
Egy igazi szórakoztató családi prog-
ram: Hékás Békás augusztus 28-án 
10 órától a Csobánka téren.

Óbudai Családi Sportnap a Dunán 
szep tember 4-én. Ismerkedés a vízi-
sportokkal öt egyesület bevonásával.

Rédli András, az Óbudai Egyetem 
hallgatója a párbajttőrcsapat tagja-
ként bronzérmes lett a riói olimpán.
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Zár az Óbudai Nyár Csónakházról csónakházra Párbajtőrözők olimpiai bronzérme
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Két új szökőkúttal 
gaz dagodott a vá-

rosrész a Heltai Jenő tér 
melletti park felújítása 
során. A szökőkutak igen 

népszerűek a lakosság 
körében: víz- és fény já-
ték szórakoztatja az arra 
járókat.

Információ a 3. oldalon

Tanévkezdés Kerékpáros kisokossal
A Magyar Kerékpárosklub kiadványának frissített 
változatát tanévkezdésre az általános iskolák felső 
tagozatos tanulóihoz és négy gimnázium diákjai-
hoz juttatja el az önkormányzat.     Bővebben a 2. oldalon

Új szökőkutak 
Békásmegyeren

Fotó: Antal István
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Miért érdemes városban biciklizni, 
milyen járművet válasszunk, ho-
gyan öltözzünk fel, ha nyeregbe 
ülünk? Ilyen és ehhez hasonló kér-
désekre ad választ az alapvető 
közlekedési szabályokat is ismer-
tető kiadvány, melyet a III. kerületi 
diákok szeptember elején vehet-
nek kézbe.

N emcsak egészséges és 
gyors közlekedési lehető-

ség a kerékpározás, hanem kife-
jezetten trendi is. Ebből követ-
kezően a III. kerület vezetése 
már évek óta különböző eszkö-
zökkel ösztönzi a városi bringá-
zást. Bús Balázs polgármester, 
a „Kerékpárosbarát munka-
hely”-díjjal kitüntetett önkor-
mányzat vezetője ezúttal a már 
önálló gyerekek és fiatalok felé 
nyitott, amikor kezdeményezte, 
hogy a Magyar Kerékpárosklub 
Kisokos kiadványát a helyható-
ság tanévkezdésre a kerületi di-
ákokhoz eljuttathassa. A meg-
szólított célcsoport a városi for-
galomba már kísérő nélkül be-
kapcsolódó kerékpárosok és le-
endő kerékpárosok köre, akik-

ben kellő ismeret és tapasztalat 
híján a legtöbb kérdés felmerül.

Mivel az ismeretek átadása 
különösen fontos, a kiadvány 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
a KRESZ vonatkozó sza-
bályait közért hető módon, 
világos ábrákkal ellátva 
mutassa be. Emellett a fia-
talok olyan érdeklődésre 
számot tartó dolgokról is 
tájékozódhatnak, mint a 
mindennapi bringázás elő-
nyei, a KRESZ-en felüli 
íratlan szabályok, a bicik-
lilopások elleni hatékony 
védekezés, vagy épp a 
megfelelő öltözködés.

A praktikus kis füzet 
ugyan a diákoknak ké-
szült, azonban szüleik szá-
mára sem érdektelen, hisz 
könnyen lehet, hogy új in-
formációkat találnak a 
Kisokosban, egyebek mel-

lett megtudhatják belőle, mire 
figyeljenek, ha kisgyermeket 
szállítanának.

Az ingyenes Kerék pá ros-
klub Kisokos a szeptemberi 

akcióban az általános iskolák 
felső tagozatos tanulóihoz, va-
lamint négy gimnázium diákja-
ihoz, azaz több mint 5000 diák-
hoz jut el.

Tanévkezdés kerékpáros kisokossal
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Idén is keresik a főváros leg-
jobb kiülős vendéglátóhe-
lyét. A Fő téri Gázlámpa Ki-
oszk is versenyben van, és 
várják azok szavazatait, aki-
ket magával ragadott Óbuda 
szívének hangulata.

A város legkisebb ká-
vézójaként emlege-

tett Gázlámpa Kioszk mé-
retei ellenére széleskörű és 
színvonalas kínálattal bír, 
melynek „gerincét” a vilá-
gos pörkölésű, La Mar-
zocco espresso géppel fő-
zött kávékülönlegességek 
adják. A páratlan adottsá-
gokkal rendelkező, ipari 
műemlék jellegű épület-

ben kialakított vendéglá-
tóegység hangulatos tera-
szával nemcsak a minősé-
gi kávéra vágyók, hanem 
az áthaladó idegenforga-
lom és a kerületi nagy ren-
dezvényekre látogatók 
igényeit is kielégíti.

A Fővárosi Önkormány-
zat és a Budapesti Városar-
culati Nonprofit Kft. idén is 
keresi a főváros legszebb, 
legmenőbb és legnépsze-
rűbb teraszait, melyek ötle-
tes, színvonalas kialakítá-
sukkal hozzájárulnak Bu-
dapest jó megítéléséhez, 
miközben jelenlétükkel 
felpezsdítik a városi életet. 
A 2014-ben indított pályá-

zatot folytatva, idén is 
szakmai zsűri, valamint a 
közönség fogja a nyertes 
teraszokat kiválasztani. 
Szavazni a TERASZ Buda-
pest Facebook oldalán le-
het augusztus 31-ig.

A Fő téren 
zajlik az élet

Óbuda központja folya-
matosan fejlődik és egyre 
gyakrabban telik meg 
élettel. A Fő téren Vasare-
ly-ihletésű színes utcabú-
torok várják a megpihenni 
vágyókat, a környék neve-

zetességeiről, Óbuda lát-
ványosságairól és múzeu-
mi negyedéről pedig az 
Esernyős-Óbudai Kultu-
rális, Turisztikai és Infor-
mációs Pontban adnak fel-
világosítást. A Fő téren, a 
Szentlélek téren valamint 
a Zichy-udvarban igénybe 
vehető Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának 
ingyenes wifi szolgáltatá-
sa az ÓbudaFree. 

Bár az Óbudai Nyár Fő 
téri koncertjeit már megtar-
tották, szeptember 24-én és 
25-én az Óbudai Borna-
pok, decemberben pedig 
az Advent Óbudán prog-
ramjai várják a látogatókat.

A békásmegyeri közösségi 
tér műszaki átadását köve-
tően a helyi lakosok újra bir-
tokba vehették a felújított, 
megszépült parkot. 

A több hónapon ke-
resztül tartó munká-

latok után öröm volt az ön-
kormányzat számára az a 
rengeteg pozitív visszajel-
zés, mely a lakosság elége-
dettségéről adott hírt. A 
szökőkutakkal kapcsolat-
ban érdeklődtek a legin-
tenzívebben, ugyanis töb-
ben a szökőkutak vizét vá-
lasztották arra, hogy a 
nyári nagy melegben fel-
frissüljenek. Néhány kér-
dést szeretnénk tisztázni 
ezzel kapcsolatban.

A szökőkutak a vizet a 
hálózatról veszik fel, a 
víz tisztításáról egy ösz-
szetett tisztítórendszer 
gondoskodik. A biológi-
ai szennyeződéseket elő-
ször egy homokszűrő tá-
volítja el. Ezt követően 
egy UV-szűrő semmisíti 
meg a baktériumokat. A 
fertőtlenítés, algamente-
sítés kémiai úton törté-
nik, bróm tablettával. 
Annak érdekében, hogy 
a szökőkút a szükséges 
előírásoknak megfelelő-
en üzemelhessen, a rend-

szer folyamatosan figyeli 
a víz pH-értékét, vala-
mint a brómmennyisé-
get. Ez a tisztítórendszer 

egyébként nem egyedi, a 
legtöbb városi szökőkút 
hasonló rendszerrel üze-
mel. A szökőkút vize te-

hát nem ivóvíz, és mivel 
vegyszerrel is fertőtlení-
tik, ezért a fürdőzés sem 
javasolt benne.

Látványos és népszerű

Új szökőkutak Békásmegyeren

A lakossági észrevételek alapján 
állították be a működési időt a Heltai 
Jenő tér melletti parkban található 
szökőkútnál. A vízjáték minden 8-tól 
20 óráig tart, a fényjátékot 17 órakor 
kapcsolják be és 20 órakor ki.

Terasz Budapest: szavazzon a Gázlámpa Kioszkra!

Közlekedés a budai villamosvonalakon 
augusztus 28-tól október közepéig

Újra a teljes, illetve eredeti útvonalán közlekedik augusztus 28-tól a 19-es, a 
41-es, a 47-es, a 48-as, a 49-es, az 56-os és az 56A villamos. (Ugyanakkor az 
56A vonalon változnak a járatok indulási időpontjai az egyenletes villamosköz-
lekedés biztosítása érdekében.) A többi budai villamosvonal közlekedése vár-
hatóan október közepéig az Alkotás utcai, a Budaörsi úti és a Villányi úti meg-
állóhelyi peronok korszerűsítése miatt az alábbiak szerint változik.
• A 17-es villamos menetrend szerinti végállomásai: a Bécsi út/Vörösvári út és 
a Savoya Park között közlekedik, azonban az Alkotás utca-Villányi úti vonal-
szakasz helyett a Krisztina körúton keresztül, hasonlóan az 56-os és az 56A 
villamoshoz. Az Alkotás utca-Villányi út útvonalon pótlóbusz közlekedik 61-es 
jelzéssel a Széll Kálmán tér M és a Móricz Zsigmond körtér M között.
• Az 59-es és az 59A helyett az 59B jelzésű villamos közlekedik a teljes üzem-
időben Hűvösvölgy és a Márton Áron tér között. 
• A 61-es villamos rövidített útvonalon, Hűvösvölgy és a Széll Kálmán tér M kö-
zött, kizárólag hétköznap a reggeli csúcsidőszakban. Ez a járat a Hűvösvölgyről 
történő eljutási lehetőséget bővíti a nagy forgalmú időszakokban. Az Alkotás ut-
ca-Villányi úti vonalszakaszon a már említett 61-es pótlóbusz viszi az utasokat.

Fotók: Antal István
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Gyermekszállítási kedvezmények
Az elmúlt tanévben kiadott gyermekszállítási par-
kolási kedvezmények érvényessége augusztus vé-
gén lejár. Az új tanévre új kérelem beadása szüksé-
ges! Az Óbudai Parkolási Kft. felhívja ügyfelei fi-
gyelmét, hogy a 2015. szeptember 1. óta kiadott, a 
2015/2016-os tanévre kiállított intézménylátogatási 
igazolások alapján igényelt gyermekszállítási ked-
vezmények érvényessége 2016. augusztus 31-én 
lejár. Amennyiben az érintettek a 2016/2017-es 
tanévben is igénybe kívánják venni a gyermekszál-
lítási kedvezmény biztosította díjmentes parkolás 
lehetőségét, úgy szíveskedjenek az új tanévre kiál-
lított intézménylátogatási igazolás birtokában a 
szükséges nyomtatványok kitöltésével és a költ-
ségtérítési díj megfizetésével új kérelmet benyújta-
ni a társaság ügyfélszolgálatán.

Szociális gondozót keres az ÓSZSZI
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény szociális 
gondozó munkakör betöltésére munkatársat keres tel-
jes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszonyba. Pályázati feltétel: középfokú végzettség-
gel rendelkező (szociális gondozó, általános ápoló és 
asszisztens, felnőtt szakápoló). Önéletrajzát szemé-
lyesen vagy e-mailben juttathatja el az intézménybe. 
Elérhetőség: 1036 Kiskorona utca 3. Telefonszám: 
250-1552. E-mail: honti.szilvia@kszki.obuda.hu

Gyermekfelügyelő felvétele
A Cseppkő Gyermekotthoni Központ Szilágyi Erzsé-
bet Gyermekotthona (1038 Bp., Dózsa György út 44.) 
gyermekfelügyelőt keres lakásotthonokban élő gyer-
mekek mellé, folytonos munkarendbe (éjszakázásra 
is). Feladat: a gyermekek teljes körű ellátása. Tel.: 06-
1-240-1769. Az önéletrajzokat a titkarsag@szilagyi-
gyermekotthon.hu címre várjuk 2016. augusztus 28-
ig. Az elbírálás ideje: 2016. augusztus 30.

Véradás helye Cím Időpont
Auchan Aquincum 
Óbuda (parkoló) 
véradókamion

Szentendrei út 
115.

augusztus 30. 
(kedd) 14-18 óra

Békásmegyeri 
Közösségi Ház

Csobánka tér 5.
augusztus 31. 
(szerda) 11-19 óra

Véradások augusztus végén

Hékás Békás
Időpont: 2016. augusztus 28. (vasárnap) 
10-17 óráig. Helyszín: Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház, Csobánka tér.
A Szent Margit Rendelőintézet munkatársai  a  
következő szűréseket végzik: In Body testösz-
szetétel-mérés; táplálkozási tanácsadás; vér-
nyomásmérés; szájüregi állapot felmérés; 
vércukor-koleszterinmérés; CO-mérés; védő-
női tanácsadás; csecsemő újraélesztés; első-
segélynyújtás gyakorlása.

Nemzetiségi és Civil Nap
Időpont: 2016. szeptember 17. (szombat) 9-
17 óráig. Helyszín: Békásmegyer Ófalu 
Szent József Ház, Templom utca 18.
A Szent Margit Rendelőintézet munkatársai a következő szűrése-
ket végzik: In Body testösszetétel-mérés; táplálkozási tanács-
adás; vérnyomásmérés; anyajegyszűrés; hallásvizsgálat; CO-, 
COPD-mérés. (www.obudairendelok.hu)

Egészségkörút Óbudán
Ingyenes egészségügyi szűrőprogram-sorozat

Fotók: Antal István
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Idősek és a számítógép
Szeptember 6-án kezdődik az „Ismerkedés a számítógéppel és 
az internettel. Idősebbek is elkezdhetik!” elnevezésű tanfolyam 
következő kurzusa. Érdeklődni és jelentkezni Neubrandt Olginál 
lehet a 06-30-221-4938-as telefonszámon.

Hangszeres pótfelvételi
Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres pótfelvé-
teli vizsgái szeptember 9-én 15-től 17 óráig lesznek az iskola 
központjában (III. Harrer Pál. utca 7.). 

Német nyelvtanfolyam
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egye-
sület megfelelő számú jelentkező esetén német nyelvtanfolya-
mot indít kezdő és/vagy haladó szinten. Beiratkozás,  jelentke-
zés,  szintfelmérés: szeptember 6-án és 8-án 17-től 19 óráig a 
tanfolyam helyszínén: Szőlő utca 78.

Középiskolai előkészítők, 
általános- és középiskolások korrepetálása
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerűen, nagy gyakorlattal ké-
szítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos középiskolai 
felvételi(k)re a tanítvány által kért arányban és időben matemati-
kából, magyarból. Lehetőség van a próbatesztekhez hasonló fel-
adatok gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepetálás 
matematika-fizika-kémia-magyar szakos tanároknál. Érettségi-
zők, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból. Az általános- 
és középiskolás diákokat minden délután és szombat délelőtt 2-3 
fős kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es te-
lefonszámon egész nap. www.obudamatek.hu)       Thalész-Kör 

Véget ér a vakáció, a táborozás

Már csak napok vannak hátra a va-
kációból, az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata által szervezett 
nyári napközis táborok így hamaro-
san bezárnak. Remélhetően a szü-
lőknek nagy segítség volt ez a lehe-
tőség, illetve a vakációzók is jól 
érezték magukat a táborokban. 

A III. kerületi gyermekek, 
valamint az önkormányzati 

fenntartású iskolák diákjai ré-
szére Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata az Óbudai Sport és 
Szabadidő Nonprofit Kft. közre-

működésével napközis gyer-
mektáborokat szervezett a nyári 
iskolaszünet idején a kerületben 
két helyszínen: a Laborc utcai 
Óbudai Szabadidőparkban és a 
Kiserdei Nyári Napközis tábor-
ban. A Balatonnál, Siófok-
Sóstón egyhetes nyári táborok-
ban is pihenhettek a tanulók. 

Ebben az évben a szünidejü-
ket töltők felügyeletét a pedagó-
gusok mellett animátorok is se-
gítették, amivel az elsődleges cél 
az volt, hogy a tábori programo-
kat színesítsék és élénkítsék.

Fotók: Antal István
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A mentőál lomáson 
kezdettől fogva be-

illeszkedett, mindent 
megtesz, hogy ismeretei 
gyarapodjanak, megfe-
leljen választott hivatása 
kihívásainak. Részt vesz 
a belépő kollégák szak-
mai képzésében, a kerü-
leti társszervek, intézmé-
nyek és iskolák rendez-
vényein számíthatunk rá. 
Segíti a mentőalapítvá-
nyunk munkáját… Amel-
lett, hogy kitűnő munka-
társ, sokat tett azért, 
hogy otthonosabbá vál-
jon a csillaghegyi állo-
más. Hol társakkal, hol 
egyedül, festett, meszelt, 
takarított, füvet nyírt, 
rendbe tette az udvart. 

Mint megtudom, a csil-
laghegyit szakmabeliek 
csak úgy emlegették, 
hogy az „elit”, „pizsamás” 
állomás. Több volt a pihe-
nőidejük. Azért volt köny-
nyebb dolguk, mert még 

néhány évvel ezelőtt nem 
kellett menniük a főváros-
on kívülre. Most már bár-
hová hívhatják őket. 

Összetartó csapat
Ahogy maguk közt hív-

ják egymást, a bajtársak-
nak közös kikapcsolódás-
ra is jutott idejük, energiá-
juk. Gyakran bográcsoz-
tak együtt a mentőállomás 
udvarán, a szabadnapju-
kon. Napjainkban min-
denki még inkább rohan, 
most már nemcsak a má-
sod-, de akár a harmad-ál-
lásához is. Minden nehéz-
ség ellenére ma is elmond-
ható, hogy összetartó a 
csapat, melynek oszlopos 
tagja Kondor Zoltán.

- Jólesik az elismerés, 
különösen, hogy azok ja-
vasoltak, akikkel nap 
mint nap együtt dolgo-
zunk. Ebben a szakmá-
ban különösen fontos, 
hogy jól kijöjjünk egy-

mással. Azt hiszem, én 
elég jól tudok alkalmaz-
kodni. A munkám mel-
lett talán ezt is díjazták.

22 éve 
Csillaghegyen
- Mióta vezet mentőau-

tót? Mit szeret leginkább 
a munkájában? 

- Előző munkahelyem 
a Közlekedési és Műsza-

ki Vállalat volt, ahol a 
cég megszűnéséig szin-
tén gépkocsivezetőként 
dolgoztam, de egy ideig 
voltam szobafestő-mázoló 
is. Idén augusztus 15-én 
huszonkét éve, hogy itt va-
gyok a csillaghegyi men-
tőállomáson. A pályám 
évtizedei alatt folyamato-
san képeztem magam, el-
végeztem számos tanfo-
lyamot, letettem minden 
fontos vizsgát, köztük a 
KIM-et is (kiemelt mentő 
gépkocsin rendszeresített 
eszközök használata – a 
szerk.) - Mindig is szeret-
tem tempósan vezetni. Ez 
volt az egyik ok, amiért 
mentő gépkocsivezető 
szerettem volna lenni an-
nak idején. És természete-
sen az emberéletek menté-
se. Persze a folyamatos ha-
ladás a legfőbb szempont, 
nem a száguldozás. 

- Ilyen munka mellett 
nem árt, ha az embernek 
kiegyensúlyozott a csa-
ládi háttere.

- Évekig a Szentendrei 
út mellett laktam, aztán el-
váltam. A jelenlegi páro-
mat tizenhat éve ismertem 
meg a Szent Margit Kór-
házban. Ápolónő volt. 
Csendesen, harmóniában 

élünk, Pilisszentivánon. 
Ott is sokáig dolgoztam 
másodállásban, de most 
már fáradok. 57 éves ko-
romra levezettem pár mér-
földet. Gyakran, akárcsak 
a társaim, 200 kilométert 
megyünk naponta. Picit 
úgy érzem, visszaélnek az 
elhivatottságunkkal. A fi-
atalok számára nem vonzó 
ez a pálya, sem anyagi, 
sem erkölcsi szempontból.

Közvetlen emberi 
kapcsolatok

- Hogyha olyan a hely-
zet, meg szokták néha 
köszönni közvetlenül is a 
munkájukat?

- Még vannak emberek, 
akik, ha tudják, annyit leg-
alább mondanak, hogy kö-
szönöm. Mostanában nem 
jellemző, de még pár évvel 
ezelőtt is volt rá példa, hogy 
bejött hozzánk a mentőállo-
másra egy-egy hálás ember, 
hogy személyesen köszönje 
meg, amit tettünk érte. Volt, 
aki szőlőt hozott a kertjéből, 
más süteményt. Persze nem 
ezért dolgozunk, ez a mun-
kánk. Most is jó a kapcsola-
tunk a közelben élőkkel és 
dolgozókkal, pékekkel, kö-
zértesekkel. Egy szó mint 
száz, örülök, hogy olyan bá-
zison töltöttem el több mint 
húsz évet, ahol közvetleneb-
bek az emberi kapcsolatok, 
mint máshol - teszi hozzá 
Kondor Zoltán.

És hogy mennyire be-
csülik a mentőket az 
egészségügyi szakembe-
rek, vagy épp a civil lako-
sok? Több felemelő, de 
még több szomorú tapasz-
talatot oszt meg velem, 
amit túl hosszú lenne fel-
sorolni. Valamiért eszem-
be jut az 1984-es csehszlo-
vák, Mentők című tévé-
filmsorozat. Amikor is kol-
légája így szól Jandera 
doktorhoz: „Sokan lené-
zik a mentőket. Azt mond-
ják, csak embereket szállí-
tanak. Aztán előfordul, 
hogy leteríti őket egy szív-
infarktus. Ja, kérem, a 
járda magasságából néz-
ve minden másképpen 
fest. Valahogy így. Sz. Cs. 

Óbuda-Békásmegyer Közbiztonságáért-díjas: Kondor Zoltán

A tettek embere, a mentő gépkocsivezető
Telefon, riasztó csengőszó, ugrás a mentőbe, száguldás, 
heves szívverés, kiszámíthatatlan helyzetek. Versenyfutás 
az idővel, számos tragikus és felemelő történet. Életmen-
tés. Kulcsszavakban a mentők mindennapi munkája. Hogy-
ha valakiknek, nekik igazán jár az elismerés. Kondor Zoltán 
mentő gépkocsivezető egyike azoknak, akit idén Óbuda-
Békásmegyer Közbiztonságáért-díjjal jutalmazott az ön-
kormányzat, melyet Óbuda Napján vehetett át. A tettek em-
berével munkájáról, hivatásáról beszélgettünk. 

Évek óta kínál ingyenes kreatív elfoglaltságot a szünidőre a gyerekeknek az Óbudai Kulturális 
Központ. Júniusban kétszer, júliusban pedig négy alkalommal szerdán várták a kicsiket és 
ügyes kezű szüleiket a közös alkotásra: szőttek-fontak, batikoltak, mozaikképet, papírsárkányt 
és gipsznyomatot készíthettek. A programsorozat bábszínházi előadással indult és zárult

Szőttek-fontak, batikoltak

Fotók: Antal István
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Óbudai sziréna
Akadt dolguk a rendőröknek 

a Sziget környékén
Az óbudai rendőröknek több esetben intézkedniük 
kellett a Sziget Fesztivál idején, egyebek mellett a 
Hajógyári-sziget közelében található bevásárlóköz-
pont környékén.
• Bomba helyett kolbász és sör a csomagban. A 
rendőrség nem talált robbanóanyagot, vagy robban-
tásra alkalmas eszközt egy elhagyott gyanús cso-
magban a Hajógyári-sziget bejáratának közelében 
augusztus 10-én. A rendőrséget 13 óra körül értesí-
tették, hogy a Sziget Fesztivál biztosítását végző va-
gyonvédelmi cég munkatársa a rendezvény bejáratá-
nál elhagyott pakkot talált. Emiatt nem engedték be a 
látogatókat egy ideig. Az ilyenkor szükséges bizton-
sági intézkedéseket megtették, a tűzszerészek át-
vizsgálták a táskát, melyben szerencsére bombát 
nem, csak kolbászt és néhány doboz sört találtak. 
• Kéményre mászott. A bevásárlóközpont mögötti 
kéményre mászott fel egy 19 éves francia fiú, akit a 
kerületi rendőr járőrök biztonsági intézkedések 
mellett lehoztak és kórházba vitették.
• Drogot birtokolt. Több mint 9 gramm marihuánát 
és 0,7 gramm amfetamin-származékot találtak és 
foglaltak le a rendőrök egy 25 éves belga férfitől a 
Sziget bejáratához közeli bevásárlóközpont parko-
lójában. A belga ellen kábítószer birtoklás vétsége 
miatt indítottak eljárást.
• Hamis jegyet árult. Egy magánszemély feljelenté-
se alapján indítottak eljárást a kerületi rendőrkapi-
tányság munkatársai, ismeretlen tettes ellen. A sértett 
júliusban megállapodott egy ismert közösségi oldalon 
egy általa nem ismert nővel, hogy tőle kedvezményes 
áron Sziget-jegyet vásárol. Egy XI. kerületi bevásárló-
központnál találkoztak, ahol az üzletet lebonyolították. 
A vevő megpróbálta a jegyeket karszalagra váltani 
augusztus 9-én, ám a jegyértékesítők közölték vele, 
hogy az általa vásárolt belépők nem érvényesek, azo-
kat a tavalyi belépőkből készítették.

Jogsértések „Szigetes” taxisoknál
Önbíráskodás miatt indított eljárást a III. kerületi 
Rendőrkapitányság az ellen a 46 éves budapesti 
taxis ellen, aki egy ír állampolgárt szállított volna 
szállására a Sziget Fesztiválról. Mivel az utas nem 
akarta kifizetni a rendkívül magas tarifát, a fuvaro-
zó kivitte egy elhagyatott helyre, ott megütötte, el-
vett tőle 25 ezer forintot, majd magára hagyta. 

* * *
A fővárosi Kormányhivatal ellenőrzéseket tartott a Szi-
get Fesztivál környékén, melynek során több jogsértést 
találtak. Célzottan ellenőrizték például azt a taxist, aki 
azzal került a figyelem középpontjába, hogy az autója 
oldalán 1280 forintos kilométerdíjat tüntetett fel oly mó-
don, hogy a fuvardíjat hirdető 280 forint/kilométer felirat 
elé egy 1-es számjegyet ragasztott. A járművezető 
sem érvényes jogosítvánnyal, sem Budapest területé-
re szóló taxiengedéllyel nem rendelkezett, és a jármű 
műszaki állapota sem volt megfelelő. A hatóság a 
személytaxi és a gépkocsivezetői engedélyét a hely-
színen bevonta, a járművet műszaki vizsgára rendelte, 
és közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezett. 

Filmbe illő autósüldözés volt Óbudától 
Újpestig augusztus 12-én reggel. A rend-
őrök elől egy körözött férfi menekült, 
szökés közben belehajtott egy rendőr-
autóba. 

A 30 éves férfit lopás és testi sértés 
miatt ítélték el, a rendőrök a Bú-

za utcában akadtak rá. Igazoltatni pró-

bálták, a tolvaj azonban egy rendőrau-
tót összetörve elhajtott a helyszínről. 
A nyomozók egészen Újpest-Köz-
pontig üldözték a tettest, aki belehaj-
tott egy piros lámpánál várakozó autó-
ba is, majd futva próbált tovább mene-
külni. Nem jutott messzire, egy helyi 
gyorsétterembe rohant be, ahol a rend-
őrök elfogták.

Autósüldözés Óbudától Újpestig

Már előzetes letar-
tóztatásban van az 

a két férfi, akik ellen lo-
pás megalapozott gyanú-
ja miatt indítottak eljárást 
a III. kerületi Rendőrka-
pitányság munkatársai. A 
negyvenes éveiben járó 
L. Zsolt és Cs. László 
megpróbált bejutni egy 

óbudai lakásba, amikor a 
tulajdonos otthon volt au-
gusztus 9-én. A sértett-
nek gyanús volt, hogy 
miután becsöngettek, 
hangokat hallott a bejára-
ti ajtó felől, és valaki 
többször lenyomta a ki-
lincset. A lakó a kémlelő 
nyíláson kinézve látta, 

hogy ismeretlenek állnak 
a bejárat előtt, ezért azon-
nal hívta a rendőrséget. A 
perceken belül kiérkező 
járőrök a folyosón kapták 
el az elkövetőket, akik 
egy lábtörlő alá rejtették a 
betöréshez használt ál-
kulcsot, reszelőt és egyéb 
speciális eszközöket.

Folyosón bujkáló betörőket fogtak

A nyári hónapokban ugyan-
úgy fennáll a szén-monoxid 
mérgezés veszélye, mint a 
hidegebb hónapokban. Leg-
inkább azokban a lakások-
ban, ahol a használati meleg 
víz készítéséhez nyitott 
égésterű gázkazán üzemel. 

Július közepén történt 
például az eset, hogy 

egy belvárosi társasház-

ban magas gázkoncentrá-
ciót mértek a fővárosi hi-
vatásos tűzoltók. Szeren-
csére helyesen jelzett a la-
kásban felszerelt szén-
monoxid-érzékelő. Senki 
nem szenvedett mérge-
zést, a jelzés még időben 
megtörtént. A Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság a nyári időszak-
ban is felhívja a figyelmet 

a fűtő- és tüzelőberende-
zések rendszeres, szaksze-
rű ellenőrzésének fontos-
ságára, valamint arra, 
hogy a lakás szellőzőnyí-
lásait soha nem szabad el-
tömíteni, elzárni! Szintén 
fontos a rendszeres szel-
lőztetés, valamint a szak-
boltokban vásárolható 
szén-monoxid-érzékelő 
berendezések elhelyezése.

Nyáron is fenyeget a szén-monoxid!
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Szeptember 2-án egy va-
rázslatos estére megnyílnak 
Budapest közösségi kertjei. 
Városszerte több mint 10 
helyszínen, kertbejárással, 
finom ételekkel, színes prog-
ramokkal várják mindazo-
kat, akik bepillantanának a 
városi kertészek világába. A 
kezdeményezéshez csatla-
kozott a Békási Kert is. 

Az elmúlt években 
több mint két tucat 

közösségi kert jött létre 
Budapesten. Elhanyagolt 

lakótelepi zöldterületek, 
iskolaudvarok, vagy épp 
üresen álló belvárosi fog-
híjtelkek alakultak rövid 
idő alatt helyi és egészsé-
ges zöldségek, gyümöl-
csök megtermelésére, pi-
henésre, kapcsolatépítés-
re alkalmas sokfunkciós 
közösségi terekké.  Az El-
ső Közösségi Kertek Éj-
szakáján több mint 10 
kertközösség együttmű-
ködésének köszönhetően 
minden érdeklődő számá-
ra lehetőség nyílik bepil-

lantani a városi kertek iz-
galmas és változatos vilá-
gába.

A kezdeményezés ötlet-
gazdája a VIII. kerület-
ben található Grundk3rt. 
A szervezők célja, hogy 
felhívják a figyelmet a kö-
zösségi kertek értékeire – 
a környezettudatos gon-
dolkodástól az egészség-
megőrzésen és rekreáción 
át a közösségépítésig. 

Az eseménnyel szeret-
nék beindítani a látoga-
tók fantáziáját és kezde-
ményezőkészségét. Elő-
segíteni, hogy a „Mi len-
ne, ha én is kertészked-
nék valahol?” gondolata 
valósággá váljon. Meg-
mutatni, mit jelent az az 
összefogás és együttmű-
ködés, ami a kertészeket 
a kert gondozása során 
közösséggé formálja.

Közösségi Kertek Éjszakája először

A csatlakozó kertközösségek: Aranykatica Kert; 
Békási Kert; Csárdás Kert; Élet-Kert Közösségi 
Udvar; Erdőkert; Fókusz Női Csoport Kertje; 
Grundk3rt; Kerthatár Közösségi Kert; Kékvirág 
Kert; Kisdió Kert; Leonardo Kert; Lőrinci Kertelő; 
Polgárőr Közösségi Kert; Zug-kert. Valamennyi 
helyszínen izgalmas programokkal készülnek az 
eseményre. Egyebek mellett felolvasás, közös fő-
zés, kürtőskalács-sütés és koncertek várják a láto-
gatókat az Első Közösségi Kertek Éjszakáján. 
Időpont: 2016. szeptember 2. 18 órától. Bővebb 
információ: Közösségi Kertek Éjszakája.

Tárt karokkal vár a Békási Kert
A Békási Kert (Budapest III. kerület Békásmegyer, 
Juhász Gyula–Királyok útja) az alábbi programmal 
készül szeptember 2-án.
• 18-tól 20 óráig: gyerekprogramok, ismerd fel a növé-
nyeket és tedd ki a matricát, zöldség-gyümölcs puzz-
le, meseolvasás. • 18 órától: nagyobbaknak meridián 
torna, fűszer és termés felismerés ízről, illatról, tapin-
tásból, vízpumpáló verseny (Norton kút), ki lehet pró-
bálni a kerti munkákat. • 20 órától: szalonnasütés.
Jó tanács: aki jön, hozzon szúnyogriasztót és elem-
lámpát. A kert 22 óráig tart nyitva.

zÖldoldal – hirdetés

A régi konstrukció nem állta ki 
a „vandál próbát”. A tér most 
felújított éke a remények sze-
rint végre hosszú időre betölt-
heti a neki szánt szerepet.

A Római tér ékének 
szánták, de a meg-

építés óta nem sok öröme 
volt a lakosságnak a szö-
kőkútból. 2012-ben az 
önkormányzat egyszer 
már felújíttatta a vandá-
lok által gyakran meg-
rongált, majd végérvé-
nyesen tönkretett csobo-
gót. Az akkor már hosz-
szú évek óta működés-
képtelen csobogó felújí-
tásánál az akkori tervező 
a rongálások típusait fi-
gyelembe véve, amelyek 
többnyire az alkatrészek 
ellopásából fakadtak, 
tervezte újra a köztéri 
látványosságot. Ennek 
megfelelően a kút dísze-
ként szolgáló orgonát, 
amelynek fém alkatré-
szeit tulajdonították el, 
nem helyezték vissza, 
azt a tulajdonos Buda-
pesti Galéria az Aquin-
cumi Múzeum romkert-
jében állította fel. A ko-
rábban ezen a helyszínen 
működő medence kék 

bur kolatot kapott, a meg-
világítást 3 víz alatti ref-
lektor szolgáltatta és 8 
vízsugár irányult a szö-
kőkút közepén található 
terméskőhöz. 

Ez a csobogó már úgy-
nevezett lopásbiztos meg-
oldásokkal készült, még-
sem tudta sokáig szolgál-
ni a pihenést, feltöltődést 
az itt élőknek. A 2012-es 
felújítás a lopások ellen 
ugyan védelmet nyújtott, 
a szándékos rongálástól 
azonban nem védte meg a 
tér díszét.

Idén az önkormányzat 
a közösségi terek megújí-

tását célzó programjában, 
a Római tér fő látványos-
ságát egy teljesen új tech-
nikával, sokkal üzem- és 
„vandálbiztosabb” megol-
dással terveztette újra és 
valósította meg.

Nemrégiben megtör-
tént a próbaüzem, mely 
alatt sajnálatos módon a 

kútba dobált nagymeny-
nyiségű cigarettacsikk 
miatt dugulás keletke-
zett. A felelőtlen emberi 
magatartást nagyon ne-
héz orvosolni, minden 
egyes köztéri építmény 
mellé nem lehet felügye-
lőket állítani, és a figyel-
meztető táblák kihelye-

zése sem tartja vissza a 
környezetükre igényte-
len embereket. 

Számítunk ezért az ott 
élők és a szökőkutat él-
vező közösség együtt-
működésére, bízunk 
benne, hogy a közös tu-
lajdont megbecsülők ma-
gatartása jó hatással lesz 
a felelőtlenekre.

Vigyázzunk közös ér-
tékeinkre! Köszönjük, 
ha felhívja a csikket el-
dobálók figyelmét a sze-
metesek használatára!

A Római téri kút vízé-
vel és használatával kap-
csolatban tájékoztatjuk a 
lakosságot, hogy a vize 
nem ivóvíz! Mérgező 
anyagot nem tartalmaz 
ugyan, de vegyszerezett, 
ezért fürdésre sem alkal-
mas.

Római téri szökőkút: új technikai megoldás

Állásajánlat
Az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet 
munkatársakat keres takarító-zöldterületkezelő 
munkakörbe. A munkavégzés helye: Budapest III. 
kerület területe. A foglalkoztatás teljes munkaidő-
ben történik. Jelentkezni személyesen hétfőtől csü-
törtökig 9-15 óra között lehet az 1033 Budapest, 
Mozaik utca 7. szám alatti recepción.

Fotó: Antal István
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A létrehozásától számított 
eddigi öt kiállítás közül az 
első olyan nyílt meg augusz-
tus 9-én a Fő téri Esernyős 
Galériában, amely témája ki-
fejezetten a vízpart és a für-
dőzés, amelyek mindegyike 
Óbuda egy-egy jellegzetes 
vonása. Az „Aquaplaning – 
blokkolt hétköznapok” című 
kiállítás válogatás a Völgyi–
Skonda Kortárs Gyűjtemény 
anyagából. A tárlatot dr. 
Szilágyi B. András művé-
szettörténész nyitotta meg. 

V ölgyi Miklós és Skon-
da Mária házaspár 

magángyűjteményéből 
állították össze az Eser-
nyős Galéria ötödik kiál-
lítását, amelyet augusz-
tus 9-én nyitottak meg a 
tulajdonosok jelenlété-
ben. A házaspár műtár-
gyaiból ez immár a 19. 
budapesti tárlat. 

Blokkolás 
és szűrés

Békefi Anna, az Eser-
nyős Óbudai Kulturális, 
Turisztikai és Informáci-
ós Pont ügyvezetője a 
megnyitó alkalmával el-
mondta, hogy az Aqua-
planing a fiatal Esernyős 
Galéria ötödik kiállítása, 
amellyel összefüggően 
nagy öröm, hogy az eddi-
gi nemzetközi, mai hatá-
rokon túlnyúló egyéni és 
csoportos kiállítások 
után most egy óbudai vo-
natkozású tárlatot kö-
szönthetünk a galéria fa-
lai között. A Völgyi–
Skonda házaspár gyűjte-
ményéből összeállított, 
igazán friss, vidám nyári 
színeket felvonultató tár-
lat a nyári pillanatokra, a 
kikapcsolódásra hívja fel 
a figyelmet. 

Dr. Szilágyi B. András 
művészettörténész utalva 
a kiállítás alcímére – blok-
kolt hétköznapok – a szű-
rés kifejezésre helyezte a 
hangsúlyt, hiszen a blok-
kolás lényegében a szűrés 
egyfajta módja. Értelme-
zése szerint, ha a minden-
napi életünkben a 
nemkívánt tartalmakat 
vagy embereket megpró-
báljuk az életünkből ki-
szűrni, akkor mint a 
facebookon, az adott gom-
bok segítségével blokkol-

juk azokat a véleménye-
ket, gondolatokat, érzése-
ket, amelyek zavarók, ez-
által kellemesebbé válik 
adott esetben egy műkö-
dés. Ha ezt a kortárs mű-
vészetre lefordítjuk, akkor 
például ezen a tárlaton azt 
láthatjuk, hogy több réte-
gű szűrés megy végbe. 

Másoknak 
is tetszhet

Már az egyfajta szűrés, 
hogy a képtulajdonosok 
szubjektív módon vá-
lasztják be a gyűjtemé-
nyükbe azokat a műtár-
gyakat, amelyek nekik 
tetszenek. Eleve az ízlé-
sük, személyes viszo-
nyuk, kapcsolatuk a tár-
gyakhoz határozza meg a 
gyűjtött tartalmakat. Ezt 
követően ugyancsak egy 
szűrés eredménye, hogy 
a kurátor mit választott ki 
a kiállításra ebből az 
anyagból. Szintén egy 
következő szűrés, hogy 
mindebből a keletkezett 
tárlatból a megnyitó sze-
mélye mit tart fontosnak, 
mit emel ki belőle. 

A kiállítás megnyitójá-
tól nem messze levő Szi-
get Fesztiválra utalva dr. 
Szilágyi B. András a 
nyári tevékenységekre 
hívta fel a figyelmet, 
mint a sörözés, önfeledt 
szórakozás, az emberek 
vízparti élete, az evezés. 
Blokkolták tehát a hét-
köznapokat. Kérdés per-
sze, hogy valóban blok-
kolták-e.

Völgyi Miklós gyűjte-
ménytulajdonos azért tart-
ja fontosnak, hogy az óbu-
daiak is megismerjék a 
műtárgyaikat, mert immár 

húsz éve lak-
nak Óbudán, s 
egyértelműen 
lokálpatriótává 
váltak. Szeret-
nék a gyűjte-
ményüket a 
kulturális élet-
be bevezetni. 
Véleményük 
szerint ugyanis 
a gyűjtő min-
dig a művész 
kárára vásárol, 
hiszen ha meg-
vesz egy képet, 
akkor azt a kö-
zönség több-

nyire nem láthatja. Ők ez-
zel szemben azt szeretnék, 
ha ezek a gyűjtemények 
kinyílnának. A festők is 
azért jönnek el a tárlatra, 

mert újra láthatják a képe-
iket, s azt is, hogy azok 
másoknak is tetszenek. 

Újraépíteni 
Óbudát

Skonda Mária az Eser-
nyős kiállítóterét fan-
tasztikusnak nevezte, il-
letve azt, hogy ilyen he-
lyeket kaphatnak a kul-
túra résztvevői. Vélemé-
nye szerint jó látni, hogy 
az önkormányzat és a 
közösség kis lépésenként 
a kultúra városává építi 
újra Óbudát. 

A kortárs művészek al-
kotásai ingyenesen meg-
tekinthetők szeptember 
18-ig az Esernyős Galéri-
ában. (Cím: Fő tér 2.)

B. Z.

Aquaplaning – Nyitott gyűjtemény az Esernyős Galériában

Vízpart és fürdőzés

Fotó: Antal István
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A sitkei kápolna felújí-
tása 1986-ban kez-

dődött, amihez létrehozta 
annak idején a Sitkei Ká-
polnáért Sport és Kultu-
rális Egyesületet. Mikor 
és hogyan találkozott elő-
ször a kápolnával?

- Az úgy történt, hogy 
amikor 1986-ban a Ko-
rállal Sárváron koncer-
teztünk és szállásproblé-
mánk volt, akkor valaki 
elárulta, hogy három ki-
lométerre Sárvártól van 
egy Sitke nevű falu, ahol 
akkor nyílt a kastélyszál-
ló. Amikor odamentünk, 
kiderült, hogy régebbről 
ismerem a tulajdonos 

Kovács Ferencet, aki 
hosszú évekig a vendég-
látóiparban dolgozott 
Ausztriában, és az ott 
megkeresett pénzét ebbe 
a lerobbant állapotú kas-
télyba fektette, amiből 
kastélyszállót hozott lét-
re. A vacsoránál éppen a 
televízió egy filmet vetí-
tett Cziffra György zon-
goraművészről, aki Fran-
ciaországban, Párizs 
mellett egy kolostort ho-
zott rendbe és ott zongo-
raesteknek, valamint kü-
lönböző társművészeti 
eseményeknek adott he-
lyet. Innen jött az ötlet. 
Ez a sitkei gyönyörű 
épület a Felsőbüki gró-
fok családi kápolnája 
volt, a falu hitéletére egy 
külön templom szolgál. 
Az ötlet az volt, hogy a 

zenészkollégáim segítsé-
gével minden évben ad-
junk egy koncertet, ami-
nek a bevételéből rendbe 
hozzuk a kápolnát. 

- Emlékezetes az akko-
ri híradásokból, hogy si-
keres koncertek voltak 
akkoriban is Sitkén. Ho-
gyan emlékszik erre?

- Ez annyira sikeres 
volt, hogy 1990-ben az 
István, a király produkci-
ót meghívtuk, amire több 
mint húszezren voltak kí-
váncsiak, és az addigi be-
vételekből megalapítot-
tuk a Sitkei Kápolnáért 
Sport és Kulturális Egye-
sületet, aminek húsz évig 
azután én voltam az elnö-
ke. A koncerteknek kö-
szönhetően és a sitkeiek 
összefogásával állami tá-
mogatás nélkül, saját 

erőből mind belül, mind 
pedig kívül teljes egészé-
ben megújulhatott a ká-
polna. Ezt követően is 
minden évben hozzá kel-
lett nyúlni, mint ahogy a 
kertes házról is tudja az, 
aki ilyenben lakik, hogy 
amint elkészül rajta vala-
mi, megint lehet kezdeni 
egy másik részével a 
munkát. Húsz év után az 
egészségi problémáim 
miatt átadtam az egyesü-
letünk elnöki tisztségét 
Kovács Ferencnek, aki 
ott él a helyszínen, ezért 
közelebb van a helyi tör-
ténésekhez. Azóta tiszte-
letbeli elnökként tevé-
kenykedek. 

- A programajánlóban 
szerepel többek között a 
Korál fellépése is. Kik 
lesznek még ott ebben az 
évben a fesztiválon?

- Idén is jó program-
mal készülünk, annál is 
inkább, mert – hihetet-
len, ahogy elszállt az idő 
– most lesz a kezdetektől 
számított 30. évforduló. 
Nekem sajnos közbejött 
egy kis szívproblémám, 
amiért az orvos javaslata 
alapján nem folytathatok 
fizikailag megterhelő te-
vékenységet, ezért nem 
tudok fellépni. Így a 
meghirdetett Korál kon-
certet sajnos nem tudjuk 
megtartani, de egy pár 
köszöntő szóra elmegyek 
Sitkére. Ezen túl az idei 
programban fellépnek 
részben azok, akik a ko-
rai időszaktól kezdve 
szerepeltek a sitkei kon-
certeken, illetve jönnek 
újak is. Amire büszkék 
vagyunk, hogy itt to-
vábbra sincs playback, 
aki nálunk fellép, min-
denki élőben játszik és 
énekel.   Bodzay Zoltán

Sitkei Rockfesztivál harmincadszor és élőben

Ismét megdőlt a kulturális 
esemény látogatottsági csú-
csa. A végleges adatok még 
nem állnak rendelkezésre, 
de Gerendai Károly főszer-
vező elmondta: több mint 
490 ezren voltak a fesztivá-
lon az egy hét alatt.

Az idei Sziget Fesztivá-
lon – akárcsak tavaly 

– három telt házas nap volt, 
ám a látogatók száma jóval 
meghaladta a 2015-ös 441 
ezret. A szervezők várako-
zásait alaposan felülmúlta 
az egyelőre 490 ezerre be-
csült szám, hiszen a ren-
dezvény előtt 450-460 ezer 

látogatóra számítottak. A 
bérletek előre elfogytak. 
Úgy tűnik, a vártnál is na-
gyobb volt az érdeklődés a 

rendezvény iránt, és az 
időjárás is viszonylag ke-
gyes volt hozzá. Több 
százmilliós nyereséget 

hozhatott a fesztivál. A fő-
szervező kérdésre vála-
szolva megjegyezte, hogy 
a Sziget elérte kapacitása 
határait, az elkövetkező 
években már nem lehet je-
lentősen növelni a látoga-
tószámot. Gerendai Ká-
roly szerint idén jól vizs-
gázott a személyi azono-
sításra épülő, a korábbinál 
szigorúbb biztonsági 
rendszer, hiszen a megnö-
velt személyi kapacitás 
miatt nem lett lassabb a 
bejutás, és jelentősen 
visszaszorultak a korábbi 
években előforduló hamis 
jegyek. 

Látogatócsúcs a Sziget Fesztiválon

A sitkei kápolna felújítása a ’80-as években szokatlan mó-
don rockkoncertek bevételeinek felajánlásából történt 
meg. Ennek most éppen harminc esztendeje, és augusztus 
26-án és 27-én ismét rockfesztivál lesz Sitkén. Ebből az al-
kalomból kérdeztük az Óbudán élő Balázs Fecó, Liszt Fe-
renc-díjas és Kossuth-díjas zenészt, zeneszerzőt, aki a ki-
adott műsortól eltérően egészségi problémája miatt nem 
tud fellépni a Korállal idén a Sitkei Rockfeszti válon, de a 
helyszínen rövid időre most is ott lesz.
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Rédli András, az Óbudai 
Egyetem Trefort Ágoston 
Mérnökpedagógiai Központ-
jának hallgatója a magyar fér-
fi párbajtőrcsapattal bronzér-
met szerzett a riói olimpián.

A Boczkó Gábor, Imre 
Géza, Rédli András, 

Somfai Péter összeállítá-
sú csapat a negyeddöntő-
ben Koreával kezdett. El-
sőként András lépett a 
pástra és a befejező em-
ber is ő volt. Magabiztos 
vívással vitte végig az 
utolsó asszóját is, amely-
ben 10:8-ra verte ellenfe-
lét. A végeredmény pedig 
45:42 lett, tehát tovább-
léphettek az elődöntőbe.

Az elődöntőben a vi-
lágelső francia váloga-
tott várta a magyar csa-
patot. Nagy csata volt, 
a franciák kerekedtek 
felül, 45:40-re, így a kö-

vetkezőkben a harmadik 
helyért vívhattak a vb-
címvédő ukránokkal.

A bronzéremért Boczkó 
Gábor helyett Somfai Pé-
ter szállt be a csapatba. 
Ismét András kezdett 
Karjusenkóval, azonban 

passzivitás miatt hamar 
véget ért az asszó, de a 
második „fellépése” 1-0-
ás győzelemmel zárult 
Herey ellen. A kilence-
dik, utolsó asszót most is 
Andrásra bízták, Niki-
sin nel állt pástra. Eleinte 
könnyedén védekeztünk, 
34-25-re elhúzott a ma-
gyar csapat, az utolsó 
percben azonban az uk-
rán minden mindegy ala-
pon megrohamozta Ban-
dit. Szerencsére nem tu-
dott kifogni rajta és a hi-

hetetlenül izgalmas csör-
te után a 39:37-es vég-
eredmény meghozta a 
bronzérmet. András, éle-
te első olimpiája után, 
így nyilatkozott a Ma-
gyar Vívó Szövetségnek: 
- Nagyon boldog vagyok, 
hogy bronzérmes lett a 
csapatunk! Próbáltam 
befejező emberként a le-
hető legjobban helytáll-
ni, és ez kétszer sikerült. 
A franciák ellen sem so-
kon múlt, egy tus hát-
rányban balszerencsés 
találatot kaptam. Hosszú 
úton mentünk végig, ez a 
harmadik helyezés min-
denért kárpótol.

Olimpia utáni rövidtávú 
tervei között szerepel be-

fejezni a mestertanár sza-
kot az Óbudai Egyetemen, 
így megszerezve a harma-
dik diplomáját. Ehhez a 
gyakorlati félév elvégzése 
van vissza, amelyet a Ma-
gyar Honvédség Altiszti 
Akadémián van lehetősé-
ge teljesíteni, ahol jelenleg 
főhadnagyként szolgál.

Párbajtőrözők olimpiai bronzérme
– Csapattag Rédli András, az Óbudai Egyetem hallgatója –

Óbudáról a riói olimpiára
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) jóváhagyta 
a szeptember 7-én kezdődő paralimpián résztvevő 
magyar csapat összetételét: 11 sportágban 39 ver-
senyző képviseli az országot Rio de Janeiróban. A 
csapatot két óbudai úszó, Pap Bianka, Tóth Tamás 
és az asztaliteniszező Pálos Péter erősíti. 

Éremmérleg
A hivatalos éremtáblázat végeredménye alapján a 2016. 
évi olimpián Rio de Janeiroban Magyarország a meg-
szerzett nyolc arany-, három ezüst- és négy bronzérem-
mel a 12. helyet érte el a nemzetek közötti versenyben. 
Ezzel a magyar küldöttség megelőzte többek között a 
házigazda Brazíliát vagy éppen Spanyolországot.

A nemzeti összetartozás je-
gyében négy budapesti ke-

rület (Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata; Újpest; Csepel; 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre) 
kapott meghívást a hagyomá-
nyos Székely-Magyar Utánpót-
lás Labdarúgótorna elnevezésű 
eseményre, melyet önkormány-
zatunk örömmel fogadott. 

Óbuda a III. Kerületi TVE csa-
patát delegálta Erdélybe, a Csík-
szeredán rendezett labdarúgótor-
nára, lehetővé téve, hogy a 
11-12-13 éves korosztály 
megmutathassa magát a ba-
rátságos tornán. 

Mayer Bence vezetésével 
a III. Kerületi TVE utánpót-
lás csapata június utolsó he-
tében indult útnak. Ahogy 
az edzőtől megtudtuk, kife-
jezetten jól sikerült a sport-
esemény, és nagymérték-
ben szolgálta a gyerekek fej-
lődését, a sportdiplomáciai 
kapcsolatok ápolását. A tor-
nán két korosztályban 8-8 
csapat vett részt. 

A TVE csapatai a 8. illet-
ve a 7. helyen végeztek. 
Mayer Bence véleménye: 

egyelőre ez az eredmény a reális, 
főleg ha azt vesszük alapul, hogy 
mindkét korosztályban fiatalabb 
gárdával álltak ki a mérkőzése-
ken. A torna remekül szolgálta a 
játékosok fejlődését és új lökést 
adhat a következő szezonra. A 
TVE fiatal edzője szerint európai 
szintű volt a rendezvény, remek 
szervezéssel és ellátással. 

Bodrogi Marcell 
Óbudai Sport és Szabadidő 

Nonprofit Kft.

Székely-Magyar Utánpótlás labdarúgótorna
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Szol gál ta tás
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998

 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak. (Ingyenes kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság, 
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Ke-
ve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 Ezermester- Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarban-
tartás! www.999mester.hu, 06-30-960-4525
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi ta-
karítását és nagytakarítását vállalom kö-
zületeknek, magánszemélyeknek. Tel.: 
202-2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera-
kást, festést, mázolást, tapétázást válla-
lok Barabás Jenő kisiparos. Tel.: 349-
4899, 06(70) 280-0479

 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz 
és műszaki bizományi. Ingyenes kiszál-
lás. Az elvégzett javításra garancia, nyug-
díjas kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 
4. (Duna fe lőli oldalon, postával szem-
ben). Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós, 
06-30-266-4666
 Óbudán, Budán non-stop hűtő, fagyasztó, 
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül. 
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje! 
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 06-
30-954-9554
 Konyhabútorok, beépített szekrények 
készítése! Bútorszerelés, kis munkák is! 
www.butorguru.hu,06-30-960-4525
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t vá-
sárolok). Tel.: 06-30-912-3761, 243-94-01
Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–
9021. ELMŰ által minősített vállalkozás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmónikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-

dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás! Tel.: 06(30)341-3423
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parketta leraká-
sa magánszemélyek, közületek részére. Tel.: 
06-30-212-3308
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 
1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor szerelés 06 70 642 7526
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812
 Festés, 300 Ft/m2, passzítás, mázolás. 
Külső festések, parkettacsiszolás. Tel.: 06-
20-94-55-473, 06-30-499-18-14
 Vízvezeték -fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter. 
Tel.: 06-70/397-3869
 Bútorasztalos! Gardróbszekrény, kony-
habútor készítése, lambériázás, teraszburko-
lás. Bútor, ajtó-ablak javítás. +36203520869
 Kádfelújítás! Ne cserélje le régi kádját! A 
bontási ár töredékéért felújítjuk! Tel.: 06-20-
529-4180 Facebook: Kád-felújitás

Egész ség
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos

 Bőr gyógy ásza ti, kozmetológiai ma gán-
ren de lés: dr. Pardavi Ág nes. He lye: 1035 
Szent end rei út 10. Ide je: hét fő, szer da 
16-18 órá ig, il let ve igény sze rint. Be je lent-
ke zés, tel.: 06(30)201-9198

 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca, minden páros hét péntek délutánján 
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ 
munkanapokon: 06(20)480-3953

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. 
Bé csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia 
fő or vos. Be je lent ke zés: 317-0631
 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or vos 
csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé sén vár ja 
ked ves be te ge it: Gabriel Med Stú dió III. ker. 
Po zso nyi u. 32. Anya jegy szű rés, ta nács adás, 
kis mű té tek. Be je lent ke zés: 06(30)350-8359

 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozme-
tológus főorvos magánrendelése: III.ker 
Bécsi út 217-ben (Eurocenterrel szemben). 
Gyermekbőrgyógyászat, anyajegyszűrés 
is. Bejelentkezés: 06-20-543-3948

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán 
és környékén idős személy gondozásában se-
gítséget nyújtana. Tel.: 06-30-25-33-757
 Pedikűrös házhoz megy! Hétvégén is. 
Nyugdíjas kedvezmény. Tel.: 06-20-806-7783
 Dr. Bíró Gáspár f.o. nőgyógyászati szak-
rendelése. Több évtizedes tapasztalat. Ultra-

hang vizsgálat is. Labor vizsgálatok lehetősé-
ge. Szolid árak. Bejelentkezés: 06-209-251-362
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás ren-
delése: Dunamed rendelő, III. ker. Kiskorona u. 20. 
Tel.: 387-1508 Indokolt esetben háznál is kezel!

Oktatás
 Kö zép is ko lai elő ké szí tők max. 2-3 fős 
kis cso port ban. Ma te ma ti ka-, fi zi ka-, 
ké mia-, ma gyar ta ná rok kor re pe tál nak 
ál ta lá nos- és kö zép is ko lá so kat a Vörösvári 
úton, min den dél után. Thalész-Kör, www. 
obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, 
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolá-
tól az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
 Számvitel oktatást,korrepetálást vállalok 
Rómaifürdőn középiskolától az egyetemig. 
Ugyanitt: pénzügyi-számviteli ügyintézők, 
mérlegképes könyvelők vizsgára (pótvizsgá-
ra) való felkészítése. Tel: +36(20)224-5266
 Matematikából  korrepetálást és felvéte-
lire felkészítést vállal tanárnő Békásmegye-
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-3433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyetemig. 
Tel.:  06(30)604-1478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, vizs-
gafelkészítés Óbudán, külföldi és Goethe Inté-
zetekben megszerzett tapasztalattal, bármely 
korosztálynak. 0630/773-9155, kreation@
freemail.hu

Elad-vesz
  Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat) 
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.: 332-0243
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
 Autót vásárolok évjárattól és típustól füg-
getlenül a hét minden napján! 06-70-622-0123
 Eladó 1 elektromos ágy matraccal és 1 fel-
fekvés elleni matrac. Tel.: 06-30-853-42-61

Régiség
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-
4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19
 Budai Várban 20 éve működő régiségbolt vá-
sárol régi márkás karórákat, ékszereket, keleti 
tárgyakat, mindenféle régiséget, teljes hagyaté-
kot. Díjmentes kiszállással. www.enterieurantik.
hu  Tel.: 375-04-80, Mobil: 06-30-992-33-77
 Mindenféle forgalomból kivont papír- és fém-

pénz felvásárlása, Ft-pengő-schiling-már ka. Arany 
és ezüst érmék előnyben. Tel.: 06-70-328-14-14
 +5000 Ft-ot adok az újság felmutatásakor 
vásárlás esetén! Készpénzért vásárolok hagya-
tékot, mindennemű régiséget, XIX.-XX. száza-
di festményeket. Kiszállás díjtalan! Markó Ist-
ván T.: 06-70-6000-323, a hét minden napján 
hívható. E-mail: marko.antik@freemail.hu

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan-

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésére 
megvizsgálom. Dr. Székely, 06-30-9000-963
 Orvosi rendelőnek, irodának is alkalmas 
résszel (60m2) rendelkező, szép családi 
ház(160m2) Vácon 53 millióért eladó. Kérés-
re képeket küldök. Tel.: 06(30)8320424

Állás
 Betanított precíziós munkára figyelmes, 
szorgalmas, kultúrált munkatársnőt kere-
sünk 18-46 éves korig. Korrekt munkavi-
szony. Előképzettség nem szükséges. Fény-
képes bemutatkozó levelet a Pixelfix Kft. 
1037 Bp., Fehéregyházi út 19. címre kérünk

 Pilisborosjenői víz-, gáz-, fűtésszerelő 
iparos keres hosszú távra szakmunkást vagy 
segédmunkást. Tel.: 06-20-423-5812
 III. kerületi társasházba megbízható, 
számlaképes takarító, gondnok vállalkozót ke-
resünk, lehetőleg házaspárt, lakást biztosí-
tunk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
tarsashaz2016.08@gmail.com , 0670-421-53-50
 Iskolabüfébe (II. Lajos utca) nemdohányzó, 
szorgalmas, csinos eladónőt keresek. Fényké-
pes önéletrajzot a fodorghajeke@gmail.com 
címre kérek
 III. kerületi autójavító műhely karosszé-
rialakatost keres főállásban. Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal: vanda74@t-online.hu
 Római-parti szálloda keres kisegítő sza-
kácsot, konyhalányt és szobalányt. Tel.: hét-
köznap 8-14 óra között. 453-0060, 453-0062

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 06(30) 
966-9241
 Műszaki ellenőrzés építkezéseknél, teljes-
körűen, nagy gyakorlattal. Tel.: 06-20-801-6228

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javí-
tás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-
beszerelés, bővítés. Ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

Kiadó
 Óbudával szemben XIII. Gyermek téren egy-
kétszobás lakások kiadók. Mobil: 06-20-584-4221

Életjáradék
 Ingatlanfejlesztő, idős személlyel életjára-
déki szerződést kötne. Tel.: 06-70-328-14-14

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 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

apróHirdetéS
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AKCIÓ!
ÉRSZŰKÜLET? 
Van megoldás!

SZEPTEMBERBEN 
25% kedvezmény 

a kúra árából!
III. ker. Uszály u. 3.

220-4641,  20/349-4277

A Cseresznyevirág Művé-
szeti Óvoda pályázatot 

hirdet óvodapedagógusi mun-
kakör betöltésére, határozat-
lan idejű közalkalmazotti jog-
viszonyra. A munkavégzés 
helye: 1039 Budapest, Med-
gyessy Ferenc utca 1. Illet-
mény, juttatások: a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló, 
1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései alapján. A pá-
lyázat elbírálása során előnyt 
jelent: jártasság kézműves-

ségben, hang-
szer használat. 
A pályázat ré-
szeként benyúj-
tandó iratok, 

igazolások: részletes szakmai 
önéletrajz; végzettséget iga-
zoló oklevél másolata; erköl-
csi bizonyítvány (a foglalkoz-
tatásra vonatkozólag is), 
amely 3 hónapnál nem régeb-
bi; egészségügyi alkalmasság. 
Jelentkezni lehet: postai úton 
(Cseresznyevirág Művészeti 
Tagóvoda, 1039 Budapest, 
Medgyessy Ferenc utca 1.), 
e-mailen: medgy-o@kszki.
obuda.hu A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2016. 
szeptember 23. A pályázat el-
bírálásának határideje: 2016. 
szeptember 23. A munkakör 
az elbírálást követően azonnal 
betölthető.

Megjelenésünk
Lapunk következő száma szeptember 16-án, 
pénteken jelenik meg. Újságunk korábbi szá-
mai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Óvodapedagógus felvétele
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Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-

terület
(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki 
állapot Minimális bérleti

díj (Ft/hó)
Bánatpénz

(Ft)

Berend utca 26., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 14.958,- 17.000,-

Bécsi út 88-92., 
pinceszinti, utcai üzlet 14729/2/B/171 146 víz, villany, gáz (fűtetlen) leromlott 151.402,- 181.000,-

Bécsi út 225., földsz-
inti, utcai üzlet 16918/2/A/357 59 víz, villany, távfűtés közepes 80.004,- 96.000,-

Füst Milán utca 3., 
földszinti, utcai üzlet/iroda 65552/14/A/1 26 villany, távfűtés közepes 26.936,- 32.000,-

Meggyfa utca 23., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/21/A/113 77 villany leromlott 21.329,- 25.000,-

Nagyszombat utca 27., 
földszinti, lépcsőházi

egyéb hely-
iség (iroda) 
ÉS

14729/4/A/1 194 víz, villany, gáz közepes 845.082,- 1.014.000,-

egyéb hely-
iség (iroda) 14729/4/A/2 512 víz, villany, gáz közepes

Pacsirtamező utca 26., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17632/B/3 138 villany leromlott 36.156,- 43.000,-

Pacsirtamező utca 28., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 16.066,- 19.000,-

Pacsirtamező utca 28., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 26.038,- 31.000,-

Selmeci utca 21., 
pinceszinti, utcai

raktár
ÉS 17406/A/13 30 víz, villany leromlott 32.500,- 39.000,-

raktár 17406/A/14 95 leromlott

Selyem utca 4., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany leromlott 16.897,- 20.000,-

Tímár utca 15., 
pinceszinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen lerom-

lott 22.100,- 26.000,-

Tímár utca 26., 
pinceszinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen lerom-

lott 123.716,- 148.000,-

Váradi utca 2-8/A., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 18659/A/105 47 villany leromlott 14.476,- 17.000,-

Váradi utca 2-8/A., 
pinceszinti, lépcsőházi raktár 18659/A/107 34 villany leromlott 10.472,- 12.000,-

Zápor utca 61., föld-
szinti, utcai üzlet 16998/3/A/300 45 víz, villany, távfűtés leromlott 61.020,- 73.000,-

A helyiségekre kö-
tendő bérleti szerző-
désekben rögzíteni 
kell, hogy a bérleti 
díjon felül a bérlőnek 
meg kell fizetnie a 
bérbeadó által az in-
gatlannal kapcsola-
tosan kiközölt min-
denkori szemétáta-
lány összegét.

Az önkormányzat tulaj-
donában álló egyes va-
gyontárgyak bérbeadá-
sáról szóló, 9/2015. (II. 
16.) önkormányzati ren-
delet 96. § (3) bekezdés 
a) pontja alapján a helyi-
ségbérleti szerződés 
időtartama 3 év lehet 
raktár célú, b) pontja 
szerint 5 év lehet min-
den egyéb funkcióra 
történő bérbeadás ese-
tén.
A pályázatot zárt borí-
tékban lehet benyújtani 
az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. 
Ügyfélszolgálatán (1033 
Budapest, Mozaik utca 
7., földszint, pénztári 
órák hétfőnként: 15-
17.30, szerdánként: 
8.30-12 és 13-16, csü-
törtökönként: 8.30-12 
óra között).
Pályázni formanyom-
tatványon lehet, mely 
letölthető a www.obuda.
hu és a www.ovzrt.hu 
honlapról, vagy szemé-
lyesen átvehető az 
ÓBUDAI VAGYON-
KEZELŐ Zrt. Ügyfél-
szolgálatán (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályáza-
tában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a 
pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg 
kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység 
pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályá-
zati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és 
igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt 
bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva ál-
ló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12 
órája) követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehető-
ség, azok bontására minden hónap utolsó munka-
napján 12 órakor került sor az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, 
melynek kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és 
vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) az azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, 
hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkor-
mányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók 
módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az 
adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómér-
séklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélye-
zett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bér-
leti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pá-
lyázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó 
felmondása következtében szűnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folyta-
tására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően 
igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:

• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj 
megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) 
megfelelő összegű óvadék megfizetését bérbeadó ré-
szére (a nyertes által befizetett bánatpénz összegét az 
óvadékba beszámítják),
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és 
mellékvízmérők kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj 
alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlat-
tevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a 
bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe he-
lyezni (pénztári órák hétfőn: 15-17.30, szerdán: 8.30-
12 és 13-16, csütörtökön: 8.30-12 óra között). A bá-
natpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredmény-
hirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes pá-
lyázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget 
a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. a pályázókat írásban értesíti. 
A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb 
ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább 
tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, 
hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy 
egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes össze-
gét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés 
kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy 
amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét 

követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti 
meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafo-
gyottnak tekinti és a pályázó a befizetett pályázati 
biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell fog-
lalni, melynek költségei a bérlőt terhelik.
A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az 
előző évi infláció KSH által közzétett mértékével 
emeli.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető 
az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, 
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3464). 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást 
lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az 
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2016. augusztus 
15-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapok-
ra, valamint a következő internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok 
(telek és üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tulajdonjogának értékesítésére

A Budapest III. kerületi Választási Iro-
da választási szervként működő szava-
zatszámláló bizottságokba póttagok je-
lentkezését várja.
A jelentkezők közül a 2016. október 2-ai or-
szágos népszavazáson részt vevő póttagokat a 
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete választja meg 2016 szeptemberi ülésén.
Nem lehet a szavazatszámláló bizottság vá-
lasztott tagja: a köztársasági elnök, a ház-

nagy, állami vezető, képviselő, alpolgármes-
ter, jegyző, másik választási bizottság tagja, 
választási iroda tagja, a Magyar Honvédség-
gel szolgálati jogviszonyban álló személy, 
valamint a választáson induló jelölt.
Nem lehet a választási bizottság választott tag-
ja továbbá: párt tagja, a választókerületben je-
löltet állító jelölő szervezet tagja, a választóke-
rületben induló jelölt hozzátartozója, a köz-
ponti államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásá-

ról szóló törvény szerinti központi államigaz-
gatási szervvel, vagy a választási bizottság il-
letékességi területén hatáskörrel rendelkező 
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati 
szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
személy sem, a közalkalmazott kivételével.
A jelentkezéshez szükséges dokumentum a 
Polgármesteri Hivatal 1033 Bp., III. Harrer 
Pál utca 2. szám alatti Ügyfélszolgálati Iro-
dájában átvehető. 
A jelentkezési határidő: 2016. szeptember 10.

Kiss Anita jegyző, a Választási Iroda vezetője

Felhívás szavazatszámláló bizottsági póttagságra
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A tudományok szeretete kortalan, amit 
többek között az is mutat, hogy minden 
hónap utolsó keddjének délelőttjén a 
nyugdíjasoké a főszerep a Csodák Palo-
tájában. 

Modern, légkondicionált környezetben, a Csopa Playbar 
Orion termében (Buda E&G, 2. emelet, Bécsi út 38-44.) 

találkozhatnak a korosztály képviselői a Csopa SzTK – Szenio-
rok Tudományos Klubjában augusztus 30-án. Érdemes eltölteni 
néhány órát a meghívott vendéggel, Egyed Lászlóval, akinek 
segítségével közösen boncolgathatják rejtelmes világunkat. 
Nyugdíjasok tanulnak nyugdíjasoktól, együtt felfedezve a hét-
köznapok tudományát. A rendezvény második felében otthon is 
elvégezhető kísérleteket ismerhetünk meg a Richter Gedeon la-
borban, melyek bemutatása mosolyt csalhat az unokák, barátok 
arcára.

(A belépőjegy ára 1900 forint, mely magában foglalja 1 interaktív 
tárlat megtekintését, részvételt a Szeniorok Tudományos Klubja ren-
dezvényen. A korlátozott férőhelyek mi-
att előzetes regisztráció szükséges. 
Jelentkezés és bővebb információ dr. 
Paszternák András klubvezetőnél a sze-
nior@csopa.hu e-mail címen vagy a 06-
30-569-1240-es telefonszámon.) 

Szépkorúak a Csodák Palotája Playbarban
Kalandos tudomány

Címváltozás
A  Német  Nemzetiségi  Önkormány-
zat és a „Braunhaxler” Egyesület cí-
me megváltozott. Az új cím: 1032 
Bp., Szőlő utca 78.



30 2016. 16. száminFormációk – 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, Bodzay Zoltán • 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

FO GA DÓ ÓRA. Zsiga-Kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Csillaghegyen, a Mátyás király út 12. 
szám alatti Job bik iro dá ban. Előze tes 
be je lent ke zés időpont-egyez te té s sel a 
06(30)365-0862-es számon.

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro dá-
ban (Ka szás dű lő ut ca 7.) in gye nes jog se gélyt tartó dr. Tósoky Ba-
lázs ügy véd  augusztusban szünetelteti a jogsegély-szolgálatot.
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes jog se-
gélyt tartó dr. Tósoky Ba lázs ügy véd és dr. Kővá ri Bé la ügyvéd augusz-
tusban és szeptemberben szünetelteti a jogsegély-szolgálatot.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes  bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye ri 
Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik 
csü tör tö kén dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka 
Csa ba (MSZP) és dr. Fercs Já nos (MSZP) augusztusban szü-
netelteti a tanácsadást. 
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
Gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

FO GA DÓ ÓRA. Kiss Lász ló 
(MSZP) or szág gyű lé si kép-
vi se lő (Bu da pest, 10. vá-
lasz tó ke rü let) fo ga dó órá ja 
min den hó nap el ső pén te-
kén 16-tól 17 órá ig a III. Mó-
kus ut ca 1-3. szám alatt. 
(Te le fon: 244-8036; e-mail: 
kiss.laszlo@parlament.hu).

Kereszténydemokrata Fórum
Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a budapesti 10. országos 
választókerület elnöke „A kényszer betelepítés elleni 2016. ok-
tóber 2-ai népszavazás tétje” címmel tart előadást a Keresz-
ténydemokrata Fórumon, szeptember 6-án 18 órakor a Se-
lyemgombolyítóban. (A belépés ingyenes. Cím: Miklós tér 1.)

A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv 
Ünnepe a Budai Várban

Szeptember első hétvégéjén a Szentháromság téren – Hess 
András mester nyomdájának közelében – könyvkiadókkal, írók-
kal ünneplik a magyar nyelvet. A meghívott kiadók idén is szá-
mos újdonsággal és kedvezményes könyvvásárlási lehetőség-
gel jelentkeznek. Az események sorában szeptember 2-án 15 
órakor és szeptember 3-án 16 órakor Bucz Hunor dedikálja a 
versesköteteit. Közreműködik az óbudai Térszínház társulata.
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