
Befejeződött az új közösségi tér kiala-
kítása. Újra birtokba vehetik a parkot 
és a parkolókat a környéken élők. 

A BKK tervei szerint ősztől átszállás 
nélkül elérhető lesz a Szent Margit 
Kórház a kerület északi részéről.

„Közösségi torna a szabadban” címmel új 
közösségi sportprogramot indít az önkor-
mányzat minden kedden és csütörtökön. 
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Családbarát foglalkoztatás
Igazán baráti környezetben, a Magyar 
Állami Operaház Székely Bertalan-ter-
mében adták át július 19-én az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Családbarát 
Munkahely díjait, amelyek egyikét ismét 
az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkozta-
tási Központ nyerte el. Bővebben a 11. oldalon

R endezett, esztétikus és korszerű – 
ilyen lesz a békásmegyeri vásárcsar-

nok és környezete, melyet a tervek szerint 
2019 első negyedévében adnak át. A beru-
házáshoz banki hitel felvétele szükséges, 
az önkormányzat képviselő-testülete nagy 
többséggel támogatta a megvalósításhoz 
szükséges fejlesztési források biztosítását 
a július 14-ei ülésen.        Tudósítás a 4. oldalon

Az önkormányzat szándéka 
szerint megújul 

a békásmegyeri piac

A Megasztár tehetségkutató-versenyt 
10 éve megnyerő fiatal énekesnő tö-

retlen népszerűségnek örvend. Először lé-
pett fel óriási sikerrel az Óbudai Nyár 
programjában, az ingyenes Fő téri koncert-
sorozatban július 15-én.        Interjú a 3. oldalon

Fergeteges
Rúzsa Magdi koncert

G yászperccel kezdődött a 
mérkőzés, Pék úr tiszteleté

re. Szinte nem kapok levegőt, 
olyan váratlanul ér ez. Talán csak 
azért, mert évek óta nem jutott az 
öreg az eszembe. Pék úr fénykora 
az „én időmre” esett, ő volt a csa
pat főszurkolója, mindenhová el
jött velünk. És kivétel nélkül min
den meccs előtt rejtélyeskedve fél
rehívott és megkérdezte: Nyernek, 
Péterkém? És én komolyan, kivé
tel nélkül mindig azt válaszoltam: 
Nyerünk, Pék úr. Ettől ő kivétel 
nélkül mindig megnyugodott, és később sose 
kérte tőlem számon. Alacsony, csúnya em
ber volt, valahogy ferdén állt mindene, kacs
kán, a lábától a vállán át a fogáig. De a sze
me folyton csillogott, mint akit épp öröm ért; 
teli volt nőtörténetekkel, melyeket nem me
sélt végig, csak viszolyogtatóan, sőt, hány
ingerkeltően jelzett. Pék volt a foglalkozása, 
ezért hívtuk így, a rendes nevét nem is is
mertem. Bandi bácsi, hallom most. Érdekes, 
hogy leszoktak a Pék úrról. Szólhattak volna 

a temetés miatt. Pék úr öröknek tetszett. 
Szóval tehát mégsem örök.

A gyászperc a futballpályákon elviselhe
tetlenül hosszú.

Két nappal később, hétfőn ugyanitt, 
ugyanúgy állok a korláthoz támaszkodva. 
Ugyanazt látom. Mintha el se mozdultam 
volna, mintha örökké ott állnék, ott a csil
laghegyi pálya szélén, a napsütésben. 
Mintha én lennék a megtestesült szurkoló 
maga. Annak van ez a sajátos örökléte.

Utazás a tizenhatos mélyére
(részlet)

Meghalt Esterházy Péter Kossuth-díjas író, Budapest díszpolgára. Az íróra a Petőfi Irodalmi Múze-
umban közös gyertyagyújtással emlékeztek. Temetése augusztus 2-án 11 órakor lesz Gannán, az Es-
terházy-mauzóleumban a család sírhelyén. (Nekrológ a 17. oldalon)

Elhunyt Esterházy Péter

Színház a kertben: Párterápia a Társaskörben – 19. oldal
Partmozi a Fellini Római Kultúrbisztróban – 13. oldal

Új gyalogátkelő
A Pünkösdfürdő utcában épül az önkor-
mányzat beruházásában új, biztonságos 
gyalogátkelő, mely a Medgyessy Ferenc 
Általános Iskolába igyekvő gyermekek és 
szüleik közlekedését is segíti.

Részletek az 5. oldalon

Átadták a turistaközpontot
Kilátót avattak és átadták a turistaházat a 

Hármashatár-hegyen. A fenyőgerendák-
ból épült, nyolcszögletű, négy méter ma gas ki-
látóból remek panorá-
ma nyílik a fővárosra. 
Beszámoló a 15. oldalon
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ÓBUDAI NYÁR JÚNIUS 4.–AUGUSZTUS 28. 

Az Óbudai Nyár programjai-
ban a Platán Könyvtár egyéb 
színvonalas rendezvényei 
mellett egy különösen érde-
kes előadássorozattal hívja 
fel magára a figyelmet. Július 
5-én hangzott el dr. Tóth Esz-
ter Zsófia történész „Nem 
csak nőknek, nem csak nők-
ről” összefoglaló címen be-
harangozott három előadásá-
nak első darabja, ezúttal „Ká-
dár leányai” címen. 

Igazán érdekes előadást 
hallgathattak, illetve az 

elhangzottakról kötetle-
nül beszélgethettek azok, 
akik július 5-én az immár 
szokásosan hangulatos 

szabadtéri helyszínen 
részt vettek dr. Tóth Esz
ter Zsófia történész első 
előadásán a Platán 
Könyvtár ízléses kerti bú-

torokkal berendezett ud-
varán. A Kádár-korszak 
egyes korszakait és jól 
megválasztott témaköreit 
felölelő sorozat elhang-
zott előadását még továb-
bi kettő hasonlóan érde-
kesnek ígérkező téma kö-
vette, követi: július 12-én 
„Szex és szocializmus”, 
majd augusztus 2-án 18 
órától „Elérhető álom a 
balatoni nyár” címen.

Munkás 
hétköznapok

Noha az előadó dr. Tóth 
Eszter Zsófia kutatásai, 
életút-interjúi már legalább 
egy évtizede a korszak 
említett kérdéseit érintik, a 
három előadás témája 
azért sem előzmény nélkü-
li, hiszen az elmúlt hóna-
pokban, májusban és júni-
usban volt látható ugyan-
csak a Platán Könyvtárban  

a „Három Műszak–Mun-
kás hétköznapok, derűs 
ünnepnapok az Óbudai 
harisnyagyárban” című fo-
tókiállítás, melynek beve-
zető előadását szintén a 
történész tartotta. 

A mostani előadás alap-
jául szolgált az előadó 
2010-ben megjelent, „Ká-
dár leányai” című könyve, 
amely történelmi források 
és interjúk felhasználásá-
val mutatja be a nők ön-
magukról és másokról va-
ló elképzeléseit a szocia-
lista időszakban. A 
könyvből és a Platán 
Könyvtárban elhangzot-
tak alapján is bepillantha-
tunk a korszak munkás-
nőinek mindennapi életé-
be, és a történeteket olvas-
va, hallva talán a sajá-
tunkhoz hasonló élethely-
zetekre ismerünk, vagy 
megidéznek bennünk 
olyan emlékeket, amilye-
nekről szüleink vagy 
nagyszüleink elbeszélése-
iben hallottunk. 

Kérdések özöne
Az előadáson is felme-

rültek olyan kérdések, 
minthogy: miért nem sike-
rült pesti udvarlót fognia 
egy munkásszállón lakó 
lánynak, aki csipke bu gyi-
ban ment randevúzni(?); 
miért ferdült el Vékony 
Rózsi traktorista lány képe 
a falon(?); mikor jártak 
fodrászhoz az országgyű-
lési képviselőnők(?); miért 
mondta el Losonczi Pál-
nak egy képviselőnő a 
„Sétálunk, sétálunk, egy 
kis dombra lecsücsülünk” 
kezdetű mondókát(?); 
vagy milyen fényképeket 
nézegettek a lakótelepi 
bisztróban a Falfúró című 
filmben(?).

A Platán Könyvtár elő-
adásai ingyenesen meg-
hallgathatók a könyvtár 
kertjében. (Cím: Arató 
Emil tér 1; bejárat a Ka
dosa utcáról).        Bodzay

Kádár leányai – előadások a Platánban

Táborhely Horányban
A téma iránti érdeklődést mutatja, hogy az eddigiek-
től függetlenül a Kassák Múzeumnban is látható volt 
az elmúlt hónapokban egy hasonló témával foglalko-
zó kiállítás „Munkáskultúra a Duna partján” címen, 
amelynek tárgya azonban egy korábbi időszak, a ko-
rabeli nőmozgalom, illetve a Természetbarátok Turis-
ta Egyesülete és a Szentendrei-szigeten kialakított 
horányi táborhelynek a munkáskultúrában betöltött 
szerepét vizsgálta a két háború közötti időszakban.

Szavakat fúvok
Dunai Tamás augusztus 25-én 18 órakor kezdődő 
zenés irodalmi estjén (a Platán kertjében) verseket 
hallhat a közönség francia sanzonnal, klarinét- és 
szaxofonjátékkal fűszerezve. 

Pál Feri atya: Én, Mi, Mindenki című előadásán az önmeg-
valósítás három dimenziójáról, valamint életünk ide kap-
csolódó dilemmáiról beszélt a Platán Könyvtár kertjében

Negyed évszázada a magyar népzenei élet igényesen alkotó, elismerten népszerű együt-
tese a Csík zenekar. Az együttes július 22-ei ingyenes Fő téri koncertjén még az is táncra 
perdült, „aki nem akart”

A Csík elhúzta mindenki nótáját

JAZZ És swING GöröG TolMáCsolásBAN. A The speak-
easies swing Band Thessalonikiben alakult. A hamar népsze-
rűvé vált zenekar a ’30-as évek jazz, swing stílusának fiatal, 
elismert tolmácsolója június 17-ei Fő téri koncertjén hozta 
lázba a közönséget

Fotó: Sánta Balázs

Fotók: Antal István
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- Mennyire ismeri 
Óbudát? Szokott olykor a 
kerületben járni? Esetleg 
van-e kedvenc környéke? 

- Igen. Nagyon szere-
tem a Római-partot, ott a 

kedvenc keszeg sütőm. 
Szeretem a Duna melletti 
lezser hangulatot. Lenyű-
göző számomra a régi Ró-
mai Amfiteátrum, szíve-
sen fellépnék egyszer ott.

- Milyennek találta az 
óbudai koncert helyszí
nét és a közönséget?

- Nagyon jó hangulatú 
koncert volt, úgy láttam a 
közönség is jól érezte magát.

- Egész évben ilyen sű
rű a programja? Mikor 
tud szabadságra menni? 

- Nagyon sok a koncert, 
egész nyáron az ország leg-
távolabbi tájaira is eljutunk. 
Ősszel folytatódik Presser 
Gáborral az Angyal mel-

lettem turné, november 5-
én Budapesten is látható 
lesz, illetve novembertől in-
dul a Pesti Színházban, im-
már hatodik évadban a 
Magdaléna rúzsa estem. 
Természetesen azért nya-
ralni is eljutok majd.

- A nyár további ré
szében merrefelé kon
certezik?

- Irány a Balaton, au-
gusztus 12-én Siófokon a 
Plázson, szeptember 9-én 

pedig a Budapest Park-
ban, de folyamatosan kon-
certezünk október 1-ig.

- Máskor is szívesen 
színpadra lép majd ná
lunk?

Természetesen, ha van 
lehetőség, jövünk kon-
certezni.

Szeberényi

Fergeteges Rúzsa Magdi koncert Óbudán

Eredetileg a kellemes nyári 
estében a Zichy udvarban 
örülhetett volna a közönség 
annak az ősbemutatónak, 
amely a tangó történetét kí-
vánta megmutatni, de végül 
az Óbudai Kulturális Központ-
ban tartott előadásban sem 
csalódhatott a közönség. 

Az esős és szeles idő-
járásra való tekintet-

tel a Tangó sztori című 
elődadást július 16-án 
nem az eredetileg meg-
hirdetett helyen, a Zichy 
udvarban tartották, ha-
nem az Óbudai Kulturális 
Központ színháztermé-
ben. Aki nem ijedt meg a 
helyszínváltozástól, an-
nak különleges zenetör-
téneti élményben lehetett 
része ezen a kiemelkedő 
eseményén. 

Az esten az Argentína 
nemzeti büszkeségének, 
a világszerte imádott tan-
gónak évszázadokon és 
kontinenseken oda-visz-
sza átívelő izgalmas tör-
ténetét mutatták be a mű-
faj legavatottabb külföldi 
és hazai képviselői. Az 

előadás izgalmas zenei 
utazása a XIII. századi 
spanyol egyházi zenétől, 
a kubai autentikus haba-
nérán át, a francia sanzo-
non keresztül, egészen a 
XX. századig, a tangó 
igazi aranykoráig tart.

A látványos ősbemutató 
szereplői és résztvevői vol-
tak: Estefania Avilés opera-
énekes (Mexikó), Kútvöl
gyi Erzsébet színésznő 
(Kossuth-díjas, érdemes 

mű vész), Doma hidy Lász
ló operaénekes (Európa 
Hangja), Ale jand ro Szabo 
bandoneon művész (Bue-
nos Aires-Madrid), Angela 
Calvo Ríos blockflőte (Ko-
lumbia), Kutik Rezső gitár-
művész, a Cantigas Quin-
tett, La Movida zenekar 
(Kuba), a Tango Har mony 
tradicionális tangózenekar, 
Lucas Mo lina Gazcón és 
Somos Judit világbajnok 
tangótáncos pár (Argentí-

na) és vendégeik, Leandro 
Palou, Maria Tsi tsiani, 
Szeghalmi Endre és Ser
bán Andrea, valamint Far-
kas Erika narrátor (MTVA). 
Az előadást rendezte Bőhm 
György, művészeti tanács-
adója Sylvia Leidemann 
(Ar gentína) volt.

A programot támogat-
ta az Argentin Nagykö-
vetség, valamint a Kubai 
Köztársaság Magyaror-
szági Nagykövetsége, a 
Spanyol Királyság Nagy-
követsége és a Budapesti 
Cervantes Intézet.

Színházterembe vonult a Tangó sztori 

Több mint tíz éve a magyar zenei élet meghatározó alakja. 
Művészetét már számos díjjal elismerték. legutóbb, néhány 
héttel ezelőtt megkapta az Év női előadójának járó elisme-
rést is. Az Óbudai Nyár történetében először lépett színpad-
ra Rúzsa Magdi a Fő téren július 15-én, nem meglepő módon 
óriási sikerrel. A népszerű énekesnőt az óbudai fellépés 
után, nyári nagy koncertkörútja közben értük utol. 

Fotók: Antal István

Megjelenésünk
Lapunk következő szá-
ma augusztus 12-én, 
pén te ken jelenik meg. 
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Bús Balázs polgármester és 
az önkormányzat vezetése 
elkötelezett a Heltai Jenő té-
ri piac és környezetének tel-
jes megújítása mellett, 
melynek építési engedéllyel 
rendelkező tervei már elké-
szültek, jelenleg a kiviteli 
tervek kidolgozása zajlik. 

Az új békásmegyeri 
vároközpont és a vá-

sárcsarnok mielőbbi meg-
valósítása érdekében a 
képviselő-testület 4 milli-
árd forint banki hitel felvé-
teléről döntött, melyet a 
képviselők nagy többsége 
támogatott. (A piac és a 
környező területek fejlesz-
tése mellett szavaztak a Fi-
desz, a KDNP, az MSZP 
és a Jobbik képviselői, míg 
az Együtt és a PM politi-
kusai nem támogatták az 
előterjesztést – a szerk.) A 
hitelfelvételhez a kormány 
jóváhagyása is szükséges.

Másfél évtizede 
elavult

- Legalább 1998 óta, 
ha nem régebben napi-
renden van már a békás-
megyeri vásárcsarnok és 
környezetének rendbeté-
tele a tesület előtt – em-
lékeztetett Puskás Péter 
alpolgármester az előz-
ményekre. Sajnos saját 
erejéből az önkormány-
zat nem tudja az össze-
sen 5,3 milliárd forintos-
ra becsült projekteket 
megvalósítani. Mint ki-
derült: a fejlesztések ér-
dekében évek óta lobbi-
zik a polgármester. A be-
ruházáshoz a tavaly biz-
tosított, mintegy 1,3 mil-
liárd forintos kormány-
zati támogatás mellett 
más állami vagy Európai 
Uniós forrás jelenleg 
nem áll rendelkezésre, 
ezért szükséges a banki 
hitel felvétele. A fenn-
maradó fél milliárd fo-
rintot a fővárosi TÉR-
KÖZ pályázatból tervezi 
finanszírozni az önkor-
mányzat. 

Képviselői kérdésre Pus-
kás Péter ismételten hang-
súlyozta: nem a befektetett 

pénz visszatérülése a fő 
cél, hanem az, hogy a vá-
rosrész fejlődjön, gyara-
podjon, szépüljön. Aggo-
dalomra nincs ok, a piac 
most sem veszteséges, tel-
jes kihasználtsággal mű-
ködik. A fejlesztés után is 
„meg kell állnia a saját lá-
bán”. Nem szándékoznak 
bérleti díjat emelni, legfel-
jebb minimális mértékben 
differenciálni. 

Mi lesz itt, 
és mikorra?

Jelenleg a beruházás 
előkészítő munkálatai, 
valamint a kiviteli terve-
zés folyamata zajlik. 
Ősszel kiírják a közbe-
szerzéseket, majd jövő 
év elején megköthetik a 
kiviteli szerződéseket. 
Az építkezés két ütem-
ben történik majd, hogy 
a piac folyamatosan üze-
melhessen. Előrelátható-
lag a megvalósításhoz 24 
hónapra lesz szükség. 
Még idén megkezdik a 
műszaki és régészeti elő-
készítést, és ideiglenes 
piacot létesítenek. 

A csarnok a jelenlegi 
vállalkozói piac helyén 
épül meg. Az elfogadott 
tervek szerint „egy fedett-
nyitott őstermelői piaccal, 
pavilonos jellegű kiske-

reskedelmi, szolgáltatói, 
vendéglátó funkciójú épü-
letrészekkel rendelkező 
piaccsarnok épül, mely-
hez egy 2 ezer 500 négy-

zetméteres nyitott, árká-
dos terekkel lehatárolt, 
többfunkciós burkolt tér 
kapcsolódik.” A piac alatt 
pedig egy 190 férőhelyes 

mélygarázst létesítenek. 
A teljes beruházás előre-
láthatólag 2019 elejére ké-
szül majd el. 

Szeberényi Csilla 

Az önkormányzat szándéka szerint 
megújul a békásmegyeri piac

A z önkormányzat tá-
mogatja a családba-

rát, házasság- és gyer-
mekpárti társadalmi kör-
nyezet megteremtését,  
lehetőségeihez mérten 
minden területen segíti a 
kerületben élő családo-
kat. Ezért 2013 óta az új-
szülötteket egy üdvözlő-

lap kíséretében 5 ezer fo-
rint értékű utalvánnyal 
köszönti, amennyiben a 
gyermek vagy a gyerme-
kek születésekor leg-
alább egyik gondozó 
szülője a III. kerületben 
bejelentett lakcímmel 
rendelkezik, és itt életvi-
telszerűen tartózkodik. 

Ezt a támogatást az ön-
kormányzat az idei költ-
ségvetési évben, a képvise-
lők döntése alapján szep-
tembertől 10 ezer forintra 
emeli, továbbá kiegészíti 
(az augusztus 1-jét követő-
en születettek esetében) 
egy féléves Képmás Csa
ládmagazin előfizetéssel. 

Dupla ajándék a születendő gyermeknek
Fotó: Antal István
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A lezárások megszűnésével 
a környéken élők újra bir-
tokba vehetik a parkot és a 
parkolókat a lakóházak kör-
nyékén. Az öntözőrendszer 
is hamarosan elkészül, ezál-
tal a füvesítésre előbb lesz 
lehetőség.

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

2013-ban sikerrel pályá-
zott a főváros TÉR_KÖZ 
elnevezésű pályázati ki-
írására, és 385 millió fo-
rint támogatást nyert a 
„Multifunkciós közössé
gi tér Békásmegyeren” 
elnevezésű projektjéhez. 
A projekt keretén belül 
már 2015-ben elkészült 
a Heltai Idősek Klubja, 
mely azóta nagy népsze-

rűségnek örvend, szá-
mos programmal teszi 
színesebbé a békásme-
gyeri lakosság minden-
napjait. 

Március eleje óta tar-
tottak a Heltai Jenő tér-
Madzsar József utca-Bá-
lint György utca-Füst Mi-
lán utca által határolt lakó-
terület parkolóinak, sétá-
nyainak, járdáinak és tér-
bútorainak megújító mun-
kálatai. A rehabilitációnak 
köszönhetően számos új 
funkcióval bővült a tér. 

Milyen változások 
történtek a területen?

A lezárások megszűné-
sével a környéken élők újra 
birtokba vehetik a megszo-
kott parkolóhelyeiket a kor-
szerű technológiával felújí-
tott parkolóban. A téren át-
futó sétányokat a már kita-
posott nyomvonalak alap-
ján, különböző burkoló-
anyagokkal tervezte meg a 
tervező, annak érdekében, 
hogy a jövőben mindenki 
kényelmesebben juthasson 
el az úti céljához. A lakó-
épületek előtt elhelyezkedő 
járdák, valamint a Szolgál-
tatóház folyosói is új bur-
kolatot kaptak. Katasztró-
favédelmi felvonulási útvo-
nal kiépítésére is sor került, 
mely a jövőben a mentési 
munkákat fogja megköny-
nyíteni. Különféle ülőal-
kalmatossággal bővült a 
tér, így minden korosztály 
megtalálhatja a számára 
ideális pihenőhelyet. 

A környéken visszatérő 
problémát jelentett a hul-
ladékgyűjtés, ezért a sze-
lektív és kommunális hul-
ladéktárolók nagyobb 
számban lettek elhelyezve 
a lakóházak közelében, il-
letve a sétány mentén.  

Két szökőkút is helyet 
kapott, melyek változatos 
víz- és fényjátékukkal nö-
velik a tér esztétikusságát, 
az egyik szökőkút a Szol-
gáltatóház belső teréhez 
közel helyezkedik el, a má-
sik a Madzsar József utca 
1. lakóépületénél található. 

Az öntözőrendszer is 
hamarosan elkészül, 
ezáltal a terület füvesí-
tésére a vártnál előbb 
lesz lehetőség. Már ki-
választották azt a közel 
kétszáz fát és több ezer 
tő cserjét, melyek a tér 
növényállományát fog-
ják gazdagítani. A mun-
kálatok ütemezésében fi-
gyelembe kellett venni 
az évszakok sajátossága-
it, és alkalmazkodni kel-
lett a növények termé-
szetes igényeihez. Ezért 
október végére várható, 
hogy a tervezett tájépíté-
szeti munkálatok is befe-
jeződnek. 

A projektet vezető 
Óbuda-Békásmeg yer 
Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. köszöni a környéken 
lakóknak, hogy a mun-
kálatokat türelemmel és 
megértéssel fogadták.

Megszűntek a lezárások Békásmegyeren

Fotók: Sánta Balázs

Óbuda-Békásmegyer önkor-
mányzatának beruházásában 
új, biztonságos gyalogátkelőt 
alakítanak ki a Pünkösdfürdő 
utcán, a Hotel Hunor főbejára-
tánál lévő csomópontban.

A Pünkösdfürdő utcán, 
a Hotel Hunor főbe-

járatánál lévő csomópont-
ban, a Medgyessy Ferenc 
Általános Iskola vonalá-
ban egy 3 méter szélessé-
gű, középszigettel kialakí-
tott, kijelölt gyalogátkelő-
helyet alakítanak ki Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának megbízásá-
ból. Az új átkelő biztonsá-
gosabb átjutást tesz majd 
lehetővé az iskolába igyek-
vő gyerekeknek és szüle-

iknek. A gyalogátkelő és a 
középsziget kialakításá-
hoz a meglévő burkolatot 
át kell építeni, emiatt 85 
méter hosszon burkolat-
szélesítés és szegélykor-
rekció szükséges a Pün-
kösdfürdő utcában, emiatt 
kisebb forgalomkorláto-
zások lehetnek a követke-
ző két hétben ezen a sza-
kaszon.

A Pünkösdfürdő utca 
déli oldalán, a csomópont 
keleti oldalán lévő busz-
megállót áthelyezik, az új 
gyalogátkelőhely után 5 
méterrel kezdődik majd a 
felfestés.

A munkálatok befeje-
zésének várható időpont-
ja 2016. augusztus 15.

Új gyalogátkelő épül 
a Pünkösdfürdő utcában
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Az önkormányzat már tavaly 
javasolta, hogy a 160-as, 260-
as buszok belső végállomása 
a Bécsi úton legyen. A BKK 
tervei szerint ősztől átszállás 
nélkül elérhető lesz a kórház 
a kerület északi részéről.

Január közepétől válto-
zott Budán a villamos-

közlekedés, és ezzel egy 
időben jelentős változások 
voltak a buszok közlekedé-
sében is. A 160-as, 260-as 
és 260A buszjáratok nem 
érintik a Szent Margit Kór-
házat, a kerület északi ré-
széről, Csillaghegyről, Bé-
kásmegyerről, illetve a Bé-
csi út térségéből csak át-
szállással lehetett eljutni a 
fekvőbeteg-intézménybe.

Az önkormányzat veze-
tői számos egyeztetést 
folytattak a BKK illetéke-
seivel a tömegközlekedést 

érintő változtatásokról. A 
Szent Margit Kórház Bé-
kásmegyer felőli átszállás-
mentes elérésének biztosí-

tásával kapcsolatban Bús 
Balázs polgármester írás-
ban és személyesen fordult 
a Budapesti Közlekedési 

Központ illetékeseihez. A 
kezdeményezést Tarlós 
Ist ván főpolgármester is 
támogatta.

Társadalmi 
egyeztetés

A BKK társadalmi 
egyeztetésre bocsátotta a 
három említett buszjárat 
tervezett módosítását. A 
kórház északi irányból tör-
ténő megközelítésére a 
BKK azt a megoldást java-
solta egyeztetésre, hogy a 
160-as, a 260-as és a 260A 
autóbusz útvonala a lenti 
térkép szerint módosul, 
vagyis a buszok a Vörösvári 
úti járóbeteg-szakrendelőt 
elhagyva a Váradi utcából 
kanyarodnak, majd a Bécsi 
úton érik el a kórházat. A 
járatok a Bécsi úton, a kór-
ház előtti öblösített részen, 
a jelenlegi parkolóban for-

dulnak meg, majd a Bécsi 
úton visszatérnek a mai vo-
nalvezetésükhöz.

A BKK a kórház kiszol-
gálását úgy tervezi, hogy az 
első járat munkanapokon 8, 
hétvégén 9 órára érje el az in-
tézményt, az utolsó járatok 
pedig – a tervek szerint – 20 
óra körül induljanak a kór-
háztól. A fentebb említett 
időszakon kívül az autóbu-
szok a jelenlegi vonalvezetés 
szerint közlekednek, vagyis 
nem térnek be a kórházhoz. 
Hogy a buszok megfordul-
hassanak, a kórház térségé-
ben forgalomtechnikai be-
avatkozások szükségesek.

(A térképen látható ter
vekkel kapcsolatban a 
BKK a weboldalán várják 
az észrevételeket augusz
tus 3-ig. A változásokat a 
tervek szerint még idén 
ősszel bevezetik.)

Ősztől a Margit kórházig járhatnak a buszok

Meglepő módon, lakossági 
kérésre nem lesz fitnesz-
park a Városfal utcai rétnél, 
a fejlesztés a kerület más ré-
szén valósul meg. 

Az egészségmegőrzés 
szempontjából ki-

emelt szerepe van a rend-
szeres testmozgásnak. 
Magyarországon a felnőtt 
lakosságnak csak a 10-15 
százaléka sportol rend-
szeresen, pedig az egész-
ség megőrzésének egyik 
legfontosabb eszköze a 
mindennapos sportolás, 
melyet leginkább a köny-
nyen hozzáférhető és in-
gyenes létesítményekkel 
lehet vonzóvá tenni. A 
helyben biztosított ingye-
nes sportolási lehetőségek 
az ott élő közösségek szá-
mára nagy előrelépést je-
lenthetnek az aktív életvi-
tel gyakorlása terén.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata fitnesz-
parkok létesítésével kí-
ván a kerületi lakosság 
számára ingyenes spor-
tolási lehetőséget bizto-
sítani az egészséges élet-
mód folytatására.

Igény pedig van 
a fitneszparkokra

Már 2013-ban megjelent 
egy szavazólap az Óbuda 
Újságban. Akkor az iránt 
érdeklődtek, hogy a III. ke-
rületi lakosság 11 helyszín 
közül melyeket találja al-
kalmasnak fitneszpark lé-
tesítésére. A lakossági tá-
mogatottság alapján, négy 
helyen épülhetett fitnesz-
park. Egy évvel később 
újabb felmérés indult, 

melyben szabad elképzelés 
alapján mindenki elmond-
hatta, hogy mely területe-
ken tart igény arra, hogy 
fitneszpark létesüljön, és 
melyeken nem látna szíves 
fitneszparkot. Összesen 91 
helyszínjavaslat, és több 
mint 450 lakossági megke-
resés érkezett a felmérés 
során. Azok a helyszínek 
maradhattak a listán, ame-
lyek önkormányzati (eset-
leg fővárosi) tulajdonban 
vannak, közműszolgálta-
tók vezetékei, kábelei nem 
futnak a terület alatt, illet-
ve nincsenek útban ka-
tasztrófavédelmi szem-
pontból. De ugyanígy 
szem előtt kellett tartani az 
örökségvédelmi és kerté-
szeti szempontokat is.

Az említett 91-ből végül 
11 helyszínt találtak alkal-
masnak a szakemberek, 
szem előtt tartva, hogy a fit-
neszparkok ne egymás he-
gyén-hátán létesüljenek. 
Ezt követően már lehetőség 
volt egy, a fitneszparkok te-
lepítéséről szóló ütemterv 
készítésére. (Az ütemterv 
2015-től elérhető az obuda.
hu, valamint az obvf.hu ol
dalakon.)

Nem lett 
volna zavaró

A beérkezett javasla-
tok alapján a lakosság 
üdvözölte volna egy fit-
neszpark létesítését a Vá-
rosfal utcai réten, ám az 
idei évben az építkezési 
munkálatok előkészítése 
során az önkormányzat 
komoly akadályba ütkö-
zött. A környéken élők kö-
zül páran tiltakozásukat 
(dr. Virágh Ferenc ügyvéd 
írt levelet több lakótársa 
nevében az önkormány-
zatnak) fejezték ki a fit-
neszpark megépítése el-
len. Ez azért volt meglepő 
az önkormányzat számá-
ra, mert a fitneszpark 
megépítése már több 
mint egy éve ismert volt, 
és ez idő alatt nem érkezett 
negatív észrevétel a beru-
házással kapcsolatban. A 
fitneszparkkal kapcsolatos 
félelmek között kiemelten 
az szerepelt, hogy feltehe-
tően nagyobb létszámú 
közönség fogja felkeresni, 
s emiatt, valamint az esz-
közök használata miatt is 
állandó zajra, hangosko-
dásra lehet számítani. Az 
elmúlt évek tapasztalata 

ellenben azt mutatja, hogy 
a fitneszparkok környé-
kén nem jellemző a zava-
ró, hangos magatartás-
forma, hiszen leginkább 
az idősebbek látogatják 
ezeket a parkokat. A fiata-
labb korosztály leginkább 
a work out eszközökkel is 
ellátott fitneszparkokat 
preferálja. A visszajelzé-
sek alapján elmondható, 
hogy ezekbe a parkokba 
látogató sportolni vágyó 
fiatalok kulturáltan visel-
kednek, tehát nem zavar-
ják a környéken lakók 
nyugalmát.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának alap-
elve az, hogy a helyi lakos-
ság akarata ellenére nem 
valósít meg olyan fejlesz-
tést, mely a kerület más ré-
szein kivitelezhető. A Vá-
rosfal utcai rétnél egy ha-
gyományos fitneszpark lé-
tesülhetett volna. A kivite-
lezés meghiúsulásával a 
helyi lakosság aktív élet-
módot élő tagjainak a jö-
vőben is – fent ismertetett 
okok miatt – nélkülözniük 
kell a lakhelyükhöz közel 
eső, aktív pihenést szolgá-
ló eszközöket.

Lakossági kérésre nem lesz fitneszpark a Városfal utcában
Az önkormányzat leállította a sportpark építését 

Fotó: Antal István
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Elsősorban lakótelepi öve-
zetről beszélhetünk Dóra 
Csaba (Fidesz-KDNP) 7. szá-
mú választókerülete eseté-
ben, amely a Bogdáni úttól 
északi irányban a kaszásdű-
lői lakótelepet foglalja magá-
ban. Ezen a területen sok 
minden megújult az elmúlt 
években, de a jövőre nézve is 
látszanak elképzelések. Az 
önkormányzati képviselőt a 
választókerülete elmúlt mint-
egy két évnyi fejlesztéseiről 
és a tervekről kérdeztük.

- A lakókörnyezetet 
érintően milyen fejleszté
sek, beruházások történ
tek az elmúlt időszakban, 
a választókerületébe tar
tozó kaszásdűlői lakóte
lep térségében?

 A Búza utca és a Zab 
utca találkozásánál már na-
gyon régen várták a kör-
nyéken élők egy biztonsá-
gos gyalogos átkelő létesí-
tését. Nagyon sokan járnak 
arra a HÉV Filatorigát 
megállójához a munka-
helyre való közlekedés ér-
dekében, ami eddig nem 
volt teljesen egyszerű és 
biztonságos. Ez egy régóta 
húzódó probléma, ami az 
átkelőhely megépítésével 
megoldódott. Ugyanakkor 
elkészült fővárosi beruhá-
zásban a Szentendrei úton 
is a nagy átkelőhely, ami 
pedig az aluljárón keresztül 

a lépcsős közle-
kedést váltja ki az 
időseknek és a 
babakocsisok-
nak. A tavalyi év 
ezen kívül arról 
szólt, hogy beve-
zettük a kerület-
ben a fizető par-
kolást, melynek 
határa éppen a kaszásdűlői 
lakótelep szélén van. Sejte-
ni lehetett ugyan, hogy 
Belső-Óbudáról kijjebb 
szorulnak a városba kintről 
bejövő autósok, akik nem 
kívánnak fizetni, de azt 
nem gondolhattuk, hogy 

ennyire rossz lesz a hely-
zet, pedig még parkolók is 
létesültek. Ez főleg a lakó-
telep szélén található utcá-
kat érinti érzékenyen, ahol 
az itt élők sokszor nem tud-

nak megállni az 
autóikkal. Ha az 
engedélyezések 
és a beszerzések 
területén min-
den rendben 
megy, akkor úgy 
tűnik, hogy az 
év végén, jövő 
év elején ide is 

sikerül kiterjeszteni a par-
kolási rendszert, és akkor 
az itteniek helyzete megol-
dódhat. Lényeges fejlesz-
tés volt még a térfigyelő ka-
merák felszerelése, amit 
idén a rendszer további bő-
vítése követ. 

- Milyen fejlesztések 
várhatók az elkövetke
zendő időszakban a vá
lasztókerületében?

- A legnagyobb fejlesz-
tés a parkolási övezet ki-

terjesztése lesz, illetve a 
már említett újabb térfi-
gyelő kamerák létesítése. 
Tavasszal a Reviczky ez-
redes utcánál található 
játszótérnél az eső elmos-

ta a területet. Olyan sze-
rencsénk volt, hogy ép-
pen egy költségvetési át-
csoportosításra került sor, 
amiből jutott erre pénz. A 
tervezés már elkészült, 

most a kivitelezés folyta-
tódik, ami várhatóan au-
gusztusban befejeződhet. 
Végül is egy új játszótér 
épül. De ugyanígy meg-
szépült az utóbbi években 
a Pethe Ferenc tér, és szép 
lett a 3K, ahol nagyon jó 
művelődési, kulturális 
programokon vehetnek 
részt az érdeklődők. A 
legjelentősebb feladat te-
hát a parkolási övezet ki-
terjesztése lesz a közeljö-
vőben, ami a helyieket ér-
zékenyen érinti, de van-
nak például olyan kisebb 
ügyek is, mint a Pethe Fe-
renc téri üzlet oldalán ta-
lálható autóút kérdése, 
ahol gyorsan hajtanak az 
arra közlekedők, pedig 
sokan babakocsival és 
gyerekekkel járnak arra. 
Most azt próbálom elérni, 
hogy valamiféle forga-
lomcsillapítási módot ta-
láljunk ezen az útszaka-
szon a gyalogosok érde-
kében.    Bodzay Zoltán

Fejlesztések időseknek, gyerekeknek

Óbuda-Békásmegyer díszpol-
gárának, az Óbudai Kamaraze-
nekar alapító karmesterének 
emlékét egykori óbudai lakó-
helyén márványtábla őrzi.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata, Budapest 

Főváros Önkormányzata és 
az Óbudai Kamarazenekar 
összefogásával emléktáblát 
avattak Till Ottó (1929-2011) 
zeneiskolai igazgató, az Óbu-
dai Kamarazenekar alapító 
karmestere, Óbuda-Békás-
megyer díszpolgára tisztele-
tére, egykori óbudai lakóhe-
lyén, a Vihar utca 4. számú 
ház homlokzatán.

Till Ottó karnagy, hegedű- 
és szolfézstanár, zeneiskolai 
igazgató Budapesten szüle-
tett 1929. június 30-án. Élete 
fő munkásságának tekintette 

Óbudához kötődő zenepeda-
gógiai tevékenységét. 
1954-ben, 25 évesen megala-
pította azt a zenekart, amely 
1962-ben Óbudai Kamara-
zenekar néven működött 
már az Óbudai Társaskör-
ben, és amely számos hazai 
és nemzetközi sikert ért el az 
évtizedek folyamán. Az 
1968-ban önállóvá vált III. 
kerületi zeneiskolának 1989-
ig volt igazgatója, de más 
szakmai fórumoknak is tag-
ja volt: így például a Parlando 
szerkesztőbizottságának és 
az Országos Zenepedagógiai 
Szakosztály titkárságának.

Mint zeneiskolai igazgató 
nyugdíjba vonult 1989-ben, 

de a zenekar vezetésével 
nem hagyott fel. Zenekar-
vezetői munkássága során 
az elmúlt 57 évben több 
mint 500 hangversenyt ve-
zényelt a különböző fokú 
zenekarok élén. 

Az önkormányzat fárad-
hatatlan munkássága elis-
meréséül 1994-ben az Óbu-
da Díszpolgára címmel 
tüntette ki. 

Egész életében arra töre-
kedett, hogy megszerettesse 
a szépet, az értékeset, zenei-
leg műveltté tegye a magyar 
ifjúságot. Azt a kodályi elvet 
is megvalósította, hogy 
nemcsak közönséget, hanem 
közösséget is teremtett.

Nemcsak közönséget, közösséget is teremtett
Emléktábla a díszpolgár karmesternek

Fotók: Antal István
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sokunknak csak sejtésünk lehet arról, mi-
lyen testi-lelki terhet jelenthet a veseelégte-
lenségben szenvedők és családjaik számá-
ra azt megélni, hogy szinte gépektől függ az 
életük. No meg orvosaiktól és az őket segítő 
nővérektől. rengeteg időt kell kórházban, 
kezeléseken tölteniük, így aztán hangsú-
lyozni sem kell annak jelentőségét, milyen 
környezetben és kikkel kerülnek kapcsolat-
ba. Ki az, aki döntő hatással van az életmi-
nőségükre. Dr. Polner Kálmán, a szent Mar-
git Kórház nephrológiai osztályának főorvo-
sa a vesebetegségben szenvedőkért vég-
zett áldozatos gyógyító munkája, a betegek 
életminőségének javítása, az orvos-beteg 
kapcsolat terén tett példaértékű, lelkiisme-
retes tevékenysége elismeréseként méltán 
vehette át a „Pro Óbuda”- díjat Óbuda Napján.

Szinte felsorolhatatlan hány rangos elis-
merés birtokosa. És akkor még nem be-

széltünk arról, hogy ő is díjaz. A betegeit. 
Azokat, akik példát mutatnak betegtársa-
iknak azzal, hogy a legjobban együttmű-
ködnek a betegségük gyógykezelésében, és 
mindenen felülemelkedve, kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtanak a magánéletükben is.

Jöjjön egy idézet, melyet egyik betege írt 
róla: „Amiért nagyon becsülöm dr. Polner 
Kálmánt az az, hogy betegeit egész ember
nek tekinti és nem csak a jól működő dialí
zissel, hanem betegei lelki és szociális kö
rülményeivel törődik. Az osztályon pszicho
lógus, dietetikus és szociális nővér is van. 
Talán egyedül az országban.” Második ott-
honában, a munkahelyén találkozunk. A fő-
orvos úrból végtelen nyugalom árad. 

A vese csodálatos világa
- Mikor határozta el, hogy az orvosi hi

vatást, választja? 
- Kilencéves koromban három hónapig 

feküdtem a Szegedi Gyermekklinikán sú-
lyos szívizomgyulladás miatt, és a csodála-
tos gyógyulásom után gondoltam arra, ha 
nagy leszek, beteg embereket szeretnék 
gyógyítani. Elhatározásomat édesapám 
példája és a Pannonhalmi Bencés Gimná-
zium szellemisége mélyítette el. Aztán a 
Pécsi Orvostudományi Egyetemen, tudo-
mányos diákköri tagként a Kísérletes Sebé-
szeti Intézetben dolgozhattam, az ottani, 
állatokon végzett vese-transzplantációs kí-
sérletek során úgy éreztem, csodálatos vi-
lágba csöppentem, felfedeztem, milyen 
fantasztikus szerv a vese, és ekkor döntöt-
tem el, hogy nephrológus leszek.

Pályámat Zalaegerszegen, az I. számú bel-
gyógyászati osztályon kezdtem. Itt nyílott 
lehetőségem, hogy már egészen fiatalon ve-
sebetegek vizsgálatával és gondozásával 
foglalkozhattam. Akkoriban csak az egyete-
meken volt kis kapacitású műveseállomás, 
így a  betegeink nem jutottak művese-keze-
léshez. Ekkoriban kezdett elterjedni Ma-

gyarországon az úgynevezett hasi vagy 
peritoneális dialízis, ez tette lehetővé a bete-
gek ellátását. Három évvel pályakezdésem 
után kerültem szembe egy olyan helyzettel, 
amikor egy páciensünk három napja lebe-
gett élet és halál között. Nála alkalmaztuk 
először ezt az eljárást. Megmentettük az éle-
tét, ami a körülményeket figyelembevéve ki-
sebb csodaszámba ment. Ez meghatározó 
élményt jelentett számomra. 

- Éppen harminc éve, 1986-ban lépett be 
a Margit kórház nephrológiai osztályának 
ajtaján.

- Abban az évben volt, hogy Taraba István 
professzort kérték fel a Margit kórház újon-
nan felépült nephrológiai osztályának veze-
tésére, amihez egy 12 kezelőhellyel rendel-
kező műveseállomás is tartozott. Akkor ez 
volt az ország legjobban felszerelt speciális 
központja. Ő hívott meg ide személyesen. A 
professzor úr a hazai nephrológia legkiemel-
kedőbb egyénisége volt, aki mellett 5 évig 
dolgozhattam. Kapcsolatunkat váratlanul 
fellépő halálos betegsége szakította meg. 
1997-ben neveztek ki a kórház II. belgyó-
gyászat nephrológiájának osztályvezető fő-
orvosává. 

A doktor úr, kérdésemre válaszolva elme
séli, hogy Óbudára a „munkája hozta”. 
Családjával – feleségével és három gyerme
kével – sokáig éltek a békásmegyeri lakóte
lep Duna felőli oldalán, aztán egy csillaghe
gyi családi házba költöztek, amit maguk épí
tettek, melyet most már az unokák is bené
pesítenek hétvégenként. Mint mondja, más
hol már el sem tudnák képzelni az életüket.

Az életminőség fontos kérdés
- Mit tart a legfontosabbnak a hivatásában?
- A Pécsi Egyetemen dr. Romhányi 

György, a kórbonctan nagyhírű professzora 
arra tanított, hogy szinte még a halott ember-
ben is a szenvedő embertársunkat lássuk és 
tiszteljük. Nephrológus szakorvosként ma is 
ezt tartom a legfontosabbnak a hivatásom-
ban. Hiszen ma már korszerű vesepótló ke-
zeléssel a végstádiumú vesebeteg életét éve-
kig, évtizedekig meg tudjuk hosszabbítani, 

de a legfontosabb kérdés, hogy emel-
lett milyen lesz a betegek életminősé-
ge? Hiszen a krónikus, gyógyíthatat-
lan betegség miatt az egyén többnyi-
re elveszíti korábbi munkaképessé-
gét, addigi munkahelyét, ami egyre 
súlyosabb szociális helyzethez, csalá-
di körülményekhez és depresszióhoz 
vezet. Az alapbetegségtől függően 
pedig egyre súlyosabb szövődmé-
nyekkel is szembe kell néznie.

Megelőzés, rehabilitáció
- Mi jelentheti a kiutat? Mint ko

rábban említette, a gyógyszeres és 
művi kezelés mellett nagy figyelmet 
szentel a vesebetegek fizikai és men

tális rehabilitációjára.
- A kiutat a prevenció és a komplex reha-

bilitáció jelenti, ami a korszerű orvosi tevé-
kenység mellett magában foglalja a szociá-
lis, pedagógiai és foglalkoztatási rehabilitá-
ciót is. Ma már egyértelműen bizonyított, 
hogy a betegek oktatása, a betegségükről 
való minél szélesebb ismeretek megszerzé-
se, az önkezelés vállalása és ennek megta-
nítása jobb életkilátást, jobb rehabilitációs 
lehetőséget és jobb életminőséget jelent. Ezt 
a szemléletet és az ehhez szükséges szak-
mai ismereteket torontói tanulmányútjaim 
során tettem magamévá, amit később sike-
rült itthon is megvalósítani. A betegeink 
otthoni peritoneális dialízis kezelését tar-
tom a legjobb dialízis modalitásnak, ahol a 
képzés-oktatás során a gondozó nővér és 
orvos a beteggel nem alá- és fölé rendelt, 
hanem egyenrangú, partneri kapcsolatba 
kerül. Ahol a beteg nem passzív elszenve-
dője, hanem aktív résztvevője lesz a gyó-
gyításának. A betegoktatásban kiemelkedő 
szerepet kapott Diósjenő, ahol a világtól el-
vonulva egy kempingtáborban, egyhetes 
multidisciplináris oktatás során 10-12 vese-
beteget és segítő családtagjukat képzünk ki 
a kóros veseműködés következményeitől, a 
diétás és gyógyszeres kezelés lehetőségein 
át, a különböző vesepótló kezelésekig. Ki-
emelt hangsúlyt fektetünk a család segítő 
szerepére, és a pszichés problémák megol-
dására is. Ebben a legfontosabbnak az egy-
más iránti önzetlen szeretetet és tiszteletet 
tartjuk. Ezután érthető, hogy a további be-
tegellátás során ez a közösség hihetetlen 
módon együttműködik, tiszteli és segíti 
egymást. Rendszeresen kirándulásokat, kö-
zös programokat és ünnepi összejöveteleket 
is szervezünk, ahol öröm részt venni. Hálás 
vagyok a sorsnak, a betegeimnek, és a 
nagyszerű tanítómestereimnek, hogy az or-
vosi hivatásban ennyi örömöt, szeretetet és 
elismerést kaptam, és ennyi szeretetet, re-
ményt és emberséget adhattam. Meggyőző-
désem, hogy az orvosnak nem csak a beteg-
séget, hanem a beteg ember lelkét is gyó-
gyítania kell.                   Szeberényi Csilla 

Pro Óbuda-díj: dr. Polner Kálmán

30 éve dolgozik Óbudán a vesebetegek orvosa

Fotó: Antal István
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Már kézzelfogható eredménye 
van annak, hogy a szent Mar-
git Kórház másfél hónappal 
ezelőtt meghirdette a „Fogadj 
örökbe egy helyiséget!” elne-
vezésű programját. Az intéz-
ménnyel azóta mintegy húsz 
vállalkozás lépett kapcsolat-
ba, de a CECED Magyaror-
szág Elektronikaikészülék-
gyártó Érdekérvényesítő és 
-képviselő Egyesülés július 
15-én már örökbe is fogadta 
az egészségügyi intézmény 
központi laboratóriumának 
hemosztaziológiai helyiségét, 
és az energiahatékonyság ja-
vítása érdekében a kórháznak 
adományozott tizennégy 
energiatakarékos hűtőgépet.

A 256 aktív és 200 kró-
nikus, rehabilitációs 

ággyal, valamint 31 szak-
ambulanciával és szakren-
deléssel rendelkező Szent 
Margit Kórház azzal a cél-
lal indította útjára a „Fo-
gadj örökbe egy helyisé-
get!” elnevezésű kampá-
nyát, hogy a betegellátás 
érdekeit figyelembe véve 

megújulhassanak, a kór-
ház nagyobb beruházásai 
mellett a kisebb nagyság-
rendű, de a betegek kom-
fortérzetét javító fejleszté-
seket is el tudják végezni 
támogatók bevonásával.

Mészáros Fanni, a 
CECED Magyarország 
Egyesülés cégvezetője ar-
ra hívta fel a figyelmet, 
hogy nem csak a kórház, 
hanem a háztartások is 
sokat spórolhatnak azzal, 
ha lecserélik régi, ener-
giafaló háztartási gépei-
ket és hűtőszekrényeiket. 
Ez utóbbira most kiváló 

lehetőség az Otthon Me-
lege Programban nemrég 
indult, államilag támoga-
tott hűtőcsere-pályázat. 

Gerzsei Attila, az ado-
mányozó CECED Ma-
gyarország Egyesülés igaz-
gatója hangsúlyozta, hogy 
a CECED tagvállalatai, a 
magyarországi elektroni-
kai készülék-gyártók már 
korábban is támogatták a ne-
héz helyzetben lévő egész-
ségügyi intézményeket. 
Ala kulásukkor, 2006-ban 
száz korszerű hűtőgépet 
adományoztak budapesti 
egészségügyi intézmé-

nyeknek. Mint elmondta, a 
Margit kórháztól elszállí-
tott régi és az adományo-
zott új gépek átlagos fo-
gyasztáskülönbségét figye-
lembe véve a várható meg-
takarítás az eddigi fo-
gyasztásnál akár 43 száza-
lékkal is kevesebb lehet, 
ami csökkenti a kórház 
energiafogyasztását, illetve 
2180 kilogramm széndi-
oxid kibocsátásának csök-
kenését is eredményezi. 

Dr. Badacsonyi Sza
bolcs, a Szent Margit 
Kórház megbízott fő-
igazgatója köszönetet 
mondott a CECED Ma-
gyarország Egyesülés 
vezetőinek az adomá-
nyozott hűtőszekrénye-
kért, melyek mindegyi-
kének már megvan a he-
lye az intézményben. 
Különösen jó szolgálatot 
tesznek a központi labo-
ratóriumban, ahol vérké-
szítmények, reagensek 
és egyéb szerek hűtésére, 
tárolására használják a 
mindennapokban. 

- Az intézmény az ön-
erőből finanszírozott saját 
fejlesztései és beruházásai 
mellett folyamatosan kere-
si azokat a lehetőségeket, 
amelyek hozzájárulhatnak 
az ellátás színvonalának 
javításához, a humánus 
környezet megteremtésé-
hez és ezáltal a betegelége-
dettség növeléséhez. A 
kórház kampányában part-
neri együttműködést kínál 
a vállalkozói, magán és 
üzleti szféra képviselőinek 
arra, hogy örökbe fogadja-
nak egy-egy helyiséget, 
melyeket a betegellátás ér-
dekében fejleszthetnek, 
felújíthatnak, berendez-
hetnek – mondta el dr. Ba-
dacsonyi Szabolcs.

Az elmúlt mintegy más-
fél hónap alatt húsz ilyen 
adományozó jelentkezett, 
akikkel a részletekről tár-
gyalásban vannak. A 
CECED Magyarország 
Egyesülés az első volt, 
amellyel az aláírásig is el-
jutottak a megbeszélése-
ket követően.       Bodzay

Örökbefogadás és új hűtők a Margit kórházban

Megújulását követően ünne-
pélyesen megnyitották a 
Heltai Jenő tér 3. szám alatti 
BENU Megyeri Gyógyszer-
tárat  július 18-án.

A z Óbuda-Békásme-
gyer egészségügyi 

szolgálatában fontos sze-
repet betöltő BENU Me-
gyeri Gyógyszertárban 
ez év júliusában jelentős 
modernizációs folyama-
tok zárultak le. A vásár-
lók által nagyra becsült, 
magas színvonalú szol-
gáltatások és szakérte-
lem mellett a patika im-
már a BENU Gyógyszer-
tárakra jellemző modern, 
szabadpolcos elrendezé-
sű, tágas eladótérrel, még 
szélesebb termékválasz-
tékkal várja a betérő be-
tegeket, vásárlókat.

Hiteles és felelős gyógy-
szerpiaci szereplőként a 
hazai BENU Gyógyszer-
tár Hálózatot összefogó 
BENU Magyarország Zrt. 
nagy hangsúlyt fektet a pa-
tikák fejlesztésére. A cég-
csoport fontosnak tartja, 
hogy a város lakosai érte-

süljenek a patikában vég-
bement beruházásról, 
ezért július 18-án sajtó nyil-
vános, ünnepélyes gyógy-
szertár-megnyitó ese-
ményt tartottak, melyen 
Kelemen Viktória alpol-
gármester képviselte az 
önkormányzatot. 

Azért is találhatják jó-

nak a BENU Megyeri 
Gyógyszertárat a kerület 
lakosai, mert a cég a pa-
tikáit úgy alakítja ki, 
hogy a vásárlók a széles 
kínálatból kedvükre vá-
logathassanak a sor fel-
tartása nélkül. Az euró-
pai színvonalú, letisztult, 
barátságos, emberköz-

pontú szabadpolcos el-
rendezésnek köszönhe-
tően a betérők megnéz-
hetik, kézbe vehetik a 
gyógyhatású készítmé-
nyeket, a táplálék-kiegé-
szítőket, a szépség- és 
bőrápolási cikkeket, és 
összevethetik áraikat. 
Az egyes készítmények 

kategóriák szerint kerül-
nek a polcokra, aminek 
köszönhetően a kínálat 
könnyedén áttekinthető. 

A gyógyszerészek a 
berendezésnek köszön-
hetően könnyebben mo-
zognak a patikatérben, 
ezáltal rugalmasabban 
tudnak tanácsot adni és 
segíteni a vásárlási dön-
tésben. A megújult 
gyógyszertárban végbe-
ment változások, a mo-
dernizáció és az új, em-
berközpontú szemlélet 
megvalósulása a város 
egészségügyi fejlődésé-
nek fontos része.

B. Z. 

Szabadpolcos gyógyszertár a Heltai Jenő téren

Fotók: Antal István
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Pedagógusnapon  ifjabb 
Szabó László, a békásme-
gyeri Kelta Vendéglátó 
szakközépiskola és szakis-
kola bölcsész tanára, szak-
tanácsadója Apáczai Csere 
János-díjban részesült több 
évtizedes színvonalas okta-
tó-nevelő munkája elismeré-
seként, melyet a Vigadó 
dísztermében vehetett át jú-
nius 7-én. 

Szabó László a díját-
adó után elmondta: 

számára ez az elsimerés 
egy örömteli, pozitív 
visszajelzés arról, hogy 
az elmúlt 30 tanévben 
eredményesen és színvo-
nalasan végezte tanári 
munkáját. Az elmúlt há-
rom évtizedben tanított 
néhány fővárosi kerület 
általános- és középisko-
lájában, végigélte az ok-
tatási rendszer sorozatos 
átalakítási kísérleteit a 
kormányváltások során 
– közben permanens 
igénnyel képezte magát 
posztgraduálisan – és 
megtanulta az alkalmaz-

kodást, valamint a kihí-
vásokra  minőségi vá-
laszadást a pedagógiai 
tanítási-tanulási folya-
matban.

Attitüd 
a nevelésben

A pedagógus nyolcadik 
tanéve dolgozik a Kelta 
Vendéglátó Szakközépis-
kola és Szakiskolában, 
közismereti humán tár-
gyakat oktat, ezzel pár-
huzamosan a Karri ersuli 
Gimnázium békásme-
gyeri esti tagozatán is,  
magyar nyelvet és iro-
dalmat. Mindkét terüle-
ten a hátrányos, lesza-
kadt tanulók integrálása, 
felzárkóztatása, motivá-
lása az elsődleges neve-
lői feladat; a hátrány-
kompenzáció és esély ki-
egyenlítődés képez prio-
ritást munkájában. Ez a 
fajta tanári munka nem 
sok szakmai babért te-
rem, annál inkább neve-
lői, mentori sikerrel ke-
csegtet. A nevelőtestület 
nem ismer elveszett gye-

reket, legyen az részké-
pesség-zavaros, későn 
érő, vagy sajátos nevelési 
igényű tanuló, minden-
kit el kívánnak kísérni az 
érettségiig vagy a szak-
vizsgáig szívós, követke-
zetes pedagógiai munká-
val. Szabó tanár úr úgy 
fogalmaz: „Ennek a „vo-
nalvezetésnek” az alap-
jait Kis Gizella igazgató-

nő tette le, akinek renge-
teget köszönhetek mun-
kamorálban, elhivatott-
ságban, széles látókör-
ben, humánumban és 
nagyvonalúságban”. 

Motiváció 
a jövőre

A jövő tanév rengeteg 
változást hoz, amely 
újabb kihívásokat és al-

kalmazkodási kényszert 
eredményez. A KELTÁ-t 
átveszi a 2016/17-es tan-
évtől a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, miköz-
ben az oktatási intéz-
mény szakgimnáziummá 
válik; újabb képzési for-
mákkal (cukrász, pék, 
üzletvezető) is progresz-
szíven gondolkodva csat-
lakoznak a megreformá-
landó szakképzéshez. 
Ezek a kardinális válto-
zások a tanulóknak és a 
pedagógusoknak egy-
aránt megterhelőek, 
azonban nem szabad, 
hogy a lényeg elsikkad-
jon – jelentette ki ifjabb 
Szabó László, aki hozzá-
tette: mindez a következő 
Németh László idézetben 
ölt testet. „Aki hisz a pe
dagógiában, az csak opti
mista lehet! A pedagógusi 
hit, mely inkább termé
szet, mint nézet dolga, ket
tőt tételez fel: hogy az em
berek (az eddiginél kü
lönbbé) nevelhetők, s 
hogy (az eddiginél többre) 
taníthatók.”                    sz

„Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet!”

Apáczai-díj a Kelta iskola pedagógusának

Erdélyben, a Felvidéken és különle-
ges hazai helyszíneken jártak több 
III. kerületi iskola diákjai az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának Tá-
mogatáskezelő pályázatán nyert for-
rásokból, a „Határtalanul!” elnevezé-
sű programban a közelmúltban.

• A Dr. Béres József Általá
nos Iskola diákjai Székelyföld-
re látogathattak. Az eltöltött hét 
nap alatt eljutottak Kolozsvár-
ra, Torockóra, Székelyudvar-
helyre, Korondra és a csíksom-
lyói kegytemplomba. Megcso-
dálhatták a Békás-szoros szirt-
jeit, a Szent Anna-tavat és a 
Tordai-hasadékot. A legemléke-
zetesebb élményüket az jelen-
tette, amikor találkoztak a szé-
kelyvarsági József Attila Álta-
lános Iskola diákjaival. A prog-
ramra 1 millió 726 ezer forint 
támogatást kaptak.

• A Bárczi Géza Általános Is
kola 45 hetedikes diákja és 5 kí-
sérő pedagógusa négynapos er-
délyi körutazáson vehetett 
részt, „A Székelyföldi tudósa-

ink – a Bolyaiak útján” című 
programban, melyhez közel 1 
millió 600 ezer forint támoga-
tást kaptak. Ismereteiket gyara-
píthatták többek közt Nagyvá-
radon, Kolozsváron, Marosvá-
sárhelyen, Korondon, Parajdon, 
Szovátán, Tordán, Gyulafehér-
váron és Aradon is. Az iskola 
ötödikes tanulói két napot töl-
töttek el Szlovákiában május 
végén. Jártak egyebek mellett 
Selmecbányán, a Zólyomi vár-
nál, Besztercebányán, a Dob-
sinai Jégbarlangnál és Bet léren. 

• Az Aquincum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 7. a és b osztályos diákjai, 
három kísérő pedagógussal 
Elek apó nyomában jártak Er-
délyben. A gyerekek történelmi 
események helyszíneire látogat-
tak el, történelmi, irodalmi hon-
ismereti, néprajzi és földrajzi ta-
nulmányaikat mélyíthették el. 
Különleges élményt jelentett a 
résztvevők számára, hogy ellá-
togathattak Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes szovátai és 

gyer gyó alfalvi gyermekottho-
nába, ahová tanszer- és ruha-
adományt vittek. 

• A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Álta
lános Iskola hetedikesei a Felvi-
déken tettek kirándulást. Elő-
ször hazai helyszíneken jártak; 
majd a zselízi magyar iskolába 

látogattak el. Közös programok 
után számos fontos természeti 
és ember alkotta látványosságot 
tekintettek meg: a malonyai ar-
borétumot és a bajmóci várkas-
télyt, majd egyebek mellett 
Körmöcbányát, Besztercebá-
nyát, Zólyom és Fülek várát. 

sz. cs.

Kirándulás határtalanul
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Immár hatodik alkalommal 
hirdette meg az Emberi Erő-
források Minisztériuma a 
Családbarát Munkahely című 
pályázatot, amelyen az erköl-
csi elismerés mellett kétmil-
lió forintos támogatás is el-
nyerhető. Az ünnepélyes díj-
átadón Novák Katalin család- 
és ifjúságügyért felelős ál-
lamtitkártól a költségvetési 
szervek kategóriában az 
Óbudai rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központ in-
tézményvezetője, Janurikné 
Csonka Erika az elmúlt két év 
után ismét átvehette a díjat. 

A hazai szervezetek 
négy kategóriában 

pályázhattak, a kis-, kö-
zép- és nagyvállalatok, 
valamint a költségvetési, 
közigazgatási szervek jú-
nius 3-ig nyújthatták be 
jelentkezésüket. A pályá-
zatok elbírálása során 
egyszerre értékelték a 
munkahelyek már meglé-
vő és tervezett családba-
rát intézkedéseit. Az elis-
merés és a pénzben nyúj-
tott támogatás mellett a 
díj kommunikációs érté-
ket is képvisel, hiszen a 
cím egy évig tartó hasz-
nálati jogának elnyerése 
hozzájárul a nyertes vál-
lalatok és szervezetek po-
zitív munkáltatói arcula-
tának kialakításához.

Novák Katalin család- 
és ifjúságügyért felelős 
államtitkár köszöntő be-
szédében elmondta: a 
kormánynak az a célja, 
hogy Magyarország biz-
tonságos és családbarát 
ország legyen. Ezért is 
támogatja a kormány a 
családokat, a gyermek-
nevelést, valamint a 
munka és a család egyen-
súlyának kialakulását. A 
biztonságos és családba-
rát országban való élet-
hez szükség van egy-

részt a fizikai biztonság 
megteremtésére, más-
részt szükséges az anya-
gi biztonság és a család-
barát gondolkodás és 
szemlélet kialakítása is. 
Mindehhez pedig biz-
tonságot adni képes 
munkahelyek kellenek. 

Az államtitkár hangsú-
lyozta, hogy a munkavál-
lalás és a gyermekválla-
lás egymást erősítő té-
nyező, hiszen stabil mun-
kahely esetén könnyebb a 
gyermekvállalás mellett 
dönteni, míg a gyerme-
kek megléte a napi mun-
kához egy olyan plusz 

motiváció, ami sokat szá-
mít. Számos intézkedést 
tettek 2010-től annak ér-
dekében, hogy a munka-
család egyensúlyt sike-
rüljön megteremteni a 
családoknak. Ilyen töb-
bek között a gyed-extra, 
amely annak lehetőségét 
teremti meg, hogy az 
édesanya vagy akár az 
édesapa is visszatérhet a 
munkaerőpiacra úgy, 
hogy nem esik el az álla-
mi támogatásoktól. 

Ugyancsak említeni 
kell még a három évig 
tartó gyes visszavezeté-
sét, valamint a részmun-

kaidős foglalkoztatás le-
hetővé tételét, mely sze-
rint a legkisebb gyermek 
3 éves koráig a munka-
adónak kötelessége rész-
munkaidős állást biztosí-
tani annak az édesanyá-
nak, aki ezt igényli – 
tudtuk meg Novák Kata-
lin államtitkártól.

A részmunkaidős és ál-
talában a nem tipikus 
foglalkoztatási helyzetek 
azok, melyek területén 
még van mit tenni Ma-
gyarországon. A feladat 
megoldásában a munka-
adók segítségére is szá-
mít a kormányzat. A díj-
átadással kapcsolatban az 
államtitkár hangsúlyozta, 
hogy akik az elismerést 
most megkapják, azok 
már felismerték, hogy 
sokkal motiváltabbak 
lesznek a munkavállaló-
ik, ha családbarát eszkö-
zöket alkalmaznak, ilyen 
programokat hirdetnek 
meg a munkahelyen. 

A díjat 2001-től kezdve 
adják át hazánkban, 
amelyet eddig több mint 
kétszáz munkaadó nyert 
el, akikre valamilyen 
formában jellemző a csa-
ládbarát működés. E 
szervezetek között van 
tehát ismét az Óbudai 
Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ.  B. Z.

Családbarát foglalkoztatás

Gyermekszállítási kedvezmények 
az új tanévre

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

Szociális gondozót keres az ÓSZSZI
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény szociá-
lis gondozó munkakör betöltésére munkatársat ke-
res teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszonyba. Pályázati feltétel: középfo-
kú végzettséggel rendelkező (szociális gondozó, 
általános ápoló és asszisztens, felnőtt szakápoló). 
Önéletrajzát személyesen vagy e-mailben juttat-
hatja el az intézménybe. Elérhetőség: 1036 Kisko-
rona utca 3. Telefonszám: 250-1552. E-mail: honti.
szilvia@kszki.obuda.hu

Az egyik, vagy talán a leg-
idősebb óbudai lakos Tokai 
Lászlóné, született Kocsis 
Ilona, aki 1912. július 20-án 
született Kassán.

A háború előtt egész-
ségügyi asszisztens 

volt egy zsidó orvos ma-
gánrendelőjében, amíg a 
németek el nem hurcol-
ták a doktort és családját. 
Ezt követően került a fő-
városba, ahol házasságot 
kötött, de férje korai ha-
lála után magára marad-
va négy gyerekét hatal-
mas áldozatokat vállal-
va, erőn felül teljesítve 
nevelte fel. Az elmúlt év-
tizedekben mindvégig 
Csillaghegyen lakott, de 
Csillaghegyen belül nem 

mindig ugyanazon a he-
lyen. Hat unokája és hat 

dédunokája ünnepelhette 
104. születésnapján.

104 éves Csillaghegyi lakos

Fotók: Sánta Balázs
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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. 

Fogók és húsklopfoló az autó-feltörőknél
A rendőrök rajtakapták azt a két férfit, akik tervük 
szerint egy, az Aelia Sabina utcában parkoló autót 
próbáltak feltörni július 7-én délután. A két középkorú 
férfinak csak az autó bal első ajtaját sikerült megron-
gálnia, kinyitni már nem tudták, így üres kézzel kellett 
távozniuk. Az óbudai rendőrök ugyanis felfigyeltek 
rájuk, és néhány perccel később a Zsófia utcában 
már el is fogták őket. Autójuk átvizsgálásakor a bűn-
cselekménnyel összefüggésbe hozható tárgyakat, 
például gyújtáskapcsolót, tanksapkát, csavarhúzó-
kat, fázismérő ceruzát, fogókat és kalapácsként is 
használható húsklopfolót találtak és foglaltak le tőlük. 

Családi ház lángolt a Solymárvölgyi úton

Apát és fiát menekítették ki az égő családi házból a 
Solymárvölgyi úton július 10-én délután. Az épüle-
tet már nem lehetett megmenteni, a 70 négyzetmé-
teres családi ház teljes terjedelmében lángolt. 
Szemtanúk szerint a tűzoltók gyorsan a helyszínre 
értek, munkájukat viszont nehezítette, hogy a vá-
rosszéli utcából többször fordulniuk kellett a tűzol-
tókocsikkal. A házból egy férfit, egy gyereket és 
egy kutyát menekítettek ki. Nagyobb bajuk nem 
esett, egyiküket füstmérgezés gyanújával vizsgál-
ták a mentők. 

Gyilkosság az Árok utcában
Összeveszett két férfi egy Árok utcai lakásban július 
24-én késő este. Egyikük életét vesztette – közölte a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság. A vita hevében az 
50 éves férfi kést rántott, és mellkason szúrta 48 éves 
vitapartnerét, aki olyan súlyos sérülést szenvedett, ho-
gy a helyszínen életét vesztette. A bűncselekménnyel 
gyanúsított férfit a rendőrök a helyszínen elfogták, em-
berölés gyanújával nyomoznak ellene.

Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, a kerület köz-
biztonságáért térítés nélkül tenni akaró felnőtt korú 
lakosok jelentkezését várja tagjai sorába a helyi 
polgárőrség. (Bővebb felvilágosítás a polgaror-
obuda.hu honlapon, és az Óbudai Polgárőrség 
facebook-oldalon. E-mail cím: polgaror.obuda@
gmail.com. Telefonszám: 06-30-621-6088. Szemé-
lyesen a Kaszásdűlő utca 7. szám alatti irodában, 
szerdánként 15-től 19 óráig lehet jelentkezni, az 
ügyeleti időben.)

Óbudai sziréna
A kiadvány tartalmazza 
mindazon III. kerületi intéz-
mény és szervezet jegyzé-
két, amelyek a szenvedély-
betegségek megelőzését és 
kezeléstét szolgálják. A 
„Tiszta sorok Óbudán” le-
tölthető a honlapról.

Óbuda-Békásmegyer 
Kábítószerügyi Egyez-

tető Fóruma 2005- ben 
alakult. Tagjai a fiatalok-
kal kapcsolatba kerülő, a 
szenvedélybetegségek 
megelőzésében, kezelésé-
ben fontos szerepet játszó 
állami, önkormányzati, 
civil és egyházi szerveze-
tek képviselői. A fórum 
alapfeladata, hogy össze-
hangolja a drogprobléma 
megelőzésében és vissza-
szorításában szerepet ját-
szó közösségek, szerveze-
tek, intézmények munká-
ját. A célok elérése érde-
kében a „Tiszta sorok 
Óbudán” című kiadvány-
ban összegezte a kerület-
ben működő kezelőhelyek 
és szolgáltatások mellett a 

megelőzésben fontos sze-
repet játszó színtereket is. 
A címjegyzéket és a szer-
vezetek bemutatkozását 

tartalmazó füzet hasznos 
információ a szakembe-
rek és az érintettek szá-
mára.

Tiszta sorok a kábítószerek ellen

A Budapesti II. és III. Kerüle-
ti Bíróság a Fővárosi Tör-
vényszék támogatásával 
harmadik alkalommal vett 
részt az Óbuda Napja ren-
dezvényen. 

A sátornál több szá-
zan álltak meg, 

egyesek jogi tanácsot 
kértek, és akadtak, akik 
a bíróság tevékenységé-
ről érdeklődtek. Az in-
tézmény sátrában azon-
ban nem csak a jogi té-
mák és jogi tanácsadás 
kapott szerepet, de a fel-
nőtteket a bírósággal ösz-
szefüggő kérdésekből 
összeállított kérdéssor is 
várta, melyet több mint 
kétszázan töltöttek ki. 

A korábbi évekhez ha-
sonlóan rajzversenyt hir-
dettek a gyerekek számá-

ra „Mit csinál a bíróság?” 
címmel. Természetesen 
bármely más témában ké-
szült rajzot is szívesen fo-
gadtak és függesztettek 
ki a bírósági sátorban. A 
gyerekektől összesen 98 
rajzot kaptak, a „Mit csi-

nál a bíróság?” kategóriá-
ban a 10 év alatti gyere-
kektől 3, a 10 év felettiek-
től 19 rajz érkezett. A má-
sik, „vegyes” kategóriá-
ban 48 gyerek indult. 
Mindegyik témában 2–2 
győztest hirdettek.

Mit csinál a bíróság? – rajzokon

Barlangból mentettek egy túrázót
Túrázók ereszkedtek le a Pál-völgyi-barlang rend-
szer Mátyás-hegyi-barlang részébe július 13-án. 
Szabályszerűen, a túravezetőjükkel az élen halad-
tak, de egy 3 méteres falnál mászás közben az 
egyik ausztrál férfinak kifordult a válla. A túraveze-
tőnek a barlangi mentőszolgálat segítségét kellett 
kérnie, hogy a sérültet a felszínre juttathassák. A 
speciális segítők rövid időn belül kiértek a helyszín-
re, 25 barlangi mentővel és két orvossal. Megvizs-
gálták a férfit, hordágyra rögzítették, és megkezdő-
dött a mentőakció második fele, vagyis a felszínre 
szállítás, amely során köteleket, létrákat használ-
tak. 40 percbe telt, mire a sérült férfi meglátta az el-
ső napsugarakat, ahol már az Országos Mentő-
szolgálat munkatársai várták őt.
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A csodálatos budapesti pa-
norámát nyújtó, Hármasha-
tár-hegyre álmodott kilátó 
ugyan már április eleje óta 
nyitva áll a látogatók előtt, 
ünnepélyes avatását július 
14-én tartották, a Hármas-
határ-hegyi Turistaház át-
adásával egy időben.

Buda, Óbuda és Pesthi-
degkút egykori közös 

határán, a Hármashatár-
hegyen avattak kilátót. A 
Guckler Károly Kilátó-
pont a Pilisi Parkerdő Zrt. 
legújabb turisztikai prog-
ramjában valósult meg, 31 
millió forintból épült, míg 
az egykori pilótaotthonból 
kialakított turistaszálló 
120 millió forintból újult 
meg. Az átadáson részt 
vett többek közt: Fazekas 
Sándor földművelésügyi 
miniszter, Kelemen Viktó
ria alpolgármester és 
Zambó Péter, a Pilisi Park-
erdő Zrt. vezérigazgatója.

A Parkerdő Zrt. négy 
évvel ezelőtt kezdte meg a 
Hármashatár-hegy újjá-
születésével kapcsolatos 

munkálatokat. A cél az 
volt, hogy ZöldBázis Tu-
ristaközpont néven egy 
korszerű ökoturisz tikai lé-

tesítményt hozzon létre, 
mellyel egyúttal méltó 
módon tisztelegjenek a te-
rület nagy múltú repülés-

történeti hagyományai 
előtt. Két évvel ezelőtt ad-
ták át a hármashatár-hegyi 
Erdő Ajándéka Erdei Isko-
lát, majd a felújított Han-
gár Bistro-t. Idén pedig a 
kilátópont és a turistaház 
építésével is elkészültek. 

A fenyőgerendákból 
készült kilátó különös 
látványt nyújt: nyolc-
szögletű és 4 méter ma-
gas. Nem mellesleg cso-
dálatos panorámát nyújt 
a látogatóknak. Az ősz-
től látogatható vadonatúj 
turistaházban (mely Kol
ler József, Ybl-díjas ter-
vező munkáját dicséri) 
38 férőhelyet alakítottak 
ki. A turisták rendelke-
zésére áll egy közösségi 
helyiség is, jól felszerelt 
teakonyhával.        Sz. Cs.

Átadták a Hármashatár-hegyi turistaközpontot

Remek panoráma az új kilátóból

A „Legyen a betű jó 
barát” Alapítvány 

Védőszárny Sportköre 
díjmentesen látogatható 
programjai szeptember 
15-ig tartanak.

1. Általános iskolá-
soknak kajakozás okta-
tása, 15 éves kortól 
vizitúrázó szinten, szom-
batonként 15-től 17 
óráig.

2. Középiskolások-
nak kajakozás oktatása, 
szombatonként 15-től 17 
óráig  szintén vizitú rázó 
szinten.

3. Alkoss velünk! Du-
na-parti kézműves suli 
minden hónap első szom-
batján 17-től 18 óráig. 
Fess velünk kavicsot, ne-
mezelj, fűzz gyöngyöt! 
Alkalmanként más-más 
technikák, amit a szabad-

ban a folyó partján lehet 
csinálni.

4. Meghirdetett idő-
pontban az egyesület kü-
lönböző kerekes jármű-
veit is ki lehet próbálni.

5. Sok olyan felnőtt, fi-
atal van, akik már evez-
tek a Dunán valamikor 
és szeretnék a tudásukat 
felfrissíteni. Részükre 
lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy saját hajóik-
ban gyakoroljanak segít-
séggel.

6. Várnak olyan idő-
sebbeket, akik rendel-
keznek minden szüksé-
ges felszereléssel (hajó-
val is), de szívesebben 
eveznek másokkal 
együtt, mert úgy na-
gyobb biztonságban ér-
zik magukat (segítsük 
egymást a vízen!).

A vizirendészeti sza-
bályokat kötelesek betar-
tani, betartatni. Szülők 
részére nincs módjuk ha-
jót biztosítani. 

Előzetes bejelentkezé-
seket várnak. Elérhető-
ségeik: Eszki mó ka Kajak 
Védőszárny/face book.
com. Vízitelep: III. Kos
suth Lajos üdülőpart 19. 
Telefon délután 17 óra 
után : 06-1-240-26-27.

Vakáció a Dunán kenuban 

A NÉBIH arra hívja fel a figyelmet, hogy júli-
usban megkezdték a parlagfüves területek felde-
rítését. A mentesítést elmulasztó tulajdonosokkal 
szemben növényvédelmi bírságot szabnak ki.

A jelenleg hatályos jogszabály szerint a földhasz-
náló köteles az adott év június 30-ig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak vé-
géig folyamatosan fenntartani. Ez a kötelezettség 
mindenkire vonatkozik: a mezőgazdasági növé-
nyekkel hasznosított külterületi szántóföldeken, ré-
teken, legelőkön, az utak mentén, a belterületi kis-
kertekben, a közterületeken, játszótereken, parkok-
ban és az építési területeken is.

Ennek betartását külterületen a földhivatalok, bel-
területen a helyi önkormányzatok jegyzői és a me-
gyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi osz-
tályai (NTO) ellenőrzik.

Aki nem tesz eleget parlagfű-mentesítési és véde-
kezési kötelezettségének, azzal szemben az illetékes 
hivatal közérdekű védekezést rendel, amit a hatóság 
által megbízott vállalkozók végeznek el. Erre nem 
kerül sor, ha az ügyfél időközben maga elvégzi az ir-
tást. A közérdekű védekezés elrendelésével felme-
rült költségeket az ingatlan tulajdonosának vagy 
földhasználójának kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell 
szabnia a hatóságnak, nincs mérlegelési lehetősége. 
A növényvédelmi bírság mértéke a parlagfűvel fer-
tőzött terület nagyságától függően 15 ezer forinttól 5 
millió forintig terjedhet. 

Bírságot kap, aki nem 
irtja a parlagfüvet

Fotó: Sánta Balázs
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Az augusztus 10-től 17-ig tar-
tó sziget Fesztiválon több 
mint 1500 programmal ké-
szülnek fellépők és szerve-
zők egyaránt. A szórakozás 
garantált, az előadók a világ 
minden tájáról, több mint 60 
országból érkeznek. Az óbu-
dai lakosokat és a „szigetelő-
ket” leginkább érintő kérdé-
sekről Gerendai Károlyt, a 
sziget szervezőiroda ügyve-
zető igazgatóját kérdeztük.

Programok
Budapestre érkezik 

Rihanna, Muse, David 
Guetta, Manu Chao La 
Ventura, Noel Gallagher’s 
High Flying Birds, John 
Newman, Editors, Car-
nage, Troyboy és sokan 
mások. Természetesen a 
hazai előadók is képviselte-
tik magukat, koncertezik 
az Anima Sound System 
mellett a Budapest Bár, a 
Hiperkarma, a Halott Pénz, 
a Quimby és a Wellhello. A 
koncertek mellett számos 
egyéb programmal is ké-
szülnek. Az ötnapos bérle-
tek és a hetijegyek már rég 
elfogytak, az érdeklődők 
napijegyek vásárlásával 
még be tudnak jutni a Szi-
getre. (Részletek a www.
sziget.hu oldalon)

Zajterhelés 
- Idén terveznek-e vál

toztatást a zajhatások 
csökkentésében?

- Ugyanúgy, mint koráb-
ban, továbbra is komoly 

hangsúlyt fordítunk arra, 
hogy minél kevesebb zaj-
terhelést okozzon a ren-
dezvény a környékén élők-
nek. Sajnos egy ekkora tö-
megrendezvényt teljesen 
elnémítani nem tudunk. 
Tisztában vagyunk vele, 
hogy amíg a szabadtéri 
nagykoncertek tartanak, 
nemcsak a színpadok előtt 
állók, de az itt lakók is 
hallják a zenét. Ezért is fe-
jeződnek be a hangos 
programok este 11 órakor, 
és utána már csak jelentő-
sen limitált hangerővel, jó-
val kisebb események zaj-
lanak, pont azért, mert 
igyekszünk mindent meg-
tenni a nyugalmuk érde-
kében. Persze idén is lesz-
nek hangfogó sátrak, 
limiterek, és hangfogó fa-
lat építünk a legnagyobb 
sátor mellé. Továbbra is 
egész éjszaka folyamato-
san mérjük majd a környé-
ken a hangerőt, és azonnal 
korrigálunk, ha bármilyen 
problémát észlelünk. Ter-
mészetesen idén is üze-
meltetünk majd ingyene-
sen hívható számot, amin 
a nap 24 órájában fogad-
juk a bejelentéseket.

Biztonság
Nem kell indokolni, a 

Sziget szervezői idén to-
vább szigorítják a belép-
tetés feltételeit. A sziget-
lakókat őrző szolgálatok 
nagyobb állo mánnyal 
lesznek jelen, ez inkább 

csak a bejárat és kör-
nyékénél lesz érzékelhe-
tő, belül továbbra is a 
láthatatlanságra törek-
szenek. 

- Milyen biztonsági fej
lesztések történtek idén?

- A leglátványosabb a 
bejáratoknál felállított 
check in rendszer lesz, 
amely ugyanazon az el-
ven működik, mint a 
nem schengeni övezet-
ben a határbelépés, vagy 
a reptéri becsekkolás. 
Azaz a jegybeváltáskor 
személyi azonosítást is 
végeznek majd, és a kar-
szalag sorszámát össze-
kötik a felhasználó sze-
mélyével. Innentől a be-
járatnál felállított kame-
rás beléptető rendszer 
segítségével az illetéke-
sek felismerik, ha nem a 
jogos felhasználó kíván 
belépni a kiadott karsza-
laggal a rendezvényre.

Fizetési 
lehetőségek

Mint korábban, idén is 
csak „Sziget bankkár-
tyával” lehet fizetni a 
vendéglátóhelyeken. A 
„pénzváltóknál” gyak-
ran többet kell várakoz-
ni, mint a beléptetésnél. 

- Várható, hogy idén 
könnyebb lesz készpénzt 
„helyi fizetőeszközre” vál
tani?

- A Sziget készpénz-
mentes fizetési szolgálta-
tását idén is a Festipay 

biztosítja. A fesztiválo-
zók idén számos új szol-
gáltatással találkozhat-
nak majd a Hajógyári-
szigeten. Az innovatív 
fejlesztések között több 
olyan megoldás is van, 
amely mind a hazai, mind 
pedig a nemzetközi pia-
con is úttörő jellegű. 
Ilyen például, hogy a 
Festipay alkalmazás már 
nem csupán segíti majd 
annak követését, hogy 
hol és mennyiért fogyasz-
tottunk vagy hogy áll az 
aktuális egyenlegünk, 
hanem további kényelmi 
szolgáltatást biztosítva, 
az alkalmazásban re-
gisztrált bankkártyánk-
kal, kényelmesen, sorban 
állás nélkül tölthetjük fel 
a fesztiválkártyánkat. Ki-
fejezetten a Sziget Feszti-
válon, a világon elsőként 
debütál majd a virtuális 
fesztivál kártya, amely 
teljes körű fizetési lehető-
séget kínál mobiltelefo-
non keresztül.

Környezetvédelem
A fesztivál rendezői 

idén még nagyobb hang-
súlyt fektetnek a környe-
zettudatosságra és a 
szemléletformálásra. 

- Mint ismeretes, ko-
rábban több tucat, élet-
veszélyessé vált fát kel-
lett eltávolítani a sokáig 
gondozatlanul hagyott 
galériaerdő gáton belüli 
parkosított területéről. A 
kivágott fák helyett dup-
la annyi fát ültettünk el, 
így az elmúlt időszakban 
205 fával gazdagodott a 

Hajógyári-sziget faállo-
mánya. Az Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatával kötött szerződés 
alapján pedig június ele-
jén fejeztük be a sziget 
gátján lévő, mintegy 
2800 méter hosszú futó-
kör felújítását. A talaj ki-
szintezésén túl, a teljes 
szakasz új burkolatot ka-
pott, de a futópálya felü-
letének rekonstrukciója 
mellett az útvonal mel-
letti közvilágítást is 
megújítottuk, pihenőpa-
dokat és szeméttartókat 
helyeztünk el.

Parkolás
- Idén milyen intézke

déseket tesznek annak 
érdekében, hogy minél 
kisebb fennakadások 
adódjanak a környék 
közlekedésében?

- Bár a volt hajógyári 
üzemterületek parkolóvá 
alakításával az elmúlt 
években jelentősen tud-
tunk javítani a parkolási 
problémákon, természe-
tesen az autósok figyel-
mét most is felhívjuk, 
hogy lehetőleg ne gépjár-
művel érkezzenek. Min-
den egyéb közlekedési 
módot aktívan támoga-
tunk is. Direkt hajójáratot 
működtetünk a Belváros 
és a sziget között, sűrít-
jük a tömegközlekedést, 
ami ilyenkor ráadásul éj-
szaka is jár. Szerződé-
sünk van taxitársasággal 
és különböző szolgáltatá-
sokkal ösztönözzük a ke-
rékpárral érkezőket.

Szeberényi Csilla

Tizenegy után elcsitulnak, erősítik a biztonságot

Világsztárok, hazai kedvencek, 1500 program

Fotók: Antal István
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Megjelent az 
Óbudai Anziksz

nyári száma

Mozart zongoraest 
Fellegi Ádám ingyenes 
Mozart zongoraestjén a 
C-moll fantázia, C-moll 
szonáta, C-dúr szonáta, 
A-dúr szonáta hangzik 
el augusztus 29-én 19 
órától, a Megbékélés 
Háza Templomban.
(Cím: Békásmegyer, 
Újmegyeri tér, Királyok 
útja 297.)

Szünidő 
a Szaléziaknál

Az óbudai Szaléziaknál 
tartandó Nyári Oratóri-
um napközis táborba 
alsós és felsős diákokat 
várnak. Játék, sport, 
kézműves foglalkozás, 
imádság, kirándulások, 
versenyek, tánc, stran-
dolás. Időpont: augusz-
tus 22-26. Helyszín: Bé-
csi út 175. (Információ: 
nyarioratorium@gmail.
com; Jelentkezés: www. 
obudaiszaleziak.hu)

Nyári szünet 
a könyvtárban

Augusztus 1-től 28-ig 
nyári szünet miatt zárva 
tart a Fő téri Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár 
Krúdy Gyula Könyv-
tára. Nyitás: augusztus 
29-én 13 órakor. 

Július 14-én, 66 éves korá-
ban elhunyt Esterházy Péter 
(1950-2016) magyar író, aki 
rómaifürdőn élt.

Leszámítva a gyerek-
kori kitelepítés idő-

szakát, mindig itt élt és írt 
a kerületünkben. Itt járt 
általános iskolába, majd 
innen járt HÉV-vel a pia-
ristákhoz középiskolába, 
később pedig az ELTE 
matematika szakára, 
mert máshova nemigen 
vették volna fel az ő szár-
mazásával abban az idő-
ben. Még itt is focizott a 
Csillaghegyi MTE-ben 
valamikor mint az öccse, 
Esterházy Márton, aki 
később sokszoros váloga-
tott játékos lett, de a báty, 
legalábbis saját megítélé-
se szerint, jobb focista 
volt. Ma már e vélemény 
mellett sem hallhatunk 
újabb érveket, pedig idő-
ről időre elővette a témát 
a Mester. 

Posztmodern, nyelvújí-
tó, sajátos nyelvhaszná-
lat, mondatfűzés, ven-
dégszövegek, ki, kinek a 
köpenyéből bújt elő, játék 
a szavakkal, egyebek… 
Feljegyzéseiben, kisebb-
nagyobb írásaiban gyak-
ran foglalkozott a gyer-
mekkora idején ezerszer 
bejárt, Keve utcai iskolá-
ba vezető útvonallal, de 
később, a csapat évadzáró 
vacsoráin pacalból csúcs-
mennyiséget elfogyasztó 
E.P.-t is látjuk még ma-
gunk előtt, amint haza-

bóklászik a csillaghegyi 
pálya környékéről (A sza
badság nehéz mámora). 

Vagy ott ül Rómaifür-
dő központjában, az az-
óta lakóházzá átalakított, 
de valaha Halászkert-
ként működő kisvendég-
lő kerthelyiségében ha-
lászlét kanalazva (Egyé’ 
apa, egyé’ csak…). Lé-
nyegesen vidámabb kép, 
amint a nyolcvanas évek-
ben a gyerekeit tolja át a 
strand kerítésén, vagy 
azért bünteti, ha nem 
másznak, hanem jegyet 
vesznek (Hrabal köny
ve), annál, mint amikor 
aztán ugyanebben az ut-

cában már meg-megáll a 
Dunáig tartó kényszerű 
sétáját letudva a „végjá-
ték” hónapjaiban (Has
nyálmirigynapló).

Szépirodalmi munkáit 
nem ez határozta meg, 
de nagyon nem tetszett 
neki a kilencvenes évek 
elején, hogy a valaha 
evezős környékből te-
niszvidék lett Rómaifür-
dő. Azóta ugyan vissza-
tértek némileg az evező-
sök, de ki tudja, így lesz-
e mindez az árvízvédel-
mi munkálatokat követő 
időszakban is. Esterházy 
Péternek ez már mind-
egy. Nekünk nem mind-

egy, hogy ő nincs ott az 
ablakok mögötti dolgo-
zószoba mélyén, a Ró-
mai strand melletti, vi-
szonylag még csendes 
utcában, ahol a szom-
széddal mindig van vala-
mi gond, vagy átdobálja 
a lenyesett gallyakat, 
vagy hasonló huncutsá-
gokat követ el (A szabad
ság nehéz mámora, Has
nyálmirigynapló). Item, 
Kossuth-díj. Item, Buda-
pesten és a gyermekkori 
kitelepítésének helyszí-
nén, a Heves megyei 
Horton díszpolgár. Item, 
hazai és külföldi díjak, 
elismerések, itthoni és 
külhoni kiadások. Item 
(Harmonia cælestis), né-
met és más nemzetek ki-
adói, olvasói rajongtak, 
versengtek érte. 

De maradjunk Óbu-
dán, vagy inkább a Ró-
main. Még azt is tőle 
tudjuk, hogy Rómaifür-
dőt egybeírjuk. Meg 
hogy a „parlament a falra 
ment”. Jó-jó, ez családi 
mondat (Az elefántcsont
toronyból – Egy szép nap 
leírása), vagy még in-
kább Kosztolányitól vett. 
Megvette, ahogy mondta 
bizonyos szófordulatok-
ra, történetekre. 

Bevezetett minket a 
szépirodalomba, és most 
itt hagyott vele. Mindig 
benne és bennünk ma-
rad.                          B. Z.

Elhunyt Esterházy Péter

Fotó: Assay Péter

Aki sétált vagy biciklizett 
már a Fő téren át – és miért 
ne tette volna már ezt min-
den óbudai –, biztosan felfi-
gyelt a macskaköves tér kö-
zepén álló piciny, arányos, 
szerethető kis épületre, 
melyben a Gázlámpa Kioszk 
lelt otthonra. 

A „Gázlámpát” a vá-
ros legkisebb, de 

annál jobb kávét kínáló 
kis vendéglátóegysége-
ként aposztrofálják kü-
lönböző blogok. (Az ipa-
ri műemlék jellegű épü-

let felújítására a kerület 
vezetése tett javaslatot, a 
Kioszk advent idején 
„debütált.) Májusra az-

tán turbó üzemmódba 
kapcsolva beindult a kör-
nyék első speciality ká-
vézója: a La Marzocco 

gépen a 42Coffee világos 
pörkölésű kávéi készül-
nek. Aki kipróbálta, an-
nak még nem okozott 
csalódást. A bringások 
és az erre sétálók köré-
ben is egyaránt népszerű 
a fagyi, de vélhetően egy 
korsó Szindbád sörre is 
sokan visszatérnek majd 
ide. Gasztronómiai szín-
folt, építészeti különle-
gesség a hely. Színvona-
las kínálatával hozzájá-
rul a páratlan hangulatú 
Fő tér pezsgő kulturális 
életéhez. 

Finom kávé, fagyi és Szindbád söre 

Hangulatos kiülő-hely a Gázlámpa Kioszk
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Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

A helyiségekre kötendő bérleti 
szerződésekben rögzíteni kell, 
hogy a bérleti díjon felül a bér-
lőnek meg kell fizetnie a bérbe-
adó által az ingatlannal kap-
csolatosan kiközölt mindenkori 
szemétátalány összegét.
Az önkormányzat tulajdonában 
álló egyes vagyontárgyak bér-
beadásáról szóló, 9/2015. (II. 
16.) önkormányzati rendelet 96. 
§ (3) bekezdés a) pontja alapján 
a helyiségbérleti szerződés idő-
tartama 3 év lehet raktár célú, 
b) pontja szerint 5 év lehet év 
minden egyéb funkcióra történő 
bérbeadás esetén.
A pályázatot zárt borítékban 
lehet benyújtani az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ Zrt. ügy-
félszolgálatán (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7., földszint, pénz
tári órák hétfőnként: 15-17.30, 
szerdánként: 8.30-12 és 13-16, 
csütörtökönként: 8.30-12 óra 
között).
Pályázni formanyomtatvá-
nyon lehet, mely letölthető a 
www.obuda.hu és a www.ovzrt.
hu honlapról, vagy szemé-
lyesen átvehető az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ Zrt. ügy-
félszolgálatán (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyi-
latkoznia kell a megajánlott bér-
leti díjról, a pályázati feltételek 
elfogadásáról, ezen kívül meg 
kell adnia a helyiségben folytatni 
kívánt tevékenység pontos meg-
nevezését valamint csatolnia 
kell a pályázati formanyomtat-
ványon megjelölt okiratokat és 
igazolnia kell a pályázati részvé-
tel feltételeként előírt bánatpénz 
megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló 
határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12 órája) 
követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehető-
ség, azok bontására minden hónap utolsó munkanap-
ján 12 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYON-
KEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, melynek 
kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyi-
latkozat-kezelő bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
az azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy 
nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/
személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkor-
mányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjá-
ra behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság 
számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, 
vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, 
illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat 
benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása 
következtében szűnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására 
való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:
• önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének 
ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a 

megszerzési díj a pályázó által megajánlott bérleti díj há-
rom havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) meg-
felelő összegű óvadék megfizetését a bérbeadó részére 
(a nyertes által befizetett bánatpénz összegét az óvadékba 
beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mel-
lékvízmérők kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján 
történik a döntés. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek 
részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befize-
tik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. 
pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben 
lehet letétbe helyezni (pénztári órák hétfőn: 15-17.30, szer-
dán: 8.30-12 és 13-16, csütörtökön: 8.30-12 óra között). A 
bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhir-
detést követő nyolc napon belül a nem nyertes pályázók 
részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pá-
lyázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. a pályázókat írásban értesíti. A 
pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot 
tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt 
versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indo-
kolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek 
nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a 

Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét 
követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ 
Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy ameny-
nyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 
napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonat-
kozó igényét a pályázat kiírója okafogyottnak tekinti és a 
pályázó a befizetett pályázati 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 közzétett mértékével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az 
ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, He-
lyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3464). A pályáza-
tokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a 
fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az 
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2016. július 15-
től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, 
valamint a következő 
internetes hirdetési 
fórumokra: ingatlan.
com, ingatlan.net, in
gatlanok.hu.

Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terület

(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki 
állapot

Minimális 
bérleti

díj (Ft/hó)

Bánatpénz
(Ft)

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

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

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

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

Harang utca 4., föld-
szinti, utcai üzlet 18910/88/A/17 107 víz, villany, távfűtés megfelelő 106.037 127.000 

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

Nagyszombat utca 27., 
földszinti, lépcsőházi

egyéb helyi-
ség (iroda) ÉS 14729/4/A/1 194 víz, villany, gáz közepes 845.082 1.014.000 

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

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

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

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

Selmeci utca 21., 
pinceszinti, utcai

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

raktár 17406/A/14 95 leromlott

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

Szentendrei út 329., 
földszinti, utcai raktár 62423/0/A/1 211 víz, villany, gáz (fűtetlen) közepes 88.409 106.000 

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

lott 22.100 26.000 

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

lott 123.716 148.000

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

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

Zápor utca 61., föld-
szinti, utcai üzlet 16998/3/A/300 45 víz, villany, távfűtés leromlott 61.020 73.000 
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szol gál ta tás
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998

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

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

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

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

 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós, 
06-30-266-4666
 Óbudán, Budán non-stop hűtő, fagyasztó, 
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül. 
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje! 
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 06-
30-954-9554
 Konyhabútorok, beépített szekrények 
készítése! Bútorszerelés, kis munkák is! 
www.butorguru.hu,06-30-960-4525
 Lakásfelújítás! Szobafestést-mázolást, 
kőművesmunkát, víz-gázszerelést vállalok. 
Tel.: 06-20-986-3129, 787-1332
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t vá-
sárolok). Tel.: 06-30-912-3761, 243-94-01
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–
9021. ELMŰ által minősített vállalkozás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmónikaajtó. 
Hétvégén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-
0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás!  Tel.: 06(30)341-3423
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak 
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
242-1389
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 
1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés 06-70-
642-7526
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parketta leraká-
sa magánszemélyek, közületek részére. Tel.: 
06-30-212-3308
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki-

szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter. 
Tel.: 06-70/397-3869
 Festés, 300 Ft/m2, passzítás, mázolás. 
Külső festések, parkettacsiszolás. Tel.: 06-
20-94-55-473, 06-30-499-18-14
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés 06 70 
642 7526
 Redőny, reluxa, napellenző, stb szerelése 
garanciával! Ajándék szúnyogháló minden 
megrendeléshez!!! Tel.: 06-70-341-9489
 Bútorasztalos! Gardróbszekrény, konyha-
bútor készítése, lambériázás, teraszburkolás. 
Bútor, ajtó-ablak javítás. +36-20-352-0869
 Társasházak közös képviselete, kezelése, 
könyvelése szakképzett munkatársakkal. (A 
jav. munkákra szakképzett vállalkozók. ) 24 
órás elérhetőség. Tel.: 06-30-237-8442; 06-
30-251-1056; info@befo.hu
 Kádfelújítás! Ne cserélje le régi kádját! A 
bontási ár töredékéért felújítjuk! Tel.: 06-20-
529-4180 Facebook: Kád-felújitás

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

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

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

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. 
Bé csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia 
fő or vos. Be je lent ke zés: 317-0631

 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or vos 
csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé sén vár ja 
ked ves be te ge it: Gabriel Med Stú dió III. ker. 
Po zso nyi u. 32. Anya jegy szű rés, ta nács adás, 
kis mű té tek. Be je lent ke zés: 06(30)350-8359

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

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kór-
ház utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán 
és környékén idős személy gondozásában se-
gítséget nyújtana. Tel.: 06-30-25-33-757
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás 
rendelése: Dunamed rendelő, III. ker. Kisko-
rona u. 20. Tel.: 387-1508 Indokolt esetben 
háznál is kezel!

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

esztétika tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809, 
06(70)619-5546
 Számvitel oktatást,korrepetálást válla-
lok Rómaifürdőn középiskolától az egye-
temig. Ugyanitt: pénzügyi-számviteli ügy-
intézők, mérlegképes könyvelők vizsgára 
(pótvizsgára) való felkészítése. 
Tel: +36(20)224-5266
 Matematikából  korrepetálást és felvéte-
lire felkészítést vállal tanárnő  Békásmegye-
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-3433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyetemig. 
Tel.:  06(30)604-1478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán, külföldi és Goe-
the Intézetekben megszerzett tapasztalattal, 
bármely korosztálynak. 0630/773 - 9155, 
kreation@freemail.hu

elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.:332-0243
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, 
képeslapokat. 22 éve az óbudai közönség 
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974
 Könyveket, könyvtárakat  (régit, újab-
bat) antikváriumunknak vásárolok. 100 
könyv felett díjtalan kiszállással. Tel.: 
06(20)425-6437

Régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-
4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19
 Budai Várban 20 éve működő régiségbolt 
vásárol régi márkás karórákat, ékszereket, 
keleti tárgyakat, mindenféle régiséget, teljes 
hagyatékot. Díjmentes kiszállással. www.
enterieurantik.hu, tel.: 375-04-80, mobil: 
06-30-992-33-77
 Magas áron vásárolok fazon aranyat, 
törtaranyat, ezüstöket, borostyánt, órákat és 
korallokat. Tel.: 06-20-590-5284, 06-1-792-
1692
 Mindenféle forgalomból kivont papír- és 
fémpénz felvásárlása, Ft-pengő-schiling-
márka. Arany és ezüst érmék előnyben. Tel.: 
06-70-328-14-14

Ingatlan

Online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan-

ROBOT.hu/obuda-ujsag

 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésére 
megvizsgálom. dr. Székely 06-30-9000-963
 Ingatlanirodánk eladó lakásokat keres! 
Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd 
ingyen. Ismerősének lakása eladó? Hívjon, 
Ön is jutalékot kap! 06-20-96-00-600
 Felújítandó panellakást keresek saját 
részre a III. kerületben. Tel.: 20-585-0226
 Debrecenben Egyetemekhez közel 86 
négyzetméteres lakás 25 millióért eladó. 
Tel.: 06-30-633-6502

Állás
 Római-parti szálloda gyakorlattal ren-
delkező szobaasszonyt keres. Érd.: hétköz-
nap 8-14 óra között. 453-0060, 453-0062

 Kőművest és burkolót alkalmi munkára 
felveszek. Tel.: 06-30-341-3423
 Békásmegyeren a hegy felőli oldalon, vál-
lalkozóival fodrászt keresek; 06-20-350-
6483
 Országos közétkeztetéssel foglalkozó 
cég Bp., III. telephelyeire azonnali munka-
kezdéssel felvesz konyhai kisegítő munka-
körbe munkatársat folyamatos munkavi-
szonnyal, kiemelkedő juttatási csomaggal. 
Érdeklődni: 06-20-852-7704
 Óbudai Irodaházba éjszakás 6 órás taka-
rítónőt keresek. Munkaidő 17-23-ig. Kiemelt 
fizetés és bérlet biztosítva. Érdeklődni: 06-
30-82-10-882
 Keresek Belső-óbudai frissnyugdíjas hi-
vatásos gépkocsivezetőt sofőri és kisebb fel-
adatok, ügyintézések ellátására. Bemutatko-
zást a soforobuda@gmail.com címre várok

egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241

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

kiadó
 Római-parti lakótelepen helyiségek ki-
adók, 35 m2 35 000 Ft/hó + 3 havi kaució, 40 
m2 40 000 Ft/hó + 3 havi kaució. Érdeklődni: 
közös képviselőnél, 06-20-398-1850
 Bp., III. Kiscelli utca 18. szám alatt kiadó 
egy 45 m2-es üzlethelyiség augusztustól. Ér-
deklődni: 06-30-742-4107

életjáradék
 Ingatlanfejlesztő, idős személlyel életjára-
déki szerződést kötne. Tel.: 06-70-328-14-14
 Idős személyt segítenék szívvel-lélekkel, 
örökösödési szerződést kötnék. Tel.: +36-30-
418-66-63

gondozás
 Leinformálható nő idős emberek segítsé-
gére lenne és gyerekfelügyeletet éjjel is vál-
lal. Tel.: 06-20-393-3031

Társkereső
 Fiatalos nyugdíjas, római katolikus, ren-
dezett körülmények között, 160/57 kg, egye-
dül élő nő, 70 éves korig, hagyományos ér-
tékrendű, jó természetű Úr barátságát keresi 
hátralévő éveire. Tel.: 06-30-999-62-44

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

aPrÓhirdetés
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Laza, kutyabarát, gyerekba-
rát? Háztetőn, a Dunánál vagy 
a parkban? Mindenütt terasz! 
A főváros harmadik alkalom-
mal hirdeti meg a budapesti 
kerthelyiségek és vendéglátós 
teraszok versenyét.

Budapest városképének leg-
meghatározóbb elemei a tera-
szok, kerthelyiségek, tetőtera-
szok és a nyári időszakban, 
akár ideiglenes jelleggel műkö-
dő, mégis igen népszerű kiülős 
helyek. Ezek bemutatására és 
közösségteremtő szerepük ki-
hangsúlyozására indította el 
2014-ben a Terasz Budapest 
pályázatot Budapest Főváros 

Önkormányzata. Idén is három 
kategóriában jelentkezhetnek a 

vendéglátósok: terasz, kerthe
lyiség és pop-up. 

A döntés egy négytagú szakmai 
zsűri és a közönség kezében lesz, 
akik idén kiemelten értékelik az 
akadálymentes, gyermek- és ku-
tyabarát helyeket. A pályázat kiíró-
ja és lebonyolítója a BVA Buda-
pesti Városarculati Nonprofit Kft. 

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

Négy évvel ezelőtt indult el Óbudán önkormány-
zati támogatással a KönyvMegálló program, az-
óta a kerület több pontján szabadtéri könyvszek-
rények várják az olvasást, könyveket szerető ér-
deklődőket. A sikeres kezdeményezés részeként 
a sziget Fesztivál ideje alatt az információs sátor 
melletti területen is állítanak egy könyvszekrényt, 
olvasnivalót kínálva a fesztiválra látogatóknak.  

A z ingyenesen használható könyvszek-
rényből bárki kiveheti a neki tetsző 

olvasmányt, amit az ott elhelyezett babzsá-
kokon elolvashat, vagy a nála lévő könyvre 
lecserélhet. A kínálat: kortárs és klasszi-
kus, szórakoztató és komolyabb, magyar, 
angol, német, és más nyelveken kiadott 
könyvek, valamint Óbudáról szóló magyar 
és angol nyelvű kiadványok. Több magyar 
író, idegen nyelvre fordított írásaiból is kí-
nálnak könyveket a fesztivál közönségé-
nek, ezzel is népszerűsítve a magyar iro-
dalmat.

Az olvasnivalókat az Óbudai Platán 
Könyvtár munkatársai válogatják össze, és 
az első feltöltés után folyamatosan frissítik 
és pótolják a könyveket. A Sziget Könyv-
megálló használati szabálya a „Válassz, 
huppanj, olvass! – Hozd, cseréld, vidd!”, 
melyet nyolc nyelven írnak ki a szekrény-
re. A KönyvMegálló mellett önkéntes fia-
talok magyarul, és angolul tájékoztatják az 
érdeklődőket annak működéséről, haszná-
latának módjáról.

Óbudai KönyvMegálló a fesztiválon

Olvasnivaló is várja a Sziget közönségét
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2016. JÚlIUS 15-TŐl

ERZSéBET UTAlVÁNNYAl éS BANKKÁRTYÁVAl IS lEHET FIZETNI!
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Úszás 
és vízilabda 

a Római SE-nél
A Budapestért-díjas és 
Óbudai Balázs Lajos ci-
vil díjas Római Sport 
Egyesület edzői várják 
nyári úszótáborukba az 
alapfokú és haladó tu-
dású gyermekek jelent-
kezését. Érezd jól ma-
gad! Sajátítsd el és fej-
leszd úszás tudásodat 
Óbuda legeredménye-
sebb ú szó ival! Célunk, 
hogy a velünk eltöltött idő 
alatt elkötelezettje legyél 
az egészséges életmód-
nak. Helyszín: pünkösd-
fürdői strand, augusztus 
26-ig, hétfőtől péntekig 
8.30-tól 16.30 óráig. Ét-
kezés: napi kétszer. 4 
éves kortól 16 éves korig. 
Részvételi díj: 20000 fo-
rint. Jelentkezni telefonon 
és személyesen lehet: 
Gyepes Lajos, 06-30-
293-7302; Gyepes Ádám, 
06-30-284-6823. Ugyan-
ebben az időben vízilab-
da előkészítő csoportot is 
indítunk : Ferenczy Dáni-
el, 06-20-528-8300.

Gyaloglás bottal
Az Óbudai Nordic Wal-
king Klubban a foglalko-
zásokat minden héten 
kedden és szerdán 18-tól 
19 óráig tartják. A szüksé-
ges felszerelést, a nordic 
wal king botokat biztosít-
ják. Gyülekező: az Óbu-
dai Szabadidőpark terü-
letén, az Óbudai Tenisz-
klub faházánál. Hely szín: 
az Óbudai Szabadidő-
park, Laborc utca 2. A 
klub vezetője Szedlák 
Gábor az edzéseken felül 
havonta egy alkalommal 
a csapatot még inkább 
összekovácsoló kirándu-
lásokat szervez, többnyi-
re Budapesten belül, de 
most már vidékre is. 

Kézilabda toborzó
Ismerkedj meg Magyar-
ország vezető csapatjá-
tékával! Az Óbudai Ké-
zilabda Sportiskola SE 
2003-ban, 2004-ben, 
2005-ben és 2006-ban 
született lányok jelent-
kezését várja korosztá-
lyos csapataiba. Érdek-
lődj telefonon: +36-20-
212-6352, Klári néni.

Fürdőzés, felhőtlen szóra-
kozás, családi programok. 
Kell-e ennél jobb időtöltés 
egy forró nyári napon? Vi-
zes sportnapot szervezett 
az Óbudai sport és szabad-
idő Nonprofit Kft. július 24-
én, melynek a Csillaghegyi 
strand adott otthont.

A nyár közepén mi is 
kínálkozhat a sza-

badidő eltöltésének leg-
kedveltebb formájának, 
mint a családi vizes 
sportnap, különösen, 
hogy a városrészben élők 
lakcímkártyával ingyen 
vehettek részt a rendez-
vényen.

Minden korosztály ta-
lálhatott kedvére való 
programot. A kikapcsoló-
dás és fürdőzés mellett le-
hetőség nyílt a sportolásra, 

sportbemutatók megtekin-
tésére. Nem maradhattak 
el a vízi programok, így az 
aquafitnesz és az úszás 
sem. A Római Sport Egye-
sület közreműködésével 
teljesítményúszást tartot-
tak, melyen a résztvevők 
vízjártassági igazolást 
szerezhettek. A gyereke-
ket az Ákom–Bákom 
Báb csoport, a felnőtteket a 
Hungária Tri bute zenekar 
szórakoztatta. 

A nap végén tombolasor-
solást tartottak, melynek 
bevételét a Gézengúz Ala
pítványnak ajánlották fel. A 
szervezet év végéig olyan 
ingyenes szűrőprogram-
sorozatot tart, melyben 200 
családnak segít abban, 
hogy időben felismerjék, ha 
babájukkal valamilyen fej-
lődési probléma van.       sz.

Vizes sportnap családoknak Csillaghegyen

Nem tudta valóra vál-
tani a szerződteté-

séhez fűzött reményeket 
Bücs Zsolt, a játékosként 
és edzőként is élvonalbe-
li rutinnal rendelkező 
vezetőedző. Az NB III-
as bajnokságban elért ti-
zenkettedik hely csaló-
dás a merészebb álmokat 
dédelgető III. kerületi 

TVE számára, a harma-
tos teljesítmény után 
nem keltett meglepetést 
az edzőváltás. 

Az új edző „kéznél” 
volt, az eddig csak a 
szakmai igazgatói fel-
adatokat ellátó Tóth And
rás feladatköre most a 
labdarúgócsapat vezeté-
sével bővült, vállára ez-

után nagy teher neheze-
dik: a biztos anyagi és 
szakmai háttérrel, várha-
tóan megerősített játé-
kosállománnyal az NB 
III meghatározó csapatá-

vá kell felkészíteni a Ke-
rületet. Tóth András sok-
oldalúan képzett, rutinos 
edző, irányításával – a 
vezetőség és a szurkolók 
reményeit beváltva – 
sokkal eredményesebbé 
fejlődhet a csapat.   L. A.

Edzőváltás a Kerületnél

Óvodai álláslehetőség
A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógusi 
munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A mun-
kavégzés helye: 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2. Illetmény, juttatások: a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alap-
ján. A pályázat elbírálása során előnyt jelent: kézművességben jártasság. A pá-
lyázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz; 
végzettséget igazoló oklevél másolata; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra 
vonatkozólag is), amely 3 hónapnál nem régebbi,; egészségügyi alkalmasság. 
Jelentkezni lehet postai úton: Cseresznyevirág Művészeti Tagóvoda, 1039 Buda-
pest, Medgyessy Ferenc utca 1. E-mailben: medgy-o@kszki.obuda.hu. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22. A pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. augusztus 23. A munkakör 2016. augusztus 25-től tölthető be.

építkezés gőzerővel
Rövid pihenő után felgyorsultak a munkálatok a TVE-
pályán, a földig rombolt régi épület környékén. Gépek 
és munkások szorgoskodnak a terepen, már készen 
van az új épület és a régi parkoló helyén épülő uszo-
da alapozása. Gőzerővel folyik tovább az építkezés.

Fotók: Sánta Balázs
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát 
Csapó Harold Gábor 2.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Désiné Németh Éva 3.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Farkas Balázs 4.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Stollmayer Ákos 5.vk. Augusztus 5. 17-18 óráig Nagy László Ált. Iskola, Váradi u. 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát  
Rácz Andrea 8.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát 
Bulla György 9.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát 
Baumann Irén 10.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát 
Török Ferenc 11.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát 
Puskás Péter 12.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Kemény Krisztina 13.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát  
Kelemen Viktória 14.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát
Laukonidesz Lilla 16.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát

Fidesz-KDNP-s képviselők nyári fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá-
mú egyé ni vá lasz tó ke rü let 
ön kor mány za ti kép vi se lő je 
augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-30-
211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.
hu e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét-
fő jén, 17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti 

iro dá ban. Elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-
0500.
Őri Lász ló (MSZP) augusztusban nem tart fogadóórát.
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) augusztusban nem tart fo-
gadóórát).
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

DAjKA FelVéTele. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Óbudai százszorszép Óvodája, (1032 Budapest, Reménység  utca 6.) telephely óvo-
dájába (1032 Budapest, Gelléri Andor Endre utca 6.-8.) munkatársat keres: 1 fő 4 órás dajka (konyhai feladatokkal) munkakör betöltésére: az állás szeptem-
ber 1-től betölthető. Szükséges okmányok: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (min. 8 általános). Feltétel alkalmazás esetén: egészségügyi 
alkalmasság-egészségügyi kiskönyv; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). Felvételnél előnyt jelent: dajkai vagy konyhai munkakörben szerzett 
tapasztalat. Érdeklődni: Borosné Hodop Mária intézményvezető-helyettesnél lehet. Tel.: +36-70-685-2243 vagy e-mailben: tegla-o@kszki.obuda.hu. A je-
lentkezés benyújtásának határideje: 2016. augusztus 20. Elbírálás: 2016. augusztus 31. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla szerint.
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Fehérhomokos beach lesz ap-
ránként a lupa-tóból, hangula-
tos vendéglátóhelyekkel. A 
százhektáros, több mint fél kilo-
méter hosszú, félszigetként be-
nyúló földnyelvvel kettéválasz-
tott vízfelületnek egyelőre csak 
egy szakasza lesz használható, 
de a hely ötletgazdája, Gerendai 
Károly a jövő nyárra további bő-
vítéseket is tervez. A volt bánya-
tavat „első körben” bérli üzlet-
társával, a szerződése alapján 
később meg is veheti.

Bányatóból beach
Gerendai a sajtóbejáráson el-

mondta: évekkel ezelőtt a bánya 
üzemeltetői keresték meg, mikor 
már látták, hogy a kitermelésnek 
nemsokára vége. Fantáziát látott 
a dologban, és akiknek megmu-
tatta, mindenkinek tetszett. Az 
időjárás nem kedvezett a július 
közepi „nyitásnak”, de bizako-
dóak. A Lupa-tó néven ismert 
bányatóban eddig tilos volt a für-
dés, bár ez sokakat eddig sem za-

vart. A négy nagyobb öbölből ál-
ló tó a hivatalos mérések szerint 
az ország legtisztább tava. A par-
ton strandröplabda- és strand-
foci-pálya várja a látogatókat, a 
vízben pedig a tervek szerint jö-
vőre már wakeboardozni is lehet. 
A nudistáknak sem kell elköltöz-
niük innen, mert egy nádkerítés-
sel elválasztva, ezentúl is hódol-
hatnak szenvedélyüknek. A 
strand területéről a tóba lépve 
métereken át alig félméteres víz-
ben gázolhatunk, így az úszni 
nem tudók számára is a táblák-
kal kijelölt szakaszon biztonsá-
gos a fürdőzés. A kicsiknek pe-
dig külön pancsoló tavacskát is 
kialakítottak – többek közt ezek-
ről esett szó a sajtóbejáráson. 
Akadt azonban még néhány 
pont, melyre pontosabb választ 
szerettünk volna kapni. 

Belépőért szolgáltatások
Kérdésünkre Gerendai Ká-

roly elmondta: a mostani idény-
re tervezett strand területe elké-
szült. Be van már kerítve, ké-
sőbb az egész tó területe be lesz. 

- A kispénzű emberek egyebek 
mellett pont azért jártak ide, 
mert ingyen volt. Meddig tehetik 
ezt még meg? Nyilván, amikor
tól mindenki számára fizetőssé 
válik a strand, az „olcsóbb ré
szen” is számolhatnak előnyök
kel. Fejlesztik például a higiénés 
feltételeket?

- Eddig sem volt ingyen, 
mert akit elkaptak, azt meg-
büntették. A szerződésünk sze-
rint mostantól garantálnunk 
kell, hogy a kijelölt strand kivé-
telével máshová nem engedünk 
senkit a tó területére. Jövőre 
azért tervezünk egy olcsó 
strandrészt is kialakítani, hogy 
a kispénzűeknek is legyen ho-
va járni. Ahhoz, hogy az olcsó 
strand is engedélyt kapjon, 
ugyanúgy szükség lesz infra-

struktúrát kiépíteni arra a terü-
letre is, ahogy kötelező lesz a 
vízi mentésről is gondoskodni.

- Mindenütt biztonságossá 
tudnak tenni egy ekkora bá
nyatavat? Végeznek kotrásokat 
a benti, mélyebb részeken? 

- A bánya bezárás előfeltétele 
volt a tó rendbetétele, most a 
fenék is biztonságos, csak mély 
a víz, ezért bárhol alakítunk ki 
strandot, ott a part feltöltésére 
és vízi mentésre szükség lesz.

(A felnőtt, illetve gyerekjegyek 
2000, illetve 1000 forintba kerül
nek, de 17 órától fél áron lehet 
belépőt venni. Természetesen 
lesz lehetőség családi jegyek vál
tására is, ezek 5 ezer forintba ke
rülnek két felnőtt és két gyerek 
számára. A parkolásért külön 
kell fizetni, autónként 800, moto
ronként 500 forintot.)       Sz. Cs.

Vízi birodalom a lupa-tóból

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

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

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

Július 18-án elhunyt somló Tamás 
(1947-2016) artista, zenebohóc, ze-
nész, dalszerző, jogász, aki éveken át 
Óbudán élt. látni lehetett kutyát sé-
táltatva a római-parton, illetve szíve-
sen és gyakran lépett fel Óbudán. 

Sokak szerint a legjobb hangú, a 
legszórakoztatóbb és a legvi-

dámabb zenész volt a hatvanas 
évektől kezdődően. Kezdetben az 
Omegában és a Kexben énekelt, 
szaxofonozott, majd 1973-tól in-
dult pályafutása csúcsa felé, ami-
kor csatlakozott az akkoriban szu-
pergruppnak számító LGT-hez. A 
Skorpiót megalapító Fren reisz Ká-
rolyt váltotta, és a pletykák szerint 
csak hetei voltak arra, hogy meg-
tanuljon Barta Tamástól basszus-
gitáron játszani. Igaz, volt hozzá 
zenei előképzettsége, hiszen kü-
lönböző fúvós hangszereken már 
ezt megelőzően is játszott. 

Az LGT-vel a hetvenes évek-
ben amerikai és angol turnékkal 
és lemezszerződésekkel próbál-
koztak, de amikor ez az ország 

akkori zártsága miatt nem jött 
össze, a hazai piacon mindvégig 
százezres nagyságrendben fogy-
tak az évente egymást követő al-
bumaik. Hazai fellépéseik telthá-
zasak voltak, s ha a csilláron nem 
is, de a fák ágain szó szerint lóg-
tak az emberek fellépéseikkor. 
Minden év májusának első napja-
iban a rock-szezon kezdetének 
számított évről évre megtartott 
nagyszabású, ingyenes tabáni 
koncertjük, amelyre tízezrek vol-
tak kíváncsiak.

Somló Tamás a leglazább és 
legközvetlenebb zenészek közé 
tartozott. Lényegében itthon volt 
Óbudán, hiszen egy darabig itt 
élt, s később is szívesen jött visz-
sza fellépni az LGT-vel (például a 
Hajógyári-szigeten), vagy egyéni 
produkcióival az óbudai kulturá-
lis eseményeken. Legutóbbi, má-
jus 21-ei Fő téri koncertjét már 
nem tudta vállalni, maga helyett 
Karácsony Jánost kérte fel. 

Hiányozni fog a hangja és vi-
dám egyénisége.               B. Z.

Somló Tamás emlékére
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