
Augusztus 1-jétől adhatják be pályá-
zatukat a felsőoktatásban továbbta-
nulni szándékozó óbudai fi atalok.

Óbudát érintő közlekedési beruházások-
ról döntött a Fővárosi Közgyűlés, amikor 
elfogadta a Budapesti Mobilitási Tervet.

A villamos már a teljes vonalon, a Bé-
csi út és a kelenföldi vasútállomás kö-
zött közlekedik a hónap elejétől.
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Digitális szívultrahang-labor a Margit kórházban

Futópálya épül Békásmegyeren
Jó hír a békásmegyeri és a környéken élő futóba-
rátok számára: jövő ilyenkor már vidáman róhat-
ják a köröket a Táncsics Mihály parkban lévő re-
kortán burkolatú futópályán. Többek között ez a 
bejelentés is elhangzott a Rozmaring kertvendég-
lőben tartott sajtótájékoztatón.        Folytatás a 2. oldalon

Megújul a csillaghegyi háziorvosi rendelő
Július végén, augusztus elején kezdődik a Vasút sori Csillaghegyi Egész-
ségház felújítása. A rendelő modernebb, komfortosabb, esztétikusabb 
lesz, és működése is gazdaságosabbá válik.     Bővebben a 3. oldalon

Ingyenes szünidei étkezés
A szociálisan rászoruló gyermekeknek biztosítja idén is 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az ingyenes étke-
zést az iskolai szünetekben.                      Felhívás a 6. oldalon

A Szent Margit Kórház kardiológiai osztálya digitális szívultrahang-laborral gazdagodott a közelmúltban. A felszerelés része a nemrég beszerzett digi-
tális, valós idejű, 3D-s szívultrahang-készülék és egy hordozható, ágy melletti vizsgálatra is alkalmas laptopszerű, úgynevezett „echo-készülék”. Az új 
eszközök beszerzése a Fővárosi Önkormányzat és Tarlós István főpolgármester támogatásával valósult meg.               (Részletek 13. számunk 11. oldalán)

Fotó: Zumpf András
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„A láb mindig kéznél van” idézhetnénk az egyko-
ri kitűnő humorista Peterdi Pál klasszikussá vált 
mondását, a futás az egyik legnépszerűbb, min-
denki által ismert természetes mozgásforma. 
Óbudán – az önkormányzat kiemelt támogatásá-
nak köszönhetően – fokozatosan javulnak a fu-
tás tárgyi feltételei, a sorra épülő pályákon egyre 
több futó-kocogó rója a köröket.

Hol lehet kocogni jó minőségű pályá-
kon? Jelenleg öt – már elkészült – fu-

tókör biztosítja a futást kedvelők mozgás-
igényének kielégítését, jövőre Békásme-
gyeren elkészül az ötödik pálya is. 

Ahol már fürge lában koptatják az azo-
nos borítású (rugalmas rekortán), 120 cen-
timéter széles, de különböző hosszúságú 
köröket.

Laktanya utcai sportpark
Az elsők között elkészült futókör talán 

a legkihasználtabb gyakorló hely, a pálya 
néhány szakaszán bizony látszik a foko-
zott igénybevétel, ami annak köszönhető, 
hogy a futókon kívül más mozgásformát 

űzők (asztalitenisz, fi tnesz gépek, görkor-
csolya) is átjárnak rajta. A pálya hossza 
300 méter.

Holdudvar Park
Nagyszerű látvány a nemrégen átadott, 

tízemeletes házak gyűrűjében kanyargó 
450 méteres kék futókőr. Mesebeli hangu-
latot áraszt a közé zárt, látványos elemek-

Folytatás az 1. oldalról
A nagy érdeklődést kiváltó eseményre az 
adott okot, hogy megérkezett a Szabadidő-
sport-eseményszervezők Országos Szövetsé-
ge (SZEOSZ) hivatalos értesítése arról, hogy 
az Országos Futópálya-építési Programban 
benyújtott önkormányzati pályázat támoga-
tásban részesült. A sajtótájékoztatón megje-
lent Révész Máriusz kormánybiztos, továbbá 
a SZEOSZ elnöke és három alelnöke.

Békásmegyer 
a kedvezményezett

2019-ben elindult az Országos Futópálya-
építési Program, amely az Aktív Magyar-
országért felelős kormánybiztos felügyele-

te alatt és a SZEOSZ szakmai támogatásá-
val valósul meg. A program célja 20 ezer főt 
meghaladó városokban legalább 1 kilomé-
ter hosszú és 120 centiméter széles, kizáró-
lag rekortán borítású futópályák kialakítá-
sa. A pályázat elbírálásában az is előnyt je-
lentett, ha a pálya körül világítás, ivókút, wc 
rendelkezésre áll, a pálya vonzáskörzetében 
nagyszámú lakosság él és könnyű a megkö-
zelítése. A Városfejlesztő Nonprofi t Kft. ta-
nulmány tervet készített, az alapos helyszíni 
vizsgálat után a békásmegyeri Táncsics Mi-
hály parkra esett a választás. A helyszín ki-
választása telitalálatnak tűnik, hiszen min-
den pályázati feltételnek megfelel, továbbá 
hiánypótló szerepe is lesz, mivel az eddig 

az önkormányzat jelentős anyagi ráfordítá-
sával épített valamennyi futókör (Laktanya 
utcai sportpark, Derű utcai park, TVE sport-
telep, Laborc utcai park, Holdudvar park) a 
kerület belső részén található.

Futás az egészségért
A benyújtott pályázatok közül 10 vidéki 

város és két fővárosi kerület (Óbuda mel-
lett Kőbánya) nyert támogatást. A Békás-
megyeren jövőre elkészülő futókörrel to-
vább bővül a sportolási lehetőségek listá-
ja és kedvezően befolyásolhatja az önkor-
mányzat azon törekvését, hogy a kerület la-
kosai minél többet mozogjanak, hiszen az 
aktív életre való nevelés egyik legegysze-
rűbb eszköze a rendszeres sportolás. 

A sajtótájékoztató után Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgármestere elmondta, 
hasznosnak bizonyult a pályázatra való je-
lentkezés, az így nyert ötven millió forintos 
támogatással – és az önkormányzat hasonló 
nagyságú hozzájárulásával – korszerű, tel-
jes konforttal szolgáló sportlétesítmény ala-
kítható ki az eddig kihasználatlan területen. 
A majdani futókör elkészültével élénkülhet 
a sportélet Békásmegyeren, tovább emel-
kedhet a rendszeresen kocogók száma és a 
kulturált környezetben színvonalas verse-
nyeket lehet rendezni. 

Hogy mikor lesz a tervekből valóság? 
Czékó Gábor Óbuda-Békásmegyer Város-
fejlesztő Nonprofi t Kft. igazgatója tájékoz-
tatása szerint a projekt megvalósítása a ki-
vitelezési tervek készítésével elkezdődött, a 
hosszan tartó munkafolyamatot követően a 
létesítmény átadása jövő év nyarán, legké-
sőbb ősszel várható.                              L. A.

Futópálya épül a Táncsics Mihály parkban

Hol lehet kocogni rekortán pályákon?

Folytatás a 3. oldalon
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kel teletűzdelt játszópark. Egyelőre még csak 
ismerkednek a ritka lehetőséggel a környékbe-
liek, de hamarosan beindul a nagyüzem a  ka-
nyargó kék futócsíkon.

Derű utcai park
A me sterséges dombok tövében létesített 200 

méteres pálya rövidnek tűnik, ám szorgalmas, 
kitartó körözéssel nagy távokat is lehet teljesíte-
ni rajta. A környéken lakók szerint gyakran lát-
ni kocogókat, úgy tűnik, már nem „cikis”, ha az 
emberek rövidebb, hosszabb ideig a civil ruhá-
juk helyett sportmezben jelennek meg a pályán.

TVE sporttelep
Az egykori szabályos méretű atlétikai pálya 

a sporttelep átépítés során hosszúságából (400 
méter) nem veszített, viszont szélessége a felére 
csökkent. Hasznossága azonban nem szenvedett 
csorbát, a kitűnő minőségű rekortán borítás kár-
pótolja a „karcsúsítást”, kulturált körülményeket 
és komfortos mozgást biztosít a futóknak.

Óbudai Szabadidőpark (Laborc utca).
Kép és szöveg: la

Korábban már hírt adtunk 
arról, hogy a Vasút soron ta-
lálható háziorvosi és fogor-
vosi rendelőket magában 
foglaló Csillaghegyi Egész-
ségházat felújítják. A cél az, 
hogy a rendelő modernebb, 
komfortosabb, esztétiku-
sabb és gazdaságosabb 
működése biztosított le-
gyen. A felújítás várható in-
dulása július vége, augusz-
tus eleje. A kivitelezés alatt 
a rendelői szint gépészeti-
leg és belsőépítészetileg is 
megújul.

A csillaghegyi házi-
orvosi rendelő épü-

lete Csillaghegy köz-
pontjában, a Csillaghe-
gyi HÉV-megálló köz-
vetlen közelében helyez-
kedik el. Az ingatlan ve-
gyes tulajdonú társas-
ház. Részben Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata, részben pe-
dig a Csillaghegy Pati-
ka Bt. a tulajdonos. Az 
orvosi rendelő az emele-
ten működik, ahová kü-
lön bejáratú lépcsőházon 
és utólag hozzáépített 
személyfelvonóval lehet 
bejutni. A gyógyszertár 
külön bejárattal a föld-
szinten helyezkedik el. 
Az épület hagyományos 
szerkezetű, lapos tetős, 
földszint+emelet elren-
dezésű. Homlokzata tég-
laburkolattal van ellátva. 
Az épület külső szerke-
zetei az eredeti állapotot 

mutatják, a gyógyszertár 
helyiségeinek már ko-
rábban megtörtént a nyí-
lászáró cseréje. A házi-
orvosi rendelő belső he-
lyiségeinek nagy része 
szintén az építéskori ál-
lapotban van, csak mi-
nimális karbantartási 
munkák lettek elvégezve 
(tisztasági festés, állag-
megóvó javítások). A vi-
zesblokkok burkolata és 
berendezése az egyetlen, 
amely felújításon esett 
át. A háziorvosi rendelő 
teljes felújításra szorul, 
amely magában foglalja 
a gépészeti és villamos-
ellátás berendezéseit, ve-
zetékeit is, a teljes burko-

latcserét, felületképzése-
ket, külső-belső nyílás-
zárócserét. Szükség van 

továbbá az épület tetőfel-
újítására hő- és vízszige-
teléssel, homlokzat fel-

újításra valamint klima-
tizálásra, járda, kerítés 
felújítására.

Az Egészségházban 
rendelő orvosok más-más 
helyen dolgoznak majd a 
felújítási időszakban. A 
háziorvosok a Csobánka 
téri Szakrendelőben kap-
nak majd helyet, a koráb-
bi MR-részlegen kiala-
kított ideiglenes rendelő-
ben. A fogorvosok pedig 
részben az Ányos utcá-
ban, részben a Pais Dezső 
utcában található fogá-
szatokon rendelnek ideig-
lenesen (Részletek a 12. 
oldalon). 

A felújítás időszaka alatt 
kérik a páciensek szíves 
türelmét és megértését!

Még az idén megújul 
a csillaghegyi háziorvosi rendelő

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt. közlése 
szerint az idei tavaszi-nyári időszakban ösz-
szesen 17 kerületi közintézmény több mint 50 
épületében végeznek felújítási munkálatokat. 

A legfőbb szempont mindenhol az 
érintett épületekben zajló tevé-

kenység körülményeinek javítása, az 
oda járó gyermekek, illetve felnőttek 
számára pedig egy korszerűbb és biz-
tonságosabb környezet kialakítása. A 
tetőszigetelések felújítása, a nyílászá-
ró- és burkolatcserék, a vizesblokkok 
rendbe tétele, a több ezer négyzetmé-
ternyi falfelület tisztasági festése, az 

óvodai homokozók fölé napvitorlák 
kihelyezése, új gyermekorvosi rende-
lőhelyiség, valamint óvodai játszó cso-
portszoba kialakítása, s mindemellett 
az egyik legnagyobb forgalmú kerületi 
háziorvosi rendelő várójának komplett 
felújítása mind-mind fontos elemei en-
nek a munkának. A szakemberek arra 
törekszenek, hogy az érintett intézmé-
nyek, az ott dolgozók és az ott megfor-
dulók leginkább a felújításból fakadó 
pozitív változásokkal találkozzanak. 
Az elkészült munkákat az Óbudai Va-
gyonkezelő Zrt. Facebook-oldalán is 
megtekinthetik olvasóink. 

17 közintézmény, 50 épülete újul meg

Fotó: Antal István
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A tavalyi évhez hasonlóan 
csatarekonstrukcióval em-
lékeznek augusztus 10-én 
17 órakor a lengyel történe-
lem egyik legheroikusabb 
fejezetéről, a varsói felke-
lésről, a magyar katonák fel-
kelőknek nyújtott önzetlen 
segítségéről. A látványos 
bemutató helyszíne az óbu-
dai Fő tér lesz.

A varsói felkelés 1944. 
augusztus 1-jén rob-

bant ki, és 63 napig tar-

tott. A II. világháború 
történetének legnagyobb 
és legvéresebb felkelése 
volt. A Honi Hadsereg kö-
zel 50 ezer felkelője szállt 
harcba a lengyel fővárost 
1939 óta megszállva tartó 
németek ellen.

A fegyveres harcok-
ban a Honi Hadsereg 16 
ezer felkelője és a város 
további 150 ezer polgári 
lakosa vesztette életét.

A náci hadsereg hatal-
mas pusztítást végzett a 

városban, amelyből szinte 
alig maradt valami, a há-
ború végére pedig a törté-
nelmi épületek 90 száza-
léka megsemmisült. Len-
gyelországban minden év-
ben több helyszínen is zaj-
lanak a megemlékezések.

Varsóban minden év-
ben az úgynevezett „W”- 
órában, pontban 17 óra-
kor egy percre felzúgnak 
a légoltalmi szirénák, a 
tömegközlekedés, az au-
tók és Varsó lakossága 

megáll, hogy tisztelettel 
adózzanak a város felke-
lői és az elesett áldozatok 
emléke előtt. 

A budapesti Lengyel In-
tézet már a tavalyi évben 
izgalmas történelmi újra-
játszással emlékezett meg 
a varsói felkelésről, akkor 
a terézvárosi Pethő Sándor 
utcát változtatva német fő-
hadiszállássá. Ezt a ha-
gyományt folytatva, idén 
egy még nagyobb és lát-
ványosabb helyszínen kí-

sérlik meg lengyel és ma-
gyar hagyományőrző csa-
patok segítségével felidéz-
ni közös történelmünk egy 
kölcsönösen nagyvona-
lú és hősies gesztusokban 
gazdag, mégis kevéssé is-
mert epizódját.

Várnak mindenkit a 
grandiózus időutazásra 
augusztus 10-én 17 órára 
a Fő térre! 

(A fényképek a tavalyi 
történelmi újrajátszás al-
kalmával készültek.)

A varsói felkelés Óbudán

Élőszereplős csatarekonstrukció a Fő téren

A majdani törvény szerint a nemze-
ti dohányboltokban sem lehetne éj-
szaka alkoholt vásárolni, a jegyző 
pedig akár be is zárathatná azt a tra-
fi kot, amelyik nem tartja be a korlá-
tozást. Ez öröm Óbuda-Békásme-
gyer számára, hiszen még tavaly de-
cemberben kezdeményezte Bús Ba-
lázs polgármester a törvény szigorí-
tását, amelyben javasolta, hogy a 
jegyző rendelkezhessen hatáskörrel 
az alkoholt is árusító dohányboltok 
esetében.

Az önkormányzatok kép-
viselő-testülete a jövőben 

rendeletben előírhatja, hogy az 
önkormányzat közigazgatási te-
rületén található nemzeti do-
hányboltban 22 és 6 óra között 
nem lehet szeszes italt árusíta-
ni – szerepel abban a törvény-
módosítási javaslatban, amelyet 
Kocsis Máté, a Fidesz frakció-
vezetője nyújtott be július ele-

jén a Lázár János fi deszes kép-
viselő, nemdohányzók védel-
méért felelős miniszterelnöki 
biztos által jegyzett trafi ktör-
vényt szigorító törvényjavaslat-
hoz. A parlament gazdasági bi-
zottsága már tárgyalta is Kocsis 
Máté előterjesztését.

Milliós bírság is lehet
A korlátozás betartását az ön-

kormányzat jegyzője ellenőriz-
heti, és akár egymillió forintos 
bírságot is kiszabhat, legsúlyo-
sabb esetben pedig a vámható-
ságnál kezdeményezheti a trafi k 
bezárását is. „Számos állampol-
gár nyugalmát zavarják az éj-
szaka (22 óra után) is nyitva tar-
tó dohányboltok, mivel egyesek 
az üzletben megvásárolt sze-
szes italt az üzlet előtti közterü-
leten hangoskodva fogyasztják 
el. A jegyzőnek nincs hatáskö-
re a nemzeti dohányboltok mű-

ködésére, ezáltal a lakók nyu-
galmának megőrzésére”- indo-
kolta meg Kocsis Máté, hogy az 
önkormányzatok a jövőben mi-
ért dönthetnek úgy, hogy a do-
hányboltokban éjszaka nem le-
het majd alkoholt vásárolni.

A nyugalom érdekében
Még tavaly decemberben Bús 

Balázs, Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere törvénymódosí-
tást kezdeményezett annak ér-
dekében, hogy ezentúl a jegyző 
rendelkezhessen hatáskörrel az 
alkoholt is árusító dohányboltok 
esetében. Az éjszaka is nyitva 
tartó trafi koknál ugyanis rend-
szeressé vált az alkoholfogyasz-
tás, ami zavarja a lakókat, azon-
ban jelenleg nincs lehetősége 
az önkormányzatoknak az ügy 
rendezésére. Bús Balázs sze-
rint a nemzeti dohányboltok in-
dulásakor nem volt még problé-

ma, azonban mára néhány, éj-
jel is nyitva tartó üzlet környé-
kén rendszeressé vált az italozás 
- fejtette ki tavaly decemberben 
a polgármester.

Jegyzői hatáskör kell
A kereskedelemről szóló tör-

vény alapján a jegyző nem ren-
delkezik hatáskörrel a nemzeti 
dohányboltok kapcsán, ezért az 
üzletek éjszakai nyitvatartásá-
nak rendjéről szóló önkormány-
zati rendelet rendelkezései sem 
alkalmazhatóak a nemzeti do-
hányboltok esetében, azaz a do-
hányboltok nyitvatartását nem 
korlátozhatják akkor sem, ha fo-
lyamatosan visszatérő lakossági 
panaszokat vált ki egy-egy üz-
let működése – írta meg koráb-
ban az obuda.hu. A dohányter-
mék-kiskereskedelem hatósági 
felügyeletét a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal látja el, de a vámha-
tóság hatásköre nem terjed ki a 
közterületi italozás, hangosko-
dás megszüntetése érdekében 
tett intézkedésekre.

(Forrás: napi.hu)

Végre törvényt módosítanak
Szabályozzák a dohányboltokat
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
évek óta elkötelezett a gyermekek és 
gyermekes családok támogatásában, va-
lamint a gyermekéhezés megelőzésében, 
ezért az iskolai szünetekben is biztosítja 
a rászoruló gyermekek étkeztetését.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló törvény értelmében a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvé-
nyes képviselő kérelmére, a nyári szünet tel-
jes időtartamára munkanapokon déli meleg 
főétkezést biztosít a hátrányos helyzetű és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermekek számára.
Bár a hivatkozott törvény más gyermek vo-
natkozásában nem ír elő kötelezettséget, 
azonban idén is minden további rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek ebédelhet saját, önkormányzati 
forrásból, a 2/1999. (I.29.) önkormányza-
ti rendelet alapján a nyári szünet teljes idő-
tartamában – 2019. június 17-től 2019. au-
gusztus 31-ig 54 munkanapon keresztül – 
a szülő, vagy törvényes képviselő igénybe-
vételi nyilatkozata alapján.
Kétféle módon, több helyszínen adnak lehe-
tőséget a szolgáltatás igénybe vételére az ar-
ra jogosultaknak. A nyári napközis táborban 
(Laborc utca) vakációzó gyermekek az ingye-
nes étkezés mellett különböző programokon 
is részt vehetnek. Továbbá az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pont két telephelyéről (Váradi Sándor utca 9-
11., Kelta utca 5.) van lehetőség az előre meg-
rendelt kétfogásos, melegíthető ebéd elvitelé-
re munkanapokon 12 és 14 óra között.
A korábbi évekhez hasonlóan az elvihe-
tő ebéd esetében a feltételekről és a részle-
tekről minden érintett család előzetesen le-

vélben kapott tájékoztatást. Az ehhez mel-
lékelt naptárban kellett megjelölni, hogy 
mely napokra és melyik telephelyen kíván-
ják igénybe venni a szolgáltatást. A szülők 
az ételallergiás gyermekeik számára diétás 
ebéd igénylésére is kapnak lehetőséget: ez 
esetben az orvosi szakvélemény másolatát 
is szükséges becsatolniuk.
Az augusztusra vonatkozó feltételek júli-
us közepétől elérhetők az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvédelmi Központ két te-
lephelyén, valamint a szociális szolgáltató fő-
osztály ügyfélszolgálati irodáján. Természe-
tesen folyamatosan van lehetőség az ebéd 
megrendelésére a júliusi napokra is! (További 
információk a szociális szolgáltató főosztály 
munkatársaitól kérhetők az alábbi telefonszá-
mokon: Kittlerné Orosz Valéria: (06-1) 437-
8546 és Estók Anikó: (06-1) 437-8559.)

A szociálisan rászoruló gyermekeknek igényelhetik

Nyáron is biztosított az ingyenes szünidei étkezés 

Óbuda-Békásmegyer a diákokért 
Óbudai Továbbtanulási Pályázat 2019

Az Óbudai Továbbtanulási Pályázat célja az Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen 
itt élő, szociálisan rászorulók felsőoktatásban való részvételének támogatása. A 
pályázatot augusztus 1-jétől lehet beadni.
A felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó, azonban a képzés költségeit vállalni nem tu-
dó fi atalok segítésére Óbuda-Békásmegyer képviselő-testülete 2012-ben Óbudai Tovább-
tanulási Támogatás néven pénzügyi alapot hozott létre, így meghirdeti az Óbudai Tovább-
tanulási Támogatási pályázatot a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók számára a 
2019/2020-as tanév első és második félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok a III. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen 
itt élő fi atal felnőttek jelentkezhetnek, akik 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizs-
gát nappali tagozaton, és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,5 
vagy a fölött van és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony kereté-
ben), nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben folytatják felsőfokú tanul-
mányaikat, vagy akik 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és 
felsőfokú tanulmányaikat már megkezdték a fenti feltételekkel és átlaguk 3,5 vagy a fölött 
van, és egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.
További részletes információ és a hivatalos pályázati kiírás az obuda.hu honlapon talál-
ható meg.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény közalkalmazotti jogviszonyba az 
alábbi munkakörökbe keres szakképzett, 
elhivatott munkatársakat.
• gondozó, ápoló (Házi Segítségnyújtó 
Szolgálatba napi 8 órás;) 
Közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő. Illetmény és juttatások: Az il-
letmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. Önkormányzati munkaköri 
pótlékot és egyéb juttatásokat is biztosí-
tunk (BKV bérlet, étkezési hozzájárulás, 
vidékieknek utazási költségtérítés, ruha-
pénz). Munkakör betölthetőségnek idő-
pontja: folyamatos. 
• szakápoló (Otthoni Szakápolási Szol-
gálatban)
• gondozó, ápoló (Nyugdíjasházba na-
pi 12 órás)  
Közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő. Illetmény és juttatások: Az il-
letmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. Valamint egyéb juttatásokat 
is biztosítunk (étkezési hozzájárulás, vidé-
kieknek utazási költségtérítés, ruhapénz). 
Munkakör betölthetőségnek időpontja: 
folyamatos. 
Pályázat benyújtásának módja: Az ön-
életrajz és a végzettséget igazoló bizo-
nyítvány másolata benyújtható a honti.
szilvia@kszki.obuda.hu e-mail címen ke-
resztül, valamint további információt Honti 
Szilvia HR vezető nyújt a 06-1-250-1552-
es telefonszámon.

Fotó: Antal István
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Világslágerek az elmúlt 50 évből
A Like a Rolling Stone (Giret Gábor, Kottler Ákos, Hudák Imre, 

Fényes Gábor, Suga János, Chris Mattheisen) zenélt a publikum-
nak a Fő téri ingyenes koncertek június 29-ei eseményén. A zene-
kar az elmúlt öt évtized legnagyobb slágereit hozta el Óbudára a 
beat korszaktól az 1990-es évekig. Vendégeikkel – Ónodi Eszter-
rel, Trokán Annával, Trokán Nórával, Simon Kornéllal, Törőcsik 
Franciskával és Sztarenki Dórával - érintették a rocktörténet leg-
fontosabb állomásait.

Örömzene Orosz Zoltánnal és barátaival

Francia sanzon, orosz cigány dal, argentin tangó, a Balkán párat-
lan ritmikai világa, világzene, fi lmzene és magyar népdal, dzsessz 
– megannyi zenei stílus volt hallható a július 5-ei koncerten. A ma-
gyar zenei élet kiemelkedő előadóinak  - Orosz Zoltán harmonika-
művész, Tompos Kátya színművész, Borbély Mihály fúvós hang-
szerek, Horváth Kornél ütőhangszer művész, Lattmann Béla basz-
szusgitár művész és Lukács Miklós cimbalom művész -  fergeteges 

produkciója minden alkalommal egy rendkívüli energiájú öröm-
zenéléssé alakul át, magával ragadva zenészt és a közönséget is.

Egyedi hangzású Paris Combo

Két évtizednyi, a világot Sydney-től San Franciscón, Berlinen át 
Pekingig átívelő, fergeteges koncertsorozattal a háta mögött a Pa-
ris Combo egyedi hangzású zenéjét most az óbudai Fő téren hall-
hatta a közönség. Az elbűvölő Belle du Berry énekesnő és a zene-
kar vidám, a cigány jazz, a kabaré, a francia pop elemeit, a latin és 
a távol-keleti hangulatot ötvöző zenéje csendült fel július 13-án a 
Fő téri ingyenes hangversenyek sorában.

Ingyenes koncertek a Fő téren

A Bujdosó Trió is fellépett az Óbudai Nyár kulturális eseményei sorában

A soul szerelmesei
A 2018-ban elhunyt Aretha Franklinre, a „soul királynőjére” em-
lékeznek a július 19- én 19 órakor kezdődő koncerttel. Az esten 
elhangzanak a soul műfajának legismertebb dalai Bódy Magdi, 
Koós Réka és Majsai Gábor tolmácsolásában. Kísér az S11 En-
semble zenekar.

Sokszínű zene – Quadro Nuevo
Európa válasza az argentin tangóra – Quadro Nuevo. Az arab 
zene, a balkáni szving, a balladák, a merész improvizációk, a ré-
gi európai dallamok és a mediterrán könnyedség kavalkádjából 
született ez a vidám, sokszínű zene, melyet július 26-án 19 órától 
élvezhetnek a Fő térre látogatók.

Szandi az Óbudai Búcsún

Szandi jubileumi koncertje zárta az Óbudai Búcsú egész napos programját 
június 30-án

Fotó: Egri Dalma

Fotó: Egri Dalma

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András

Fotó: Zumpf András
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Az Óbudai Platán Könyvtár fi ókkönyvtára, az 
Ezüsthegyi Könyvtár idén júniusban már egy 
éve, hogy egy új, nagyobb gyűjteményt befogad-
ni képes helyen várja az olvasókat. Az évforduló 
alkalmából színes programokkal szórakoztatták 
a bibliotékába látogatókat június 29-én 

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata fenntartásában működő Óbudai 

Platán Könyvtár 2004-ben nyitotta meg fi -
ókkönyvtárát a Békásmegyeri Közösségi 
Házban. Vonzáskörzete elsősorban a békás-
megyeri lakótelep hegy felőli oldala, és az 
Ófalu, de sokan a környező településekről 
is igénybe vették szolgáltatásait. A közös-
ségi házban ideális helye volt a fi ókkönyv-
tárnak a megközelíthetőség szempontjából, 
de a használható terület (60 négyzetméter) 
sem a dokumentumok teljes szabadpolcos 
elhelyezésére, sem a nagyobb olvasóforga-
lom lebonyolítására, sem a szolgáltatások 
minőségi fejlesztésére nem volt alkalmas. 

Modern könyvtár
a műemléképületben

A felújított és 2018-ban átadott épület a bé-
kásmegyeri lakótelep és Békásmegyer-Ófa-
lu közötti Ezüsthegy utcában nagyon ked-
vező helyen, a lakótelepen, és az Ófaluban 
élőknek egyaránt jól megközelíthetően tud-
ja biztosítani a könyvtári ellátást.  Mivel az 
épület műemléki védettség alatt áll, az ere-
deti homlokzati képet megtartva alakítottak 
ki modern könyvtárat az építtetők. 

22 ezer kötet
Az új könyvtár kialakítandó nyitvatartá-

sa, állomány-összetétele, szolgáltatásai és 
programkínálata az előzetesen felmért olva-
sói igényekhez igazodik. A könyvtár segítő-
kész, jól képzett könyvtárosokkal, kellemes 
környezetben, közel 22 ezer kötettel, folyó-
iratokkal, DVD-fi lmekkel, hangoskönyvek-

kel várja látogatóit. Könyvállományában, 
programkínálatában a gyerekektől kezdve 
az idősebb korosztályig, mindenki találhat 
kedvére valót. A felnőtteket ismeretterjesz-
tő előadások, irodalmi estek, író-olvasó ta-
lálkozók, zenés programok, klubfoglalko-
zások és lakossági kezdeményezésű esemé-
nyek, míg a gyereket meseírókkal való ta-
lálkozások, játszóház, kézműves foglalko-
zások, bábszínházi előadások, ismeretter-
jesztő programok várják.

Korosztályra alakítva
Az új épületben önálló termet kapott a kibő-

vült gyerekkönyv-állomány. A gyerekek élet-

kori sajátosságainak megfelelő részlegek ke-
rültek kialakításra, mint a mesesarok: ahol pi-
ciknek szóló mesekönyvekkel, plüss játékok-
kal berendezett kuckó várja a kicsiket, vagy 
az ifjúsági regények: a már önállóan olvasó 
gyerekeknek szóló elbeszélések szeretetről, 
családról, barátságról, állatokról, kalandokról. 
A felfedező kedvű fi a talok ismeretterjesztő és 
népszerű tudományos gyerekkönyvek közül 
válogathatnak a szakirodalmi állományban. 
A könyvtár újonnan, a kamaszok stílusában 
kialakított, önálló gyűjteménye a kamaszok-
nak szóló részleg, ahol a magányra vágyókat 
boxok, babzsákok, a társaságkedvelőket asz-
talok, székek és társasjátékok várják. A köny-
nyed olvasáshoz tini regényeket, fantasy, sze-
relmi történeteket, képregényeket kínálnak. 

Ökosarok
A zöldkönyvtári szemléletet jól tükrözi a 

kölcsönzőtérben kialakított ökosarok, amely a 
fi ataloknak és felnőtteknek egyaránt szóló kör-
nyezettudatos gondolkodás- és életmód elsajá-
títását, a fenntartható fejlődéssel, zöld kultúrá-
val, ökoszemlélettel kapcsolatos tudás meg-
szerzését segítik. Az ökösarok mellett szin-
tén speciális zöld szolgáltatás a minta tankert, 
fűszerkert, a herba teázó, a szabadtéri és öko-
foglalkozások, valamint az idén ősztől elérhe-
tő magkönyvtár. A 600 négyzetméteres kert ta-
vasztól őszig szerves része, helyszíne az olva-
sásnak, a játéknak a közösségi kertészkedés-
nek és a kulturális programoknak. Ez biztosítja 
helyszínét az úgynevezett „szabadtéri olvasó-
teremnek” is, ahol virágos környezetben, ké-
nyelmes padokon, napozóágyakon lehet a friss 
levegőn pihenni és olvasással feltöltődni. 

Az egyéves évfordulót ünnepelték

Születésnapi vigadalom az Ezüsthegyi Könyvtárban

Az évforduló alkalmából, a június 29-ei születésnapi vigadalomban a látogatók megte-
kinthették a „Hová lettek a pöttyök” című interaktív bábelőadást a Hatszín Teatrum ál-
landó fellépőitől, a Manócska Társulattól. A gyerekek a mesét követően népzenei hang-
szerekkel ismerkedhettek a békásmegyeri kötődésű Pereputty Együttes zenei összeállí-
tása során. Emellett kreatív kézműves játszóházi programokkal és ingyenes beiratkozá-
si lehetőséggel várták az érdeklődőket. 

Fotó: Zumpf András
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Hidegkuti Nándor Emlékpla-
kettel annak a kerületben tevékenykedő edző-
nek vagy sportvezetőnek a munkáját ismeri el 
minden évben, aki a kerület sportjáért, hírne-
véért kiemelkedő tevékenységet végez.

- Milyen gyerekkori élményeket őriz 
Óbudáról?

- Mozgalmas gyerekkorom volt. Ba-
rátaimmal sokat lógtunk a víz mellett, a 
Duna-part nevelt minket. Szabadidőnk-
ben gyakran megfordultunk a Római-
parton és a K-hídnál. Sokat játszottunk, 
rosszalkodtunk, de néha azért jót is cse-
lekedtünk. Én például – mivel jól úsztam 
– pár embert kimentettem a Dunából. A 
III. kerületi TTVE-ben kezdtem cselgán-
csozni, nagyon szerettem a vagány gye-
rekeket nevelő sportágat.

Nehéz napok a „futkosóban”
- A Kerület után hol folytatta a ver-

senyzést, sima volt a válogatottságig ve-
zető út?

- Nehezen alakult a folytatás. Amikor 
behívtak katonának, a Spartacusban még 
jól ment a cselgáncsozás, a  szolgálat alatt 
sajnos megrekedt a fejlődésem. Történt, 
hogy egy vita során összetűzésbe kerül-
tem a szakaszparancsnokkal, amiért „fut-
kosóra” küldtek, innen nagyon nehéz volt 
visszakerülni. Az edzéskiesések miatt je-
lentős volt a lemaradásom, csak erős akara-
tomnak, kitartásomnak köszönhettem, hogy 
újból felzárkózhattam az élvonalhoz.

- A fi atalabb éveiben vagy később, a Mas-
ters kategóriában volt eredményesebb a 
sportpályafutása? 

- Egyértelműen a későbbi évek veterán ver-
senyein voltam sikeresebb. Több nemzetkö-
zi versenyen vettem részt, legtöbbjüket meg 
is nyertem. A jó szereplés miatt beszéltek rá, 
hogy induljak el a Masters világbajnokságon.

A japánok réme
- Nem mindennapi sikert aratott a csel-

gáncs hazájában: három japán legyőzés-
ével szerzett világbajnoki címet. Ez volt a 
legnehezebb vb-győzelme?

- A Kodokan Egyetemen legyőzni három 
japán dzsúdóst nem kis dolog, de mégis a 
Sao Paoloban rendezett vb szereplésemre 
vagyok a legbüszkébb. Itt a döntőben ismét 
japán versenyzővel kerültem össze, a küz-
delem hevében azonban ellenfelem megsé-
rült. Én felajánlottam a bírónak, ha lehet két 
első helyezett, akkor azt elfogadom, így a 
sérült versenyzőnek nem kell tovább küz-

denie. Ezért a gesztusomért Fair Play-dí-
jat kaptam. 

- Mi volt a titka sorozatos győzelmeinek?
- Elsősorban jó fi zikai képességeimnek 

köszönhetem győzelmeimet. Na és volt 
két jól begyakorolt dobásom, amiktől ret-
tegtek az ellenfelek. A támasztott gáncs-
dobás és a lábkisöprés mindig kihúzott a 
bajból, ezek ellen nem igen tudtak véde-
kezni.

Végül is azt hiszem, büszke lehetek 
sportolói múltamra, hiszen – csak a je-
lentősebb versenyeket tekintve – 11-sze-
res vb- és hétszeres Eb győzelem fűződik 
nevemhez. 

A hit csodatevő ereje
- Hosszú versenyzői és edzői pályáján 

sok tapasztalatot gyűjtött. Ezeket most 
hol és hogyan tudja hasznosítani?  Mit 
tart az edzői tevékenység legfontosabb 
részének? 

- A fi atalokat próbálom meggyőzni, 
hogy higgyenek magukban, mert a hit 
csodákra képes, mindenki sokkal több-
re viheti, mint amit magáról gondol. Az 
Óbudai Judo Clubban szeretettel foglal-
kozom a fi atalokkal, közöttük én is fi ata-
labbnak érzem magam.

- Legújabb kitüntetése, a Hidegkuti 
Nándor Emlékplakett mennyiben más, mint 
a nagy versenyeken szerzett gazdag érem-
gyűjtemény?

- Nagyra tartom ezt a kitüntetést, mert 
egészen más, mint a többi. Mivel ifjú-
koromban személyesen ismertem Hideg-
kuti Nándort és családját, így a róla el-
nevezett emlékplakett nem csak a kerü-
let sportéletében végzett munkám elisme-
rést jelenti számomra, hanem – ha kezem-
be fogva nézegetem – fi atalságom és egy 
legendás labdarúgó emlékképei jelennek 
meg előttem.

Kép és szöveg: Lovas Albert

Péter Sándor cselgáncsedző Hidegkuti Nándor-díjas

Embereket mentett ki a Dunából

A Miskolci Delfi n Országos 
Bajnokságon nemrégiben az 
RSE 4 fi atal úszója vett részt: 
Schönek Lukács, Schönek 
Kolos, Gömöry Zsolti és Sza-
bó-Dudás Bulcsú. 

Rendkívül jól szerepelt 
a versenyen Gömöry 

Zsolti, aki korosztályában 
400 méter gyorson ezüst-
érmes, 200 méter gyor-
son bronzérmes, 50 mé-
ter gyorson negyedik lett, 
100 méter gyorson pedig 

ötödik helyezést ért el. Az 
egyesület 4x50 méteres 
gyorsváltón ötödik lett a 
29 egyesület közül. A vál-
tó tagjai: Gömöry Zsol-
ti, Szabó-Dudás Bulcsú, 
Schönek Kolos, Schö-
nek Lukács. Szabó-Du-
dás Bulcsú 50 méter pil-
langón hetedik, Schönek 
Kolos 50 méter gyorson a 
nyolcadik helyen végzett. 
Az edzők: Gyepes Lajos 
és Varga-Reichard Emese 
büszkék tanítványaikra.

Ismét hasítottak az 
RSE úszónövendékei
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Óbuda-Békásmegyer Kábító-
szerügyi Egyeztető Fóruma 
rendhagyó szülői értekezletet 
tartott a kábítószer ellenes vi-
lágnap alkalmából. Erre első-
sorban a kamaszok szüleit 
várták, hogy szakemberektől 
informálódhassanak a dro-
gokkal, drogfogyasztással 
kapcsolatban, továbbá meg-
ismerhessék a kerületi intéz-
mények programjait, amelyek 
a szenvedélybetegségek 
megelőzését és visszaszorí-
tását célozzák.

A nemzetközi világ-
nap alkalmából elő-

adásokat és rendhagyó 
szülői értekezletet szer-
vezett Óbuda-Békás-
megyer Kábítószerügyi 
Egyeztető Fóruma az Es-
ernyős Szindbád termé-
ben. Az rendezvényt Ke-
lemen Viktória alpolgár-
mester nyitotta meg.

32 évvel ezelőtt az 
ENSZ-közgyűlés arról 
döntött, hogy június 26-át 
a kábítószer-fogyasztás el-
leni küzdelem nemzetközi 
napjává nyilvánítják, hogy 
ezzel is felhívják a fi gyel-
met a kábítószer-fogyasz-
tás veszélyeire, a drog-
kereskedelem elleni harc 
fontosságára. Az ENSZ 
Kábítószer-ellenőrzési és 
Bűnmegelőzési Hivatala 
(UNODC) területi irodáin 
keresztül emberek millióit 
mozgósítja a nap megtar-

tására. A kampány célja, 
hogy információt nyújt-
son, különösen a fi atalok-
nak a kábítószer-fogyasz-
tás egészségre káros hatá-
sairól, felhívja a fi gyelmü-
ket egészségük megóvásá-
nak fontosságára.

Óbuda-Békásmegyer 
Kábítószerügyi Egyeztető 
Fóruma (KEF) erre a nap-
ra mind a fi atalok, mind a 
szülők számára releváns 
előadásokkal készült. A 
drogmegelőzési és koor-
dinációs feladatok jelen-
legi helyzetéről Kimmel 
Zsófi a, az EMMI Egész-
ségügyért felelős Állam-
titkárság Népegészség-
ügyi Főosztályának veze-
tője beszélt. Józsa Mari-
anna, a Szent Margit Ren-
delőintézet Egészségfej-
lesztési Irodájának (EFI) 

vezetője a kerületi Iro-
da prevenciós tevékeny-
ségét és szolgáltatási pa-
lettáját mutatta be. Ehhez 
kapcsolódóan András Fe-
lícia, az EFI-LEK prog-
ramszervezője és Simon 
Gábor, EFI -LEK prog-
ramfelelős a 3D Pedagó-
gusfelkészítés címmel tar-
tott előadást, amely a Do-
hányzás- Drog-Devian-
cia, az iskolai mentális 
egészségfejlesztés kere-
tein belül zajlik a kerüle-
ti iskolákban.

Bleszkánné Kiss Ildi-
kó, az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ vezetője, 
az intézmény drogmeg-
előzési és prevenciós le-
hetőségeiről beszélt. Vé-
gül, de nem utolsósor-
ban a legkisebbek szü-

leinek különösen érde-
kes programról számolt 
be Folmeg Balázs, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszol-

gálat Játszva Megelőzni 
Program szakmai vezető-
je, aki részletesen bemu-
tatta a játszótereken fo-
lyó alternatív prevenci-
ós lehetőségeket a jelen-
lévőknek.

Az előadásokat köve-
tően „Drog! – Kérdés?” 
címmel rendhagyó szü-
lői értekezletet tartottak, 
ahol a szülők kötetlen 
beszélgetés formájában 
Trenkáné Csom Henriet-
ta címzetes rendőr alez-
redestől, a BRFK iskolai 
bűnmegelőzési tanács-
adójától kaphattak vá-
laszt kérdéseikre és hasz-
nos információkat a fi ata-
lok kábítószerektől való 
megóvására. 

Rendkívüli szülői a kábítószer-ellenes világnapon

A páciensfogadás nyári rendje
2019. július 1. és augusztus 31. között a Szent Mar-
git Rendelőintézet telephelyein az egyes szak-
rendelések nyári betegfogadási rendjéről a www.
szentmargitrendelo.hu weboldalon tájékozódhat-
nak, illetve betegirányító kollégáink is adnak tájé-
koztatást személyesen (Vörövsári út 88-96., Cso-
bánka tér 6.) vagy telefonon (06-1-388-8384).
Laboratóriumunk call centeres munkatársaink 
2019. augusztus 31-ig hétköznapokon 7-15.30 óra 
között tudnak előjegyzést adni laboratóriumi vizs-
gálatra.

Laboratóriumi vizsgálatokra 
csak előjegyzéssel!

Mint arról lapunkban már részletesen olvashat-
tak, a Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári úti és 
Csobánka téri járóbeteg-szakrendelőjében április 
1-jétől a laboratóriumi vizsgálatokra csak előjegy-
zéssel tudják fogadni a pácienseket. Időpont-
egyeztetés hétköznapokon 7-től 18 óráig a +36-
21-383-2229-es telefonszámon történik (nem 
emelt díjas, helyi tarifával hívható).

Változik a Tüdőgondozó ellátási rendje
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 2019. szeptember 
1-jétől a Tüdőgondozó ellátási rendje a következők 
szerint változik. A háziorvosi beutalóval érkező páci-
ensek részére naponta orvosonként 5 időpontot tu-
dunk biztosítani; a gondozott betegek számára na-
ponta orvosonként 8 időpontot tartunk fenn; kont-
roll vizsgálatra érkező páciensek részére a rendelé-
sen tudunk időpontot biztosítani. Természetesen a 
sürgősségi ellátást igénylő betegeket is ellátjuk, eh-
hez azonban szükséges a háziorvos előzetes telefo-
nos egyeztetése a Tüdőgondozóval, valamint ezen 
egyeztetés tényét kérjük feltüntetni a beutalón is. A 
sürgősségi ellátás kategóriájába tartoznak: nem ural-
ható lázas állapot köhögéssel; mellkasi fájdalom – fi -
zikális státusz feltüntetésével a beutalón; véres köpet-
ürítés az elmúlt két napban; hirtelen (két napon belül) 
jelentkező nehézlégzés.
Megértésüket és együttműködésüket előre is kö-
szönjük!                    Szent Margit Rendelőintézet

Máshol rendelnek a háziorvosok és fogorvosok a felújítás miatt
Kilenc orvos rendel ideiglenesen más helyen a csillaghegyi orvosi ren-
delő felújítása alatt, amely várhatóan július végén kezdődik. 
Várhatóan július végén kezdődik Csillaghegyen a Vasút soron található Csil-
laghegyi Egészségház felújítása. A felújítás időszakában, előreláthatóan ok-
tóber végéig az alábbi helyen lesznek elérhetők a háziorvosok és fogorvosok:
Dr. Telegdy Margit, Dr. Lux Balázs, Dr. Felkai Sára, Dr. Katona Ilona, Dr. Kosz-
tolicz Ágnes, Dr. Molnár Nikolett háziorvosok július 22-én nem rendelnek, júli-
us 23-tól várhatóan október 31-ig a Csobánka téren, a régi MR részleg helyén 
kialakított ideiglenes rendelőben dolgoznak majd. A háziorvosok vezetékes te-
lefonszáma várhatóan ebben az időszakban nem lesz elérhető, a felújítás ide-
je alatt mobil telefonszámot tudnak majd hívni a betegek.
Dr. Kis Dóra Szilvia július 22-től várhatóan október 31-ig az Ányos utca 2. alatt 
található gyermekfogászaton rendel majd. Dr. Kemény Zsombor július 22-én 
szabadságon lesz, július 23. és október 31. között szintén az Ányos utca 2. 
szám alatti gyermekfogászaton rendel.
Dr. Szász-Szabó Gyöngyvér július 22. és október 31. között a Pais Dezső utcá-
ban található fogászaton rendel majd, dr. Canga Uránia rendelőjében.
Mindhárom fogorvost a korábbi vezetékes telefonszámán lehet majd elérni a 
felújítás alatti időszakban is.
A felújítás alatti időszakban kérjük türelmüket és megértésüket. A felújított ren-
delő várhatóan novembertől már egy jóval komfortosabb, esztétikusabb belső 
térrel várja majd a látogatókat.

Fotó: Antal István
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Stollmayer Ákos (Fidesz-
KDNP) az 5. számú válasz-
tókerület önkormányzati 
képviselője. Körzetébe a 
Táborhegy egy része (a Pe-
rényi köz és a Zúzmara utca 
között), valamint a Bécsi út, 
a Váradi utca, a Vörösvári 
út, a Vihar utca és a Fehér-
egyházi út közötti terület 
jelentős része tartozik.

- Mi foglalkoztatta leginkább a lakosokat az 
elmúlt időszakban? 

- Az itt lakók gondolatai leginkább a Holdud-
var felújítása körül forogtak. Kíváncsiak voltak az 
egy éven át tartó munka haladására, sokan építő ja-
vaslatokat tettek olyan dolgokra, melyek többsé-
gét még a munka közben javította is a kivitelező. 
Egyúttal sokak fejezik ki a véleményüket az Ör-
lős Endre Programban is szereplő, Vörösvári úti já-
róbeteg-szakrendelő felújításával kapcsolatban is.

- Mely fejlesztésekre a legbüszkébb, amelyek 
a  választókerületében történtek az elmúlt cik-
lusban?

- Vannak hivatások, ahol az ember soha nem 
érezheti úgy, hogy készen vagyunk, mégis sok do-
logra van okunk büszkének lenni az elmúlt évek-

ből. Bús Balázs polgármester és csapata támoga-
tásának köszönhetően a körzet minden pontján 
történtek fejlesztések az előző öt évben. Felújí-
tottuk többek közt a Fehéregyházi utat, a Tábor-
hegyen a Máramaros út kritikus szakaszát, meg-
épült egy sokak által hiányolt járdaszakasz a Vá-
radi utcában a Bécsi út felé, vagy említhetnénk a 
Hunor utca mentén felújított járdát is. Lassan el-
mondhatjuk, hogy a körzet összes óvodája meg-
újul, sőt köszönhetően annak, hogy egyre több 
gyermekes család választja otthonaként a kerüle-
tet, a növekvő igényhez igazodva 2016-ban telje-
sen újjáépítettük és újranyitottuk a Meseerdő ovi 
évekig használaton kívüli épületét.

Megújulhat 
a járóbeteg-szakrendelő,

elkészült a Holdudvar Park
A legnagyobb álmom volt, ha mondhatom így, 

a körzet legjelentősebb fejlesztése, a rendelőinté-
zet tágabb környezetének megújítása, amely a vé-
géhez közeledik. Több ütemben újult meg az intéz-
mény közvetlen környezete, mind az Ágoston ut-
ca felőli, mind a gyermekorvosi rendelő előtti tér 
és kisgyermekes játszótér, majd befejezésképpen 
a Holdudvar, melyre ex-Váradis diákként nagyon 
büszke vagyok. A 2015-ben tartott közösségi ter-
vezéseken egy igen aktív közösség segítette a szak-

embereinket, és látva, hogy az elképzelések miként 
valósultak meg, nagy öröm, hogy a tervezésnek ezt 
a módját választottuk.

Újabb közösségi tér
- Milyen tervek, elképzelések vannak a kerü-

letnek erre a részére vonatkozóan? 
- Szerencsére több területre is vannak kész el-

képzeléseink, amelyek mellé az idei évben is in-
dul újabb tervezés: ilyen a Hévízi út és Hunor 
utca kereszteződésének átalakítása, valamint a 
Perényi köz mentén hiányzó járda most induló 
megtervezése. Amint említettem, az Egészséges 
Budapest programnak köszönhetően a követke-
ző két évben befejeződik a rendelőintézet kör-
nyezetének teljes megújulása is. Az elkészült 
tervek közül a legbüszkébb a Hunor és Raktár 
utca találkozásánál lévő Cella Trichora és kör-
nyezetének terveire vagyok. Bús Balázs kez-
deményezésére ott egyszerre hozunk majd lét-
re egy közösségi teret a jelenleg romos ókeresz-
tény kápolna méltó megidézésével. A környéken 
megoldjuk a gyalogosok közlekedési nehézsé-
geit, és a jelenleg még ideálisnak nem mondha-
tó forgalmi rendet is átalakítjuk, terveink szerint. 
A közbiztonság színvonalának további emelése 
érdekében fontosnak tartom a térfi gyelő kame-
rarendszer folyamatos bővítését is.               Sz. 

„Legnagyobb álmom a rendelőintézet környezetének megújítása volt”

A 8. számú választóke-
rület önkormányzati 
képviselője Rácz And-
rea (Fidesz-KDNP). 
Körzetébe a Táborhegy 
egy része, a Testvér-
hegy és a Csúcshegy, 
valamint a Gyógyszer-
gyár úti lakótelep egy 
része tartozik.

- Mi foglalkoztatta leginkább a lakosokat az 
elmúlt időszakban? 

- Általánosságban elmondható, hogy mindenki 
a lakókörnyezetét szeretné rendezettebbé, kényel-
mesebbé tenni. Például az utak állapotának javítása, 
gyomtalanítás, illegális szemétlerakás megszünte-
tése, járdák kialakítása, közlekedési problémák ja-
vítása. Bús Balázs polgármesterrel és csapatával kö-
zös célunk a felmerülő problémák megoldása.

Hegyvidéki fejlesztések
- Milyen beruházások valósultak meg a város-

részben az elmúlt ciklusban? 
- Megvalósult az Erdőalja úti II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskola energetikai korszerűsítése, 
új hőszigetelés, nyílászárócsere, gépészeti meg-
újítás is volt. E-mobi töltőpont kialakítása tör-
tént a Kubik utcában, csatornaépítés a Hegyvi-
déken több utcában (BKISZ), új járdaszakasz 
épült az Orbán Balázs utcában. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az el-
múlt években kiemelt fi gyelmet fordít az óvodák 
korszerűsítésére. A Bécsi úti Kastély tagóvoda 

megújulása is e programnak volt a része. A beru-
házás célja elsősorban az épület gazdaságosab-
bá, biztonságosabbá tétele volt. 

A Kastély Óvoda kertjében megvalósult a Be-
nedek Elek Tündéri Kert funkciókkal történő bő-
vítése, játszótér és kisebb épületek építése. 

Új játszótér az Ilonka utcában
A gyermekes c saládok örömére elkészült az 

Ilonka utcai játszótér. A park közösségi tervezés-
sel épült, a játszótér egy kisebb önkormányzati 
telken, teljes egészében az önkormányzat fi nan-
szírozásával jött létre. 

A Laborc utca 2. szám alatt, az Óbudai Sza-
badidőpark területén a két salakos teniszpályát a 
téli szezonban lefedő sátrakhoz tartozó teljes gé-
pészetet sikerült korszerűsíteni. 

Fontos volt a forgalomcsillapítás
Megvalósult a Táborhegyen a Jablonka út–kerü-

lethatár–Folyondár utca–Remetehegyi út által ha-
tárolt területen és a Testvérhegyen a Bécsi út–vá-
roshatár–Jablonka út által határolt területen a for-
galom csillapított övezetek tervezése és engedélye-
zése, 30 kilométer/óra forgalomcsillapítási övezet 
kialakítása a forgalomcsillapítás eszközeivel, illet-
ve a forgalmi rend felülvizsgálata, átalakítása.

A környéken élőket közelről érinti, hogy vad-
védelmi fejlesztés történt a Csúcshegyen. A cél 
az volt, hogy Óbuda-Békásmegyer külterületén 
a vadfajok behatolását, megtelepedését és az ál-
latbetegségek behurcolási lehetőségét csökken-
teni lehessen. A további terv az, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévő külterületi, zártkerti 

besorolású területein a vaddisznók által okozott 
károkat csökkenteni tudjuk,  szakemberek bevo-
násával.

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

- Rendkívül fontosnak tartjuk Aranyhegy nyu-
gati oldalánál, az újonnan átadott 10-es elkerü-
lő út által okozott zajterhelés csökkentését cél-
zó fejlesztések kidolgozását, és az állami szer-
vekkel való egyeztetést, a kivitelezések előmoz-
dítását, valamint a lakosság és a hivatalok kö-
zötti kommunikáció segítését. A projektben se-
bességkorlátozás, sebesség visszajelző automa-
ta kihelyezése van folyamatban, kidolgozás alatt 
áll a zajvédő falak lehetséges megoldásának mű-
szaki tervezése.

Új sportpark létesülhet 
A Laborc utcai sportpark területén még idén 

tervez fejlesztést az önkormányzat. Célunk a 
park rendezése, a területen található sétányok 
felújítása. A már meglévő fi tneszpark mellé egy 
újabb sportpark létesítése is szerepel az elkép-
zelések közt. Az előzetes tervek szerint a pályá-
zaton a kerület számára elnyert street-workout 
parkok egyikét a Barátság park területére telepí-
ti majd a pályázat kiírója. Célunk további e-Mo-
bi töltőpontok kialakítása is. 

Várható a Csúcshegyi menedékház fejlesztési 
koncepciója. A Menedékház utca 22. szám alatt 
található ingatlanfejlesztés koncepciója kijelöli a 
hosszú távú fenntartható turisztikai és közösségi 
használat lehetőségeit, új funkciókat adva a pa-
tinás épületnek.                                         Sz. Cs. 

Választókerületek önkormányzati képviselői

„Kiemelt fi gyelem az óvodák korszerűsítésére”











A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 06-1-430-4700. 
Az ügye le tet a 430-4712-es számon hív hat ják, itt te he tik meg be je len té se i ket. 

 Óbudai sziréna
Már számos érdeklődő fordult 
Óbuda-Békásmegyer Közte-
rület-felügyeletének a Római-
parton kihelyezett irodakonté-
nerében dolgozó kollégáihoz. 
A létesítmény hatékonyabbá 
teszi a partőrszolgálat mun-
káját és az ott pihenőknek, 
sportolóknak is állandó jelen-
léttel segíti a biztonságos 
parthasználatot. A konté-
nerirodában 12 órában teljesít 
szolgálatot a diszpécser, aki 
koordinálja a parti és a vízi-
rendészeti járőrök munkáját.

Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügye-

lete 2012 óta a Duna ró-
mai-parti szakaszán idő-
szakosan hajós szolgála-
tot biztosít a BRFK Du-
na Vízirendészeti Rend-
őrkapitánysággal. A ha-
jós szolgálat az elmúlt 
években is nagy sikere-
ket ért el, tekintettel ar-

ra, hogy a terület tavasz-
tól őszig kiemelt területe 
a városrésznek, a lakos-
ság közkedvelt pihenő-, 
illetve szórakozóhelye.

A Római-part közked-
veltsége miatt az önkor-

mányzat képviselő-testüle-
te az idei évben a felügye-
let hajós szolgálatát kibő-
vítette, és létrehozta a par-
tőrszolgálatot. A partőr-
ség részeként a felügyelet 
főként elektromos kisau-

tóval végzi ezt a munkát, 
amelyben egy közterület-
felügyelő és egy parkőr 
vesz részt. A partőrség ki-
terjed a Duna teljes kerüle-
ti szakaszára, így a békás-
megyeri partszakaszra is.

A szolgálat részeként 
Bús Balázs polgármes-
ter átadott július 3-án egy 
irodakonténert, amelyet a 
Római-part, Kossuth La-
jos üdülőpart békásme-
gyeri részén, a Pünkösd-
fürdő utca torkolatában 
helyeztek el. A Római-
parti járőrszolgálat beindí-
tásakor cél volt a környe-
zettudatosság, ez az iro-
dakonténer az elektromos 
autóhoz hasonlóan telje-
sen környezetkímélő, mi-
vel napelemekkel bizto-
sítják az áramellátását. Az 
irodakonténer ügyfélkap-
csolati pontként funkcio-
nál, ami a partra látogató 
lakosság igényeit szolgál-
ja ki. Az ügyfélkapcsolati 
irodakonténer az év többi 
szakaszában elkerül majd 
más, frekventált helyekre 
is, így kiemelten a lakóte-
lepi részekre.

Irodakonténer a biztonságos parthasználatért
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Az óbudai rendőrök a hely-
színen elfogták azt a férfi t, 
aki három autót feltört, és 
azokból laptopot, karórát, 
sportcipőt és parfümöt is lo-
pott június 9-én.

A 43 éves budapesti B. 
Péter három gépko-

csit tört fel. A férfi  az ut-
cán, illetve pakolókban ál-
ló autókat úgy nyitotta ki, 
hogy a járművek zárját 
megrongálta, egy esetben 

pedig betörte a kocsi ab-
lakát. Több, mint 430 ezer 
forint értékben lopott, töb-
bek között laptopot, kar-
órát, sportcipőt és parfü-
möt. A férfi  az autók meg-
rongálásával több, mint 
220 ezer forintos kárt oko-
zott a sértetteknek. 

A nyomozók a férfi t a 
harmadik gépkocsi fel-
törését követően perce-
ken belül elfogták, majd 
előállították a III. kerü-

leti Rendőrkapitányság-
ra, ahol őrizetbe vették. 
A rendőrök megtalál-
ták nála az ellopott tár-
gyakat, valamint ruhájá-
ban közel 12 gramm ká-
bítószergyanús zöld nö-
vényi törmeléket. A nyo-
mozók lopás bűntett, és 
kábítószer birtoklása vét-
ség miatt gyanúsítottként 
hallgatták ki a férfi t, aki 
elismerte a bűncselekmé-
nyek elkövetését.

Öt óra alatt három autót tört fel

A Római-part a jó idő 
beköszöntével min-

den évben jelentős forgal-
mat bonyolít le mind tu-
risztikai, mind pedig ven-
déglátás szempontjából. 
Ennek okán fontos krité-
rium az itt megforduló tu-
risták és helyi látogatók 
biztonsága, a közterüle-
tek rendjének biztosítá-
sa, valamint a jogsértések 
megakadályozása.

Az akció során a Nem-
zeti Adó- és Vámhiva-
tal, Óbuda-Békásmegyer 
polgármesteri hivatalá-
nak kereskedelmi osz-
tálya, a BRFK III. ke-
rületi Rendőrkapitány-
sága, Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügye-
lete és a Kormányhivatal 
munkatársai, szakembe-

rei a parton található ke-
reskedelmi egységeket és 
a környező közterületet 
egyaránt ellenőrizték. Fi-
gyelmük kiterjedt a hul-
ladékkezelésre, a behaj-
tási engedélyek ellenőr-
zésére, az ebtartási sza-
bályok betartására, a ke-
reskedelmi egységeknél 
a higiéniai előírások be-
tartására, a számlaadá-
si fegyelemre, továbbá 
ellenőrizték a jövedéki 
termékeket is. Ezúttal 4 
esetben – egy engedély 
nélküli teraszkialakítás, 
egy túlterjeszkedett köz-
terület-foglalás, egy ku-
tyachip-hiány és egy en-
gedély nélküli behajtás 
miatt – kellett eljárniuk 
a szakhatóságok munka-
társainak.

Az akció sikeresnek 
mondható, mert sikerült 
azt a néhány szabályta-
lanságot felszámolni, ami 
az ide látogatóknak illet-
ve a kerületieknek okoz-
hatna problémát, bosz-
szúságot, mindemellett 
pedig jó hír, hogy a par-
tot használók többség-
ében betartják a közös-
ségi együttélés szabálya-

it és kulturált, biztonsá-
gos körülmények között 
végzik tevékenységüket. 
Az akciósorozat a kerü-
let több pontján folytató-
dik, amelyek helyszíne-

it az érintett hatóságok-
hoz beérkezett lakossági 
bejelentések alapján ha-
tározza meg Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-
felügyelete.

Akciósorozat a közterületek rendjéért
Az önkormányzat koordinációja mellett Bús Balázs polgár-
mester kezdeményezésére egy átfogó és komplex ellenőr-
zési sorozat indul, amely során a kerület több pontján, töb-
bek között a nemrégiben elfogadott közösségi együttélés 
szabályairól szóló rendelet pontjainak betartását, illetve az 
adott területen működő kereskedelmi egységek működésé-
nek szabályszerűségét ellenőrzik a hatóságok szakembe-
rei. A Római-parton tartották az első akciót nemrégiben.

Az áprilisinál szerényebb 
eredménnyel, de újra buda-
pesti illegális gyorsulási 
versenyeknél ellenőriztek a 
BRFK rendőrei. Ezt a razziát 
most négy forgalmi bánta 
július 12-én.

A mostani komplex 
ellenőrzés a Poli-

ce.hu szerint négy kerü-
letet érintett. A BRFK 
közleményében az éjsza-
kai órákban előforduló il-

legális gyorsulási verse-
nyek visszaszorítását fo-
galmazta meg egyik cél-
jaként. Ennek szellem-
ében az ellenőrzésen nem 
csak az autókat vizsgál-
ták, de azzal összhang-
ban sebességet is mér-
tek: összesen 228 felvétel 
készült, volt olyan autós, 
aki gépjárműjével 50 ki-
lométer/óra megengedett 
sebesség helyett 125 ki-
lométer/óra sebességgel 

közlekedett. Az autókat a 
Fővárosi Kormányhivatal 
III. kerületi Hivatal köz-
lekedés felügyeleti főosz-
tályának munkatársaival 
közösen vizsgálták. Hét 
jogsértést tapasztaltak: 
négy autó forgalmi enge-
délyét azonnal bevonták, 
a sofőrök helyszíni bírsá-
got is kaptak, hárman pe-
dig megszegték a közle-
kedési szabályokat, ezért 
eljárás indult ellenük. 

Illegális gyorsulási versenyekre vadásztak

Tűz volt egy kétszintes lakóházban - közölte a katasztrófa-
védelem. Egy építés alatt álló épület teteje és oldala kapott 
lángra az Erdőalja úton július elején. Egy építés alatt álló 
épület teteje és oldala kapott lángra. Az esethez a fővárosi 
hivatásos tűzoltók vonultak és két vízsugárral eloltották a 
lángokat. A házban nem tartózkodott senki

Messzire látszott a füst
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Az elmúlt hetekben 
a kézműves foglal-

kozásokkal Ursa Maior 
Kreatív Műhely készült. 
Első alkalommal a házi 
tésztakészítés rejtelmei-
be vezették be a gyereke-
ket, ami nagyon jó mulat-
ságnak ígérkezett, öröm 
volt nézni a sok szorgos 
kezet. A kis tésztagyáro-
sok a csodás művekből 
még haza is tudtak vin-
ni. A csapat még további 
érdekes témákkal készül, 
várja még a gyerekeket 
a klasszikus mézeska-
lács díszítés és a népsze-
rű kürtőskalács készítés. 

Az Óbudai Népzenei Is-
kola táncra perdíti a tábo-
rozókat, igazi élő népzené-
vel várják a csoportokat. A 
tematikus programokon és 
a kézműves foglalkozáso-
kon énekes népi játékokat, 
évköri ünnepeket, nép-
szokásokat mutatnak be 
a gyerekeknek. Eközben 

nem marad el a hangszer-
bemutató, ritmusjátékok, 
dal-, mondóka-, kiszámo-
ló- és tánctanulás.

Vannak napok, ami-
kor a sporté a főszerep. 
A Barátság Szabadidő-
park területe remek le-
hetőséget kínál a szabad-
idő hasznos eltöltésére. 
Nagy sikerrel szerepel-
nek a sportprogramok. 
Köszönhetően az Óbuda-
Békásmegyeren működő 
számos sportegyesület-
nek, a táborban számos 
sportágat próbálhatnak ki 
a gyerekek. Sikerrel sze-
repelnek a judo, a base-
ball, ritmikus gimnasz-
tika, az akrobatikus tor-
na, a vívás, a kézilabda, a 
röplabda. A kerület a Du-
na közelsége miatt remek 
lehetőséget nyújt arra, 
hogy a vizes sportoknak 
hódolhassunk. Így a tá-
borban való részvétel ez-
zel a lehetőséggel is gaz-

dagodik, szervezett bu-
szos kirándulással kipró-
bálhatók a kajak-kenu, 
sárkányhajó sportágak. 

Idén is visszatérnek a 
tábori tematikus progra-
mok. Milyen kalandok 
várnak a gyerekekre?

Az első alkalommal 
ügyességi játékokat szer-

veztek az Exatlon játékok 
nyomában. A 10 játékál-
lomáson mindenki bajnok 
lehetett, és nemcsak el-
lenfelét győzhette le, ha-
nem saját korlátait is fel-
adat elé állíthatta. A spor-
tos játékok próbára teszik 
a gyorsaságot, ügyessé-
get, refl exeket, reakcióké-

pességet és kitartást, ám 
nemcsak a fi zikai adott-
ságaink domináltak a ver-
senyben, hanem a mentá-
lis képességekre is szük-
ség volt. A csapatok iga-
zi egységként mérték ösz-
sze tudásukat. 

A kulináris kalandozá-
sok izgalmas asztalánál 
színes smoothie kat kós-
tolhatnak a gyerekek az 
egészség birodalmából. 
Az egészség turmixokat 
mindenki saját maga dí-
szítheti, hiszen izgalmas 
gyümölcs és zöldség de-
korációkat alkothatnak 
a résztvevők. Egészsé-
ges fi nomságok érdekes-
ségekkel, receptekkel és 
látványos kellékekkel: a 
program során különle-
ges ínyencségeket ismer-
hettek meg a fűszerek, 
gyógynövények, ecetek 
és olajok világából.

Minden héten elláto-
gat a táborba Óbuda-Bé-
kásmegyer Védőnői Szol-
gálata. Együttműködé-
sükkel a gyerekek hét-
ről-hétre megismerked-
hetnek az egészséges táp-
lálkozás és életmód alap-
jaival. Minden héten visz-
szatérő programok között 
a legkedveltebb a Ki mit 
tud? és a különféle sport 
és ügyességi versenyek. 
Igazi nyári kaland, kelle-
mes aktív időtöltés és fe-
lejthetetlen élmény vár a 
minden táborozó gyer-
mekre! 

Sokszínű programok a Laborc utcai napközis táborban
Igazán mozgalmas volt az elmúlt pár hét az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának fenntartásában működő napközis 
táborban. Ettől az évtől kezdődően az egy helyszínen műkö-
dő nyári tábor megsokszorozott és változatos programokkal 
várja a szünidejüket töltő iskolásokat. Elmondható, hogy 
nincs olyan gyermek, aki unatkozna, hiszen mind a tábori te-
matikus foglalkozások, mind a csoportvezetők által összeál-
lított programok széles spektrumot ölelnek fel, amelynek 
célja a gyermekek sokrétű érdeklődési körének felkarolása. 
Az önkormányzat hitvallása szerint nagy hangsúlyt fektet a 
kulturális értékek ápolására.
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Július elsején elindult a csa-
ládvédelmi akcióterv, már le-
het igényelni a babaváró tá-
mogatást, a családi otthon-
teremtési kedvezményhez 
(csok) kapcsolódó kamattá-
mogatott kölcsönt, a jelzálog-
hitelek elengedésének bőví-
tett változatát, valamint a 
nagycsaládosok autóvásárlá-
si támogatását. Az akcióterv 
két másik pontja, a legalább 
négygyerekes nők személyi-
jövedelemadó-mentessége 
és a nagyszülői gyed jövő ja-
nuárban lép életbe, a bölcső-
dei férőhelyek pedig folyama-
tosan bővülnek.

A legfeljebb tízmil-
lió forintos, kamat-

mentes, szabad felhasz-
nálású babaváró támoga-
tás olyan fi atal házaspá-
roknak szól, akik gyere-
ket szeretnének. Feltéte-
le, hogy a feleség 41 év-
nél fi atalabb legyen, a há-
zaspár egyik tagja pedig 
legalább hároméves biz-

tosítotti jogviszonnyal 
rendelkezzen, ez akár le-
het felsőoktatásban eltöl-
tött idő is. A hitel törlesz-
tését az első gyerek érke-
zésekor három évre fel-
függesztik, a második-

nál további három évre 
ismét felfüggesztik és el-
engedik a még fennálló 
tartozás 30 százalékát, a 
harmadik gyereknél pe-
dig jóváírják a még teljes 
fennálló tőketartozást. 

Az eredeti szabályozás 
szerint a szerződés meg-
kötése után született gye-
rek jogosította volna fel 
a szülőket a támogatás-
ra, ezt azonban módo-
sították, így már a kére-
lem benyújtását követő-
en születő gyerekek után 
is igényelhető (de legké-
sőbb július 31-ig), vala-
mint a júliusban születő 
gyerekek esetén a szüle-
tés után is be lehet nyúj-
tani a kérelmeket.

Szintén július elsejétől 
igényelhetik a nagycsa-
ládosok az autóvásárlási 
támogatást, ha már leg-
alább három gyereket ne-
velnek, vagy az édesanya 
a harmadik gyereket vár-
ja és már betöltötte a vá-
randósság harmadik hó-
napját. A legfeljebb 2,5 
millió forintos támogatás 
legalább hétszemélyes új 
autó vásárlásához kérhe-
tő, a támogatás összege 
az autó vételárának maxi-

mum a felét teheti ki, és 
zárt végű lízingszerződés 
esetén is felhasználható.

Szintén igényelhető 
már a csok-támogatás 
mellé felvehető kamattá-
mogatott, garantáltan há-
rom százalék alatti ka-
matozású kölcsön ugyan-
akkora összegben, mint 
az új ingatlanoknál, azaz 
két gyerek nevelése vagy 
vállalása esetén 10 mil-
lió, három gyereknél pe-
dig 15 millió forint érték-
ben. Kibővült továbbá a 
jelzáloghitel-elengedési 
program: a második gye-
rek érkezésekor a fenn-
álló tartozásból egymil-
lió, a harmadiknál négy-
millió, minden további 
gyereknél pedig 1-1 mil-
lió forintot engednek el, 
a kedvezmény azonban 
nem automatikus, igé-
nyelni kell a kormány-
ablakoknál, és felhasz-
nálható a csok-kölcsönök 
esetén is.

Babaváró támogatás, bővített csok, autóvásárlás nagycsaládosoknak

Életbe lépett a családvédelmi akcióterv négy pontja

FOTÓ: A. P.

Mándik Antalné Ilonka néni 
1919. július 9-én született Tály-
lyán. Hetven éve él Óbudán. 
Századik születésnapján, ott-
honában köszöntötték őt.

Mándik Antalné 
Ilonka néni 1919. 

július 9-én született Tály-
lyán, ötgyermekes család 
negyedik gyermekeként. 
Szülei keményen dolgoz-
tak, hogy a négy lány és 
egy fi úgyermeket nevelni 
tudják. Édesapja vasutas 
volt, édesanyja a háztar-
tást vezette, mindemel-
lett a családnak volt egy 
gazdasága, ahol szőlőt 
műveltek, állatokat gon-
doztak. Ilonka néni 6 ele-
mit végzett, majd 16 éve-
sen Budapestre költözött 
a nővéréhez. Szobalány-
ként dolgozott szállodá-
ban, szanatóriumban.

A családalapítás gon-
dolatával akkor kez-
dett foglalkozni, amikor 
megismerte az erdélyi 
származású üzletembert, 

Mándik Antalt. 1944. no-
vemberében házasodtak 
össze, majd 1945. szept-
ember 1-jén megszület-
tek ikerlányaik, Mária és 
Ilona. Két évvel később, 
1947-ben harmadik gyer-
meküknek, Anna Líviá-
nak adott életet Ilonka. 
Férje született kereske-
dő volt, standja volt az 

óbudai piacon (cukrász-
dát üzemeltetett, cukor-
kát árult), később a Do-
hánybolt Vállalatnál dol-
gozott a Miklós téren, 
mint mozgóárus. Az öt-
fős család közel 14 évig 
a Szél utcában lakott, 
1960-tól – immár 59 éve 
– lakáscserének köszön-
hetően a Raktár utcában 

élnek. Ilonka néni több 
mint 70 éve óbudai la-
kos. Mind a 3 lány ki-
tűnő tanuló volt, ennek 
eredményeként az ikrek 
Népköztársasági Ösztön-
díjat is kaptak a Közgaz-
daságtudományi Egye-
temen, ahol közgazdász-
tanárként diplomáztak. A 
kisebbik lány mérlegké-

pes könyvelő lett. Mun-
kájukban sikeres, meg-
becsült emberek és szak-
emberek. A szorgalmas, 
tisztességes, kitartó mun-
kát szüleiktől tanulták, 
ők voltak a példaképeik. 

Ilonka nénit egészsé-
gi állapota miatt 15 év-
nyi munkaviszony után 
nyugdíjazták. Szere-
tett férjével élt 1998-ig, 
amikor egy tragikus bal-
eset miatt elveszítette őt. 
A családtagok rendsze-
resen látogatják a ma-
mát, nagymamát, déd-
nagymamát, hiszen az el-
múlt évek alatt 6 unoka 
és 7 dédunoka született. 
Ilonka néni ma is aktí-
van főz, bot segítségével 
kijár a ház körüli parkba, 
szívesen TV-zik, örül lá-
nyai társaságának. Mária 
lányával együtt él a sze-
rény, de otthonos kis la-
kásban. A szép nagy csa-
lád összetartó és gond-
ját viselik a 100. életévét 
ünneplő Ilonka néninek. 

100 éves a 70 éve Óbudán élő Ilonka néni

Fotó: Zumpf András
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Az egykori óbudai Buszesz, vagyis 
szeszgyár területén eddig tucatnyi 
régészeti korszak emlékét azonosí-
tották. A most feltárt házmaradvány 
tudományos feldolgozása a bronzko-
ri élet eddig ismeretlen dimenzióiba 
nyújt bepillantást. Szilas Gábor ása-
tásvezető régész adott összefoglalót.

Szenzációszámba menő lelet-
együttes került elő az egyko-

ri budai szeszgyár (Buszesz) te-
rületén végzett megelőző feltá-
rás során, ahol a középső bronz-
kor időszakában, az úgyneve-
zett Vatya-kultúra (Kr. e. 1700-
1500 körül) népessége által léte-
sített település egyik épületének 
viszonylag épségben lévő ma-

radványát sikerült feltárni. A le-
let-együttes különlegességét az 
adja, hogy a bronzkor időszaká-
ból ismert felmenő falú, oszlop-
vázas épületeknek – elsősorban 
a későbbi bolygatások, például a 
mezőgazdasági művelés követ-
keztében –, túlnyomórészt csu-
pán a tetőzetet tartó gerendái-
nak földbe mélyedő oszlophe-
lyeit találjuk meg. Itt azonban 
rendkívül szerencsés módon a 
cölöplyukak felett, egy mint-
egy negyven centiméter vastag 
rétegben összetömörödve nem 
csupán a házak padlószintje, tü-
zelőhelyek, egykori berendezé-
si tárgyak maradványai, hanem 
az oldalfalak, és a tetőzet omla-

déka is megőrződött. E korszak-
ból hasonló jellegű megfi gye-
lésekre ez idáig csak a kultúra 
központi, erődített, többrétegű, 
úgynevezett tell-telepein volt le-
hetőség, az úgynevezett sík te-
lepek építészetére vonatkozó-
an nagyon kevés ismeretanyag-
gal rendelkezünk. A Buszesz 
területén feltárt, többször újjá-
épített házak 10-12 méter hosz-
szú, 5-6 méter szélesek lehet-
tek, döngölt-tapasztott padlóju-
kat számos esetben megújítot-
ták, és bejáratuk, tűzhelyek, ke-
mencék, a korabeli használati 
tárgyak, például edények, cson-
teszközök maradványait is meg-
találták. A háztól északra kö-

zösségi térként azonosítható le-
letmentes területet találtunk, a 
többi irányban azonban továb-
bi házak nyomai kerültek elő, 
ami alapján viszonylag sűrű be-
építettséget feltételeznek ezen a 
Duna-parti településen. A kuta-
tás során a későbbi természettu-
dományos vizsgálatok (archaeo-
botanika, pollen-, foszfát analí-
zis) céljából a szakemberek a há-
zak anyagából nagyszámú szer-
ves anyagmintát is gyűjtöttek, 
illetve a százhalombattai múze-
ummal való együttműködés ke-
retében a házak padlószintjeiből 
vett minták alapján az épületek 
építészettörténeti rekonstrukci-
óját is szeretnék elvégezni. 

Időkapszula a volt Buszesz területén

Hosszan tartó betegség után június 
14-én elhunyt kerületünk Pro Ur-

be-díjas helytörténésze, Gálosfai Jenő-
né Homoródy Hedvig.

A Műegyetemen szerzett építészmér-
nöki diplomát. Nyugdíjazásáig a szak-
májában dolgozott, ezt követően kez-
dett hozzá Óbuda gazdag múltjának a fel-
dolgozásához. Kutatásai alapján a kerü-
let múltjáról négy könyvet is megjelen-
tetett. Aktív közéleti tevékenységének el-

ismeréseként az önkormányzat 2012-ben 
Óbuda Kultúrájáért-díjjal, majd 2017-ben 
a Pro Óbuda-díjjal tüntette ki. Szoros 
kapcsolatot ápolt az Óbuda Hegyvidé-
kiek Egyesületével, helytörténeti írásai-
val, éveken át gazdagította az Óhegy-hí-
rek című lap olvasóit, előadásaival pedig 
erősítette a lokálpatrióta érzést. Közéleti 
szerepvállalása mellett szerető édesanya 
volt, a maga szerény módján nevelte leá-
nyát, 4 unokáját és 8 dédunokáját. 

Elhunyt Gálosfai Jenőné

Emléktábla-avatás. Saile Antal építész emléktábláját avat-
ták fel az Emőd utca 26. szám alatt június 8-án. Az esemé-
nyen az építész munkásságáról hallhattak a résztvevők elő-
adást, majd olyan óbudaiaknak házakat kerestek fel sétáju-
kon, amelyek tervei alapján készültek

Fotó: Zumpf András
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Óbuda-Békásmegyer Buda-
pest III. kerülete. Százhar-

mincezer embernek ad otthont, 
sok százezren mennek át rajta 
nap, mint nap. Ezek az emberek 
látják egymást, miközben őket 
is látják, összekeveredik a lá-
tó és a látott szerepe. Mindenki 
lát és látszik, teszi a dolgát, min-
denki csinál valamit, és vannak, 
akik ezeket a dolgokat, embere-
ket, helyzeteket, eseményeket, 
tárgyakat és épületeket lefényké-
pezik. Ez utóbbiak, akik megörö-
kítenek, a sikerült képeiket be-
küldik erre a fotópályázatra, s 
az Esernyős Galéria falán egy-
szer csak ott lesz Óbuda ma. Il-
letve tegnap és tegnap előtt, mert 
nincs jelen idejű fénykép, minden 
kép pillanata után jön egy újabb 
pillanat és az után is – ez szere-
pelt a pályázati kiírásban. 

- A kiállítás a jelenidejűség re-
alitását tárja önök elé. Ez a mi 
Óbudánk télen és nyáron, felül-
ről és távolról, nehéz betontöm-
bök lábazatától felpillantva, ma-
darakkal és emberekkel, egyszó-
val azokkal a mindennapi adott-
ságokkal, amit ugyan saját sze-
münkkel mi is nap mint nap látha-
tunk, csak nem így – mondta Ke-
lemen Viktória alpolgármester a 
kiállítás megnyitóján az Esernyős 
Galériában. Hozzátette: meg-
győződése, hogy ez a fajta néző-
pontváltás mindannyiunk számá-
ra többletet hordoz, és talán az 
élet egyéb területein is hasznunk-
ra lenne, ha a közvetlen környeze-
tünk adottságait és szereplőit ké-
pesek lennénk más megvilágítás-
ban, más oldaláról szemlélni.

Az Óbudai Fotótárlat pályá-
zatot idén negyedik éve hirdette 
meg az önkormányzat. Az első 

pályázat témája a Római-part, a 
másodiké „Aquincum/Óbuda - A 
kétezer éves város” volt, míg ta-
valy „Aqua - Óbudai vizei” tár-
gyú fotókat vártak.

Az idei fotótárlatra 36 fotós 
küldött be képeket, emellett a 
pályázaton kívül 5 felkért fotós 
munkái láthatók a kiállításon. A 
pályázatra közel 400 kép érke-
zett, melyből 65-öt állítottak ki. 
A zsűrizés anonim módon zaj-
lott, a pályázók neve nem volt 
ismert a zsűritagok előtt. Tímár 
Péter fotóművész, Szigeti Ta-
más fotóriporter, Kincses Ká-
roly fotómuzeológus, Horváth 
András lapszerkesztő és Petro-
vits Ákos, az Esernyős Galéria 
vezetője értékelte a pályaműve-
ket. Ezek közül választották ki 
a hozzávetőleg 80 képet és dön-
tött a díjazottakról, akik pénzju-
talomban részesültek.

Megnyílt a IV. Óbudai Fotótárlat

„Ez a mi Óbudánk télen és nyáron”
Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta 2019-ben negyedik alkalommal hir-
dette meg fotópályázatát. Az előző 
három évben több száz résztvevővel, 
ezernyi beküldött képpel és az Eser-
nyős Galériában rendezett sikeres ki-
állításokkal kezdődött program to-
vább folytatódik, az idei tárlat címe: 
Itt és most. Óbuda jelen időben. A ki-
állítás augusztus 30-ig látogatható. 

Díjazottak
I. díj – Dr. Tóth-Piusz István: 
„Modern idők”; II. díj – Ölbey 
Zoltán: „Esős május”; III. díj – 
Bolla László: „I bike Óbuda”, 
valamint az Esernyős külön-
díjat Szivolt András „Egy fel-
vétel, egy pillanat, több száz 
élet” című képe kapta.

Romantikus csokor zongorára
A békásmegyeri Megbékélés Háza Templomban (Királyok útja 297., 
Újmegyeri tér) július 29-én 19 órától tartják a soron következő in-
gyenes koncertet. Fellegi Ádám zongoraestjén egy romantikus cso-
kor hangzik el Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schubert, Schumann, 
Brahms, Grieg, Rahmanyinov és Csajkovszkij műveiből összeállítva.
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A Tarlós István főpolgármester által ve-
zetett Fővárosi Közgyűlés elfogadta Bu-
dapest 2030-ig szóló közlekedési fej-
lesztéseit összefoglaló Budapesti Mo-
bilitási Tervet, amely az eddigi legátfo-
góbb fővárosi közlekedési fejlesztési 
koncepció. A tervben a H5-ös HÉV föld 
alá süllyesztése mellett számos, a III. ke-
rületiek közlekedését érintő fejlesztési 
elképzelés is hangsúlyosan szerepel.

A most elkészült Budapes-
ti Mobilitási Terv (BMT) 

a közösségi, kerékpáros és gya-
logos közlekedés előtérbe he-
lyezését tűzi ki célul. A terv-
ben szereplő fejlesztések jelen-
leg eltérő kidolgozottsági fázis-
ban vannak. Amennyiben meg-
valósulnak, 2030-ig bezárólag a 
jelenleginél élhetőbb és még in-
kább ember- és környezetbarát 
város lehet Budapest.

A Budapesti Mobilitási Terv 
keretén belül a Fővárosi Önkor-
mányzat kezdeményezi a H5-
ös HÉV vonal fejlesztését érintő 
kormányhatározatok módosítását 
annak érdekében, hogy a vonal 
Békásmegyer és a belváros kö-
zötti szakaszát metróüzemre ala-
kítsák át, tekintettel a H5-ös HÉV 
fontosságára, utasforgalmának 
nagyságára. Az elgondolást az is 
indokolja, hogy Óbuda közleke-
dési problémái a várost kettésze-
lő HÉV négy III. kerületi, szint-
beli kereszteződésére vezethetők 
vissza, amelyek akadályozzák a 
helyi közúti közlekedést.

A Budapesti Mobilitási Terv 
további, III. kerületet is érintő 
konkrét projektjei: 

• az 1-es villamos meghosszab-
bítása a Bécsi úton, a Vörösvá-
ri út–Aranyvölgy szakaszon, a 
külsővégállomásnál P+R par-
koló kialakítása. 
A fejlesztés következtében az 
1-es villamos, valamint a 17-es, 
19-es, 41-es villamosos közvet-
len átszállási kapcsolattal ren-
delkeznek majd az esztergo-
mi vasútvonallal, a külső vég-
állomásnál intermodális cso-
mópont épül majd, így egy he-
lyen lehet átszállni a vasút, a tá-
volsági buszok és a villamosok 
között. A Fővárosi Önkormány-
zat közgyűlése úgy határozott, 
hogy erre a projektre a 2021-
2025 közötti időszakban bizto-
sítanak forrást.

• Pacsirtamező utcai villamos 
kialakítása

A Pacsirtamező utcán 1981-ig 
járt villamos, akkor a vonalat fel-
számolták. Az óbudai lakótelepet, 
valamint a belső-óbudai térséget 
buszok szolgálják ki mind a mai 
napig. A Pacsirtamező utcai villa-
mosvonal létesítésével és a budai 
villamoshálózatba integrálásával 
az Óbudán élők közlekedési kap-
csolatai jelentősen javulhatnak.
• Aquincum Duna-híd építése

A projekt a Körvasút-menti 
körút kiépítésének része, mely-
nek az első, 10-es út–M3 autó-
pálya közötti szakasza szerepel a 
BMT projekt-elképzelései között.

A Budapesti Mobilitási Terv 
Óbuda-Békásmegyer vonat-

kozásában is értelmezhető ál-
talános fejlesztési elemei:
• Meglévő kerékpárutak az új 
műszaki előírásoknak megfe-
lelő átépítése, felújítása, vala-
mint a kerékpárút hálózat bő-
vítése, illetve az úthálózat ke-
rékpáros-barát fejlesztése

A Budapesti Mobilitási Terv 
egyik fontos alapelve, hogy 
minden útfelújításnál javíta-
ni kell a kerékpáros közlekedés 
körülményein.
• HÉV járműpark megújítása
•Menetrendszerű vízi közleke-
dés fejlesztése, további BKK 
megállóhelyek kialakításával
•Forgalomcsillapított és korláto-
zott forgalmú zónák kialakítása
• Zajvédő falak létesítése

A programban szerepelnek 
már eldöntött projektek és meg-
valósításra javasolt fejlesztési el-
képzelések is, melyek még rész-
letes kidolgozásra és tervezésre 
várnak. A projektek döntő több-
ségéhez pillanatnyilag még nincs 
forrás rendelve, a BMT a közle-
kedési fejlesztések irányait jelö-
li ki és értékeli az egyes projek-
telemeket különböző környezeti 
szempontok és hatások alapján. 
A Budapesti Mobilitási Terv pro-
jekteleminek tervezése a követ-
kező években zajlik majd. 

Bús Balázs polgármester 
Óbuda-Békásmegyer érdekei-
nek megfelelő és hatékony érvé-
nyesítése érdekében munkacso-
portot hozott létre, mivel a BMT 
elemei számos ponton érintik a 
III. kerületet.

Budapesti Mobilitási Terv 2030-ig

Óbudát érintő közlekedési beruházások

Fotó: Antal István
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Befejeződött az 1-es villa-
mos-vonal Etele térig tartó 
meghosszabbítása, az új, 
1,7 kilométeres szakaszt jú-
lius 9-én adta át Tarlós Ist-
ván főpolgármester. A villa-
mos már a teljes vonalán, a 
kelenföldi vasútállomás és a 
Bécsi út között közlekedik.

A kelenföldi vasútállo-
másig történő meg-

hosszabbítás célja az 
volt, hogy létrejöjjön az 
összeköttetés az Etele té-
ren az 1-es villamos, a 
vasútállomás, a helyközi 
buszjáratok, a 4-es metró 
és a budai fonódó villa-
moshálózat 19-es, vala-
mint 49-es járata között - 
közölte Tarlós István. 

Az 1-es villamos a nagy-
körúti vonal után Buda-
pest második legforgal-
masabb villamos-vona-
la, munkanapokon több 

mint 153 ezer felszálló-
val. A vonalhossz a meg-
hosszabbítással a koráb-
bi 16,5 kilométerről több 
mint 18 kilométerre nőtt. 
Az 1-es átvezetése és dél-
budai meghosszabbítá-
sa a 2010-ben hivatal-

ba lépett városvezetés-
re maradt, de mindezek 
előtt a meglévő szaka-
szok felújítását is el kel-
lett végezniük, mert az 
a nagy igénybevétel mi-
att halaszthatatlanná vált. 
Egyes helyeken alig 5 ki-

lométer/órás sebességgel 
araszolhattak csak a jár-
művek az elképesztően 
leromlott állapotú pályán.

Tarlós István kiemel-
te: az 1-es villamos-vonal 
csaknem olyan jelentősé-
gű, mint a nagykörúti 4-
es, 6-os, vagy a 2016-ban 
átadott, budai fonódó vil-
lamoshálózat. Az 1-es vo-

nal a pesti és budai külvá-
ros fő körirányú közössé-
gi közlekedési eszköze, 
amely olyan csomóponto-
kat köt össze, mint a Flóri-
án tér, az Árpád híd metró-
állomás, a Puskás Ferenc 
Stadion, vagy a Népliget. 
Útvonalán számos metró-, 
villamos- és buszjárat, va-
lamint vasúti és helyközi 
autóbuszos átszállási lehe-
tőséget nyújt. Az 1-es vil-
lamos ma Budapest legy-
gyorsabb villamosjárata: 
több mint 22 kilométeres 
átlagsebességgel viszi az 
utasokat, vagyis gyorsab-
ban, mint a kis-földalatti - 
mutatott rá.

A közösségi közleke-
désre váltó utasoknak kö-
szönhetően a város egé-
szén csökken a személy-
autók száma, ezzel pár-
huzamosan a légszennye-
zettség, a közlekedésre 
felhasznált energia, vala-
mint az autók által elfog-
lalt közterületek is. 

Átadták az 1-es villamos meghosszabbított szakaszát

Új CAF-villamos érkezett Budapestre
A „Budapesti villamos és trolibusz járműprojekt” 
második ütemében a fővárosba érkezett az első új, 
hosszú CAF-villamos. A projekt célja a villamos jár-
műpark megújítása, melyben összesen 5 hosszú, 56 
méteres és 21 rövid, 34 méteres CAF Urbos 3 típu-
sú jármű érkezik Budapestre. A hosszú szerelvény 
345 fő befogadására alkalmas, 81 ülőhely található 
rajta, és az 1-es villamos újonnan átadott, Kelenföld 
vasútállomásig meghosszabbított vonalán fog közle-
kedni. Az alacsonypadlós villamos belső kialakítása 
megfelel a kor követelményeinek, a biztonságról fe-
délzeti kamerák, a kedvező hőmérsékletről légkon-
dicionáló berendezés gondoskodik. A legkorszerűbb 
technológiai elvárásoknak megfelelően a villamosok 
energia-visszatápláló rendszerük révén takarékosan 
használják fel az energiát. Az új hosszú CAF-szerel-
vények várhatóan 2019 harmadik negyedévétől üte-
mezetten állnak forgalomba. Jövőre további 21 rövid, 
34 méteres szerelvény érkezik Budapestre.
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Rászoruló gyerekek nyári 
programjait varázsolják szeb-
bé Óbudán. Az Óbudai Csalá-
di Tanácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ az idén öt 
gyermektábort szervez jóté-
konysági összefogásnak, tá-
mogatásoknak köszönhető-
en. Óbudán valóban közössé-
get építenek!

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata az 

egyik legnagyobb támo-
gatónk, az előző évek-
hez hasonlóan idén is két 
nyári táborunkat az álta-
luk kiírt pályázat segít-
ségével szervezzük meg 
– mondta Bleszkánné 
Kis Ildikó intéznényve-
zető. - Az egyik a RING-
Tábor, ahol a lelkes ut-
cai szociális munkások 
nyáron sem engedik el a 
csellengő gyerekek ke-
zét, színes programokat 
szerveznek számukra. 
A táborban 12 gyerek-
nek a teljes ellátás mel-
lett lehetősége van meg-
nézni és élvezni a Látha-
tatlan Kiállítást, a Római 
Kalandparkot, a Csillag-
hegyi és Pünkösdfürdői 
Strandot és Normafához 
is kirándulnak  gyermek-
vasúttal. 

A másik táborunk, az 
„Élményekkel teli nyár” 
elnevezésű, szintén ön-
kormányzati fi nanszíro-
zású tábor. Itt ugyancsak 
10-12 táborozó nyarát va-
rázsolják szebbé a szoci-
ális munkások. A gyere-
keknek lehetőséget biz-
tosítanak az étkezteté-
sen, fagyizáson kívül még 
Szentendrére, a Hajógyá-
ri-szigetre, a Római-part-
ra, az aquincumi múze-
umba és a Normafához 
ellátogatni a tábor kere-
tében.

A Baluswim Úszóis-
kola is évek óta támo-
gatóink között van. Az 
egyébként fi zetős nyári 

úszótáboraikba júniustól 
augusztus végéig az in-
tézményünk ügyfélköré-
ből hetente egy gyermek-
nek lehetőséget biztosí-
tanak a tábor programja-
in való részvételre. En-
nek keretében úszások-
tatásban, napi háromszo-
ri étkezésben, kézműves 
foglalkozásban részesül-
hetnek. 

Az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület már 
2013-tól részt vesz a rá-
szoruló gyerekek nyári 
táboroztatásában és az év 
közbeni támogatásban is. 
Legutóbb szervezésük-
ben a Vámház körúti Vá-
sárcsarnokba tehettek lá-
togatást, ahová az egye-
sület biztosította a lég-
kondicionált busszal va-
ló szállítást is. 

Az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ óvodai és 
iskolai segítői által szer-
vezett napközis tábor is 
igen népszerű a gyere-
kek körében. Élménydús 
programokat és teljes el-
látást biztosítanak az öt 
napos tábor alatt a részt-
vevőknek. A rászoruló 

családok azért is örülnek 
az ingyenes tábori lehe-
tőségeknek, mert a szü-
lők dolgoznak, így még 
pár napra sem tudják 

megoldani sem időben, 
sem anyagilag a gyereke-
ik nyári feltöltődését.

Az idei nyarat augusz-
tus végén a látókörünkbe 

tartozó gyerekek a zán-
kai Erzsébet táborban 
zárhatják majd. 

A nyár végén az isko-
lakezdést is segíteni kí-
vánja intézményünk. 
Augusztus utolsó heté-
ben tanulásmódszerta-
ni tréninget szervezünk 
a kerületi 2. 3. 4. 5. 6. 
osztályt végzetteknek az 
Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi 
Központban. Cél a tanu-
lási taktikák, praktikák 
elsajátítása az iskolai 
követelmények és élet-
kori sajátosságok tükré-
ben. Fontosnak tartjuk 
azt is, hogy a diákévek 
vidáman teljenek.  A kö-
telező tanulás pedig ne 
csak egy nyűg legyen, 
hanem élmény, ebben 
is szeretnénk segíteni a 
gyerekeket – zárta ösz-
szefoglalóját Bleszkán-
né Kis Ildikó

Az elmúlt idényben el-
kezdődött valami új a 
Kaszások életében és bí-
zunk benne, hogy a jövő-
ben úgy fogunk vissza-
tekinteni rá, hogy mér-
földkő volt a klub életé-
ben – kezdte az évérté-
kelőt Sárosi Bulcsú szak-
mai igazgató, majd sorol-
ta az érveket.

Heten 
a válogatottban

- A tíz éven aluliak szá-
mára rendezett és újra-
szervezett házi bajnoksá-
gunkon, az Óbudai Mini 
Kupán (ÓMK) közel 200 
kis kosaras pattogtatott 
fordulóról fordulóra. Az 
idősebb, igazolt verseny-

Kitűnő jegyek a Kaszások 
év végi bizonyítványában

Folytatás a 27. oldalon

Nyaralni jó, utazni izgalmas

Élményekkel teli nyár gyermektáborokban

Fontos! A Tanulás Technikák tréningre a részvételi 
lehetőség korlátozott. Bekerülni a jelentkezés sor-
rendjében lehet. Jelentkezés a 06-1-250-1964-es 
telefonszámon, vagy személyesen a Váradi utca 9-
11. szám alatt.

A 2018/2019. évi bajnokság 
volt az Óbudai Kaszások 
történetének 26. szezonja. 
Az ország egyik legna-
gyobb létszámú utánpótlás 
akadémiája 23 csapatot 
foglalkoztat, egész éves 
bajnoki szereplésükről Sá-
rosi Bulcsú szakmai igaz-
gató állított ki tetszetős bi-
zonyítványt.
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zőink pedig 14 csapatot 
alkottak az országos, illet-
ve fővárosi versenyeken. 
A Magyar Kosárlabdá-
zók Országos Szövetsé-
ge egyértelművé tette az 
akadémiák számára, hogy 
elsősorban ne az eredmé-
nyekkel foglalkozzanak, 

hanem a kinevelt játéko-
sok és az utánpótlás vá-
logatott játékosok alap-
ján ítéljék meg saját mun-
kájukat. Ezt a célt sikerült 
teljesíteni,  hiszen hét(!) 
játékosunk kapott meg-
hívást valamelyik válo-
gatottba, vagy válogatott 

programba. Farkas Dá-
niel (U20), Bencsik Bar-
na (U18-B33), Dócs Be-
nedek, Orbán Patrik, 
Safranka Márton (U15), 
Czirkos Panka, Sterbenz 
Dóra (U12) beválogatá-
sa óriási siker. A bronzér-
mes felnőtt csapatunkban 

három olyan fi atal (Dé-
nes Dániel, Pintér Balázs, 
Schiller Levente) is játék-
lehetőséget kapott, akinek 
az idei volt az első beve-
tése a magyar NB1-ben. 

Jó munka 
– jó eredmény
Az eredmények haj-

szolását mi sem tartjuk 
elsődlegesnek, azt azért 
mégis ki lehet jelente-
ni, hogy igazán jó ered-
ményt ritkán lehet elér-
ni jó munka nélkül. Emi-
att a szakmai célkitűzé-
seink között az is szere-
pelt, hogy hosszú évek 
után újra legyen egy 
olyan utánpótlás csapa-
tunk, aki bejut az orszá-
gos döntőbe. Ez végül 
két gárdánknak is sike-
rült, az U20-as fi úk mel-
lett az U12-es lányok is 
kivívták a hőn áhított tor-
nán való részvételt. A ha-

todik helyen végző U20-
as csapat egyébként azzal 
kvalifi kálták magukat az 
elit csapatok közé, hogy 
az NB1/B Zöld csoport 
bajnokságát toronymaga-
san nyerték meg, erre na-
gyon büszkék vagyunk. 
A Budapest bajnokság-
ban is szereztünk arany-
érmet, az U14-es fi aink a 
serdülő/B osztály koro-
názott királyai lettek. 

Tudjuk, hogy még ren-
geteg a tennivaló és bő-
ven van hova fejlődnünk, 
de úgy érezzük, jó úton já-
runk és ez a szezon való-
ban mérföldkő lesz egye-
sületünk életében. Ezúton 
is köszönjük a velünk 
dolgozó gyerekek, szü-
lők, valamint a III. kerüle-
ti önkormányzat bizalmát 
és támogatását, nélkü-
lük nem zárhattunk volna 
ilyen sikeres idényt.

Kép és szöveg: lovas

Egykor volt egy legendás asz-
talitenisz aranycsapatunk Jó-
nyer Istvánnal, Klampár Ti-
borral, Gergely Gáborral, va-
lamint Kresz Tiborral és Ta-
kács Tiborral, akik ma is szí-
vesen emlékeznek a 40 évvel 
ezelőtt Észak-Koreában nyert 
világbajnoki aranyérmükre. 
Mint ahogy az Újvárosházán 
is, ahol Tarlós István főpol-
gármester fogadta az egykori 
világverőket.  

- Jóleső érzéssel gondo-
lok a számunkra rendezett 
kis ünnepségre – mond-
ta Jónyer István négysze-
res világbajnok –, ahol a 
főpolgármester urat meg-
leptem egy hatalmas ping-
pongütővel, amit remé-
lem, azóta ki is próbált… 
Meglepett, hogy milyen 
jól ismer bennünket és 
a sportágat, s mennyi-
re nyomonkövette pálya-
futásunkat. Ünnepi kö-
szöntőjében azt is elárul-
ta, hogy maga is sportolt. 
- Tízpróbázó alkat vagyok 
– mondta –, sokféle spor-
tot kipróbáltam, de nem 
mindhez értek. Hozzátet-
te, ilyen kiugró tehetsége-
ket, mint mi voltunk, min-

dig szeretettel és irigyked-
ve nézett, s büszke ránk! 
A negyven évvel ezelőtti 
teljesítményünket a legen-
dás magyar-angol 6:3-as 
focigyőzelemhez hason-
lította, amely soha nem 
évül el!

 A négyszeres világ- 
és Európa-bajnok aszta-
liteniszező, Jónyer Ist-
ván még egy nagy elis-
merésben részesült a kö-

zelmúltban: átvehette az 
Emberi Méltóságért ki-
tüntetést, az Emberi Mél-
tóság Tanácsa elnökétől, 
id. Lomnici Zoltántól, aki 
beszédében az ünnepsé-
gen kiemelte, hogy a mai 
fi atal sportolóknak szük-
ségük van olyan ikonok-
ra, mint Jónyer István, 
Puskás Öcsi, Wichmann 
Tamás vagy Balczó And-
rás, mert az ő életszemlé-

letük, gondolkodásuk, az 
eredményekért vállalt el-
hivatottságuk és köteles-
ségszeretetük példamuta-
tó, ezért fontos, hogy be-
csüljük meg őket, mert a 
jó hírünket vitték a világ-
ban, s miattuk is lehetünk 
büszkék arra, hogy ma-
gyarok vagyunk.  

Jónyer István, azzal ér-
demelte ki ezt az elisme-
rést, hogy egyrészt, a vi-

lág legeredményesebb 
sportolói között tart-
ják számon, másrészt az 
utánpótlás-nevelés terén 
is maradandót alkotott. 
Jónyer a második sport-
ember, Buzánszky Je-
nő Aranycsapat-tag után, 
aki ebben a kitüntetésben 
részesült. Igazán tisztes 
a sorrend, íme a nevek, 
akik eddig megkapták az 
Emberi Méltóságért elis-
merést: Jókai Anna, Tö-
rőcsik Mari, Kányádi 
Sándor, ifj. Sánta Ferenc, 
Bodrogi Gyula, Kóbor 
János, és Benkő László.

- Lesznek még Jónye-
rek a hazai pingpong-
csarnokokban? – kérdez-
tem tőle.

- Már vannak, Ongán, 
ahol gyerekeskedtem. Az 
unokatestvéreim, akik 
bajnokságokban játsza-
nak, mindhárman Jónye-
rek, és elég ügyesek asz-
taliteniszben. Különben 
szó van róla, hogy az ott 
épülő sportcsarnokot ró-
lam nevezik el, Budapes-
ten pedig Jónyer asztali-
tenisz akadémiát nyitok, 
remélem, minél előbb.  

Temesi László

Csapat-világbajnoki aranyérem 40 éve 

Jónyer ütőt ajándékozott Tarlós Istvánnak
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A 10-es út kivezető szakaszának 
2016-os megépülése egy nem várt, 
kellemetlen hatással is járt a környé-
ken lakók életében: a kiemelt útpá-
lyán haladó gépjárművek a korábbi-
nál nagyobb zajterhelést okoznak a 
hegyoldalon. Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata most interaktív le-
des táblák kihelyezésével segíti a 
sebességhatárok betartását és ezál-
tal a kibocsátott zaj csökkentését.

Három évvel ezelőtt a Bécsi 
út folytatása a vasútvonal 

korszerűsítéséhez kapcsolódó-
an került új nyomvonalra, ahol 
ezért nem volt lehetőség zajvé-
dő fal megépítésére. Bár a ke-
rületi önkormányzat eszközei 
igen korlátozottak ezen az ál-
lami beruházásban megvaló-
sult, fővárosi kezelésében ál-
ló útszakaszon, Óbuda-Békás-

megyer Önkormányzata tavaly 
zajvédelmi szakvéleményt ké-

szíttetett, amely a hosszabb tá-
vú megoldás lehetőségeit kere-

si, ehhez járulnak hozzá az el-
múlt hetekben üzembe helye-
zett sebességmérő táblák.

A négy kihelyezett tábla a 
közlekedésbiztonság növelé-
sét, a sebességhatár betartatá-
sát, ezzel együtt pedig a közle-
kedési zaj csökkentését szolgál-
ja. A táblák energiaellátása nap-
elemmel történik, és fel vannak 
szerelve adatgyűjtő modullal is, 
így pontos statisztikákat készíte-
nek az útszakasz forgalmáról és 
a járművek sebességéről. A táb-
la beszerzésekor alapfeltétel volt, 
hogy a rendhagyó változó sebes-
ségkorlátozáshoz is igazodni tud-
jon, ezért olyan típus került kivá-
lasztásra, melynél lehetőség van 
a szabály beállítására, így a táb-
la hol 50, hol pedig 60 kilométer/
óra sebességhatár átlépésekor ad 
fi gyelmeztető „lassíts” jelzést.

Ledes táblák a zajcsökkentésért

Óbuda-Békásmegyer Közte-
rület-felügyelete és az itt élők 
is rendszeresen találkoznak 
azzal a jelenséggel, hogy so-
kan sajnos úgy gondolják: a 
kertjeikben, háztartásukban 
keletkező zöldhulladékot ki-
rakhatják a közterületre, mert 
onnan úgy is elszállítják. E té-
ves gondolkodás rengeteg 
pluszköltséget és munkát 
okoz, hiszen a zöldhulladék 
kihelyezésének és elszállítá-
sának van legális módja. 
Mindannyiunk érdeke a kör-
nyezettudatos életvitel, amely 
az egymás iránti felelősség-
tudatot is jelzi.

Visszatérő problémát 
jelent az Óbuda-Bé-

kásmegyer több pontján 
megjelenő, illegálisan a 
közterületre kihelyezett 
zöldhulladék. A háztartá-
sokban, kertekben renge-
teg zöldhulladék keletke-
zik, melyet sokan a köz-
területekre hordanak ki.

Ennek illegális elhelye-
zése pedig éppúgy sza-
bálytalan és büntetendő, 
mint a kommunális, vagy 

bármely más hulladék le-
rakása, ezen felül pedig 
kezelése és elszállíttatá-
sa indokolatlan mértékű 
feladatot és költséget je-
lent a Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügye-
lete számára.

Az intézmény köz-
tisztasági csoportjának 
munkatársai folyamato-
san derítik fel az újabb és 
újabb helyszíneket, az el-
szállításban részt vesz a 
felügyelet gépjármű-el-

szállításra rendszeresített 
teherautója is, hogy egy-
szerre nagyobb mennyi-
ségű zöldhulladék elszál-
lítását tudják megoldani. 
A frekventáltabb hely-
színeket visszatérően el-
lenőrzik, mobil kamerák 
segítségével igyekeznek 
megelőzni az újabb hul-
ladéklerakásokat.

Mi a teendő 
a zöldhulladékkal?

A kerti zöldhulladék já-
ratszerű begyűjtését a Fő-
városi Közterület-fenn-
tartó Zrt. munkatársai 
2019. március 4-től no-
vember 29-ig végzik Bu-
dapest zöldövezeti terü-
letein. Az elszállítás he-
tente egyszer, a szolgál-
tatási körzetre vonatkozó 
napon, a III. kerület ese-

tében HÉTFŐN törté-
nik. Az FKF a zöldhulla-
dékot kizárólag az FKF 
Nonprofi t Zrt. logójával 
ellátott KERTI ZÖLD-
HULLADÉKGYŰJTŐ-
ZSÁK feliratú, biológi-

ailag lebomló hulladék-
gyűjtő zsákokban szállítja 
el. A zsákok szavatossá-
gi ideje anyagukból adó-
dóan rövidebb, így kér-
jük, megvásárlás után mi-
előbb használják fel.

Kérik, hogy a kerti zöldhulladékot ne helyezzék a 
közterületre, mert ezzel a környezetet károsítják. 
Amennyiben ilyen jelenséget tapasztalnak Óbu-
da-Békásmegyer bármely pontján, vagy a mun-
kavégzéssel kapcsolatban tennének észrevételt, 
a hatékony és gyors intézkedés érdekében meg-
tehetik a közterület-felügyelet +36-1-453-2618-
as, éjjel-nappal hívható telefonszámán, vagy a 
www.obkf.hu honlapon keresztül.

Harc az illegális zöldhulladék kihelyezése ellen

A Bogdáni úti buszvégállomás kopott kővirágtartóiba oá-
zist varázsoltak a BKV dolgozói. Virulnak a mályvák és a 
különböző zöld növények

Virágos buszvégállomás

Fotó: Zumpf András
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Nagy Imre és társai újratemetése, 
valamint a rendszerváltás 30. évfor-
dulója alkalmából június 16-án 
nagyszabású Szabadságkoncertet 
rendeztek a Hősök terén több ma-
gyar együttes és énekes részvételé-
vel, köztük az óbudai kötődésű Kiki-
vel. A több tízezres tömeg a zene 
felcsendüléséig a nagy kivetítőn lát-
hatta a rendszerváltó politikusok 
visszaemlékezéseit, majd felcsen-
dültek az ismert dalok.

Az 1956-os mártírok újrate-
metésének 30. évforduló-

ja alkalmából tartott rendezvé-
nyek zárásaként, a nevezetes dá-
tumon, június 16-án, vasárnap 
késő délután még napsütésben 
gyülekeztek a Szabadságkon-
certre kíváncsiak, estére azon-
ban beborult, sőt eleredt az eső, 
de ennek ellenére is megtelt a 
Hősök tere. A Műcsarnok előtt 
felállított nagyszínpad is megtelt 
a Liszt Ferenc (kibővített) kama-
razenekar tagjaival, valamint vo-

kál énekesekkel. Nagy Feró szo-
kásos stílusában vezette a mű-
sort és beszélt az „ő” rendszer-
változásáról, majd úgy a kon-

certfolyam felénél bekonferálta 
az Emelet Együttest, Kikivel az 
élen, aki a régi ismert dalokból 
adott elő néhányat nagy siker-

rel. Az énekes kötődik Óbudá-
hoz, hiszen hosszú évekig itt la-
kott. A zenekar szerzője, zongo-
ristája Berkes Gábor ős-óbudai, 
de a gitáron játszó Bogdán Csa-
ba is a kerületben él.       (temesi)

Szabadságkoncert

A Fradi híve évtizedek óta, 
évekig a Ferencváros kö-
lyökcsapatának igazolt tag-
ja volt, de az öregfi úk együt-
tesében is rúgta a bőrt. Ba-
lázs Fecónak még a neve is 
a focira rímel… A kerüle-
tünkhöz kötődő Kossuth-dí-
jas zenész minden nyilatko-
zatában szívesen emlékezik 
vissza a „nagy” Fradira és 
annak talán legnagyobb já-
tékosára, a Császárra, az 
Aranylabdás Albert Flórián-
ra, aki éppen hatvan éve 
húzta fel először a váloga-
tott mezt.

Foci, foci és foci… Ez 
volt a zenén kívül a 

másik szenvedélyem. Ta-
lán nem hangzik dicsek-
vésnek, ha elmondom, 
hogy elég tűrhetően rúg-
tam a bőrt. Néhány éven 
keresztül a Ferencváros 
kölyökcsapatának iga-
zolt tagja voltam. De ha 
éppen nem volt edzés, és 
a zongoraleckével is vé-
geztem már, akkor örö-
kösen ott rúgtam a lab-
dát a srácokkal a Bakáts 
téren vagy a környező te-
rek valamelyikén. Hatal-
mas csatákat vívtunk! A 
kölyökcsapatnak is jól 
ment akkoriban, és én 
néha eljátszottam a gon-
dolattal, hogy magam is 
híres focista leszek – ol-
vashatjuk Új évszakok 

című könyvében, ám en-
nek az álomnak épp egy 
meccsen bekövetkezett 
hatalmas esés vetett vé-
get. Eltört a bal csukló-
ja pont egy zongoravizs-
ga előtt és választani kel-
lett a versenysport és az 
előadóművészi pálya kö-
zött. Az utóbbit válasz-
totta, de azért nem mon-
dott örökre búcsút a lab-
darúgásnak, azon kívül, 
hogy rendszeresen ki-
járt évtizedekig a Fra-
di meccsekre, szabad-
idejében focizott is, nem 
is akárkikkel, szeretett 
egyesületének legna-

gyobbikjaival az öregfi -
úk csapatában, vasárnap 
délelőttönként a Népli-
getben. 

- Hacsak tehetem – em-
lékezik Fecó –, ott rúgom 
a bőrgolyót a Ferencvá-
ros edzőpályáján az ál-
talam ismert legnagyobb 
focisták egyikével, Al-
bert Flóriánnal és a töb-
biekkel(…) Az Ernő ut-
cában, ahol a családom-
mal éltem, az egykori le-
gendás labdarúgó, Sző-
ke Pista közeli szomszé-
dunk volt, velünk szem-
ben pedig Rákosi Gyu-
sziék laktak.”

E g y e t l e n 
Aranylabdá-
sunk Albert 
Flórián is szí-
vesen beszélt 
annak idején 
Balázs Fecó-
ról, mint lab-
d a r ú g ó r ó l , 
idézzük: „Sze-
retek Fecóval 
focizni, mert 
nemcsak ve-
szi, de adja is a 
lapot. Hátulról 
irányít. Mond-
hatom, iga-
zi sportember. 

Természetesen nemcsak 
a fi zikai teljesítményére 
értem ezt, hanem a szel-

lemiségére. Ahogy veszí-
teni tud, és ahogy – csak 
nagyon ritkán! – nyer-
ni. Remélem, még hosz-
szú éveken át rúghatjuk 
egymással a labdát a klub 
gyepszőnyegén.”

Ez a „hosszú évek”, 
2011-ig, Albert Flórián 
haláláig tartott, de Balázs 
Fecó szíve se engedte to-
vább… Bár a Fradi sze-
retete mindig nagy lán-
gon lobogott benne, ter-
mészetesen most is, de 
súlyos szívműtétje óta 
már nem rúgja a labdát. 
Azért a tévé képernyőjén 
keresztül nyomon követi 
az FTC mérkőzéseit. 

Temesi László  

„A Ferencváros kölyökcsapatának igazolt tagja voltam”

Balázs Fecó, a focirajongó

Albert-pálya…
Albert Flórián 1941. szeptember 15-én született 
Hercegszántón. Huszonkét évig volt az FTC labda-
rúgója, a magyar válogatottban pedig tizenhat éven 
át ontotta a gólokat, 75 meccsen 31-szer volt ered-
ményes. Először 1959. június 28-án, éppen 60 éve 
húzta magára a válogatott mezét. Nem volt tizenhét 
sem, amikor bemutatkozott az FTC felnőtt csapatá-
ban, 1958 őszén két góllal nyitott a Diósgyőr ellen. 
Egy VVK-győzelem, négy magyar bajnoki arany és 
1 MNK-siker a zöld-fehérekkel, három gólkirályi cím, 
két világbajnokság (1962-ben a torna társgólkirá-
lya), és a legnagyobb egyéni elismerés, az 1967-es 
Aranylabda. Olimpiai bronzérem és Eb-bronz. 
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Ismét eltelt egy év, így hát újra jelentkeznek a Szi-
get szervezői: egyrészt, hogy türelmet kérjenek az 
augusztus 7. és 13. közötti fesztivál okozta esetle-
ges kellemetlenségért, másrészt, hogy biztosít-
sák a kerület lakóit arról, továbbra is mindent 
megtesznek azért, hogy minél kevesebb kellemet-
len nyomot hagyjon ez az egy hét, viszont annál 
több kellemes élményt azoknak, akik ellátogatnak 
a rendezvényre. Kádár Tamással, a Sziget Szerve-
zőiroda cégvezetőjével beszélgettünk.

Erős zenei program
- Tavaly elnyerték a „Legjobb zenei felhoza-
tal” díját, Európa legnagyobb fesztivál-meg-
mérettetésén. Idén milyen kínálattal próbál-
nak megfelelni a rangos elismerésnek? 
- Több szempontból is kimagasló az idei Szi-
get Nagyszínpadának felhozatala. Egyrészt a 
korábban elindított növekedési stratégiát kö-
vetve a tavalyihoz képest is megnöveltük a 
fő fellépőkre szánt összeget, ennek köszön-
hetően a hét fesztiválnapra kilenc headliner 
kategóriás előadót, zenekart sikerült elhoz-
nunk. Idén tehát két napon is előfordul majd, 
hogy a headliner-ek előtt is headliner ját-
szik, mint például az utolsó napon a Foo-
Fighterst megelőző TwentyOnePilots vagy a 
szombati The National - Macklemore „kom-
bó”. Az pedig külön öröm számunkra, hogy 
olyan aktuális világsztárokat sikerült idén 
felsorakoztatnunk, akik különböző műfa-
jokban egy széles, változatos rajongói bá-
zist ölelnek fel. Elég, ha csak a Post Malone 
- EdSheeran - FooFighters „ívet” említjük.

Újítások a Szigeten
- Az előző évekhez képest miben tértek el, 
milyen újdonságokat láthatunk? 
- Idén először, a Sziget Love Revolution 
kampányának elemeit megerősítve a Nagy-
színpadon szerepet kapnak olyan, a szerve-
zők által meghívott vendégek, mint példá-
ul Dr. Jane Goodall ENSZ békenagykövet 
és környezetvédő, Emi Mahmoud költő, ak-
tivista és UNHCR jószolgálati nagykövete. 
Videó üzenetben közvetíti gondolatait AlGo-
re, volt amerikai alelnök, a The ClimateRea-
lity Project elnevezésű civil szervezet alapí-
tója. Szeretnénk a magunk módján felhívni 
a fi gyelmet a Love Revolution legfontosabb 
ügyeire, és ehhez igyekeztünk a szó valódi 
értelmében vett „infl uencereket” megnyerni.
- Milyen konkrétumokat emelne ki, amiket a 
környezet védelme érdekében tesznek? 
- Az idei Sziget Fesztivál továbbra is külö-
nös fi gyelmet fordít a környezetvédelemre, 
illetve a Green Sziget Center program hely-
színén a klíma start-upok világába nyerhet-
nek betekintést a látogatók. 
- A fesztivál környezetvédelmi intézkedéseinek 
központjában a műanyag hulladék csökkenté-
se, a víztakarékosság, valamint a Duna meg-
óvása áll. A tavalyról már ismert re-pohár rend-
szer idén is folytatódik, ami azt eredménye-
zi, hogy mintegy 1,5 millió egyszer használa-
tos műanyag poharat fognak kiváltani a „több-
utas” poharak. Tavaly a „Don’tSuck - Ne szívd 

meg” szívószál-mentes kampány 60 százalék-
kal csökkentette a szívószál használatot.

Szívószál-mentes üzenet 
- A nagy sikernek köszönhetően idén egy to-
vábbfejlesztett változattal igyekszünk még 
jobban csökkenteni ezt az arányt: már a szí-
vószálak önkiszolgáló pultra helyezését sem 
támogatja a Sziget, illetve, a központi ártáb-
lákra is felkerül a szívószál-mentes üzenet. 
Azok a látogatók, akik mégis ragaszkodnak 
a szívószálhoz, papírból készült, 100 száza-
lékban újrahasznosítható alternatívával szür-
csölhetik az italokat. A szívószálak mellett 
a vendéglátóhelyek nem újrahasznosítha-
tó hulladékainak csökkentésére is különös 
hangsúlyt fektet a fesztivál. Az eddig beve-
zetett értékesítési szabályokon túl nejlon-
zacskót egyáltalán nem lehet forgalmazni, és 
az ételek kiadásakor lebomló tányérokat és 
evőeszközöket használnak majd.
- Az itt élőket a környék rendezettségének 
visszaállítása mellett a zajhatások foglalkoz-
tatják leginkább. Mire számíthatnak idén? 
- Természetesen a fesztivál ideje alatt külön-
böző technikai megoldásokkal különös fi -
gyelmet fordítunk a talajterhelés csökkenté-
sére. És mindent megteszünk, mindenki ja-
vára, hogy eredeti állapotban adjuk vissza a 
nagyközönségnek a Szigetet, aminek az inf-
rastruktúráját az elmúlt időszakban mi ma-

gunk is nagyban fejlesztettük, kezdve a futó-
pálya felújítástól egy közvécé kialakításáig. 
A zajterheléssel kapcsolatban pedig évről év-
re kevesebb panasz érkezik hozzánk, ami azt 
bizonyítja, hogy hatékonyak a törekvéseink. 
Idén is a kerület vezetőivel közösen, mérve 
a környék különböző pontjait, a Sziget előtt 
beállítjuk a hangerőt, használjuk a jól bevált 
„limitert”, ami nem engedi, hogy emberi be-
avatkozás felhangosítsa a koncerteket, a sza-
badtéri színpadokon irányított hangrendszert 
alkalmazunk, ami csak a közönség felé irá-
nyul. A Nagyszínpad műsorát 23-órakor le-
állítjuk, és onnantól hangszigetelt sátrakban 
folynak a programok és a legnagyobb sátrak-
hoz hangterelő falat is építünk. 

Biztonság, rend, türelem
- Mit tesznek a környék biztonságáért, a zök-
kenő-mentesebb közlekedés biztosításáért? 
- A külső biztonságért folyamatos az együtt-
működés a BRFK-val, valamint Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-felügyeletével. Közö-
sen zárjuk le az érintett területeket. Képzett 
személyzet segíti a forgalomtechnikai terv 
betartását, valamint egy külön külső hul-
ladékbegyűjtő kommandót is létrehozunk, 
hogy azonnal tudjunk reagálni az esetleges 
lakossági panaszokra. A legközelebb eső in-
gatlanok mobilkerítéssel való lehatárolásáról 
is mi gondoskodunk.                           Sz. Cs. 

A Sziget Fesztiválra idén is vár-
ják a lelkes önkéntesek jelent-
kezését, akik szeretnének egy 
világszínvonalú esemény ku-
lisszái mögé látni, megismerni 
az ott folyó munkát és ezzel ta-
pasztalatot szerezni.

A Sziget felépülését és 
működését ismerhe-

ti meg, aki időben jelentke-
zik önkéntesnek a fesztivál-
ra. Az önkéntes munka kü-
lönböző területeken kínál ta-

pasztalatszerzési lehetősé-
geket, legyen az a beenge-
désnél a gördülékeny hala-
dás segítése, a programhely-
színeken folyó munka támo-
gatása, a kempingek vendé-
geinek tájékoztatása vagy 
a fesztivál környezetvédel-
mi feladatainak ellátása.
A fesztivál különböző felada-
tainak elvégzésében az ön-
kéntesek napi 6 órát vesznek 
részt, amiért Sziget bérletet, 
napi egy meleg étkezést és 

önkéntes pólót biztosítanak 
a szervezők, valamint egy re-
mek közösség tagjaként ve-
hetnek részt a fesztiválon. 
Idén közel 100 feladatkör be-
töltésére várják a jelentke-
zőket. Az önkéntességhez a 
fesztivalonkentes.hu oldalon 
történő regisztráció után egy 
meghallgatáson és egy orvo-
si munka alkalmassági vizs-
gálaton kell részt venni. Bő-
vebb infók a fesztivalonken-
tes.hu oldalon.

Odafi gyelnek a hangerőre és a környezetre a Szigeten

Idén is várják az önkénteseket
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Szent Annáról, Szűz Mária édesany-
járól emlékeznek meg a kereszté-
nyek július 26-án. A néphagyomány 
szerint ezt a napot az asszonyoknak 
szentelték, ekkor a nőknek nem volt 
szabad mosniuk, sem nehéz fi zikai 
munkát végezniük. 

Az Újszövetség még nem 
tesz említést Szűz Mária 

szüleiről. Csak a középkorban, 
a második század táján terjedt 
el Szent Anna története, aki 
szentéletű asszony volt, de so-
káig terméketlen, hiába vár-
ta férjével, Joachimmal a gyer-

mekáldást. Hosszú böjtölés és 
imádkozás után született két 
lánygyermeke, mindkettőnek a 
Mária nevet adta. Anna a ha-
gyomány szerint július 26-án 
halt meg, és szinte azonnal a 
keresztény szentek közé emel-
kedett. Azóta ő az anyák, há-
zasságban élők, az özvegyek, 
gazdasszonyok, a járványos be-
tegségben szenvedők és a hal-
doklók pártfogója. Sok asszony 
hozzá folyamodik segítségért, 
az ő tiszteletére böjtölnek, mert 
ő a meddő, a várandós és a szü-
lés előtt álló nők védőszentje. 

Magyar sajátosságok
Néprajzkutatók azt találták, 

hogy hazánk egyes vidékein 
Nagyboldogasszonyt hol Szent 
Annával, hol Máriával azono-
sították. Az ősi magyar hagyo-
mány szerint Nagyboldogasz-
szony maga a termékenység, 
ezért az asszonyok hozzá imád-
koztak gyermekáldásért. Az év-
századok során azután össze-
mosódott az ősi és a keresz-

tény hagyomány, a XIX. szá-
zadra már sok faluban a meddő 
asszonyok a pünkösdöt köve-
tően kilenc kedden át böjtöltek 
és imádkoztak Szent Annához, 
Nagyboldogasszonyhoz, hátha 
meghallgatásra találnak. 

Búcsújáró helyek
Magyarországon Szűz Má-

ria után Szent Anna személye 
körül alakultak ki legnagyobb 
számban búcsújáróhelyek. A le-
gismertebbek Nagyfalva, Kört-
vélyes, Sükösd és Szany. Szí-
nes mondai hagyománya ré-
vén a leghíresebb a székelyföl-
di Szent Anna-tó a szélén ál-
ló kápolnával. A legenda sze-
rint két gonosz, zsarnokosko-
dó, felfuvalkodott főúri test-
vér lakott két szomszédos vár-
ban, akik mindenben le akar-
ták győzni egymást. Így, mi-
kor egyikük arannyal, gyé-
mánttal díszített, hat gyönyörű 
ló vontatta hintón ment át test-
vére várába, hogy eldicseked-
jen új szerzeményével, a másik 

válaszul kiválasztott nyolc szép 
szűz jobbágylányt, és őket fogta 
be a kocsija elé. Felszerszámoz-
ta őket, de a lányok vonakodtak 
elhúzni a kocsit, ezért ostorá-
val a legszebbiken végigvágott. 
Anna volt ennek a lánynak a ne-
ve, aki összeesett, és átkot mon-
dott a vár urára. Isten meghall-
gatta és a vár gazdájával együtt 
elsüllyedt, helyén szép tó kelet-
kezett. A többi lány hazament 
szüleihez, Anna ottmaradt, a fé-
nyes szerszámok árából kápol-
nát emeltetett, és ezen a helyen 
élt haláláig.  

Az Anna-nap utáni vasárnap 
régen búcsúkat tartottak. A bú-
csú a falu temploma védőszent-
jének ünnepét jelentette. Ilyen-
kor különböző árusok, mézeska-
lácsosok, céllövöldések jöttek a 
falvakba. Rokonok, ismerősök lá-
togatták meg és látták vendégül 
egymást, estig tartottak a mulat-
ságok. Ebbe a sorba illik a ma is 
létező füredi Anna bál. 

(A képen Leonardo da Vinci: 
Szent Anna harmadmagával)

Anna-napi szokások, hagyományok

Nők védőszentje, betegek pártfogója

Az Anna-napi búcsúk idejére minden-
féle fi nomságokkal készültek az asz-

szonyok, hiszen szokás volt ilyenkor a ro-
konlátogatás, a baráti összejövetel. Az ün-
nepi ebéd jellemzően húsleves, liba- vagy 
kacsapecsenye, többféle aprósütemény 
volt. Gyümölcs, sajt is került az asztalra, 
és persze nem hiányoztak a jóféle fehér és 
vörösborok sem. Napjainkban már kevésbé 
elterjedt szokás az Anna napi búcsú, de csa-
ládi, baráti vendégfogadáshoz átvehetünk 
ötleteket a korábbi hagyományokból. 

Tárkonyos csirkemájas leves
Hozzávalók: 25 dkg szív nélküli csirke-

máj, 3 db sárgarépa, 2 db fehérrépa, 1 db 
zeller, 1 fej vöröshagyma, 2 cikk fokhagy-
ma, 1 evőkanál tárkony, 1 dl főzőtejszín, 3 
evőkanál citromlé, 1 evőkanál kacsazsír.

Elkészítés: a hagymát kockákra vágjuk és 
elkezdjük dinsztelni a kacsazsíron. A meg-

tisztított zöldségeket a gyufaszálnál ki-
csit vastagabb csíkokra vágjuk, a hagymá-
hoz adjuk, és együtt dinszteljük. Hozzáad-
juk a zúzott fokhagymagerezdeket, a tár-
konyt, felöntjük vagy két liter vízzel, sóz-
zuk, borsozzuk. Ha forr a leves, hozzáadjuk 
a megtisztított csirkemájat, még vagy húsz 
percig főzzük, akkor hozzáadjuk a tejszínt. 
Még forraljuk egy kicsit, majd a tűzről le-
véve ízesítjük a frissen facsart citromlével. 

Almával sült kacsacomb
Hozzávalók: 4 db kacsacomb, 4 db alma, 

só, bors, borókabogyó, kakukkfű ízlés sze-
rint, 4 evőkanál olaj.

Elkészítés: az olajat felforrósítjuk egy 
serpenyőben, a kacsacombokat átsütjük ol-
dalanként 3-4 perc alatt. Kivesszük, sóz-
zuk, borsozzuk, egy hőálló tálba rétegezve 
lerakjuk a combokat, és a meghámozott, ki-
magozott, cikkekre vágott almákat. Rakunk 
bele pár szem borókabogyót, kakukkfű le-
vélkéket, kevés vízzel felöntjük, és lassú tű-
zön 2 vagy 2,5 óra alatt megsütjük. Mikor 

megpuhult a hús, levesszük a tál fedelét és 
megpirítjuk a combok tetejét. Az almát pép-
pé turmixoljuk, és szószként tálaljuk a sült 
combok mellé, amihez főtt burgonyát adha-
tunk köretként. 

Túrós szelet
Hozzávalók: 30 dkg fi nomliszt, 30 dkg 

porcukor, 1 csomag sütőpor, 1 csomag va-
níliás cukor, 50 dkg tehéntúró, 3 dl tejföl, 4 
db tojás, 10 dkg margarin, 5 dl tej. 

Elkészítés: a lisztet a porcukorral, sütő-
porral, vaníliás cukorral jól összekeverjük. 
Egy közepes tepsit jól kikenünk marga-
rinnal és beleszórjuk a lisztes keverék fe-
lét, rárakjuk a túrót, meglocsoljuk tejföl-
lel, majd a maradék lisztes keveréket is el-
osztjuk rajta. A tojások fehérjét kemény 
habbá verjük, beletesszük a tojások sárgá-
ját, hozzáadjuk a puha margarint és a tejjel 
jól összekeverjük. Ezt a masszát ráöntjük a 
lisztes keverékre, és előmelegített sütőben 
készre sütjük. Amikor kihűlt, meghintjük 
porcukorral. 

Finomságok rokoni, baráti összejövetelekre
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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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Rejtvényünkben Csernus Valéria: Nyári varázs című 
verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függő-
leges 32a. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: P. D. B. 
E.). 13. Muhammed …, indiai költő (1877-1938). 14. Hor-
gászkellék. 15. A fa dísze. 16. Ismert zenészünk, András. 
18. Római kilencvenkilenc. 20. Ara betűi keverve. 21. Nudli 
mássalhangzói. 22. Fél tucat. 24. Brit hosszmérték. 27. Luna 
egynemű betűi. 28. Latin kötőszó. 29. Volt telefontársaság. 
31. Viszonylag megfelelően. 33. Nagyon édes. 34. Thomas 
Mann egyik hőse. 36. Bár megfordult! 37. Kozák parancs. 
39. Mindent dönt. 40. Madagaszkári és egyiptomi autók je-
le fordítva. 41. Éktelen zselé! 42. Pl. számítógép-egység. 43. 
Angol játék. 44. Digitálist megelőző műsorszórás volt. 46. 
John …, brit miniszterelnök volt. 48. Némán tud! 49. Margó 
része! 50. Hacsaturján keresztneve. 52. Kacsa mondja. 53. 
Izomkötő szövete. 54. Tenisznél kinn van, fonetikusan. 56. 
Egymást követő magánhangzók. 58. Zavarom. 59. Autó je-
le, IRQ. 61. … Gobbi, operaénekes. 63. Electric Light Or-
chestra zenekar névelővel. 
FÜGGŐLEGES: 1. A Micimackót írta. 2. Gátolva lett. 3. 
Szalonnát főz. 4. Nárcisz része! 5. Könnyű fém vegyjele. 6. 
Szintén. 7. Cigarettázik. 8. Belvárosi utca. 9. IIII. 10. Ha-
mis. 11. Düledező épület fordítva. 12. Fogászok használ-
ták. 17. …man, amerikai fi lmhős. 19. Fluor, klór és oxi-
gén vegyjele. 22. Fejdísz. 23. Attakban van. 25. Az űrhajós 
Armstrong keresztneve. 26. Egyfajta bizalmas megszólítás. 
29. Sportruha. 30. Idegen szabadság. 32. Linda …, ameri-
kai sorozatszínész (pl. Dallas). 32a. Az idézet második so-
ra (zárt betűk: S. F. O. A.). 33. Ünnepélyes rendezvény. 
35. … Dahl, angol nyelvű novellista volt (1916-1990). 38. 
Erszényes állat. 39. Római viselet volt. 40. Halotti lakoma. 
42. Múzeumigazgató is volt írónk, Ferenc. 43. Csúcs. 45. A 
lantán vegyjele. 47. Régi templomáról is ismert dunántúli község. 48. Visszafelé eláraszt. 51. Enyém a németeknél. 53. …-mozog. 53a. Revel egyesült az 
egyiptomi mitológiában. 55. Hajófar. 57. Ez oroszul. 58. Kergeté. 60. Két Kelvin. 61. TeleSport. 62. Indíték. 63. Névelő.

Nyári varázs

Jócskán benne vagyunk a 
bringás szezonban, a hónap-
ról hónapra meghirdetett 
óbudai bringásreggelik is vil-
lámgyorsan megtelnek a re-
gisztrálókkal. A Bike & Bre-
akfast szervezői a bringás-
reggelizők mellett szeretnék, 
ha a kerékpáros közösség 
újabb közös aktivitással erő-
södne, ezért újabb minikam-
pányba kezdenek, ami talán 
kedvet csinál másoknak is, 
hogy kerékpárra pattanjanak.

A kampány valójá-
ban egy fotópályá-

zat, amely a te és a kerék-
PÁROD néven indul el a 
májusi bringásreggeli he-
tében. Lényege, hogy a 
szervezők arra kíváncsi-
ak, miért alkot nyerő pá-
rost egy kerékpáros a ke-
rékpárjával. Az erről szó-
ló fotókat a kampány on-
line felületére lehet feltöl-
teni a www.bikeandbre-
akfast.hu weboldalon. A 
képek születhetnek spon-
tán, de be is lehetnek ál-
lítva, szerepelhet raj-
ta egy páros, vagy bará-
tok és munkatársak közö-

sen a kerékpárjaikkal, lé-
nyeg, hogy a kerékpáro-
zás szeretetéről szóljanak 
a beküldött fotók.

A fotópályázat egész 
nyáron és ősszel is tart, 
a képeket folyamatosan 
lehet feltölteni októ-
ber 20-ig. Arra kell 

csak ügyelni, hogy egy 
e-mail címmel havonta 
csak egyetlen fotó tölt-
hető fel. De bárki tölthet 
fel fotót, nem feltétel, 
hogy valaki III. kerüle-
ti legyen vagy sikeres 
regisztrációval rendel-
kezzen valamelyik brin-

gásreggeli eseményére. 
A felkerült fotókra sza-
vazni lehet, a legtöbb 
szavazatot kapó, kö-
zönségdíjas kép nyere-
ményben részesül, ame-
lyet a szezonzáró brin-

gásreggelin hirdetnek 
ki. De ezen kívül továb-
bi nyereményhez jut a 
zsűri által kiválasztott 
alkotás, illetve a szava-
zók között is ajándékot 
sorsolnak majd ki.

Bringázz, fotózz és pályázz!

Számítástechnika szépkorúaknak
Augusztus 13-án kezdődik az „Ismerkedés a szá-
mítógéppel és az internettel. Idősebbek is elkezd-
hetik!” című tanfolyam következő kurzusa. Érdek-
lődés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-
221-4938-as telefonszámon. Mindenkit vár a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhax-
ler” Egyesület.

Aranyérmes veterán triatlonos
Öregember nem vénember. Ezt bizonyította az Óbu-
dán élő, Jánosi György 78 éves veterán triatlonista, 
aki Marosvásárhelyen fi gyelemre méltó eredményt 
ért el. A Ferencváros színeiben rajthoz állt ősz ha-
jú versenyző az ETU Multisport European Cham-
pionchips-Sprint Duatlon viadalon a 75-79 évesek 
csoportjában top formában versenyzett, egy angol 
és egy német vetélytársát megelőzve elsőként ért 
célba. Jutalma: Európa-bajnoki aranyérem.  
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A sárgabarack

A lédús és édes sárgabarack a nyár igazi sztár-
ja. A rózsafélék családjába tartozó gyümölcs ál-
talában június végétől augusztus elejéig terem, 
hamar leérik. 

Amíg lehet, érdemes minél többet fo-
gyasztanunk belőle, mert igen magas 

az A- és C-vitamin tartalma, kálium, kal-
cium és foszfor is található benne. Emiatt 
a gyümölcs kedvezően hat a zsíranyagcse-
rére, érvédő hatású, serkenti a máj méreg-
telenítő működését, késlelteti az időskori 
látásromlást, erős rákellenes hatású. Segí-
ti az immunrendszer egészségének megőr-
zését, rendkívül magas víztartalma miatt 
hidratál és méregtelenít, jó hatással van a 
vérnyomásra is. A sok víz miatt kevés ka-
lória van benne, így az egyik legjobb fo-
gyókúrás gyümölcs. 

A piacon vagy boltban megvett barack fel-
dolgozásával vagy megevésével nem érde-
mes várni, mert utánérő, gyorsan megpu-
hul. Hűtőben csak az ép szemek tartható-
ak el egy-két hétig, fagyasztani nem lehet, 
mert felolvasztás után lottyadt lesz. Sok-
féleképp fogyaszthatjuk, gyümölcsleves-
be, süteménybe, köretbe vagy lekvárnak, 
amely formában a legismertebb. Néhány 
receptben adunk  ötletet ahhoz, mennyifé-
leképpen használhatjuk fel a barackot. 

Gyümölcsleves 
Hozzávalók: 50 dkg sárgabarack, fél cit-
rom, 5 evőkanál cukor vagy méz, pici só, 
1 kávéskanál fahéj, 5 szem egész szegfű-
szeg, 2 dl tejszín, 1 evőkanál liszt. 
Elkészítés: kimagozzuk, meghámozzuk a 
barackokat, egy liter vízben feltesszük főni, 
beletesszük a cukrot, sót, a citrom kifacsart 
levét,  a többi fűszert. Addig forraljuk, am-
íg a barack megpuhul, majd a tejszínben 
elkeverjük a lisztet,  beleöntjük a levesbe. 
Lehűtve tálaljuk. 

Barackos karaj
Hozzávalók: 80 dkg csont nélküli karaj, 2 
fej hagyma, 4 evőkanál kristálycukor, 4 evő-
kanál citromlé, 1 kis doboz sűrített paradi-
csom, 1 kávéskanál őrölt bors, 5 dkg vaj, 5 

dl paradicsomlé, 2 dl víz, 1 evőkanál piros-
paprika, só, ételízesítő, 50 dkg sárgabarack. 
Elkészítés: a karajszeleteket vajon egy tef-
lonedényben átsütjük, jénai tálba rakjuk. A 
karikára vágott hagymát a sütésből vissza-
maradt zsiradékon megdinszteljük, hozzá-
adjuk a paradicsomokat, a fűszereket, a 
citromlét. Összeforraljuk, ráöntjük a hús-
ra, fedő alatt a sütőben vagy negyven per-
cig pároljuk. Ha letelt az idő, a megtisztított 
félbevágott barackokat a hús tetejére rak-
juk és még egy negyed órát együtt sütjük, 
majd sült burgonyával tálaljuk. 

Pite
Hozzávalók: 15 dkg margarin, 20 dkg cu-
kor, 3 tojás, 1 csomag vaníliás cukor, 20 
dkg liszt, 1 csomag sütőpor, tetejére 2 evő-
kanál zsemlemorzsa, 50 dkg sárgabarack, 
3 evőkanál porcukor. 
Elkészítés: habosra keverjük a margarint a 
cukorral, vaníliás cukorral, a tojások sárgá-
jával, majd hozzákeverjük a liszttel elkevert 
sütőport, és végül óvatosan beleforgatjuk 
a tojások habbá vert fehérjét. Kizsírozott, 
lisztezett tepsibe öntjük, tetejét meghint-
jük zsemlemorzsával, és magházukkal le-
felé ráfektetjük a megtisztított, kimagozott, 
félbe vágott barackokat. Meghintjük porcu-
korral, és előmelegített sütőben megsütjük. 

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András

Ingyenes szabadtéri minikoncertek a város legszebb 16 pontján. Az idén ötödik évadát kez-
dő Zenélő Budapest Európában egyedülálló turisztikai és zenei kezdeményezésnek tekint-
hető. Idén június 1. és augusztus 18. között – megőrizve a korábbi helyszíneket és stíluso-
kat – újabb tematikákat mutat be a program. Így kibővül a zenei kínálat a kávéházi és szak-
rális zenével, valamint a jazz tematika is erősödik. Emellett 2019-ben újdonság, hogy két új 
helyszínen – a Magyar Nemzeti Múzeumban, valamint a Millenáris Parkban – gyerekprogra-
mok, ez utóbbi helyen és a Várkert bazárban pedig ifjúsági koncertek gazdagítják tovább az 
eddig is széleskörű koncertkínálatot. Részletek a www.zenelobudapest.hu honlapon.

Zenélő BudapestHahota
- Jean! Locsoljon a földre jó sok vizet!
- Miért, uram?
- Mert ég a lábam alatt a talaj.

* * *
- Pincér! Ez a hús teljesen nyers! Maga szerint ez 
rendben van?!
- Érdekes, a tigris a konyhában nem tiltakozott...

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

* * *
- Te, én olyan ideges vagyok, hogy mindjárt felrob-
banok!
- Még csak az kéne! Akkor meg szétszórt leszel!

* * *
Ha valami gondom van, dalra fakadok. Aztán rá-
jövök, hogy a hangom sokkal tragikusabb, mint a 
problémám. 

FILMCSEMEGE A DUNA-PARTON. A fi lmek szerelmeseinek készültek ínyenc-
séggel a Fellini Római Kultúrbisztróban: a Bolti tolvajok című japán fi lmet vetí-
tették a Duna-parton június 26-án este. Az alkotás – mely Cannesban 2018-ban 
Arany Pálma-díjat kapott – a japán kultúrában szokatlan „foglalkozást” választó 
család mindennapjait mutatja be. A néző jegyet vált egy érzelmi hullámvasútra.
MAGYARORSZÁGI SZECESSZIÓ FÉNYKÉPEKEN. Bagyinszki Zoltán fotog-
ráfi áiból látható kültéri árkádkiállítás szeptember 5-ig 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 képi vi-
lág került. Egyik kedvenc témája az európai rangú hazai szecessziós építészet. 
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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, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
munkalapcsere … 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

 Kéménybélelés, kondenzációs kazánok 
bekötése, szerelt kémény építés, szakvéle-
mény ügyintézéssel. Tel: 06203271888
 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

Egészség
 Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását 
vállalom. Hívjon bizalommal! 06-20-980-3957
 Fogsorkészítés: 40.000.-, fogsorjavítás: 
3.900.-, alábélelés: 15.000.-. Kérésre házhoz 
megyek. T: 06-20-927-6967

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
 Matematika, analízis, fi zika, kémia pót-
vizsga-felkészítés minden szinten önnél! 
0620/943-30-75

 

Régiség
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154 Nyitva: H-Sz 10-17, Cs 10-19
 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
 Régiség, numizmatika felvásárlás. 1945 
előtti! fém-, papírpénzek, tallérok, kitünte-
tések, egyenruhák, képes lapok, festmények, 
porcelánok, karórák, teljes hagyaték. Ingye-
nes kiszállás: +3670/381-6345

Elad-vesz
 Eladó Stiebel mobilklíma, Hansmark TG10 
vizes porszívó-szőnyegtisztító, Philips zöldség-
pároló, Tefal fritőz, Zepter légtisztító, újszerű és 
original csomagban, féláron. T.: 70-267-1060
 Eladó retró hifi  lemezjátszóval, Everlast 
box-zsák, Vénusz derékfogyasztó, Sony videó-

kamera kazettás, tangóharmonika, távcső, súly-
zók, személymérleg, féláron. T.: 70-267-1060
 Készpénzért vásárolunk arany, ezüst, bo-
rostyán, korall ékszereket, karórákat. Arany 
1950Ft/g-tól 15.000Ft/g-ig, ezüst 90Ft/g-tól 
120Ft/g-ig, Bp. V. k. Kígyó u. 4/6., nyitva: 10-
15, tel.: +3620/340-7350, 061/792-1692
 KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-
bat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol. 
Díjtalan kiszállással. 06-20-4256437
 GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő – 
múzeumok számára is – készpénzért vásárol 
festményeket, aranyakat, bútorokat, ezüsttár-
gyakat, evőeszközöket, Herendiket. Kiszál-
lás díjtalan. Üzlet: 06/1/789-1693, 06/30/898-
5720

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Eladó Békásmegyeren 25 éve működő víz-
szerelvény üzlet. Saját tulajdonú üzlethelyi-
ség, árukészlet, vevőkör és szerelők. 0670/24-
988-24
 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
 Kőbányán panel, I. emeleti, önkormány-
zati, 50 nm-es lakásomat kisebb budai ön-
kormányzati lakásra cserélném. Távfűtés, lift. 
:0630/594-1766

Állás
 Kőművest keresek, lehet beugrós is, napi 
15.000 Ft. 0630/341-3423
 Építsd karriered a legjobban fi zetett szak-
mák egyikében az év franchise hálózatánál, az 
Otthon Centrumnál. Fényképes önéletrajzodat 
a bekasmegyer@oc.hu címre várom.
 Kimagasló jövedelmet biztosító tevékeny-
séghez területi képviselőket keresek! Info: 
www.szallaskozvetitofranchise.hu. Tel.: +36-
30-345-4724
 Római parti vendéglátó üzletünkbe azon-
nali kezdéssel délelőtti munkavégzéssel, pre-
cíz, lelkiismeretes takarítónőt keresünk. Tele-
fon: +36-30/470-2250

Kiadó
 Murvás, zárt parkoló kiadó a Bojtár utcában. 
10.000Ft+Áfa/gk/hó. Telefon: 06-30-967-9609

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

Életjáradék
 Életjáradékot fi zetnék lakásáért. Leinfor-
málható középkorú hölgy vagyok. Igény esetén 
segítenék vásárlásban, orvoshoz való eljutás-
ban. Hívjon bátran: +36308932522 K. Adrienn

Gondozás
 ÁPOLÁST, GONDOZÁST, HÁZVEZE-
TÉST vállal 40-es megbízható hölgy, tapaszta-
lattal, referenciával, igény szerint ottlakással, jó 
szívvel. Hívjon bizalommal! +36-30-209-9955

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

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

Nyitva : H-P 12-18.

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.

Konyhai kisegítőt, hidegkonyhai kollé-
gát keresünk 3. kerületi csapatunkba. net-
tó: 220.000 Ft-tól. Az új kolléga feladata a 
reggeli ételek készítése (nem mosogatás), 
8 órás munkanapok, 5 napos munkahét. 
Kulturált munkakörnyezet, stabil, megbíz-
ható háttér, biztos megélhetés. Szakképe-
sítést nem igényel. Jelentkezését kérjük, 
hogy a Cziniel@czinielcukraszda.hu-ra 
küldje el. Tel.: 06-30-922-2913

Elhullott állatok bejelentése
Az állati tetemek elszállítására vonatkozó igényt 
Csikós Viktória Fruzsinának lehet bejelenteni 
naponta 0-24 óra között az 06-70-539-3220-as 
(telefonszám változás!) telefonszámon. Emel-
lett a bejelentések a segitoangyalok@segitoan-
gyalok.hu e-mail címen is megtehetők.

KIHEZ FORDULJUNK? Ha az utcán szemetet, 
elkóborolt kutyát vagy akár gazdátlan állatot talál, 
akkor keresse bizalommal Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyeletét! Telefonszám: 06(1)453-
2618. E-mail cím: ug yfelszolgalat@obkf.hu



392019. 14. szám INFORMÁCIÓK – HIRDETÉS

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 augusztus 10-én, szombaton 
je le nik meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.obu-
da.hu honlapon.

Új, közös ügyfélszolgálati iroda
Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a Főtáv Zrt. és a DHK Zrt. meg-
nyitotta új, közös ügyfélszolgálati irodáját a XIII. kerületben, a Váci Gre-
ens irodaházban. Cím: Budapest, XIII. kerület, Váci út 127., Váci Gre-
ens 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 zetésre 
is van lehetőség. Szolgáltatásainkról tájékozódhat a www.fotav.hu és a 
www.dhkzrt.hu honlapokon is. FŐTÁV Zrt., DHK Zrt.




