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Lakossági párbeszéd indul 
a Folyóka-Mikoviny utca forgalomtechnikai kérdéseiben

Óbudai Nyárzáró: Hékás Békás 08.26. 10 órától a Csobánka téren    Program a 21. oldalon

2017. július 27-én lépett életbe új forgalmi rend a 
Mikoviny és Folyóka utcákban, előbbi zsákutcá-

vá, utóbbi egyirányú utcává vált. A változtatásra ko-
rábbi lakossági panaszok miatt került sor, mert az ut-
cában szabálytalanul parkolók sokszor akadályozták 
a forgalmat. Az új forgalmi renddel szemben azon-
ban új kifogások merültek fel az utcában élők részé-
ről. Bús Balázs polgármester ezért a lakosság és a 
hivatal közti párbeszéd megkezdésére tett javaslatot, 
hogy mielőbb megtalálják a mindenki számára kielé-
gítő megoldást                                     Folytatás a 2. oldalon

Óbuda-Békásmegyer 
Ö n ko r m á ny z a t a 

stratégiát dolgozott ki a 
kerületben lévő faállo-
mány ápolására, a kiszá-
radt, illetve hiányzó fák 
pótlására és a közterüle-
tek felújításával egyide-
jű faültetésekre. A zöld-

felület-fejlesztési pro-
jektek minden egyes al-
kalommal hozzáértő táj-
építész tervezők bevo-
násával zajlanak. Idén 
összesen 325 új fát te-
lepítenek Óbuda-Békás-
megyeren. 

Bővebben a 2. oldalon

Fatelepítések közterületeken
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A III. kerületben egyre több közterület újul meg, 
válik könnyebben tisztán tarthatóvá, moderneb-
bé, szebbé. Amikor egy terület fejlesztésére, re-
konstrukciójára sor kerül, kiemelt cél a meglévő 
növényállomány lehetőség szerinti megőrzése, 
illetve a fejlesztések során kialakult új térszerke-
zetben új növények, fák telepítése. 2016-ban kö-
zel 200 fát ültettek Békásmegyeren, a Heltai Jenő 
tértől északra fekvő területen. Egy ideje sajnos 
nyilvánvalóvá vált, hogy a fák egy része, 34 ki-
száradt, ennek okaként a szakértők a csemeték 
gyenge minőségét jelölték meg. Az elszáradt fa-
csemetéket az őszre ütemezhető fatelepítés ke-
retében garanciálisan pótolják.

A városi fatelepítés komplex folyamat, és 
fontos eleme a közterületek rekonst-

rukciójának. Egy-egy faültetés során sok 
szempontot kell figyelembe venni, és több 
tényezőnek kell szerencsésen találkozni, 
hogy a fa megeredjen és növekedésnek in-
duljon.  Fontos a megfelelő típus kiválasz-
tása – ami bírja a helyi klímát és jól tűri a 
városi léttel járó „kellemetlenségeket”. Ki-
emelten fontos az ültetési idő, mert az úgy-
nevezett „alvó fák” lesznek esélyesek a 
megeredésre, vagyis a facsemeték abban a 
késő őszi időpontban, amikor nagy gyökér-
zettel és kevés lombozattal bírnak. Ezen fe-
lül a talaj is komoly és költséges előkészí-
tést igényel, hiszen egy városban számos te-
rületen található építési törmelék a földben, 
mely gátolja, hogy a gyökerek megfelelő 
tápanyaghoz jussanak. Ugyanilyen fontos a 
rendszeres locsolás, hiszen a frissen ültetett 
fáknak nagymennyiségű vízre van szüksé-
gük addig, amíg eredésnek indulnak. 

A zöldfelület-fejlesztési projektek minden 
egyes alkalommal hozzáértő tájépítész ter-
vezők bevonásával zajlanak: a tervezőnek 
nem csak a koncepció- és kiviteli terv elké-
szítése a feladata, hanem tervezői művezető-
ként a kivitelezés során is jelen van. A tájépí-

tész tervező szaktudása garantálja az adott 
körülményeket jól tűrő fafajta kiválasztását. 
Minden esetben fontos, hogy a fás szárú nö-
vények (fák és cserjék) ültetésére késő ősz-
szel vagy esetleg kora tavasszal, rügyfaka-
dás előtt kerüljön sor, hogy a meggyökerese-
dés megfelelően meg tudjon történni, és ál-
talában ehhez a szemponthoz a beruházások 
befejezési határideje is alkalmazkodik.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
stratégiát dolgozott ki a kerületben lévő fa-
állomány ápolására, a kiszáradt, illetve hi-
ányzó fák pótlására és a közterületek felújí-
tásával egyidejű faültetésekre. 2016-ban a 
TÉR_KÖZ projekt megvalósítása során kö-
zel 200 fát ültettek Békásmegyeren, a Hel-
tai Jenő tértől északra, a ma már Traianus 
tér névre hallgató területen. A már meglé-
vő faállomány megőrzése és szakszerű ren-
dezése mellett a terület több pontján külön-
féle fafajtákat telepítettek.

Békásmegyeren egy ideje sajnos egyér-
telműen látszik, hogy a fent említett közel 
200 facsemete egy része, pontosan 34 db fa 
a Madzsar József utca közelében telepített 
fasoron, kiszáradt és menthetetlen. A pro-
jekt lebonyolítójával és kivitelezőjével tör-
ténő egyeztetés során sikerült megbizonyo-
sodni arról, hogy a probléma oka nem a gon-
dozás (például locsolás) hiánya, vagy a faül-
tetési alapelvek megsértése volt. A fatelepí-
tés 2016 novemberében zajlott – tehát faülte-
tési szempontból tökéletes időben – és a tele-
pített fák nagy része jelenleg is egészséges és 
növekedésnek indult. Egy területen, a tölgy-
fasoron található 34 fa azonban kiszáradt, a 
rendszeres, nyári időszakban intenzívebb lo-
csolás ellenére is. Felmerült a kérdés, hogy 
talán a fák fajtája – oszlopos tölgy – nem bír-
ta volna az adott körülményeket? Ugyaneb-
ből a fajtából azonban több másik cseme-
te életben maradt, ráadásul ezek a tölgyfák 
Budapest számos pontján megtalálhatók és 
jól bírják a városi körülményeket. Kizárha-
tó tehát, hogy a típusválasztásnál történt hi-
ba. Vélhetőleg a facsemeték voltak sérültek, 
esetleg gyengék, tehát a gondos ápolás elle-
nére sem sikerült megeredniük. Természete-
sen a kivitelező garanciális vállalása a tele-
pített fákra is vonatkozik, tehát a kiszáradt 
facsemetéket mindenképpen cserélni fogják, 
és új, életképes példányokkal pótolják. 

Bízunk benne, hogy az újabb telepítési 
kör sikerrel jár és megvalósulhat az a fásí-
tási arány, melyet eredetileg a Heltai Jenő 
tér rekonstrukciójánál is kitűztek. Néhány 
hónap múlva, tehát november táján sor ke-
rülhet a telepíteni kívánt facsemeték elülte-
tésére, nemcsak a Heltai Jenő téren, hanem 
a III. kerület más projektjei területén is. A 
Mészkő parkban például 91 fát fognak elül-
tetni ebben az időszakban, ezzel együtt pe-
dig 2017-ben összesen 325 új fa lesz telepít-
ve Óbuda-Békásmegyer térségében. 

Folytatás az 1. oldalról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
2016-ban látott hozzá a III. kerület forgalmi 
viszonyainak rendezését szolgáló forgalom-
csillapítási koncepciók kidolgozásához. 10 
kerületrészen – köztük a Remetehegyen – 
indult el a lakossági problémák összegyűj-
tése és a forgalomtechnikai tervezés. A la-
kossági párbeszédet követően derült ki, 
hogy a Mikoviny utcában megjelent külső 
beruházás – a Nemzeti Edzés Központ léte-
sítése – olyan forgalmat generál, ami a Mi-
koviny és Folyóka utcák közlekedésében 
kelt jelentős problémákat. Ezek megoldása 
és az adott utcákban élők érdekeinek védel-
me céljából az önkormányzat szakmai se-
gítséget kért, és forgalomtechnikai szakér-
tőt vont be a megoldásba.

A szakértő megvizsgálta a Folyóka és Mi-
koviny utcákban kialakult közlekedési és par-
kolási helyzetet. A vizsgálat alapján egyértel-
művé vált, hogy a Folyóka utcában szabály-

talanul parkoló autók miatt nehézkes a két-
irányú közlekedés, ráadásul az utcában élők 
parkolási lehetőségei is csökkentek. Ezért az 
a szakmai vélemény született, hogy a Miko-
viny utca zsákutcává alakításával, a Folyóka 
utca egyirányúsításával, illetve parkolóhelyek 
felfestésével szabályozzák a parkolást, és így 
teszik biztonságossá a közlekedést. A szak-
mai javaslat alapján elkészült a fedvényterv a 
forgalmi rend megváltoztatására, abban a re-
ményben, hogy ez  orvosolni fogja a feszült-
ségeket okozó forgalmi helyzetet. A terv meg-
valósítása nyár közepén elkezdődött.

Az új forgalmi rend azonban újabb lakos-
sági bejelentéseket hozott magával. Megke-
resések érkeztek az önkormányzathoz és Bús 
Balázs polgármesterhez, melyekben a Folyó-
ka utcában élők kifogásolják az új közlekedé-
si rendet. A lakók attól tartanak, hogy az új 
forgalmi rend a téli időszakban nehézségeket 
okozhat, és sokak közlekedését körülményes-
sé teszi. Bár a nemrég bevezetett változás tel-

jes mértékben szakmai vizsgálat, majd szak-
mai javaslat alapján történt, az önkormányzat 
szerette volna, ha olyan megoldás születik, 
ami hosszútávon fenntartható és az adott ut-
cákban élő lakók megelégedésével találkozik. 
Ezért függesztette fel Bús Balázs polgármes-
ter a folyamatban lévő kivitelezési munkát, 
és kezdeményezte a forgalmi rend ideiglenes 
visszaállítását a korábbi állapotába. Mindez-
zel párhuzamosan pedig olyan lakossági pár-
beszéd megkezdését indítványozta, mely tar-
tós megoldást keres a helyzetre.

A Mikoviny és Folyóka utcákban tehát fel-
függesztésre került a forgalmi rend bevezeté-
se és továbbra is a korábbi rend, vagyis a két-
irányú közlekedés lesz érvényben. A parko-
lási szabályozottság kialakítása, és a bizton-
ságos közlekedés feltételeinek megteremtése 
miatt hamarosan nyílt párbeszédre kerül sor 
az önkormányzat és az említett utcákban élő 
lakosok között, melynek ütemezéséről hama-
rosan további tájékoztatást adunk.

Lakossági párbeszéd indul a Folyóka-Mikoviny utca forgalomtechnikai kérdéseiben

A közterek faállományának megújulása, fatelepítések a III. kerületben
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KözeL Az eMBereKHez. Óbuda-Békásmegyer önkormányzata ismét 
meghirdeti Közel az emberekhez elnevezésű kampányát, amelynek kere-
tében 2017. szeptember 30-ig várják az óbudaiak észrevételeit, konstruk-
tív javaslatait a kozelazemberekhez@obuda.hu e-mail címre.

Mint arról már hírt adtunk, 
átköltöztek a vállalkozói pi-
ac bérlői, az őstermelők és a 
tartós helyhasználók az ide-
iglenes piacra, amely a Pün-
kösdfürdő utca- Hatvany La-
jos utca sarkán található. 

Megnyitotta kapu-
it július 17-én a vá-

sárlóközönség előtt Bé-
kásmegyeren az ideigle-
nes piac a Pünkösdfürdő 

utca-Hatvany Lajos utca 
sarkán. A bérlőknek azért 
kellett új, ideiglenes hely-
re költözniük, mert a Bé-
kásmegyeri Piac és Kö-
zösségi Tér kialakítása a 
vállalkozói piac bontásá-
val kezdődik. Ezen a te-
rületen épül a 190 férő-
helyes mélygarázs, vala-

mint az új vásárcsarnok. 
Azok az üzletek, melyek 
a csarnokon belül helyez-
kednek el, továbbra is 
a Heltai Jenő téren ma-
radnak addig, amíg az új 
épület elkészül.

Érdemes ellátogatni az 
ideiglenes piacra, ahol a 
vállalkozók a megszo-

kott minőségben kínál-
ják portékáikat. A piacon 
vannak ruházati termé-
keket forgalmazó üzle-
tek, virágárusok, vegyes 
kereskedés, szőnyeg-tex-
til árus, tej- és tejtermé-
keket árusító és iparcik-
kek értékesítésével fog-
lalkozó üzlet. Szerel-
vény-bolt, széles válasz-
tékkal rendelkező zöld-
ség és gyümölcs árusok, 
valamint őstermelők. 

Mellettük kolbász-sütő 
és hírlap árus is megta-
lálható a területen.  (Ké-
pes összeállítás a Város-
fejlesztési mellékletben, a 
8. oldalon)

Ideiglenes piac Békásmegyeren
Az ideiglenes piac nyit-
vatartása: hétfőn 7-től 
17, kedden, szerdán és 
csütörtökön 7-től 18, 
pénteken 6-tól 19, szom-
baton 6-tól 14 óráig. Va-
sárnap zárva tart.

Nyári intézményfelújítások 
Elkészültek az új mosdók, helyükre kerültek a kor-
szerű ajtók és ablakok a Gyermeksziget Montessori 
Óvoda Kelta utcai és Zipernowsky utcai telephelyein. 
Számos önkormányzati intézményben zajlanak fel-
újítások a nyári hónapokban, így a Medgyessy böl-
csődében és a Derűs Alkony Gondozóházban is.

A Mókus Óvodában tel-
jes energetikai fel-

újítás zajlik a nyári hóna-
pokban. Új homlokzati és 
tetőszigetelés készül, új 
nyílászárókat szerelnek 
be, napelemeket telepíte-
nek. A kivitelezés alatt is 
zavartalan az óvodai ne-
velés. Egymást a legke-

vésbé sem zavarva játsza-
nak a gyerekek, dolgoz-
nak a felújítást végző 
szakemberek.

Az intézményben sok 
gondot okozott, hogy a 
napsütéses nyári napo-
kon a falakon belül meg-
rekedt a meleg, illetve a 
téli hidegben csak nagy 

energiaveszteséggel ér-
hették el a komfortos hő-
érzetet. 

energetikai rekonstrukció 

Megjelenésünk La-
punk következő száma 
au gusz tus 25-én, pén-
teken jelenik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is 
olvashatók a www.obu-
da.hu honlapon. 

Fotó: Antal István

Fotók: Sánta Balázs
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Budapest teljeskörű szennyvízelveze-
tése érdekében a Fővárosi Önkormány-
zat a kerületek közreműködésével foly-
tatja programját. A BKISZ VII. projektjé-
ben Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata a terveket eljuttatta az Enviroduna 
Kft.-nek, s azok véglegesítése után kez-
dődhetnek el a közbeszerzési eljárá-
sok, majd a kivitelezések.

Budapest Komplex Integ-
rált Szennyvízelvezetése 

(BKISZ) nevű projektje kereté-
ben a Fővárosi Önkormányzat 
2017-2019 években is folytatja 
a fővárosi csatornahálózat bőví-
tésének munkálatait. A projekt-
ben résztvevők a meglévő, dön-
tően lakófunkcióval rendelkező 
területek szennyvízelvezetését 
kívánják megoldani a Fővárosi 
Önkormányzat a kerületi önkor-
mányzatok, valamint Budaörs 
város együttműködésével.

Csatlakozás 
a szennyvízhálózathoz

A BKISZ projekt területét az 
egyesített budapesti központú 
szennyvízelvezetési agglome-
rációból Budapest (1 millió 721 
ezer 556 lakos) és a csatlako-
zó Budaörs (28 ezer 950 lakos) 
területe alkotja. A BKISZ sza-
kaszolt projekt, amely 1. (KE-
OP támogatási rendszer) sza-
kaszának befejezésével Buda-
pest csatornázottsága csaknem 
elérte a 100 százalékot, ám to-
vábbra is vannak a fővárosnak 
olyan területei, ahol nincs köz-
csatorna. 

Elsősorban a peremkerüle-
tekben, az új beépítéseknek, 
övezeti átsorolásoknak köszön-
hetően alakultak ki olyan kör-
zetek, amelyek szinte teljes egé-
szében csatornázatlanok. Az 
előzetes felmérések alapján a 2. 
(KEHOP támogatási rendszer) 
szakaszban, 2019. június 30-ig 
további 30-32 kilométer csator-
na megépítésével 1500-2000 in-
gatlan csatlakozhat Budapest 
szennyvízhálózatához.

Főgyűjtő épül 
a III. kerületben

A III. kerületben, a BKISZ II. 
és annak kiegészítő beruházá-
sa keretében 18 ezer 650 folyó-
méter közcsatornát épített ki az 
Enviroduna Kft. a Fővárosi Ön-
kormányzat beruházásában. Az 
elkészült házi bekötő csatornák 
száma 988, amiből 97 ingatlan 
házi átemelővel csatlakozik a 

közcsatornához. Ugyancsak a 
BKISZ II. program keretében 
került sor a meglévő III. kerü-
leti Bojtár utcai átemelő korsze-
rűsítésére.

A BKISZ projekt részeként 
épülhet meg a III. kerületi Zsó-
fia utca-Aranyvölgy utcai fő-
gyűjtő, amely az érintett terület 
szennyvizeit a Pók utcai áteme-
lő telepen keresztül az Észak-
Pesti Szennyvíztisztító Telep-
re vezeti el. A jelenlegi hálózat 
ugyanis olyan mértékben túlter-
helt, hogy a főgyűjtő nélkül nem 
lehetne új csatornaszakaszokat 
üzembe helyezni, holott a terü-
let jelentős része még csatorná-
zatlan. A várhatóan 2018 év ele-
jén kezdődő kivitelezés 2019. 
évi befejezése után a kerület la-

kói remélhetőleg csak a zavarta-
lan szennyvízelvezetést fogják 
tapasztalni.

A BKISZ VII. program kere-
tében a főgyűjtővel együtt ösz-
szesen 12 ezer 256 folyóméter 
közcsatorna kiépítését tervezik. 
A tervekben 543 gravitációs há-
zi-bekötőcsatorna és 86 házi át-
emelő szerepel (nyomás alatti 
közcsatornák és völgy oldali in-
gatlanok esetében).

A helyi igények 
kiegészítésével

A főváros belső kerületeinek 
csatornázottsága ugyan teljes, 
ám a meglévő hálózat helyen-
ként túlterhelt, a vezetékek el-
avultak, üzembiztonságukhoz 
jelentős rekonstrukcióra van 
szükség. Ezek a rekonstrukciós, 
tehermentesítő és a vízelveze-
tés biztonságát növelő fejlesz-

tések az új hálózati elemekkel 
együtt jelentik a projekt kere-
tében megvalósuló feladatokat.

A beruházások előkészítése a 
korábbi évek felmérései és ter-
vei alapján kezdhető el, de a ta-
pasztalatok azt mutatták, hogy 
az igények és a körülmények 
változása miatt az eredeti mű-
szaki tervekhez képest indo-
kolt a csatornázandó utcák lis-
tájának kibővítése. Erre tekin-
tettel a beruházó Fővárosi Ön-
kormányzat 2016-ban lehetősé-
get biztosított arra, hogy a csa-
tornázás eredeti terveit az ön-
kormányzatok az általuk jelzett 
helyi igényekkel kiegészítsék, 
módosítsák.

A kerületi önkormányzatok 
feladata volt, hogy felmérjék és 

az igényekkel, valamint a lehe-
tőségekkel összhangban a be-
ruházó felé jelezzék, mely ut-
cákban és utcaszakaszokon lát-
ják még szükségesnek a csator-
názást. Ennek során tekintet-
tel kellett lenni a csatornázás 
finanszírozását biztosító szigo-
rú pályázati feltételekre, vagy-
is többek között a rendezett tu-
lajdonviszonyokra (közterüle-
tek szabályozása) és a megfele-
lő építési övezeti besorolást elő-
író szabályokra is. További lé-
nyeges feltétel, hogy a csator-
názandó ingatlanok rendelkez-
zenek vezetékes ivóvíz-bekö-
téssel és fővízmérővel.

A kerületekkel 
együttműködve

A beruházás sikeréhez a Fő-
városi Önkormányzat és az 
érintett kerületek önkormány-

zatainak szoros együttműkö-
dése és kölcsönös erőfeszíté-
se szükséges. Közös erővel biz-
tosítható, hogy Budapest tel-
jes körű csatornázása a lakos-
ság széles körű megelégedésé-
vel folytatódjon tovább.

A BKISZ VI. projektjében a 
II., a XVII., a XVIII., a XIX., a 
XXII. és a XXIII. kerület vehe-
tett részt, amely kerületek szá-
mos eddig csatornázatlan utcá-
jában épülhet ki a régóta várt 
szennyvízhálózat. Azok az ut-
cák kerülhettek ebbe a csomag-
ba, amelyek vízjogi létesítési en-
gedélye 2016-ban rendelkezésre 
állt. A közbeszerzési dokumen-
táció minőségellenőrzését és a 
jóváhagyást, majd a lebonyolí-
tást követően a kivitelezés vár-
hatóan 2018 elején kezdődhet el.

Az óbudai tervek 
elkészültek

A BKISZ VII. programjá-
hoz a III. kerület mellett a IV., 
a XI., a XII., a XVI., a XVII., 
a XVIII., a XXII. és a XXIII., 
kerület nyújtott be terveket. 
Azok az utcák kerülhettek eb-
be a csomagba, amelyek víz-
jogi létesítési engedélye legké-
sőbb 2017 I. félévében rendel-
kezésre álltak. A közbeszerzés 
műszaki dokumentációjának 
összeállítása és a kerületek ál-
tal benyújtott tervek ellenőrzé-
se folyamatban van.

A projekt keretén belül a III. 
kerületi Önkormányzat felada-
ta a csatornázásra kijelölt, a ko-
rábbi programokból kimaradt 
utcák csatornázási terveinek el-
készítése, a vízjogi engedélyek 
beszerzése, illetve a kiválasz-
tott utcák egyes szakaszain a 
Kerületi Szabályozási Tervben 
szereplő szabályozások elvég-
zése a kivitelezési munkálatok 
kezdetéig.

A tervek elkészültek, a víz-
jogi engedélyek rendelkezésre 
állnak. A terveket Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata el-
juttatta az Enviroduna Kft.-
nek. Jelenleg a tervek vizsgála-
ta, hiánypótlása, javítása folyta-
tódik, majd véglegesítésük után 
kezdi el a Fővárosi Önkormány-
zat által megbízott Enviroduna 
Beruházás Előkészítő Kft. a fő-
városi csatornázási munkák el-
végzésére a közbeszerzési eljá-
rások lebonyolítását. A kivitele-
zések várhatóan 2019 közepére 
készülnek el.     Bodzay Zoltán

Megteremtik a csatornarákötések feltételeit

Fotó: Antal István
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A gazdaság növeke-
désének beindulá-

sával a hitelezésnek is 
egyre fontosabb sze-
rep jut – hangsúlyoz-
ta Varga Mihály az OTP 
Bank Flórián téri fiókjá-
ban megnyitott legújabb 
MFB Pont ünnepélyes 
átadásán július 31-én. 

A nemzetgazdasági 
miniszter, a főváros II. 
és III. kerületének or-
szággyűlési képviselő-
je elmondta: Európában 
elsőként sikerült olyan 
megoldást kialakíta-
ni, amely gyorsabbá, 

olcsó b bá, hatékonyab-
bá teszi az uniós forrá-
sok szétosztását. A kor-
mány számos intézke-
déssel segíti a hitelezés 
élénkítését – mutatott rá 
Varga Mihály, kiemel-
ve: ezek egyike, hogy 
az uniós források minél 
gyorsabban juthassanak 
el azokhoz a vállalkozá-
sokhoz, amelyek ezeket 
megfelelően tudják fel-
használni.

A Magyar Fejleszté-
si Banknak (MFB) és a 
konzorciumban részt-
vevő pénzintézeteknek 

köszönhetően olyan há-
lózatot hívtunk élet-
re, amely házhoz viszi a 
vállalkozások számára a 
hiteleket – fogalmazott 
a szakminiszter. Hozzá-
tette: a hálózat sikerét bi-
zonyítja, hogy a kis- és 
középvállalkozások ver-
senyképességének növe-
lését célzó európai uni-
ós hitelprogramok már 
több mint 1300 vállalko-
zás fejlesztéseit segítik.

A pénzügyi eszközfor-
rások fontos jellemző-
je a visszafizetési kötele-
zettség, amely arra ösz-

tönzi a pályázó vállalko-
zásokat, hogy jól átgon-
dolt üzleti tervet dolgoz-
zanak ki, és hatékonyan 
valósítsák meg beruhá-
zási terveiket – tette hoz-
zá Varga Mihály, kiemel-
ve, hogy a 2014-2020-as 
uniós ciklus első felében 
a több mint 750 milli-
árd forintos keretösszeg 
mintegy 75 százalékát 
hirdeti meg a kormány. 

Már 126 új MFB Pont 
működik országszerte – 
tájékoztatott a miniszter. 
Hozzátette: legkésőbb év 
végéig  további 74 pontot 

nyitnak meg, ezzel ösz-
szesen 642 elemből ál-
ló hálózat gondoskodik 
majd az európai uniós, 
valamint a támogatással 
kombinált hitelek közve-
títésével.

A tervek szerint csak 
az új pénzintézetek köz-
vetítésével 2017-ben kö-
zel 60 milliárd forint 
uniós forrást tudunk el-
juttatni az érintettekhez: 
52 milliárd forintot a vál-
lalatoknak és több mint 8 
milliárd forintot a lakos-
sági ügyfeleknek – húzta 
alá Varga Mihály.

Tovább bővült az MFB Pontok hálózata

Gyorsítják az uniós források szétosztását 

Szeptember 30-án átad-
ják a Mészkő szabadidő-
parkot. Kialakításának 
ötlete 2015-ben merült 
fel a Háromhegyek 
Egyesület részéről, akik 
a helyi lakosságot kép-
viselve keresték meg az 
önkormányzatot.

A park fejlesz-
tésének ötle-

te két év alatt jutott 
el a megvalósu-
lásig. Először kö-
zösségi tervezésben zaj-
lott le a lakók igényei-
nek felmérése, majd a tá-
mogatás forrását is elő-
teremtették. Bús Balázs 
polgármester és Varga 
Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter, országgyű-
lési képviselő  közbenjá-
rásával. Kormányzati tá-
mogatás révén, össze-
sen 380,5 millió forintos 

támogatásban részesült 
a projekt. A munkála-
tok intenzív ütemezésére 
azért van szükség, mert 
az átadót az Óbudai Pik-
nik napjára ütemezték. 

A tereprendezés, illet-
ve a parki funkciók ki-
alakítása jó ütemben zaj-
lik. Minden környéken 
élőnek köszönik a türel-
met, amivel a munkála-

tokat fogadják. Remélik, 
hogy a zajt és az építke-
zéssel járó kellemetlensé-
get feledteti majd az elké-
szült szabadidőpark.

A park átadó ünnepsé-
ge szeptember 30-án lesz, 
az Óbudai Piknik, X. Ci-
vil és Nemzetiségi Na-
pon. (További informáci-
ók a http://obvf.hu/mesz-
ko/ oldalon.)

Jól halad a kivitelezés a Mészkő parkban

Változott a kormányablakok 
nyitvatartási rendje

Módosult augusztus 1-jétől a fővárosi – így a Margit 
körúti, a Bátori László utcai és a Harrer Pál utcai – 
kormányablakok nyitvatartási rendje, kedden és pén-
teken egy-egy órával rövidült az ügyfélfogadási idő. 
Hétfő: 7.00-17.00. Kedd: 8.00-17.00. Szerda: 8.00-
20.00. Csütörtök: 8.00-18.00. Péntek: 8.00-14.00. 
(Bővebb információ: http://kormanyablak.hu/hu)

Megtekinthető rendelet-tervezet
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton értesíti 
az érintetteket, hogy 2017. augusztus 18. és 2017. 
szeptember 17. között a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfo-
gadási időben a hivatal épületében, a főépítészi és 
várostervezési irodán (Hídfő utca 18.),valamint Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatának honlapján 
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer tele-
pülésképi arculati kézikönyvének és település-
képi rendeletének tervezete megtekinthető.
A tervezettel kapcsolatos észrevételeiket megtehe-
tik a helyszínen biztosított véleményező lapokon, 
postai úton a Budapest Főváros III. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodá-
nak címezve (1300 Bp. Pf.: 102.), vagy elektronikus 
úton az info.foepitesz-@obuda.hu e-mail címre 
küldve.                                                     Bús Balázs

polgármester

Fotók: Antal István
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A Gyermekmenza Kft. ügyével kap-
csolatban több sajtómegkeresés érkezett 
az önkormányzathoz. A részletek ismer-
tetése előtt fontos hangsúlyozni, hogy az 
önkormányzat sem gazdasági, sem po-
litikai érdekeltségű sajtónyomásra nem 
hajlandó veszélyeztetni a kerület több 
ezer gyermekének biztonságos étkezte-
tését. Meghozott felelős döntése az itt élő 
családok érdekeit szolgálja.

Mint ismeretes, tavaly tömeges étel-
mérgezés gyanúja miatt vizsgálat indult a 
Gyermekmenza Kft. ellen, amely több ke-
rületi iskola és szociális intézmény közét-
keztetését látja el. A hatósági vizsgálatok 
több apró szabálytalanságot tártak fel és 
határozatban elmarasztalták a szolgáltatót. 
A közétkeztetést végző cég kifogással élt a 
határozatban szereplő ételmérgezés tényé-
vel kapcsolatban, és jogi úton próbált ér-
vényt szerezni ennek. Keresetét a bíróság 
elutasította és 450 ezer forint pénzbírsá-
got szabott ki büntetésül. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy az ügyben sem az el-
sőfokú, sem a másodfokú hatóság határo-
zatai nem tartalmaztak végrehajtandó he-
lyesbítő tevékenységet!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát 
a Gyermekmenza Kft. levélben tájékoz-
tatta, hogy a bíróság elutasította keresetét 
és a jelen jogi környezetet figyelembe vé-
ve nincs lehetőségük további jogorvoslat-
ra. Az önkormányzat ezek után levélben 
fordult a szolgáltatóhoz, melyben teljes kö-
rű tájékoztatást kért az ügyben. Tájékozta-
tásuk tartalmazta az ügyre vonatkozó ha-
tósági határozatokat, a lefolytatott ellen-
őrzések jegyzőkönyveit, a Gyermekmen-
za Kft. részletes beszámolóját és az álta-
luk lefolytatott akkreditált laborvizsgála-
tok dokumentációit. Mindezek alapos átta-
nulmányozása és a szerződés körülménye-
inek, felbontása következményeinek szám-
bavétele után döntött úgy az önkormány-
zat, hogy nem bont szerződést a szolgál-
tatóval. 

A döntés indokai részletesen a követke-
zők voltak: 

Az önkormányzatnak a Gyermekmen-
za Kft.-vel kötött szerződése szerint ak-
kor van lehetőség felmondani a szerző-
dést, ha a megállapított jogsértésre vo-
natkozó helyesbítő tevékenységet nem 
teljesíti időre a szolgáltató. Amennyiben 
a hatóságok határozatai a szolgáltatás 
felfüggesztését vagy megszüntetését ír-
ta volna elő, az önkormányzat nem mér-
legelt volna. A Gyermekmenza Kft. ügy-
ében, mint ahogy fentebb olvasható, a ha-
tóság nem írt elő végrehajtandó helyesbí-
tő tevékenységet! 

A Gyermekmenza Kft. ennek ellenére  
az elmúlt egy év során, a 9 ellenőrzés al-

kalmával megállapított kisebb szabályta-
lanságokat azonnali hatállyal, még a hatá-
rozatok megszületése előtt kijavította. To-
vábbá a szolgáltató a hatóságokkal folya-
matos együttműködést tanúsított, belső el-
lenőrzést is lefolytatott, minden ott dolgo-
zó székletvizsgálatát is elvégeztette (mind 
negatív eredménnyel zárult), elrendelte sa-
ját hatáskörben a konyhai felületek, esz-
közök fokozott fertőtlenítését, a jogszabá-
lyi előírásokon lényegesen túlmutató étel-
kezelési szabályokat léptetett életbe, több 
akkreditált laborvizsgálatot is végeztetett, 
mindezt saját költségére. 

A szolgáltató mindezeken felül az 
évente rendszeresen kiküldött intézmé-
nyi elégedettségi kérdőívet is bemutatta. 
A kérdőívet hat intézményben töltötték 
ki, ami összesen 1491 fogyasztó megelé-
gedettségét reprezentálta. Öt intézmény 
visszajelzése szerint elégedett a szolgál-
tatással mind általánosan, mind pedig a 
kérdőív egyes kérdéseit figyelembe véve 
is és csupán egy intézmény válaszai vol-
tak ellentmondásosak.

A döntés indoka volt az is, hogy a szer-
ződés felbontásával járó kockázatot sem 
kívánta vállalni az önkormányzat. A Gyer-
mekmenza Kft. tudniillik egy konzorcium 
tagja, így vele önállóan nem lehet szer-
ződést bontani, csak a másik résztvevő-
vel (amely a kerület többi intézményében 
nyújt közétkeztetési szolgáltatást) egy-
idejűleg. Ennek következménye az lenne, 
hogy egy új szolgáltatóval történő meg-
egyezésig (azaz a közbeszerzési eljárás le-
folytatásáig) az összes kerületi menzás 
gyermek étkeztetése ellátatlan maradna, 
ráadásul a szerződésbontás következtében 
a másik fél kártérítési igénnyel is felléphet 
az önkormányzattal szemben, ami milliár-
dos nagyságrendű is lehet.

Az önkormányzat döntésével tehát első-
sorban a szolgáltatás zavartalanságát, az 
ellátást igénybevevők biztonságát kíván-
ja fenntartani, mindezt úgy, hogy lehető-
leg kiküszöbölje a plusz költségeket, ame-
lyek közvetlenül az önkormányzat költ-
ségvetésére, közvetve pedig az itt élőkre 
róhatnak terheket.  Elmondható, hogy ez 
a cél vezérli akkor is az önkormányzatot, 
amikor az intézményi étkeztetés költségé-
nek kb. 15 százalékát átvállalja a kerüle-
ti gyermekek szüleitől, valamint a norma-
tív (állami) támogatásokon felül további 
kedvezményeket (étkezéstérítési támoga-
tás néven) biztosít a rászoruló családok-
nak. Évek óta gondoskodik az iskolai szü-
netekben történő étkeztetés megszervezé-
séről nemcsak a törvényi előírás szerin-
ti hátrányos helyzetű gyermekek, hanem 
minden rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő kiskorú számára. 
A tavalyi évben 9000 adag ebéd került ki-
osztásra a nyári szünet ideje alatt a nap-

közis táborokban és a kerület két oktatási 
intézményében. 

Ezen kívül több étkeztetési tevékenysé-
get ellátó egyházi és civil szervezetet tá-
mogat jelentős összeggel a gyermekéhezés 
megelőzése és a szociálisan rászoruló csa-
ládok megsegítése érdekében. 

Az Összefogás Óbudáért Egyesület ön-
kéntesek és nyugdíjasok közreműködésé-
vel 2013 márciusa óta három helyszínen 
kb. 180 kisiskolás reggeliztetését és tízóra-
ival való ellátását végzi hétfőtől péntekig, 
mely lehetővé teszi, hogy a gyermekek jól-
lakottan érkezzenek az iskolába. 

A Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési 
és Oktatási Alapítvány hétköznaponként 
korrepetálással egybekötött vacsorát biz-
tosít 20-25 fő hátrányos helyzetű fiatalnak.

Az Ételt az Életért Közhasznú Alapít-
vány által nyújtott étkeztetés a kerületben 
2 helyszínen a hét 5 napján valósul meg. 
A kiosztott, körülbelül 600 adag vegetári-
ánus meleg egytálétel, kenyér, gyümölcs 
sok családnak nyújt nélkülözhetetlen se-
gítséget. Az évente két alkalommal (gyer-
meknap, karácsony) megrendezett nagy-
szabású kerületi ételosztásokon pedig az 
ebéden kívül tartós élelmiszer csomagot is 
kap 800 fő.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület „Mindennapi kenyerünk” elne-
vezésű 2014 októberében indult program-
jának köszönhetően havonta 100-120 erre 
a célra szolgáló bérlettel rendelkező rászo-
ruló kedvezményesen (1 kilót 140 forin-
tért) vásárolhat kenyeret.

Az önkormányzat minden év október-
ében több mint 40 millió forint ráfordítás-
sal burgonya akciót szervez, mely kereté-
ben 360 tonna élelem kerül kiosztásra ked-
vezményes áron.

Két kerületi fenntartású szociális intéz-
mény is végez heti rendszerességgel élel-
miszerosztást ellátottjai részére, akik az 
Élelmiszerbank által felajánlott termékek-
ből (hús, tejtermék, konzerv, stb.) álló cso-
magot vihetik haza csütörtökönként. 

A Gyermekmenza Kft. ügyében a ható-
sági ellenőrzések jegyzőkönyveit alaposan 
áttanulmányozva, illetve a tárgyban szüle-
tett összes dokumentációt és körülményt 
figyelembe véve megállapítást nyert, 
hogy a cég megfelelő minőségű szolgál-
tatást nyújt az óbudai fogyasztók számá-
ra. A szolgáltató tevékenységét továbbra is 
szakhatóságok felügyelik, valamint belső 
ellenőrzési rendszerük is az étkezők biz-
tonságát szolgálja. Az ügy kapcsán további 
intézkedésképpen az önkormányzat a szol-
gáltató folyamatos és azonnali tájékoztatá-
si kötelezettségét szerződésben rögzíti, va-
lamint az intézményi vezetőktől, az intéz-
ményekbe járó gyermekek szüleitől beér-
kező esetleges panaszokat azonnali hatály-
lyal kivizsgálja. 

Tájékoztatás a Gyermekmenza Kft. által szolgáltatott tavalyi, 
étel okozta tömeges megbetegedés ügyében
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Az Óbuda Sportolója-díjat azoknak 
a kerületben lakó, vagy kerületi 
sportegyesületben versenyző férfi 
és női sportolóknak ítéli oda a kép-
viselő-testület, akik olimpiai, vagy 
paralimpiai programban szereplő 
sportágakban kiemelkedő eredmé-
nyeket érnek el. 2017-ben a férfiak 
közül Kovács Csaba jégkorongozó 
részesült a kitüntetésben. 

- Édesapja is válogatott jég-
korongozó volt, így nem csoda, 
hogy ezt a sportágat választot-
ta. Gyermekként mit talált von-
zónak ebben a férfias játékban?

- Jégkorongos pályafutásom-
ra édesapám gyakorolta a leg-
nagyobb hatást. Kitűnő játékos 
volt, felnéztem rá, hozzá hason-
lóan én is válogatott játékos sze-
rettem volna lenni. Kijártam ve-
le a mérkőzésekre, ahol magával 
ragadott a stadion hangulata, il-
letve az öltözői légkör. Csibész 
gyerekként nyilván tetszett a já-
ték férfias, fizikai jellege, elnéz-
ve a kemény párharcokat, beleél-
tem magam, ahogy én is bátran 
ütközöm majd az ellenfelekkel.

A fejlődés állomásai
- Több egyesületen át vezetett 

az útja a válogatottságig. Me-
lyek voltak a leginkább megha-
tározó állomások sportolói pá-
lyafutására?

- A Magyar Atlétikai Club-
ban (MAC) kaptam meg az ala-

pokat, később az Újpestben fej-
lődött tovább a játékom. Az iga-
zi áttörést azonban a Kanadá-
ban eltöltött három év jelentet-
te. A jégkorongozás hazájában 
rengeteg újat tanultam: a tech-
nikám csiszolódott, sokat javult 
a korcsolya tudásom, alkalmaz-
kodni tudtam az ottani bajnok-
ság gyorsabb iramához. Úgy ér-
zem, az addig megszerzett biz-
tos alappal már felkészülten 
ért a válogatottba szóló meghí-
vás. Fejlődésem állomásai kö-
zül nem szabad kihagyni az Al-
ba Volánt sem. Sokat köszönhe-
tek a klubnak, nagyban hozzá-
járult, hogy tizenöt sikeresnek 
mondható évet tölthettem el a 
válogatottban. 

Csúcson a sportág
- Milyen emlékeket őriz Sap-

pororól, majd az ezt követő 
svájci A csoportos világbajnok-
ságról?

- Életem és karrierem meg-
határozó élményeihez tartoz-
nak ezek a sikerek, amit soha 
nem fogok elfelejteni. Vélemé-
nyem szerint ez a sikeres idő-
szak nagyban segítette az egész 
hazai jégkorong mai fejlődé-
sét, sok gyerekben keltette fel 
a sportág iránti vágyat. Vissza-
gondolva még most is kiráz a 
hideg a csodás élményektől. A 
svájci világbajnokság azért ma-
radt még emlékezetesebb szá-

momra, mert ekkor születtek 
meg az ikreim. 

- Harminckét évesen még jó 
erőben van, biztosan nem gon-
dol a visszavonulásra. Elkép-
zelhető, hogy valamikor szépen 
cseperedő iker fiaival egy csa-
patban lép majd pályára?

- Kicsik még a gyerekek, én 
pedig elmúltam harminc, ilyen 
messzi távlatokban nem gon-
dolkodom. Mindenesetre min-
den alkalmat megragadok, 
hogy együtt tudjak velük edze-
ni, egyengetni pályafutásukat. 

Bíztató jövőkép
- Milyennek látja az óbudai 

jégkorong jövőjét, van kedve, 
lehetősége segíteni a kerületben 
(is) egyre népszerűbb sportág 
fejlődését?

- Nagyon nagy lehetőséget lá-
tok a kerületi jégkorong fejlődé-
sére. Az Óbudai Gepárdok jég-
csarnok jó feltételeket biztosít a 
tömegsport és az élsport számá-
ra, sok gyerek érdeklődik a ko-
rongozás iránt, megfelelő tobor-
zással bővíteni lehet a hátorszá-
got. A sok gyerek között pedig 
akadhatnak olyan tehetséges já-
tékosok, akik később a váloga-
tott kerettagságig is eljuthatnak. 
Bízom benne, hogy tapasztala-
taimmal én is tudom majd segí-
teni ezt a folyamatot és hozzá-
járulhatok a kerületi jégkorong 
fejlődéséhez. 

- Már jó néhány éve Óbudán 
él. Milyen a kapcsolata környe-
zetével: ismerik és elismerik 
mint válogatott sportolót?

- 1990 óta élünk Óbudán 
és nagyon jól érezzük itt ma-
gunkat, szerintem ez Buda-
pest egyik legélhetőbb kerülete. 
Nem szoktam nagydobra verni 
sportolói pályafutásomat, de az 
évek során sok elismerést, bíz-
tatást kaptam a környezetem-
ben élőktől. Sokszor jól esik, 
ha felismernek, kérdezgetnek 
sportról, egyebekről, ilyenkor 
örömmel folytatok beszélgetést, 
még idegenekkel is.

Tanítómester a sport
- Az élsport sok mindenre 

megtanította. Visszavonulása 
után a civil életben hasznosíta-
ni tudja majd a sport által szer-
zett erényeket?

- Valóban, a sport – legyen az 
egyéni, vagy csapat sport –, sok 
mindenre megtanít. Nevelő ere-
je közismert: általa erősebb, ki-
tartóbb, fegyelmezettebb lesz a 
sportoló, nem beszélve a közös-
ségi életbe való beilleszkedés-
ről, a sikerek és kudarcok fel-
dolgozásáról és folytatni lehet-
ne a felsorolást. Ami engem il-
let, bízom benne, hogy a pá-
lyafutásom során szerzett ta-
pasztalataimat jól fogom kama-
toztatni a civil életben. Akár a 
magánéletem, akár a sportolók 
számára.

- A díj átadása után rövid, ám 
igen tartalmas beszédben kö-
szönte meg a kitüntetést. Őszin-
tének és szimpatikusnak tűntek 
szavai. 

- Nem tagadom, kissé meg-
lepve, de annál nagyobb öröm-
mel fogadtam a megtisztelő je-
lölést. A büszkeség érzésével 
töltött el, hogy ilyen illusztris 
társaságba kerültem, minden 
díjazott sokat tett Óbuda kö-
zösségéért. Ezúton is szeretnék 
gratulálni a többi nyertesnek, 
köszönöm az önkormányzati 
testület bizalmát, nagyon jól es-
tek a díjátadón Bús Balázs pol-
gármester  elismerő szavai. Az 
Óbuda Sportolója-díj elnyeré-
sével tulajdonképpen szeretett 
sportágam is reflektorfénybe 
került, melynek kerületi fejlő-
dését a továbbiakban is legjobb 
tudásom szerint fogom segíteni.

Lovas Albert

Óbuda Sportolója-díj 2017

Férfi győztes: Kovács Csaba jégkorongozó 
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A legújabb emberközpontú 
robotikai szabványok kiala-
kításán dolgozott 10 napon 
át 17 ország csaknem száz 
akkreditált szakértője Buda-
pesten, az Óbudai Egyetem 
Bejczy Antal iRobottechnikai 
Központ szervezésében zaj-
ló ISO/IEC robotikai ülésen.

Egyre inkább elterjedő-
ben vannak a világban 

a robotok, amelyek közül 
ma már nemcsak a porszí-
vórobotok hódítanak, ha-
nem olyan új piacok nyíl-
nak, mint a háztartási ro-
botoké és a személyi asz-
szisztens robotoké. 

Biztonság, stabilitás
A folyamatosan válto-

zó emberi környezetben 
ugyanakkor a robotok al-
kalmazása nagyfokú au-
tonómiát igényel, emi-
att különösen nagy sze-
repe van a biztonságot és 
stabilitást meghatározó 
szabványoknak. A nem-
zetközi robotikai szabvá-
nyosítás bonyolult folya-
mat, amelyben részt vesz-
nek az ipar, a közigazga-
tás és az akadémia kivá-
lasztott szakértői. Ma-
gyarország évek óta ak-
tívan részt vesz ezekben 
a munkabizottságokban, 
ahol a Magyar Szabvány-
ügyi Testület (MSZT) hi-
vatalosan is tag.

A világ két legmeghatá-
rozóbb szabványügyi tes-
tülete, az ISO (Internatio-
nal Organization for Stan-
dardization) és az IEC (In-
ternational Electrotechni-

cal Commission) közösen 
hozták létre a TC 299 Ro-
botics (robotika) bizottsá-
got, amelynek jelenleg 8 
aktív munkacsoportja dol-
gozik a modern robotokra 
vonatkozó szabályok ki-
alakításán. E munkacso-
portok felelőssége a nem-
zetközi ajánlások és sza-
bályozások kialakítása a 
szerviz robotika olyan új 
területein, mint a kolla-
boratív robotok, az otthon 
ápolási robotok, a rehabili-
tációs és a sebészeti robo-
tok. Ez utóbbi két terüle-
ten már az utolsó simításo-
kat végzik a szakemberek 
az új dokumentumokon, 
és a vadonatúj biztonság-
technikai szabványok még 
idén megjelenhetnek.

Az ISO/IEC robotikai 
ülést az Óbudai Egyetem 
Egyetemi Kutató, Innová-
ciós és Szolgáltató Köz-
pontja (EKIK) bonyolítot-
ta le, amelynek egyik ki-
emelkedő egysége a Bejc-
zy Antal iRobottechnikai 
Központ (BARK). Ez a 
központ a két éve elhunyt, 
az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban élt magyar tu-
dósról kapta a nevét. Az 
egyetem Szenátusa 2012 
szeptemberében alapítot-
ta a központot, ugyanak-
kor az elődjének tekint-
hető Egyetemi Robotikai 
Tudásközpont már 2010 
óta létezett. A régóta folyó 
elméleti kutatások mel-
lett megvolt az igény egy 
központosított, gyakorla-
torientált központ kiala-
kítására is, amely egya-

ránt ellát oktatási, kutatási 
és ipari fejlesztési felada-
tokat. Az Óbudai Egye-
temen létrejött központ 
célja az alkalmazott, em-
ber-központú robotikához 
kapcsolódó tudományos 
és műszaki eredmények 
létrehozása, az egyetemes 
tudás bővítése, a megle-
vő ismeretek átadása, va-
lamint a robotika népsze-

rűsítése az egyetemen be-
lül és kívül egyaránt.

Orvosi robotika
A hagyományoknak 

megfelelően az esemény 
utolsó napján, július 28-
án rendezték az Orvosi 
Robotikai Workshopot az 
Óbudai Egyetem közpon-
ti épületében. A rendezvé-
nyen, amelyen minden ér-
deklődő részt vehetett, a 
meghívott előadók beszá-
moltak a jelenlegi fejlesz-
tésekről és a közelgő tu-
dományos eredményekről 
a sebészeti és a rehabilitá-

ciós robotika területén.
A mostanihoz hasonló 

kiemelt nemzetközi ese-
mény azért is fontos, mert 
megteremti a lehetőséget 
a helyi vállalkozások, ku-
tatócsoportok számára az 
ISO/IEC képviselőivel va-
ló interakcióra. Az Óbu-
dai Egyetem szervezésé-
ben megvalósuló rendez-
vényt az osztrák kutató-
központ, az Austrian Cen-
ter for Medical Innovation 
and Technology (ACMIT) 
és az Óbudai Egyetem 
Hallgatói Önkormányza-
ta is támogatta.        B. Z.

Az Óbudai Egyetem és a szervizrobotok jövője

Idősebbek is elkezdhetik
Augusztus 22-én kezdődik az „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel. 
Idősebbek is elkezdhetik!” elnevezésű tanfolyam következő kurzusa. Érdeklő-
dés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon.

Pontosítás
Lapunk előző, július 29-én megjelent 14. számának 27. oldalán, a Platina dip-
loma című hírfotónkban, a dr. Félegyházy-Megyesy Jenő Benedek platina dip-
lomájának átvételéről szóló képaláírásban egy név végi betűelírás történt. A ju-
bileumi oklevelet az ELTE Polgári jogi tanszékének vezetője adta át, akinek a 
neve helyesen: Dr. Menyhárd Attila.

Óvodapedagógusok felvétele
A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 4 fő óvodapedagó-
gusi munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A 
munkavégzés helye: 1039 Pais Dezső utca 2.; 1039 Medgyessy Ferenc utca 1. 
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. 
Törvény rendelkezései alapján. A pályázat elbírálása során előnyt jelent: jár-
tasság kézművességben; hangszer használat. A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló 
oklevél másolata; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is), 
amely 3 hónapnál nem régebbi; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet: 
postai úton (Cseresznyevirág Művészeti Óvoda 1039 Budapest, Pais Dezső ut-
ca 2.) e-mailen: medgy-o@kszki.obuda.hu; pais-o@kszki.obuda.hu. A pályá-
zat benyújtásának határideje: augusztus 31. A pályázat elbírálásának határ-
ideje: szeptember 1. A munkakör az elbírálást követően, azonnal betölthető.

Dajkákat keresnek 
Az Ágoston Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 1 fő 8 órás dajka (1032  Ágos-
ton utca 2/A.) és 1 fő 8 órás dajka (1037  Bécsi út 236.) állásra. Alkalmazási felté-
telek: minimum szakmunkás végzettség; büntetlen előélet; egészségügyi alkal-
masság. A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1-jétől tölthető be. A pályá-
zatok benyújtásának határideje: augusztus 16. A pályázatok elbírálásának ha-
tárideje: augusztus 28. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton. Tartal-
ma: önéletrajz; iskolai bizonyítvány másolata, elérhetőség megjelölésével.
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A Kossuth-díjas zeneszerző nem szívesen beszél 
már gondjairól, a jövőbe tekint és optimista. Ba-
lázs Fecót telefonon értük utol, hogy megkérdez-
zük: hogy van? Mivel tölti a nyarat? Mik a tervei?

Mint megtudtuk, Fecó épp megkere-
sésünk napján volt orvosánál. A ze-

nészért egy ország aggódik szívproblémái 
miatt, de nem szívesen beszél már beteg-
ségéről. Válaszaiból viszont egyértelműen 
kiderül: jól van, és bizakodó. Életében az 
egészségé, a nyugalomé lett a főszerep. 

- Úgy értesültünk, ma orvosnál járt. Hogy 
van? 

- Nem szívesen beszélek erről. Amennyi-
re lehet, szeretném már ezt a témát kerül-
ni. Éppen azért, mert minden rendben van. 

- Mivel tölti a nyarat? 
- Pihenéssel. Amikor két évvel ezelőtt 

komolyabb szívproblémám volt egy ame-
rikai turné közben, fogadalmat tettem, és 
minden tekintetben ennek rendelem alá az 
életemet. Azóta folyamatosan szedem le 
magamról a terheket. Nagyon sok pihenés-

sel és kevés munkával töltöm a napjaimat. 
- Megtudhatunk valamit arról, mi a terve 

a közeljövőre? 
- Havonta két előadóestet tervezek, se töb-

bet, se kevesebbet. Jövő tavasszal pedig meg-
tartjuk a Korál 40 éves jubileumi koncertjét. 

- Átkötés nélkül, ugorva egyet, talán nem 
sokan tudják, hogy Óbudán él. 

- Egészen pontosan 1989 óta élek a vá-
rosrészben. Előzőleg az Erdőalja úton lak-
tam. Amikor elváltam az akkori kedvesem-
től, szerettem volna, ha nem kell messzire 
költöznöm. Nagyon szeretem a környéket, 
szerencsére sikerült régi lakhelyem közelé-
ben új otthonra lelni. 

- Hogy a témánál maradjunk, mit szeret 
a városrészben? 

- Nem volt nehéz megszeretnem ezt a he-
lyet, több mint húsz évvel ezelőtt. Elsősor-
ban azt, hogy van egy speciális hangulata. 
Imádom a hegyet, a jó levegőt, a sok zöldet. 
Praktikus szempontból pedig minden közel 
van hozzánk. Egyszóval jól érzem magam 
a kerületben.                                    Sz. Cs. 

„Jól érzem magam a kerületben”

Balázs Fecó életében a nyugalomé lett a főszerep

A BAndOnEÓn MEStERE. A 81. életévét betöltött Dino Saluzzi az argentin tangómuzsika 
egyik legszakavatottabb képviselője. A művész, aki egy a harmonikához hasonlítható 
hangszer, a bandoneón mestere, az Óbudai nyár programsorozatában érkezett Budapest-
re együttesével. Az Óbudai danubia Zenekarral közös, ingyenes koncerten adott ízelítőt 
hazája zenei hagyományaiból július 21-én a Fő téren 

FIgARO A KERtBEn. Mozart vígoperáját, a Figaro házasságát tekinthette meg a közönség 
az Óbudai társaskör kertjében az Óbudai nyár programsorozat részeként július 28-án és 
29-én. A gróf szerepét Gaál Csaba, a grófnéét Szakács Ildikó játszotta. A darabot Fehér 
András rendezte. Zongorán közreműködött: Holló Mariann

Válassz, Huppanj, Olvass! 
jelmondatokkal várja a 25. 
Sziget Fesztivál közönségét 
az 5. évfordulóra ünnepi fó-
liába öltözött Óbudai Könyv-
Megálló. 

Az eredményes kezde-
ményezést folytatva 

az információs sátor mel-
lett állították fel a könyv-
szekrényt. Bárki ingyene-
sen kiveheti a neki tetsző 

olvasmányt, amit az ott el-
helyezett babzsákokon el-
olvashat, vagy a nála lévő 
könyvre cserélhet. A kíná-
latban szerepelnek  kortárs 
és klasszikus, szórakozta-
tó és komolyabb, magyar, 
angol, német és más nyel-
veken kiadott könyvek, Az 
olvasnivalókat az Óbudai 
Platán Könyvtár válogat-
ja össze, frissíti és pótolja a 
könyveket.

KönyvMegálló

Fotó: Benkő Vivien Cher
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A legmagasabb, harmadfo-
kú hőségriasztást rendelték 
el az ország egész területé-
re a múlt héten. Érdemes 
használni a párakapukat!

Harmadfokú hőség-
riasztást akkor ren-

delnek el, ha legalább 
három egymást követő 
napon eléri, vagy akár 
meghaladja a napi kö-
zéphőmérséklet a 27 
Celsius-fokot. A tar-

tós hőség az egészséges 
szervezetet is megvise-
li, a szív- és a keringési 
betegségben szenvedő-
kön túl ilyenkor bárkinél 
előfordulhatnak egész-
ségügyi panaszok. Ép-
pen ezért a nagy meleg-
ben kiemelten fontos a 

fokozott folyadékbevitel, 
amelynek során kerülni 
kell a magas koffein-, il-
letve cukortartalmú, va-
lamint alkoholos italok 
fogyasztását.

Felhívják a lakosság 
figyelmét arra is, hogy 
akik a hőség ellenére 

gépjárműbe kényszerül-
nek, fokozott óvatosság-
gal vezessenek, hiszen a 
koncentrációt negatívan 
befolyásolhatja a meleg.

Azok, akik a hőség ide-
jén vízparton tartózkod-
nak, fontos, hogy a dé-
li órákban kerüljék a na-
pozást, valamint ne ugor-
janak a vízbe felhevült 

testtel. A tartós meleg-
ben a bőr védelméről sem 
szabad megfeledkezni: 
naptejjel és világos, jól 
szellőző bő ruházattal le-
het a leghatékonyabban a 
leégés ellen védekezni. A 
legmelegebb órákban, 11 
és 15 óra között érdemes 
árnyékos helyen tartóz-
kodni.

Harmadfokú hőségriasztás

Szaharai forróság érkezett

A kerületben a következő  csomópontokon üzemel-
nek párakapuk: Fő tér; Pethe Ferenc tér; Római 
tér; Csobánka tér; Heltai Jenő tér; Római part-Roz-
gonyi Piroska utca; Laktanya utcai sportpark.
Földbe süllyesztett párásító a Vörösvári úti szak-
rendelő melletti területen, valamint szökőkút és pá-
rasító az Akácfa utcai játszótéren is üzemel.
A folyadékpótlásban segíthetnek a köztéri ivókutak, 
amelyek a következő helyszíneken találhatók meg.  
Játszótereken: Gyenes utca 1-3; Kiskorona utca 18-
20.; Reménység utca 9.;  Huszti utca 6.; Meggyfa ut-
ca 25-27.;Vörösvári út 1.; Kanóc utca; Hímző utca 1.; 
Laktanya utcai sportpark; Akácfa utca; Juhász Gyula 
utca 2-4. Kültéri fitnesz parkoknál: Harrer Pál utca; 
Csobánka téri közösségi ház mögött; Arató Emil 
tér. Egyéb köztereken: Csobánka tér; Hold udvar;  
Kerék utca 2-10. mögött.Fotó: Antal István
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Mint, ahogy korábbi cikkünk-
ben is írtuk, szemléletváltás-
ra törekszik Óbuda-Békás-
megyer Közterület-felügyele-
tének vezetése. Rácz Ferenc 
Péter igazgató azt szeretné, 
ha az emberek minél részle-
tesebben ismernék tevékeny-
ségüket, közösségért tett 
munkájukat. Így objektív ké-
pet alkothatnának róluk. Ke-
vesen tudják például, hogy 
minden útjukba akadó kisál-
latot megmentenek.

A felügyelet tevékeny-
ségi körébe tartozik 

többek közt az ebrendé-
szeti és állategészség-
ügyi feladatok ellátásá-
ban való közreműködés. 
Ez a közterület rendjére 
és tisztaságára vonatko-
zó állat- és ebrendészeti 
szabályok betartatása 
mellett a lakosok, állat-
tartók és az állatok vé-
delmének biztosítását 
egyaránt magában fog-
lalja. A szervezet mun-
katársai a felelős állat-
tartási szemlélet minél 
szélesebb körű megho-
nosításában is igyekez-
nek közreműködni.

rendszeres 
ellenőrzés

- A felügyelők tanácsot, 
felvilágosítást tudnak ad-
ni a hozzájuk fordulók-
nak. Súlyosabb, az álla-
tok egészségét, életkörül-
ményeit érintő jogsértés, 
körülmény észlelése ese-
tén pedig azonnal megte-
szik a szükséges intézke-
déseket, értesítik a meg-
felelő hatóságot, egyesü-
letet, közreműködnek az 
állat elhelyezésében, ellá-
tásában. Az állatok védel-

me és az állattartók segíté-
se érdekében rendszeresen 
ellenőrzik a kijelölt kutya-
futtatókat, parkokat, frek-
ventált közterületeket, ja-
vaslatot tesznek a közte-
rületek, infrastruktúrák 
hasz no síthatósága érde-
kében esetleg szükséges 
karbantartási, átalakítási 
munkálatokra vagy egy-
egy fejlesztési beruházás 
szükségességére. Munka-
társaik ügyelnek az állat-
tartással érintett területek 
tisztaságára, intézkednek 
az esetleges takaríttatás-
ról az emberek és állataik 
komfortérzetének garan-
tálása érdekében. Munká-
juk során számos esetben 
intézkednek gazdátlan, el-
hagyott, elkóborolt ked-
vencekről, kimentik a baj-
ba került, veszélyben lé-
vő állatokat – tudtuk meg 
Rácz Ferenc Pétertől.

Kígyót, kacsát, 
kutyát, macskát 

mentettek
A teljesség igénye nél-

kül, a közterület-felügye-
let igazgatója kiemelt né-
hány esetet az elmúlt idő-
szak eseményeiből. 

Kollégái áruszállító ka-
mionra figyeltek fel, ami 
tiltott helyen várakozott. 
Épp intézkedtek volna, 
mikor a sofőr megijedt, 
mert a banán szállítmány 
dobozai közül egy nagy-
méretű kígyó mászott ki. 
A felügyelők banános do-
bozba tették a kígyót, 
majd értesítették az állat-
kertet.

Nemrégiben a békás-
megyeri HÉV-aluljáró-
ba tévedt, az emberek-
től megijedt, megzavaro-
dott vadkacsa családot is 
mentettek. 

A Tarhos utcában a 
felügyelők egy Labra-
dort találtak, akit a chip-
je alapján sikerült azono-
sítani. BOGYÓ gazdáját 
így könnyen megtalálták. 

A Rozgonyi Piroska ut-
ca ellenőrzésekor az út 
mellett, a járművek közé 
helyezve találtak egy do-
bozt, benne kitett macs-

kákkal: két nagyobb testű 
és három kölyök cicával. 
Mivel gazdátlanok voltak 
a felügyelők menhelyre 
szállították a kisállatokat. 

Lakossági 
bejelentésre

A lakosok is gyakran 
segítenek az állatmentés-
ben. Egy talált kutyát ku-
tyafuttatóba zártak, majd 
hívták a felügyeletet, 
melynek munkatársai ma-
gukkal vitték a riadt álla-
tot a szervezet egyik fű-
tött helyiségébe. Ellátták, 
a chip segítségével azo-
nosították, majd értesítet-
ték a gazdit, akinek átad-
ták az elkóborolt jószágot. 

Egy másik alkalom-
mal a Kossuth Lajos 
üdülőparton elkóborolt 
yorkshire terriert talál-
tak a felügyelők. Ugyan-
úgy magukkal vitték, és 
chipes azonosítása után 
már könnyű volt össze-
hozni a gazdival.

A Jendrassik utcában 
egy zsemleszínű, piros 
nyakörves, lábán sérült, 
gazdátlan kutyát talált va-
laki július végén. Az állat 
láthatóan a jobb első lábát 
fájlalta, bicegve járt, nem 
tudott rendesen ráállni. 
Értesítette a felügyelőket. 
A Család utcai állatorvosi 
rendelő munkatársai segí-
tettek a tulajdonost meg-
állapítani. Ekkor is siker-

rel jártak: az ebet átad-
ták a gazdinak, aki rögtön 
megvizsgáltatta kisálla-
tát. A legfrissebb eset: au-
gusztus 1-jén találtak egy 
chip nélküli kutyust, akit 
gazdája előző nap vásá-
rolt. Őt is beszállították a 
felügyelethez, ahol ellát-
ták, kiderítették a gazdi 
kilétét, aki odament ked-
vencéért. 

- Ahogy látni, renge-
teg segítséget kaptunk ál-

lampolgároktól jelzés, el-
látmány és egyéb módon, 
ezért köszönet jár nekik. 
Nagy segítségünkre van-
nak és gyakran közösen 
oldjuk meg a problémákat 
olyan társhatóságokkal, 
mint például  az önkor-
mányzattal, a kerületi ka-
pitánysággal, a kormány-
hivatallal, állatorvosi ren-
delőkkel, menhelyekkel – 
tudtuk meg a közterület-
felügyelet vezetőjétől.  sz

A közterület-felügyelet más szemmel 

Állatmentőként is megállják a helyüket

Denevérkutatók
A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt területeken idén is 
folytatódik az a kutatómunka, amely a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park részét is képező Pilis és a Visegrá-
di-hegység denevérfaunájának alaposabb feltérké-
pezésére irányul. A denevérek és az egyéb állat- 
és növényfajok egyre gyakoribb és nagyobb szá-
mú megtelepedésében az örökerdő-gazdálkodás 
eredményei is közrejátszanak, míg az ilyen jellegű 
kutatások az erdők természetvédelmi kezelése so-
rán bizonyulhatnak hatalmas értéknek. 

Őshonos növényeket védenek 
A Pilisi Parkerdő Zrt. az ELTE Füvészkerttel ismétel-
ten megkötött szakmai megállapodásával folytatja a 
Magyarországon őshonos növények megőrzéséért 
végzett tevékenységét. A biológiai sokféleség, azaz 
a biodiverzitás megőrzése a természeti értékek fenn-
tartásával és védelmével foglalkozó szakmai mun-
ka egyik legfontosabb feladata, amely hosszú távon 
határozza meg a klímaváltozás hatásaival szembe-
ni küzdelem eredményességét, így pedig bolygónk 
jövőjét. A megállapodásban az ELTE Füvészkertből 
42 védett növényfajt telepítenek a Pilisi Parkerdő Zrt.  
Bertényi Miklós Füvészkertjébe, amely Visegrádon 
található és a védett növények számára a természe-
tes élőhelyükhöz közeli körülményeket biztosít. 



A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 430-4700. 
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Óbudai sziréna
A Dunába csúszott egy bringóhintó
A Margitsziget budai oldaláról a Dunába csúszott 
egy elektromos bringóhintó nemrégiben. A Tímár 
utca magasságában történt balesetben senki nem 
sérült meg, a két utas még a tűzoltók kiérkezése 
előtt elhagyta a járművet, amit elnyelt a folyó, csak 
a teteje látszott ki a vízből. A járgányt a tűzoltóbú-
várok drótkötéllel partra vontatták. 

Erőszakos férfi
Szexuális erőszak kísérle-
te miatt keresnek egy fér-
fit a III. kerületi rendőrök. 
Az áldozat elmondása sze-
rint a Kiscelli utca közelé-
ben hátulról támadta meg 
őt július 8-án 21 óra körül. 
A tettes befogta a nő szá-
ját, megfenyegette és sze-
xuális kapcsolat létesítésére szólította fel. Dulakod-
ni kezdtek, a nő kiszabadult, elszaladt és egy taxiso-
főrtől kért segítséget. A police.hu megosztotta a fér-
fi fantomképét. A gyanúsított huszonéves, körülbelül 
160 centiméter magas, zömök, sötétes bőrszínű, ke-
rek arcú. Szürke pólót és sötét nadrágot viselt. Haja 
oldalra fésült, beszéde intelligensnek tűnt. 

Fiatal nő a besurranó tolvaj 
Ahogy a neten is kering: „ha ez a csinos, fekete ha-
jú hölgy kopogtat be hozzád, hívd a rendőrséget!” 
A nő egy óbudai lakásba bejutva, a lakók figyelmet-
lenségét kihasználva ékszereket lopott el. A tolvaj 
egy Kórház utcai lakásba jutott be július 14-én dél 
körül. Az elkövetőről az éber szomszéd még képet 
is készített. A rendőrkapitányság munkatársai kérik, 
hogy aki a felvételen látható nőt felismeri, tudja, hol 
lehet, névtelensé-
ge megőrzése mel-
lett tegyen bejelen-
tést a 430-4700-as 
telefonszámon, az 
ingyenesen hívható 
06-80-555-111-es 
„Telefontanú” zöld-
számán, a 107 vagy 
a 112-es központi 
segélyhívó számok 
valamelyikén!

Egy gépkocsi alatt találtak a 
félig megnyúzott macskára 
az állatmentők. Az életmen-
tő orvosi beavatkozás elle-
nére az állat elpusztult.

A III. kerületi önkor-
mányzat vezeté-

se ezúton szeretné kife-
jezni köszönetét annak 
az állatorvosi teamnek, 
amely megpróbálta a le-
hetetlent, megmenteni 
ennek a kis állatnak az 
életét. Sajnos a sérülései 
az élettel összeegyeztet-
hetetlennek bizonyultak.

Az önkormányzat il-
letékese az esettel kap-
csolatban elmondta: ko-
rábban is előfordult már, 
hogy a hivatalnak eljá-
rást kellett kezdeményez-
nie állatkínzás gyanú-
ja miatt a rendőrségnél. 
Minden olyan esetben, 
amikor állatkínzásról ka-
punk bejelentést, a lehe-
tő legrövidebb időn be-
lül megvizsgáljuk a kér-
déses állat tartási körül-
ményeit, egészségi álla-
potát, és amennyiben in-
dokolt, határozati kötele-
zést adunk ki az állattar-
tó felé, amennyiben an-
nak személye ismert. Ha 
valóban úgy ítéljük meg, 
hogy fennáll az állatkín-
zás gyanúja, feljelentést 

teszünk az állattartóval 
szemben a rendőri szerv-
nél. Amennyiben köz-
területen észlelt, sérült 
vagy bajba jutott, kedvte-
lésből tartott állatról ér-
kezik bejelentés, akár a 
Közterület Felügyelet be-
vonása mellett a Főváro-
si Rendészeti Igazgató-
ság Illatos úti Állategész-
ségügyi Telepével vagy 
az Elveszett Állatok Ala-
pítvány Család utcai ál-
latorvosaival vesszük fel 
a kapcsolatot. Sérült vad-
állat esetében – annak 
fellelési helyétől függően 
– a területileg illetékes 
vadásztársaságot keres-
sük meg ennek kapcsán.

2016-ban kezdődött 
együttműködés az EB 
OVO Egyesülettel, az 
óbudai kutyastratégia ki-

alakítása érdekében. A 
felelős állattartásra va-
ló nevelés egyre égetőb-
bé válik, ezért kiemel-
ten fontosnak tartjuk azt 
a nevelő, felvilágosító 
munkát, amelyet a kerü-
letben évek óta az Elve-
szett Állatok Alapítvány 
szakemberei végeznek. 
A házi kedvencek bemu-
tatása mellett azok tar-
tásával, a tartással járó 
felelősséggel ismertetik 
meg már óvodás kortól a 
gyerekeket, egészen fel-
nőtt korig bezárólag. 

Az önkormányzat tá-
mogatásával évente kö-
zel 15 ezer gyermek ré-
szesül ennek az oktatói 
tevékenységnek köszön-
hetően állat/természet- 
és környezetvédelmi ok-
tatásban.

Nyomozás a Szomolnok 
utcai állatkínzó után

A z óbudai rendőrök 
augusztus 6-án el-

kapták azt a két fér-
fit, akiket megalapozot-
tan gyanúsítanak azzal, 
hogy kegyetlenül meg-
kínoztak egy macskát. 

A bűncselekmény elkö-
vetésével a rendőrők a 
38 éves V. András sem-
jéni lakost és a 24 éves 
mezőzombori V. Zsoltot 
gyanúsítják. A két fér-
fi előzetes letartóztatá-

sának elrendelésére vé-
gül nem került sor, még-
pedig – az indoklás sze-
rint – a rendelkezésre ál-
ló adatok, bizonyítékok 
között mutatkozó ellent-
mondások miatt.

elfogták a macskanyúzókat

Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, Óbuda-Békásmegyer közrendjéért és köz-
biztonságáért térítés nélkül tenni akaró felnőtt korú lakosok jelentkezését vár-
ja tagjai sorába a Budapest III. kerületi Polgárőr Egyesület (Óbudai Polgárőr-
ség). Bővebb felvilágosítás a polgaror.obuda@gmail.com e-mail címen, vagy a 
30/621-6088-as telefonszámon.

Fotó: Facebook
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többen összeverekedtek 
augusztus 5-én a Laborc ut-
cai strandon, előbb a közte-
rület-felügyelők, majd a 
rendőrség is intézkedett.

Egy több fős csoport 
belépőjegy nélkül 

lépett az önkormány-
zat Laborc utcai strand-
ja területére, ahol má-
sok nyugalmát megza-
varva verekedni kezdtek. 
A személyzet először ön-
állóan, majd a közterü-
let-felügyelők bevonásá-
val próbálta jobb belátás-

ra bírni a rendet zavaró-
kat, de végül rendőri in-
tézkedésre is sor került.

Bús Balázs polgármes-
ter az ide látogató stran-
dolni, pihenni vágyó csa-
ládok érdekében az eset 
kapcsán kezdeményezte 
a garázdaságot elköve-
tők kitiltását a strand te-
rületéről.

Az Óbudai Sport Kft. 
vezetője, és a strand sze-
mélyzete szép szóval 
igyekezték a csoport tag-
jainak figyelmét felhív-
ni a jegy vásárlására és 

az elvárható magatartá-
si szabályok betartására. 
Sajnos azonban a kísérle-
tük nem járt sikerrel. Csi-
ki Attila, az Óbudai Sport 
és Szabadidő Nonpro-
fit Kft. vezetője értesítet-
te Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyeletét, 
akik megvásároltatták ve-
lük a belépőjegyeket.

Kezdetben úgy tűnt, 
hogy megértették a rend-
re utasítást, de ezt köve-
tően mintegy egy óra el-
teltével verekedni kezd-
tek egymással.  A ve-

rekedést a kismedencé-
ben és a parton is folytat-
ták az időközben ismét 
helyszínre hívott közte-
rület-felügyelők felszólí-
tása ellenére is. Mivel a 
strandon sok kisgyerme-
kes család is tartózkodott 
és látható volt, hogy a ve-
rekedők nincsenek tekin-
tettel senkire és semmi-
re, a felügyelők rendőrt 
hívtak. A kiérkezés után 
megkezdődött a rendőri 
intézkedés, a csoport ve-
rekedő tagjait előállítot-
ták.

Az önkormányzat és az 
üzemeltető Sport Kft. ez-
úton is szeretné kifejezni 
sajnálatát az eset kapcsán 
és bízik benne, hogy az ide 
látogatók bizalmukat nem 
vesztve továbbra is igény-
be veszik a strand szolgál-
tatásait. A kitiltáson kívül 
az ilyen és hasonló rend-
bontások megelőzése ér-
dekében a polgármester a 
strandszezonból hátralé-
vő három hétvégére is és a 
jövőben is biztonsági őrök 
alkalmazását kérte az üze-
meltetőtől. 

A polgármester kezdeményezte a verekedők kitiltását a strandról

A rendőrség új kampányt in-
dít, mely során minden hó-
napban más-más témát 
érintő, a biztonságos inter-
nethasználatot elősegítő in-
formációs anyagot tesz köz-
zé honlapján.

A z Országos Rend-
őr-főkapitányság 

néhány héttel ezelőtt in-
dította el online kam-
pányát. Az internet biz-
tonságos használatával 
kapcsolatos témák kö-
zül minden hónapban az 
időszakra jellemző aktu-

alitások szerint választ-
ják ki a tematikát. Az 
első téma a gyerekeket 

érintő veszélyforrások. 
A kiskorúakra az onli-
ne térben leselkedő ve-

szélyek közül az egyik, 
amikor egy felnőtt – 
az interneten keresztül 
megismerkedve – szexu-
álisan bármilyen módon 
kihasznál egy gyereket. 
A másik jelenség, amely-
re fel szeretnék hívni az 
internetet használó fiata-
lok figyelmét, az az on-
line megfélemlítés. En-
nek során a gyermeket a 
közösségi oldalakon, e-
mailben vagy online já-
tékokon keresztül szán-
dékosan megfélemlítik 
(fenyegetik, nevetséges-

sé teszik, kiközösítik, le-
járatják, társai és az onli-
ne közösség előtt negatív 
színben tüntetik fel). 

Mindkét veszélyhely-
zet elkerülése illetve ke-
zelése során fontos ki-
emelni a közvetlen kör-
nyezet, a család és a pe-
dagógusok felelősségét. 
A jelenségek felismeré-
sére, megelőzésére, va-
lamint az esetleges bekö-
vetkezése utáni teendők-
re vonatkozó hasznos ta-
nácsokat olvashatnak a 
police.hu oldalon.

Biztonságos internethasználat a gyermekek védelméért

Betöréses lopásról akkor 
beszélünk, ha egy lezárt he-
lyiségbe erőszakkal, esetleg 
lopott vagy hamis kulccsal 
jut be az elkövető. Ha kulcs-
csal be nem zárt kertkapun 
vagy ajtón, ablakon jut be 
valaki az ingatlanba, az 
„csak” besurranásos lopás, 
nem pedig betörés. Mind-
kettőt jó lenne elkerülni.

A leghatékonyabb vé-
delmek egyike, ha 

nem hagyjuk nyitva az 
ajtókat, ablakokat. Véd-
hetjük magunkat azzal, 

ha az ingatlant körbeve-
vő kerítést mászás elle-
ni védelemmel látjuk el, 
beleértve a kapukat, és 
a kocsibeállót is. Fontos 
az ingatlan megvilágítá-
sa, a settenkedés meste-
reinek nem éppen ked-
vence a kültéri mozgás-
érzékelő lámpa. Nagy 
hangsúlyt kell helyez-
ni az emeleti helyisé-
gek védelmére is, nehe-
zen nyitható zárszerke-
zetekkel. A bejárati ajtó-
nak  több pontos bizton-
sági zárral felszereltnek 

kell lennie, illetve a he-
vederzár is jó szolgálatot 
tehet. A bejáraton lehető-
leg ne legyen ablak, csak 
kémlelőnyílás. Az abla-
kokra olyan rácsot érde-

mes szereltetni, amelyen 
csak kifelé lehet átjutni, 
egy esetleges tűz esetén. 
Néhol a rács törés-biztos 
fóliázással is kiváltható. 
A mechanikai védelmen 

túl elektronikus riasztó-
rendszerrel is védhetjük 
ingatlanunkat. Jó meg-
oldást jelenthet az ajtók-
ra szerelhető nyitásérzé-
kelő, mely szintén elri-
aszthatja a kéretlen láto-
gatókat. 

Hogyan előzzük meg a betöréseket?

Szemtanúként
Mi a teendő, ha hazaérve azt észleljük, hogy be-
törtek hozzánk? A legfontosabb, hogy lehetőleg ne 
menjünk be az épületbe. Késedelem nélkül értesít-
sük a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es központi 
segélyhívó számon, és közben, ha van rá mód, 
tartsuk szemmel az épületet, hogy a házból senki 
se tudjon észrevétlenül távozni. Fontos, hogy pon-
tos személyleírást tudjunk adni az elkövetőről, me-
nekülési útvonaláról.
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Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terület
(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki 
állapot
 

Minimális 
bérleti
díj (Ft/hó)

Bánatpénz
(Ft)

Berend utca 18., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/6/A/49 71 – leromlott 17.040,- 20.000,-

Berend utca 20/A-
B., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 18529/6/A/88 72 villany közepes 23.040,- 27.000,-

Berend utca 20/A-
B., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 18529/6/A/68 72 villany közepes 23.040,- 27.000,-

Berend utca 22., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/135 70 villany közepes 22.400,- 26.000,-

Berend utca 26., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 15.552,- 18.000,-

Bécsi út 88-92., pin-
ceszinti, utcai üzlet 14729/2/B/171 146 víz, villany, gáz 

(fűtetlen) leromlott 197.538,- 237.000,-

Bécsi út 291/A., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18847/8/A/1 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-

Bécsi út 291/A., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18847/8/A/2 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-

Bécsi út 293/B., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/1 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-

Bécsi út 293/B., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-

Boglár utca 8.
földszinti, utcai üzlet/iroda 64057/13 /A/301 56 víz, villany, táv-

fűtés közepes 69.570,- 81.400,-

Föld utca 51., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 17.568,- 21.000,-

Föld utca 57., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17040/0/A/29 40 villany közepes 14.240,- 17.000,-

Galagonya utca 4., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 14668/A/28 80 villany közepes 25.600,- 30.000,-

Gyenes utca 13., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17005/20/A/29 122 villany leromlott 35.136,- 42.163,-

Harang utca 12., föld-
szinti, utcai garázs 18910/88/A/89 32 víz, villany közepes 48.416,- 58.000,-

Hunyadi utca 58-60., 
földszinti, utcai üzlet 62976/0/A/1 52 víz, villany közepes 59.228,- 71.000,-

Hunyadi utca 58-60., 
pinceszint, udvari raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 5.962,- 7.000,-

Kabar utca 5.
földszinti,utcai üzlet/iroda 64057/3/A/124 63 víz, villany, táv-

fűtés közepes 97.840,- 114.520,-

Kórház utca 1.,
pinceszinti, udvari raktár 18267/16 /A/19 87 villany leromlott 29.841,- 35.000,-

Lajos utca 104., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17799/2 52 – leromlott 12.480,- 14.000,-

Lajos utca 116.,
pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 24.087- 28.000,-

Leányfalu utca 19., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 19388/0/A/15 32 villany leromlott 10.240,- 12.000,-

Meggyfa utca 19., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 46.810,- 56.000,-

Meggyfa utca 23., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/21/A/113 77 villany leromlott 22.176,- 26.000,-

Pacsirtamező utca 
20., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 17618/0/A/51 178 – leromlott 48.416,- 58.000,-

Pacsirtamező utca 
28., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 16.704,- 20.000,-

Pacsirtamező utca 
28., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 27.072,- 32.000,-

Pacsirtamező utca 
32., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 17635/0/A/3 78 villany leromlott 18.720,- 22.000,-

Pacsirtamező utca 
33., földszinti, utcai üzlet/iroda 17780/0/A/3 105 víz, villany, gáz közepes 172.620,- 207.000,-

Pacsirtamező utca 
35., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 17779/0/A/40 28 villany leromlott 8.204,- 9.000,-

Raktár utca 21., föld-
szinti, utcai
 

iroda
és 18443/4/A/127 33 víz, villany, táv-

fűtés közepes 92.268,- 110.000,-

iroda 18443/4/A/128 33     

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT 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

A helyiségekre kötendő bér-
leti szerződésekben rögzíte-
ni kell, hogy a bérleti díjon 
felül a bérlőnek meg kell fi-
zetnie a bérbeadó által az 
ingatlannal kapcsolatosan 
kiközölt mindenkori sze-
métátalány összegét.
Az önkormányzat tulajdoná-
ban álló egyes vagyontárgyak 
bérbeadásáról szóló, 9/2015. 
(II. 16.) önkormányzati rende-
let 96. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján a helyiségbérleti szer-
ződés időtartama 3 év lehet 
raktár célú, b) pontja szerint 5 
év lehet minden egyéb funkció-
ra történő bérbeadás esetén.
A pályázatot zárt borítékban 
lehet benyújtani az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. Ügyfélszolgá-
latán (1033 Budapest, Moza-
ik utca 7., földszint, pénztári 
órák hétfőnként: 15.00-17.30, 
szerdánként: 8.30-12.00 és 
13.00-16.00, csütörtökön-
ként: 8.30-12.00 óra között).
Pályázni formanyomtatvá-
nyon lehet, mely letölthető 
a www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapról, vagy sze-
mélyesen átvehető az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ 
NONPROFIT Zrt. Ügyfél-
szolgálatán (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában 
nyilatkoznia kell a megaján-
lott bérleti díjról, a pályázati 
feltételek elfogadásáról, ezen 
kívül meg kell adnia a helyi-
ségben folytatni kívánt tevé-
kenység pontos megnevezé-
sét valamint csatolnia kell a 
pályázati formanyomtatvá-
nyon megjelölt okiratokat 
és igazolnia kell a pályázati 
részvétel feltételeként előírt 
bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat 
benyújtására nyitva álló ha-
táridőt (minden hónap utolsó 
munkanapjának 12 órája) kö-
vető 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására fo-
lyamatosan van lehetőség, 
azok bontására minden hónap 
utolsó munkanapján 12 óra-
kor kerül sor az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. hivatalos helyi-
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ségében, melynek kiértékelésé-
ről a pénzügyi, tulajdonosi és 
vagyon-nyilatkozat-kezelő bi-
zottság (a továbbiakban: Bizott-
ság) az azt követő ülésén dönt.
 A pályázat benyújtásakor kér-
jük figyelembe venni, hogy nem 
lehet bérbe adni a helyiséget an-
nak a vállalkozásnak/személy-
nek, amelynek/akinek: az álla-
mi vagy a székhely (lakóhely) 
szerinti önkormányzati adóható-
sággal szemben adó- vagy adók 
módjára behajtandó köztartozá-
sa van, kivéve, ha az adóhatóság 
számára fizetési kedvezményt 
(adómérséklés, elengedés, vagy 
fizetési könnyítés) engedélye-
zett; az érintett vagy bármely he-
lyiség tekintetében bérleti díj, il-
letve közüzemi díjhátraléka van; 
a helyiség bérleti jogviszonya – a 
kérelem vagy a pályázat benyúj-
tását megelőző öt évben – a bér-
beadó felmondása következtében 
szűnt meg; a helyiségben gyako-
rolni kívánt tevékenység folytatá-
sára való jogosultságát nem tudja 
hitelt érdemlően igazolni.
A helyiség vonatkozásában a 
pályázónak vállalnia kell:
az önkormányzati rendeletben 
a bérleti jog megszerzésének 
ellenértékeként előírt meg-
szerzési díj megfizetését (a 
megszerzési díj a pályázó ál-
tal megajánlott bérleti díj há-
rom havi összege); 3 havi bér-
leti díjnak (+ esetleges köz-
műátalánynak) megfelelő ösz-
szegű óvadék megfizetését 
bérbeadó részére (a nyertes ál-
tal befizetett bánatpénz össze-
ge az óvadékba beszámításra kerül); szük-
ség szerint a helyiségbe önálló elektromos- 
és mellékvízmérők kiépítését.
 A pályázat értékelésénél a megajánlott bér-
leti díj alapján történik a döntés. A pályáza-
ton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a 
bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befize-
tik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYON-
KEZELŐ NONPROFIT Zrt. pénztárá-
ban (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) kész-
pénzben lehet letétbe helyezni (pénztári órák 
hétfőn: 15.00-17.30, szerdán: 8.30-12.00 és 
13.00-16.00, csütörtökön: 8.30-12.00 óra kö-
zött). A bánatpénzt helyiségenként kell leten-
ni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon 
belül a nem nyertes pályázók részére a bánat-
pénz visszafizetésre kerül. 
 Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem 
tesz eleget a pályázati kiírásban előírt va-
lamennyi feltételnek. A pályázatok értéke-
lését követően az ÓBUDAI VAGYONKE-

ZELŐ NONPROFIT Zrt. a pályázókat 
írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntart-
ja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel 
a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, 
zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy 
a pályázatot annak bármely időszakában, 
indokolás nélkül, részben vagy egészében 
eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj tel-
jes összegét a Bizottság döntéséről történő 
írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 na-
pon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
NONPROFIT Zrt. részére meg kell fizetnie.
 A nyertes pályázónak tudomásul kell ven-
nie, hogy amennyiben a döntésről szóló ér-
tesítés kézhez vételét követő 30 napon be-
lül a bérleti szerződést nem köti meg, erre 
vonatkozó igényét a pályázat kiírója okafo-
gyottnak tekinti és a pályázó a befizetett pá-
lyázati biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell 
foglalni, melynek költségei a bérlőt terhelik.

A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév 
elején az előző évi infláció KSH által köz-
zétett mértékével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez időpont 
egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKE-
ZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, 
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 
430-3468, 430-3464). A pályázatokkal kap-
csolatban további felvilágosítást lehet kérni 
a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik 
az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2017. 
augusztus 7-től a www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapokra.

Raktár utca 56., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18726/12/A/42 59 villany leromlott 14.160,- 16.000,-

San Marco utca 12-
18/A., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17449/4/A/1 45 villany közepes 16.020,- 19.000,-

San Marco utca 12-
18/B., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17449/4/A/21 45 villany leromlott 12.015,- 14.000,-

San Marco utca 12-
18/C., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17449/4/A/40 48 villany leromlott 12.816,- 15.000,-

Selyem utca 4., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 19.520,- 23.000,-

Szellő utca 2., föld-
szinti, utcai iroda 18443/2/A/2 46 víz, villany, táv-

fűtés közepes 64.308,- 77.000,-

Szőlő utca 46., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany leromlott 10.680,- 12.000,-

Tímár utca 13/A., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 37.760,- 45.000,-

Tímár utca 15., pince-
szinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen le-

romlott 22.695,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„B” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/62 48 villany leromlott 12.816,- 15.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„E” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 16.376,- 19.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„F” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 17.088,- 20.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„H” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/68 49 villany erősen le-
romlott 13.916,- 16.000,-

Tímár utca 26., pince-
szinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen le-

romlott 127.459,- 152.000,-

Újmegyeri tér, utcai raktár 65552/40 28 víz, villany leromlott 15.092,- 18.000,-
Váradi utca 1-5., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18705/0/A/51 66 villany leromlott 15.840,- 19.000,-

Váradi utca 1-5., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18705/0/A/52 36 villany leromlott 9.612,- 11.000,-

Váradi utca 2-8/A., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18659/0/A/105 47 villany közepes 16.732,- 20.000,-

Váradi utca 2-8/A., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18659/0/A/108 64 villany közepes 20.480,- 24.000,-

Váradi utca 2-8/A., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18659/0/A/109 59 villany közepes 18.880,- 22.000,-

Váradi utca 2-8/A., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18659/0/A/110 25 villany közepes 9.775,- 11.000,-

Zápor utca 61., föld-
szinti, utcai üzlet 16998/3/A/300 45 víz, villany, táv-

fűtés leromlott 62.910,- 75.000,-
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A hagyományokhoz híven 
sokszínű programmal várják 
az érdeklődőket a Krisna tu-
datú Hívők csillaghegyi kul-
turális központjába augusz-
tus 13-án 10-től 18 óráig.

India varázsa feszti-
vál – 1 nap a mesés ke-

let világában címmel tart 
egész napos családi ren-
dezvényt a csillaghegyi 
Lélek Palotájában a Ma-
gyarországi Krisna Tu-

datú Hívők közössége. 
Varázslatos keleti stílusú 

táncok, látványfőzések, 
tradicionális hangszerek 

bemutatója, hennafestés, 
indiai esküvő tűzceremó-
niával és színes színpadi 
programok várják a láto-
gatókat. A szervezők ígé-
rete szerint az érdeklő-
dők lépésről lépésre fe-
dezhetik fel a Védák ősi, 
titkos tanításait. Megta-
pasztalhatják, hogyan je-
lenik meg India tudás-
kincse mindennapjaink-
ban, a főzéstől és étke-
zéstől kezdve az öltözkö-

désen át a gyermekneve-
lésig vagy éppen az épí-
tészetig és gyógyászatig. 
Lesz továbbá kézműves-, 
jóga és meditációs fog-
lalkozás, védikus aszt-
rológiai és numerológiai 
elemzés, művészeti, ze-
nei, gasztro-, egészség- 
és szépség sziget is. 

(A felnőtt belépő 1200, a 
nyugdíjas és diákjegy 800 
forintba kerül. Nyolcéves 
kor alatt a belépés ingye-
nes. További informáci-
ók a Lélek Palotája face-
book-oldalán.)                  sz. 

India varázsa Csillaghegyen

Két esztendeje, 2015. július 
31-én hunyt el Sinkó László 
a nemzet Művésze címmel 
kitüntetett, Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas magyar szín-
művész, rendező, szinkron-
színész, érdemes és kiváló 
művész, a Halhatatlanok 
társulatának örökös tagja. 

Óbudai vendéglá-
tós családba szüle-

tett 1940. március 18-án. 
Báty ja, a nála tizenkét év-
vel idősebb Sinkovits Im-
re (Kossuth-díjas) az or-
szág egyik legnépszerűbb 
színésze volt, s László már 
tízéves korában gyakran 
ült a régi Nemzeti Színház-
ban, amikor testvére ját-
szott. Nem csoda, hogy ő 
is a színi pályát választotta. 

A két testvér nagyon el-
térő úton járt, ahogy ké-

sőbb Sinkó megfogalmaz-
ta: „Tűz és víz voltunk, 
mást gondoltunk a szak-
máról, a világról.” Ám 
ez nem szült köztük el-
lentétet. Lászlót az érett-
ségi után nyomban felvet-
ték a Színház- és Filmmű-
vészeti Főiskolára. A fel-
sőbb évfolyamokon már 
statisztálhatott a Nemze-

tiben, és sokat tanult 
a legnagyobbak alakí-
tásaiból. Diplomájá-
nak megszerzése után, 
1962-ben a debreceni 
Csokonai Színházhoz 
szerződött, ahol külön-
böző műfajú darabok-
ban, még operettben is 
játszhatott. 

Katona alapító
Később, a Nem-

zetiben eleinte jobb-
nál jobb szerepek-
kel halmozták el, idő-
vel azonban elfogy-

tak a szerepek, alig lé-
pett színpadra. 1982-ben 
a magyar színházi éle-
tet felpezsdítő Katona Jó-
zsef Színház alapító tag-
ja; itt vált igazán színész-
szé, rangos nemzetkö-
zi fesztiválokon jutalma-
zott produkciók része-
sévé. A Katonában ren-
geteg nagy szerepe volt, 

többek között Versinyin 
(Három nővér), Übü pa-
pa (Übü király) – ezek 
a műsorról levehetetlen 
darabok voltak, s ő be-
írta velük a nevét a ma-
gyar színháztörténetbe. 
1994-ben több kollégával 
együtt ő is az Új Szín-
házhoz szerződött, majd 
a teátrum megszűntével 
szabadúszóvá vált, sokat 
játszott vidéken. 

Erős karakter volt
2003-tól ismét a Nem-

zeti Színház tagja lett. 
Erős karakterformáló ké-
pessége miatt gyakran ját-
szott intrikus szerepeket. 
Emlékezetes alakításai: 
Trigorin (Csehov: Sirály); 
Valér (Moliére: A fös-
vény); Jázon (Grillparzer: 
Medea); Szakhmáry Zol-
tán (Móricz Zsigmond: 
Úri muri); dr. Schön (We-
dekind: Lulu). Bár ízig-
vérig színpadi színész, 
számos filmben és tévé-
játékban szerepelt. Kel-
lemes hangját, megnyerő 
egyéniségét kölcsönözte a 
hazánk tájait bemutató té-
vés produkciónak, a Más-
félmillió lépés Magyaror-
szágon című sorozatnak 
(1979), majd folytatásá-
nak, az ...és még egymil-
lió lépésnek (1986), sőt, ő 
maga is túrázott a stábbal.

Filmszerepei
Ismertebb filmjei és té-

véjátékai: Fügefalevél; 
Princ, a katona; Doroty-
tya; Vivát, Benyovsz-
ky!; Gyertek el a névna-
pomra; Hajnali háztetők; 
Az új földesúr; Honfog-
lalás; A hídember; Csak 
szex és más semmi. Éve-
kig szerepelt a kilencve-
nes évek kultikus ma-
gyar teleregényében, a 
Szomszédokban. Szink-
ronizálni is gyakran hív-
ták: az ő hangján szólalt 
meg a Macskafogó cí-
mű rajzfilmben a szuper 
egérügynök Grabowski. 
Hangja szinte összefonó-
dott Anthony Hopkins fil-
mes jelenlétével (Túlél-
ni Picassót; A vadon fog-
lyai; Szenvedélyek viha-
rában; Hannibal; A vörös 
sárkány). 

Művészi munkáját 
1972-ben Jászai Mari-
díjjal, 1982-ben érdemes 
művész, 1987-ben ki-
váló művész címmel is-
merték el. A Kossuth-dí-
jat 1995-ben vehette át. 
2013-ban a Halhatatlanok 
társulatának tagjai közé 
választották. 2014-ben A 
Magyar Érdemrend tiszt-
keresztje (polgári tago-
zat) és a Nemzet Művésze 
kitüntetésekkel ismerték 
el munkásságát.           Sz.

ÚRnAPI KÖRMEnEt. Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia úrnapi körmenete az 
Ágoston utcán és a Vörösvári úton vonult: a nemrégiben elsőáldozott gyermekek csenget-
tek a kis csengettyűkkel, hintették a virágszirmokat, tárogató kisérte a templom énekkarát 
és az Oltáriszentséget köszöntő hívek énekét

Sinkó Lászlóra emlékezünk

Búcsúnap
A Jézus Szíve (Filoxéra) Kápolna (Külső-Bécsi út 
411-413.) búcsúnapját szeptember 3-án rendezik. 
A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Bajzáth Fe-
renc, az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plé-
bániatemplom plébánosa celebrálja. Közreműkö-
dik Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház magán-
énekese és a Braunhaxler Dalkör. A szentmise után 
a kápolna kertjében agapéra és baráti beszélgetés-
re hívják a jelenlévőket. 
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Az Óbudán élő Nádasi-Ozsvár Andrea 
ugyan az ELtE bölcsészkarán végzett, 
azt követően azonban közgazdász 
diplomát is szerzett, jelenleg pedig 
egy bank informatikus tesztelője, 
részben mégis visszatért eredeti 
szakmájához, s már két mesekönyve 
is napvilágot látott. A meseírót főhő-
seiről, kötetei keletkezésének kulisz-
szatitkairól, valamint óbudai kötődé-
séről kérdeztük.

- Hogyan adja valaki a fejét me-
seírásra? Megszületik a gyereke, 
s meseolvasás közben rájön, hogy 
annál akár jobbat is tud írni? Ön-
nél miként kezdődött?

- Világéletemben sokat olvas-
tam, s amikor megszületett a lányom, ak-
kor a korábbi szépirodalmon túl nagyon sok 
mesét olvastunk. Körülbelül ötéves lehetett 
a lányom, amikor kinőtt a Bartos Erika-
korszakból, és határozott elképzelései lettek 
arról, milyen meséket szeretne. Elmondta 
nekem, hogy a mesék legyenek viccesek, 
izgalmasak, kalandosak, de semmi esetre 
sem félelmetesek, ám nehéz volt ilyen me-
sekönyveket találni. Valóban így kezdtem el 
neki olyan történeteket mesélni, amelyekről 
úgy éreztem, hogy ezeknek örülne. Ezek a 
mesék nagyon tetszettek neki, és elkezdte 
őket továbbadni az óvodában, az ottani gye-
rekek pedig vitték haza a szülőknek, akik-
nek ugyancsak kedvükre voltak ezek a me-
sék. A szülők pedig érdeklődtek nálam, s 
egy idő után le kellett gépelnem a történe-
teket. Többen mondták, ha kötetben meg-
jelennének, akkor meg is vennék a köny-
vet. Ez mintegy három évvel ezelőtt történt, 
majd aztán az ötletből valóság lett.

- Eredetileg mit tanult, mivel foglalkozik?
- Az ELTE bölcsészkarán végeztem, 

majd később szereztem egy közgazdász 
diplomát is, és jelenleg egy bankban dolgo-
zom tesztelőként. 

- Ezek szerint meseírásból nem lehet 
megélni?

-Ez így van. Legalábbis jelen pillanat-
ban én még nem állok azon a szinten, hogy 
megélhetnék belőle.

- Az elmúlt télen már a második kötete 
jelent meg. Honnan jöttek a figurái, mint 
Bosszantöpp, illetve Rebi és Bogi?

- A történetekben szereplő Rebeka a 
most nyolcéves kislányom álnéven. A 
képzeletemben meglévő mesehősök ők, 
volt amelyik útközben, autóban utazva ju-
tott eszembe. Mindkét könyvem főhőse 
Rebeka. Azok a dolgok, amelyek a főhős-
sel a könyvekben történnek, mind olyan 
történetek, amelyek engem és a lányomat 
a kis barátaival együtt foglalkoztatnak. En-
gem mint anyukát például erősen foglal-
koztatott az a kérdés, hogy hova tűnnek a 
lakásban bizonyos dolgok. Erről írtam is 
egy mesét, hogy hová tűnhetnének el a tár-
gyak, ha minden lehetséges lenne. Vagy 
például gyakran hallottam az ismeretségi 
körömben, hogy a gyerekek túl hamar fel-
adnak bármit. Ha nem sikerül valami első-
re, vagy másodjára, akkor meg sem próbál-
ják többet, ügyetlennek tartják magukat, 
mondván, ez nekik sohasem fog sikerülni. 
Van ilyen mesém is, amely erről szól. Vagy 
például vannak óbudai nagyszülők, akik-
hez rendszeresen ellátogatunk, s például az 
egyik történet az ő kertjükből indul ki. 

- Hány éveseknek szólnak a meséi? 
Ahogy a saját gyermeke nő, annak megfe-
lelően más korosztálynak ír majd?

- Jelenleg ezek a történetek az 5-10 éves 
korosztálynak szólnak, szókincs és az ér-
deklődés alapján. A tapasztalatok szerint 
a legkisebb gyerek, aki már tudta élvezni 
azt a nyelvi humort, ami a mesékben van, 
négyéves volt, és a legnagyobb ismert 
rajongóm 13 éves, de ő már csak titokban 
olvassa a meséimet. Ezeket a történeteket is 
szeretném folytatni, mert azok a gyerekek, 
akik megszerették Rebekát, szeretnének 
továbbra is olvasni róla. Ahogy tapasztalom, 
leginkább az elsős, másodikos korosztály 
kedveli, több olyan visszajelzésem is volt, 
hogy a kisgyerek azért tanul meg olvasni, 
hogy ezeket a meséket önállóan olvashassa. 
Mindemellett tény, hogy már egy 
nagyobbaknak szóló regényen is dolgozom, 
amelynek szintén Rebeka lesz a főhőse, 
csak az már egy összetettebb történet lesz a 
9-10 éves korosztály számára. 

- A gyermekirodalomban szinte meg-
kerülhetetlen az illusztráció, amely az ön 

könyveiben, valamint a hon-
lapján (www.noamese.hu), és 
a mesékkel foglalkozó olda-
lán (facebook.com/szeretunk-
meselni) is fontos szerepet tölt 
be. Hogyan találkozott az il-
lusztrátorával?

- A véletlen hozott össze 
minket. Rendszeresen vá-
sárolok a meska.hu oldalon, 
ahol egyedi kézműves dol-
gok találhatók. Főgel Ale-
xandrának gyermekillusztrá-
ciókat tartalmazó lakásdíszí-
tő képei, tárgyai vannak ott, 
minden olyan, aminek a gye-
rekek örülhetnek. Itt meglát-
tam egy tányéralátétjét, amin 

fantasztikusan színes és aranyos ször-
nyecskék voltak. Azt gondoltam, hogy 
pont ilyen képeket szeretnék a meseköny-
vembe, ezért megkérdeztem, hogy hajlan-
dó lenne-e illusztrálni. Akkor azt mond-
ta, hogy ő nem egy meseillusztrátor, mi-
re én azt válaszoltam, hogy én is egy kez-
dő meseíró vagyok, próbáljuk meg együtt. 
Így kezdődött.

- Vannak-e példaképei a meseírásban, 
hiszen ez a mezőny Magyarországon igen 
erős?

- Az én gyerekkori nagy kedvencem 
Csukás István. A szereplőim részben azért 
is ilyen sajátságosak és egyediek, mert na-
gyon megihletett. A mostani írói korosz-
tályból pedig nagyon szeretem Dániel And-
rás meséit, akiért a lányom is rajong, min-
den mesekönyvét olvasta. 

- A legutóbbi Könyvhéten felolvasott és 
dedikált is. Hogyan sikerült ez az esemény?

- A Katica Könyv-Műhely hívott meg 
a Vörösmarty térre, s az eseményről azt 
gondolom, hogy sokkal jobban sikerült, 
mint azt vártam. Titokban ugyanis attól 
tartottam, hogy senki nem jön oda, aztán 
végül nem csak olyanok jöttek, akik 
korábban vásároltak tőlem mesekönyvet és 
most szerették volna dedikáltatni, hanem 
teljesen ismeretlenek is, akik a helyszínen 
vették meg a könyvet, illetve egy külföldi 
kiadó is vitt belőle.

- Mióta él Óbudán és hogyan érzi itt ma-
gát egy meseíró?

- Alapvetően nógrádi vagyok, de miután 
az ELTE-re jártam, 2001-ben költöztem 
Óbudára. Nagyon szeretek itt lakni, főleg 
gyerekes szülőként, mert azt látom, hogy 
ez egy gyerekbarát városrész fantasztikus 
iskolákkal, jó lehetőségekkel a gyerekek-
nek. Szeretem az itteni programokat, kul-
turális eseményeket, amelyekre mi rend-
szeresen ellátogatunk. Nem gondolom, 
hogy a gyerekemnek kizárólag csak az én 
meséimen kellene felnőnie, ezért igyek-
szem lehetőséget nyújtani arra, hogy minél 
több élménnyel gazdagodjon, amiben Óbu-
da segítséget nyújt nekünk.

Bodzay Zoltán

egy mesés nyári óbudai történet

Oratórium a Szaléziaknál 
„Családom a bázisom” a mottója az óbudai 
Szaléziaknál tartott Nyári Oratórium nap-
közis tábornak, ahová alsós és felsős diá-
kokat várnak. Mi a Nyári Oratórium? Játék 
és sport, kézműves foglalkozás, imádság, 
séták és kirándulások, versenyek, tánc, 
műhelyek, strandolás, vízi akadályverse-
nyek és sok-sok kaland. Időpont: augusz-
tus 21-25. Helyszín: Bécsi út 175. (Infor-
máció: nyarioratorium@gmail.com illetve 
www.facebook.com/ObudaiSzaleziak; Je-
lentkezés: www.obudaiszaleziak.hu)

Fotó: Antal István
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Csupán húsz év telt el azóta, hogy a képek készültek, de olyanok, mintha a 
’70-es években járnánk. nyilván ehhez az érzethez a fekete-fehér fényképek is 
hozzájárulnak. Vannak városrészek, melyek kevésbé változtak, a helyszínek 

többségének látképe azonban jelentősen eltér a két évtizeddel ezelőttitől. Egy 
biztos: alig találunk olyan pontokat a kerületben, ahol legalább a tervekben ne 
szerepelne újítás. (Antal István fotóiból összeállította: Szeberényi Csilla)

Óbudai nyarakon anno: 1997 fotókon

Fő téri forgatag egy nyári rendezvényen Római-„party”

Pancsolás a Laborc utcai Barátság Parkban Piknik a Május 9. parkban, még a régi csúszdákkal

Vurstli a Flórián téren
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Mint arról június 24-ei szá-
munkban a lapzártakor érke-
zett eseményről hírt adtunk, 
egyedülálló régészeti leletre 
bukkantak a Budapesti tör-
téneti Múzeum és a Magyar 
nemzeti Múzeum régészei a 
Csillaghegyi Strandfürdő te-
rületén néhány héttel ezelőtt. 
Az egyik római korból szár-
mazó sírból többek közt egy 
bronz figurális díszekkel, is-
tenalakokkal és a mitológiá-
ból ismert lényekkel gazda-
gon díszített kocsi került elő. 
A szenzációs lelet feltárásá-
nak részleteiről az Aquincu-
mi Múzeumban tudhattak 
meg érdekes részleteket a 
sajtó képviselői.

A Csillaghegyi Strand-
fürdő fejlesztéséhez 

kapcsolódó munkák előtt 
végeztek kutatásokat a te-
rületen a Budapesti Tör-
téneti Múzeum (BTM) 
régészei tavasszal. Az 
ásatások megkezdése előtt 
csak kevés információ 
állt a régészek rendelke-
zésére a strandfürdő te-
rületén várható régésze-
ti emlékekre vonatkozóan 
– közölte dr. Láng Orso-
lya, az Aquincumi Múze-
um igazgatója. 

- Nagy meglepetésnek 
számított a közvetlenül 
a domboldal aljában el-
helyezkedő nagy, négy-
szögletes gödör, amely 
egy négykerekű ró-
mai kocsit és két igáslo-
vat rejtett. Bár a környé-
ken sok római kori emlék 
van, a fürdő közvetlen 
környezetében a koráb-
bi kutatások őskori, hon-
foglaláskori és Árpád-
kori lelőhelyeket doku-
mentáltak – mondta dr. 

Vass Lóránt, a BTM ré-
gésze, az ásatás vezetője. 

Túlvilági boldogság
Az 1700 évvel ezelőtti 

temetkezésből megma-
radtak az utazó kocsi vas 
és bronz alkatrészei, va-
lamint a kocsit díszítő, fi-
nom kivitelű bronz szob-
rocskák is. A nagy szak-
értelmet igénylő feltárást 
szoros együttműködés-
ben végezték a BTM és 
a Magyar Nemzeti Mú-
zeum munkatársai.

- A Róma-barát elit 
tagjai külsőségekben 
igyekeztek átvenni a hó-
dítók szokásait, de a ha-
lállal találkozva a „ró-
maiság mázán” áttört 
őseik túlvilág hite. A 
kelta eraviszkuszok csá-

szárkorban élő elitjének 
temetkezési rítusához 
tartozott az utazó kocsik 
sírbatétele, ami idegen 
volt a rómaiaktól. Az el-
temetett kocsi és a foga-
tos lovak a túlvilági uta-
zás kellékeként, mintegy 
az „örök túlvilági bol-
dogság garanciájaként” 
kerültek a sírgödörbe – 
tudtuk meg  Mráv Zsolt-
tól, a Magyar Nemze-
ti Múzeum régészétől, a 
pannoniai lovas és ko-
csi temetkezések kutató-
jától, aki a fogatos kocsi 
bontását koordinálta. 

A csillaghegyi utazó 
kocsi díszítése, a díszítő-
elemek minősége és szá-
ma alapján méltán tekint-
hető a római kori Aquin-
cum területéről az utób-

bi időben előkerült leg-
szenzációsabb leletnek. 
A csillaghegyi kocsinak 
még a vasalkatrészeit is 
gazdag fémberakás díszí-
tette, hátsó oldalára pe-
dig díszes szoborgalériát 
helyeztek el. Az itt látha-
tó tíz figurális bronzszo-
bor Bacchust és kíséretét 
jelenítette meg. Bacchus 
nemcsak a bor istene volt, 
hanem olyan istenség, aki 
híveinek az evilági mel-
lett a túlvilági lét örök 
boldogságát is garantál-
ta. A szobrok az isten kí-
séretének alakjait is felvo-
nultatták: az általa kezes 
háziállattá szelídített tig-
riseket, gyermekkori ját-
szótársát, a kecskelábú, 
fuvolán játszó Pánt, vala-
mint a szatüroszokat és a 
bacchánsnőket.

Luxuskocsival
a másvilágra

A sírba tett kocsi a ma-
ga korában valóságos lu-
xusjárműnek számított. 
Az eltemetett kocsi és a 
fogatos lovak a túlvilá-
gi utazás kellékeként ke-

rültek a sírgödörbe. Azt, 
hogy a lovaskocsi kinek a 
sírjához tartozott, egyelő-
re még nem tudják meg-
mondani, mindeneset-
re mellette találtak egy 
gyermeksírt is, ami a ré-
gészek szerint nem lehet 
ettől független temetke-
zés. A római korban ál-
talában ritka a magá-
nyos sír, a kutatók szerint 
a mostani leletegyüttes 
„minden bizonnyal egy 
újabb, eddig ismeretlen 
római temető, villagazda-
ság vagy település jelen-
létét jelzi” a strand köz-
vetlen környékén.

Ez az első alkalom, 
hogy régészeti feltárá-
son egy római kocsi fel-
építménye előkerült, így 
az időigényes restaurálá-
si folyamat lezárultával a 
csillaghegyi kocsi szin-
te minden részletében 
rekonstruálható lesz. A 
kocsi alkatrészei restau-
rálás után és rekonstruált 
formában várhatóan két 
éven belül az Aquincu-
mi Múzeumban lesznek 
kiállítva.              Sz. Cs. 

Fogatos kocsival a túlvilágra

római kori kocsisír Csillaghegyen

Pontosítás
Az Óbuda Újság legutóbbi, 2017. július 29-én meg-
jelent lapszámának Helytörténet rovatában szerep-
lő, „Az óbudai szakellátás a kezdetektől napjainkig” 
című írás végéről lemaradt egy forrásmegjelölés. A 
cikk Dr. Pintér Endre orvosprofesszor tanulmánya 
felhasználásával készült. Fotó: Benkő Vivien Cher
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Szol gál ta tás
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁ-
LÓ, NAPELLENZŐ, stb. szerelése garanci-
ával kerületi redőnyös. Ajándék szúnyoghá-
ló minden megrendeléshez!!! Tel.: 06(70)341-
9489, 06(20)341-0043
 Kőműves munkák, burkolat javítás, járdák, 
kerítések készítése, javítása, térkövezés. 06-
30-341-3423
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Redőnyszerelés javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor Tel.: 06-20-321-0601
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap csere, 
ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70)544-
4050 
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 ZÁRSZERVIZ ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389

 Üvegezés a helyszínen, biztosításra 
is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)977-7150
 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
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-
LAKDOKTOR.HU. 23 éve vállalom kedve-
ző árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé-
sét, szigetelését garanciával. Felmérés díjta-
lan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres kere-
sése, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588
 Kert-telekrendezés! Támfalépítés, beto-

nozás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerí-
tés építés, tereprendezés. 06-1-781-4021; 06-
20-259-6319 www.telekrendezes.hu
 KISS Klíma és hűtőgépszerviz vállal-
ja: klíma berendezések telepítését, javítását, 
forgalmazásátés háztartási gépek szervize-
lését. www.kissklima.hu; Tel: 06-20-452-
9217; 06-20-435-7008
 Lakásfelújítás, festés 300 Ft/nm-től, par-
kettacsiszolás, víz-gáz-fűtés, villanyszerelés. 
Kőműves javítás, mázolás. 06-20-945-5473; 
06-30-499-1814
 ADÓBEVALLÁS készítés péntek-szom-
bat 10-18 óráig, Dr. Hubai Margit Bp. III ker. 
Kabar utca 5. Bejelentkezés: 06-30-383-9755. 
Cégeknek, vállalkozóknak KÖNYVELÉS!
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátor szerelés 06-70-642-7526
 Szabó Balázs vállalja kémények belső 
marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752

egész ség
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10. a Fló-
rián téri piac mellett. Fogsorok akciós ára 
nyugdíjasoknak  55.000 Ft.  Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675
 Dr. Szabó Katalin reuma és lézerterápi-
ás rendelése: Dunamed rendelő III. ker. Kis-
korona u. 20. Indokolt esetben háznél is ke-
zel. Tel.: 387-1508
 3 alkalmas 30 perces, ingyenes polarizált-
fény-terápiás kozmetikai ránctalanító bőrre-
generáló arckezelés Önnek. Időpont egyezte-
tés és információ: Tel.: +36-1-77-66-77; e-mail: 
info@polarisol.com; www.polarisol.com

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com

elad-vesz
 KÖNYVEKET, könyvtárakat (régit, újab-
bat), képeslapokat antikváriumunk vásárol 
díjtalan kiszállással. Tel: 06-20-42-56-437

 Könyveket, könyvtárakat vásárolunk. 
Ingyenes kiszállás, azonnali fizetés.  Tel: 
06-20-387-4140

 

Régiség
 +5000 Ft-ot fizetek az újság felmutatásakor, 
vásárlás esetén! Készpénzért vásárolok hagya-
tékot, mindennemű régiséget. XIX-XX. száza-
di festményeket, álló, asztali órákat. Kiszállás 
díjtalan. Markó István Tel.: 06-70-600-0323
 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő 
legmagasabb áron vásárol festményeket, bú-
torokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgyakat, 
aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyatékot. 
Kiszállás , értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. 
Fő u. 67.; 06(1)789-1693; 06(30)382-70-20
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással! Bútor, festmény, porcelán, 
kerámia, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír-
adástechnikai, bakelit hangszert, fényképe-
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket  készpénzért. Pintér Nikolett. 
Tel.: 466-83-21, 06(30)973-49-49
 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
 Veisz antikvi tás arany galéria. Felvásá-
rolunk fazon aranyat, tört aranyat, ezüst tár-
gyakat, Herendy, Zsolnay festményeket, bi-
zsukat, borostyánokat, hagyatékot. Üzle-
tünk: Kossuth Lajos u. 4. Díjtalan értékbecs-
lés. 06-70-675-5117

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Pátyon panorámás, 1132 nm-es telek fa-
házzal, egyebekkel, 5,4 millió Ft-ért eladó. 
06-70-296-9374      
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésére 
megvizsgálom. Dr. Székely Tel: 30-9000-963
 Bogdáni úton részben bútorozott garzon 
hosszabb távra kiadó. Tel: 335-0604
 Óbudán, a III. kerületben, külön bejáratú, 
bútorozott albérleti szobát keres megbízható, 
állásban lévő 30 éves férfi. Tel: 06-70-410-9282
 Eladó Belső-Óbudán, tégla építésű, igé-
nyesen kialakított, cirkós, külön WC, kertre 
és utcára néző ablakokkal, magasföldszinti 
49 nm-es lakás. Teljeskörűen felújított ház-
ban. 26.500 000 Ft. Tel.: +36-20-508-5217
 Dombóváron családi házamat sürgő-
sen eladnám, vagy budapesti lakásra cse-
rélném. https://ingatlanrobot.hu/eladola-
kas/1369022_Elado_lakas_Dombovar_Szo-
lohegy_Csokonai.html

Állás
 Óbudai cég könnyű fizikai munkára ke-
res férfi munkaerőt, heti 40 órás munkaidő-
ben. Jogosítvány szükséges. Önéletrajzot a 
kokeny2014 @gmail.com címre várjuk, fize-
tési igény megjelölésével

 Délutános műszakban (2,4 órában) taka-
rítónőket keresek óbudai munkahelyekre. 
06-20-264-1450
 Óbudán, III. ker. Testvérhegyen nyíló ká-
vézó-cukrászdába és utazási irodába kere-
sünk munkatársakat. Tel.: 06-30-9-601-663
 Táska varrásra otthoni munkára lelkiis-

meretes varrókat keresek, folyamatos mun-
kára. Tel.: 06-30-384-0315
 Margitszigeti sportüzletbe keresek el-
adói munkakörbe nyugdíjas hölgyet, rész-
munkaidőben. Szeptemberi kezdéssel. Tele-
fon: 06-30-603-2441
 Konyhai kisegítőt, pultos lányokat kere-
sünk Bécsi úti TESCO-nál. WOK n’ GO ét-
terem. 06-30-581-5567
 Közétkeztető cég bp-i III. ker. főzőkony-
hájára keres szakács, konyhai kisegítő és kar-
bantartói munkakörbe munkavállalót. Stabil 
munkakörülményeket, bejelentett hosszútávú 
munkalehetőséget kínálunk. Érd.: 06-20-852-
7704; info.obuda@gyermekmenza.hu
 Rómain fodrász-manikűr-műkörmöst 
keresek, bevezetett üzletünkbe. Érdeklődni: 
Dr. Steierné Csirik Erzsébet 06-20-942-0104
 Óbudai sportlétesítmény munkatársakat 
keres a következő munkakörökre: villanysze-
relő, festő, sportpálya karbantartó, segédmun-
kás, uszodamester, részmunkaidős takarító. 
Jelentkezni a +36-1-240-9123-as telefonon, 
vagy az rtaoffice@rta.hu e-mail címen lehet
 Takarítói állás: III. ker. irodaházba, nappa-
li. Jelentkezés bérigény megjelölésével. Jelent-
kezéshez szükséges dokumentumok: önélet-
rajz, erkölcsi. Foglalkozás jellege: részmunka-
idő. edina.kovacs@trinity.hu 06-20-521-0600
 Sürgősen eladót keresünk Kolosy téri 
áruházunkba. Érdeklődni: +36-30-475-0751

kiadó
 Békásmegyeren a Zemplén Győző ut-
cában Társasház tulajdonát képező 58 nm-
es helyiség KIADÓ, amelyben eddig me-
legkonyhás büfé üzemelt. Kizárólag csen-
des tevékenységre! Tel.: 06-30-856-4818 

életjáradék
  Szeretné biztosítani nyugdíjas éveit? 
Kössön életjáradékot, jogi tanácsadás mel-
lett! Gondozás, ápolás, takarítás, okleveles 
referencia. Hívjon bizalommal! Markó István 
Tel.: 06-70-6000-323

számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653Füg 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 : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.
Nyitva : H-P 10-18.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Rendelésiidő-változások 
A Szent Margit Rendelőintézet tájékoztatója a nyári rendelé-
siidő-változásokról. A Tüdőgondozó és Tüdőszűrő Állomás nyári 
rendelési ideje (2017. szeptember 4-ig): a Tüdőgondozó nyári ren-
delési ideje hétfő és szerda 13-20 óra között; kedd-csütörtök és pén-
tek  8-14 óra között. A tüdőszűrés rendelési ideje: hétfő és szerda 
13-19 óra; kedd-csütörtök és péntek 7-13 óra között. Továbbá a Cso-
bánka téren, a röntgenosztályon augusz-tusban  a péntek délutáni 
rendelések elmaradnak; 8-14 óra között van csak rendelés.
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 
Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot 
hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata tulajdoná-
ban álló ingatlanok (telkek és üres, tehermen-
tes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tu-
lajdonjogának értékesítésére

Békásmegyer-Ófalu városrészben 
önkormányzati tulajdonú ingatlan ELADÓ!

Budapest, III. Táncsics Mihály utca 24. szám 
alatti, 64221 hrsz-ú kivett iroda, udvar megne-
vezésű ingatlan eladó. A terület övezeti besoro-
lása: L4-III-SZ/N. A telekterület: 1864 m2. Az 
ingatlant egyéb átjárási szolgalmi jog terheli, a 
64222 hrsz. ingatlan mindenkori tulajdonosa ja-
vára, melynek törlése iránt intézkedés történt. 
Az ingatlan összközműves. A telken lévő épület 
280 m2 (beépített alapterület 347,60 m2) terüle-
tű, alápincézetlen, földszint+tetőtér szinttagozó-
dású. Műszaki állapota felújítandónak minősül. 
Az ingatlan irányára: 94.000.000 Ft (áfa men-
tes). Pályázati biztosíték: 9.400.000 Ft. A pályá-
zaton való részvétel feltétele a pályázati doku-
mentáció megvásárlása bruttó 20.000 Ft vétel-
áron. Az ingatlanról további felvilágosítás kérhe-
tő, valamint megtekintésre időpont egyeztethető 
a +36-1-430-3466-os és a +36-1-430-3463-as te-
lefonszámokon.

Építési telek értékesítése
III. kerületben, Csillaghegy frekventált részén, 
I-III-KZ/1 jelű övezetbe tartozó, 50% beépíté-
si lehetőséggel rendelkező önkormányzati tu-
lajdonú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épü-
let” megnevezésű ingatlan ELADÓ! Az ingatlan 
össz közműves. A telek baloldali telekhatárán ta-
lálható felépítmény 105 m2 területű, alápincézet-
len, földszint+padlástér szinttagozódású. Műsza-
ki állapota avult, bontandónak minősül. Az épü-
let mellett további két db romos melléképület áll. 
Budapest, III. Szentendrei út 295., 61281/1 
hrsz. alatti telek. Területe: 714 m2 (~14 m×51 m). 
Az ingatlan irányára: 39.200.000 Ft (áfa men-
tes)  Pályázati biztosíték: 4.000.000 Ft. A telek be-
építhetőségének paramétereit az ÓBVSZ 101 § 
35. sz. táblázat tartalmazza. A fenti adatok tá-
jékoztató jellegűek, ezeknek az építési enge-
délyben történő érvényesíthetőségéért a Kiíró 
nem vállal felelősséget. Új épület elhelyezésé-
nek tervezésekor a mindenkori építési jogsza-
bályok az irányadók. A telekről további felvilá-
gosítás kérhető a +36-1-430-3466-os és a +36-1-
430-3463-as telefonszámokon.

Üres, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek értékesítése

Bp., III. ker. Bécsi út 93/b. pinceszint, 
17563/1/A/17 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 
58 m2. Irányár: 5.900.000 Ft (áfa mentes). Pá-
lyázati biztosíték (bánatpénz): 590.000 Ft.
Bp., III. ker. Dereglye utca 5. sz. alatti, 14691 
hrsz-ú, irodaház és üzletház ingatlanban az 
önkormányzat tulajdonában álló 91/20000 
tulajdoni hányad, természetben az ingatlan 
-2 pinceszintjén lévő teremgarázsban 16 nm 
alapterületű 12-es sorszámú gépkocsibeálló. 
Az épület osztatlan eszmei vegyestulajdonú in-
gatlan, azaz a tulajdonostársakat elővásárlási 
jog illeti meg. Irányár: 2.840.000 Ft (áfa men-
tes) Pályázati biztosíték (bánatpénz): 280.000 Ft.
Bp., III. ker. Kiskorona utca 10. földszint, 
17725/3/A/301 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 
25 m2. Irányár: 5.900.000 Ft (áfa mentes). Pá-
lyázati biztosíték (bánatpénz): 590.000 Ft.  
Bp., III. ker. Meggyfa utca 21. pinceszint,  
18529/22/A/38 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 
155 m2. Irányár: 7.600.000 Ft (áfa mentes). Pá-
lyázati biztosíték (bánatpénz): 760.000 Ft. 
Bp., III. ker. Szentendrei út 99. pinceszint, 
19376/5/A/16 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 

64 m2. Irányár: 3.560.000 Ft (áfa mentes). Pá-
lyázati biztosíték (bánatpénz): 360.000 Ft. 
Bp.,  III. ker. Szépvölgyi út 3/A., 14615/4/A/1 
hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 74 m2. Irány-
ár: 4.100.000 Ft (áfa mentes). Pályázati biztosí-
ték (bánatpénz): 410.000 Ft. 
Bp., III. ker. Váradi utca 26. pinceszint, 
17005/29/A/87 hrsz. raktár, alapterülete: 29 m2. 
Irányár: 5.000.000 Ft (áfa mentes). Pályázati 
biztosíték (bánatpénz): 500.000 Ft. A helyiségek-
ről további felvilágosítás kérhető, valamint megte-
kintésre időpont egyeztethető a  +36-1-430-3465-
ös és a +36-1-430-3464-es telefonszámokon.

Békásmegyer-Ófalu városrészben 
önkormányzati tulajdonú ingatlan ELADÓ!

Budapest, III. Ezüsthegy utca 2. szám alatti, 
64777 hrsz-ú kivett ABC áruház megnevezésű 
ingatlan eladó. A terület övezeti besorolása: L4-
III-AI/2. A telekterület: 830 m2. Az ingatlant he-
lyi építészeti örökségvédelem terheli, a 37/2013.
(V.10.) Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján. Az 
ingatlan összközműves. A telken 410 m2 terüle-
tű, könnyűszerkezetes, használaton kívüli, egy-
kori ABC található. A felépítmény egy része - 
142 m2 terület - átlóg a 64688 hrsz-ú közte-
rületre (Kőbánya utca), melynek bontási kö-
telezettsége Vevőt terheli. Az ingatlan irány-
ára: 41.560.000 Ft (áfa mentes). Pályázati biz-
tosíték: 4.000.000 Ft. A fenti adatok tájékoztató 
jellegűek, ezeknek az építési engedélyben tör-
ténő érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vál-
lal felelősséget. Új épület elhelyezésének ter-
vezésekor a mindenkori építési jogszabályok 
az irányadók. Az önkormányzat olyan adás-
vételi szerződést kíván kötni a vevővel, mely-
ben a vevőre telepíti a közterületre átnyúló fel-
építményrész bontási kötelezettségét és költ-
ségét, illetve melyben az önkormányzat fenn-
tartja a tulajdonjogát a teljes vételár megfize-
téséig és a bontási munkálatok befejezéséig. A 
szerződés egyes rendelkezéseire vonatkozó rész-
letek: az önkormányzat érdekeinek biztosítására, 
illetve figyelembe véve, hogy a bontási munká-
latok hosszabb időt is igénybe vehetnek, a tulaj-
donjog fenntartással történő eladás ténye kerül 
feljegyzésre a vevő javára az ingatlan tulajdoni 
lapjára azzal, hogy az önkormányzat a bejegyzé-
si engedélyt már az adásvételi szerződés megkö-
tésekor ügyvédi letétbe helyezi és ezen nyilatko-
zat csak a bontás befejezését és a vételár megfi-
zetését követően kerül benyújtásra a földhiva-
talba; a vevő kötelezettséget vállal a felépítmény 
azon részének saját költségén és saját kockáza-
tára történő bontására, mely a közterületi in-
gatlanra esik a bontási munkálatok teljesítésére 
a határidő a szerződéskötéstől (engedélyköteles 
bontás esetén az engedély jogerőre emelkedésé-
től) számított 90 nap póthatáridő tűzési jogosult-
sága lesz az önkormányzatnak azzal, hogy a pót-
határidő alatti késedelem okán a vevő késedelmi 
kötbér fizetésére köteles a póthatáridő eredmény-
telen eltelte esetén az adásvétel automatikusan 
hatályát veszti a földhivatali helyzet ezen nem 
várt esetre vonatkozó rendezése érdekében már 
az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg 
ügyvédi letétbe helyezik a felek azon közös nyi-
latkozatukat, melyben a tulajdonjog fenntartással 
történő eladás tényének törléséhez hozzájárulnak 
a vevő esetleges részleges teljesítése miatti érték-
növekedés tekintetében a vevő az adásvételi szer-
ződésben lemond az értéknövekedésen alapuló 
megtérítési igényéről; a vevő érdekeinek szem 
előtt tartása végett, illetve az adásvételi szerző-
dés esetleges meghiúsulása esetére a vételárat 
a vevő ügyvédi letétbe helyezéssel fizeti meg, 
mely összeg abban az esetben kerül kifizetésre 
az önkormányzat részére, amennyiben a bontá-
si munkálatokat a vevő befejezte és az adásvétel 
teljesül, ellenkező esetben az összegre az önkor-
mányzat kötbérigényének beszámítása mellett a 

Vevő válik jogosulttá. Az ingatlanról további fel-
világosítás kérhető, valamint megtekintésre idő-
pont egyeztethető a +36-1-430-3466-os és a +36-
1-430-3463-as telefonszámokon.

Általános tudnivalók
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési fel-
tételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilat-
kozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeket elfogadja. Az ajánlattevő a benyúj-
tott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig 
kötve van (ajánlati kötöttség). A pályázaton azon 
ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati bizto-
sítékot befizette az önkormányzat Raiffeisen 
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. Az ajánlat-
tevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtat-
ványt, valamint a pályázati biztosíték befizeté-
sét igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 
2017. augusztus 28. (hétfő) 12 óráig van lehe-
tősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Non-
profit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhaszno-
sítási Osztályán (1033 Bp., Mozaik utca 7.) sze-
mélyesen, vagy meghatalmazott útján. Az ajánlat 
benyújtásához a szükséges formanyomtatvány le-
tölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen. 
A pályázatok bontására 2017. augusztus 28-án 
14 órakor a Bp., III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, 
az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivata-
los helyiségében kerül sor. A pályázaton részt-
vevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntart-
ja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kíná-
ló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően to-
vábbi tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű li-
citet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás 
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Az önkor-
mányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlatte-
vővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az in-
gatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag 
azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki 
a pályázatban  mint ajánlattevő megjelölésre ke-
rült. A pályázatok bontását követően az aján-
lat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítá-
sa, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem 
szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölé-
se) nincs lehetőség!   A meghirdetett ingatlanok-
ra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. 
törvény értelmében a Magyar Államot minden 
más jogosultat megelőző, valamint az egyes álla-
mi tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormány-
zati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. 
törvény értelmében a Fővárosi Önkormányza-
tot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése ér-
dekében, az állam által az állampolgárok tulajdo-
nában igazságtalanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a ér-
telmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlá-
si jog illeti meg. A vételár az ingatlan adásvéte-
li szerződés hatálybalépését követő 5 munkana-
pon belül esedékes.  Amennyiben a vételár ki-
egyenlítése banki kölcsön igénybevételével törté-
nik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltün-
tetni. Ez utóbbi esetben - a banki kölcsönre tekin-
tettel - a vételár 60 napon belül esedékes.A nyer-
tes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában 
lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 
18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meg-
határozottak szerint szerződéskötési díjat kell fi-
zetnie, amely tartalmazza többek között az ügy-
védi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját. 
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az 
Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.
hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a kö-
vetkező internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.
com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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A lakossági észrevételeket 24 órában a (06-1) 920-0676-os ingyenesen hívható telefonszámon várják.

A 25. Sziget Fesztivált augusztus 9-16. 
között rendezik a Hajógyári-szigeten. 

A fesztivál ideje alatt a megszokottnál 
sűrűbben indul és éjjel is jár a H5-ös 

HÉV valamint a 6-os villamos, nagyobb 
befogadóképességű járművek közlekednek 
a 901-es és a 918-as éjszakai autóbuszvona-
lakon, rendkívüli hajójáratokkal lehet meg-
közelíteni a fesztivál helyszínét, a Liszt Fe-
renc nemzetközi repülőtér és a Hajógyá-
ri-sziget között pedig idén is transzferbu-
szokkal lehet utazni. A BKK javasolja a kö-
zösségi közlekedés használatát, amellyel a 
fesztiválozók a lehető leggyorsabban eljut-
hatnak a Szigetre. Az augusztus 5-től érvé-
nyes Sziget-Budapest CITYPASS karsza-
laggal ingyenesen vehető igénybe a közös-
ségi közlekedés.

Ikarus, mint ügyfélpont
A Budapesti Közlekedési Központ 

(BKK)  a Sziget Fesztivál 2017 ideje alatt 
egy erre az alkalomra ügyfélponttá átala-
kított Ikarus 260-as buszban várja a feszti-
válozókat. A főbejárattól nem messze, a K-
híd közelében található buszban jegyeket, 
bérleteket vásárolhatnak, továbbá hasznos 
információkat tudhatnak meg a BKK ter-
mékeiről, szolgáltatásairól. Az idegen nyel-
veket beszélő munkatársak segítenek ab-
ban is, hogyan juthat el az érdeklődő úti 
céljához közösségi közlekedéssel.

MOL Bubi a Szigeten
A Sziget Fesztiválon a BKK ügyfélpont-

ja mellett lehetőség van a MOL Bubi köz-
bringarendszer kerékpárjainak kipróbá-
lására egy, a fesztiválra kitelepített gyűj-
tőállomásnál. Itt csak a kerékpárok kipró-

bálására van lehetőség, azokat felvenni és 
letenni továbbra is csak a már ismert 123 
gyűjtőállomásnál lehet. Az érdeklődők a 
gyűjtőállomáson megvásárolhatják a 24 
órás, a 72 órás vagy a 7 napos MOL Bubi 
jegyeket, valamint tájékoztatást kaphatnak 
a közbringarendszer használatáról is. 

Repülőtérről transzferbusszal 
A külföldről érkező fesztiválozók uta-

zását gyorsabbá és kényelmesebbé téve a 
BKK a beköltözés napjain és a kiköltözés 
napján a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 
és a Hajógyári-sziget között átszállásmen-
tes kapcsolatot biztosítva transzferautóbu-
szokat közlekedtet. A repülőtéren a közle-
kedést külön személyzet és idegen nyelvű 
tájékoztatók is segítik.

Sűrűbben, nagyobb befogadóképes-
séggel közlekednek egyes járatok

A Sziget Fesztivál idején – számolva a 
jelentősen megnövekedő utasforgalommal 
– egyes járatok sűrűbben, illetve nagyobb 
kapacitással közlekednek.

A H5-ös HÉV augusztus 9-én 5 órától au-
gusztus 16-án  20 óráig a megszokottnál sű-
rűbben, folyamatosan 6 kocsis szerelvénnyel 
közlekedik. A HÉV a fesztivál ideje alatt a 
Batthyány tér M+H és Kaszásdűlő között éj-
szaka is közlekedik, negyedóránként.

A 6-os villamos az augusztus 9-ről 10-re 
virradó éjszakától a 15-ről 16-ra virradó éj-
szakáig késő este és éjjel a megszokottnál 
sűrűbben indul.

A Hungária körúti éjszakai vonalakon, 
a 901-es, a 918-as és a 937-es éjszakai vo-
nalon az augusztus 9-ről 10-re virradó éj-
szakától a 15-ről 16-ra virradó éjszakáig a 
szokásosnál nagyobb befogadóképességű, 
csuklós járművek közlekednek.

Utazzon közösségi közlekedéssel a Sziget Fesztiválra!

Több száz mentős vigyáz 
idén a szigetlakókra

Több mint tíz mentőegységgel és több mint 
40 fővel van jelen a 25. Sziget Fesztivá-
lon az Országos Mentőszolgálat – mond-
ta Csató Gábor főigazgató. A fesztivál na-
pi 24 órás egészségügyi biztosításában a 
Helperek Egyesület is részt vesz, akik 600 
fővel, köztük orvosokkal, ápolókkal, pszi-
chológusokkal és drogprevenciós szak-
emberekkel vesznek részt a fesztiválon. A 
szervezők idén 500 ezer vendéget várnak. 

Fotó: Antal István



32 2017. 15. számsPort

Új bajnoki szezon  –  új csapat. Ez a tendencia 
már évek óta jellemzi a Vasas Óbuda OB I. osztá-
lyú női röplabda együttesét. Milyen lesz a mosta-
ni csapat? A kérdésre Jókay Zoltán vezetőedző-
től kaptunk választ, aki 2004-től 13 éven át irányí-
totta a lányokat. A 11 bajnoki és 12 kupafinálé ar-
ról tanúskodik,  hogy csapata folyamatosan ma-
gas színvonalon teljesített. 

- Hogyan értékeli a 2016-17-es bajnoki 
szezont?

- Szereplésünk beleillik az utóbbi évek 
képébe, vagyis ismét a második helyen vé-
geztünk a bajnokságban és a Magyar Kupa 
küzdelem sorozatán. Az utóbbi években ez 
a trend, mióta a Békéscsaba először meg-
nyerte előttünk a bajnokságot. Korábban 
ők ácsingóztak a mi eredményeink után, 
most mi próbáljuk utolérni őket. Nem köny-

nyű feladat, mivel költségveté-
sük többszöröse a miénknek. 
Nemzetközi porondon sem 
vallottunk szégyent. A Közép- 
európai Ligában csak minimá-
lis különbséggel maradtunk le 
a négy közé jutásról. Mivel ez 
a bajnokság a környező orszá-
gok legjobb csapatainak rész-
vételével lényegesen erősebb 
és kiegyensúlyozottabb volt, 
mint a hazai pontvadászat, si-
keresnek tartom a szereplé-
sünket. A nemzetközi kupá-
ban ugyancsak erős volt a mezőny, a 16-os 
táblára kerülést sem szabad lebecsülni.

- Mi a harci helyzet jelenleg a Folyondár 
utcai műhelyben?

Kellenek a külföldi játékosok
- Régi problémával küzdünk: minden év-

ben kicserélődik a játékos állomány, 4-5 
éve egyre fiatalabb játékosokat kell beépí-
teni a felnőtt csapatba. A külföldi játéko-
sok magyarországi megjelenésével bővült 
ugyan a kínálat, de nem minden csapatnak 
sikerül valóban karizmatikus, a hazaiak-
nál sokkal jobb játékosokat igazolniuk. Két 
éve mi is beleestünk ebbe a csapdába, de az 
elmúlt szezonban sikerült három amerikai 

és egy görög játékos személyében ambició-
zus, nagyon nyitott, tanulni akaró és példa-
értékűen dolgozó külföldieket igazolni. Ve-
lük ismét igazi csapat voltunk, ami – kü-
lönösen a női szakágban – rendkívül fon-
tos tényező.

- A hazai bajnokság mellett külföldi el-
lenfelekkel is összemérte erejét a csapat. 
Tanulságosak voltak ezek a mérkőzések?

- Négy fronton szerepeltünk: a hazai baj-
nokság és a Magyar Kupa mellett részt vet-
tünk a Közép-európai Liga és a Challen-
ge Cup nemzetközi versenysorozatán. Ez a 
sűrű, novembertől három hónapon át tartó 
program rendkívül intenzívnek bizonyult. 
Egy olyan csapatnál, ahol a keret majdnem 
felét középiskolások alkotják, rendkívül 
megterhelő. Szerencsére már van elég ru-
tinjuk abban, hogyan lehet összehangolni a 
magas szintű sportolást az iskola nem ki-
sebb szintű követelményeivel.

A jövő csapata
- Milyen lesz a jövő csapata?
- A bajnokság befejezése után ismét 

nagy mozgás történt a csapaton belül. Fia-
tal tehetségeinknek csak egy részét sikerült 
megtartani (a Békéscsaba nagyon agresszí-
ven támad ezen a téren is) és a külföldiek 
közül idén inkább az európai vonalat eről-
tettük. Két olasz, egy-egy bosnyák, szlovák 
és amerikai játékos alkotja az idegen légi-
ót, míg három fiatal tehetséget emeltünk fel 
saját utánpótlásunkból a már tavaly is ná-
lunk játszókhoz.

- Milyen szerepléssel lenne elégedett az 
új bajnoki idényben?

- A 2017-18-as szezonban szeretnénk is-
mét eljutni az utolsó körig minden fronton 
és játékban közelebb kerülni a Békéscsa-
bához. A fiatalokkal hosszabb távú terve-
ink vannak. Azt szeretnénk, ha felépül az 
új csarnok, addigra valóban egy bajnokesé-
lyes csapatot tudjunk kialakítani.

A jövőben Jámbor János vállalkozó 
többségi tulajdoni hányadával, önálló kft. 
keretében működik tovább a szakosztály, a 
szakmai munka elsőszámú felelőse tovább-
ra is az eddigi sikeredző marad. Vezetők, 
játékosok, szurkolók egybecsengő óhaja: 
Folytassa Jókay!                    Lovas Albert

Röplabda NB I

Folytassa, Jókay!

A III. kerületi tVE nemrégiben felújított komple-
xumában látja vendégül a labdarúgó nB II-ben 
szereplő Vác FC-t annak hazai mérkőzésein.

A Vác FC stadionja nem alkalmas NB 
II-es mérkőzések rendezésére, így az 

egyszeres magyar bajnokcsapat az előző 
szezonban Dunaújvárosban kényszerült ját-

szani hazai mérkőzéseit. Most a III. kerü-
let pályájára viszi hazai meccseit a Vác. Az 
MLSZ engedélyével az összes hazai bajnoki 
és kupamérkőzésüket Óbudán tartják.

A másodosztály első, július 30-ai fordu-
lójában a Vác a Soroksárt fogadta Óbudán. 
A mérkőzés gól nélküli döntetlennel vég-
ződött.

A TVe sportközpontban rendezi 
hazai meccseit a Vác FC
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Hírösszefoglaló: Magyaror-
szág „érintés nélkül” átug-
rotta a vele szemben igen 
magasra emelt lécet. Ez volt 
a vizes sportokat tömörítő 
nemzetközi szövetség, a FI-
NA vezetőinek sommás vé-
leménye a Budapesten és 
Balatonfüreden rendezett 
világbajnokságról. 

Julio C. Maglione el-
nök még tovább hal-

mozta a dicséreteket: - 
Minden idők egyik leg-
jobb világbajnokságán 
fantasztikus helyszíneken, 
nagy tömegek előtt zajlot-
tak a versenyek egy csodá-
latos országban. Tökéletes 
volt a rendezés, a vendég-
látás, valamennyi részve-
vő otthon érezte magát.

Varázslatos 
helyszínek

Ami a különböző ver-
senyszámokat illeti, való-
ban varázslatos környe-
zetben zajlottak az esemé-
nyek. A csodálatos Du-
na Aréna, a „magyar ten-
ger” Balatonfürednél, a 
Városliget a Vajdahunyad 

vára látképével, az óriás-
torony-ugrás az Ország-
házzal szemben, vagy a 
megszépült Margitsziget 
egyaránt elbűvölte a ver-
senyzőket és a nézőket. 

Seszták Miklós, a szer-
vező bizottság elnöke ki-
emelte, hogy Guadalajara 
visszalépése után kétéves 
rekordidő alatt sikerült 
teljesíteni a vb rendezés-

sel kapcsolatos magas el-
várásokat és ezzel az or-
szág bizonyította, hogy 
képes ilyen jelentős kihí-
vásoknak is megfelelni.

Mámoros lelátói 
hangulat

A 17. FINA világbaj-
nokságon nem csak a 
szervezés-rendezés járt a 
csúcson. A legmaradan-

dóbb élményt a verseny-
zők-szurkolók egymás-
ra találása jelentette. A 
Duna Aréna és a Hajós 
uszoda telt házas lelátóin 
mámoros hangulat ural-
kodott. Ilyen fantaszti-
kus bíztatás mellett szin-
te nem is lehet tudás alatt 
teljesíteni. Most is nyil-
vánvalóvá vált, a szurko-
lók mennyire ki vannak 

éhezve a sportsikerekre 
(lásd még labdarúgó Eb), 
extázisban szurkolták vé-
gig a hazai versenyzők 
színre lépését, de a lelátói 
tapsokból kijutott a kül-
földi ellenfeleknek is. 

Vb eredménylista
A szervezők-rendezők 

és a közönség méltatása 
után nézzük meg, kik vol-
tak a világbajnokság leg-
eredményesebb, érmeket 
szerző magyar versenyzői.

Aranyérem: Hosszú Ka-
tinka (200 m vegyes, 400 
m vegyes). Ezüstérem: 
Hosszú Katinka (200 m 
hát), Milák Kristóf (100 
m pillangó), Cseh László 
(200 m pillangó), Verrasz-
tó Dávid (400 m vegyes), 
férfi vízilabda válogatott 
(Decker A., Decker Á., Er-
délyi, Gór-Nagy, Hárai, 
Hosnyánszky, Manhercz, 
Mezei, Nagy, Török, Var-
ga, Vámos, Zalánki. Szö-
vetségi kapitány: Marcz 
Tamás. Bronzérem: Hosz-
szú Katinka (200 m pillan-
gó), 4x100 m férfi gyors-
váltó (Kozma Dominik, 
Németh Nándor, Holoda 
Péter, Bohus Rihárd). 

A vb éremtáblázaton 
Magyarország 28 nem-
zet közül az előkelő ki-
lencedik helyen végzett.

Lovas

Csúcs volt ez a világbajnokság!

A magyar aerobikosok 
sporttörténelmet ír-

tak a X. világjátékokon 
Wroclawban július végén. 
A nem olimpiai sportágak 

multisport eseményét 
négy évente rendezik. Az 
eseményről egy ezüst- 
és három bronzéremmel 
tért haza a magyar aero-

bik válogatott. A bronzér-
mes aerodance csapat tag-
ja Lőcsei Zoltán, a szintén 
3. aerostep csapatban pe-
dig Kőrösi Kitti és Szabó 

Júlia szerepeltek, mind-
hárman az Óbudai WDSE 
versenyzői – tudtuk meg 
Sinkó Andreától, az egye-
sület elnökétől.            sz

Sporttörténelmet írtak aerobikosaink

Evezős diadal 
Galambos Péter nyert 
a könnyűsúlyú egypár-
evezősök  viadalában az 
evezősök szegedi orszá-
gos bajnokságának ver-
senynapján. A váciak vb- 
és Eb-ezüstérmese több 
mint négy másodperccel 
bizonyult gyorsabbnak a 
riói olimpikon Pétervári-
Molnár Bendegúznál. A 
Külker Evezős Klub Óbu-
da két sikert is elkönyvel-
hetett: a férfiaknál köny-
nyűsúlyú négypáregysé-
ge, a nőknél egypárban 
Gadányi Zoltána diadal-
maskodott. A férfiak kor-
mányos nélküli kettes vi-
adalában a „Tisza” Eve-
zős Egylet, a nőknél a 
Danubius Nemzeti Ha-
jós Egylet párosa ért el-
sőként célba.
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Megemlékeztek róla és 
megkoszorúzták a hazai vi-
torlázórepülők úttörőjének, 
Rotter Lajosnak a Hármas-
határ-hegyen található em-
lékművét a közelmúltban. 
Idén augusztusban nyolc-
vanegy éve történt vitorlá-
zó csúcsrepülése. Azon a 
napon a saját maga által 
tervezett nemere vitorlázó-
gépével az 1936-os olimpiai 
játékok idején 3 óra 55 perc 
alatt 336,5 kilométeres cél-
táv rekordot ért el Berlin 
(Rangsdorf) és Kiel (Hol-
tenau) között, amivel nem 
hivatalos világrekordot állí-
tott fel. 

Tervek 
és prototípusok

Rotter Lajost már kö-
zépiskolás korában ér-
dekelték a repülőgépek, 
majd amikor gépészmér-
nöknek tanult a Műegye-
temen, ahol 1923-ban 
végzett, 1920-ban egyi-
ke volt a Műegyete-
mi Sportrepülő Egyesü-
let alapítóinak. Amikor 
1922-ben a Közlekedési 
Minisztérium pályázatot 
írt ki vitorlázó repülőgép 
építésére, Ágotay István-
nal közös terve első dí-
jat nyert, de a repülőgép 
megépítésére anyagi for-
rás hiányában nem volt 
lehetőség. 

Ám amikor 1923-ban 
a zürichi Orell Füssli 
Institut pályázatot hirde-
tett helikopterek terve-
zésére, Rotter pályamű-
ve lett a győztes. Még 
ugyanebben az eszten-
dőben évfolyamtársával, 
Feigl Gyulával és annak 
testvérével, Feigl Lász-
lóval együtt megalapí-
tották a Feigl-Rotter Re-
pülőgépépítő Vállalatot 
(FEIRO). A cég három 
kis utasszállító repülő-
gép prototípusát is elké-
szítette: a négyüléses, 
felső szárnyas, zárt ka-
binos FEIRO-I-et, majd 
annak továbbfejlesztett 
változatát, a FEIRO Da-
rut, valamint a kétülé-
ses, duplafedeles FEI-
RO Dongót. A repülőgé-
pek állami támogatás hí-
ján nem arattak üzleti si-

kert és a cég nemsokára 
feloszlott.

A vitorlázás 
csúcsai

Rotter Lajos 1921-ben 
szerzett pilótaképesítést 
és 1929 nyarán már egyi-
ke volt azoknak, akik 
Farkashegyen elindítot-
ták a vitorlázórepülést, 
majd 1931-ben ugyanitt 
C-vizsgázott. A Magyar 
Cserkészszövetség 1933 
tavaszán adott megbízást 
egy olyan vitorlázógép 
megtervezésére, amely 
Magyarországot képvi-
selhette a gödöllői cser-
kész világtalálkozón. Er-
re az eseményre tervezte 
és építette meg a „Kara-

kán” nevű teljesítmény-
gépét, melynek berepü-

lésére augusztus 4-én 
került sor. 1933. augusz-
tus 8-án új országos re-
kordot állított fel a Gö-
döllő és Szolnok közötti, 
84,8 kilométeres távol-
sági, illetve 1840 méte-
res magassági repülésé-
vel. Később a Karakán-
nal végezték hazánkban 
az első felhő-, termik- 
és műrepüléseket, mi-
vel gyakorlatilag ez volt 
Magyarországon az első, 
műszerekkel felszerelt, 
vitorlázógép. 1934-ben a 
Hármashatár-hegy észa-
ki lejtőjén, Karakán gé-
pével 24 óra 14 percet vi-
torlázott. Ezzel az ered-
ménnyel, másodikként a 
világon, a leghosszabb 
megszakítás nélküli re-

pülési időtartamot ér-
te el.

Olimpiai szám lett
1934 nyarán készült el 

Gyöngyösön Rotter La-
jos és Janka Zoltán tervei 
alapján a „Vándor” név-
re keresztelt, műrepülésre 
is alkalmas együléses vi-
torlázó repülőgép. A gé-
pet kezdetben Gyöngyö-
sön, majd később Gödöl-
lőn használták. Itt végez-
ték vele az első magyaror-
szági autóvontatásos fel-
szállást.

Rotter Lajos a saját ma-
ga által tervezett Neme-
re vitorlázógépével az 
1936-os olimpiai játékok 
ideje alatt 3 óra 55 perc 
alatt 336,5 kilométeres 
céltáv rekordot ért el Ber-
lin (Rangsdorf) és Kiel 
(Holtenau) között, ami-
vel nem hivatalos világ-
rekordot állított fel. Ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy a 
Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság végül is elfogadta 
a vitorlázórepülést olim-
piai számnak. 

A második világhá-
ború után Rotter Lajos 
részt vett a magyar vi-
torlázórepülés újjászer-
vezésében. Az 1950-es 
években a Székesfehér-
vári Állami Motorjavító 
Vállalat repülőgépüze-
mének főmérnöke volt. 
Később az Alagi Köz-
ponti Kísérleti Üzem ter-
vezőirodáján dolgozott. 
Sírja a Farkasréti teme-
tőben található.     B. Z.

Világrekord vitorlázó repülés a Nemerével

Rotter Lajos „nemere” gépével a Berlin-Kiel közötti nem hi-
vatalos világcsúcs felállításakor

Fotó: Sánta Balázs
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Augusztus 15-én van nagyboldogasszony napja. 
Ez az egyházi év legnagyobb, legbensőbb, leg-
magasztosabb Mária-ünnepe. Az egyház ekkor 
Szűz Mária mennybemenetelét ünnepli. A hagyo-
mány szerint a Megváltó nem engedte át a földi 
enyészetnek édesanyja, Mária testét, hanem ma-
gához emelte a mennyei dicsőségbe. Mária 
mennybevitelét I. Szent Sergius pápa (687-701) 
tette hivatalos ünneppé. 

Napjainkban az ünnep Jézus édesany-
ja mellett tágabb értelemben minden 

anyának, minden nőnek szól, aki a nőiség 
méltóságát viseli. 

Magyar sajátosságok
Magyarországon Szent István király 

avatta ünneppé augusztus 15-ét. Az állam-
alapító király élete vége felé erre a napra 
hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot, 
tartott törvénykezést, és ajánlotta fel az or-
szágot Szűz Máriának. A maga nemében 
páratlan felajánlás nyomán a közjogban is 
érvényesült a magyar történelem folyamán 
a Regnum Marianum eszme, mely szerint 
Magyarország Mária országa. Az Árpád-
korban Szűz Mária lett a magyarok legfőbb 
oltalma, templomok, székesegyházak, mo-
nostorok és búcsújáró helyek szóltak tisz-
teletéről. A Nagyboldogasszony elnevezés 
kizárólag a magyar nyelvben, szóhaszná-
latban létezik, feltehetően az ősi hitvilág-
ból ered. A magyarországi Mária-kegyhe-
lyek között az egyik legősibb a Nagy La-

jos király által 1352-ben a Magyarok Nagy-
asszonya tiszteletére építtetett, a Börzsöny 
völgyében lévő márianosztrai templom, 
amely mellé a pálosok részére kolostort is 
emeltetett. 

Legendák
Nagyboldogasszony napjához a nép kör-

ében terjedő legendák, szokások sokasá-
ga kapcsolódott. Ilyen például a Mária vir-
rasztás, a virágokból összeállított Mária 
koporsó készítése, vagy a virágszentelés. A 
megszentelt füveket, virágokat beépítették 
az épülő ház alapjába, másutt a bölcsőbe, 
vagy az új pár ágyába tették, hogy szeren-
csét hozzon. Hagyomány volt sok helyen a 
nagyboldogasszonyi virágszentelés, virág-
áldás. Az oltáron megáldott virágokat az-
után sokféleképpen használták fel. Embert, 
állatot óvott a betegségtől, füstölőszer-
nek is használták villámcsapás és a gonosz 
szellemek ellen. Sokfelé volt szokás, hogy 

ezen a napon mindenféle virágot, gyógynö-
vényt szenteltek, és ezzel füstölték a bete-
geket, hogy meggyógyuljanak.

Búcsúnap
Nagyboldogasszony napja egyben bú-

csúnap is, Mária-kegyhelyekre való za-
rándoklatokkal, körmenetekkel. Általá-
ban dologtiltó nap volt, még sütni sem volt 
szabad, nehogy a tűz kitörjön a kemencé-
ből. Terményjóslások kötődtek a nap idő-
járásához. Ha sütött a nap, vagyis fénylett 
a „nagyasszony”, jó bor- és gyümölcster-
més volt várható. Voltak olyan vidékek, 
ahol keresztet vágtak a gyümölcsfákba 
ezen a napon, hogy egészséges legyen és 
sokat teremjen. 

Varázserőt tulajdonítottak az augusz-
tus 15-e és szeptember 8-a közé eső idő-
szaknak. Úgy vélték, a gazdasági élet-
ben, a háztartásban sok szerencsét tarto-
gat az ügyes gazdának és gazdasszonynak.  
Ilyenkor ültették a tyúkokat, hogy jó to-
jók legyenek, és úgy tartották, ezek a tojá-
sok tovább elállnak. A hiedelem szerint az 
ilyen időszakban ültetett tyúk az összes to-
jását kikölti. A szokások szerint ekkor kel-
lett szedni a gyógyfüveket, kiszellőztetni a 
hombárt, a téli ruhákat, hogy a moly belé-
jük ne essen. A búzát is ekkor szellőztet-
ték, hogy ne essen bele a zsizsik. A Mária 
ünnepek az aratási időszakot fogták közre. 
Sarlós Boldogasszony volt a nyitó ünnep, 
Nagyboldogasszony zárta az aratást. 

Régen a búcsú ideje a legtöbb család-
nak számos vendéget hozó ünnep volt. 

Az azonban nem volt előírva, mi is legyen 
a menü. Általában leves, húsétel,  sütemény 
került az asztalra. Jó idő esetén az udvaron 
terítettek. Összeállításunkban a nyárra jel-
lemző, akár hidegen is fogyasztható ételek-
ből adunk ízelítőt. 

Paprikakrémleves
Hozzávalók: 1 csomó újhagyma, 3 gerezd 

fokhagyma, 1 csokor zellerlevél, 3-4 húso-
sabb paprika, 3 evőkanál olaj, só, bors.

Elkészítés: az összes zöldséget meg-
tisztítjuk. Az újhagymát vékony karikák-
ra vágjuk, szárát díszítésre félretesszük. A 
fokhagymát présen áttörjük, a zeller zöld-
jét finomra aprítjuk, majd az olajon a hagy-
mával együtt megfuttatjuk. A paprikát ki-
csumázzuk, kockákra vágjuk, az előbbiek-
hez adjuk, jól összekeverjük. Fél liter víz-

zel felöntjük, fűszerezzük, kis lángon a for-
rástól számított negyed órán át főzzük. Ha 
kihűlt turmixoljuk, hidegen, a felaprított 
hagymaszárral díszítve tálaljuk. 

Csirkemájas lecsó
Hozzávalók: 50 dkg csirkemáj, 3 evőka-

nál olaj, 1 fej vöröshagyma, 10 dkg csiper-
kegomba, 30 dkg paradicsom, 30 dkg pap-
rika, 2 kiskanál pirospaprika, só, a galus-
kához 10 dkg liszt, 1 tojás, só. 

Elkészítés: megmossuk, megtisztítjuk a 
zöldségeket. A csirkemájat nagyobb dara-
bokra vágjuk, forró vízben 5 percen át for-
rázzuk, majd leszűrjük, lemossuk. Forró 
olajon megfuttatjuk a felkarikázott hagy-
mát, rátesszük a csíkokra vágott paprikát, 
gombát, összepirítjuk. Megszórjuk fűszer-
paprikával, elkeverjük, és kicsi vizet ön-
tünk alá. Beletesszük a lehéjazott paradi-
csomcikkeket, sózzuk, hozzáadjuk a májat, 

és annyi vízzel öntjük le, hogy jól ellepje. 
A lisztből, tojásból készített galuskát bele-
szaggatjuk, összefőzzük, és amikor meg-
főtt a galuska, tálaljuk. 

Sárgadinnye tejszínhabbal
Hozzávalók: 1 közepes sárgadinnye, 2,5 dl 

víz, 10 dkg porcukor, egy darabka fahéj, 1 va-
níliarúd, 1,5 dl habtejszín, 4 evőkanál rum. 

Elkészítés: a dinnyét félbevágjuk, mag-
házát kikaparjuk. A gyümölcsöt meghá-
mozzuk, 2-3 centis szeletekre vágjuk. Ki-
sebb lábosban a vizet a fele porcukorral fel-
forraljuk, a fahéjjal és a hosszában felvá-
gott vaníliarúddal fűszerezzük. Kis lángon 
vagy húsz perc alatt sűrű sziruppá főzzük. 
A felszeletelt dinnyét a szirupba forgatjuk,  
jól lehűtjük, miután a vaníliarudat és a fa-
héjat kivettük belőle. Tálalás előtt a mara-
dék porcukorral a tejszínből kemény habot 
verünk, amit a rummal ízesítünk. A diny-
nyét tányérokra rakjuk, a maradék szirup-
pal meglocsoljuk, tejszínhabbal kínáljuk. 

Nagyboldogasszony napi hagyományok, népszokások

Hidegen fogyasztható ételek a nagy melegben

Francesco Botticini: Mária mennybevétele
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2. vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3. vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 18-19 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 17-18 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9. vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12. vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 437-8930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá-
mú egyé ni vá lasz tó ke rü let 
ön kor mány za ti kép vi se lő-
je min den hó nap el ső he té-
ben, szer dán 16.30-tól 17.30 
órá ig az MSZP III. ke rü le ti 
iro dá já ban: Mó kus ut ca 1-3. 
Tel.: 244-8036. Augusztus-
ban szünetel.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-
30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu 
e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő jén, 
17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá ban. Elő-
ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.
Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 

16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Cso-
bánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-8036. Au-
gusztusban szünetel.
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) min den hó nap utol só he-
té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le-
ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3., tel.: 244-8036). Augusz-
tusban szünetel.
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái

Személyi segítő felvétele
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Köz-
pont (1033 Benedek Elek utca 1-3.) a következő ál-
láshirdetést teszi közzé: 1 fő személyi segítő tel-
jes munkaidős munkakör betöltésére határozatlan 
időre. A munkavégzés helye: Óbudai Rehabilitációs 
és Foglalkoztatási Központ, 1033 Benedek Elek ut-
ca 1-3., Támogató Szolgálat. Pályázati feltétel: szo-
ciális gondozó ápoló; általános ápoló vagy szociá-
lis szakgondozó szakképzettség az 1/2000. SzCsM. 
(I.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint. A pá-
lyázat benyújtásához szükséges okmányok: részle-
tes, fényképpel ellátott önéletrajz; 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettsé-
get igazoló okiratok másolata. A pályázat benyújtá-
sának határideje: augusztus 18. A munkakör leg-
korábban a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. Illetmény, juttatások: az 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Előnyt 
jelent fogyatékos ellátásban szerzett munkatapasz-
talat. A pályázat benyújtásának módja: e-mai-
len: titkarsag@obudairehab.hu , személyesen vagy 
postai úton: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkozta-
tási Központ, 1033 Benedek Elek utca 1-3. minden 
esetben elérhetőség megjelölésével. További infor-
máció munkaidőben a 388-7530-as telefonszámon. 
A munkáltatóval kapcsolatban tájékozódhat a www.
obudairehab.hu honlapon.

Tanítási szünetben érvényes menetrend
Az oktatási intézményekben életbe lépő nyári szünet kezdetétől, június 16-tól 
a fővárosi közösségi közlekedési járatok a tanítási szünetben érvényes menet-
rend szerint indulnak. A megállókban kihelyezett, illetve a BKK honlapján is el-
érhető menetrendi táblázatokban a külön nyári menetrenddel is rendelkező já-
ratok esetében a világoskék csíkozással jelölt indulásokat kell figyelni. Amelyik 
járatnak nincs nyári tanszüneti menetrendje, azon a vonalon továbbra is a már 
megszokott követési idővel indulnak a járatok. A nyári tanszüneti menetrend 
augusztus 31-ig, a szünet végéig van érvényben. 

A Szociális és gyermekvédelmi Főigazga-
tóság tájékoztatása alapján megkezdte mű-
ködését a gyermekvédő hívószám.

A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló, 1997. évi 

XXXI. törvény 17. § (7) bekezdés b) 
pontja 2017. január 1-jétől nevesíti a 
gyermekvédő hívószám működtetésé-
vel kapcsolatos feladatot, mely szerint 
az állam fenntartói feladatainak ellá-
tására a Kormány rendeletben kijelölt 
szerv gondoskodik a jelzőrendszer ha-
tékony működését és fejlesztését szol-
gáló 24 órás, ingyenesen hívható te-
lefonos szolgáltatás működtetéséről.

A szolgáltatás célja bármilyen, a 
gyermek veszélyeztetettségét jelző hí-
vásra történő szakszerű, hatékony és 

időbeni reagálás biztosítása és elősegí-
tése, függetlenül a jelzést tevő szemé-
lyétől és annak jelzési kötelezettségétől.

A szolgáltatás tartalma ennek megfele-
lően a jelzéshez igazodó információnyúj-
tás, szolgáltatásközvetítés,  után-követés. 
Krízishelyzet kezelése vonatkozásában 
alap támogatást tud nyújtani, amely szak-
szerű krízis jelzés fogadást és szakértő-
höz való irányítást foglal magában.

A szolgáltatás célcsoportja: szakem-
berek, veszélyeztetett gyermekek, ve-
szélyeztetést észlelő állampolgárok.

A nap 24 órájában ingyenesen hív-
ható +36-80-630-155-ös gyermekvé-
dő hívószámot, a hivatkozott jogsza-
bálynak megfelelően a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság mű-
ködteti.

Országos gyermekvédő hívószám
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Rejtvényünkben Tóth Árpád: Forró nyári nap 
című verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 
1. és a függőleges 16. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betűk: M. 
N. F. K.). 14. Bibliai személy. 15. Dalféle. 16. Fris-
sek, csinosak. 17. Angol lég. 19. Egyiptomi szár-
mazású amerikai színész keresztneve. 20. Ragado-
zó madár. 21. Régiesen ijedsz. 23. Azonos mással-
hangzók. 24. Magyar, osztrák autók jele. 26. Szere-
lem nyilasa. 27. Fennsík. 29. Ennivalók. 32. Földet 
forgat. 33. Kicsinyítő képző. 34. D. A. F. 35. Egy-
fajta juhaik. 37. P-vel a végén talajburkoló. 39. Me-
zőgazdasági eszköz. 40. Kettős betű. 41. Görög be-
tű. 42. Birkák lakhelye. 43. Partközeli vízinövény-
zet. 45. Füzet. 46. Ősi föld. 47. Olasz és kubai autók 
jele. 48. Spanyol hír, újság. 50. Mely személyt. 52. 
Apró zaj fordítva. 54. Mobilon küldhető. 55. Arcra 
adják. 57. Egyik bányaaknával kapcsolatos. 59. Na-
gyon kedvelni.
FÜGGŐLEGES: 2. O. E. I. 3. Az OTI utódja. 4. 
Vizsgára felkészítő anyagok. 5. Igefajta. 6. Geomet-
riai fogalom. 7. Fordított mutatószó. 8. Ilyen a kon-
zervhal többnyire. 9. Angol hosszmérték. 10. Kulacs 
része! 11. Tengeri képződmény. 12. Fél kamara! 13. 
Belső lényeg, névelővel. 16. Az idézet második ré-
sze (zárt betűk: E. I. Z.). 18. I. E. R. 21. Fohászok. 
22. Sóvárogj. 25. Hauptmann színműve. 28. Névelős 
pinceszag. 30. Kálium, cérium és deutérium vegyje-
le. 31. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helységbe való. 33. Kicsinyí-
tő képző. 36. Szintén. 37. Villanyvasút típus. 38. Először főangyal 
volt. 41. Vajon friss? 44. Juttatnám. 45. Rím betűi keverve. 49. Nem 

göröngyös, fordítva. 50. Száraz növény. 51. Fogadási játék. 53. E. B. 
A. 55. Brit kisállat. 56. Azonos mássalhangzók. 58. Kambodzsai és 
spanyol autók jele. 60. Kettős betű. 61. I. Y.

Forróság van

Bármennyire is nem úgy hív-
ják, nekem a Római-part az 
északi összekötő vasúti híd-
tól Pünkösdfürdőig tart, még-
pedig éppen addig a pontig, 
ahol a Kacsa Bisztró áll. An-
nál északabbra is van még 
vendéglátó egység a sivár töl-
tés mentett oldalán, de az már 
legfeljebb csak családi ren-
dezvényre, vagy meccsné-
zésre jó. A Kacsáig azonban 
még van hangulata a partnak.

Konkrétan a Kacsa 
kerthelyiségében is 

van hangulat, különö-
sen ha minden úgy ösz-
szejön, mint azon a július 
29-ei estén, amikor a ma-
gyar csapat részvételével 
világbajnoki vízilabda-
döntőt lehetett ott nézni 
kivetítve, majd aztán élő 
zenét hallgathatott a kö-
zönség a Generális Rock 
Band jóvoltából. A dön-
tőt sajnos nem nyertük 
meg, de az azt követő ze-
ne keményen és jól szólt. 
Jól éreztek rá a fiúk, hogy 
sokan szívesen hallgat-
ják még ma is a hetvenes 
évek rockbandái közül 
a Taurus, a Piramis, a P. 
Mobil és még az Omega 
egy-egy szerzeményét, 
amit eredeti élő előadás-

ban mástól már nemigen 
várhatnak. 

A Kacsa nem egy nagy 
épület, ennek megfele-
lően a belső helyiség in-
kább csak a csapos és a 
kiszolgálás terepe, illet-
ve hátul konyha is műkö-
dik néhány egyszerű étel 
elkészítéséhez. A belső 
egyébként is túl színes, 
és valami ’60-as évekbe-
li retró hangulatot tükröz, 
ami nem nyerő ahhoz, 
hogy itt az átlagfogyasztó 
jól érezze magát. A kert-

helyiségben viszont an-
nál inkább. 

Csak néhány éve bon-
tották le itt a tekepályát, 
amely az elmúlt évszázad 
közepétől bármely, a ko-
rábban itt működőhöz ha-
sonló falusi kocsma elen-
gedhetetlen tartozéka volt. 
A helyén most egyfajta sö-
vénykerítés áll, s a fago-
lyók süvöl tése helyett az 
üzemeltető élő zenekarok 
fellépésével igyekszik a 
környékbeliek figyelmét 
felkelteni a hely iránt. 

Van a Kacsának egy ki-
helyezett tagozata is, amely 
egy utánfutóra szerelt, ha-
jót formázó kiszolgálópult 

és sörcsap, ennek megfele-
lően Bárka is a neve, de aki 
ott kíván sört inni, annak 
fel kell tornáznia magát a 
gátra, cserébe azonban ott 
leülve kiválóan rálát a Du-
nára. A vízközeli érzés 
megéri a rövid túrát, az 
Óbudai Futófesztiválok al-
kalmával pedig itt lehet 
meghúzódni viszonylagos 
csendben a rendezvény ki-
hangosított élményarcai-
nak hangja elől. 

Az Óbudai Nyár sok-
rétű rendezvénysoroza-
ta mellett helyi kezdemé-
nyezésű programok is szí-
nesítik a nyarat, amelyek-
re többnyire csak spontán 
akadhat rá az ember, de a 
Kacsára ezek szerint ér-
demes figyelni.    Bodzay

A Kacsa Bisztró és a Bárka

ennyi sör fogyott a Szigeten
Becslés szerint 1993 óta 17 millió 922 ezer 600 kor-
só sört fogyasztottak el a Sziget Fesztiválon. A Szi-
get legrégebbi beszállító partnere a Dreher Sörgyá-
rak, amely már 23 éve szolgáltatja a sört, az adata-
ik szerint csaknem 18 millió korsó sört döntöttek ma-
gukba a fesztiválozók az első fesztivál óta. Csak ta-
valy a becslések szerint 312 ezer ember vásárolt Dre-
hert a hét nap alatt (1996-ban 85 ezer 500-an voltak). 
Tavaly 80 söröző 500 sörcsappal, valamint 220 dobo-
zos kiszerelést rejtő hűtővitrinnel várta a látogatókat. 
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

Lap szer kesz tő: Klug Mik lós
Munkatárs: Szeberényi Csil la, 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 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921-es számon.

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).

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete által tartott jogsegély a nyá-
ri időszakban szünetel. Legközelebbi várható jogsegély szep-
temberben lesz.
• Az ingyenes jogsegélyek (Varga Mihály megbízásából Tósoky 
és Kővári ügyvédek) augusztusban szünetelnek.
• 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 Vá-
radi 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.)
• Augusztusban az ingyenes jogsegélyek (MSZP) szünetel-
nek. A  tanácsadások és az MSZP-s önkormányzati képviselők 
fogadóórái szeptemberben indulnak újra.
• 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 gyó-
gyász nál. Tel.: 06-30-905-9175.
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület ingyenes építészeti, jogi, 
bírói tanácsadása augusztus hónapban szünetel. 
(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.)
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Hahota
Megállítja a rendőr az 
autóst.
- Meg kell Önt büntet-
nem, mert ez egyirányú 
utca.
- Rendben van, kifize-
tem a büntetést, aztán 
megfordulok.
- Itt nem lehet megfor-
dulni.
- Akkor tolatok majd.
- Tolatni sem szabad.
- Akkor itt hagyom a ko-
csit.
- Csakhogy itt tilos a 
parkolás.
- Rendben van, akkor 
beszéljük meg, mennyit 
ad a kocsimért.

* * *
Az új múzeumi teremőr 
első munkanapja után 
jelentést tesz az igaz-
gatónak: - Direktor úr, 
igazán elégedett lehet 
velem. Ma sikerült elad-
nom egy Chagallt meg 
egy Rembrandtot. 

* * *
- Mióta dolgozol ennél a 
cégnél?
- Mióta megfenyeget-
tek, hogy kirúgnak. 

* * *
Egyik reggel az igaz-
gató bemegy az irodá-
jába, és ott találja az 
egyik osztályvezetőt, 
amint épp a titkárnő-
vel csókolózik. Felhá-
borodva rákiált: - Géza, 
hát ezért fizetem ma-
gát?
- Nem uram, ezt ingyen 
teszem. 

* * *
Magyarórán a tanító 
néni Dezsőkét korholja: 
- Dezsőke, a kutyádról 
írt fogalmazásod szó 
szerint ugyanaz, mint a 
testvéredé.
- Igen, tanító néni, mert 
a kutya is ugyanaz. 

* * *
Pistike egy nagy egyes-
sel megy haza az isko-
lából. Az anyja kérdő-
re vonja: - Hogy lehet, 
hogy ilyen rossz jegyet 
kaptál?
- Egy sajnálatos hiány-
zás miatt.
- De hát nem is hiá-
nyoztál a suliból!
- Én nem, de a padtár-
sam igen. 

A Seuso-kincseket is meg-
tekinthette az a száznál is 
több óbudai nyugdíjas, akik 
Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, országgyűlé-
si képviselő meghívására el-
látogattak a Parlamentbe 
nemrégiben. 

Közülük többen már 
máskor is jártak az 

Országházban, de mind-
annyian azon a vélemé-
nyen voltak, hogy a lát-
ványt nem lehet megun-
ni. A díszlépcsők, a ko-
rona, a kupolacsarnok 
monumentalitása min-
den alkalommal magá-
val ragadja az embert. 
A programban lehetőség 
nyílt a Seuso-kincseket 
bemutató kiállítás meg-
tekintésére is. A kalan-

dos sorsú és különleges 
műtárgy-együttes újabb 
hét darabjának vissza-

szerzésével teljessé vált 
a római kori ezüst lako-
makészlet, melyet au-

gusztus végéig ingyene-
sen nézhet meg a nagy-
közönség. 

Óbudai nyugdíjasok a Parlamentben

Közeledik a borbarátok vár-
va várt eseménysorozata, a 
26. Budavári Borfesztivál. 
Szeptember 7-10. között a 
pompás panorámát kínáló 
Budai vár ad otthont a két-
száz hazai és nemzetközi 
borász idei kiállításának. 

A bor és a kultúra ta-
lálkozásának jeles 

ünnepén a szakmai prog-
ramok mellett gazdag 
zenei kínálat is várja a 
látogatókat. A borfeszti-
vál iránt évről évre nő az 
érdeklődés, a négynapos 
programra egyre többen 
érkeznek külföldről.

Idén Chile lesz a ven-
dégország, a világ egyik 
legnagyobb exportőre 
bizonyára kitűnő, am-
olyan „behízelgő” bo-
rokkal érkezik. A mi-
nőségre eddig sem lehe-
tett panasz, valamennyi 
kiállító pincészete leg-

jobb nedűit kínálja majd 
tesztelésre. Akik a bor-
kóstolást szeretnék ösz-

szekötni gasztronómiai 
élvezetekkel, nem fog-
nak csalódni: bőséges 

lesz a választék az íny-
csiklandozó falatokat 
kínáló étlapokon. Ha 
beköszönt az ősz, jön 
a Budavári Borfeszti-
vál. Borbarátok! Irány a 
Vár!                      lovas

Budavári Borfesztivál 2017
Chile a vendég

Óbudára költözik a Csodák Palotája
A Campona üzletközpontban működő Csodák Palo-
tája augusztus végén bezár és szeptemberben Óbu-
dára költözik, az itteni Csopa Playbar alatti terület-
re. A Kolosy térhez közeli, Bécsi úti üzletközpontban 
ötezer négyzetméteren Európa legnagyobb tudomá-
nyos szórakoztatóközpontja jön létre, ahol mintegy 
kétszázötven játék várja majd a látogatókat. Az Öve-
ges professzor ötlete alapján létrehozott Csodák Pa-
lotáját 1996-ban nyitották meg és 2005-ig a Váci 
úton működött, onnan a Millenárisba, majd a Cam-
pona bevásárlóközpontba költözött, s most szeptem-
berben megérkezik Óbudára.


