Dr. Pintér Endre
Óbuda Baráti Kör
Az Óbuda Baráti Kör 1983-ban alakult politikamentes civil szerveződés. Tudomásunk
szerint a háborút követően, a legrégebben alakult és ma is működő társaság ez Óbudán.
A kerület tervszerű és drasztikus átépítése 1967-ben kezdődött és 1986-ig tartott.
Békásmegyer kiépítése az 1975-1986 közötti időszakra tehető. A bontás, a terület alapvető
átalakítása során a városrész arculata, városképe, út-tér rajzolata és beépítettsége
alapvetően megváltozott. A nagy és sokszor indokolatlan bontás, „dozerolás” nem csupán az
egykori mezővárosi hangulatot szüntette meg, hanem elpusztította az akkor még sok helyen
meglévő anyagi, és tárgyi értékeket is. Néhány lokálpatriótában megfogalmazódott az igény,
hogy ha a bontást, a pusztítást megakadályozni nem is tudjuk, de mentsük meg azt, ami a
múltból még elérhető és megtartható.
Szervezetünk 1984-től a az alapszabályában rögzített elvek alapján működik, jogilag
ellenjegyzett szervezeti-működési szabályzat szerint. Tagja a Város és Faluvédők
Szövetségének. Szorosan együttműködik az Óbudai Múzeummal és a német hagyományokat
őrző Braunhaxler egyesülettel. Megalakuláskor 120-150 tagja volt, napjainkban a
taglétszám 80-100 fő között változik. Kezdetben, a Kiskorona utcában a Hazafias Népfront
házában kaptunk helyet. 1990 óta a Sípos vendéglőben, az Óbudai Társaskörben végül az
Óbudai Múzeumban ülésezünk. Elnök, elnökhelyettes, pénztáros és öt vezetőségi tag
alkotja, az un. tisztikart. Elnöke kilenc éve dr. Pintér Endre orvosprofesszor. A vezetőség
negyedévenként tart összejövetelt, az év végi elnöki beszámolót februárban tartjuk.
A Kör célja hármas:
- a kerület gazdag történelmi múltjára vonatkozó írott, íratlan és tárgyi emlék felkutatása,
gyűjtése és ismertetése;
- a helyi kultúra, a hagyományok feltámasztása /annak elősegítése/, gyarapítása és
ápolása;
- előadások (és kiadványok) szervezése a kerületet szeretők és ezért tenni is akarók részére,
hogy ennek révén Óbudát minél többen megismerjék és megbecsüljék.
Az Óbudai Múzeum az Óbuda Baráti Kört támogatja rendezvények szervezésében,
helyet ad az összejöveteleknek és segíti az adminisztrációt. Baráti körünk viszont támogatja
a múzeumot szakmai tevékenységében és együttműködik közös programok szervezésében,
megvalósításában (együttműködve a Braunhaxler egyesülettel).
Kezdetben tagdíjat szedtünk. Ez mintegy nyolc éve megszűnt. Azóta kötelező tagdíj
nincs, de köszönettel elfogadunk minden anyagi támogatást. Fent tudjuk tartani magunkat
és nincs lekötelezettségünk. 2003-ban jelentős összeget kaptunk az önkormányzattól, a
Braunhaxler egyesülettől és nagyobb összeget kaptunk már egy óbudai lokálpatriótától.
Ezekből és az önként befizetett hozzájárulásokból gazdálkodunk.
Az elmúlt 20 év alatt közel 150-szer került sor összejövetelekre, mindig a hónap második /
ritkán harmadik / hétfőjén, 17 / télen 16 / órai kezdéssel – ötödik éve tartósan az Óbudai
Múzeumban. Néhány alkalommal az igényeknek, a lehetőségeknek és a választott témának
megfelelően más helyet is választottunk. Így látogatást tettünk Óbuda szinte valamennyi
közintézményében, templomokban, gyárakban, vendéglőkben.
Működésünk során 20-25 helytörténeti füzet, kiadvány, írott munka jelent meg. Az Óbuda
Évszázadai c. könyv szerzőinek fele a baráti körünk tagja. Szakemberek szerint ez a könyv a
legjobb összefoglaló munka Óbuda múltjáról, jelenéről.
Több olyan témát választottunk ki és tárgyaltunk meg működésünk során, amely
évtizedeken keresztül „tabunak” számított. Elsőként tartottunk – történészek bevonásával –
vitaestet Óbuda 1944-45 ostromáról, a malenkij robotról / amelynek során 8-10 ezer embert
hurcoltak el Óbudáról, akinek fele soha nem tért vissza /. Felidéztük néhai Sándor Jenő
egykori filmzene és operett-szerző életét és munkásságát, akinek az volt a „ nagy bűne” ,

hogy az erdélyi bevonulási indulót megzenésítette. Sikerrel járt dr. Örlős Endre egykori
sebészorvos rehabilitációja, akit 1956 után – mivel együttműködött az Óbudára telepített
német vöröskereszt kórházzal a forradalom alatt – internálták és igazgatói állásából
elbocsátották. Óbuda később díszpolgárává avatta. Emléktáblája ma a kórház bejáratánál
látható. Ugyancsak emléktáblát állítottunk néhai Kiss Károlynak, a Magyar Nemzet és a
Budapest c. lapok szerkesztőjének emlékére, aki írásaiban következetesen foglalkozott
szeretett Óbudájával és rendszeresen elmarasztalta Óbuda átépítésének és a múlt felelőtlen
tékozlásának illetékeseit. Ebek harmincadján c. könyvében 13 fejezetben foglalkozott ezzel a
témával.
2003-ban terveink között szerepelt az Ópusztaszeri Emlékpark megtekintése, látogatást
tettünk Pilisszentlászlóra, az ottani plébános meghívására, aki szintén az Óbuda Baráti Kör
tagja volt.
Két könyv megjelenése várható még ebben a 2003. évben:
- Gálosfai Jenőné : Németföldről gyalogszerrel tutajjal
- Dr. Pintér Endre : A szaléziak
Távolabbi terveink között elsősorban a tagság fiatalítása szerepel. Tagjaink túlnyomó
többsége nyugdíjas. Tervet dolgoztunk ki, hogy több helyen és változatos formában hívjuk fel
a tanuló ifjúság figyelmét az Óbuda Baráti Kör működésére és az elért eredményekre.
Reménykedve várjuk jelentkezésüket.
Rendezvényeinkre - a már említett időben - szeretettel várunk minden érdeklődőt, Óbudát
kedvelőt, Óbudáért tenni is akaró, ma is itt élő, vagy egykor itt lakó polgárt.
Alapelvünk : At spes non fracta !

