
Közösségi tervezéssel folytatódik az is-
kolaudvarok felújítása. A munkába a di-
ákok és a tanárok is bekapcsolódnak.

Óbudán, a Laborc utcai Szabadidő-
parkba egyhetes, ingyenes bűnmeg-
előzési táborba várják a gyerekeket.

A hagyományos őszi takarítási kam-
pányt szeptember 24-től október 14-
ig rendezi az önkormányzat.
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Emlékkő a Világ Igazának, ezrek megmentőjének

A humánum napja alkalmából rendezett önkormányzati megemlékezésen azoknak a hősöknek az emlékét idézik meg, akik a vészkorszak idején önzetlenül, éle-
tüket kockáztatva mentették meg a haláltól embertársaikat. Ilyen volt Reviczky Imre ezredes is. Tiszteletére emlékkövet emeltek a róla elnevezett utcában au-
gusztus 1-jén. Képünkön: Kontur András szobrászművész, Reviczky Katalin, Reviczky Imre unokája és Bús Balázs polgármester               Bővebben a 3. oldalon

Óbudai Világzenei Hét a Kobuci kertben • 08. 13. – 08. 19. Program a 4. oldalon

2000 éves wellness központ az aluljáróban
Schönvisner István halálának 200. évfordulója alkalmából tab-
lókiállítás nyílt a Flórián téri Fürdőmúzeumban július 27-én. Az 
Aquincumi Múzeum így tiszteleg az első aquincumi régészeti 
feltárás vezetője emléke előtt. Az ásatás során láttak napvilá-
got a légiótábor közfürdőjének, a Thermae Maioresnek a rom-
jai is. A tablókiállítás az Óbudai Nyár kulturális rendezvényso-
rozat része.                                                 Összeállítás az 5 . oldalon

Beindult a Sziget Fesztivál
Javában tart a Sziget Fesztivál, melyre augusztus 8-tól 15-ig várják a 
látogatókat. A kerületi és a Fővárosi Önkormányzattal összehangol-
va, folyamatosan mérik a zajterhelést. 23 óra után nem rendeznek 
szabadtéri koncerteket, csak zajcsökkentett sátrakban lesznek prog-
ramok. Idén is üzemeltetnek egy, a zajhatások bejelentését lehető-
vé tevő telefonszámot, amin a nap 24 órájában fogad-
ják a hívásokat: (06-1) 920-0676.    Információk a 27. oldalon

Fotó: Zumpf András
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A Fővárosi Önkormányzat idén is 
meghirdette a TÉR_KÖZ program-
ját. Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Kaszásdűlő, Belső-Óbu-
da és Remetehegy egyes részeinek 
fejlesztésére ad be pályázatot.

Az elmúlt években több köz-
terület-fejlesztés valósult 

meg a kerületben a Fővárosi Ön-
kormányzat TÉR_KÖZ pályáza-
ta támogatásával. Ez az a pályá-
zat, melyen a kerület 2013-ban 
385 millió forintot nyert a békás-
megyeri Traianus tér megújítá-
sára, a Heltai Jenő tértől észak-
ra így létrejöhetett egy korsze-
rű multifunkciós közösségi tér. 
A 2016-os kiíráson pedig két kö-
zösségi tervezési projekt nyert 
támogatást, az idén tavasszal el-
készült Boldog Sándor István 
park (képünkön), illetve a jelen-
leg épülő Holdudvar park kapott 
összesen 539 millió forintot.

Az idei kiírás – akárcsak ed-
dig – a városi területek közössé-
gi szemléletű megújítását tűzi ki 
céljául, ám az eddigiektől elté-
rően nem kész tervekkel, hanem 
tervezési programmal kellett csak 
pályázni. Ez azt jelenti, hogy az 

idén őszi támogatási döntést kö-
vetően kezdődhet meg a terve-
zés, amire – Óbudán immár ha-
gyományos módon – közösségi 
részvétellel kerül majd sor.

A kerület három tervezési prog-
ramot nyújtott be a főváros felé. A 
pályázati eredményhirdetést kö-
vetően a nyertes pályázat(ok) kö-
zösségi tervezése várhatóan az év 
végén vagy jövőre tud megkez-
dődni. Az alábbiakban röviden 
összefoglaljuk az egyes helyszí-
nek tervezési programját.

* A kaszásdűlői projekt két, 
egymással szorosan összefüg-
gő területre fókuszál. Egyrészt a 

Dr. Szent-Györgyi Albert Általá-
nos Iskola szomszédságában lévő 
fővárosi tulajdonú, jelenleg elha-
gyatott zöldterület komplex, mul-
tifunkcionális megújítására, más-
részt a 3K Kaszásdűlői Közösségi 
Központ funkcióbővítő fejleszté-
sére, az intézményhez kapcsoló-
dó Pethe Ferenc és Dugovics Ti-
tusz terek ideiglenes hasznosítási 
lehetőségeinek bővítésére.

* A második pályázat Belső-
Óbuda kerékpáros- és gyalo-
gosbarát fenntartható közle-
kedésfejlesztéséről szól, és a 
Szentlélek tértől a Bogdáni útig 
terjedő területre vonatkozik. Ke-

rékpártárolási lehetőségek, jól 
használható járófelületek kiala-
kítása és egyéb fejlesztések sze-
repelnek a javaslatcsomagban.

* A Kiscelli parkra vonatkozó 
fejlesztési javaslat középpontjában 
egyrészt a helyi közösséget célzó 
funkcióbővítés áll (a környékbeli-
ek részéről több igény is érkezett 
az önkormányzathoz), másrészt a 
park vonzáskörzetében található 
intézmények (Kiscelli Múzeum, 
Óbudai Egyetem) is szeretnének 
aktívabban kapcsolódni a terület-
hez. Minderre természetesen csak 
a természeti értékek megőrzése 
mellett kerülhetne sor.

A pályázatokról 2018 őszén 
döntenek, és a nyertes pályáza-
tok részletes terveinek kidolgo-
zása ezután kezdődhet el.

Három terület fejlesztésére pályázik a városrész

Fotó: Antal István
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Raoul Wallenberg, a vészkor-
szakban zsidók ezreit meg-
mentő, mára ikonikussá vált 
svéd diplomata 1912. augusz-
tus 4-én született Stockholm-
ban. A megszálló szovjet had-
sereg – kihasználva antifa-
siszta érzelmeit – kapcsolatba 
lépett vele, majd elfogta, 
Moszkvába hurcolta, végül is-
meretlen helyen, ismeretlen 
körülmények között vesztette 
életét. Születésének évfordu-
lóját 2001 óta a humánum 
napjaként tartjuk számon.

A II. világháború buda-
pesti eseményeinek 

láncolatában szimbolikus 
szerep jutott a Dunának. A 
medrébe bombázott hidak 
a szétszakítottság memen-
tói voltak, míg az ártatla-
nul kivégzett zsidók teme-
tőjeként, mindannyiunk 
sorstragédiájának hordo-
zójává vált. Nem véletlen 
tehát, hogy partjának kü-
lönböző szakaszait Raoul 
Wallenberg mellett olyan 
híressé vált tanúságtevők-
ről nevezték el, mint Carl 
Lutz, Angelo Rotta, Slach-
ta Margit, Friedrich Born, 
Sztehlo Gábor vagy épp itt 
az óbudai szakaszon Áng-
el Sanz Briz.

- Reviczky Imre magyar 
katonatisztet, bátor sága és 

tettei alapján bátran em-
líthetnénk az előbb felso-
roltak között – mondta az 
emlékkő avatásán Bús Ba-
lázs polgármester. 

Reviczky Imre ezredes, 
posztumusz vezérőrnagy a 
Magyar Királyi Honvéd-
ség tisztjeként, példátlan 
bátorsággal és emberség-
gel több ezer deportálásra 
és munkaszolgálatra hur-
colt foglyot mentett meg 
a haláltól. Reviczky Imrét 
önzetlen, emberbaráti cse-
lekedeteiért a Világ Igazá-
nak választották.

Életszemlélete, huma-
nizmusa, és az 1948-as 

kommunista fordulat utá-
ni büntetése is kísérteties 
hasonlóságot mutat Nagy 
Vilmos honvédelmi mi-
niszterével, aki emlékira-
taiban ekként foglalja ösz-
sze tetteinek belső moz-
gatórugóit: „Minden iga-
zságtalanságon, vissza-
élésen, hatalmaskodáson 
felháborodtam és érez-
tem, hogy ha nem teszem 
a szenvedők ügyét maga-
mévá, ha nem intézkedem 
azonnal, akkor magam is 
tettestársa leszek a bűnö-
söknek.” 

- Ők képviselték a II. 
világháborúban Magyar-

ország jobbik énjét – je-
lentette ki a polgármester, 
majd hozzátette: Revicz-

ky Imre előttünk álló pél-
dája azt igazolja, hogy az 
egyetemes természettör-
vények követése – melyek 
Aquinói Szent Tamás sze-
rint a legfőbb jó felé hajlít-
ják az embert – olyan mo-
rális kérdésekben is eliga-
zítást jelentenek, melyek 
nem mindig tükröződnek 
az adott társadalmi nor-
mák rendszerében, a fenn-
álló hatalom által közvetí-
tett értékekben. Az itt álló 
emlékkő és a rávésett név a 
tevőleges hazaszeretet hír-
nöke. Nehéz és erős alapja 
annak a félelmektől meg-
szabadított, tisztességes és 
méltányos Magyarország-
nak, melyet jó szívvel ad-
hatunk tovább gyermeke-
inknek, unokáinknak.

Emlékkő a Világ Igazának, ezrek megmentőjének

Az emlékezés virágai
A beszédet követően a résztvevők elhelyezték 
az emlékezés virágait a kő lábazatánál és főhaj-
tással tisztelegtek az ezredesre emlékezve. Töb-
bek között Reviczky Katalin, Reviczky Imre ezre-
des, posztumusz vezérőrnagy unokája, dr. Szenec-
zey Balázs, főpolgármester-helyettes, Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Prof. Dr. Szi-
ta Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgató-
ja, Tóth Gábor, az Egységes Magyarországi Izra-
elita Hitközség kabinetvezetője, az önkormányzat 
tisztségviselői és a civilek. 
Az eseményen részt vett a köztéri mű alkotója, Kon-
tur András is. Az avatáson Kirchhof Gréta, Radnóti 
Miklós Himnusz a békéről című versét szavalta, és 
Kiss Gy. László tárogatóművész előadását hallgat-
hatták meg az emlékezők.

Idén az Aquincum Angol-
Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola udvarának 
közösségi tervezése kezdő-
dik meg, melynek köszönhe-
tően a diákok és a tanárok 
igényeit is kielégítő koncep-
ció készülhet el.

Folytatódik az önkor-
mányzat 2017-ben in-

dult Iskolaudvar-prog-
ramja. Az iskolák udva-
rainak megújulása jegy-
ében 2018-ban az Aquin-
cum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola udvarának kö-
zösségi tervezése zajlik le, 
egy tájépítész-tervező és 
tájépítész szakos hallga-
tók bevonásával. A koráb-
bi évhez hasonlóan mind 

a gyerekek, mind a tanári 
testület be tud kapcsolód-
ni majd a folyamatba.

A tervek szerint 2018 
szeptemberében az isko-
la diákjainak bevonásával 
kezdődik a folyamat. A ta-
nulók tanáraiktól tájépí-
tész-munkafüzetet kapnak, 
aminek kitöltésével be tud-
nak kapcsolódni a közös 
ötletelésbe. A munkafüzet-
ben megoszthatják elkép-
zeléseiket a megálmodott 
iskolaudvarról, hogy sze-
retnék a megújulást, mire 
lenne szükségük?

A tájépítész egyetemis-
ták kisebb csoportokban 
koncepció-tervet készíte-
nek, és a diákok által kitöl-
tött munkafüzetből is kap-
nak inspirációt. Ez a folya-

mat mindenkinek tanulsá-
gos lesz, hiszen egyszer-
re ötletelnek az udvar min-
dennapi használói, a gyere-
kek és a tanárok, valamint 
azok az egyetemisták, akik 
pályájuk során részben 
ilyen intenzíven használt 
tereket terveznek majd.

A közösségi tervezés fo-
lyamatának végén egy tá-
jépítész-tervező fog majd 
végső, összegző koncep-
ciótervet készíteni, mind 
az iskolai, mind az egye-
temi diákok ötleteinek fel-
használásával. A koncep-
ciótervet bemutatják az is-
kola munkatársainak és a 
gyerekeknek is. A koncep-
ciótervet kiviteli terv készí-
tése követi, mely várhatóan 
2019 tavaszára áll össze.

Közösségi tervezéssel folytatódik 
az iskolaudvarok felújítása

Fotó: Zumpf András
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Főhajtás a Queen életműve előtt: a legendás Queen együttes dalai jazzes előadásban csendültek fel július 27-én a Fő téren 
az ingyenes koncertek zárásaként a Budapest Jazz Orchestra, Wolf Kati, Csordás Levente és Kocsis Tibor előadásában

Queen Real Jazz

A Kobuci kert immár 
tizedik éve elsősor-

ban a népzene és a vi-
lágzene óbudai szigete-
ként fordul a közönség fe-
lé. A két műfaj és a kö-
réjük épülő kortárs kul-
túra a számunkra a leg-
mélyebben összefügg. A 

Kárpát-medence népze-
néje a kapolcsi kezdetek 
óta arra tanít bennünket, 
hogy a különböző műfa-
jok és stílusok nem pusz-
tán egymás mellett, ha-
nem egymástól elválaszt-
hatatlanul, egymást ins-
pirálva léteznek. A közös 

zenei világnak ezek a fi-
nom különbségei tettek 
nyitottá bennünket olyan 
világzenei harmóniaren-
dek irányába, amelyek a 
kortárs közérzetek indi-
viduálisabb kifejezésé-
re törekszenek, ugyanak-
kor a tradíciók megtartó 
erejétől sem tudnak, vagy 
akarnak elszakadni. A vi-
lágzenének ez az a tarto-
mánya, amit a jubileumi 

évad tiszteletére egy egész 
fesztivállal, hét napon át 
szeretnénk megünnepel-
ni, és emlékezni mindar-
ra, ami eddig volt! A kez-
detekhez hűen a színpa-
don feltűnnek majd ke-
vésbé ismert formációk, 
természetesen meghív-
tuk a nagy kedvenceket, 
akik itthon a műfaj legki-
válóbbjai, a hét végén pe-
dig egy igazi világsztár 

lesz a vendég, aki szintén 
régi ismerős. Azt szoktuk 
mondani, hogy a világ-
zene a nyitottságról szól! 
Tartsatok velünk és az 
örömzenében éljük át, 
hogy mit is jelent ez való-
jában!

Hozd magaddal a papit az aquincumi múzeumba! Mindeközben – 
Egyidejű történések a Tiberis és a Duna partján. Az időszaki kiállításon ehhez 
kapcsolódó kézműves foglalkozás várja az érdeklődőket. Az esemény időpont-
ja: augusztus 21-én 10-től 12 óráig, Aquincumi Múzeum. A program ára nagy-
szülőknek 600 Ft/fő, unokáknak 300 Ft/fő (2 éves kor alatt ingyenes). Bejelent-
kezés és további információ: aquincum@aquincum.hu; tel.: + 36-1-430-1081.

aquincumi múzeum, Óbudai nyár – KuzsinszKy 80. Az augusztus 
23-án nyíló kiállítással Kuzsinszky Bálint régész, múzeumalapító, az Aquincu-
mi Múzeum első igazgatója előtt tisztelgünk, halálának 80. évfordulója alkal-
mából. Megismerkedhetünk Kuzsinszky egyéniségével és azzal a korszakkal, 
amelyben kutatásait végezte. A kiállítás elkalauzol minket az aquincumi ásatá-
sok hőskorába is. Megismerhetjük a századforduló és a két világháború közti 
időszak Aquincum képét, beágyazva azt a kor művelődéstörténetébe. (A kiállí-
tás október 31-ig látogatható az Aquincumi Múzeum romkertjében.)

Páratlan 
színészpáros 

a Társaskörben
Az Óbudai Nyár rendezvény-
sorozat részeként, öt estén 
láthatták Simon Stephens, 
az egyik legizgalmasabb brit 
kortárs szerző Heisenberg 
című darabját Ullmann Mó-
nika és Benedek Miklós elő-
adásában az Óbudai Tár-
saskör kertjében.

Zenei kínálat
08.13. hétfő 20.00: PutriPop
08.14. kedd 19.30: Cobario (AT), 20.30: Zűrös Banda
08.15. szerda 19.30: Tölcséres, 20.30: Nana Vortex
08.16. csütörtök 19.00: Táncház, Erdőfű Népi Ka-
marazenekar, Fanfara Complexa
08.17. péntek 19.30: Dalinda, 20.30: Zuboly
08.18. szombat 20.00: Besh o droM
08.19. vasárnap 20.00: Boban Marković Orkestar

Óbudai Világzenei Hét a Kobuci kertben

Fotó: Egri Dalma
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„Fürdő, bor, szerelem te-
szik tönkre a testünket, de 
ezek teszik az életet, a für-
dő, a bor és a szerelem” – 
szólt az ókori mondás, ami 
mindennél jobban kifeje-
zi a rómaiak hozzáállását 
a fürdéshez, ami számukra 
egyszerűen az élet élveze-
téhez tartozott. 

Római újítás
A fürdő, mint épülettí-

pus eredete ugyan a görö-
gökig nyúlt vissza, de a hi-

deg és meleg vizes meden-
cékkel, gőzfürdővel, sza-
unával, edzőteremmel, el-
látott óriási épületkomple-
xum, amely a tisztálkodá-
son túl pihenésre, rekreáci-
óra, szórakozásra is lehető-
séget ad, kétségtelenül a ró-
maiak újítása. A római für-
dőépítészet kiindulópontja 
Itália volt, de a fürdőkultúra 
a Római Birodalom határa-
inak kiterjesztésével párhu-
zamosan a Földközi-tenger 
medencéjében és az észa-

kabbi európai provinciák-
ban is hamar elterjedt.

A mai Budapest terüle-
tén is a rómaiak honosítot-
ták meg a fürdési szoká-
sokat, amely az itt letele-
pült rómaiak és az ide ve-
zényelt katonák alapigé-
nye volt, de a helyi ősla-
kosság is hamar átvett. A 
„vizekben gazdag” római 
település, azaz Aquincum 
természeti adottságai erre 
kiváló lehetőséget is nyúj-
tottak, amellyel éltek is az 

itt lakók. A régészeti feltá-
rások nyomán ma huszon-
öt ókori fürdőt ismerünk. 

A Nagy Fürdő
Ezek közül a legjelen-

tősebb a Szentendrei út és 
az Árpád híd budai hídfője 
forgalmi csomópont alatt 
rejtőző Nagy Fürdő, azaz 
Thermae Maiores, aho-
gyan az épületegyüttes új-
jáépítéséről megemlékező 
ókori feliraton áll. Egykor 
az Aquincumban állomá-
sozó legio II Adiutrix ka-
tonai csapat fürdője volt, 
azaz 6000 ember ellátását 
szolgálta, akiknek nem-
csak tisztálkodási lehető-
séget biztosított, hanem 
sportolásra, testápolásra, 
szórakozásra, sőt még kul-
turált illemhely látogatásra 
is lehetőséget adott.

Meszesgödröt 
ástak – romokat 

találtak
Magyarország legna-

gyobb római fürdőjének 
feltárása 1778-ban kezdő-
dött. Akkor véletlenül, me-
szesgödör ásása során ta-
láltak a romokra. Az elő-
ző évben Budára helyezett 
nagyszombati egyetem el-
ső érem- és régiségtan ta-
nára, Schönvisner István 
kezdte meg a maradvá-
nyok feltárását és publiká-
lását. Ez a kutatás nemcsak 
az aquincumi ásatások 
megindulását jelenti, ha-
nem a magyar műemlék-
védelem egyik kezdetét is, 

hiszen a romok fölé Má-
ria Terézia rendeletére vé-
dőtetőt húztak és bemutat-
ták a nagyközönségnek. A 
tudományos munka pedig 
európai szinten is az egyik 
legkorábbi az ókori für-
dők kutatásában. A feltárás 
240. évfordulója és az első 
feltáró, Schönvisner István 
halálának 200. évfordulója 
alkalmából az Aquincumi 
Múzeum új kiállítással je-
lentkezik, „Thermae Ma-
iores – Kétezer éves well-
ness központ Óbuda szív-
ében” címmel a fürdő ma-
radványait bemutató Flóri-
án téri Fürdőmúzeumban. 
Amíg a felüljárón a mo-
dern nagyváros forgalma 
dübörög, a mélyben meg-
húzódó római falak között 
tablók segítségével kalau-
zoljuk a látogatót az óko-
ri ember számára oly fon-
tos wellness világában, hi-
szen „… fürödni, játszani, 
nevetni, ez az élet”.

(A tablókiállítás július 
27-én nyílt meg a Flórián 
téri aluljáróban, bejárat a 
Tavasz utca felől. A tárlat 
az Óbudai Nyár kulturális 
programsorozat része.)

Tablókiállítás a Fürdőmúzeumban

2000 éves wellness központ az aluljáróban

Az idén nyolcéves 
Anima Musicae Ka-

marazenekar romantikus 
koncerttel örvendeztet-
te meg az Óbudai Társas-
kör kertjébe látogatókat, 
az Óbudai Nyár program-
sorozatában július 30-án. 

Az estet a múlt század első 
évtizedeiben, Angliában 
tevékenykedő két szerző 
műveivel kezdték, Holst 
Szent Pál szvit és Elgar 
Szerenád című műve in-
dította a sort. Ezt követő-
en Sosztakovics 6 hegedű-

duójának kamarazenekari 
változata csendült fel. Az 
estet Csajkovszkij sláger-
műve – a már a bemuta-
tón hatalmas sikert aratott 
és azóta is töretlen népsze-
rűségnek örvendő –, a vo-
nósszerenád zárta. 

Romantikus est a Társaskörben

az oldalpárt összeállította Klug miklós

A rómaiak honosították meg a fürdési szokásokat

Fotó: Zumpf András
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A Czetz János közben 
és Czetz János utcá-

ban zajló útfelújítási mun-
kálatok következő üteme 
augusztus 4-én kezdődött 
- írja a BKK. A 34-es au-
tóbusz újra az eredeti út-
vonalon, a Czetz János köz 
érintésével közlekedik au-
gusztus 4-étől; a 134-es és 
a 923-as autóbusz tovább-

ra is az eddigi módosított 
útvonalon jár. A Czetz Já-
nos köz forgalmának kor-
látozásait részlegesen fel-
oldják. A további burko-
latfelújítási munkálatok 
miatt a Czetz János utca 
teljes szélességű, szaka-
szos lezárása várható.

A Czetz János utca 
Czetz János köz és Po-

zsonyi utca közötti sza-
kaszának lezárása mel-
lett a Czetz János közben 
a teljes zárás megszűnik, 
az Attila utcától a Szen-
tendrei út felé, egyirány-
ban lehetővé válik a köz-
lekedés. A Szentendrei út 
felől a Czetz János köz 
ideiglenesen még nem 
lesz megközelíthető.

Újabb ütem a Czetz utca felújításánál

A belvárosi Deák Ferenc te-
ret és a Budapesti Liszt Fe-
renc nemzetközi repülőteret 
összekötő 100E buszjárat az 
eddiginél lényegesen sű-
rűbben, 30 helyett 20 per-
cenként közlekedik. 

A hajnali első járat a 
Deák Ferenc tér-

ről az eddiginél koráb-
ban 3.40-kor, az utolsó 
100E busz pedig később 
1.20-kor indul a repülőtér-
ről, így a korábban induló, 
vagy a később érkező re-
pülőgépek utasai is ké-
nyelmesen, átszállás nél-
kül tehetik meg a belváros 
és a repülőtér közötti utat. 

További fejlesztést je-
lent, hogy június 16-tól a 
100E busz a Liszt Ferenc 
repülőtér indulási szint-
jére érkezik – ezzel is se-
gítve, hogy az utasok mi-
nél gyorsabban megköze-
líthessék a check-in pultot 
–, miközben a belváros fe-
lé továbbra is az érkezési 
szintről indulnak a járatok.

Tovább bővülnek a 
szolgáltatás igénybevé-

teléhez szükséges jegy-
vásárlási lehetőségek is 
újabb automaták üzembe 
helyezésével: a 100E busz 
Kálvin tér M megállójánál 
már kihelyeztek egyet, rö-
videsen pedig a Deák Fe-
renc téri végállomáson is 
újabb automata biztosítja 
a gyorsabb és kényelme-
sebb jegyvásárlást. 
Éjjel-nappal közlekedő 

200E busz
A Liszt Ferenc repü-

lőtér a késő éjszakai-ko-
ra hajnali időszakban – a 
100E busz üzemszünet-
ében – is kényelmeseb-
ben elérhető, mint eddig: 
június 16-tól éjjel-nappal 
jár a 200E busz, mely az 
éjszaka folyamán a jobb 
átszállási kapcsolatok ér-
dekében a Határ út met-
róállomástól indul. A fej-
lesztésnek köszönhető-
en kényelmesebb, össze-
hangolt átszállási kapcso-
lat áll rendelkezésre a bel-
várost érintő éjszakai já-
ratokkal. A repülőtér és a 
dél-pesti térség közötti el-
jutási lehetőséget a BKK 

a Csévéző utcánál a 980-
as járattal történő kedve-
ző átszállási kapcsolat ki-
alakításával biztosítja. 
2018. március 19-e óta a 
200E busz mindkét irány-
ban megáll a Pestszentlő-
rinc vasútállomás (átjáró) 
megállóban; ezáltal nem-
csak Erzsébettelep közös-

ségi közlekedési kapcso-
latai bővültek, de a mun-
kába igyekvő vagy onnan 
hazafelé tartó utasok uta-

zási lehetőségei is javul-
tak – olvasható a Buda-
pesti Közlekedési Köz-
pont közleményében.

Mit tehetünk azért, hogy sze-
retett kétkerekűnk minél to-
vább szolgálhasson bennün-
ket? Ne csak műszaki állapo-
tára, tárolására is ügyeljünk! 
Ehhez az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügyeleté-
nek munkatársai összegyűj-
töttek 4+1 tippet. 

Amennyiben mód 
van rá, ne válasszuk 

a legszélső tárolót! A bel-
sők kevésbé hozzáférhe-
tők a tolvajok számára. 
Rögzítsük a biciklit mi-

nél nagyobb és nehezebb 
tárgyakhoz! Válasszuk 
meg jól a zárat! A kábe-
lesek helyett érdemes U-
lakatot használni. Vásár-
lás után regisztráltassuk 
az alvázszámot! Baj ese-
tén így nagyobb eséllyel 
lehet megtalálni. +1: pi-
cit csúfítsuk el a bicik-
lit, hogy kevésbé legyen 
vonzó célpont! Nem kell 
visszafordíthatatlanul, 
elég, ha ritkábban tisztít-
juk, esetleg ragasztósza-
lagot teszünk rá.

Hogyan vigyázhatunk 
a biciklinkre?

Az M4-es metrón július 21-
én és 22-én kerékpárszállí-
tási tesztüzemet tartott a 
BKK és a BKV, együttműkö-
désben a Magyar Kerékpá-
rosklubbal. A két nap alatt 
több mint száz kerékpáros 
utas próbálta ki a kerékpár-
szállítási lehetőséget az M4-
es metrón. A BKK és a BKV 
ezúton köszöni az aktív 
részvételt, illetve az utasok-
nak az együttműködést.

A peronőrök, a szerel-
vényben utazó kísé-

rő személyzet és a BKK 
utastájékoztatást végző 
munkatársai a forgalmat 

folyamatosan figyelem-
mel kísérték és segítet-
ték. A két hétvégi teszt-
nap alatt több mint száz 
kerékpáros utas próbálta 
ki a kerékpárszállítási le-
hetőséget az M4-es met-
rón, miközben számos 
babakocsis és kerekesszé-
kes utas is közlekedett. A 
tesztüzem az utasok egy-
másra figyelésével zökke-
nőmentesen befejeződött.

A BKK és BKV az il-
letékes hatóságokkal kö-
zösen értékeli a tesztüze-
met, és ezt követően dön-
tenek a bevezetés idő-
pontjáról.

Kerékpárszállítás az M4-en

A hőségriasztás ideje alatt a 
budapesti főpályaudvaro-
kon és a nagyobb vidéki ál-
lomásokon ingyen ásvány-
vizet biztosít utasainak a 
MÁV-START.

Budapesten a Keleti, 
a Nyugati és a Dé-

li pályaudvaron kaphat-
nak díjmentesen vizet 
a vonatokra várakozók. 
Az ásványvizet a vasút-
társaság amíg az időjárás 
ezt szükségessé teszi 10 
és 17 óra között osztja.

A MÁV-START emel-
lett azt javasolja, hogy 
mindenki elegendő meny-
nyiségű ivóvízzel vagy fo-

lyadékkal kezdje meg vas-
úti utazását. A vasúttár-
saság elsődleges célja, 
hogy utasai számára mi-
nél komfortosabb utazást 
biztosítson, ezért a jármű-

vek karbantartása során – 
a megbízható üzemkész-
ség érdekében – különös 
figyelmet fordít a vasúti 
kocsik légkondicionáló és 
légjavító berendezéseire.

Vízosztás a fővárosi pályaudvarokon 

Sűrűbben jár a reptéri busz

Fotó: Zumpf András
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Hírösszefoglaló: A Római-
parton, a Dunával párhuza-
mos védműszakaszt érintően 
várhatóan rendkívüli ülést 
tart a Fővárosi Közgyűlés au-
gusztus végén, mert biztosí-
tani kell a várhatóan 150-200 
millió forintos többletköltsé-
get a beruházáshoz, a tervek 
módosítása miatt. A 3-as 
metróvonal rekonstrukciójá-
nak befejezése biztosítottnak 
látszik – többek közt ezekről 
a fejleményekről adott tájé-
koztatást Tarlós István főpol-
gármester a legutóbbi Buda-
pestInfón. 

Az Európai Bizott-
ság júliusi döntésé-

vel mintegy 557 millió eu-
róban, nagyjából 180 mil-
liárd forintban határozta 
meg az M3-as metró fel-
újítása nagyprojekt összes 
elszámolható költségét, 
ami jó hír, kedvezőbb a 
döntés, mint amire számí-
tottam – mondta a Buda-
pestinfón Tarlós István fő-

polgármester. Hozzátette: 
a beruházásról szóló tá-
mogatási szerződés jelen-
leg 137,5 milliárd forintot 
tartalmaz, a nem elszá-
molható költségek mint-
egy 5 milliárd forintot, a 
teljes akadálymentesítés 
költségei 5,6 milliárd fo-
rintot tesznek ki. A főpol-
gármester ezért azt fog-
ja javasolni a kormány-
nak, hogy az EU-források 
biztosítsák az elszámol-
ható költségek 85 száza-
lékának fedezetét, mint-
egy 149 milliárd forintot, 
a fennmaradó költségeket 

pedig a kabinet és az ön-
kormányzat közösen biz-
tosítsa. Optimisták lehe-
tünk, a 3-as metró felújí-
tásának a befejezése most 
már biztosítottnak látszik 
– jelentette ki.

Gyalogoshidak 
építését javasolják

A főváros pozitív vissza-
jelzést kapott arról, hogy a 
Lánchíd felújítására meg 
fogja kapni azt a körülbe-
lül 6 milliárd forintot, ami 
a teljes projekthez szüksé-
ges – közölte Tarlós István. 
Emlékeztetett rá, hogy a 

beruházás korábbi, több 
részre bontása nem mű-
szaki, hanem anyagi okból 
merült fel. Kitért rá, hogy a 
szakma véleménye alapján 
nem lehet gyalogoshíddá 
alakítani a Lánchidat, hi-
ába van turisztikai szem-
pontból erre a legalkalma-
sabb helyen. Ennek egy-
részt forgalmi okai van-
nak, hiszen a híd közvetlen 
kapcsolatot jelent a Vár és 
a Belváros között, és fon-
tos buszvonalak járnak raj-
ta. Másrészt a híd rácsos 
szerkezete miatt a keskeny 
járdákkal rendelkező át-
kelő kocsipályája gyalo-
gos célokra nem alakítha-
tó ki, ahhoz azt meg kelle-
ne emelni, viszont ehhez 
nincs elég teherbírási tarta-
léka a hídnak. 

A főpolgármester hoz-
zátette: lenne értelme Bu-
dapesten gyaloghidat épí-
teni, korábban több hely-
szín is felmerült (a lágy-
mányosi campus és a Hal-
ler utca között; a Várkert 
Bazár és a Vigadó tér kö-
zött; a Batthyány tér és a 
Kossuth tér között), a fő-
város azt javasolja a kor-
mánynak, hogy a Margit-
szigethez épüljenek gyalo-
goshidak, Budáról a Szép-
völgyi út, Pestről pedig a 
Dráva utca vonalában.

Tarlós István hangsú-
lyozta: a Lánchíd felújítá-
sa halaszthatatlan. Ezt tá-
masztja alá az is, hogy 
szakvélemények szerint 
az átkelő budai oldalán, 
a szélső pilléren, a gya-
logosjárda alatt az egyik 
több száz kilós, öntöttvas 
díszkonzolja leszakadóban 
volt. Hangsúlyozta, hogy 
megtették a szükséges in-
tézkedéseket a balesetve-

szély elhárítására, stabili-
zálják a szerkezetet, a hajó-
forgalmat pedig az érintett 
területről azonnal ki fogják 
tiltani, így súlyos balesetre 
nem kell számítani.

Rendkívülin
az árvízvédelemről

A főpolgármester el-
mondta, hogy a Római-
part árvízvédelmének a 
fel tételei javulni fognak 
a pünkösdfürdői töltés-
magasítással, valamint az 
Aranyhegyi-árok védel-
mével és a Barát-patak 
torkolati műtárgyának a 
megépítésével. A Duná-
val párhuzamos védmű-
szakaszt érintően várható-
an augusztus végén rend-
kívüli ülést tart a Fővárosi 
Közgyűlés, mert biztosíta-
ni kell várhatóan 150-200 
millió forintos többletkölt-
séget a beruházáshoz, a 
tervek módosítása miatt.

Még nem dőlt el
az újraindulás
Az esetleges újraindu-

lásával kapcsolatos kér-
désekre válaszolva Tarlós 
István úgy fogalmazott: - 
Ez ügyben lesz még egy 
találkozóm a miniszterel-
nökkel, valószínűségek-
ről lehet addig beszélni, de 
kategorikus megfogalma-
zásokat nem akarok tenni. 
Nem nagyon kapaszko-
dom egy újabb ciklus felé, 
nem hajlok arra, hogy vál-
laljam. A főpolgármester 
elmondta, hogy a családja 
szeretne több időt tölteni 
vele, és már évtizedekkel 
ezelőtt megígérte, hogy 
nem fog ennyit dolgozni, 
de abban, hogy elvállal-
ja-e a jelölést vagy sem, 
egyedül ő fog dönteni. 

Biztosított a 3-as metró felújításának befejezése

Javulnak az árvízvédelem feltételei a Római-parton

Idén ünnepli fennállásának nyolcvanadik 
évfordulóját a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpad. Az első előadást 1938. június 18-
án tartották. Akkor Shakespeare: Szentivá-
néji álom című darabját láthatták a nézők a 
Nemzeti Színház társulatának előadásában. 

A színpadot Kaffka Péter tervei sze-
rint építették. Az akkori teátrum 

3500 néző befogadására volt alkalmas. 
A színpad első igazgatója a Nemzeti 
Színházat is vezető Németh Antal lett. 
Öt éven át, 1944 nyarától szüneteltek 
az előadások, mert Budapest ostroma 

alatt a színpadot is bombatalálat érte. 
Csak 1949 nyarára sikerült helyreállíta-
ni. Az 1960-as évek közepén a Főváro-
si Tanács kezelésébe került. Némi reno-
válás és szünet után, 1965-ben újranyi-
tották. Végül 1982-ben egy új színpadot 
építettek a régi helyén. Öt éve, 2013-ban 
ismét korszerűsítésen esett át. Felújítot-
ták a nézőteret, megújultak az öltözők. 
A színpad fölé új tető került.

A színpad 80. évfordulóján, idén nyá-
ron „Ajándék Budapestnek” címmel in-
gyenes programokkal és különleges pro-
dukciókkal kedveskednek a közönségnek. 

80 éves a Margitszigeti Szabadtéri Színpad
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Véradások augusztusban
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szerve-
zete augusztusban szervezett véradásainak hely-
színei és időpontjai.
• Augusztus 10. (péntek) 9.30-14 óráig: Óbudai Va-
gyonkezelő (Mozaik utca 7.). • Augusztus 23. (csü-
törtök) 14-18 óráig: Symbol (Bécsi út 56.). • Au-
gusztus 27. (hétfő) 14.30-18.30 óráig: Szent Margit 
Kórház (Bécsi út 132.).

Az Óbudai Családi és Gyermekjóléti Központban elérhető új 
szolgáltatás során fogyatékos személyek és családtagjaik 
számára nyújtanak segítséget.
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Non-
profit Kft. fogyatékosságügyi tanácsadói hálózatot hozott létre a 
fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgálta-
tások hozzáférhetőségének fejlesztése érdekében. A kiemelt pro-
jekt elsődleges célja egy olyan országos szolgáltatási hálózat ki-
alakítása, amely hatékonyan segíti a fogyatékos emberek infor-
mációkhoz, ellátásokhoz való hozzáférését.
A hálózat 22 Információs és Koordinációs Pontja egységes szol-
gáltatási struktúrában érhető el mind a fogyatékos személyek 
és családtagjaik, mind pedig a közszolgáltatásokat biztosító 
más szolgáltatók szakemberei számára. A szolgáltatás megta-
lálható a megyei jogú városokban és egy budai, valamint egy pes-
ti kerületben működő Család- és Gyermekjóléti Központban, ahol 
a tanácsadókhoz személyesen, telefonon és elektronikus úton is 
fordulhatnak az érdeklődők tájékoztatásért. 
A tanácsadók várják a mozgássérült, látássérült, hallássérült, 
pszichoszociális fogyatékossággal, autizmus spektrumzavarral, 

intellektuális képességzavarral élő (értelmi fogyatékos), beszéd- 
és nyelvi fogyatékos személyeket, halmozottan sérült gyermeke-
ket, felnőtteket és hozzátartozóikat. 
Segítséget tudnak nyújtani az őket érintő: megsegítések lehető-
ségeiről; ellátások, szolgáltatások elérhetőségeiről; naprakész in-
formációkról; akadálymentesített eseményekről, rendezvények-
ről; szakemberekről, segédeszközökről; fejlesztési és terápiás le-
hetőségekről; speciális szolgáltatásokról.
Az akadálymentes, tömegközlekedéssel is jól megközelíthető 
óbudai helyszínen nem csak a III. kerületi, hanem a többi, budai 
kerületből is várja az érintetteket a két tanácsadó az Óbudai csa-
ládi tanácsadó és gyermekvédelmi Központban, 1035 buda-
pest, Váradi utca 9-11., tel.: 06-1-250-1964.
Előzetes telefonos időpontfoglalás alapján, az intézmény nyitva-
tartási rendje szerint: hétfőn 13-18 óra, kedden 9-18 óra, szerdán 
9-18 óra, csütörtökön 9-18 óra, pénteken 9-12 óra. Tanácsadók: 
Tóth Beáta (toth.beata@fszk.hu); Sol-
tész Judit (soltesz.judit@fszk.hu).
Óbudai családi tanácsadó
és gyermekvédelmi Központ

Fogyatékosságügyi tanácsadás az óbudai családsegítőben

Felnőttképzés a Szent Margit Kórházban
A Szent Margit Kórház 2017 őszén hozta lét-
re Képzési Központját, melynek elsődleges cél-
ja olyan iskolarendszeren kívüli oKJ-s végzett-
séget nyújtó képzési programok megvalósítása, 
melyek magas színvonalú elméleti és gyakorlati oktatással segítik elő a 
későbbi sikeres munkavállalást. 
Az oktatók elkötelezettsége, szakma iránti szeretete, hivatástudata, tapasz-
talata a garancia arra, hogy a képzéseken résztvevők naprakész, a gyakorlat-
ban alkalmazható tudást sajátítsanak el.
A Képzési Központ idén ősszel is várja azokat, akik érdeklődnek az egész-
ségügy iránt és szívesen tanulnának egy olyan intézményben, amely egy-
szerre tudja biztosítani az elméleti és gyakorlati órákat, valamint a vizsgák 
helyszínét.
Azok számára, akik egészségügyi végezettséggel nem rendelkeznek (de ál-
talános iskolai vagy középiskolai végzettséggel igen), a következő képzéseket 
ajánljuk: általános ápolási és egészségügyi asszisztens; műtőssegéd-gipsz-
mester; egészségfejlesztő segítő.
Azok számára, akik szakápolói végzettség megszerzését tervezik és rendel-
keznek gyakorlattal, a következő képzéseket ajánljuk: onkológiai szakápoló; 
geriátriai és krónikus beteg szakápoló.
Azok számára, akik érdeklődnek az egészségügyi hivatásra készülők gya-
korlati oktatása iránt a következő képzést ajánljuk: egészségügyi gyakorlat-
vezető.
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 3.
A képzésekről és a jelentkezés feltételeiről további információk:
http://www.szentmargitkorhaz.hu/category/felnottkepzes/

Karbantartás a kórház területén
Aszfaltozási, kátyúzási és egyéb parkoló karban-
tartási munkálatok kezdődtek július 31-én a Szent 
Margit Kórház területén. A munkák várható befe-
jezési időpontja: szeptember 15. Ebben az idő-
szakban közlekedési és parkolási nehézségek, il-
letve fennakadások várhatók az intézmény terü-
letén.
A kórház holnapján folyamatosan tájékoztatjuk 
betegeinket és hozzátartozóikat a felújítási mun-
kálatok folyamatáról és részleteiről.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
(http://www.szentmargitkorhaz.hu/)

Kék Pont Alapítvány 
a függőségek leküzdéséért

Aggodalommal tölt el, hogy gyermeked, hozzá-
tartozód, barátod, családtagod rendszeresen fo-
gyaszt alkoholt, kábítószereket; túlzásba viszi a 
szerencsejátékokat, a munkát? Úgy gondolod, 
már mindent megpróbáltál, hogy megmentsd a 
függőségtől, de nem látod az eredményt? Nincs 
kivel beszélned ezekről a problémákról és ben-
ned zajló érzelmekről? Ha a fent leírtakban ma-
gadra ismersz, szeretettel várunk minden héten 
nyitott csoportunkban, ahol szakemberek segít-
ségével, valamint a sorstársak értő, megértő, biz-
tonságos közösségében dolgozunk ezen a nehéz 
problémán. Időpont: minden szerdán, 18-tól 20 
óráig. Cím: Kék Pont Alapítvány, 1039 Budapest, 
Lukács György utca 3. Tel.: 06-1/454-0876 és 06-
70/607-5030.
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A 2008-ban alapított díjjal 
olyan férfi és női sportolót 
tüntet ki az önkormányzat 
képviselő-testülete, akik a 
városrészben laknak, vagy 
helyi sportegyesületben ver-
senyeznek, saját sportáguk-
ban kiemelkedő eredménye-
ket értek el. A férfiak közül 
Rédli András kapta az elis-
merést 2018-ban.

A Budapesti Honvéd 
Európa- és világbaj-

nok vívója eddigi sike-
res pályafutását a Rióban 
szerzett olimpiai bronz-
éremmel és BEK győze-
lemmel gazdagította. A 
diplomás katonaolimpi-
kon a sportolásban és a 
magánéletben is példát 
mutat, megérdemelten 
kap ta a rangos kitüntetést.

Foci helyett vívás
- A sportágak sokasá-

ga közül hogyan talált rá 
a vívásra?

- Mozgékony gyerek 
voltam, sokféle sportot ki-
próbáltam. Fociztam a Ta-
polcai Bauxitban, atleti-
záltam, néptánc próbákra 
jártam, emellett hat évig 
trombitáltam, musical stú-
diós voltam. Amikor vá-
lasztani kellett a sport-
ágak közül, én a foci mel-
lett döntöttem volna, ám 
anyukám meggyőzött, 
hogy inkább a vívásban 
próbáljam ki magamat. A 
helyi vívóklubban remek 
társakra találtam, az alko-
tó légkörben, nagyszerű 
edző irányításával gyorsan 
fejlődött vívótudásom.

- Amikor elkezdte a 
rendszeres edzéseket, csak 
a vívás, mint mozgás von-
zotta, vagy már akkor is 
voltak nagyratörő tervei?

- Mentalitásomból fa-
kadóan mindig a legjobb 
akartam lenni, már kez-
detben hosszú távú célo-
kat tűztem magam elé: 
először a gyerek-, majd az 
újonc magyar bajnoki cí-
met, később a válogatott-
ságot, majd Eb-, vb-győ-
zelmeket, és pályafutásom 
betetőzéseként az olimpi-
ai érmet.

- A merész tervekből mit 
sikerült megvalósítani?

- Elégedett lehetek, hi-
szen sok hazai és nem-
zetközi versenyt nyertem. 

Legkedvesebb trófeáim 
a riói olimpiai bronz- és 
a budapesti vb-n szerzett 
csapat aranyérem.

Katonai pályán
- A Budapesti Műsza-

ki Főiskolán (ma Óbudai 
Egyetem) szerzett műsza-
ki menedzser és mérnök-
tanári diplomát. Hogyan 
került a katonai pályára?

- Mindig közel állt hoz-
zám a katonaság. Elhiva-
tottságot éreztem a ka-
tonai pálya iránt, haza-
fias gondolkodásom is 
megerősítette szándéko-
mat. Jól döntöttem, hi-
szen így remekül össze tu-
dom egyeztetni munká-
mat a sporttal. 2014-től 
vagyok katona, Szentend-
rén a Magyar Honvédség 
Altiszti Akadémia kikép-
ző osztályán dolgozom, 
testnevelő tiszti beosztá-
som lehetővé teszi, hogy 
a laktanyában és a váloga-
tott keret edzésein is ma-
gas szintű foglalkozáso-
kon vehessek részt.

- Mióta sportol a Hon-
védban?

- 1995-től huszonkét 
évig a Balaton Vívóklub 
színeiben versenyeztem, 

majd 2017-ben a riói olim-
pia után átigazoltam a Bu-
dapesti Honvédba, mely-
nek jelenleg is tagja va-
gyok.

- Milyen adottságok 
szükségesek ahhoz, hogy 
valakiből világhírű pár-
bajtőröző legyen?

- A sikerekben kiemelt 
szerepe van a koncentrá-
ciós képességnek, de leg-
alább ilyen fontos tulaj-
donság a kitartás, a vívás 
iránti alázat, a megalkuvás 
nélküli küzdelem. Emellett 
fontos a fizikai felkészült-

ség, nagy előny a hosszú 
kéz és láb.

- A facebook borítóképen 
figyelemreméltó molinó lát-
ható. „Magyar sportolók, 
bajnokok! Égjen bennetek 
a tűz mindörökké!” Mi a 
felhívás üzenete?

- Nagy Fradi drukker-
ként - bérletem is van - 
az olimpia után kinn vol-
tam az FTC-MTK mér-
kőzésen, ahol a zöld- fe-
hér szurkolók ezzel a ha-
talmas felirattal köszön-
tötték, egyben ösztönöz-
ték is a magyar sportoló-
kat. Örömmel töltött el ez 
a gesztus, mivel úgy érez-
tem, az üzenetben én is 
érintett vagyok.

Nem szereti 
a nyüzsgést

- A nyugalmas tapolcai 
évek után könnyen tudott 
alkalmazkodni a főváros 
sokkal lüktetőbb életrit-
musához?

- Nem volt könnyű az át-
állás. Egyetemi éveim alatt 
a Bécsi úti Kandó Kálmán 
Kollégiumban laktam, dip-
lomaszerzés után először 
albérletbe, majd saját la-
kásba költöztem. Tapol-
ca-medencei gyerekként 
ma már nem tudnám el-
képzelni magam a belvá-
ros nyüzsgésében, min-
dig zöld környezetre, a ter-
mészet közelségére vágy-
tam. Mindezt megkap-
tam Óbudán. Lakásomtól 
nincs messze a Margitszi-

get, csak egy ugrás a Hár-
mashatár-hegy, ezért sze-
retek élni a III. kerületben. 
Tovább erősíti óbudai kö-
tődésemet a nemrég kapott 
kitüntetés. Örülök, hogy 
gondoltak rám második 
otthonomban, számon tart-
ják eredményeimet, ami jó 
iránymutatás számomra, 
hogy mindenképpen ebben 
a szép városrészben kép-
zeljem el jövőmet.

- Van valami hobbija, 
ami kitölti szabadidejét és 
segít a kikapcsolódásban? 

- Szeretem a természe-
tet, gyakran kirándulok, 
barátokkal focizok. Kipró-
báltam és megkedveltem a 
hegymászást, de szívesen 
veszek részt kerékpár túrá-
kon is. A későbbi években 
ugyanezt tervezem a csa-
ládommal, gyerekeimmel.

- Az Óbuda Sportoló-
ja-díj elnyerésével a kép-
viselő testület a kerület 
egyik büszkeségeként is-
merte el. Jelent ez plusz 
motivációt további pá-
lyafutása során? 

- Megtiszteltetés ilyen 
illusztris társaságba kerül-
ni és remek visszacsatolás, 
hogy jó úton járok. Remé-
lem, még lesz pár jó évem 
és a csapattal kijutunk To-
kióba és Párizsba is az 
olimpiára, hogy harcol-
hassunk az érmekért, di-
csőséget hozva hazánknak 
és szeretett Óbudámnak.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Rédli András párbajtőrvívó Óbuda Sportolója-díjas

„Mindig a legjobb akartam lenni”

Gyorsan haladnak a Külker Evezős Klub 
Óbuda versenyzői által „mozgatott” hajók. 
Ebben az évben több nemzetközi verse-
nyen vettek részt, melyeken néhány dobo-
gón kívüli helyezés mellett négy ezüst- és 
három bronzérmet szereztek. 

A legeredményesebb versenyzőnek 
ezúttal is Gadányi Zoltána bizo-

nyult, aki már hat éve a válogatott ke-
ret tagja és évről évre bizonyítja tehet-
ségét. Az U23-as normálsúlyú egy-
párevezős versenyző (ez a hivatalos 
elnevezés) indult a belgrádi világku-
pán (ötödik hely), a bledi regattán (két 
második hely) és az U23 világbajnok-
ságon. Itt a nagy létszámú és igen erős 

mezőnyben a nyolcadik legjobb időt 
érte el. 

A serdülőkorú Mile Anna és Maticsek 
Lizett először eveztek együtt válogatott 
színekben az Olimpiai Reménységek 
Versenyén, ennek ellenére harmadikként 
értek célba, majd a bledi regattán megis-
mételték a bravúros teljesítményt. 

A Corvinus Egyetem hallgatója, Kif-
fer Dorina sem szeretett volna lema-
radni sikeres társaitól, az Egyetemi 
Európai Játékokon indult könnyűsúlyú 
egypárban. A portugáliai Coimbrában 
rendezett versenyen remek hajrájának 
köszönhetően harmadik helyen vég-
zett, ezzel megszerezte első nemzetkö-
zi bronzérmét.                                 LA

Külker evezősök nemzetközi sikerei
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Az Országos Rendőr-főka-
pitányság (ORFK) bűnmeg-
előzési nyári táborokat szer-
vez gyermekeknek. A tábo-
rok ingyenesek, a kezdemé-
nyezéssel minél több fiatal 
érdeklődését szeretnék fel-
kelteni.

Általános iskolás gyer-
mekeket várnak a 

táborokba, ezzel is igye-
keznek segíteni a szülők-
nek, akiknek nyáron meg 
kell oldaniuk a szünide-
jüket töltők felügyeletét. 
A táborok iránt mindig 
nagy az érdeklődés, hi-
szen a szülőknek bizton-
ságot ad, hogy a rendőr-
ség a szervező, így rend-
őrök vannak a helyszínen, 

másrészt az ingyenesség 
is jelenetős vonzerő.

A tábor egyhetes, az 
Óbudai Szabadidőparkban 
például négy hétig heten-
te ötven vakációzót vár-
nak. Ilyenkor játék köz-
ben tanulnak a fiatalok, hi-
szen reggeltől estig játé-
kos foglalkozásokon vesz-
nek részt. Megtudhatják 
egyebek mellett, hogyan 
működik a rendőrség, mi 
a rendőr feladata, továbbá 
azt is, hogy mit lehet tenni 
baj esetén. A cél az, hogy 
a gyermekek jól érezzék 
magukat, közben tanul-
janak is. (A táborokról a 
rendőrségnél érdeklődhet-
nek a (06-1) 443-5500-ás 
telefonszámon.)

Óvodapedagógusok felvétele
Az Óbudai Hétpettyes Óvoda a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet (Szín-Kör-Játék Tagóvoda Tagintéz-
mény székhellyel) 2 fő óvodapedagógus munkakör be-
töltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkozta-
tás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Bu-
dapest, 1032 Budapest, Törzs utca 2. A munkakörbe tar-
tozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: óvodapedagógusi feladatok. Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: főisko-
lai óvodapedagógiai végzettség, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
főiskola, drámapedagógia, projekt pedagógia. A munka-
kör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21. A pályá-
zatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kiss Ani-
ta részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu e-mail címen ke-
resztül. A pályázat elbírálásának módja, rendje: vezetői 
hatáskör. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. au-
gusztus 23. 

Dajkákat alkalmaznának
A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda állást hirdet 3 fő 
részmunkaidős dajka munkakör betöltésére. A közalkalma-
zotti jogviszony időtartama: 1 fő határozatlan időre (Pais 
Dezső utca 2.); 2 fő határozatlan időre (Medgyessy Ferenc 
utca 1.). A foglalkoztatás jellege: takarítós dajka. Ellátandó 
feladatok: takarítói feladatok ellátása. Illetmény, juttatások: 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései alapján. A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: önéletrajz; iskolai végzettséget 
igazoló oklevél másolata (középfokú); erkölcsi bizonyítvány 
(3 hónapnál nem régebbi). Pályázati feltétel: egészség-
ügyi alkalmasság. A pályázat elbírálása során előnyt jelent 
a munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, dajkai, szak-
mai végzettség vagy érettségi. A pályázat kiírója: Cseresz-
nyevirág Művészeti Óvoda 1039 Budapest, Pais Dezső utca 
2. Pályázatot postai úton a fenti címre, vagy e-mailen lehet 
beadni (pais-o@kszki.obuda.hu). A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2018. augusztus 21. A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2018. augusztus 24. A munkakör a pályázta-
tás elbírálását követően azonnal betölthető.

Bűnmegelőzési tábor gyermekeknek Óbudán is

Hatalmas érdeklődés mel-
lett rendezték július 28-án 
az óbudai Görzenál Sport és 
Szabadidőparkban a hazai 
gördeszkás élet egyik leg-
látványosabb versenyét a 
Gördeszkások Klubja Sport-
egyesület szervezésében. 

Nagy fordulópont ez 
az esemény a ma-

gyar gördeszkázás törté-
netében, ugyanis ez volt az 
első hivatalos, a Szövetség 
által is jegyzett, gördeszka 
verseny. A sportolók utcai, 
félcső és legjobb trükk ka-
tegóriában mérhették ösz-
sze tudásukat, 18 év alat-
ti és 18 év feletti korcso-
portokban. A nevezési díj-
ból (ami minimum 1 ki-
logramm tartós élelmi-
szer volt) több mint 50 ki-
ló adomány gyűlt össze, 
amit a szervezők a Ma-
gyar Máltai Szeretetszol-
gálat részére ajánlottak fel.

Nevezni tartós élelmiszerrel lehetett
Parádés gyakorlatok a Görzenálban

Eredmények
utcai stílus, 18 év alatt: 6. Lukács Dániel. 5. Várallyay György (GKSE). 4. Vágó 
Dániel. 3. Simon Gábor. 2. Giczi Gergő (GKSE). 1. Szalontay Balázs (MDOE). ut-
cai stílus, 18 év felett: 6. Petrányi Lajos (MDOE). 5. Szabó Norbert (GKSE). 
4. Dessewffy Marcell (MDOE). 3. Gian Marco Scattarreggia. 2. Mihályfi Dávid. 
1. Szikora Bálint (GKSE). Félcső, 18 év alatt: 4. Simon Gábor. 3. Kovács Sze-
basztian (GKSE). 2. Szalontai Balázs (MDOE). 1. Andres Lowbeer. Félcső, 18 
év felett: 4. Kaposi Dávid (GKSE). 3. Gian Marco Scattarreggia. 2. Hencsei Pé-
ter. 1. Sárkány Kristóf. utcai stílus – legjobb trükk: Double flip bs 50-50, Gi-
anmarco Scattareggia.  Félcső – legjobb trükk: Blunt double flip fakie, Pet-
rányi Lajos (MDOE).



112018. 15. szám iskoláink – oktatás – állás

Óvodapedagógusi pályázatok
• A pályázat kiírója: gyermeksziget montesso-
ri Óvoda, 1039 Bp., Zipernowszky utca 2. A mun-
kavégzés helye: Mosolygó Tagóvoda, 1039 Buda-
pest, Kelta utca 8., telefon: 06-1-250-4631, 06-1-
454-7200, e-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu. A pá-
lyázattal meghirdetett munkakör megnevezése: 
2 fő óvodapedagógus. A feladatkör megnevezé-
se: óvodai nevelés, iskolai előkészítés. Pályáza-
ti feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség; bün-
tetlen előélet. A pályázatnál előnyt jelent: Montes-
sori Módszerben szerzett tapasztalat. A pályázat-
nak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott 
szakmai önéletrajzot; végzettséget tanúsító okira-
tok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt. A kinevezés határozatlan időre szól (3 
hónapos próbaidővel). Illetmény és egyéb juttatá-
sok a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: folyamatos. A pályázat elbírálásának határ-
ideje: folyamatos. Az állás betöltésének ideje: az el-
bírálást követően azonnal.
• A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályáza-
tot hirdet 2 fő óvodapedagógusi munkakör betölté-
sére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony-
ra. A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Pais De-
zső utca 2. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései alapján. A pályázat elbírálása során előnyt 
jelent: jártasság kézművességben, hangszer hasz-
nálat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: részletes szakmai önéletrajz; végzettséget 
igazoló oklevél másolata. Jelentkezni lehet: postai 
úton (Cseresznyevirág Művészeti Óvoda – 1039 Bu-
dapest, Pais Dezső utca 2.). E-mailen: pais-o@ksz-
ki.obuda.hu. A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. augusztus 24., illetve folyamatosan az állás-
hely betöltéséig. A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. augusztus 28., illetve folyamatosan az ál-
láshely betöltéséig. A munkakör az elbírálást köve-
tően azonnal betölthető.

Takarító felvétele
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Óbudai 
százszorszép Óvodája (1032 Budapest, Remény-
ség utca 6.) munkatársat keres 2018. szeptember 
1-től: 4 órás dajka (délutáni-esti takarítói felada-
tokkal) munkakör betöltésére. Az állás azonnal be-
tölthető. Szükséges okmányok: önéletrajz; iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítvány (min. 8 általá-
nos). Alkalmazás esetén: egészségügyi alkalmas-
ságot igazoló egészségügyi kiskönyv; erkölcsi bi-
zonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). A felvételnél 
előnyt jelent: gyermekintézményben szerzett mun-
katapasztalat. Érdeklődni: dr. Bozzayné Káli Tünde 
intézményvezetőnél lehet. Tel.: +36-70/685-2239. 
Önéletrajz benyújtása e-mailben: remeny-o@ksz-
ki.obuda.hu, vagy postai úton a fenti címen. A je-
lentkezés benyújtásának határideje: folyamatos. 
Elbírálás: folyamatos. Bérezés: a közalkalmazotti il-
letménytábla szerint.

Állás a gyermekotthonban 
A szilágyi erzsébet gyermekotthonba nevelőt, 
gyermekfelügyelőt keresnek. Önéletrajzokat a tit-
karsag@szilagyi-gyermekotthon.hu címre várják. 
Cím: 1038 Budapest, Dózsa György u. 44. 

Első helyezést ért el az 
Óbudai Egyetem Springfield 
nevű csapata a Veszprémben 
tartott ContiEngine progra-
mozó mérnökversenyen nem-
régiben. A cél a tapasztalat-
szerzés, valamint a jövő tehet-
ségeinek felkutatása volt. A 
technológiai vállalat később 
akár szerződtetheti is a legki-
válóbb mérnökhallgatókat.

A megmérettetésre ez-
úttal összesen kilenc 

csapat jelentkezett: az 
Óbudai Egyetemről egy, 
Pécsről kettő, míg a Pan-
non Egyetemről hat neve-
zés érkezett. Huszonhét 
kreatív mérnökhallgató 
mérhette össze a tudását.

A középpontban ezút-
tal az autonóm járművek 

álltak, pontosabban az a 
részük, amely az út köz-
ben felbukkanó objektu-
mok pontos észleléséért, 
felismeréséért felel. Egy 
kicsit sem mindegy, hogy 
az autó a piroson vagy a 
zöldön hajt át, vagy fel-
ismeri-e, hogy egy bo-
kor vagy egy traktor ke-
rült az útjába. Vannak 
már olyan berendezések, 
amelyek ügyesen elvég-
zik ezt a munkát, viszont 
horribilis az áruk. A ver-
senyre azok jelentkezé-
sét várták, akik úgy gon-
dolták, hogy ezt a hard-
vert néhány euróból is el 
lehet készíteni, sőt nem-
csak megterveznék, ha-
nem el is készítenék azt. 
A feladat az volt, hogy a 

csapatok olyan mérőesz-
közt készítsenek, amely 
képes írásban megnevez-
ni a színes papírminták 
színárnyalatait. 

A művek igen jól sike-
rültek, a győztes team, 
az Óbudai Egyetem 
Springfield nevű csapata 
lett. Munkájuk végered-
ményeként egy három-
színű LED-en rögtön 
vissza is jelezte a mé-
rendő papírminta árnya-
latát. A veszprémi válla-
latánál a versenyeket kö-
vetően több fiatal mér-
nökhallgatónak szak-
mai gyakorlati lehetősé-
get ajánlottak fel, és kö-
zülük többen már a tech-
nológiai vállalat munka-
társai lettek.                  sz

Programozók győzelme

Milton Friedman Nobel-díjas köz-
gazdász nevét veszi fel a Zsig-

mond Király Egyetem (ZSKE). Az or-
szággyűlés július végén elfogadta az 
intézmény névváltoztatási kérelmét, 
így az egyetem ettől kezdve hivata-
losan is ezt használja. A magyar-zsi-
dó származású tudósról elnevezett in-
tézmény új fenntartója az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség 
(EMIH). Az egyetem nem csak ne-
vében újul meg: a munkaerőpiaci igé-
nyekhez igazítja képzéseit, új, hiány-
pótló szakokat indít, ezzel piacképes 
tudáshoz segítve hallgatóit. A Milton, 
az üzleti igényekhez igazodva, szá-
mos új szak indítását tervezi, példá-
ul kereskedelmi, marketing és turisz-
tikai területen. 

Nobel-díjas közgazdász nevét vette fel a ZSKE

Milton Friedman (Brooklyn, New York, 
1912. július 31. – San Francisco, 2006. 
november 16.) magyar származású 
Nobel-díjas amerikai közgazdász, aki 
1976-ban a fogyasztáselemzéshez, a 
pénztörténethez és -elmélethez való 
hozzájárulásáért, valamint a stabilizá-
ciós politika összetettségének bemu-
tatásáért kapott Nobel-díjat.
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A nagyszombat utcai, katonai amfiteátrumot sokan ismerik. 
Azt viszont kevesebben tudják, hogy vízicsaták megrende-

zésére is alkalmas volt (eleve mélyedésbe épült, illetve mester-
séges csatornával vezették bele a vizet. Nem véletlenül áll meg 
most is benne néha az eső) valamint, hogy küzdőtere nagyobb, 
mint a Colosseumé (89,6×66,1 méter) és 12 ezer fő befogadásá-
ra volt alkalmas! Hatalmas méretét indokolja, hogy (a polgárvá-
rosival ellentétben) ez katonai gyakorlótérként is szolgált. Felette, 

egészen a XVIII. századig kivégzőhely működött (Király domb), 
majd később gyárlakások épültek a falalapokra. Az első feltárások 
1932-ben indultak a gyárlakások elbontásával és 1941-ben, a hely-
reállítással fejeződtek be. Az amfiteátrum Antoninus Pius császár 
uralkodása alatt épült, Kr. u. 145 táján, építési feliratának másola-
ta a Flórián téri aluljáróban látható – írja Láng Orsolya, az Aquin-
cumi Múzeum igazgatója facebookon megosztott ismeretterjesztő 
sorozatában a Nagyszombat utcai Amfiteátrumról.

Vízicsatákat is rendeztek az Amfiteátrumban

Reviczky Imre (Bánóc, 1896. 
november 4. - Budapest, 1957. 
február 16.) alezredes, zászló-
aljparancsnok, Világ Igaza. 

Felvidéki nemesi csa-
ládból származott. A 

nagyváradi Honvéd és 
Hadapród Iskola elvégzé-

se után bátyjaihoz hasonló-
an az I. világháború harcte-
rein szolgált. 1942 áprilisá-
ban alezredes, a keleti fron-
ton zászlóaljparancsnok-
ként szolgált, majd rövide-
sen visszarendelték. Nyír-
egyházán, majd Nagybá-
nyán szolgált, ott a X. köz-

munka-szolgálatos zászló-
alj parancsnoka lett. Közel 
negyvenezer román és zsi-
dó munkaszolgálatos tar-
tozott parancsnoksága alá. 
Javított a munkaszolgála-
tosok ellátásán, megtiltotta 
a bántalmazást, 1944-ben 
elősegítette a román szá-
zadok szökését. Több ezer 
zsidót hívott be 1944-ben 
munkaszolgálatra, 18 éven 
aluliakat és 48 éven felüli-
eket is, megmentve ezáltal 
őket a deportálástól. 

A nyilasok letartóztat-
ták, a sopronkőhidai fegy-
házba zárták. 1945 után 
ezredessé léptették elő. 
1950. február 1-jén elbo-
csátották a hadseregből, 
1952-ben megfosztották 
nyugdíjától. Hadirokkant 
létére Budapesten egy 
pincében szénlapátolással 
kereste kenyerét. Reha-
bilitációja már későn kö-
vetkezett be, 1957 elején 
meghalt. 

Sírjánál a katolikus és 
katonai tiszteletadás mel-
lett rabbi is búcsúztatta, 
az igazi elismerést azon-
ban csak halála után kap-

ta. 1965-ben a Jad Vasem 
posztumusz Világ Igaza 
kitüntetésben részesítet-
te. Magyarországon és Iz-
raelben utcákat neveztek 
el róla. A jeruzsálemi Jad 
Vasem kertjében nevét vi-

selő fát ültettek a tisztele-
tére. 2004-ben Nagybá-
nyán emléktáblát helyez-
tek el a háború idősza-
kában munkaszolgálato-
sok által épített veresvízi 
templom falán. 

Utcáink, tereink névadói

Reviczky Imre ezreket mentett meg a deportálástól

Óbudai Anziksz – nyár
Megjelent az Óbudai Anziksz, harmadik kerületi 
kulturális magazin nyári száma, mint mindig sok ér-
dekességgel. Megtalálható az összes Anziksz „le-
lőhelyen”. Ajánló a magazin tartalmából: obuda.hu

Díjazott kézművesek
A Magyar Kézművességért Alapítvány által A Magyar kézművesség – 2018 vala-
mint Mátyás király és kora – kézműves szemmel című nyári országos pályázata el-
bírálása során a szakmai zsűri három III. kerületi művészt, Kamocsay Judit Magyar 
Kézműves Remek-díjas szövő népi iparművészt, Pál Sándor tűzzománcost és dr. 
Sági Lajosné textilműves népi iparművészt díjazta. Az országos pályázat ünnepé-
lyes eredményhirdetését a Duna Palota Színháztermében tartották augusztus 7-én.

Fotó: Antal István
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Jakatics-Szabó Veronika 
festőművész fenti című kiál-
lítása augusztus 1-jén nyílt 
meg az Esernyős Galériá-
ban. Az alkotások abba az 
univerzumba kalauzolnak 
el, amely a baba érkezésével 
tárulkozik fel a képzőmű-
vész előtt.

Mi történik a képző-
művésszel, ha anya 

lesz? Ecsetmosás helyett 
pelenkamosás, kiállítás-
megnyitón-nyüzsgés he-
lyett esti fürdetés… egy 
„másik dimenzió”-ba 
kerül. Ez az új dimenzió 

azután hamarosan inspi-
rálni kezdi. 

A festőnő fejében kép-
témaként természetesen 
a baba, az anya-gyermek 
viszony és a család mo-
tívumai kavarognak. És 
amíg a kicsi alszik dél-
után, van egy kis idő a 
műteremben dolgozni. 
De nagyon gyorsan kell 
festeni, mert nemsoká-
ra felébred… így jöttek 
létre a kiállításon látha-
tó képek. (Megtekinthe-
tő szeptember 2-ig az Es-
ernyős Galériában. Cím: 
Fő tér 2.)

Másik dimenzió

Az Óbudai Platán Könyvtár 
az idei Sziget Fesztiválon 
(augusztus 8-tól 15-ig) újra 
szabadtéri könyvszekrény-
nyel várja az olvasást szere-
tő fiatalokat. A nyitott Könyv-
Megállók könyvcserélő és ol-
vasást népszerűsítő prog-
ramja 2012-ben Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata 
támogatásával indult el.

Az éjjel-nappal nyit-
vatartó KönyvMeg-

álló folyamatosan frissü-
lő könyvállományában 
megtalálhatók a kortárs és 
klasszikus művek, szóra-
koztató irodalom és szá-

mos idegen nyelven ki-
adott könyvek, valamint 
Óbudáról szóló magyar 
és angol nyelvű kiadvá-
nyok is. A nyitott köny-
vespolcoknak csak egyet-
len használati szabálya 
van: ha megtetszik egy 
könyv, elvihető, de legkö-
zelebb hozzunk egy mási-
kat. Így a ,,Vidd! Olvasd! 
Hozd vissza!” használa-
ti szabály működik a Szi-
geten is, amely már több 
nyelven  szerepel a szek-

rényeken. A hagyományo-
kat folytatva idén is az in-
formációs sátor mellet-
ti területen állították fel a 
könyvszekrényt, ahol ön-
kéntes fiatalok magya-
rul és angolul tájékoztat-
ják az érdeklődőket an-
nak működéséről. A Pla-
tán Könyvtár munkatársai 
válogatták össze az ingye-
nesen használható olvas-
nivalót és a fesztivál ideje 
alatt folyamatosan bővítik 
a könyvállományt.

Óbudai Platán Könyvtár
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. (bejárat a Kadosa utcáról), tel.: + 36-1-439-
0936, www.platankonyvtar.hu. nyári nyitVatartás: 2018. június 18-tól 
augusztus 31-ig hétfő 14-18, kedd 14-19, szerda zárva, csütörtök 14-19, pén-
tek 10-14, minden páratlan hét szombatján 10-14 óra.

Ezüsthegyi Könyvtár
1038 Budapest, Ezüsthegy utca 16. (bejárat a Rózsadomb utcáról), tel.: +36-1-454-
0826, www.platankonyvtar.hu. nyitVatartás: hétfő 12-19, kedd 9-14, szerda 12-
19, csütörtök 9-14, péntek 12-19, minden páros hét szombatján 9-13 óra.

KönyvMegálló a Sziget Fesztiválon

Óvodapedagógusok felvétele
Az Óbudai Hétpettyes Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet (Óbudai Hétpettyes Óvoda székhellyel) 2 fő óvoda-
pedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés 
helye: Budapest, 1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása. Illetmény és jut-
tatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: főiskolai óvo-
dapedagógiai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet. A pályázat elbírálásá-
nál előnyt jelent: főiskola, drámapedagógia, projekt pedagógia. A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz; motivációs levél; erkölcsi bi-
zonyítvány; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; érvényes egészségügyi alkalmas-
ság. A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21. A pályá-
zatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kiss Anita részére a kiss.anita@kszki.obuda.
hu e-mail címen keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 23. 

Vivaldi full – írta Hámori Máté, az Óbudai Danubia Zenekar 
facebook-oldalára. Mint fogalmazott: „Itt már csak a zene 
fér be, érdeklődés miatt a templom megtelt, a padok közöt-
ti hűvös padlónál nincs is jobb a nyár közepén”. A zenekar 
a kapolcsi templomban adott nagy sikerű koncertet a Mű-
vészetek Völgyében július 21-én

A Danubia Kapolcson

Fotó: Zumpf András
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Hetvenkét éves korában, július 30-án el-
hunyt Tauner Tibor, aki a „Braunhaxler” 
Egyesület alapító tagjaként, elnöke-
ként, majd a helyi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselőjeként és alel-
nökeként rengeteget tett a városré-
szért. Ő kezdeményezte a Szenthárom-
ság-szoborcsoport újraállítását, és sok 
más mellett tevékenyen részt vett a 
Szent Flórián-szoborcsoport helyreállí-
tásában. Nevéhez fűződik az Óbudai 
Búcsú hagyományainak újraélesztése 
is. Halála után egy héttel, feleségével, 
Magdolnával és fiával, Tiborral beszél-
gettünk életéről.

Vendéglátóim keresik a szavakat, hogy 
felidézhessék az imádott férj és apa 

életének történetét. Végtelen szeretettel be-
szélnek róla. Megrázó hallgatni őket. Egy-
úttal felemelő is. Egymástól felváltva ve-
szik át a szót, hogy elmeséljék, milyen is 
volt ő valójában: gyerekként igazi beleva-
ló csibész, fiatalként mindig szerelmes, fel-
nőtt családapaként dolgos, becsületes, gon-
doskodó apa, férj és nagypapa. Egyúttal 
bohém, az életet habzsoló bonviván és oly-
kor csökönyös. De ha voltak is rosszabb 
momentumok, azok itt már köddé váltak. 
Fia, lánya, három unokája és felesége életé-
ben űrt hagyott maga után. 

„Óbudai betyárbecsület”
Minden Óbudához kötötte Tauner Tibort. 

A Margit Kórházban született ’46 nyarán. 
Szüleivel, testvéreivel a Laktanya utcában 
laktak nyolcan, szűkösen, szegényen, de 
szeretetben. Büszke volt szobafestő édesap-
jára, akit mindenki ismert kitűnő szakmun-
kája miatt. Tóni bácsit háromszor hurcol-
ták el málenkíj robotra, és mindháromszor 
megszökött. Egyik alkalommal az Óbudai 
Temetőben húzta meg magát egy hétig. 

A kis Tibor igazi belevaló óbudai csibész 
volt. Barátaival nyáron a K-hídról ugráltak 
a Dunába. Ismerte a városrészt, mint a te-
nyerét. ’56 után, tizenéves fejjel, talált, fel 
nem robbant lőszereket tettek a HÉV-sí-
nekre. Csínytevésük jó mókának tűnt, de 
sokkal komolyabb véget ért. Egy fa tete-
jén kuporogva nézték végig, ahogy az AVH 
és a Munkásőrség emberei hajtóvadászaton 
keresik őket. Egyszer tutajt is építettek, és 
hajóztak a Dunán lefelé. Gondolták meg-
nézik, másfelé hogy mennek a dolgok. El-
kapták és vallatták őket, de egyik sem dob-
ta fel a másikat. Ezt hívta ő óbudai betyár-
becsületnek. Büszke volt sváb származásá-
ra, és bármit hozott is az élet, tartotta ma-
gát. Élete nagy fordulópontjainál a neve 
miatt akadt el. Azt mondták neki, változtas-
son rajta, magyarosítsa, és akkor nem lesz 
semmi baj. Nem tette. Emiatt nem vették 
fel az egyik általa választott iskolába sem. 
Egy szavalóversenyen a közönség azt hitte, 

csak ő győzhet. Major Tamás a zsűri tag-
jaként odasúgta neki, ezzel a névvel nehe-
zen fog boldogulni. Mégis mindig, újra és 
újra talpra állt. Hajtotta a becsvágy. Részt 
vett egy nagy szocialista vasgyűjtő verse-
nyen is. Már ekkor megmutatkozott szer-
vezőkészsége: rövid idő alatt több tíz ton-
na fémet sikerült összeszedni az irányítá-
sa alatt. A fődíjat, az elefántcsont berakás-
sal készült sakktáblát azonban a tanára vet-
te át „megőrzésre”. 

„Járom az utam…”
Autószerelőnek tanult, végigjárta a rang-

létrát. Hosszú évtizedeket egy helyen tölt-
ve, műszaki vizsgabiztosként dolgozott, a 
Közlekedésfelügyelettől ment nyugdíjba. 
Három munkahelye volt, hogy tisztessé-
gesen el tudja tartani a családját. Feleségé-
vel közösen mindent megteremtettek, amire 
a gyerekeiknek szüksége volt. Rengeteget 
utaztak, minden évben új élményekkel gaz-
dagodtak. Szeretett főzni, otthon és máshol 
is. Számos főzőversenyt megnyert a kerü-
letben és szerte az országban. Bohém volt. 
Szívből tudott mulatni, és ebben mindenkit 
magával ragadott a környezetében. Ugyan-
akkor két lábbal állt a földön. Egyik barátja 
azt mondta róla, hogy még a jeget is el tud-
ná adni az Északi-sarkon. Szerette az em-
bereket, több száz óbudaival volt jó kap-
csolatban. De mivel tartotta magát az elvei-
hez, ezzel szerzett is egy-két ellenfelet. So-
ha nem foglalkozott azzal, hogy ki melyik 
vallás híve, kinek mi a politikai meggyő-
ződése. Magát az embert nézte. És ezért a 
hozzáállásáért sokkal többen voltak mellet-
te, mint ahányan ellene. 

„Mi muzsikus lelkek…”
Egyszer meghallották őt társaságban éne-

kelni, és azonnal felvették a Liszt Ferenc 
férfikórusba, melynek tagjaival a ’70-es 
évektől bejárták a világot. Büszke volt arra, 
mikor 1985-ben Walesben 56 ország előtt 
megnyerték a kórusversenyt. Egyik kör-
útjukon a holland királynő fültanúja volt, 
ahogy dalolt. Testőrök gyűrűjében jött el 
hozzá, hogy újra hallhassa a hangját. Ti-
bor magyarul énekelt, az uralkodónő még-

is szinte szó szerint elmondta, miről is 
szólhatott a szöveg. 

Óbuda szerelmese
Az óbudai svábok hagyományainak 

megőrzéséért, a régi építészeti emlé-
kek helyreállításáért többedmagával 
megalapította a „Braunhaxler” Egye-
sületet. Később vezette is a szerveze-
tet, majd tagként segítette a munkát. 
A helyi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselőjeként és elnöke-
ként is mindenkivel megtalálta a han-
got. A pártok helyi képviselői egyön-
tetűen támogatták munkáját.

Nem bírta nézni, hogy az Árpád hídi épít-
kezések miatt „eltették az útból” a Szent-
háromság-szobrot a Szentlélek térről. Ezért 
minden erejét és ismeretségét összeszedte, 
hogy visszaállítsák. Nagy küzdelmek árán, 
rengeteg támogató megszerzésével kezde-
ményezését siker koronázta. Tarlós István 
polgármesterként, a „Braunhaxler” Egyesü-
let tiszteletbeli elnökeként, majd főpolgár-
mesterként is mindig támogatta őt törekvé-
seiben. Tauner Tibor a későbbiekben tevé-
kenyen részt vállalt a Szent Flórián-szobor-
csoport, a Filoxéra kápolna, a Kiscelli stáci-
ók és több köztéri kereszt, feszület helyre-
állításában. Folytatva a hagyományokat, át-
vette az Óbudai Krumplibúcsú szervezését. 
Központi szerepe volt az Óbudai Búcsú ki-
vitelezésében is. Az elmúlt több mint tíz év-
ben minden segítséget megkapott Bús Ba-
lázs polgármestertől is, aki arra kérte, tart-
son ki továbbra is közösségi szervező mun-
kája mellett, ne hagyja abba a hagyomány-
őrző rendezvények létrejöttének irányítását. 

Esti dal
Egyszer, még fiatalon nagyon súlyos bal-

eset érte. Közel került a halálhoz. Azt mond-
ta, járt odaát. Attól fogva erős hittel élt. Szá-
mos zarándokhelyen megfordult. Meggyő-
ződése szerint még egy ennél is szebb hely-
re kerülünk majd a túlvilágon. Vezető egyé-
niség, közösségi ember és mindig vidám 
volt. Imádott élni, teli volt szeretettel. Csa-
ládjától azt kérte, ha eljön az idő, Kodály 
Esti dalával búcsúzzanak tőle. Nagyon rit-
kán mondják valakiről, hogy boldog életet 
élt. De róla úgy hírlik. Úgy ment el, aho-
gyan élt: mosollyal az arcán. 

Szeberényi Csilla

Búcsúztatás
Idősebb Tauner Tibor temetését augusztus 
24-én 13 órai kezdettel tartják az Óbudai 
Temető Főnix terménél.

Az óbudai bohém lélek – Tauner Tibor

„Édesapámnak dalból volt a lelke”

Megemlékezés
Tauner Tibor életpályájáról, közösségépí-
tő és hagyományőrző munkájáról Bús Ba-
lázs polgármester is megemlékezett az au-
gusztus 10-én tartott rendkívüli ülés előtt.
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elHullott állatoK beJelentése. Az állati 
tetemek elszállítására vonatkozó igényt Csikós Vik-
tória Fruzsinának lehet bejelenteni április 1-jétől na-
ponta 0-24 óra között az 06-70-539-3220-as (tele-
fonszám változás!) telefonszámon. Emellett a be-
jelentések a segitoangyalok@segitoangyalok.hu 
e-mail címen is megtehetők.

Takarítsuk ki Óbudát!
Felhívás a iii. kerület lakosaihoz

Óbuda-békásmegyer Önkormányzata 2018. 
szeptember 24. és október 14. között őszi takarí-
tási kampányt szervez.
A takarítási kampányhoz bárki csatlakozhat, aki sze-
métszedéssel, a zöldhulladék összegyűjtésével ak-
tívan részt kíván venni közvetlen lakókörnyezetének 
tisztábbá tételében.
A takarítási akcióban bármikor részt lehet venni szep-
tember 24. és október 14. között. Az akcióhoz csat-
lakozók maguk választhatják ki azt a kerületben lé-
vő közterületet, ahol takarítani szeretnének. Az ön-
kormányzat szemétgyűjtő és zöldhulladék-gyűjtő zsákok biztosításával segí-
ti a takarításban résztvevő közösségeket, a legalább 5 magánszemélyből ál-
ló csoportokat. 
Kérjük a III. kerületi polgárokat, lakóközösségeket, civil szervezeteket, intéz-
ményeket, gazdasági társaságokat, hogy csatlakozzanak a takarítási kam-
pányhoz!
Takarítsuk ki együtt a III. kerületet és őrizzük meg tisztaságát!
Kérjük, részvételi szándékukat a takarítási helyszín és a résztvevők számá-
nak megadásával a zoldobuda@obuda.hu e-mail címen jelezzék legkésőbb 
szeptember 18-ig.

Óbuda-békásmegyer Önkormányzata

A nyár elejei változékony 
időjárás után durva hőhul-
lám érte el a városrészt is jú-
lius utolsó, augusztus első 
napjaiban. A kerület számos 
pontjára telepítettek páraka-
puk segítenek átvészeli a 
kánikulát.

A hosszan tartó me-
leg időben min-

denki különösen ügyel-
jen a fokozott folyadék-
bevitelre, kerüljék a ká-
vé, az alkohol, a magas 
koffein- és cukortartal-
mú üdítők és zsíros éte-
lek fogyasztását! Káni-
kulában vannak különö-
sen veszélyeztetett cso-
portok, ilyenek például 
a kisgyermekek, az idő-
sek, valamint a szív- és 

érrendszeri betegség-
ben szenvedők. Az átla-
gosnál melegebb időjá-
rás megterhelő az egész-
séges szervezetre is, bár-
kinél okozhat egészség-
ügyi panaszokat, dekon-
centrációt.

A III. kerületben szá-
mos párakapu és ivókút 

áll a lakosság rendelke-
zésére. A hőségérzetet 
csökkentheti, ha szökő-
kutak közelében tartóz-
kodunk, de felhívják a 
lakosság figyelmét, hogy 
kizárólag a vízpára hűsí-
tő hatását használják ki, 
fürdeni nem lehet ben-
nük!

Párakapuk hűsítik a járókelőket

Akik mostanában bandukol-
nak, kutyát sétáltatnak, ko-
cognak, vagy csak ücsörög-
nek, napoznak parkjainkban, 
bizonyára felfigyeltek arra, 
hogy néhány fán gyönyörű, 
világoszöld szívecske for-
májú valamik csüngenek.

Ezek a csörgőfa, lati-
nul Koelreuteria pa-

niculata, éppen érlelődő 
felfújt tok termései, ame-
lyek lassan a barna vala-
mennyi színárnyalatá-
ban tündökölnek, míg el 
nem érik a majdnem fe-
kete végső színüket.

Hogy miért hívják 
csörgőfának? Mert ami-
kor megérett, és meg-
rázzuk ezeket a tokokat, 
a kis fekete magok ér-
dekes csörgő hangot ad-

nak. Ezek az 5-8 milli-
méter átmérőjű magocs-
kák nem mérgezőek, sőt 
sütve ehetők, de fogyasz-
tásuk nem terjedt el.

Egyébként ez a fafaj is 
(az előző számban a ja-
pán akácról írtam) a Távol-
keletről származik, Ke-
let-Ázsiában, Kína és Ko-
rea területén őshonos. Eu-
rópába a XVI. században 
török közvetítéssel került, 
díszfaként termesztik. Ná-
lunk nem állományalkotó 
fa, tehát az erdőben ne ke-
ressük. Viszont parkjaink-
ban elterjedt, mert tolerál-
ja a szárazságot és a szeny-
nyezett levegőt. Könnyen 
nevelhető díszfa, 10-20 
méteres magasságot is el-
érheti. Lombozata gömb 
alakú.                           Z. A.

Óbuda természeti értékei

A csörgőfa

Hogyan kezeljük a zöldhulladékot?
A kerti zöldhulladék kezelésének számos módja van. A 
szabályos megoldások: a komposztálás; FKF zöldhul-
ladék zsák; zöldhulladék lerakóba történő saját kezű 
szállítás; zöldhulladék konténer; zöldhulladék elszállítás.

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István

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

Óbudai sziréna
Családi ház 

égett 
Kigyulladt egy családi 
ház a Toronya utcában 
július 30-án, a kétszin-
tes épület tetőszerkeze-
te égett. Az elektromos 
bekötésnél keletkezett 
tűz. A tűzoltók megfé-
kezték a lángokat. 

Ütközés
Két személygépkocsi 
karambolozott a Szen-
tendrei út és a Raktár 
utca kereszteződésé-
nél július 31-én. A bal-
esethez a tűzoltókat ri-
asztották, akik áram-
talanították a járműve-
ket. Személyi sérülés-
ről nem érkezett hír. 

Tagokat toboroz 
a polgárőrség 

Cselekvőképes, bün-
tetlen előéletű, Óbuda-
Békásmegyer közrend-
jéért és közbiztonsá-
gáért térítés nélkül ten-
ni akaró felnőtt  lako-
sok jelentkezését vár-
ja tagjai sorába a Buda-
pest III. kerületi Polgár-
őr Egyesület. Bővebb 
felvilágosítás a polgar-
or.obuda@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 
06(30)621-6088-as te-
lefonszámon.

az igazságügyi minisztérium budapesti Áldo-
zatsegítő Központjának jogász és pszichológus 
munkatársai keddenként személyesen fogadják 
ügyfeleiket a III. kerületi Rendőrkapitányságon.
Alig több mint egy évvel ezelőtt nyílt meg Budapes-
ten, a Wesselényi utca 69. szám alatt az ország első 
Áldozatsegítő Központja. Az ott dolgozó munkatár-
sak fontos feladata, hogy az áldozattá vált személyek 
a bűncselekmény okozta hátrány, így különösen tes-
ti vagy lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás, vagyoni 
kár folytán meg-
változott élethely-
zetük helyreállí-
tásához egyénre 
szabott támoga-
tó segítséget kap-
hassanak.
A központ által kí-
nált szolgáltatá-
sok jelentős része 
már Óbudán is el-
érhető, köszönhe-
tően a Budapes-
ti Rendőr-főkapi-
tányság és az Iga-
zságügyi Minisz-
térium budapes-
ti Áldozatsegítő 
Központja között 
létrejött együttmű-
ködési megálla-
podásnak.

Az Igazságügyi Minisztérium budapesti Áldozatse-
gítő Központjának jogász és pszichológus munka-
társai ezentúl heti rendszerességgel, keddi napokon 
végeznek az áldozatok egyéni igényeihez igazodó 
jogi és érzelmi-lelki segítségnyújtó tevékenységet a 
III. kerületi Rendőrkapitányság épületé ben, ahol 
munkaidőben fogadják az ügyfeleket.
Elérhetőségek: Telefonszám: (06-1)550-1636. E-
mail: aldozatsegitokozpontbudapest@im.gov.hu Hon-
lap: aldozatsegitokozpont.im.gov.hu 

Új lehetőségek az áldozatsegítésben

Fotó: Antal István

Háztetőbe csapódott 
egy autó az Örvös 

és az Őzsuta utca keresz-
teződésében egy lejtős 
részen július 31-én este. 
A jármű vezetőjét a tűz-
oltók emelték ki, és átad-

ták a mentőknek, de már 
nem lehetett rajta segí-
teni. A középkorú férfi 
a helyszínen meghalt. A 
házban lakók nem voltak 
otthon a balesetnél, így 
más nem sérült meg. 

Berepülő autó

A csalók nagyon magabiz-
tosak. Valószínűleg az em-
berek többsége hallott már 
az „unokázós” trükkről, de 
úgy látszik, még mindig 
akad, aki bedől nekik. Sze-
rencsére a közösségi olda-
lakon egyre több olyan 
esetről olvashatunk, ami-
kor a jóhiszemű, idős em-
berek felhívják családtagja-
ikat, mielőtt pénzt adnának 
a bűnözőknek.

Egy 87 éves nénit 
egyik hajnalban hív-

ta az a bűnbanda, ame-
lyik 3 éve egyszer már 
majd’ halálra ijesztette. 
Elmondták neki, hogy az 
unokája valahol Budán 
karambolozott az autó-
jával, és bár szerencsé-

re nagyobb baja senki-
nek nem esett, de egy na-
gyon drága autóval ütkö-
zött, és ha nem visz oda  
4 milliót forintot, akkor a 
helyszínről egyből a bör-
tönbe viszik. 

Szerencsére a néni 
rögtön felhívta a lányát, 
aki megnyugtatta és 
azonnal hívatta vele a 
rendőrséget. 10 percen 
belül kint voltak nála, a 
telefonjáról kikeresték 
a hívószámot, és rövid 
időn belül lebuktatták a 
gazembereket. Az „uno-
kázós” csalók újabb és 
újabb trükkökkel jelent-
keznek, érdemes figyel-
meztetni ezekre idős, 
egyedülálló családtag-
jainkat!

Nem állnak le 
az unokázós trükkel
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Könyvet lehetne írni arról, hogy 
egyes emberek trükkök végtelen 
számú változatát képesek kitalálni a 
jóhiszemű emberek megtévesztésé-
re, hogy pénzt csaljanak ki tőlük. 
Alábbiakban két, igen gyakran elő-
forduló történetet olvashatnak.

A 200 forintos eset
Az egyik eset leírására egy 

közösségi oldalon találtunk rá. 
A történet megosztója így írt: 
„Minap a nagymamám barát-
nőjét (80 év körüli hölgy) meg-
környékezte egy fiatal srác a 
Gyenes utca mellett lévő kö-
zért környékén. A néni itt la-
kik a közelben, szerencsére. A 
fiú odalépett hozzá azzal, hogy 
„fel tetszik tudni váltani 200 fo-
rintot?” A hölgy mondta neki, 
hogy nem, és folytatta tovább 
az útját hazafelé. De a srác csak 
nem hagyta, erőszakoskodott, 
hogy „ugyan miért nem, csak 
200 forint, és neki apró kéne”. 
Majd azzal próbálkozott, hogy 
„beleesett a kétszázas a néni 
szatyrába, keresse ki nekem”. 
Szerencsére a hölgy nem hagy-
ta magát, ment tovább, a fiú sar-

kon fordult, mert 
látta, hogy jönnek 
szembe az utcán. 
A hölgy annyit lá-
tott még, hogy nem 
volt egyedül, csat-
lakozott hozzá va-
laki. Még, ha nem 
is történt semmi ko-
moly dolog, a hölgy 
nagyon megijedt. 
Nyilvánvaló, hogy 
az erőszakoskodók 
az idősebb embere-
ket szúrják ki ma-
guknak. „Nem tudom mi a jó 
megoldás az ilyen helyzetben, 
főleg egy idős embernek....talán 
az, amit a hölgy csinált, hogy 
nem állt meg neki.” 

Ebben az esetben szinte egy-
értelmű, hogy mire ment ki a já-
ték. Ha a hölgy előveszi a pénz-
tárcáját, vesztett ügye van. 

„Bezártam 
a slusszkulcsot, 
segítsen már!”

A másik példa szintén gyakran 
előfordul. Egy nő mesélte el, hogy 
járt. Békásmegyeren, a parkoló-

ban, az autóban ülve várta isme-
rősét. A kocsija mellé jött egy férfi 
és az ablakhoz hajolva mondta ne-
ki: „Bezártam a slusszkulcsot az 
autómba, tudna nekem segíteni? 
Holnap vidékre kéne mennünk, 
de így nehéz lesz.” A férfi kedves 
volt, tiszta ruhában, nem árasz-
tott alkohol szagot, nehéz volt el-
dönteni, igaz lehet-e a sztori. A nő 
kis gondolkodás után azt javasolta 
neki, kérjen segítséget a békásme-

gyeri kapitányságon. A 
férfi megilletődött, de 
folytatta, hogy az túl 
bonyolult, és ha tudna 
adni neki 300 forin-
tot, a HÉV-vel el tud-
na menni egy budaka-
lászi ismerőséhez se-
gítségért. Hogy rövid-
re zárja a párbeszédet, 
a nő inkább odaadta 
az aprókból összesze-
dett összeget. 

Az eset néhány hó-
nap múlva kis híján 

megismétlődött a Komjádi uszo-
dánál, ahol egy férfi „Erdélybe 
szeretett volna jutni”, de „sajnos 
ő is bezárta a slusszkulcsát”. A nő 
két mondat után felhúzta az abla-
kot, és odébbállt. 

Több tanulság is levonható a 
fenti esetekből, a legelkeserítőbb 
azonban talán az, hogy aki való-
ban segítségre szorul, az egy idő 
után nem számíthat majd az em-
berek jóindulatára.                 (Sz)

Legyünk óvatosak, ne dőljünk be a csalóknak!

VESZÉLyELHÁRíTÁS A SZENTENDREI úTON! A közterületi forgalomra ve-
szélyt jelentő száraz ágakat távolították el a fákról rendőri és közterület-
felügyeleti biztosítás mellett augusztus első hetében

Legyünk óvatosak internetezés közben!
Ma már a mindennapjaink része az internet. A virtuális tér azon-
ban számos veszélyt is rejt. Digitálisan tárolt személyes és 
pénzügyi adataink megfelelő védelem hiányában illetéktelenek-
hez kerülhetnek. Az elkövetők módszerei időről időre változ-
nak, de az ajánlott biztonsági intézkedések betartásával csök-
kenthetők a kockázatok. Előző számunkban a tudatos internet-
használattal foglalkoztunk. Most az adatvédelem következik.

Adataink fokozott védelme 
Otthon az értékeink (készpénz, ékszer) védelmére további megol-
dásokat (értéktároló, széf) használunk. A digitálisan tárolt adataink 
védelme érdekében is fokozott körültekintéssel járjunk el: egyrészt, 
hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, másrészt elveszté-
sük (például: technikai probléma, szándékos károkozás) esetén is 
vissza tudjuk állítani őket. Ne adjuk meg senkinek felhasználói ne-
vünket és jelszavunkat! Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a 
profilunk, a személyes adatainkat, a megosztott tartalmakat csak 
az ismerőseink láthassák! Csoportosíthatjuk ismerőseinket, ezál-
tal korlátozhatjuk, hogy ki mit láthat. Egyéb oldalra vagy alkalma-
zásba közösségi profilunkkal történő bejelentkezés során ellenőriz-
zük, hogy az oldal vagy alkalmazás milyen személyes adatainkhoz 
(születésnap, e-mail cím, ismerőseinek köre stb.) fér hozzá! Szük-
ség esetén módosíthatjuk az elérhető információk körét. Más által 
is használt számítógépen – ha befejeztük az internet használatát 
– minden esetben jelentkezzünk ki a közösségi oldalról, levelezé-
séből! A böngésző bezárása nem elegendő. Rendszeresen készít-
sünk biztonsági máso-
latot fontos adatainkról! 
Erre alkalmas lehet egy 
külső merevlemez, amit 
csak a biztonsági men-
tés idejére csatlakozta-
tunk a számítógéphez, 
vagy olyan online tár-
hely, amely tárolja a fáj-
lok korábbi verzióját is. 
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Ezúttal Szegeden ren-
dezték július 17-22. 

között a Magyar Sár-
kányhajó Szövetség és a 
Nemzetközi Sárkányha-
jó Szövetség rendezés-
ében a klubvilágbajnok-
ságot, ahol hölgyek rész-
vételével Óbuda is kép-
viseltette magát. A klub-
világbajnokság mintegy 

hatezer fős mező nyében 
ugyanis részt vett az 
Óbudai Sárkányok BKV 
női csapata és nem is 
akármilyen eredmény-
nyel. Az óbudai hölgyek 
a szegedi világbajnok-
ság rendkívül látványos 
futamainak egyikében, 
a senior B kategóriában 
bronzérmet szereztek. 

Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapataik, vagy verseny-
zőik eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót és 
küldjék el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre!

Óbudai siker a szegedi 
sárkányhajó vb-n

Az óbudai szurkolók 
testvércsapattá fo-

gadták a Vác FC labda-
rúgóit, akik hazai mér-
kőzéseiket a 2017-2018. 
évi szezontól a saját sta-
dion átadásáig a Kerü-
let pályán játsszák. Ez-
zel bővült a nézők sza-
badidős programja, hi-
szen az egyik hétvégén a 
TVE NB III-as találkozó-
in szurkolhatnak, a mási-
kon a Vác egy osztály-
lyal magasabb színvona-
lú mérkőzéseit láthatják. 

Beindult július 29-én a 
futball nagyüzem, a Vác 
FC-Budafok derbivel el-

kezdődött az új bajnoki 
szezon. A testvér csapat 
remekül kezdett, 2:0-s 
félidő után végül 2:1 ará-
nyú megérdemelt győ-
zelmet aratott. 

Az „igazi” óbudaiak 
egy héttel később, a Pus-
kás Akadémia tartalék 
csapata ellen kezdik meg 
a december elejéig tartó 
pontvadászatot. A nyári 
holt idény után a gólokra 
kiéhezett szurkolótábor 
mindkét együttestől iz-
galmas, élményekkel te-
li játékot, sikeres szerep-
lést remél.

Kép és szöveg: lovas

Beindult a futball nagyüzem

A kék-piros mezben játszó váciak kétszer is bevették a Budafok kapuját

Védnökök: Bús Balázs, Óbuda polgármestere
és Székely Éva olimpiai bajnok úszónő
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A III. kerületi Arany-
hegyi út 18. szám 

alatt működő Arany-
patkó Lovarda 1987 óta 
üzemel, 1996 óta a lo-
vardán belül működik az 
Aranypatkó Lovas Egy-
let, melynek tagjai ama-
tőr díjugrató és díjlovas 
versenyzők, valamint 

hobbi lovasok. Az egy-
let bemutatásához Pat-
rics Katalin egyesületi 
elnöktől kaptunk részle-
tes tájékoztatást.

Rendszeres 
versenylehetőség

Az Aranypatkó Lo-
vas Egylet minden év-

ben megrendezi hagyo-
mányos programjait, a 
kétfordulós Aranypatkó 
Kupát, melyen tagjaink 
és meghívott versenyzők 
vesznek részt. A lovasok 
számára ez a rendszeres 
versenylehetőség kihí-
vást, motivációt jelent. A 
versenyeken részt vevő 

lovasok közül néhányan 
képviselik az Aranypat-
kó Lovas Egylet színeit a 
Magyar Lovas Szövetség 
hivatalos, országos szin-
tű versenyein is. A Gyer-
mek- és Pónilovasok Or-
szágos Szövetségének 
versenyein az egylet lo-
vasiskolájának gyermek-
korú sportolói rendsze-
resen vesznek részt, ahol 
az ügyes fiatalok rangos 
helyezéseket érnek el a 
különböző versenyszá-
mokban. 

Póniovi
A legkisebb „lóimá-

dók” számára kidolgoz-
ták a Póniovi foglalkozá-
sok tematikáját, amelyen 
2-4 éves korú gyerekek 
lóhoz-szoktatása a cél, 
lovas témájú készségfej-
lesztő feladatokon ke-
resztül. A nyári napközis 
táborok nyolc héten ke-
resztül zajlanak a lovar-
dában a terápiás lovasaik 
integrálásával, ezen kívül 
iskola-előkészítő fejlesz-
tő lovas tábort is szervez-
nek. A folyamatos kez-
dő és haladó lovasoktatás 
mellett tavasszal, ősszel 
óvodás és iskolás csopor-
tokat fogadnak a lovardá-
ban. A gyerekek számá-
ra ez nagy öröm, hiszen 
ezeken a foglalkozáso-
kon megismerkedhetnek 
a lovaglás alapjaival. Jól-
lehet, a lovasok jelentős 
része gyermekkorú, a ke-

rület felnőtt lakosai közül 
is sokan űzik náluk hobbi 
szinten a lovaglást. 

Terápiás lovaglás, 
udvaros munka
Évről évre tovább nő 

a terápiás lovagoltatást 
igénybe vevők száma, 
melyhez a szakmai és tár-
gyi feltételeket folyama-
tosan igyekeznek töké-
letesíteni. A Csalogány 
Óvoda, Általános Isko-
la és Otthon nagykorú la-
kói, akik középsérült ér-
telmi sérült, jelenleg ön-
álló életvitelre nem képes 
fiatalemberek már ötödik 
éve járnak hozzájuk heti 
egy vagy két alkalommal 
az „udvaros munkakör” 
gyakorlására, melynek 
keretében a lovak körüli 
rendrakás, takarítás, kar-
bantartás feladatait sajá-
títhatják el. Emellett az in-
tézmény alsó tagozatos ta-
nulói és a Szellő utcai Ál-
talános Iskola sajátos ne-
velési igényű tanulói kö-
zül négy csoport egész év-
ben heti rendszerességgel 
látogatja a lovarda lovas-
terápiás foglalkozásait. 

A kora tavasszal sza-
badtéren kezdődő, szé-
les skálán zajló lovas élet 
tehát a téli hónapokban 
sem szünetel, a fedett sá-
torban továbbra is bizto-
sított a lehetőség a gyere-
kek és felnőttek számára. 

Kép és Szöveg: 
Lovas A.

Óbudai sportegyesületek
Ebben a sorozatban olyan III. kerületben működő sportegyesületeket mutatunk be, ame-
lyek csak ritkán, vagy még egyáltalán nem kaptak lehetőséget arra, hogy az Óbuda újság 
olvasói megismerjék tevékenységüket, betekintést nyerhessenek mindennapi életükbe. 

ahol már a 2-4 évesek is „lóimádók” lehetnek 
Aranypatkó Lovas Egylet

A kerületi sportélet egyik 
színfoltja a Gankaku Sport 
Egyesület. A közel százöt-
ven – köztük versenyző és 
szabadidős tevékenységet 
folytató amatőr – tagot fog-
lalkoztató egyesületben 
örömmel fogadták, hogy az 
általuk művelt WKF Sport-
karate olimpiai sportág lett, 
bekerült a nemzetközi keret-
tantervbe és az idén a ki-
emelt sportágak közé. 

A Szabó János veze-
tőedző által irányí-

tott szakmai stáb színvo-
nalas munkája nyomán 
folyamatosan fejlődnek 
a lelkes karatékák. A 
klub három tehetséges fi-

atal versenyzője kiemel-
kedik a mezőnyből, már 
nem csak a hazai, hanem 
a külföldi versenyeken is 
megtanulták a nevüket. 
Szabó Petra, Krammer 
Krisztián és Zeke Dá-
vid az utóbbi versenye-
ken tovább gazdagította 
éremgyűjteményét. 

A Kassán rendezett 
nemzetközi versenyen 
Krammer Krisztián el-
ső, Szabó Petra második 
lett, Nagyváradon fordí-
tott eredmény született: 
Szabó szerzett aranyat, 
Krammernek ezüst jutott. 
A Vidék nyílt ob-n ismét 
Szabó csillogott, bajno-
ki címet szerzett. Sziget-

szentmiklós már Kram-
mer diadaláról szólt, re-
mek formában verseny-

zett, aranyérmet akasz-
tottak a nyakába. A Ma-
gyar Bajnokságon sem 
maradtak érem nélkül 
a Gankaku versenyzői. 
A Szabó, Krammer, Ze-

ke trió valamennyi tagja 
harmadik helyen végzett. 
Szabó még a juniorok 
mellett az ifjúságiak kö-
zött is elindult, ott máso-
dik helyen végzett.   lovas

Gankaku karatézók sikerei
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
(1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós 
pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata tulajdonában álló ingatla-
nok (telkek, és üres, tehermentes nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek) tulajdon-
jogának értékesítésére

Telkek értékesítése:
• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi kör-
nyezetben, L6-III-SZ/IK övezetbe tartozó, 
15-20 % beépítési lehetőséggel rendelke-
ző önkormányzati tulajdonú FELÉPÍTMÉ-
NYES INGATLAN ELADÓ! Az ingatla-
non jelenleg kisméretű, bontandó állapotú 
hétvégi ház áll. A Jutas közben minden köz-
mű megtalálható. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  
Megnevezés: kivett gazdasági épület, udvar 
Hrsz.: 22314/12
Területe: 1784 m2  (~55 m x 32,5 m) 
Irányár: 57.000.000  Ft (áfa mentes) 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.700.000 Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az 
ÓBVSZ 82 § 23. sz. táblázat tartalmazza. 

• Csillaghegy városrészben önkormányzati 
tulajdonú ingatlan ELADÓ!
Az ingatlan paraméterei: 
Budapest, III. Álmos u. 1. (Szentendrei 
út 385) szám alatti, 62453 hrsz.-ú kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület megneve-
zésű ingatlan 
A terület övezeti besorolása: L4-III-HZ/2
A telekterület: 718 m2.
Az ingatlan tehermentes.  
Az ingatlan összközműves.
A telken lévő épület 455 m2 területű, pince, 
földszint+ tetőtér szinttagozódású.
Műszaki állapota felújítandónak minősül.
Az ingatlan irányára: 58.000.000 Ft (áfa 
mentes) 
Pályázati biztosíték: 5.800.000 Ft 
Az Álmos u. 1-re vonatkozó pályázaton 
való részvétel feltétele a pályázati doku-
mentáció megvásárlása bruttó 20.000 Ft 
vételáron.

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi kör-
nyezetben, L6-III-SZ/IK építési övezet-
be tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel 
rendelkező önkormányzati tulajdonú üres 
NYELES ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Ju-
tas utcában minden közmű megtalálható. A 
telek nyéllel csatlakozik a közterülethez. A 
nyél területe (kb. 180 m2) nem számít bele a 
beépítésbe, tehát kb. 1338 m2 telekterületet 
lehet alapul venni.  
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas u.  
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 22327/3
Területe: 1518 m2  (~29 m x 45 m) 
Irányár: 36.811.023 Ft + 27% áfa, brut-
tó: 46.750.000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.675.000 Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az 
ÓBVSZ 82 § 23. sz. táblázat tartalmazza. 

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi kör-
nyezetben, L6-III-SZ/IK építési övezet-
be tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel 
rendelkező önkormányzati tulajdonú üres 
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Jutas közben 
minden közmű megtalálható. A telek alak-
ja keskeny, hosszú, sík terepadottságú, ke-
rített. A telken belül található egy körbeke-
rített gáz nyomásszabályozó „ház”, mely 
a telek területéből kb. 75 m2 -t foglal el, a 
védőtávolság miatt került a tulajdoni lap-
ra 107 m2 bányaszolgalmi jog bejegyzés-
re. A gáznyomás szabályozó épület által el-
foglalt terület a telek beépíthetőségét befo-
lyásolja (csökkenti), valamint a védőtávol-
ságon belül új építményt, épületet elhelyez-
ni nem lehet. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 22314/13
Területe: 1308 m2  (~86 m x 15 m) 
Irányár: 25.889.763 Ft + 27% áfa, brut-
tó: 32.880.000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.300.000 Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az 
ÓBVSZ 82 § 23. sz. táblázat tartalmazza. 
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek 
az építési engedélyben történő érvényesíthe-
tőségéért a kiíró nem vállal felelősséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a min-
denkori építési jogszabályok az irányadók.
A telekről további felvilágosítás kérhető, 
valamint megtekintésre időpont egyeztethe-
tő a +36-1-430-3466 és a +36-1-430-3463 
telefonszámokon.

Üres, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek értékesítése:

• Bp., III. ker. Bécsi út 93/b. pinceszint, 
17563/1/A/17 hrsz. üzlethelyiség, alapte-
rülete: 58 m2 
Irányár: 5.900.000 Ft (áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000 Ft

• Bp., III. ker. Meggyfa u. 21. pinceszint, 
18529/22/A/38 hrsz. egyéb helyiség, alap-
területe: 155 m2 
Irányár: 7.600.000 Ft (áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 760.000 Ft
A helyiségekről további felvilágosítás kér-
hető, valamint megtekintésre időpont 
egyeztethető a  +36-1-430-3465 és a +36-
1-430-3463 telefonszámokon.

Általános tudnivalók:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlat-
tevő adatait, a megajánlott vételárat, a fi-
zetési feltételeket, valamint az ajánlatte-
vő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati 
felhívásban foglalt feltételeket elfogadja. 
Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a 
benyújtástól számított 60 napig kötve van 
(ajánlati kötöttség). 
A pályázaton azon ajánlattevő vehet 
részt, aki a pályázati biztosítékot befi-
zette az Önkormányzat Raiffeisen Bank 
Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-
00100001 számú letéti számlájára. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó 

formanyomtatványt, valamint a pályáza-
ti biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 
zárt borítékban, legkésőbb 2018. augusztus 
13. (hétfő) 14 óráig van lehetősége benyúj-
tani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási 
Osztályán (1033 Bp., Mozaik utca 7.) sze-
mélyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához a szükséges for-
manyomtatvány letölthető a www.obuda.hu 
és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy szemé-
lyesen átvehető a fenti címen.
A pályázatok bontására 2018. augusztus 
13-án 14 órakor a Bp., III. kerület Mozaik ut-
ca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Non-
profit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. 
A pályázaton résztvevőket levélben, vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A 
pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a 
legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel 
a pályázatbontást követően további tárgya-
lást folytasson, közöttük zártkörű licitet tart-
son, illetve, hogy a pályázatot indokolás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az önkormányzat a nyertes ajánlatban sze-
replő ajánlattevővel köt ingatlan adásvéte-
li szerződést. Az ingatlan adásvételi szerző-
désben csak és kizárólag azon személy je-
lölhető meg szerződő félnek, aki a pályázat-
ban  mint ajánlattevő megjelölésre került. 
A pályázatok bontását követően az aján-
lat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog 
alapítása, tulajdoni arány módosítása, az 
ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő 
(házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!   
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény ér-
telmében a Magyar Államot minden más jo-
gosultat megelőző, valamint az egyes álla-
mi tulajdonban lévő vagyontárgyak önkor-
mányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi 
XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Ön-
kormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok 
rendezése érdekében, az állam által az állam-
polgárok tulajdonában igazságtalanul okozott 
károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi 
XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlás-
ra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.
A vételár az ingatlan adásvételi szerződés ha-
tálybalépését követő 5 munkanapon belül 
esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlí-
tése banki kölcsön igénybevételével történik, 
úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltün-
tetni. Ez utóbbi esetben - a banki kölcsönre te-
kintettel - a vételár 60 napon belül esedékes.
A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat 
tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak el-
idegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) ren-
delet 3. paragrafusában meghatározottak 
szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, 
amely tartalmazza többek között az ügyvédi 
munkadíjat, valamint az értékbecslés díját. 
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 
a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honla-
pokra, valamint a következő internetes hir-
detési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.
net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
 Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
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a 26. sziget Fesztivált augusztus 8-15. 
között rendezik a Hajógyári-szigeten. a 
fesztivál ideje alatt a megszokottnál sű-
rűbben indul és éjjel is jár a H5-ös HÉV, 
valamint a Nagykörúton közlekedő jára-
tok, továbbá nagyobb befogadóképes-
ségű járművek közlekednek a 901-es és 
a 918-as éjszakai autóbuszvonalakon. 
rendkívüli hajójáratokkal is meg lehet 
közelíteni a fesztivál helyszínét. a buda-
pesti Közlekedési Központ (bKK) java-
solja a közösségi közlekedés használa-
tát, amellyel a fesztiválozók a lehető legy-
gyorsabban eljuthatnak a szigetre. az 
augusztus 4-től érvényes Sziget-Buda-
pest citypass karszalaggal ingyenesen 
vehető igénybe a közösségi közlekedés.

a bKK a szigeten
A BKK augusztus 6-tól a Sziget Fesztivál 
2018 ideje alatt végig egy erre az alkalom-
ra ügyfélponttá átalakított Ikarus 260-as 
buszban várja a fesztiválozókat. A főbejá-
rattól nem messze, a K-híd közelében ta-
lálható buszban jegyeket, bérleteket vásá-
rolhatnak, továbbá hasznos információkat 
tudhatnak meg a BKK termékeiről, szol-
gáltatásairól. Az idegen nyelveket beszélő 
munkatársak segítenek abban is, hogyan 
juthat el az érdeklődő úti céljához közössé-
gi közlekedéssel.

mol bubi a szigeten
A Sziget Fesztiválon a BKK ügyfélpont-
ja mellett lehetőség lesz a MOL Bubi köz-
bringarendszer kerékpárjainak kipróbálá-
sára egy, a fesztiválra kitelepített gyűjtőál-
lomásnál. Itt csak a kerékpárok kipróbálá-
sára van lehetőség, azokat felvenni és le-
tenni továbbra is csak a már ismert 126 
gyűjtőállomásnál lehet. Az érdeklődők a 
gyűjtőállomáson megvásárolhatják a 24 
órás, a 72 órás vagy a 7 napos MOL Bu-
bi jegyeket, valamint tájékoztatást kaphat-
nak a közbringarendszer használatáról is. 

rendkívüli hajójárat 
Augusztus 8-a (szerda) és augusztus 14-e 
(kedd) között rendkívüli hajójárat közleke-
dik negyedóránként a Jászai Mari tér (Mar-
git híd) és az Óbudai-sziget között. A hajó-
kon CITYPASS karszalaggal, vagy a BKK 
díjszabása szerinti jegyekkel és bérletekkel 
utazhatnak. A rendkívüli hajójáratra a Já-
szai Mari téren a 8-as kikötőnél, az Óbu-
dai-szigeten a D12-es hajó kikötőjében le-
het felszállni. 
Változások a közösségi közlekedésben
A D11-es és a D12-es hajójáratra a Szi-
get Fesztivál ideje alatt a Jászai Mari té-
ren megszokott helyétől eltérően a híd-
hoz kissé közelebb, a 10-es számú kikötő-
ben lehet felszállni. A BKK D11-es és D12-
es, menetrend szerinti hajójárata a feszti-
vál ideje alatt nem áll meg az Óbudai-szi-
get kikötőnél.

A fesztivál ideje alatt a 226-os busz nem 
tér be az Óbudai-szigetre: az Árpád híd M 
és Aquincum H között közlekedik, a Bog-
dáni út megállóhelytől a Szentendrei úton 
haladva, az érintett megállóhelyeken meg-
állva. A buszjárat ebben az időszakban 
nem érinti az Óbudai-szigeten lévő meg-
állóhelyeket.

Közúti forgalomkorlátozások 
A Sziget Fesztivál idején biztonsági okok-
ból idén is forgalomkorlátozásokra kell szá-
mítani a Hajógyári-sziget környékén. Au-
gusztus 3-án 20 órától augusztus 18-án 
18 óráig lezárták az Ángel Sanz Briz utat a 
Mozaik utca és az Auchan áruház behajtó-
ja között, valamint lezárásra kell számítani 
a Mozaik utcában a Mozaik utca 16. szám 
és az Ángel Sanz Briz út között is. A Mo-
zaik utca-Ángel Sanz Briz út-Óbudai rak-
part csomópontban a jelzőberendezés a 
rendezvény ideje alatt sárga villogó üzem-
módban működik.
Ugyanezen időszakban tilos megállni a kö-
vetező területeken: a III. kerületi Reményi 
Ede utca mindkét oldalán a Szentendrei út 
és az Ángel Sanz Briz út között; a Benedek 
Elek utca mindkét oldalán a Szentendrei út 
és az Ángel Sanz Briz út között; a Vajda Já-
nos utca mindkét oldalán a Szentendrei út 
és az Ángel Sanz Briz út között; a Moza-
ik utca mindkét oldalán a Szentendrei út és 
az Ángel Sanz Briz út út között; a Leányfalu 
utca mindkét oldalán a Reményi Ede utca 
és a Mozaik utca között; az Óbudai rakpart 
mindkét oldalán a Mozaik utca és a Szép-
völgyi út között; az Ángel Sanz Briz út Au-
chan áruházi behajtó és a Mozaik utca kö-
zötti szakaszának mindkét oldalán; az Au-
chan átkötő úton, azaz a körforgalom keleti 
oldalán található öbölben a Szentendrei út 
és az Ángel Sanz Briz út között.

Az Ángel Sanz Briz út K-hídi csomópontja 
közelében lévő parkolóban helyezik majd 
el a jegypénztárakat, ezért itt megállási ti-
lalom lesz érvényben.
A Szentendrei út-Reményi Ede út-Ángel 
Sanz Briz út-Mozaik utca által határolt te-
rületre a rendezvény ideje alatt csak enge-
déllyel lehet behajtani.
A budai alsó rakpart a Halász utca és Mo-
zaik utcai csomópont közti szakaszán – 
rendőri kordonpontok kialakításával – be-
hajtási tilalom lépett érvénybe augusztus 
8-tól augusztus 16-ig minden nap 15 óra 
és hajnali 3 óra között. A rakpart lezárt sza-
kaszára rendőri mérlegelés alapján csak a 
célforgalom hajthat be.

Zajhatások bejelentése – éjjel-nappal hívható telefonszám: (06-1)920-0676

Közlekedési változások a Hajógyári-sziget környékén

Sűrűbben jár a HÉV; hajóval a Szigetre!

Zajszintmérés több helyszínen
Két nappal a Sziget Fesztivál kezde-
te előtt a szervezők megmérték a ren-
dezvény hangerejét. Mint mondták: ha 
az időjárás nem lesz szelesebb, minden 
rendben lesz a hangerővel.
Óbudán három  helyszínen, a Fő téren, 
a Római-parton és Kaszásdűlőn mérték 
meg a zajszintet. Ezeken a helyszíneken 
az ellenőrzést végzőkkel Puskás Péter al-
polgármester is jelen volt. Kádár Tamás, a 
Sziget Kft. cégvezetője elmondta: nappal 
65 decibel a megengedett érték, 23 óra 
után pedig 55 decibel. Mivel a Nagyszín-
pad 23 óráig működik és utána zárt helye-
ken zajlik a program, nagyobb esély van 
rá, hogy az értékeket betartsák.
A zajhatások bejelentésére a Sziget Kft. 
mint minden évben, most is  létrehozott 
egy éjjel-nappal hívható zajvonalat: +36-
1-920-0676, valamint a panaszokat e-
mailen is fogadják: lakossagibejelen-
tes@sziget.hu.



28 2018. 15. számapróhirdetés

szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi 
ked vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150 
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hibá-
sat is). Kiszállás-bevizsgálás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanysze-
relő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
pvc, szőnyegpadló lerakás. Minőségi precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze-
relés, burkolás, laminált parketta lerakása ma-
gánszemélyek, közületek részére. 06(30)212-
3308
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok. Barabás. www.parkettazokis iparos.5mp.
eu Tel.: 70/2800-479 vagy 1/793-1229
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátor szerelés 06-70/642-7526
 Fakivágás, zöldterületek gondozása, bo-
zótirtás, fűnyírás, telekrendezés. Alpinista 
munkák. Tel: 30/994-2431
 Kémények bélelése, átépítése, belső mará-
sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20/264-7752
 Lakásfelújítás! Festés, gipszkartonozás, 
parkettázás, járólapozás, csempézés. Ingyenes 
felméréssel! Tel.: 06(70)623-2629
 Vízvezeték-központifűtés szerelés. Ingye-

nes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz Pé-
ter Tel: 06-70/397-3869

egészség
 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs szakrendelőnkben 
(Vörösvári út 88-96.), vagy az ön otthonában. 
Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-20/595-3057

oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Ismerkedik a számítógéppel, vagy csak 
tervezi? Segítek az elején, aztán már megy 
egyedül is. 5.000 Ft/2 óra/fő. Több személy 
esetén kedvezmény. +36-30/394-7753

elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porce-
lánt, bizsukat, könyveket, írógépet, varrógé-
pet, szőrmét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 
06(20)544-0027
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat 
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 
06-20/425-6437
 Arany, ezüst, borostyán, korall, régi karóra, 
zsebóra felvásárlás készpénzben. Arany 6.000 
Ft/g-tól 18.000 Ft/g-ig, ezüst 200 Ft/g-tól 
1.000 Ft/g-ig. Bp.,V. k. Kígyó u. 4-6., Nyitva: 
10-15, Tel.: 06(1)792-1692, 06(20)340-7350

 

régiség
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154 Nyitva: H-SZ 10-17, Cs 10-19

ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Pátyon 1132 m2-es telek faházzal /20+16 
m2-es terasszal/, szerszámosházzal 4,6 M fo-
rintért eladó. 06(70)296-9374
 Erdélyben, Maros megyében eladó egy in-
gatlan Erdőszentgyörgyön, Levisor utcában, 
638 m2. A telek 1007 négyszögöl. Marosvá-
sárhely és Szováta között, városközpontban. 
Bővebb információ: 6076-850 (privát szám).
 Tulajdonostól (közvetítő nélkül), elsősor-
ban a Pók utcai lakótelepen, alacsony emeleti, 
erkélyes, két szobás lakást keresek. Tel.: 06-
70/212-3213
 Orvos házaspár venne kisgyermeke ré-
szére idős hölgytől, úrtól lakást holtig tartó 

haszonélvezet megtartása mellett. Tel.: 06-
20/326-1345
 Eladó lakást keresek a kerületben. Lehet 
felújítandó vagy jó állapotú is. Tulajdonosok 
hívását várom, 06-30/240-4406

 Ingatlaneladásában segítjük, csak 
amiben kéri. Képek, alaprajz, hirdetés 
megfogalmazása, feltöltése, megtekintés-
re érkezők fogadása. Nem közvetítünk. 
Megfizethető és nincs jutalék. 9.000 Ft-
tól. www.simplyhome.hu. Telefon: +36-
30/394-7753

 Óbuda Bogdáni úton 4 szintes házban 52 
m2-es, jó állapotú, 3. emeleti, déli, cirkófűté-
ses téglalakás tulajdonostól eladó. Irányár: 
29,9 M Ft. +36-30/2000-150

állás
 Mercedes konténeres tehergépjárműre 
gépkocsivezetőt keresek (óbudai munkahely-
re). Teljes és részmunkaidős is lehet. Tel.: 06-
30/9484-000
 Óbudai kft. keres titkárnőt napi 3 órára. Jó 
angoltudás és számítástechnikai ismeret szük-
séges (Word, Excel). Tel.: 06-30/922-5305
 Forgalmas kifőzde 4 órás munkára önálló-
an dolgozó kézilányt keres. Nyugdíjas is le-
het. Tel.: 06-30/922-8189
 Kft. takarítónőket keres Óbudára, kora 
hajnali 4 órás, kora délutáni 4 órás, és ügyele-
tes munkára. Tel.: 06-20/970-9238
 Óbudai általános iskolákba keresünk taka-
rítónőket 4-6 órás munkaidőben. Érdeklődni: 
06-20/980-5616
 Központi Statisztikai Hivatal számára ké-
szülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiz-

tos munkatársakat keresünk Budapest III. ke-
rületében. 06-30-631-5025, hr@statek.hu
 Békásmegyeri mosoda állást hirdet mosó-
vasaló munkakör betöltésére. Tel.: 06-30/620-
1178

egyéb
 A volt Piaci pékség elköltözött a Szentend-
rei út 299-be!
 Amennyiben érdekli, Aranysas c. repülő 
újság, és bélyeggyűjtemény eladó. Érdeklőd-
ni: 388-0750

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

Kiadó
 Óbudán a Bogdáni úton részben bútoro-
zott 35 m2-es lakás hosszabb távra kiadó. Tel.: 
335-0604

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

Nyitva : H-P 10-18.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/

BABUSGATÓ CSALÁDI 
BÖLCSŐDÉK

1037 BP., KÉKFESTŐ KÖZ 5.
Tel.: +36-30/640-4105

E-mail: babusgato@kibernet.hu

Felvételt hirdetünk szabad férőhelyeinkre 
szeptemberi kezdéssel bölcsődés korú 

gyermekek napközbeni ellátására.
„Mi a legkisebbek ellátásában vagyunk nagyok”

Ősi dallam
A Megbékélés Háza templomban a Dalabai Együttes hangverse-
nyére várják a közönséget augusztus 27-én 19 órai kezdettel. Kis-
Kovács Luca (ének, fuvola), Szalkay Dávid (trombita, szárnykürt), 
Deli Zsolt (harmonika), Iványi Gáspár (gitár), Heigl László (nagybő-
gő) és Schlanger Tamás (ütőhangszerek) „Ősi dallam”-okat ad elő. 
A hangverseny ingyenes. (Cím: Királyok útja 297., Újmegyeri tér).
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Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terület

(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki ál-
lapot

Minimális 
bérleti

díj (Ft/hó)

Bánatpénz
(Ft)

Berend utca 18., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/6/A/49 71 – leromlott 25.915,- 31.000,-

Berend utca 22., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/135 70 villany közepes 23.240,- 27.000,-

Berend utca 26., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 17.928,- 21.000,-

Bécsi út 88-92., pinceszinti, utcai üzlet 14729/2/B/171 146 víz, villany, gáz (fű-
tetlen) leromlott 206.006,- 247.000,-

Bécsi út 291/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18847/8/A/2 46 villany közepes 12.282,- 14.000,-

Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/1 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-

Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-

Boglár utca 8.földszinti, utcai üzlet/iro-
da 64057/13/A/301 56 víz, villany, távfűtés közepes 65.296,- 78.000,-

Föld utca 51., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 20.130,- 24.000,-

Föld utca 57., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17040/0/A/29 40 villany közepes 14.640,- 17.568,-

Gyenes utca 13., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/20/A/29 122 villany leromlott 37.820,- 45.000,-

Hévízi út 9., III. lh.,
pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/136 57 villany leromlott 15.675,- 18.000,-

Hunyadi utca 58-60., pinceszint, udvari raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 7.172,- 8.000,-

Kaszásdűlő utca 5-7., földszinti, utcai iroda/üz-
let 18910/105/A/101 61 víz, villany, távfűtés közepes 82.960,- 99.000,-

Kiscelli utca 76., földszinti, lépcsőházi iroda 17309/A/3 57 víz, villany, gáz közepes 86.868,- 104.000,-

Kórház utca 1.,
pinceszinti, udvari raktár 18267/16 /A/19 87 villany leromlott 25.491,- 30.000,-

Lajos utca 104., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17799/2 52 – leromlott 14.300,- 17.000,-

Lajos utca 116.,
pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 30.690,- 36.000,-

Leányfalu utca 19., pinceszinti, lépcső-
házi raktár 19388/0/A/15 32 villany leromlott 9.620,- 11.000,-

Lukács Gy. utca 3., földszinti, utcai üzlet 62321/41/A/309 39 víz, villany leromlott 40.911,- 49.000,-

Meggyfa utca 19., pinceszinti, lépcső-
házi raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 48.205,- 57.000,.-

Pacsirtamező utca 20., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17618/0/A/51 178 – leromlott 49.840,- 59.000,-

Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 15.950,- 19.000,-

Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 25.850,- 31.000,-

Pacsirtamező utca 32., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17635/0/A/3 78 villany leromlott 21.450,- 25.000,-

Raktár utca 56., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18726/12/A/42 59 villany leromlott 16.225,- 19.000,-

San Marco utca 12-18/A., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17449/4/A/1 45 villany leromlott 13.725,- 16.000,-

San Marco utca 12-18/B., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 17449/4/A/21 45 villany leromlott 13.725,- 16.000,-

Selyem utca 4., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 20.130,- 24.000,-

Szellő utca 2.,
földszinti, utcai iroda 18443/2/A/2   46 víz, villany, távfűtés közepes 66.240,- 79,.000,-

Szőlő utca 46., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany leromlott 16.600,- 19.000,-

Tímár utca 13/A., pinceszinti, lépcső-
házi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 38.940,- 46.000,-

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
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Tímár utca 15., pinceszinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen lerom-
lott 23.375,- 28.000,-

Tímár utca 17/B-19., „B” lh., pinceszin-
ti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/62 48 villany leromlott 22.896,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-19., „E” lh., pinceszin-
ti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 21.942,- 26.000,-

Tímár utca 17/B-19., „F” lh., pinceszin-
ti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 22.896,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-19., „H” lh., pinceszin-
ti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/68 49 villany erősen lerom-

lott 23.373,- 28.000,-

Tímár utca 26., pinceszinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen lerom-
lott 131.399,- 157.000,-

Újmegyeri tér, utcai raktár 65552/40 28 víz, villany leromlott 18.256,- 21.000,-

Váradi utca 1-5., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18705/0/A/51 66 villany leromlott 18.150,- 21.000,-

Váradi utca 1-5., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18705/0/A/52 36 villany leromlott 10.980,- 13.000,-

Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcső-
házi raktár 18659/0/A/105 47 villany közepes 17.202,- 20.000,-

Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcső-
házi raktár 18659/0/A/108 64 villany közepes 21.120,- 25.000,-

Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcső-
házi raktár 18659/0/A/109 59 villany közepes 19.470,- 23.000,-

A helyiségekre kötendő bérleti szerződé-
sekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díjon 
felül a bérlőnek meg kell fizetnie a bérbe-
adó által az ingatlannal kapcsolatosan ki-
közölt mindenkori szemétátalány összegét.
Az önkormányzat tulajdonában álló egyes 
vagyontárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015. 
(II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti 
szerződés időtartama 3 év lehet raktár célú, 
b) pontja szerint 5 év lehet év minden egyéb 
funkcióra történő bérbeadás esetén.
A pályázatot zárt borítékban lehet benyújta-
ni az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztá-
ri órák hétfőnként: 15-17.30, szerdánként: 
8.30-12 és 13-16, csütörtökönként: 8.30-12 
óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, 
mely letölthető a www.obuda.hu és a www.
ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen át-
vehető az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell 
a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltéte-
lek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a 
helyiségben folytatni kívánt tevékenység pon-
tos megnevezését valamint csatolnia kell a pá-
lyázati formanyomtatványon megjelölt okira-
tokat és igazolnia kell a pályázati részvétel fel-
tételeként előírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásá-
ra nyitva álló határidőt (minden hónap utol-
só munkanapjának 12 órája) követő 60 na-
pig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan 
van lehetőség, azok bontására minden hó-
nap utolsó munkanapján 12 órakor ke-
rült sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiség-
ében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, 
Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- keze-
lő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az 
azt követő ülésén dönt.

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe 
venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget 
annak a vállalkozásnak/személynek, amely-
nek/akinek: • az állami vagy a székhely (la-
kóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal 
szemben adó- vagy adók módjára behajtan-
dó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság 
számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, 
elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélye-
zett; • az érintett vagy bármely helyiség tekin-
tetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátralé-
ka van; • a helyiség bérleti jogviszonya – a ké-
relem vagy a pályázat benyújtását megelőző 
öt évben – a bérbeadó felmondása következté-
ben szűnt meg; • a helyiségben gyakorolni kí-
vánt tevékenység folytatására való jogosultsá-
gát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell: • az önkormányzati rendeletben a 
bérleti jog megszerzésének ellenértékeként 
előírt megszerzési díj megfizetését (a meg-
szerzési díj a pályázó által megajánlott bérle-
ti díj három havi összege), • 3 havi bérleti díj-
nak (+ esetleges közműátalánynak) megfe-
lelő összegű óvadék megfizetését bérbeadó 
részére (a nyertes által befizetett bánatpénz 
összege az óvadékba beszámításra kerül), • 
szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérők kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bér-
leti díj alapján történik a döntés. A pályá-
zaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, 
akik a bérleti jog biztosítására a bánat-
pénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT 
Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik 
utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyez-
ni (pénztári órák hétfőn: 15-17.30, szerdán: 
8.30-12 és 13-16, csütörtökön: 8.30-12 óra 
között). A bánatpénzt helyiségenként kell 
letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc 
napon belül a nem nyertes pályázók részére 
a bánatpénz visszafizetésre kerül. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem 
tesz eleget a pályázati kiírásban előírt vala-
mennyi feltételnek. 

A pályázatok értékelését követően az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT 
Zrt. a pályázókat írásban értesíti. A pályá-
zat kiírója fenntartja a jogát, hogy a leg-
jobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást 
követően tovább tárgyaljon, zárt ver-
senytárgyalást tartson, illetve, hogy a pá-
lyázatot annak bármely időszakában, in-
dokolás 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 megjele-
nik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 
2018. augusztus 5-től a www.obuda.hu és a 
www.ovzrt.hu honlapokra.
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Fidesz-KDNP-s képviselők nyári fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Gergő, a 6. számú egyéni 
választókerület önkormányzati kép-
viselője minden hónap első hetében, 
szerdán 16.30-tól 17.30 óráig az 
MSZP III. kerületi irodájában: Mó-
kus utca 1-3. Tel.: 244-8036, bp03@
mszp.hu

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@le-
hetmas.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 
(Csobánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-
8036, bp03@mszp.hu. 
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

Képviselő neve                    Önk. körzet Augusztusi 
fogadóóra Fogadóóra időpontja Helyszín

Dr. Demeter Gellért                 1. vk. nem tart

Csapó Harold Gábor               2. vk. nem tart

Désiné Németh Éva                 3. vk. nem tart
Farkas Balázs                          4. vk. nem tart

Stollmayer Ákos                      5. vk. tart fogadóórát minden hónap első péntek 17-18 
óra között

Nagy László Ált. Isk., Váradi u. 15/b., telefonon 
előre egyeztetés szükséges: 
437-8688 

Telefonszám 
változás 

Dóra Csaba                              7. vk. nem tart minden hónap első hétfő 16-18 
között Fidesz Iroda, Kaszásdűlő u. 7.

Rácz Andrea                             8. vk. nem tart
Bulla György                            9. vk. nem tart
Baumann Irén                         10. vk. nem tart

Török Ferenc                           11. vk. tart fogadóórát minden hónap első kedd 17-18 
között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u.

Puskás Péter                             12. vk. nem tart

Kemény Krisztina                    13. vk. nem tart minden hónap első szerda  17-18 
között Békásmegyeri Közösségi Ház

Kelemen Viktória                     14. vk.    nem tart

Dr. Pappné Dr. Nagy Judit      15. vk.     nem tart

Laukonidesz Lilla                    16. vk. nem tart
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Augusztus a nyár utolsó hónapja. A 
többi hónaphoz hasonlóan többféle 
népi elnevezése van, mint kisasszony 
vagy újkenyér hava, vagy kánikula 
napja. Olyan ajánlások tartoznak hoz-
zá, melyek szerint a hónapban mér-
tékletesen kell élni, nem javallott ká-
posztát enni, vagy méhsört inni, a bo-
rozgatás is csak akkor volt megenge-
dett, ha útifüvet áztattak a hordókban. 
Mindezt feltehetően a meleg miatt volt 
tanácsos megfogadni. A hónap egyik 
legjelentősebb ünnepe a közepére 
eső Nagyboldogasszony napja. 

Egyházi ünnep
Augusztus 15-e, Nagyboldog-

asszony napja a katolikus egy-
ház legnagyobb Mária ünnepe, 
amikor is Szűz Mária men ny-
bemenetelére emlékeznek. Az 
egyház hagyománya szerint Jé-
zus nem engedte át édesanyja, 

Mária testét a földi enyészetnek, 
hanem magához emelte a meny-
nyei dicsőségbe. I. Sergius pá-
pa ezerháromszáz évvel ezelőtt 
tette hivatalos ünneppé Má-
ria mennybevitelét. Manapság 
az ünnep Jézus édesanyja mel-
lett tágabb értelemben minden 
anyának, minden nőnek szól, 
aki a nőiség méltóságát viseli. 

Magyar sajátosságok
Magyarországon Szent István 

király avatta ünneppé augusz-
tus 15-ét. Az államalapító ki-
rály betegen, az élete vége felé, 
erre a napra hívta össze Fehér-
várra a királyi tanácsot. Az ak-
kor tartott törvénykezésen aján-
lotta fel az országot Szűz Mári-
ának. A Regnum Marianum esz-
me, mely szerint Magyarország 
Mária országa, a magyar törté-
nelem folyamán a közjogban is 
érvényesült. Az Árpád-korban 
Szűz Mária lett a magyarok leg-
főbb oltalma, templomok, szé-
kesegyházak, monostorok és 
búcsújáró helyek szóltak tisz-
teletéréről. Egyébként, a Nagy-
boldogasszony elnevezés kizá-
rólag a magyar nyelvben, szó-
használatban létezik, valószínű-
leg az ősi hitvilágból ered. 

A hazai Mária-kegyhelyek kö-
zött az egyik legősibb a Nagy La-
jos király által 1352-ben a Ma-
gyarok Nagyasszonya tisztele-
tére építtetett, a Börzsöny hegy-
ség völgyében lévő márianosztrai 
templom, amely mellé a pálosok 
részére kolostort is emeltetett. 

Népszokások
A nép körében számos legen-

da, szokás kapcsolódott Nagy-
boldogasszony napjához Ilyen 
például a Mária virrasztás, a virá-
gokból összeállított Mária kopor-
só készítése vagy a virágszente-
lés. Volt, ahol ezeket a megszen-
telt füveket, virágokat beépítet-
ték az épülő ház alapjába, másutt 
a bölcsőbe vagy az új pár ágyá-
ba tették, hogy szerencsét hoz-
zon. Hagyomány volt sok helyen 
a nagyboldogasszonyi virágszen-
telés, virágáldás. Az oltáron meg-
áldott virágokat azután sokféle-
képpen használták fel. Embert, 
állatot óvott a betegségtől, füs-
tölőszernek is használták villám-
csapás és a gonosz szellemek el-
len. Általában dologtiltó nap volt, 
még sütni sem volt szabad, ne-
hogy a tűz kitörjön a kemencé-
ből. Terményjóslások kötődtek 
a nap időjárásához. Ha sütött a 

nap, vagyis fénylett a „nagyasz-
szony”, 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 
augusztus 15-e és szeptember 8-
a közé eső időszaknak. Úgy vél-
ték, a gazdasági életben, a ház-
tartásban sok szerencsét tarto-
gat az ügyes gazdának és gazd-
asszonynak.  Ilyenkor ültették a 
tyúkokat, hogy jó tojók legye-
nek, és úgy tartották, ezek a to-
jások tovább elállnak. A hiede-
lem szerint az ilyen időszakban 
ültetett tyúk az összes tojását ki-
költi. A szokások szerint ekkor 
kellett szedni a gyógyfüveket, 
kiszellőztetni a hombárt, a té-
li ruhákat, hogy a moly beléjük 
ne essen. A búzát is ekkor szel-
lőztették, hogy ne essen bele a 
zsizsik. 

Búcsúnap
Nagyboldogasszony napja egy-

ben búcsúnap is, a Mária-kegy-
helyekre való zarándoklatokkal, 
körmenetekkel. Volt, ahol három-
napos táncmulatságokat is ren-
deztek a búcsúk alkalmából. A 
mulatozás mellett a búcsúk a fia-
talok számára az ismerkedésre is 
alkalmasak voltak. 

Korábban a legtöbb család számára a búcsú sok 
vendéget hozó ünnep volt, viszont nem volt sza-
bályozva, mi kerüljön az ünnepi asztalra. Ezért 
aztán, a levesből, húsételekből, süteményekből a 
legjobbakat készítettek, és persze minél többfé-
lét. Jó idő esetén pedig az udvaron terítettek. 
Most néhány könnyen elkészíthető, de vendég-
várásra is alkalmas ételsort ajánlunk, amely akár 
a régi búcsúk idején is megállta volna a helyét. 
Az ajánlott süteménnyel még napjainkban is 
gyakran találkozhatunk ünnepnapokon. 

Sajtgombócos petrezselyemleves
Hozzávalók: 1 nagy fej vöröshagyma, 1 

nagy burgonya, 2 csokor petrezselyemzöld, 
3 evőkanál olaj, 1 dl tejszín, 5 dl húsleves 
alaplé, csipet só. Gombócokhoz: 1 tojás, 5 
dkg búzadara, 8 dkg reszelt trappista sajt, 1 
teáskanál vaj, 1 késhegynyi szódabikarbó-
na, csipet só. 

Elkészítés: a gombócokhoz a tojást felver-
jük, majd a vajjal, szódabikarbónával, reszelt 
sajttal és a búzadarával összeforgatjuk. Sóz-
zuk, és tíz percre félretesszük. Ha ez letelt, apró 
gombócokat formálunk, forró sós vízben kifőz-
zük, majd leszűrjük, félretesszük. A petrezsely-
met felvágjuk, félretesszük. A hagymát megtisz-
títjuk, apróra vágjuk, majd olajon üvegesre pirít-
juk. A krumplit hámozzuk, felkockázzuk, a hagy-
mához adjuk. Felöntjük az alaplével, és addig 
főzzük, míg a burgonya megpuhul. Ezután a 
levest a petrezselyemmel turmixoljuk, majd a 
lángra visszatéve, beleöntjük a tejszínt. Felfor-
raljuk, és a sajtgombócokkal tálaljuk. 

Fokhagymás sült oldalas
Hozzávalók: 1,5 kg oldalas, só, bors, ízlés 

szerint, ételízesítő, 6-8 gerezd fokhagyma.
Elkészítés: a húst a csontok között tetszés 

szerinti darabokra vágjuk. Alaposan megszórjuk 
sóval, borssal, ételízesítővel. Tepsibe tesszük a 
húsdarabokat, a megtisztított fokhagymagerez-

deket félbe vágva közé szórjuk. Sütőben, a hú-
sokat néha megforgatva, megpirítjuk mintegy fél 
óra alatt, majd alufóliával lefedve omlósra sütjük. 
Tört burgonyával, savanyúsággal tálaljuk. 

Őszibarack süti
Hozzávalók: a tésztához 75 dkg liszt, 2 cso-

mag sütőpor, 2 tojás sárgája, 25 dkg marga-
rin, 2 dl tej, 30 dkg porcukor. Töltelék: 30 dkg 
porcukor, 25 dkg lekvár, 3 evőkanál kakaó, 
rum, vaj, tej, kivájt tészta. tetejére: vérnaran-
csaroma, kristálycukor. 

Elkészítés: a margarint, a porcukrot, a tejet 
és a tojássárgáját összekeverjük. A lisztet el-
keverjük a sütőporral, majd az egészet össze-
dolgozzuk. Két óráig állni hagyjuk, utána diónyi 
gömböket formálunk belőle, tepsibe tesszük és 
világosra sütjük. Ha kihűlt, a közepét kivájjuk. A 
töltelék hozzávalóiból masszát gyúrunk, a tész-
tákat megtöltjük, majd kettőt összeillesztünk. 
Ételfestékkel beszínezzük a barackokat, majd 
cukorba forgatjuk. 

Nagyboldogasszony napja

Vendégváró ételek 
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Mára a hétköznapok részévé vált a Bi-
ke & Breakfast. A kerékpárosok szá-
mon tartják, a kerületiek szeretik, a 
főszervező Esernyősnél pedig igye-
keznek mindent megtenni, amivel to-
vább lehet fejleszteni a programot. 

A kerület szabadidősport pa-
lettáját gazdagító kerékpá-

ros esemény idei sorozata a befe-
jezéshez közeledik. Az eddigi ta-
pasztalatokról, a program sikeré-
ről kérdeztük Petrovits Ákost, az 
Esernyős ügyvezetőjét.

- Mikor indult, ki volt az ötlet-
gazda, kik segítették a kerékpá-
ros akciót?

- A Bike & Breakfast prog-
ramsorozat 2016-ban azzal a 
céllal indult útjára, hogy az 
egészséges életmód és a kerék-
páros közlekedés előnyeire hív-
ja fel a figyelmet a III. kerület-
ben. A programot Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata tá-
mogatásával az Esernyős hoz-
ta létre, és azóta is koordinál-
ja a csatlakozó vendéglátóhe-
lyek hálózatának segítségével. 
Az évről évre gyarapodó számú 
résztvevők helyszínein (étte-
remben, bisztróban, pékségben) 
rotációs rendszer szerint min-
den hónap utolsó pénteki nap-
ján friss pékáruval, gyümölcslé-
vel és minőségi kávéval várjuk a 
biciklivel útnak indulókat. 

- Mit vártak ettől a kezdemé-
nyezéstől?

- Már a kezdeteknél is szán-
dék volt a közösségépítés, de az 
elmúlt évek során számunkra az 
Esernyősben szemmel követhe-
tővé vált az a folyamat, ahogy 
a visszatérő bringásreggelizők 
a kezdeti alkalmakon még csak 
üdvözölték egymást, mára vi-
szont már átülnek egymás aszta-
lához, beszélgetnek egy tízper-
cet, majd indulnak tovább napi 
dolgaikra. Baráti társaságoknak, 
munkatársaknak vagy éppen 
osztálytársaknak és családok-
nak vált havi szokásává, hogy 
a bringásreggelik napján együtt 

kerekednek fel és közös reggeli-
zéssel indítják a napot.

- Adódtak nehézségek a szer-
vezés és lebonyolítás terén?

- Természetesen voltak kihívá-
sok is az eddig tartó építkezés-
ben. A bevezetés kezdeti nehéz-
ségei után az ugrásszerűen meg-
nőtt érdeklődéseket kellett kezel-
nünk, hogy a vendéglátóhelyek 
fel tudjanak készülni elegendő 
számú reggelivel. Így született 
meg az előzetes regisztrációt le-
hetővé tévő www.bikeandbreak-
fast.hu weboldal. Így viszont oly-
kor a technika ördöge szólt köz-
be, egy ízben például az egyik 
vendéglátóhely kiesésével, me-
lyet ki kellett vennünk a regiszt-
rációs folyamatból, a rendszer a 
már oda regisztrálókat is átterel-
te az Esernyősbe, a listánkon vi-
szont nem tüntette fel. Csak reg-
gel 7-kor szembesültünk azzal, 
hogy a rendszer nekünk elküldött 
130 fős listája helyett több mint 
200-an érkeztek, és a Fő tér kö-
zepéig kígyózó sorban mindenki 
mutatta az érvényes visszaigazo-
ló emailjét. A kávét és gyümölcs-
lét természetesen meg tudtuk ol-
dani az Esernyős kávézó készle-
teiből, de a péksütemény pótlása 
már komolyabb dió volt.

- Idén terveznek még valami 
bringás programot?

- A szeptemberi Mobilitás He-
tén ismét lesz bringásreggeli és 

nem marad el a tavaly remekül 
sikerült októberi záróünnepély 
sem, ahol a legalább nyolc al-
kalommal regisztrálók értékes 
nyereményekkel és egy hajna-
li kerékpáros piknik napindító 
hangulatával gazdagodhatnak.

- Végül is elégedett az eddigi 
tapasztalatokkal, szóba került a 
jövő évi folytatás?

- Összességében sikersztori-
ként minősíthető a bringásreg-
geli, a többi óbudai kerékpáros 

kezdeményezésekhez hason-
lóan „best practice”-ként szol-
gál más szervezeteknek is. Leg-
utóbb májusban a Közlekedési 
Kultúra Napján szervezett ke-
rekasztalon tartottunk előadást 
a kialakított rendszerről. Ami 
pedig a jövőjét illeti, természe-
tesen folytatódik, próbáljuk új 
elemekkel kiegészíteni, melyek 
a kerékpározás közösségi han-
gulatát erősíthetik majd a követ-
kező évben is.                 Lovas A.

Közösségépítő bringásreggelik Óbudán

A sikeres akció jövőre is folytatódik

Ilyen az igazi Bike & Breakfast hangulat
Finom kávéval, narancslével, friss péksüteménnyel várták a bicikli-
seket a július 27-ei biciklis reggelin is. Ezúttal az Esernyős, a Roz-
maring Kertvendéglő és a This is Melbourne Too voltak azok a 
helyszínek, ahol ingyen reggelizhettek a regisztrált kerékpárosok. 
Legközelebb augusztus 31-én van lehetőség a Bike & Breakfast 
akcióban csatlakozni a bringás reggelihez. Ha nem szeretne le-
maradni a következő alkalomról, regisztráljon augusztus 24-től! 
Részletekért kattintson a www.bikeandbreakfast.hu oldalra!
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Hahota
Egy texasi érkezik Sydney-be és taxit fog magának. 
Arra kéri, vigye körül a városban. Közben elkezd 
nagyképűsködni, hogy milyen kicsi a városi repü-
lőtér, és hogy Texasban nagyobb kifutópályák van-
nak minden farmon. Hamarosan átkelnek a kikötő 
feletti hídon és a texasi továbbra is felvág: - A ka-
csaúsztatóm nagyobb, mint ez a kikötő, és a díszhi-
dacska felette hosszabb, mint ez a játékhíd.
Hirtelen egy kenguru ugrik a kocsi elé, a taxisofőr-
nek fékeznie kell, az utas pedig erősen kapaszko-
dik. A sofőr ekkor nem bírja tovább, felkiált: - Ro-
hadt tücskök!

* * *
- Jaj, de szép ez a csizma! – mondta a Télapó, és 
betette a zsákjába.

* * *
- Mondd, drágám – kérdi a lány –, mit csináljak, 
hogy a randin ne borostás arccal várj engem?
- Gyere időben...

* * *
- Az én bátyám numizmatikus.
- Az mi?
- Pénzeket gyűjt.
- Érdekes. Ezt régebben koldusnak mondták.

* * *
- Jó reggelt, szomszéd! Milyen vörös a szeme!
- Jaj, ne is mondja, egy percet sem aludtam az éjjel. 
Valami szörnyen búgott a házban. Nem hallotta?
- Én nem hallottam semmit, egész éjjel porszívóztam.

* * *
Két birkapásztor beszélget: - Neked hány birkád van?
- Fogalmam sincs.
- Miért nem tudod?
- Hát eddig akárhányszor megpróbáltam megszá-
molni a birkákat, mindig elaludtam.

Rejtvényünkben egy fantasztikus észrevételt olvas-
hat. Megfejtés a vízszintes 1. és a függőleges 30. so-
rokban.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első része (zárt be-
tűk: G. Á. J.). 14. Változat. 15. Kenés. 16. Volt ma-
gyar város Románia területén. 17. Női név. 19. Föld-
történeti kor. 20. Kisebb egység. 21. A tőke fölötti ré-
szesedése, névelővel. 23. Itt megfordítottuk! 24. Ré-
gi orosz uralkodóval kapcsolatos. 26. Görög betű. 
27. Ritka férfinév. 29. Lágy fém. 30. Ruhaanyag. 31. 
Hapsi. 33. Lenn. 35. Szerteágazók. 38. Egyházi mél-
tóság. 40. Nem emez. 41. Rívó. 43. Szelén vegyjele. 
44. Nak párja. 46. Kerget. 47. A Búsuló juhászt for-
mázta, Miklós. 48. Mez betűi keverve. 50. Ilyen ciga-
rettavégről szólt egykor a sláger. 53. Belül kihátrál! 
55. Vagány frizura. 57. Költő. 58. Történetíró, erdélyi 
főnemes volt, Péter. 59. Párkapcsolat egyik formája. 
61. Nagyon konzervatív.
FÜGGŐLEGES: 1. Színészünk, István. 2. Gyü-
mölcs. 3. Ezzel ellentétesen is mennek a dolgok. 4. 
Egyik zenei hangsor. 5. Visszaád!. 6. Állati lakhelyek. 
7. Pataki Ferenc számolási produkciója miatt lett ez. 
8. A földet forgatta. 9. Az egyik francia helységbe va-
ló. 10. Nóra egynemű betűi. 11. A horrorírás atyjának 
neve, fordítva. 12. Máltai, zambiai és egyiptomi au-
tók jele. 13. Ennek a névnapnak ludak is főszereplői. 
18. Válogatott focistánk volt, Imre. 21. Pali egynemű 
betűi. 22. Miskolci hegy. 25. Észeknémet sziget. 28. 
Rizling is van ilyen. 30. A megfejtés második része 
(zárt betűk: G. G. M.). 31. Az utóirat angol rövidíté-
se. 32. Mondj …, betörik a fejed. 34. A gazdaság fontos ága, névelővel. 36. Névelős lóbetegség. 37. Névelő. 39. Bízik a dologban, régi-
esen. 42. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helységbe való. 45. Horgászok öröme. 47. A Jupiter egyik holdja. 49. Ilyen a falevél. 51. Dán 
sziget. 52. Hölgy franciául. 54. Énekes magánszám. 56. Tor betűi keverve. 58. Román autótípus. 60. Állóvíz. 62. Annyi, mint.

Fantasztikus észrevétel

A Welove Budapest-oldal 
munkatársai színes össze-
foglalót készítettek arról: 
szerintük melyek Budapest 
legjobb, a világ elől elrejtett 
kerthelyiségei. Köztük talál-
ható az óbudai Kéhli is, Krú-
dy kedvenc vendéglője.

Kevés étvágygerjesz-
tőbb jelenet létezik 

a magyar filmtörténet-
ben, mint mikor a Szind-
bád című filmben Lati-
novits Zoltán velőscson-

tot eszik. Az ínycsiklan-
dó lakomák Krúdy Gyu-
la színes és kifejező al-
kotásainak visszatérő 
motívumai; az író szíve-
sen és rendszeresen hó-
dolt az étel, az ital és a 
szebbik nem nyújtotta 
élvezeteknek, méghoz-
zá az óbudai Kéhli ven-
déglőben. 

A Kéhli étlapján má-
ig megtalálható több ha-
gyományos magyar étel, 
amelyet Szindbád is nagy 

kedvvel habzsolt. A fala-
kat pedig Krúdy ékesszó-
ló sorai díszítik, a kicsi-
ke belső kert pedig va-
rázslatos, Krúdy világá-
hoz hasonlatos hangulat-
tal bír.                  Sz. CS.

A legjobb kerthelyiségek között a Kéhli

megJelenésünK La-
punk következő szá-
ma augusztus 25-én, 
szom baton je le nik meg. 
Újságunk korábbi szá-
mai is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.



38 2018. 15. számhirdetés

MAGYAR ÉLETJÁRADÉK PROGRAM 
ÚJ PARTNEREK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA, 
AKIKNEK ANYAGI SEGÍTSÉGET, TÁMOGATÁST TUD BIZTOSÍTANI, HAVI 
RENDSZERESSÉGGEL, ÉLETJÁRADÉK FORMÁBAN!

LEGYEN ÖN IS TAGJA ENNEK 
A NAGYSZERŰ LEHETŐSÉGNEK!
MIKOR JÓ ÉS AJÁNLOTT, HOGY A MAGYAR ÉLETJÁRADÉK PROGRAM 
SZOLGÁLTATÁSÁT VÁLASSZA:

- HA ANYAGI PROBLÉMÁJA VAN
-  HA TÖBBET SZERETNE UTAZNI, EZZEL MEGISMERNI CSODÁLATOS VI-

LÁGUNKAT
-  HA SEGÍTENI SZERETNE ANYAGILAG CSALÁDTAGJAINAK, SZERETTEINEK
-  HA BIZTONSÁGBAN ÉS KÉNYELEMBEN SZERETNE ÉLNI HÁTRALÉVŐ 

ÉLETÉBEN
- HA AZ ÁLMAIT VALÓRA SZERETNÉ VÁLTANI

MI SEGÍTÜNK ÖNNEK!
65 ÉV FELETTI MAGÁNSZEMÉLYEK, AKIK SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN-
NAL RENDELKEZNEK, MELY VONATKOZÁSÁBAN TULAJDONI HÁNYADUK 
100%-OS. AZ IGÉNYEGYEZTETÉS – MINT ELSŐ KÖRÖS TÁRGYALÁS – SO-
RÁN FELMÉRJÜK, HOGY ÉLETKÖRÜLMÉNYEIHEZ IGAZÍTVA MELYIK A 
LEGJOBB TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉG ÖNNEK, AMIT CÉGÜNK BIZTOSÍTANI 
TUD, AZAZ HAVI RENDSZERES ÖSSZEGGEL TUDJA ÖNT SEGÍTENI.
AMENNYIBEN MEGBÍZHATÓ PARTNERT KERES, AKKOR MEGTALÁLTA!
AMENNYIBEN SZOLGÁLTATÁSUNK FELKELTETTE ÉRDEKLŐDÉSÉT, HÍVJON 
MINKET, HOGY EGY SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS KERETEIN BELÜL A SZOLGÁL-
TATÁSAINK BEMUTATÁSA MELLETT BÁTRAN FELTEHESSE KÉRDÉSEIT IS.
TEGYEN LÉPÉST A NYUGALMA, BIZTONSÁGA, 
A BÉKÉS ÉS KIEGYENSÚLYOZOTT IDŐSKOR ÉRDEKÉBEN!
ÉLJEN ÚGY, AHOGYAN AZT FIATALKORÁBAN MEGÁLMODTA!

ANYAGI BIZTONSÁG 
MEGBÍZHATÓSÁG
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK! 
AZ ELSŐ LÉPÉS A BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSÉHEZ EZEN TELEFONSZÁM 
FELHÍVÁSA: 06-30/968-0660 /Ügyfélszolgálatunk/
A MAGYAR ÉLETJÁRADÉK PROGRAM HIVATALOS WEBOLDAL, AHOL 
TÖBBET MEGTUDHAT TÁRSASÁGUNKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSAINKRÓL: 
WWW.NEMZETIELETJARADEK.HU
CÉGÜNK HIVATALOS E-MAIL CÍME: magyareletjaradek@gmail.com
A TÁJÉKOZTATÁS NEM TELJESKÖRŰ!
TISZTELETTEL: MAGYAR ÉLETJÁRADÉK PROGRAM 
          KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG



392018. 15. szám inFormációk – hirdetés

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában 
(Kaszásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt nyújt dr. Tósoky Balázs ügy-
véddel, minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. Érdeklődni a 
367-8791-es telefonszámon lehet.
• Dr. Tósoky Balázs ügyvéd augusztusban szünetelteti az ingyenes jog-
segélyt a Bécsi út 77-79. szám alatti Fidesz irodában. 
• Dr. Kővári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélye a Táborhegyi Népházban 
(Toronya utca 33.) augusztusban szünetel.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választóke-
rület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát 
tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdű-
lő utca 7. Előzetes bejelentkezés szükséges 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 nyújt dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezetének Váradi ut-
ca 17. szám alatti irodájában az ingyenes jogi tanácsadás augusztus 
hónapban szünetel. 
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács-
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 
16. szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar 
utca 11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges 
a 06-30-546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első 
hetében, hétfőn 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap utolsó 
hetében, csütörtökön 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerü-
leti irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első heté-
ben, hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodá-
jában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden 
második héten, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a 
budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés 
szükséges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából a dr. Hecsei Pál 
ügyvéd által tartott ingyenes jogi tanácsadás a Hímző utca 1. szám alatt 
augusztusban szünetel.
in gye nes ta nács adás ok a csil lag he gyi pol gá ri Kör egye sü let nél

a csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden hó-
nap második csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán Lász-
ló Tibor ügyvéd tartja. Az építési tanácsadást pedig Jánosi János épí-
tész. Bejelentkezés legkésőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 
06-70-967-1493 irodavezetői telefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com 
honlap: www.csipke.info/Postafiók
A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve 
templom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdések-
ben minden hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentke-
zés dr. Léder Rózsánál, 06-30-883-2123.)
családjogi tanácsadás – mediáció: minden hónap második  csütörtö-
kén 16 órától  dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja.( Előzetes bejelentke-
zés:  06-70-967-1493)
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Professzionális társasházkezelés
Az önkormányzati ingatlanok mellett az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 
vállalja olyan társasházak professzionális kezelését is, melynek lakói 
úgy érzik, hogy nem megfelelően képviselik érdekeiket.
Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. kezeli – egyebek mellett – a kerületi ön-
kormányzat tulajdonában álló, jellemzően társasházakban lévő lakáso-
kat és helyiségeket. Az intézmény rendszeresen kap megkereséseket a 
lakóktól különböző társasházi problémákkal kapcsolatban. A kérdések 
és problémák leggyakrabban a társasház általános működésével, a kö-
zös képviselő kötelező feladataival, illetve a társasházak környezetének 
problémáival kapcsolatosak.
A Vagyonkezelő minden problémára szakmailag megfelelő választ kínál, 
a nem a társaság hatáskörébe tartozó ügyekben pedig ellátja a lakókö-
zösség képviseletét más önkormányzati szervek eljárásaiban. Az intéz-
mény elsődleges célja, hogy a közösséget érintő probléma a lehető leg-
hamarabb megoldásra kerüljön.
A társasház-kezelési szolgáltatások részét képezik – többek között – 
a közgyűlések előkészítése és lebonyolítása, a megszületett határoza-
tok végrehajtása és végrehajtatása, illetve a tulajdonosok által közösen 
igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az egyes ingat-
lanok átvétele után felmérik a társasház műszaki állapotát és vállalják 
a karbantartási és felújítási munkálatok megtervezését, azok elvégzé-
sének pályáztatását, illetve a munka műszaki és szakmai felügyeletét.
Átvételkor a házzal kapcsolatos összes irat és nyilvántartás ellenőrizésre 
kerül, az adatokról rendszeres tájékoztatást kapnak a tulajdonosok és a 
ház számvizsgáló bizottsága is. A lezárt évekről elszámolás készül, mely 
közérthető formában hozzáférhető a társasházban élők számára, meg-
könnyítve ezzel az olykor bonyolult és összetett pénzügyi beszámolót.
Részletesebb információ az Óbudai Vagyonkezelő központi telefonszá-
mán: +36-1 430-3460, vagy az info@ovzrt e-mail címen kérhető.




