerepe is volt, az arató a hátá-
ra kötötte, hogy ne fájjon. Az aratókat első-
ként meglátogató gazdát vagy családtagját a 
learatott gabona szalmájával megkötözték, 
és csak akkor engedték szabadon, ha borral 
vagy pénzzel kiváltotta magát. De a legtöbb 
hagyomány az aratás végéhez kapcsolódott. 
Kis darabon talpon hagyták a gabonát, egy-
részt, hogy ez a madaraké és a szegényeké le-
gyen, másrészt, hogy a következő esztendő is 
jó termést hozzon. Az utolsó kévéhez is kü-
lönféle hiedelmek kötődtek. Általában ebből 
készült az aratókoszorú, amit a földesúr ka-
pott meg, de az utolsó kalászokból minden-
ki vitt haza egy kis csomót, amit az őszi vető-
mag közé elegyítettek. 

Péter-Pál napja az aratás kezdete 
Óbudai hagyományok

Óbuda ünnepnapjai között kiemelt helyet 
foglalt el június 29-e, a Főplébánia-templom 
védőszentjeinek, Péternek és Pálnak neve-
napja. A templom körüli utcákban sátrakat 
emeltek, ahol a többi között mézeskalácsos, 
lacikonyha, kegytárgyárus várta az érdeklő-
dőket. Ez volt a közel 300 éves múltú Óbu-
dai Búcsú, a „Kirschen kiritog” (Cseresznyés 
búcsú).  A „Braunhaxler” Egyesület és Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata folytatva 
a korábbi hagyományt, az Óbudai Nyár ren-
dezvénysorozat keretében június 30-án ren-
dezi a búcsút, amelyre színes, érdekes prog-
ramokkal várják az érdeklődőket. Lesz zene, 
tánc, kórustalálkozó, többféle műfaj, hogy 
mindenki megtalálhassa a kedvére valót.  

Fotó: Assay Péter

A Magyar Szalézi Tartomány mély meg-
rendüléssel, de Isten akaratában megnyu-

godva tudatja, hogy Havasi József atya, koráb-
bi tartományfőnök 2019. június 5-én, életének 
91., szerzetesi életének 72., áldozópapságának 
59. évében a Budai Irgalmasrendi Kórházban 
visszaadta lelkét Teremtőjének. 

Havasi József 1929. március 14-én szüle-
tett egy rákosszentmihályi hatgyermekes csa-
ládban. Mindig pap szeretett volna lenni, de a 
szüleinek nem volt pénze a taníttatására, ezért 
szerzetesrendeknél érdeklődött. Mint cser-
kész találkozott először a szaléziakkal, ké-
sőbb bekerült a Clarisseumba, 1943-ban lett 
jelölt, de mivel polgáriba járt, Nyergesújfalu-
ra küldték, ahol felkészült a különbözeti vizs-
gára, majd 1946-ban megkezdte Mezőnyárá-
don a noviciátust. Első szerzetesi fogadal-
mát 1947. augusztus 16-án tette le, örökfoga-
dalmát pedig 1951. december 8-án, titokban, 
zárt ajtók mögött a Clarisseumban. A tanúk 
közül az egyik Boldog Sándor István volt.

A szerzetesrendek működésének betiltá-
sa, vagyis 1950 után még két évig tanulha-
tott a váci szemináriumban, de onnan is el-
távolították. Előbb a metró építésénél talált 

munkát, majd 
négy évig 
gyári munkás 
volt. Közben 
diplomát szer-
zett magyar 
szakon az ak-
kori tanárkép-
ző főiskolán.

1956-ban sikerült külföldre távoznia. 
Olaszországban fejezte be a tanulmányait, 
Montortonéban, Pádua mellett. 1960. febru-
ár 11-én szentelték pappá Torinóban. Szente-
lése után visszakerült Páduába, majd az elöl-
járók egy közeli városba, Estébe küldték, az 
ottani líceumba. Mivel semmi remény nem 
volt, hogy haza kerülhet, jelentkezett misszi-
óba a Fülöp-szigetekre, de az akkori egyete-
mes katekista, a magyar Antal János megy-
győzte, hogy maradnia kell. Magyarország-
hoz közel, Bécsbe küldték, ahol harminc 
éven át, egészen a hazatéréséig egy nagy kö-
zépiskolai kollégiumban dolgozott, amely 
később főiskolai kollégiummá alakult.

A ‘70-es évek közepén Bécsben felvette a 
kapcsolatot az odalátogató magyar szaléziak-

kal, majd később, amikor már maga is haza-
jöhetett, végiglátogatta őket, segítette, ahogy 
csak tudta, vallásos könyveket, szalézi műve-
ket, lapokat, újságokat juttatott nekik.

1990-ben Don Egidio Viganò rendfőnök, 
Don Bosco hetedik utóda visszaküldte Ma-
gyarországra. 1991. január 31-én vette át a 
tartomány vezetését. A Magyar Szalézi Tar-
tomány újraindulása, újraszervezése és is-
mételt felvirágoztatása az ő nevéhez fűződik.

A tartományfőnöki feladatokat tizeny-
nyolc évig látta el, ami ritkaságnak számít. 
Az egész szalézi világ ismerte.  2008. no-
vember 8-án adta át a vezetést utódának.

Áder János köztársasági elnök 2013-ban 
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét ado-
mányozta Havasi József szalézi atyának a 
szalézi rend újraindításáért Magyarorszá-
gon és a Magyar Szalézi Tartomány újjá-
építéséért végzett munkája elismeréseként.

Soha nem mulasztotta el hangoztatni, hogy 
papi élete minden napjára szívesen emléke-
zik vissza. Mindig dolgozott, soha nem volt 
ideje unatkozni, az újpest-megyeri közösség 
aktív tagjaként élete végéig részt vállalt a tar-
tomány munkájában.                 szaléziak.hu

Elhunyt Havasi József szalézi atya, korábbi tartományfőnök
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Az Óbudai Vagyonkezelő 
Nonprofi t Zrt. évtizedes üze-
meltetési és fejlesztési ta-
pasztalattal, valamint stabil 
és megbízható pénzügyi hát-
térrel immár 72 társasház, 
3.968 albetétjének kezelését 
végzi. A folyamatosan válto-
zó jogszabályi környezetben 
mindez óriási kihívás, hiszen 
a tulajdonosi közösségek igé-
nyei és az egyes társasházak 
adottságai messze nem egy-
formák. Bár bizonyos vonat-
kozásokban – így például a 
gazdálkodási, vagyonkezelé-
si kérdésekben – természete-
sen létezik egységes, transz-
parensen alkalmazott gyakorlat, a napi gyakorlat 
szintjén azonban egyre inkább az egyedi, az 
adott társasházra, illetve tulajdonosi közösségre 
szabott megoldások dominálnak. Az elmúlt év 
tapasztalatairól, trendjeiről és a jövőről dr. Kirch-
hof Attilával, az Óbudai Vagyonkezelő vezérigaz-
gatójával beszélgettünk.

A legnagyobb öröm és pozitív visszajel-
zés számunkra, amikor egy sikeres tár-

sasházi közgyűlési időszak után vagyunk. 
A tulajdonosi közösség tagjai többnyire ta-
vasszal szembesülnek az elmúlt éves gaz-
dálkodás és a korábbi tervek megvalósulása 
terén elért eredményekkel és ilyenkor szü-
letnek döntések a hogyan továbbról. 

Változó jogszabályi környezet
A jogszabályi környezet és az ebből faka-

dó lehetőségek e területen rendszeresen vál-
toznak. Ilyen változást hozott tavaly a társas-
házak állami támogatású megtakarítási for-
máinak megszűnése. A tulajdonosi közössé-
gek idén már az eddig összegyűlt megtaka-
rításaikat felhasználva, azokat hitellel kiegé-
szítve vágtak bele egy-egy jelentősebb fel-
újításba. A jogszabályi és egyéb változások 
közepette a mi feladatunk, hogy az aktuáli-
san elérhető lehetőségek közül mindig a le-
hető legjobb, leginkább az adott társasházra 
szabott konstrukció előkészítésében és meg-
valósításában nyújtsunk támogatást. 

Transzparens gazdálkodás
Társaságunk az általunk képviselt tár-

sasházak számára szakszerű, biztonságos, 
pénzügyileg is eredményes hátteret nyújt. 
Mivel minden – képviseletünkben lévő –
társasház külön gazdasági egységként mű-
ködik, így azok nyilvántartása, könyvelése, 
számlázási feladatai is e szerint történnek. 
Tevékenységünket a 2003. évi CXXXIII. 
Törvény és annak kiegészítései alapján vé-
gezzük, e törvény határozza meg működé-
sünk főbb irányelveit. Emellett a társasházi 
SzMsz és a közgyűlési döntések végrehaj-
tása adja a keretet a mindennapi munkánk-
hoz. Mivel a közös költség kinnlevőségek 

behajtása és lehetőség sze-
rint minimális szintre való 
leszorítása sok helyen okoz 
problémát, ezek folyamatos 
kezelésére is nagy hangsúlyt 
fektetünk. 

Alacsonyan tartott 
szolgáltatási díjak

Önkormányzati alapítású, 
ugyanakkor piaci tevékeny-
séget végző cégként fontos 
számunkra, hogy olyan tár-
sasházkezelői szolgáltatás-
csomagot kínáljunk, amely-
lyel a lehető legtöbbet tud-
juk adni ügyfeleinknek. Dí-
jainkat a piaci árak alatt tart-

juk, ezzel párhuzamosan folyamatos ren-
delkezésre állást, biztonságos működést, a 
problémákra való gyors reagálást és hosz-
szútávú megoldásokat nyújtunk. 

Törvényi kötelezettségek 
betartása

A törvényi előírásoknak megfelelően a 
kezelésünkben lévő társasházaknál a meg-
szabott időszakonként elvégeztetjük az 
épületek kötelező, időszakos érintésvédel-
mi, villámvédelmi, tűzvédelmi berendezé-
seinek, gázhálózatának vizsgálatát, és elké-
szítettjük a minősítő okiratokat. Összeállít-
juk és a társasház működéséhez igazítjuk a 
pénzkezelési szabályzatot, eszközök és for-
rások értékelési szabályzatát, valamint az 
eszközök és források leltározási és leltár-
készítési szabályzatát. A Társasházi törvény 
alapján folyamatos ellenőrzést és egyezte-
tést biztosítunk a Számvizsgáló Bizottság 
részére. Minden fontos kérdésben egyezte-
tést követően közös álláspontot igyekszünk 
kialakítani a bizottsággal és ezt követően 
kerülnek beterjesztésre közgyűlési határo-
zati javaslatok a tulajdonosok elé.

Naprakész információk
Weboldalunkon minden társasháznak jel-

szóval védett, saját felületet biztosítunk, 
amelyen a társasház összes dokumentuma 
(közgyűlési anyagok, költségvetések, biz-
tosítási kötvény, alapító okirat, SZMSZ, ak-
tuális közös költség egyenlegek, előírások, 
befi zetések, valamint egyedi fűtéssel ren-
delkező társasházak esetében az egyedi hő-
költség elszámolások) elérhető. Az olda-
lon lehetőség van a mérőóra állások beje-
lentésére, valamint a társasházzal kapcsola-
tos hírek és információk megjelenítésére is.

A közösségi szemlélet 
kulcskérdés

Személyes tapasztalatom, hogy egyre 
több társasházi tulajdonosi kör működik 
igazi közösségként. A felmerülő problé-
mák kezelésében, az előremutató fejleszté-
sekről szóló döntések meghozatalában va-

lóban a közös nevezőt keresik. Fontos szá-
mukra, hogy ami történik, ami a tulajdo-
nosok pénzébe kerül, az valóban mindenki 
számára előnyt jelentsen. Igaz ez a meghi-
básodások, a karbantartások terén is, ami-
kor nem a hibáskeresés, hanem a mielőb-
bi megoldás a cél. Hasonlóan értékes ten-
denciaként tapasztaljuk a tulajdonosi tuda-
tosság jeleit. Egyre többen belátják, hogy a 
társasház életét csak akkor tudják érdem-
ben befolyásolni, ott a saját érdekeiket ér-
vényesíteni, ha a ház ügyeit folyamatosan 
nyomon követik és aktivitásuk nem csak 
a közgyűléseken való részvételre korláto-
zódik. Ez a tudatosság nagy segítség szá-
munkra is, hiszen egy-egy nagyobb volu-
menű döntés előkészítése során az érin-
tettek egyre nagyobb körével tudunk így 
együtt gondolkodni. 

Fontos az eredményesség
Számunkra, közös képviselők számá-

ra a legnagyobb eredmény, ha a ránk bí-
zott társasházak vagyonát a tulajdonosok-
kal együttműködve gyarapítani tudjuk és 
mindennek hasznát a tulajdonosok élvez-
hetik. Azon vagyunk, hogy az üzemelteté-
sen túl a különböző fejlesztések előkészíté-
se és megvalósítása, valamint a kerületi és 
országos pályázatokon való részvétel révén 
a ránk bízott házak dinamikusan fejlődhes-
senek. Mindehhez igyekszünk minden te-
kintetben jó gazda és jó partner lenni. Bár 
a közvélekedésben az eredményesség fok-
mérője leginkább az évenkénti társasházi 
közgyűlések sikere, úgy tartjuk, az csak egy 
felelősen és közös erővel végig vitt, a ter-
vek és eredmények szintjén egyaránt ered-
ményeket hozó esztendő megkoronázása és 
méltó lezárása lehet. Az igazán jó eredmé-
nyekhez egy egész éven át tartó együttmű-
ködés szükséges.

A puding próbája
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-

val együttműködésben idén elhatároztuk, 
hogy közös képviseleti tevékenységünkkel 
kapcsolatban ügyfélelégedettségi felmérés 
formájában megkérdezzük a velünk szer-
ződésben álló társasházi tulajdonosi közös-
ségek közel 4 ezer tagját, hogy mondják el 
véleményüket, tapasztalataikat. Az ehhez 
szükséges kérdőívet valamennyi érintett tu-
lajdonos postaládájába az elkövetkezendő 
napokban eljuttatjuk. Sikerorientáltak va-
gyunk, így természetes igényünk, hogy va-
lós képet kapjunk végzett munkánkról. A 
pozitív vélemény megerősítést, az esetleges 
kritika, negatív vélemény pedig feladatot 
jelent számunkra  a jövőben. Minden vissza-
jelzés fontos, ezért szeretném ezúton is biz-
tatni az érintetteket, a kérdőív kitöltésével 
osszák meg velünk véleményüket! A felmé-
rést természetesen csak az általunk kezelt 
társasházakban és a megadott kérdőíveken 
keresztül végezzük.   

A növekvő igények és szigorodó elvárások mellett 
is lehet sikeres a társasházkezelés
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A Sziget Fesztivál lett a 2019-es Heineken Budapest Night-
life Awards első helyezettje a legjobb fesztivál kategóriá-
ban. A díjátadót a Pontonban rendezték 

Az Expressz Zenekar egykori vezérének, Solymos Tóninak 
most jelent meg „Hétköznapi regény” című életrajzi köny-
ve, amelyet a 90. Ünnepi Könyvhéten dedikált. 

Olyan nagy slágerek fűződnek a nevéhez, mint az 
Oh, egy kis csók, Kislány vigyázz, Szállj, szállj 

madár, Harmonikás, Jöjj hozzám címűek, de ismert 
volt arról is, hogy együttese kísérte évtizedeken át 
Hofi  Gézát is. Solymos Tóni könyvében megemlíti 
óbudai kötődését is, hiszen a Vörösvári utcai általá-
nos iskolában járt egy évig, a Szél utcában lakott az 
öccsével fi úintézetben, és az Óbuda-újlaki templom-
ban kötött házasságot első feleségével. A szerző la-
punknak elmondta, hogy ez alatt a rövid idő alatt is 
nagyon megszerette a kerületet. S örül, hogy élete re-
gényére olyan sokan voltak kíváncsiak a könyvhé-
ten, hogy alig maradt belőle.                          (temesi)  

Solymos Tóni élete 
regénye – Óbudával

Legjobb fesztivál a Sziget Hahota
- Édes lányom! Itt járt 
tegnap a Kovács Pista 
fi a és megkérte a keze-
det. Igent mondtam neki.
- De papa, én nem aka-
rom itt hagyni a mamát! 
- könyörög a lány.
- Jól van, lányom, egye 
fene! Magaddal viheted...

***
Egy nemrég nősült író-
tól kérdezi a barátja:
- Mi újság veled, ko-
mám? Hogy tetszik a 
házasélet?
- Nagyszerű! Már két 
drámára való anyagot 
összegyűjtöttem!

***
A szomszéd megkérdi a 
székelytől:
- Hogy van a család??
- Én jól, de a feleségem 
infl uenzában van!
Mire a szomszéd:
- Jövőre mi is oda me-
gyünk nyaralni.

16 helyszínen, 600 in-
gyenes koncerttel várják 
augusztus 18-ig az érdek-
lődőket az ötödik Zené-
lő Budapest rendezvény-
sorozaton. A kínálatban 
a számos gyermek- és if-
júsági program mellett új 
zenei tematikák (kávéházi 
életérzés, „régi pesti éjsza-
kák” több helyszínen) is 

megjelennek. (Részletek: 
www.zenelobudapest.hu)

Zenélő Budapest 

Fotó: Egri Dalma
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Az akció érvényes minden recept nélkül kapható termékre 2019. december 31-ig.
A részletekről érdeklődjön a patikában. Más akcióval össze nem vonható.
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Fotó: Antal István

Fotó: Egri Dalma

A KSI SE margitszigeti úszó és vízilabda nyá-
ri táborába szeretettel várunk 7 éves kortól, 
úszni tudó fi úkat és lányokat! 
Célunk az úszótechnika tökéletesíté-
se és játékos ismerkedés a vízilabdá-
zással. Szakképzett nevelők és edzők 
vezetik az edzéseket. Egésznapos el-
foglaltság (8-tól 16 óráig), közös ebéd. 
A legjobbak ősztől folytathatják az 
edzéseket a szakosztályban. 
Jelentkezés heti turnusokban, 5 hé-
ten át június 24-től. Részvételi díj: 24 
ezer forint.
Elérhetőség:
Szedlmayer Ildikó 70-337-5411; ildiko.
szedlmayer@gmail.com; Zobin Krisz-
tina 30-462-8103; zobinkriszti@gmail.
com.

Vízilabda tábor a Margitszigeten

Receptek
A Péter-Pál nap hagyományos ételei természete-
sen az aratáshoz kapcsolódtak. Ilyenek voltak a 
bográcsban főtt tarhonya vagy lebbencsleves, a 
paprikás krumpli. Több olyan étel is van, amit az 
aratókról neveztek el, jelezve így is, hogy kik, mi-
kor szokták fogyasztani. Az alábbiakban néhány, 
a szokásokba illeszkedő receptet ajánlunk. 

Kolbászos krumplileves
Hozzávalók: 15 dkg szárazkolbász, 4 na-

gyobb krumpli, 1 sárgarépa, 1 babérlevél, só, 
szemes bors, 2 dl tejföl, ecet.

Elkészítés: a felkarikázott kolbászt másfél li-
ter hideg vízbe főni 
tesszük.  Tíz perc múl-
va hozzáadjuk a felda-
rabolt répát és a krump-
lit, majd szemes bors-
sal, sóval, babérlevéllel 
ízesítjük. Puhára főz-
zük, liszttel kevert tej-
föllel dúsítjuk. Kivesz-

szük belőle a babérlevelet, majd a tűzről levé-
ve kevés ecettel tesszük pikánsabbá. Tejföllel tá-
laljuk.  

Sztrapacska
Hozzávalók:1kg burgonya, 1 tojás, 50 dkg 

liszt, 20 dkg juhtúró, 15 dkg szalonna, tejföl, só. 
Elkészítés: a szalonnát apró darabokra vág-

juk,  serpenyőben ropogósra sütjük. A töpörtyűt  
tányérra szedjük és használatig félretesszük. 
A burgonyát meghámozzuk, fi nomra reszel-
jük és összekeverjük két kanál szalonnazsírral, 
egy egész tojással, sóval,  a liszttel, hogy galus-
ka keménységű tésztát kapjunk. Vízbe mártott 
evőkanállal vagy vizes deszkáról késsel a forró 
sós vízbe kisebb 
galuskákat szag-
gatunk, és addig 
főzzük, amíg fel 
nem jön a víz te-
tejére. Leszűr-
jük, leöblítjük,  
a maradék sza-
lonna zsírjába 

tesszük. Rászórjuk a túrót és a ropogós teper-
tőt, és meglocsoljuk néhány kanál tejföllel. For-
ró sütőbe rakjuk, de csak annyi időre, míg átme-
legszik. Fejes salátával kínáljuk.

Tejes kifl i
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dl tej, 1 tojás, 

5 dkg vaj, 1,5 kiskanál só, 1,5 kiskanál cukor, 
2,5 dkg élesztő, kenéshez 1 tojássárgája, vaníli-
ás cukor és porcukor a szóráshoz. 

Elkészítés: kevés tejet meglangyosítunk és 
beletesszük az élesztőt kis cukorral. Ha meg-
kelt, összegyúrjuk a hozzávalókat, és letakarva 
megkelesztjük. Deszkán kinyújtjuk, hat cikkre 
vágjuk, kifl i formára feltekerjük. Még 20 per-
cig hagyjuk kel-
ni, vizezett tojás-
sárgájával meg-
kenjük a tete-
jét és forró sütő-
ben megsütjük. 
Ha kész, a tetejét 
meghintjük vaní-
liás porcukorral.

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 
Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára 
szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYON-
KEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15-17.30, szerdánként: 
8.30-12 és 13-16, csütörtökönként: 8.30-12 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.).
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden 
hónap utolsó munkanapjának 12 órája) követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására 
minden hónap utolsó munkanapján 12 órakor került sor az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiségében, mely-

nek kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelő 
bizottság az azt követő ülésén dönt.
A pályázati felhívás teljes szövege, valamint az üres helyiségek listája 
elérhető 2019. június 5-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapokon.

Generali Gyereksziget a Hajógyárin
Minden a gyerekekről szól a Hajógyári-szigeten június 23-ig: 
a hónap elejétől minden hétvégén a Generali Gyerek Szige-
ten. Rengeteg ingyenes programmal, koncerttel, cirkuszi lát-
ványossággal, kézműves műhelyekkel, állatsimogatóval és 
sportprogrammal várják a családokat. A Gyerek Sziget az or-
szág legnagyobb és legsokszínűbb gyermekrendezvénye, 
ahol nincs olyan, hogy valaki ne találná meg a kedvére va-
ló programot. Részletekért és újdonságokért addig is irány a 
www.gyereksziget.hu 
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021 EL-
MŰ-ügyintézés.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, csempézés, vízszerelés, villanysze-
relés, kőművesmunkák, garanciával. Halász 
Tibor Tel.: 06-1/202-2505, 06-30/251-3800
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok, nyikorgás megszüntetését. Barabás tel.: 
70/2800-479 www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-
0601
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
PVC, szőnyegpadló lerakás. Minőségi, precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) 
Csapó György Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu
 Tv-javítás (rejtett költségek nélkül) T.: 
06(30)912-3761, (1)243-9401 (lecserélt LCD, 
LED tévéjét ingyen elszállítom, vagy kész-
pénzért megveszem, hibásat is.)
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bútor-
sze relés, vízszerelés, villanyszerelés, mun-
ka lapcsere… Tel.: 06-30-960-4525 www. 
999mester.hu
 Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel! Tel.: 06-20-961-
6153 www.mesterur.hu
 Lakásfelújítás, festés-mázolás, parketta-
csiszolás, villany, gáz, víz. 0620 9455-473, 
0630 499 1814
 Kéménybélelés, kondenzációs kazánok 
bekötése, szerelt kémény építés, szakvéle-
mény ügyintézéssel. Tel: 06203271888
 Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázá-
sok csőtörések megszüntetése. Csapok, vé-
cék, tartályok cseréje garanciával. Mindenne-
mű vízszerelés. Tel: 06-20-491-5089
 Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás. Gallyazás, fakivágás alpin-
technikával. Tel. : 06-30/994-2431
 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. Ap-
róbb javításoktól a teljes kivitelezésig. Hencz 
Péter Tel.: 0670/3973869
 Kertgondozás, fűnyírás, kaszálás, sö-
vényvágás, fakivágás, gyomirtás, minden, 
ami kert. Eseti és rendszeres jelleggel +36-
70/370-5283

Oktatás
 Anyanyelvi angoltanár többéves tapaszta-
lattal nyelvórát vállal minden szinten, minden 
korosztálynak. Nyelvvizsgára felkészítés, üz-
leti angol, önéletrajz, prezentáció. Extra: gi-
tároktatás. Facebook: David Perkett, paul-
sondrive@gmail.com
Spanyol nyelvoktatást vállal kezdőtől a 
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár. 
Tel.: 06-20/801-7580
NÉMET beszédcentrikus nyelvoktatás fel-
nőtteknek , külföldön, és a Goethe - Intézet-
ben megszerzett tapasztalatok alapján. 0630/ 
773 - 9155, brandy2019@citromail.hu

 

Régiség
 Szabó Éva becsüs vásárol készpénzért bú-
torokat, festményeket, dísztárgyakat, porcelá-
nokat, órákat, csillárt, könyveket, csipkét, 
szőrmét, írógépet, varrógépet, bizsukat, ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30/308 
9148
 Óbuda Óra-Ékszer Kiemelten magas áron, 
készpénzért vásárolunk aranyat, ezüstöt, kar-
órát, zsebórát, festményt, teljes hagyatékot, 
díjmentes kiszállással. Cím: III. ker. Vörösvá-
ri út 15. Tel.: 0630/498-3005 www.obudaora-
ekszer@gmail.com 
 Biderantikvitás készpénzért vásárol! Tel-
jes hagyatékot! Írógépet, varrógépet kiemel-
ten magas áron! Tel.: 06-20/365-2590
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154 Nyitva: H-Sz 10-17, Cs 10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik 
bútorokat, órákat, ezüstöket, festményeket, 
porcelánokat, katonai tárgyakat, pénzérméket, 
stb. Tel.: 06-20/280-0151 Üzlet: IX. Ráday u. 
6. e-mail: herendi77@gmaill.com
 Készpénzért vásárolok színházak részére 
is festményeket, bútorokat, dísztárgyakat, órá-
kat, csillárokat, kitüntetéseket, pénzérméket, 
hangszereket, terítőket, ruhaneműt, könyve-
ket, bizsukat, teljes hagyatékot. 0630 9435583

Elad-vesz
 KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-
bat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol. 
Díjtalan kiszállással. 06-20-4256437

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Páty-Nagyhegyen 1138 m² zártkert szép 
környezetben, faházzal 4,6 MFt-ért eladó. 
0670 2969374
Önkormányzati lakáshoz szeretnék jutni. 
7 millió forint készpénzzel rendelkezem. T.: 
0630 864 1128
V. ker Szemere utcában 26 m2-es garzon-
lakás kizárólag irodának kiadó! Érd.: 06-
30/499-0886

Állás
 Kőműves mellé segédet keresek. Lehet be-
ugrós is. Napi 12.000. Tel.: 0630 341 3423

 III. ker. étkezde gyakorlott konyhai dolgo-
zót és pultost felvesz. Tel.: 0630 9228189
 Építsd karriered a legjobban fi zetett szak-
mák egyikében az év franchise hálózatánál, az 
Otthon Centrumnál. Fényképes önéletrajzodat 
a bekasmegyer@oc.hu címre várom.
 Szobatakarító, mosogató és rámpás mun-
katársakat keresünk a Radisson Blu Béke 
Hotelbe étkezéssel, juttatásokkal. Jelentkez-
ni: hr. budapest@radissonblu.com 061-889-
3900
 Egyetemista gyakornokokat többféle po-
zícióra és személyzeti büfénkben hétvégén 
dolgozó kollégát keresünk a Radisson Blu 
Béke Hotelbe. hr.budapest@radissonblu.com, 
36-1-8893900

Kiadó
 OLCSÓ terembérlet Óbudán! Tartsa ná-
lunk képzéseit! Kedvezményes áron 5-120 főig 
már 3000 Ft/órától www.obuda-irodahaz.hu

 Murvás, zárt parkoló kiadó a Boj-
tár utcában. 10.000Ft+Áfa/gk/hó. Telefon: 
06309679609

Életjáradék
 Eltartási vagy életjáradéki szerződést köt-
nék, 42 éves, özvegy, egyedülálló hölgy vagyok, 
stabil anyagi háttérrel. Tel.: 06-30/899-5800

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

Jármű
 Eladó kétpárevezős túra kielboat Római-
parti tárolóhellyel, esetleg kiadó gyakorlott 
evezősnek. Tel.: 30/253-4175

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 12-18.

A csípőszúnyogok a vérszívás során betegségeket terjeszthetnek, 
ehhez azonban szükséges, hogy korábbi vérszívás alkalmával egy 
fertőzött emberből vagy állatból felvegyék a kórokozókat. Hazánk-
ban és a környező országokban is várható olyan csípőszúnyog fa-
jok felbukkanása, melyek korábban nem fordultak elő Európában. 
A csípőszúnyogok lárvái vízben fejlődnek. Tévedés azt gondolni, 
hogy a csak a tavak, folyók árterében szaporodnak a szúnyogok. 
Számos olyan járványügyi szempontból fontos szúnyogfajt isme-
rünk, melyek lárvája kis térfogatú pangó vízgyülemekben él. A 
nyári hőmérséklet mellett akár egy hét alatt kifejlődhetnek a szú-
nyoglárvák. Néhány deciliter vízben több száz szúnyog fejlődhet.
Szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a 
szúnyogok szaporodását segítik. Ha környezetében szúnyoglár-
vák fejlődését észleli, hívja fel családtagjai, ismerősei fi gyelmét is 
a szúnyogok elleni védekezésre.
További információért látogasson el a http://www.antsz.hu/felso_
menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato honlapra

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

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

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

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

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

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

Megjelenésünk 
Lapunk kö vetkező száma július 6-án, szombaton je le nik meg. 
Korábbi számaink is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Takarító-mosogató munkakörbe kere-
sünk kollégákat III. kerületi cukrászdába. 
Fizetés: nettó 170.000-200.000 Ft. Napi 
8 óra munka, a beosztás 1 hónapra előre 
elkészül, megbízható, stabil háttér. Nincs 
éjszakázás, csak nappali műszak. Jelent-
kezni a cziniel@czinielcukraszda.hu 
e-mailben vagy a 06-30/922-2913 telefon-
számon lehet.

 Kézilányt, hidegkonyhai kollégát kere-
sünk III. kerületi csapatunkba. Az új kol-
léga feladata a reggeli ételek készítése és 
a cukrászok munkájának segítése. Kezdő 
cukrászok jelentkezését is várjuk. Kultu-
rált munkakörnyezet, megbízható háttér, 
biztos megélhetés. Nettó 170.000-200.000 
Ft. Jelentkezését kérjük, hogy a cziniel@
czinielcukraszda.hu-ra küldje el, illetve a 
06-30/922-2913-ra várjuk.

Új, közös ügyfélszolgálati iroda
Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a Főtáv Zrt. és a DHK Zrt. 
megnyitotta új, közös ügyfélszolgálati irodáját a XIII. kerületben, 
a Váci Greens irodaházban. Cím: Budapest, XIII. kerület, Váci út 
127., Váci Greens irodaház, D épület. 

Nyitvatartás
Hétfő:  8:00 – 19:00
Kedd:  8:00 – 17:00
Szerda:  8:00 – 17:00
Cs ütörtök:  8:00 – 16:00
Péntek:  8:00 – 14:00

Az új ügyfélszolgálati irodában készpénzes és bankkártyás fi ze-
tésre is van lehetőség. Szolgáltatásainkról tájékozódhat a www.fo-
tav.hu és a www.dhkzrt.hu honlapokon is. FŐTÁV Zrt., DHK Zrt.




