
Semmelweis-napon az önkormányzat 
vezetése elismerésekkel köszöni meg 
az egészségügyi dolgozók munkáját.

Óbuda méltán híres eseménye volt a 
Főplébánia-templom védőszentjeinek 
búcsúja Szent Péter és Pál napján. 

Az év feltörekvő fürdője kategóriájában 
lehet szavazni a Csillaghegyi Uszoda és 
Strandfürdőre a termalfurdo.hu oldalon.
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Pályázati forrásból napelemes rend-
szert építettek ki a Szent Margit Kór-

házban. Ennek eredményeként az egész-
ségügyi intézmény energiaszükségleté-
nek jelentős részét megújuló energiafor-
rásból biztosíthatják a jövőben. Mint az 
a július 5-ei átadáson elhangzott: a kor-
mány az elmúlt hét év alatt 500 milliár-
dos fejlesztést és 400 milliárdos bérfej-
lesztést hajtott végre az ágazatban. És ez 
a folyamat idén tovább folytatódik

Folytatás a 3. oldalon

Napelemekkel csökkentik a villanyszámlát

MATT BIANCO • 07.22. 20 ÓRA • ZICHY-UDVAR

Templomok a talpunk alatt
Az Óbudai Múzeum negyedik állandó, június 20-án 
megnyílt kiállítása a Fő tér és közvetlen környezeté-
nek középkori emlékeit tárja nyilvánosság elé. Mivel 
az Óbudai Múzeum nem rendelkezik ásatási jogosult-
sággal, a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) közép-
kori osztályának szakemberei által 30-40 évvel ezelőtt 
feltárt emlékeket mutatja be.            Bővebben a 27. oldalon

Új kerékpáros szervizpont
Országosan, de feltehetőleg eu-
rópai viszonylatban is páratlan fej-
lesztésű kerékpáros szervizponttal 
demonstrálta a kerékpárosbarát 
közlekedés melletti elkötelezettsé-
gét Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata.          Részletek a 17. oldalon

Dr. Badacsonyi Szabolcs, a Szent Margit Kórház főigazgatója, Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képviselő, Bús Balázs polgármester, dr. Nemcsok Dénes környezeti és energia
hatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár (NFM) és dr. Mészáros János egész-
ségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár (EMMI) az eseményen

Fotó: Antal István
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A napi munkán túl, le-
gyen szó az Egész-

ségkörút Óbudán szűrő
programról vagy az Egész-
séges Iskolabüfé kezde-
ményezésről, a városrész 
egészségügyi dolgozói év-
ről évre bizonyságot tesz-
nek szakmai elhivatottsá-
gukról. Az önök folyama-
tos kitartása, helytállása, 
együttérzése és mosolya 
nélkül az egészségügyi 
ellátórendszer csupán si-
lány, lelketlen nagyüzem 
lenne. Nem túlzás azt állí-
tani, hogy nincs még egy 
olyan szakma, mely ak-
kora közvetlen felelősség-
gel járna, mint a gyógyí-
tás. Az önök teljes em-
bert kívánó hivatása, a fo-
lyamatos önképzési köve-
telmény, a hétvégéket is 
gyakran felemésztő ügye-
let kényszer együttese 
okán fel kell tennünk ma-
gunkban a kérdést, vajon 
megkapják-e az elvárható 
elismerést? ÓbudaBékás-
megyer vezetése igyek-
szik mindent megtenni az 
egészségügyi szakma tár-
sadalmi elismertségének 
megerősítése érdekében, 
többek között ezért hoztuk 
létre és adományozzuk 
minden évben az Óbuda 

Lakosságának Egészségé-
ért Díjat, valamint a pol-
gármesteri dicséreteket 
– hangsúlyozta Kelemen 
Viktória alpolgármester. 

Megújuló 
egészségügyi 
intézmények

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs, a Szent Margit 
Kórház főigazgatója és a 
Szent Margit Rendelőin-
tézet cégvezetője a kerü-
leti egészségügyi fejlesz-
tésekről beszélt. 

- Amennyiben a kor-
mány  jóváhagyja a Szent 
Margit Kórház vezeté-
se javaslatát, akkor az 
Egészséges Budapest 
Program részeként a Mar-
git kórház valamennyi 
épülete kívül-belül telje-
sen megújulhat az elkö-
vetkezendő néhány év-
ben. Mi több, még egy 
új épülettel is gazdagod-
hat. Emellett az eszköz-
park teljes cseréje is meg-
történhet. A jelenlegi ka-
pacitás kétszeresét befo-
gadni képes új műveseál-
lomás és egy új MRIla-
boratórium is létesülhet. 
Nem kevésbé jelentős fej-
lesztések várnak a rende-
lőintézetre és a háziorvo-

si rendelőkre is a követ-
kező években az önkor-
mányzat támogatásának 
köszönhetően. Ennek el-
ső lépéseként már idén 
megkezdődik a Csobán-
ka téri szakrendelő felújí-
tása. Szintén ebben az év-
ben elkezdődhet a Tüdő-
gondozó elavult röntgen-
parkjának cseréje új, digi-
tális eszközökre. 

Védőnők 
a közösségért
Perjési Zsuzsanna, 

ÓbudaBékásmeg yer 
Védőnői Szolgálatának 
megbízott vezetője töb-
bek közt arról beszélt, 
hogy országosan 10 szá-
zalékos védőnőhiányt 
emlegetnek, míg a kerü-
letben nincs betöltetlen 
státusz. Hangsúlyozta: 
intézményük munkatár-
sai hozzájárulnak a ke-
rületi közösségépítéshez 
is. Elmondta: arra töre-
kednek, hogy ezt a szín-
vonalat tartani tudják, 
mi több, túl is tudjanak 
rajta lépni. A mindenna-
pi munkán kívül a csalá-
doknak számos progra-
mot kínálnak, melyeken 
a kisgyermekes szülők 
is szívesen és szép szám-
mal vesznek részt. 

A kiváló munkát vég-
ző egészségügyi dolgo-
zók elismeréseket ve-
hettek át a rendezvé-
nyen. Az ünnepi műsor
ban a Surprise Vonósné-
gyes adott mini-koncer-
tet.                        Sz. Cs.

Az Óbuda Lakossá-
gának Egészségéért Dí-
jat 2017ben dr. Tóth Le-
vente belgyógyász, kar-
diológus főorvos kapta.

Dr. Tóth Levente 1974
1979ig a Szent János 
Kórházban, majd 1979
2008ig a Szent Margit 
Kórház belgyógyásza-
ti-kardiológiai osztályán 
alorvos, később főor-
vos. 2008óta dolgozik a 
Szent Margit Rendelőin-
tézet kardiológiai szak-

rendelésén. Az egészség-
ügyben Óbudán eltöltött 
38 év alatt jó kapcsolatot 
alakított ki a kerületi há-
ziorvosokkal, valamint 
az egészségügyben és 
a szociális területen te-
vékenykedő szakdolgo-
zókkal. Rendszeres elő-
adója az Óbudai Orvos-
napoknak és az Óbudai 
Orvosklubnak. 2011óta 
a Magyar Orvosi Kama-
ra Óbudai Szervezetének 
elnöke.

Elismerések
Polgármesteri dicséretek: dr. Osváth János fel-
nőtt háziorvos; dr. Marjai Katalin felnőtt fogszakor-
vos; dr. László Klára fül-orr-gégészeti szakrendelés 
szakmaiterület-vezető főorvosa;  Hábelné Gulyás 
Szilvia területi védőnő. 
Szent Margit Rendelőintézet igazgatói dicsé-
ret: dr. Thomka György orvosszakmai vezető, a 
Szent Margit Rendelőintézet korábbi ügyvezető 
igazgatója; Bruneker Edit szemészeti szakasszisz-
tens; Szerdahelyiné Czene Ervina anyaggazdálko-
dási és műszaki vezető. 
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat intézmény-
vezetői védőnői dicséret: Balyiné Varga Cecília 
területi védőnő. 
Szent Margit Rendelőintézet intézményi hűség-
jutalom: dr. Bódy Gábor főorvos, urológus szakor-
vos (30 éves hűségjutalom); Bánföldiné Patkós An-
géla  asszisztens (15 éves hűségjutalom).

Semmelweis-nap a gyógyítók ünnepe
Embert próbáló, de csodálatos munka az orvosoké, ápoló-
ké. Az önkormányzat vezetése minden évben elismerések-
kel jutalmaz egészségügyi dolgozókat. Az eseménynek a 
Békásmegyeri Közösségi Ház adott otthont június 30án, 
ahol elhangzott: önkormányzati támogatásból megújul-
hatnak a városrész szakrendelői. Az Óbuda Lakosságá-
nak Egészségéért Díjat dr. Tóth Levente belgyógyász, kar-
diológus főorvos vehette át. 

Fotók: Antal István
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Folytatás az 1. oldalról
- A magyar kormány in-
tézkedéseinek köszönhe-
tően 2010 óta 77 kórházat, 
54 rendelőintézetet és 97 
mentőállomást újítottak fel 
országszerte, 23 új rende-
lőintézetet és 30 új mentő-
állomást építettünk. Az el-
múlt hét év alatt 500 mil-
liárdos fejlesztést és 400 
milliárdos bérfejlesztést 
hajtottunk végre az ágazat-
ban – emelte ki Varga Mi-
hály nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyűlési kép-
viselő az eseményen. Kije-
lentette:  a kormány elkö-
telezett az ország egész-
ségügyi helyzetének to-
vábbi javítása mellett. Az 
előttünk álló időszakban 
az Egészséges Budapest 
Programban a Pest me-
gyei és a fővárosi ellátás 
fejlesztésére is kiemelt fi-
gyelmet fordítunk. Mint 
mondta: nemcsak a szakel-
látást kívánják fejleszteni, 
hanem számos intézmény 
kap támogatást az orvos-
technológiai beruházások-
hoz, valamint épületek fel-
újításához. Ezekre a célok-
ra már az idén 40 milliárd 
forintot fordít a kormány.

Az ágazatot érintő több-
éves béremelési program-
ról szólva a miniszter kije-
lentette: a szakdolgozók – 
akiknek tavaly átlagosan 
26,5 százalékkal nőtt a fi-
zetésük – idén november-
től további 12, majd jövő-
re és 2019ben további 8
8 százalékos növekedésre 
számíthatnak. 

A Szent Margit Kór-
házban most – Bús Ba-
lázs polgármesterrel és 
dr.Badacsonyi Szabolcs 
főigazgatóval közösen – 
átadott beruházás során 
közel 130 millió forint 
uniós támogatásból 780 
napelemet szereltek fel, 
amely a jövőben 7,5 millió 
forint éves működési költ-
ség-megtakarítást jelent 
az intézmény számára.

Az élhetőbb 
Óbudáért

- Mindannyian lát-
juk, tapasztaljuk, hogy 
az egészségügyi ellátó-
rendszer jelenlegi helyze-
te, szolgáltatási színvona-
la már jó ideje a közfigye-
lem homlokterében áll. A 
velük kapcsolatos, rész-
ben valós, részben ger-
jesztett problémák között 
kevesebb szó esik a fej-

lődésről és előrelépésről. 
Az örömteli hírekre min-
dig kisebb a sajtóérdek-
lődés, mi azonban most 
egy ilyenről számolha-
tunk be önöknek – mond-
ta Bús Balázs polgármes-
ter, majd hozzátette: a 
Szent Margit Kórház ál-
lapota elsődlegesen azért 
fontos számunkra, mert 
127 ezer óbudai lakos-
nak nyújt diagnosztikai 
és gyógyulási lehetősé-
get. Jelentősége azonban 
túlmutat a kerület hatá-
rain, hisz az egész észak
budai régió meghatározó 
ellátóhelye is. A szakmai 
munka az itt dolgozó or-
vosoknak, ápolóknak és a 
működésért felelős szak-
embereknek köszönhe-
tően megfelelő, ugyan-
akkor a tárgyi feltételek 
nem minden esetben vol-
tak kielégítők. 

A „Fogadj örökbe egy 
helyiséget a Szent Mar-
git Kórházban!” elneve-
zésű civil kezdeménye-
zés, illetve cégek társa-
dalmi felelősségvállalási 
programjában sok millió 
forintos adomány gyűlt 
össze a közelmúltban. 
Többek közt megújulha-
tott a központi anesztezi-
ológiai és intenzív terápi-
ás osztály. Nagyobb volu-
menű beruházásra azon-
ban csak állami szerep-
vállalás mellett számít-
hatott a kórház. Szeren-
csére  tavaly konszolidá-
ciós keretből megterem-
tették az épület teljes körű 
energetikai korszerűsíté-
sének fedezetét, ennek ré-
szeként pedig a kiírt KE-
HOPpályázattal napele-
mek kerülhettek a tetőre, 
környezetbarát, megúju-
ló energiát szolgáltatva a 

kórháznak. A mostani fej-
lesztés is egy újabb fontos 
lépés az élhető és szeret-
hető Óbuda megteremté-
se felé.

Teljesen 
megújulhat 

a kórház
 A jelentős energetikai 

fejlesztés is azt bizonyítja, 
hogy a Szent Margit Kór-
háznak van jövője, az itt 
dolgozóknak van jövőké-
pe – jelentette ki dr. Bada-
csonyi Szabolcs a kórház 
főigazgatója. Elmondta: az 
egészségügyi intézmény 
önállóvá válása óta folya-
matosan fejlődik, elsősor-
ban az állami, kerületi és 
fővárosi támogatásoknak 
köszönhetően. Az Egész-
séges Budapest Program-
ban jelentős költségveté-
si forrás jut majd a Margit 
kórháznak is. Ennek kö-
szönhetően teljes egészé-
ben megújulhat. Emellett 
uniós forrásokat is igény-
be tudnak venni, hogy a 
lehető legszínvonalasabb 
ellátást tudják biztosítani, 
a leghatékonyabb infra-
struktúrával és eszközök-
kel. A kormány pályázati 
úton több mint 129 millió 
forintot nyújtott megúju-
ló energetikai korszerűsí-
tésre, melyből 780 napele-
met tudtak felszerelni az 
épület tetejére. A beren-
dezések együttesen, éves 
szinten közel 200 ezer ki-
lowattóra villamosenergia 
előállítására képesek. 

Sz. Cs.

Újabb fejlesztés a Szent Margit Kórházban

Napelemekkel csökkentik a villanyszámlát 

Az intézmény július végére 
újul meg, melynek során 
energetikai korszerűsítést, 
nyílászárócserét és akadály-
mentesítést végeznek. Fel-
újítják a terasztetőt és új kerti 
árnyékolókat alakítanak ki.

A Nem zetgazdasá-
gi Minisztérium ál-

tal meghirdetett „Szoci-
ális szakosított ellátást 
és a gyermekek átmene-
ti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmé-

nyek fejlesztése, felújí-
tása támogatására” elne-
vezésű pályázat és Óbu-
daBékásmegyer Önkor-
mányzata támogatásával 
elkezdődött a Derűs Al-
kony Gondozóház kor-
szerűsítése. Elvégzik  a 
nyílászárók cseréjét, a 
főbejárat akadálymen-
tesítését, felújítják  a te-
rasztetőt,  kerti árnyéko-
lókat alakítanak ki. 

A korszerűsítés jelen-
tősen csökkenti az intéz-

mény fűtési költségeit, ez-
által gazdaságosabb mű-
ködés érhető el. Az aka-
dálymentesítéssel egy-
szerűbbé és biztonságo-
sabbá válik a mozgásuk-
ban korlátozott gondozot-
tak közlekedése. A felújí-
tott és újonnan kialakított  
szabadtéri közösségi te-
rek növelik a gondozóház 
kényelmét, megfelelő vé-
delmet biztosítva a nap-
fény és eső ellen.

A korszerűsítési mun-
kálatok várható befejezé-
se: 2017. július 31.

Korszerűsítik a Derűs Alkony Gondozóházat

Fotók: Antal István
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Eredetileg a Szent PéterPál 
Főplébániatemplom körüli te-
rületen rendezték árusokkal; 
sramlizene, mézeskalácsos, 
ringlispil csábította az ifjabba-
kat és idősebbeket egyaránt. 

Az Óbudai Búcsú egy-
ben családi ünnep is 

volt, a messze idegenbe 
szakadt családtagok is ha-
zajöttek erre az esemény-
re. Az ünnepi menü álta-
lában liba- vagy kacsas-
ült volt, és az elmarad-
hatatlan friss cseresznyé-
ből készült cseresznyés 
rétes. Népies nevét is er-
ről kapta az Óbudai Bú-
csú: KirschenKiritog, 
azaz cseresznyés búcsú.  
Idézzük Krúdy Gyulát: 
„a jó braunhaxlerek any-
nyi libát, kacsát, csirkét 
vágtak, hogy a sok bél 

miatt, amit a Dunába ön-
töttek, a lapátos hajó nem 
bírt Bécsbe felmenni.”

Az Óbudáról elszárma-
zottak és a mai óbudai-

ak idén is szívesen láto-
gatták a méltán népsze-
rű kétnapos Óbudai Bú-
csút, mely minden kor-
osztály számára változa-

tos kikapcsolódást kínált 
június 24én és 25én az 
Óbudai Nyár programjá-
ba illeszkedve. 

Menczer Erzsébet, a 
SZORAKÉSZ elnöke 
nyitotta meg az eseményt. 
Ezt követően a német 
nemzetiségi iskolások 
műsora, majd a nemzeti-
ségi kórustalálkozó kö-
vetkezett. Délután polka 
partyra invitálta a közön-
séget Zwickl Mihály 
sram lizenekara. „Min-
den, ami zene” címmel 
Ötvös Csilla Bartók és 
Pásztorydíjas énekesnő 
és növendékei szórakoz-

tatták a nagyérdeműt. 
Zongorán Hegedűs Valér 
kísérte a művésznőt. A 
búcsú első napját hunga-
rikumok kavalkádja zár-
ta: Zsadon Andrea és 
Szolnoki Tibor estje nagy 
sikert aratott. Johan Já-
nos, a 100 tagú cigányze-
nekar prímása és zeneka-
ra kísérte őket, közremű-
ködött az Operettvilág 
Együttes tánckara.

Az Alma Együttes 
koncertjével kezdődött a 
program vasárnap. A ha-
gyományos szentmisét a 
Szent Péter és Pál Főplé-
bánia-templomban tar-
tották. Délután a koncer-
teké volt a főszerep: hall-
hatták a Landesrat Egye-
sített Harmonika Zene-
kart; Wolf Katit; a Hot 
Jazz Bandet. Illényi Kati-
ca zárta a sort Sárik Péter-
rel és zenekarával. A ven-
dégművész Illényi Csaba 
hegedűművész volt. 

Családi ünnep is a cseresznyés búcsú

A Szindbád rendezvényteremben az egykor itt élt braunhaxlerek életét, szokásait, hagyo-
mányait, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület tevé-
kenységét bemutató kiállítást láthatták az érdeklődők

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotók: Antal István
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Sinatra, nyár, éj

Frank Sinatra és kortársainak dalai csendültek fel 
az Óbudai Nyár rendezvényén, a Sinatra Summer 
Night címmel tartott Fő téri koncerten július 7-én. 
A swing virágkorának frivol, fehér inges, fekete au-
tós, dohányfüstös miliőjét Gájer Bálint, Lányi Lala, 
Vastag Tamás, a Studio11 Ensemble és a Buda-
pest Táncművészeti Stúdió idézte meg. A műsor-
ban olyan emblematikus dalok keltek életre, mint 
a Strangers In The Night, I’ve Got You Under My 
Skin, Fly Me To The Moon és persze a My Way

Újra dübörgött a blues Óbudán 
Idén ötödik alkalommal, július 8. és 14. között ren-
dezték az Óbudai Blues Fesztivált. Az eseménysoro-
zat július 8-án, a Kobuci kertben Little G. Weevil ze-
nész, producer 40. születésnapi koncertjével kezdő-
dött. Podlovics Péter művészeti vezető elmondta: a 
bluest sokan szeretik, még ha nem is tudják, hogy ar-
ról van szó. Példaként említette, hogy sokan kedve-
lik a Rolling Stones, Tina Turner, Joe Cocker zené-
jét, amelyek szintén „blues-bázisú zenék”. A magyar 
zenészek mellett Brazíliából, Amerikából, Angliából, 
Hollandiából is érkeztek előadók a rendezvényre.

Kossuth-díjasok a színpadon
Közel 30 éve, hogy a magyar népzenei élet egyik lel-
kesen tanuló, tudását szeretettel továbbadó, bátran, 
igényesen alkotó, elismerten népszerű együttese a 
Csík zenekar. Öröm, hogy a Kossuth-díjas zenekart 
Óbudán köszönthettük, ismét a Fő téren élvezhet-
tük a kalandozást a zene világában június 30-án, az 
Óbudai Nyár ingyenes koncert-sorozatában. Akik ka-
landozásra hívták a közönséget: Csík János, Majoro-
si Marianna, Szabó Attila, Kunos Tamás, Makó Péter.

Zene a tiltott időszakból
A The Speakeasies’ Swing Band a Szentlélek téren lé-
pett fel június 23-án. A zenekar Thessalonikiben, Gö-
rögországban alakult. De mit is jelent a zenekar neve? 
A speakeasy, más néven a vak disznó vagy vak tig-
ris illegális telephelyet jelent, ahol az amerikai szeszti-
lalom idején alkoholt lehetett venni. A kis illegális ivók 
lassan bárokká, szalonokká nőtték ki magukat, ahol a 
swing és a jazz műfajának képviselői játszottak. A 30-
as éveknek ezt a tiltott időszakát idézte meg az együt-
tes Óbudán, az ingyenes koncertek sorában. 

Balkán Csokor a Csobánka téren
A kerületi bolgár, görög, román és a szerb nemze-
tiségi önkormányzatok kulturális műsorában tán c-
csoportjaik tartottak bemutatót és közös táncházat 
a Csobánka Tér- Zene programsorozatban június 
24-én a Békásmegyeri Közösségi Ház előtt, ahol 
gasztronómiai kóstolóval is várták az érdeklődőket.

Az oldalpárt összeállította Klug Miklós

Szabadtéri fotókiállí-
tás nyílt a 2016ban 

rendezett I. Óbudai Fo-
tótárlat kiállítási anya-
gából a Bécsi úti  Óbu-
dai Promenádon június 
22-én. A tavaly tavasz-
szal meghirdetett, a Ró-
mai-part szépségeit be-
mutató pályázatra érke-

zett művekből állították 
össze a tárlatot, melynek 
célja,  hogy  a fotómű-
vészet eszközeivel adjon 
képet az átalakuló Ró-
mai-partról.
Köszöntőt mondott Bús 
Balázs polgármester. Az 
eseményt, amelyen részt 
vett Varga Mihály nem-

zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képviselő, 
Papp János színművész 
nyitotta meg. A kulturális 
műsorban Török-Papp 
Tímea és tanítványai mű-
ködtek közre az Aelia Sa-
bina Alapfokú Művészeti 
Iskolából. (Megtekinthe-
tő augusztus 31-ig). 

Fotók szabadtéren az átalakuló Római-partról

Idén nyáron az óbudai Fő té-
ren lévő Esernyős felújított 
udvarában található Warm
up (WuU) remek könnyűze-
nei kezdeményezésnek ad 
helyet. A különleges hangu-
latot árasztó, impozáns, 
megújult térben könnyed 
délutáni akusztikus sorozat 
indul a Cseh Tamás Program 
szakmai támogatásával. A 
megnyitó napján, június 28
án  Szabó Benedek és Sallai 
László adott koncertet. 

A z Esernyős tavaly 
nyáron felújított ud-

varában nyitotta meg ka-
puit az idén nyáron első-
sorban akusztikus zene-
karokra alapozó új kon-
certhelyszín, a Warm
up. A szervezők úgy 
gondolták, hogy az óbu-
dai szabadtéri progra-
mok egy részének mél-
tó helyszínt adhatnak 
ezen a helyen. Élőzenés 
koncerteket tartanak au-
gusztus végéig minden 
héten, egyegy akuszti-
kus formációval. 

A sorozatban a belvá-
rosi klubokban és a nyári 
fesztiválokon már befu-

tott fiatal nemzedék lép 
színpadra. 

- A rendezvények 
megvalósításában szak-
mai partnerként a Cseh 
Tamás Program koordi-
nátorai vesznek részt – 
mondta Petrovits Ákos, 
az Esernyős művészeti 
vezetője, aki hozzátette: 
a fellépők döntő többsé-
ge is tőlük érkezik.

- Fellép többek közt 
Nové Soma, a The Pa-
payazz – Zentai Márk 
és Szeifert Bálint, Bar-
bi és Jancsó a Blaha-
luisianaból, valamint Ian 
O’Sullivan. Fiatal, már 
befutott, rendszeresen 
sokat koncertező zené-
szekről van szó, akiknek 

szeretnénk megmutatni 
Óbudát és a Warmup
ot, hogy később is szíve-
sen jöjjenek vissza hoz-
zánk. A célcsoport tag-
jai elsősorban a közép-
iskolások, egyetemisták, 
egyszóval a fiatalok, hi-
szen a fellépők többnyi-
re az ő kedvenceik. Az 
ajtónk ugyanakkor min-
denki előtt nyitva áll. A 
rendezvénysorozat az 
Óbudai Nyár része.

(Az események részle-
tes leírása megtalálható 
a programfüzetekben és 
az Esernyős web- és fa-
cebook oldalán. Belépők 
a Jegymester rendszerén 
keresztül is vásárolha-
tók.)                      Sz. Cs.      

Új koncerthelyszín az Esernyősben 
Fotók: Antal István
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Fásítási stratégiáról, lakáscélú támogatásról, esélyegyen-
lőségi programról, a térfigyelőhálózat bővítéséről és a 
szeptemberben induló óvodai csoportokról határozott töb-
bek között a képviselőtestület június 22ei ülésén.

Bővül a kamera-rendszer, nagy fásítási program

Megerősített 
esélyegyenlőségi program

Az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programját 
2015-ben fogadta el a képviselő-testület, ezért esedé-
kessé vált a dokumentumok két éves felülvizsgálata, 
a jogszabályok mentén. Az önkormányzat továbbra is 
elkötelezett az esélyegyenlőség területén. Jól látható, 
hogy a kötelező feladatok ellátásán túl a kerület nem 
önkormányzati fenntartású intézményeivel, civil szer-
veződéseivel, egyházaival, egyesületeivel és alapítvá-
nyaival közösen (gyakran anyagi támogatást nyújtva 
számukra), törekszik érvényre juttatni az esélyegyen-
lőség eszméjét a társadalmi élet minden területén.

Újabb park szépülhet

A képviselők döntöttek az Óbudai Egyetemmel szem-
ben lévő Tímár utca-Bécsi út-Viador utca által hatá-
rolt park megújításáról. Ennek első üteme kezdődhet 
meg ebben az évben, ami többek közt a zöldfelület 
rendezését, növénytelepítést, a kitaposott helyeken 
szórt burkolatú sétány építését, valamint a már meg-
lévők felújítását foglalja magában. A parkban (koráb-
bi Bécsi úti lakhelye közelében) helyezik el Göncz Ár-
pád egykori köztársasági elnök mellszobrát is.

Új kamerákkal bővül a hálózat
Még idén 15 új, IP-technológiájú kamerával bővül 
Óbuda-Békásmegyer térfigyelő kamera-hálóza-
ta. Emellett még ebben az évben további 9, analóg 
technológiájú, elavult kamerát cserélnek le, helyük-
re korszerű eszközöket telepítenek.

176 óvodai csoport indul
Május elején voltak az óvodai beíratások. Az elő-
jegyzések alapján 1126 gyermek nyert felvételt 
az önkormányzat által fenntartott óvodákba. A 
2017/2018-as nevelési évben 176 csoportban biz-
tosítják az ellátást. Egy-egy csoportba, átlagban 
számítva 22-23 kicsi jár majd.

Új vezető a közterület-felügyelet élén
A képviselő-testület májusi ülésén pályázatot írt ki 
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete igaz-
gatói posztjának betöltésére. Ennek eredménye-
ként Rácz Ferenc Péter, a kerületi rendőrkapitány-
ság korábbi vezető-helyettese irányítja a közterü-
let-felügyelet tevékenységét július 16-tól.

Az önkormányzat 
kép viselőtestülete 

fontosnak tartja a Duna
part természet-közeli álla-
potának megőrzését, nem 
támogatja a Dunán a csó-
nakkikötőnek álcázott la-
kóhajók, továbbá a ví-
zi közlekedést közvetle-
nül nem szolgáló úszómű-
vek megjelenését. A testü-
let felkéri a Fővárosi Ön-
kormányzatot, hogy ilyen 
úszóművek dunai elhelye-
zésére ne adjon engedélyt, 
és a vízi sportolás bizton-
ságának megőrzése érde-
kében a jövőben egyál-

talán ne támogasson az 
Óbudaisziget és a jobb ol-
dali part közötti Kisduna
ágban csónakkikötő léte-

sítésre irányuló kérelme-
ket, illetve vizsgálja felül a 
III. kerületi partszakaszra 
már kiadott engedélyeket.

Nem a dunai úszóművekre

A korábban elfogadott 
intézkedési tervnek 

megfelelően a képviselők 
döntöttek a helyi fásítá-
si stratégiáról is. A doku-
mentum az önkormányzat 
kezelésében lévő faállo-
mányra vonatkozik. A cél 
az, hogy tíz év alatt ösz-
szesen 10 ezer új fát tele-
pítsenek a városrész köz-
területein. Idén 351 fát el-
ültetnek az év második fe-
lében. A stratégia része a 
kerületben található két 
nagy rekultivált bányate-
rület (testvérhegyi illetve 
táborhegyi közparkok) fa-
állományának felmérése 
is. A stratégiában foglalt 
célok teljesülésének folya-
matában az önkormányzat 
aktív, közösségi részvé-
telt kíván biztosítani a he-
lyi lakosság, civil és gaz-
dasági szereplők számára, 
hogy bekapcsolódhassa-
nak a folyamatba.

Tízezer fát ültetnek tíz éven belül

A képviselőtestület 
módosította a lakás-

célú önkormányzati helyi 
támogatásokról szóló ko-
rábbi rendeletét. Annak 
érdekében, hogy a több-
gyermekes családok által 
megvásárolni kívánt, na-
gyobb alapterületű, illet-
ve az új építésű lakások 
esetén is biztosítani tud-
ják a támogatást, a felté-

teleként szereplő maxi-
mált vételárat törölték a 
kritériumok közül. Válto-
zott a beiskolázási segély 
folyósításának feltételei-
ről szóló önkormányza-
ti rendelet is, ennek meg-
felelően a jövőben azok 

után a tanulók után is 
igényelhető – csökken-
tett összegű – beiskolázá-
si segély, akik részesül-
nek ingyenes tankönyv-
ellátásban. Ez a támoga-
tás október 31-ig igényel-
hető minden évben.

Megjelenésünk Lapunk következő száma július 
28-án, pénteken jelenik meg. Újságunk korábbi számai 
is olvashatók a www.obuda.hu honlapon. 

Támogatás-könnyítés gyermekes családoknak

A képen látható lakóhajó a Dunapart kiépített partszaka-
szán található

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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ÓbudaBékásmegyer Ön-
kormányzata az Óbudai 
Sport és Szabadidő Nonpro-
fit Kft. szervezésében két 
helyszínen működtet nyári 
napközis tábort. A tábori 
részvételt minden óbudai 
gyermeknek ingyenesen 
biztosítják.

A Belsőóbudai isko-
lák tanulói a Laborc 

utcai Óbudai Szabadidő-
parkban, míg a békásme-
gyeri és csillaghegyi tan-
intézetek diákjai a Kiser-
dei nyári napközis tábor 
helyszínén 7 héten keresz-
tül – július 3  augusztus 
18. – tölthetik el tartalma-
san a nyári szünidőt, ahol 
816 óráig szervezett prog-
ramokkal várják a gyere-
keket. Mindkét táborban 
témanapok és az ezekhez 
kapcsolódó izgalmas is-
meretterjesztő programok, 
szórakoztató és ügyességi 
játékok teszik felejthetet-
lenné a vakációt. A prog-
ramok között lovagi játé-
kok is szerepelnek, ame-
lyek során Axterix és Obe-

lix elutazik a kisdiákokkal 
a Gallok sportarénájába, 
de egy igazi  kalóz partin 
is részt vehetnek a „bátrab-
bak”. A gyerekekre min-
den alkalommal verseny-
számok, kacagtató próba-
tételek várnak.

A tematikus napok 
mellett természetesen az 
eddigi évek bevált foglal-
kozásait is megszervezte 
a Sport Kft., így már az 
első héten sportegyesüle-
ti foglalkozásoknak és vi-
dám strandlátogatások-
nak örülhettek a diákok. 
Mindenkit várt a játékos 
judoedzés, az örök ked-
venc baseball, amit a lá-
nyok is nagyon szívesen 
próbálgattak. Mindemel-
lett a táborozók részt ve-
hettek akrobatikus tor-
na és aerobic órákon is. 
A minden évben meg-
újuló programkínálat na-
gyon népszerű a gyerme-
kek körében, a szülők pe-
dig biztosak lehetnek ab-
ban, hogy biztonságban 
és jókedvben telnek gyer-
mekük tábori napjai.

Megnyitottak a nyári napközis táborok

Ingyenes szünidei étkeztetés a rászoruló gyermekeknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata évek óta megszervezi a rászoruló gyer-
mekek szünidei étkeztetését. Bár a törvény csak a hátrányos és halmozottan 
hátrányos kiskorúak esetében teszi ezt kötelezővé, a kerület vezetése fontos-
nak tartja, és továbbra is biztosítja ezt a lehetőséget minden rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára is.
A szolgáltatást formanyomtatványon lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal 
Szociális Szolgáltató Főosztályának Ügyfélszolgálati Irodáján a 2017. június 
19.–2017. augusztus 31. közötti időszakra.
A megrendelt tálcás, melegíthető ebéd – mely főételből, valamint levesből vagy 
desszertből, gyümölcsből áll – az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ két telephelyén (Váradi utca 9-11. vagy Kelta utca 5.) vehető át 
munkanapokon 12-15 óra között.
Az igénybevétel feltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meg-
léte, ezért kérik, hogy a jogosultág érvényességét mindenki ellenőrizze, és 
szükség esetén a meghosszabbítása érdekében intézkedjen!
További részletes információk az alábbi telefonszámokon kérhetőek a szolgál-
tató főosztály munkatársainál: 
Kittlerné Orosz Valéria (437-8546); Estók Anikó (437-8559); Breierné Bugár 
Judit (437-8917).
A III. kerület vezetése bízik benne, hogy az intézkedés sok család számára 
nyújt segítséget a nyár folyamán.

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 
Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Bu-
dapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás 
céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az Óbu-
dai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.  Ügyfélszolgálatán 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári 
órák hétfőnként: 15-17.30, szerdánként: 8.30-12 és 
13-16, csütörtökönként: 8.30-12 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthe-
tő a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető az Óbudai Vagyonke-
zelő Nonprofit Zrt.  Ügyfélszolgálatán (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.).
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva 
álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjá-
nak 12 órája) követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehető-
ség, azok bontására minden hónap utolsó munka-
napján 12 órakor kerül sor az Óbudai Vagyonkeze-
lő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében, melynek 
kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyi-
latkozat-kezelő bizottság  az azt követő ülésén dönt.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető 
az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.  Értékesíté-
si, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 
Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-
3464). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás teljes szövege felkerült 2017. 
július 5-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapokra. Fotók: Antal István
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A Fővárosi Önkormányzat 
döntése alapján a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) a 
repülőtér közvetlen elérése 
érdekében elindítja új, 100E 
jelzésű járatát július 8tól. Az 
autóbusszal könnyen, gyor-
san, átszállás nélkül  elérhető 
a belvárosból a Liszt Ferenc 
nemzetközi repülőtér. 

A 100E járatszámú au-
tóbusz július 8tól a 

Deák Ferenc tér és a Liszt 
Ferenc nemzetközi repü-
lőtér között 30 percenként 
közlekedik a hét minden 
napján. A busz a belváros-

ból hajnal 4 órától indul a 
repülőgépek közlekedésé-
hez igazodva, így az uta-
sok már az első repülőjára-
tok eléréséhez igénybe ve-
hetik az új szolgáltatást. A 
Budapestre érkező repülő-
járatok utasai a repülőtérről 
utoljára az éjjel fél 1kor in-
duló 100E autóbusszal még 

könnyen elérik a belvárost. 
Az autóbusz a repülőtér fe-
lé csak a Kálvin téren áll 
meg, illetve kora reggel az 
első két járat az Astoria 
M megállóhelyen is. A re-
pülőtér felől a belváros fe-
lé közlekedő autóbuszról a 
Kálvin téren és az Astoriá-
nál is le lehet szállni.

Közösségi közlekedés tanítási 
szünetben érvényes menetrend szerint 
Az oktatási intézményekben életbe lépő nyári szü-
net kezdetétől, június 16-tól a fővárosi közösségi 
közlekedési járatok a tanítási szünetben érvényes 
menetrend szerint indulnak. 
A megállókban kihelyezett, illetve a BKK honlapján 
is elérhető menetrendi táblázatokban a külön nyári 
menetrenddel is rendelkező járatok esetében a vi-
lágoskék csíkozással jelölt indulásokat kell figyel-
ni. Amelyik járatnak nincs nyári tanszüneti menet-
rendje, azon a vonalon továbbra is a már megszo-
kott követési idővel indulnak a járatok. A nyári tan-
szüneti menetrend augusztus 31-ig, a szünet végé-
ig van érvényben. 
A tanítási szünetben érvényes menetrend általában 
a hétköznap reggeli és a délutáni csúcsidei induláso-
kat érinti, amelyek igazodnak az év ezen időszaká-
ban jellemzően csökkenő utasfogalomhoz. A járatok 
hétvégi követése alapvetően nyáron sem változik. 

Közvetlen repülőtéri járat a Deák térről 

Kikötő felújítás
Július 10-én üzemkezdettől augusztus 7-én  üzem-
kezdetig a D12-es hajójáratok nem érintik az 
Óbudai-sziget elnevezésű kikötőt, mert a Sziget 
Fesztiválhoz kapcsolódóan felújítási és átalakítási 
munkákat végeznek itt a szakemberek.Fotó: Antal István

Fotó: Assay Péter
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Június 16án ludwigshafeni 
otthonában 87 éves korában 
elhunyt Helmut Kohl volt né-
met kancellár, akit Strasbo-
urgban és szülőhelyétől 
nem messze, Speyerben bú-
csúztattak, majd helyeztek 
örök nyugalomra.

Most egy nagy tölgy-
fa dőlt ki – mond-

ta Magyarország mi-
niszterelnöke, amikor az 
egykori német kancellár, 
keresz ténydemokrata 
politikus, Helmut Kohl 
Európában betöltött sze-
repéről kérdezték a halá-
lát követő szertartás al-
kalmából, miközben pe-
dig George H. Bush volt 
amerikai elnök kitartó 
és erős sziklának nevez-
te őt. Talán ez is indo-
kolta azt, hogy a Német-
ország újraegyesítésé-
ben kulcsszerepet játszó 
konzervatív politikus az 
első, akitől nem „csak” 
nemzeti, hanem euró-
pai uniós szintű gyász-
szertartással vettek vég-
ső búcsút. 

A ludwigshafeni szülő-
várostól nem messze talál-
ható dómban Karl-Heinz 
Wiesemann speyeri érsek 
vezetésével mutattak be 
szentmisét, aki kiemelte, 
hogy Kohlnak a speyeri 
dóm jelképezte mindazt, 
ami fontos volt az életé-
ben: legfőképpen a haza 

iránti ragaszkodást és Eu-
rópa szellemi, kulturális 
és vallási összetartozását. 
A néhai kancellár számá-
ra „a hazafiság és az euró-
paiság összetartozott, egy-
azon érme két oldala volt” 
– mondta Speyer püspöke.

A koporsót a gyászmi-
sét követően a dóm előt-

ti téren állították fel, ahol 
a Bundeswehr – a  né-
met hadsereg – díszegy-

sége tisztelgett a néhai 
kancellár előtt. A kato-
nai ceremónia után a te-
metési menet a dóm káp-
talani temetőjébe vonult, 
ahol Helmut Kohlt szűk 
családi és baráti körben 
helyezték végső nyuga-
lomra.

Helmut Kohlt június 
közepén, ludwigshafeni 
otthonában, 87 éves ko-
rában, hosszú betegség 
után érte a halál. A volt 
politikus tizenhat évig – 
1982től 1998ig – volt 
Németország kancellár-
ja, illetve a Keresztény-
demokrata Uniót (CDU) 
huszonöt évig – 1973tól 
1998ig – vezette. Döntő 
fontosságú szerepe volt 
mind a német egység 
helyreállításában, mind 
pedig az uniós integráció 
előmozdításában.    B. Z.

Nagy tölgy vagy szikla dőlt ki

Végső nyugalomra helyezték Helmut Kohlt

Helmut Kohl óbudai látogatáson, a Kéhli vendéglőben Orbán Viktor miniszterelnök társasá-
gában a ’90es évek végén

• Kancellársága idején Helmut Kohl többször is járt 
Óbudán, amikor többek között meglátogatott olyan 
híres kerületi vendéglőket, mint a Régi Sipos, vagy 
a Kéhli, amely éttermek, vagy azok mai képviselői 
azóta is büszkén számon tartják illusztris vendége-
ik között a néhai német kancellárt.

A Budapesti Történeti Mú-
zeum Kiscelli Múzeumának 
Fővárosi Képtára és a Bu-
dapesti Olasz Kultúrintézet 
szervezésében Hajnal Já-
nos (19132010) Budapest – 
Róma címmel kiállítás nyílt 
június 30án a Kiscelli Mú-
zeum Oratóriumában. 

Hajnal Jánost első-
sorban egyházmű-

vészként ismerik a ma-
gyar és olasz művészet 
iránt érdeklődő történé-
szek és művészetkedve-
lők. AbaNovák Vilmos 
tanítványaként, tanárse-
gédeként a magyar mu-
rális művészet nagy ígé-
rete volt, aki a monu-
mentális művészet iránti 
tehetségét Olaszország-
ban teljesítette ki. A ’30
as években néhány kül-
földi tanulással töltött év 
(Itáliában, Németország-

ban, Svédországban) után 
és több, AbaNovák olda-
lán elkészített magyaror-
szági megbízást követő-
en családjával 1948ban 
telepedett le Rómában. 
Az olasz állampolgárság 
megszerzésétől, 1958tól 
kezdve műveit Giovanni 
Hajnalként jegyző alkotó-
nak Olaszország és a vi-
lág számos templomában 
található falképe, moza-
ikja vagy üvegablaka, de 
középületek is őrzik a ke-
ze nyomát. 

A Fővárosi Képtár kiál-
lítása feltárja Hajnal élet-
művének, alkalmazott és 
autonóm munkáinak ki-
vételes gazdagságát. A 
klasszikus mediterrán ha-
gyomány, az expresszio-
nizmus, különösen a két 
háború között készült gra-
fikáival kapcsolatba hoz-
ható új tárgyiasság egya-

ránt hatással voltak alap-
vetően a klasszikus mo-
dernizmus bűvöletében 
született művészetére. A 
szülőföldtől való elszaka-
dás pályájának újraindí-
tását jelentette, még csak 
haza sem látogatott többé, 
bár valójában soha sem 
számolta fel kapcsolatát a 
magyar kultúrával.

A mostani kiállítás az 
alkalmazott és autonóm 
művekre egyaránt kiter-
jedő, sokrétű alkotói vi-
lágnak a további, részle-
tekben elmélyülő bemu-
tatását tűzi ki célul. A ki-

állítás törzsanyagát a mű-
vész Milánóban őrzött ha-
gyatéka adja. A kuráto-
rok, Balázs Kata és Si-
mon Magdolna művészet-
történészek bemutatják az 
egykor – 1939 és 1948 kö-
zött – a Fővárosi Képtár 
egykori gyűjteményébe 
került műveket, valamint 
válogattak egy magán-
gyűjtemény és a kecske-
méti Katona József Múze-
um képzőművészeti gyűj-
teményében őrzött korai 
grafikák közül is.

A Hajnal János (1913
2010) Budapest – Róma cí-
mű tárlat szeptember 10-
ig tekinthető meg a Kiscel-
li Múzeum Oratóriumában.  
(Cím: Kiscelli utca 108.) B. 

Hajnal János (1913-2010) Budapest – Róma
Egyházművészet az Oratóriumban 

Koncert a Megbékélés Házában 
 A Dalabai Együttes hangversenyére várják a közön-
séget július 31-én 19 órakor a Megbékélés Háza temp-
lomban. Az ingyenes koncerten fellép: Kis-Kovács Lu-
ca (ének, fuvola), Szalkay Dávid (trombita, szárnykürt), 
Deli Zsolt (harmonika), Iványi Gáspár (gitár), Heigl Lász-
ló (nagybőgő), Schlanger Tamás (ütőhangszerek). Cím: 
Békásmegyer, Királyok útja 297.,Újmegyeri tér.
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ÓbudaBékásmegyer Önkor-
mányzata szoborpályázatot 
írt ki Victor Vasarely művé-
szetének és gondolatainak 
jegyében. A kétfordulós pá-
lyázat benevezett alkotásairól 
nemzetközi zsűri dönt majd. 
A vízszobor vagy vízszobor
együttes 2018ban készülhet 
el vagy a Csobánka téren, 
vagy pedig BelsőÓbudán.

ÓbudaBékásmegyer 
Önkormányzata és 

a program művészeti ve-
zetője július 6án mutatta 
be a sajtó képviselőinek 
a Victor Vasarely Nem-
zetközi Szoborpályázat 
a Művészetért III. elne-
vezésű pályázatát. A ki-
író a szoborpályázat kon-
cepciójának kidolgozásá-
val a finn Maaretta Jauk-
kuri művészettörténész
kurátort bízta meg. A pá-
lyázóknak a víz témakö-
rében nem szökőkutat 
kell alkotniuk, hanem 
vízszobor-együttest vagy 
vízszobrot, mert mint 
azt a kurátor vallja, a víz 
visszatükrözi a fényt és 
áthatja azt a fajta opti-
kaikinetikus vizualitás, 

amely közel áll Victor 
Vasarely filozófiájához.

Bús Balázs polgármes-
ter az esemény résztvevő-
it arra emlékeztette, hogy 
az óbudai pályázat egy 
hosszú távú projekt har-
madik állomása, amelyet 
Pécs városa és az Aix
enProvenceban műkö-
dő Vasarely Alapítvány 
indított útjára 2010ben. 
Mintegy két hete, amikor 
a felújítását követően az 
óbudai Vasarely Múzeum 
újra megnyitott, Vasarely 
unokája, Pierre Vasarely 
felidézte nagyapja gyak-
ran hangoztatott monda-
tát, amely szerint „a jö-

vő művészete vagy kö-
zös kincs lesz, vagy nem 
lesz”. Ez a szoborpályá-
zat is ennek a felismerés-
nek a jegyében született, 
azaz hogy Óbudán is köz-
kinccsé váljanak a művé-
szeti alkotások – hangsú-
lyozta a polgármester. 

Nagy T. Katalin, a 
program művészeti ve-
zetője a pályázatot is-
mertetve elmondta, hogy 
a nyertes pályamű meg-
valósítására két helyszínt 
jelöltek ki. Az egyik Bel-
sőÓbudán, a Serfőző, a 
Tanuló és az Óbuda ut-
cák által határolt terü-
let, míg a másik a bé-

kásmegyeri Csobánka 
tér. Ugyanakkor a művé-
szeti vezető is azt a célt 
hangsúlyozta, hogy nem 
közterületet szeretnének 
ezen a helyszínen, ha-
nem élettel teli közössé-
gi teret.

A nemzetközi zsűri-
ben részt vesz Maaret-
ta Jaukkuri kurátor, mű-
vészettörténész (Finnor-
szág); Bús Balázs, Óbu-
daBékásmegyer polgár-
mestere; Pierre Vasa-
rely, a Vasarely Alapít-
vány elnöke (Franciaor-
szág); Dorothy Cross ír 
szobrászművész; Rosa 
Martinez spanyol kurá-
tor, művészettörténész; 
Varga Éva szobrászmű-
vész; Orosz Márton mű-
vészettörténész, a buda-
pesti Vasarely Múzeum 
vezetője;  Horváth And-
rás építész; Bencze Zol-
tán építész és Nagy T. 
Katalin művészettörté-
nész, a projekt művészeti 
vezetője.                 B. Z.

Szoborpályázat a víz és Vasarely jegyében

• A pályázatot kétfordulós rendszerben bonyolítják le, az 
első körben az ötleteiket nyújthatják be a pályázók 2017. 
szeptember 17-ig. A beérkezett pályaművekből választ-
ja ki a zsűri azt a 10-12 munkát, amelyek részletes kidol-
gozása után vehetnek részt az alkotók a 2018. január 10-
ig lebonyolítandó második fordulóban. A nyílt pályázat re-
gisztrációhoz kötött. A második fordulóba jutott pályázók 
1.000 euró, míg a pályázatot megnyerő alkotó 6.000 euró 
díjazásban részesül. A nyertes pályaművet a kiíró Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata valósítja meg, aminek 
kivitelezésére 50.000 euró áll rendelkezésre

Kórházvonattal a Donkanyarban 
címmel nyílt kiállítás július 4én Re-
ményik József II. világháborús gaz-
dasági tiszt érdekes szemszögből ké-
szített fotóiból a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban.

Novák Lajos, a Békásmegye-
ri Közösségi Ház vezetője 

tanulságos kiállításnak nevezte 
a tárlatot, amely immár sokadik 
helyszíne az országban a bemuta-
tott képeknek. A megnyitó előtt 
Reményi József lányai kalauzol-
ták végig a képeken az érdeklő-
dőket. Véghné Reményi Mária 
többek között elmondta, hogy 
ezek a felvételek a háborús bor-
zalmak között sokszor az emberi 
játékosságot, a minden körülmé-
nyek közötti humort és élni aka-
rást közvetítik.

Menczer Erzsébet, a Szovjetu-
nióban Volt Magyar Politikai Ra-
bok és Kényszermunkások Szer-
vezete (SZÓRAKÉSZ) elnö-
ke megnyitó beszédében köszö-

netet mondott a kiállítás létreho-
zóinak, másfelől pedig Reményi 
József családtagjainak, akik ezt 
a páratlan értékű fotósorozatot a 
kéziratokkal együtt megőrizték 
az utókornak. Ha nem így tettek 
volna, szegényebbek lennénk, hi-
szen a történelemnek ez a szeg-
mense is a múltunk megismeré-
sének lényeges része. 

A kiállítás anyaga a családi fo-
tókon túl elsősorban a kórházvo-
natok történetét tartalmazza Re-
ményi József szemszögéből, aki 
főhadnagyként, gazdasági tiszt-
ként kísérte végig a kórházvona-
tokat, s ennek során két év alatt 
mintegy 70 ezer kilométert uta-
zott, s így megadatott neki, hogy 
spontán módon fotókat készítsen 
útjai során. Ezek a fotók láttat-
ják a borzalmakat is, de elsősor-
ban nem ez volt a cél, hanem sok-
kal inkább az emberi arcát mutat-
ják meg az orvosoknak, szanité-
ceknek, ápolóknak és a sebesül-
teknek is. Ennek alapján látható, 

hogy a borzalmak ellenére, amíg 
még lehetett, voltak emberi pilla-
natok is, mint ahogy önmagában 
az is az volt, hogy ezeken a vona-
tokon a katonák életben marad-
tak – hangsúlyozta Menczer Er-
zsébet.

Dr. Mezei Bálint történész a 
kiállítás egyik legfontosabb ré-
szének tartotta a Reményi József 
naplóját, amelyet „A doni fotós” 
című kötet tartalmaz, és amelyen 
keresztül a képek szerzője is job-
ban megismerhető. Erről a kor-
ról nagyon kevés hasonló meny-
nyiségű és minőségű különleges 

fotó készült, aminek az az oka, 
hogy az akkori sajtófotók egészen 
más oldalról mutatják be a hábo-
rút. Reményi József fotói mintegy 
alulnézetből tekintenek a háború-
ra, személyes nézőpontot közve-
títenek. Hatalmas mennyiségben 
készültek, így egy egységes ha-
gyatékról beszélhetünk, amely-
nek egy válogatott részét láthatják 
a kiállítást megtekintő látogatók. 

(A tárlat július 20-ig látha-
tó, hétfőtől péntekig 8tól 15.30 
óráig. Hétvégén a rendezvények 
ideje alatt.  Cím: Csobánka tér 
5.)                      Bodzay Zoltán

A Don-kanyar emberi nézetből
Páratlan értékű fotósorozat

Fotó: Assay Péter

Fotó: Antal István
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Le akart ugrani 
a hídról

Lakossági bejelentés-
re érkeztek a Készenlé-
ti Rendőrség munkatár-
sai június 26-án késő es-
te az Északi-összekötő 
vasúti hídhoz. Egy férfi 
állt a korláton kívül és azt 
kiabálta, ne menjen senki 
közel hozzá, mert le fog 
ugrani. A járőrök beszél-
getni kezdtek a 36 éves 
férfival, közben közelebb 
kerültek hozzá, végül si-
került visszaemelniük a 
korláton belülre. Mentőt 
hívtak a férfihoz.

Pengével jutott 
fülhallgatóhoz

Az óbudai rendőrök el-
fogták azt a férfit, aki egy 
pengével rabolta ki áldo-
zatát június 20-án. A férfi 
az egyik aluljáróban oda-
lépett egy fiatal fiúhoz, és 
azt követelte tőle, hogy 
adja neki a fülhallgatóját. 
A sértett ennek nem tett 
eleget és tovább akart 
menni. Ekkor az elköve-
tő egy pengét vett elő a 
zsebéből és megfenye-
gette a fiút, aki ennek ha-
tására átadta a fülhallga-
tót. A tettes ezzel fegy-
veres rablást követett el. 
A 18 éves B. Szabolcsot 
még aznap elfogták.

A gyermekek kikerülnek a 
biztonságot adó iskolafalak 
közül, ám sok munkába járó 
szülőnek nehézséget okoz 
elhelyezésük, állandó fel-
ügyeletük. Nagyon fontos, 
hogy felkészítsék a gyerme-
keket az őket érintő veszé-
lyekre. A vakáció gondtalan 
eltöltéséhez a rendőrség 
bűn és balesetmegelőzési 
tanácsokkal szolgál.

A legsz ü kségesebb 
tudnivalók a követ-

kezők: Értékeikkel ne hi-
valkodjanak, azokat ne 
tartsák jól látható helyen, 
ne adják oda idegenek-
nek! * A táskájukat kö-
zösségi helyeken ne hagy-
ják őrizetlenül! A legjobb, 
ha azt mindig maguk mel-
lett tartják. * Idegenek-
ben – még ha kedvesek is 
– ne bízzanak meg, velük 
ne menjenek sehová, még 
útbaigazítás céljából sem! 
* A késő esti órákban le-
hetőség szerint ne egyedül 
induljanak haza, hanem 
egymást védve-kísérve! * 
Ha támadás éri őket, ne az 
értékeiket, hanem testi ép-
ségüket védjék! * Ismer-
jék a segélyhívó telefon-
számokat (107, 112), illet-

ve tanulják meg szüleik te-
lefonszámát is! * Ne pró-
bálják ki a különböző ká-
bítószereket, tudatmódo-
sító anyagokat, mert ha-
tásuk kiszámíthatatlan és 
könnyebben válhatnak ál-
dozattá és elkövetővé is.

Szintén lényeges, hogy 
a szülők tudjanak arról, 
gyermekük hová készül, 
kivel fogja idejét tölteni. 
Ezért kérjék meg, hogy ha 
elmegy otthonról, mond-
ja meg hová indul, kivel 

találkozik, mikor érkezik 
haza, valamint ismerjék 

meg barátai nevét, címét, 
telefonos elérhetőségét.

Biztonságban a szünidőben is

Raktárépület égett 
Háromezer négyzetméter alapterületű, nyomdagé-
pek bontására használt raktárban volt tűz július 3-
án az esti órákban a Csillaghegyi út és a Bojtár utca 
által határolt területen. A helyszínre nagy erőkkel 
vonultak ki a főváros hivatásos tűzoltói, akik habo-
sított vízsugárral oltották el a lángokat, majd meg-
kezdték az épület átszellőztetését és átvizsgálá-
sát. Elsődleges információink szerint az eset során 
senki nem sérült meg. 

Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, Óbuda-Békás-
megyer közrendjéért és közbiztonságáért térítés 
nélkül tenni akaró felnőtt korú lakosok jelentkezé-
sét várja tagjai sorába a Budapest III. kerületi Pol-
gárőr Egyesület (Óbudai Polgárőrség). Bővebb fel-
világosítás a polgaror.obuda@gmail.com e-mail cí-
men, vagy a 30-621-6088-as telefonszámon.

ÓbudaBékásmegyer Ön-
kormányzata a teljesen le-
égett faház két lakóinak ide-
iglenes szállást, rendkívüli 
segélyt, a hétvégére ellátást 
és ruhákat biztosított.

Teljesen leégett egy 
faház július 7én 

hajnalban a Taliga köz-
ben. A bejelentés hajna-
li 5 óra körül érkezett a 
polgármesteri hivatal-
hoz a tűzoltóktól. A ház-
ban élő 75 és 32 éves fér-
fiak kimenekültek a lán-
goló házból. A mentőket 
a tűzoltók értesítették, 
akik a két férfit megfi-

gyelésre kórházba szállí-
tották füstmérgezés gya-
nújával. A tűzoltók a lán-
gokat megfékezték, sike-
rült megakadályozniuk, 
hogy a tűz a szomszédos 
lakóházra is átterjedjen.

Az oltás közben érkezett 
a helyszínre a polgármeste-
ri hivatal szociális szolgál-
tató főosztályának vezető-
je, aki még a hajnali órák-
ban a kórházban megláto-
gatta a károsultakat, tájé-
kozódott az állapotukról, és 
felajánlotta az önkormány-
zat teljes körű segítségét.

Mivel a faház teljesen 
megsemmisült a lángok-

ban, a lakóknak mindenük 
odaveszett, ezért az önkor-
mányzat részükre hat hó-
napra ideiglenesen lakha-
tást biztosít. Az ilyen ese-
tekre folyamatosan tart 
fenn lakásokat az Óbudai 
Vagyonkezelő Zrt. A káro-
sultak a bútorozott lakás-
ba mehettek, ahol az Óbu-
dai Családi Tanácsadó által 
összeállított ruhacsomag, 
valamint az Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató Intézmény 
által biztosított meleg étel 
várta őket. A polgármeste-
ri hivatal szociális szolgál-
tató főosztálya rendkívüli 
segélyt folyósít a részükre.

Leégett egy faház, az önkormányzat segít
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A kerületi közterületfelügyelet megalakulása óta 
munkámnak köszönhetően mindig is rálátásom 
volt annak működésére. Szerencsésnek tartom 
magam, hogy alapjában véve egy jól működő 
szervezet irányítását vehetem át. Egy hasonlattal 
élve, jó a Forma 1es autó, de azon is mindig van 
mit állítani a még jobb és jobb teljesítmény érde-
kében. A legfontosabb, hogy a lakosokkal közö-
sen, őket bevonva tegyünk a rend érdekében – 
mondja Rácz Ferenc Péter, a III. kerületi Rendőr-
kapitányság eddigi vezetőhelyettese, a helyi köz-
területfelügyelet új igazgatója.

- Szeretnénk önt bemutatni olvasóink-
nak. Mit tudhatunk meg pályafutásáról, 
magánéletéről?

 1996ban szereltem fel, ahogy rendőr ber-
keken belül mondjuk. Abban a szerencsés 
helyzetben voltam és vagyok, hogy a kezde-
tektől Óbudán teljesíthetek szolgálatot. Eleve 
a pályám kezdetén ide is kértem magam. Egy 
ismerősöm azzal ajánlotta, hogy ez az egyik 
legjobb kerület a fővárosban, munka és rendé-
szeti szempontból is. Teljesült a kívánságom, 
több mint 21 éve dolgozom itt. Végigjártam a 
teljes ranglétrát, a körzeti megbízotti beosztás-
tól kezdve. 2011ben lettem kapitányságveze-
tőhelyettes. Régóta  megfogalmazódott ben-
nem, figyelemmel az egy helyen eltöltött szol-
gálati évek számára, hogy ideje lenne pályát 
váltanom és kipróbálni magam egy újabb te-
rületen. Vágytam is újabb motivációra, kihí-
vásra, de a városrészt nem akartam elhagyni. 
Ezért jókor jött a lehetőség, megpályáztam a 
közterületfelügyelet vezetői munkakört. 

Tizenegy éve élek a kerületben. Békásme-
gyeren lakom a családommal, párommal, a 
18 éves fiúnkkal és a pici lányunkkal. Aktív 
tagja vagyok több helyi közösségnek is. Részt 
veszek különböző civil fórumok munkájá-
ban, tevékenységében, rendszeresen sporto-
lok. A sport keretében alakítottunk egy csa-
patot, melynek tagjaival időről időre, nagyobb 
versenyekre, akadálypróbákra is járunk. Elő-
szeretettel futjuk le akár a maratoni távot is, 
vagy teljesítjük a Spartan típusú megmérette-
téseket. A csapatban rendőr kollégák is van-
nak, és szeretném, ha a közterületfelügyelet 
munkatársai közül is minél többen csatlakoz-
nának hozzánk. Kollektívában szeretek dol-
gozni és sportolni is. Közös a munka, az erő-
feszítés, közös a siker és a kudarc is. 

-  Mindig ilyen sportos volt? 
 Diák éveimben sokat sportoltam, de ké-

sőbb kevés időm maradt a rendőri munkám 
mellett a mozgásra. Ennek eredményeként 
jelentős súlyfeleslegre tettem szert az évek 
során. Az életmódváltás gondolata és az el-
határozás 2011ben fogalmazódott meg ben-
nem. Azon a napon vettem át az Óbuda Köz-
biztonságáért Díjat is. Akkor döntöttem el, 
hogy ez nem mehet így tovább. Azóta élet-
módot váltottam. Odafigyelek az étkezé-
semre és rendszeresen mozgok. 

- A rendőrség és a közterület-felügyelet 
között kezdetektől jó az együttműködés.

 A közterületfelügyelettel megalakulása 
óta szoros kapcsolatban állunk. Több kap-
csolódási pont is volt. Például a térfigye-
lő kamerarendszer üzemeltetésén túl a fej-
lesztésekre vonatkozó tendereken is közö-
sen dolgoztunk. A rendőrségen mindig is je-
len volt a létszámot meghaladó többletfel-
adatokból adódó deficit. A Budapesti Rend-
őrfőkapitányság és a kerületi önkormányzat 
sok segítséget nyújtott az anyagi és a techni-
kai feltételek biztosításában egyaránt. Azon-
ban ahhoz, hogy hatékonyan el tudjuk látni 
a közterületi szolgálatot, minden erőre szük-
ség volt. Így segítségül hívtuk a felügyeletet 
és a polgárőrséget, a közös járőrpárok szol-
gálatba állítása érdekében. Meg kell említe-
nem, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki az 
együttműködőkkel.  

- Mit tart elsődleges célkitűzésének?
 A szabályokat be kell tartatnunk, a közte-

rületek rendjét biztosítani kell, de ahogy ed-
dig, úgy a továbbiakban sem a bírságolás a cél. 
Egyfajta prioritást mindig fel kell állítani, amit 
a rendőrségnél sikerült kialakítanunk. Remé-
nyeim szerint ez a felügyeletnél is így lesz. 
Egyik alapelvem a tett-arányosság. A jogsér-

tésekkel arányban álló szankcionálást kell al-
kalmazni, azokon a területeken, ahol a lakoso-
kat a leginkább irritáló jogsértések történnek. 
A szankcióra nem mindig van szükség, leg-
többször elég a figyelmeztetés, a tájékoztatás. 
Sokszor nem is tudják az emberek, hogy jog-
szabályt sértenek. Jó volna a lakosokkal mi-
nél közvetlenebb kapcsolatba kerülni, hogy el-
sősorban ne a bírságokkal azonosítsanak ben-
nünket a nevünk hallatán, legyen rálátásuk 
munkánk, a közösség érdekében tett erőfe-
szítéseink egészére. A cél, hogy minél inkább 
elfogadják a felügyelet munkáját, és segítsük 
egymást, hiszen közös érdek a rend fenntartá-
sa, itt Óbudán. A további cél, hogy ténylegesen 
azokra a problémákra koncentráljunk, amit az 
adott lakóközösség annak tart. Ezt egyebek 
mellett közös közterületbejárásokkal, a lakos-
ság képviselőivel, felügyelői és rendőrségi kör-
zeti megbízottak bevonásával tudjuk felmérni. 
Emellett szeretném, ha olyan közösségi felüle-
tet hoznánk létre, amelyen a lakosok közvetle-
nül tudnak észrevételt, bejelentést tenni vagy 
éppen segítséget kérni. Reményeim szerint ez-
által a fiatalabb generációt is bevonhatnánk. 
Ha a lakosok úgy érzik, hogy tettek valamit a 
rendért, közösségért, akkor jobban elfogadnák 
a tevékenységünket is.

- A közeljövőben milyen feladatok várnak 
a felügyeletre és önre? 

 Az aktuális feladat látszólag nem tűnik túl 
nagynak, mégis fontos és jelentős szervezé-
si munkát igényel kollégáimtól. A turisztikai 
idényben a frekventált területeken biztosít-
juk a felügyelők jelenlétét. Ennek keretében 
nemcsak járőrszolgálattal, hanem a BRFK 
Dunai Vizirendészeti  Rendőrkapitányság ál-
lományával kiegészülve péntektől vasárna-
pig motorcsónakkal is járőrözünk a Duna ke-
rületi szakaszán, pontosan azért, hogy a ví-
zen sportolókat, a szabadidejüket itt töltő em-
bereket védjük a jogsértésektől. Idén nyáron 
ez kiegészül azzal, hogy a vizes világbajnok-
ság idején a hét többi napján is, a BRFK mun-
katársaival közösen látunk el szolgálatot, mi-
vel a rendezvényre látogatók miatt várhatóan 
megnövekszik a vízi forgalom is.         Sz. Cs.

Bemutatjuk a közterület-felügyelet új igazgatóját 
„Egymással együttműködve, közösen könnyebb rendet tartani”

KISHíJáN áTHAJTOTT A BUSz A BICIKLISEN. Kerékpárost ütött el egy autó a Szentendrei úton június 4én 
délelőtt, egyelőre nem tudni melyikük hibájából. A baleset miatt az árpád híd irányába rendőri forgalomirányí-
tás mellett, egy sávon haladt a forgalom. A Ripostnak nyilatkozó egyik szemtanú azt mondta, hogy a sérült bi-
ciklisen majdnem áthajtott az arra közlekedő busz. A jármű az utolsó pillanatban hirtelen fékezett, amitől az 
utasok megrémültek, de szerencsére a sofőr lélekjelenlétének köszönhetően nem történt tragédia
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A hazai kosárlabda életben 
egyre markánsabb szerepet 
játszik az Óbudai Kaszások 
Kosárlabda Akadémia. A 
legnagyobb létszámú után-
pótlásműhely egy nagy 
család, ahol már a legkiseb-
bek számára is rendeznek 
saját bajnokságot. A heves 
csatákkal, örömjátékkal zaj-
ló Óbudai Mini Kupáról kér-
deztük dr. Neszmélyi Emil 
sportigazgatót.

- Mikor, milyen cél-
lal és milyen korosztály 
számára indították el 
az Óbudai Mini Kupát 
(ÓMK)?

 Az Óbudai Mini Ku-
pát 2005ben indította 
el akadémiánk. Ez a 11 
év alatti kosarasok ok-
tató bajnoksága, ame-
lyen cél, hogy a kosár-
labda versenyzés alap-
jainak megtanulásához 
alkalmas környezetet 
teremtsünk, és a gyere-
kek szórakozva tanul-
hassanak. Az első évek-
ben itt edződött kosara-
saink közül sokan már 
az NB1ben is bemutat-
koztak, tehát e progra-
munk nagyon eredmé-
nyes.

- Hány csapat szerepel 
a bajnokságban?

 Jelenleg 10 csapa-
tunk versenyez és tanul a 
mérkőzések alatt.

Játékos dömping
- Az ÓMK saját „talál-

mány”, vagy más egye-
sületek is versenyeztet-
nek gyerekeket hasonló 
rendszerben?

 Az ÓMK saját találmá-
nyunk, bennünket követve 
alakítottak ki más klubok 
hasonló „házi bajnokságo-
kat”, de a legtöbben nem 
tudnak megfelelő számban 
csapatot kiállítani és nem 
oktatási célra használják e 
lehetőséget. Nekünk 220
240 gyerekünk versenyez 
a csapatokban, akik mind 
a Kaszások Akadémia já-
tékosai, létszám gondja-
ink soha nem voltak szer-
vezettségünk okán.

- A mérkőzéseken fiatal 
játékvezetők fújják a sí-
pot és a zsűri asztalnál is 
többnyire játékosok lát-
ják el az adminisztráci-
ót. Működik ez a felállás?

 Tökéletesen. A jól 
képzett 1318 éves aka-
démiai játékosaink – 
akik maguk is játszottak 
az ÓMKban – kiváló 
hatékonysággal vezetik 
ezeket a kezdő mérkőzé-
seket. Jó látni, hogy gye-
rekek vezetnek meccse-
ket gyerekeknek, főleg 
ilyen magabiztosan. Kö-
szönet nekik, mert a sza-
badidejükből áldoznak 
arra, hogy a kicsik tanu-
lását közreműködésük-

kel segítsék. Erről is szól 
az óbudai kosárlabda.

Összhangban 
a szülőkkel

- A mérkőzésekre fel-
nőttek kísérik a gyereke-
ket. Jó a kapcsolatuk a 
szülőkkel?

 A szülői kapcsola-
tok többnyire kiváló-
ak. Megértették a csalá-
dok, hogy itt minden az 
egyesület céljai érdeké-
ben történik, és e célok – 
köztük kiemelten a fiata-
lok fejlődése – akkor tel-
jesülnek, ha együttmű-
ködnek velünk. Mi pe-
dig mindenben partne-
rek vagyunk ennek kap-

csán. Elsősorban nem 
versenykosárlabdázóvá, 
hanem életképes felnőt-
tekké neveljük játékosa-
inkat. Persze ettől még 
igen sokan lesznek közü-
lük NB1esek és akár hi-
vatásos sportolók, mert 
a kiváló képzési rend-
szerünk kikövezett utat 
is jelent a sikerhez az 
abban maradéktalanul 
résztvevők számára.

- A házibajnokságon 
kívül szerepelnek más 
fronton is mini csapatok?

 Egy lány és három fiú 
csapatunk indul az Or-
szágos Kenguru Kupá-
ban. Itt más klubok já-
tékosai ellen már Óbu-
dát képviselik ifjú aka-
démistáink. E játékoso-
kat az ÓMK kosarasok 
közül válogatjuk ki fej-
lődésüknek megfelelően.

-További tervek?
- A versenyszezon be-

fejeztével indul a nap-
közis táborunk, majd 
az augusztusi alapozás. 
Jól képzett új edzőkkel 
is bővül a szakmai stáb, 
és tovább fog emelked-
ni a sajátnevelésű játéko-
saink száma is az NB1
es csapatunkban. Ezek 
alapján nagy remények-
kel nézünk a következő 
versenyszezon elé, mert 
szeretnénk tovább öreg-
bíteni Óbuda hírnevét.

Az ÓMK döntőjében: 
Újlaki FarkasokBékási 
Delfinek 8463.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Kosárlabda Mini Kupa

Utánpótlás-műhely Óbudán

Elsősorban a gyerekeknek öröm, de a felnőttek is megmegállnak a Csobán-
ka téren, a Békásmegyeri Közösségi Ház mellett kihelyezett óriás sakktáblá-
nál. A nyári szünidő feléhez közeledve lesz még alkalom összemérni a sakk-
tudást.  Láthatóan van, aki a rollert is eldobja inkább egy jó sakkpartiért

Fitt móka zenés óvodás torna évzáró bemutatót tartott nagy sikerrel Koz-
ma zsuzsanna fitnesz edző, zenepedagógus, „FittMóka Mester” az óbu-
dai Kerék utcai Meseerdő Óvoda Mókus, Maci, Süni és Katica csoportja-
iba járó gyermekekkel a közeli Máltai játszótéren június 21én

Óriás sakktábla a Csobánka téren Fitt móka a játszótéren

Fotó: Antal István Fotó: Benkő Vivien Cher
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Fákról a Platánban
Az idei nyári foglalkozássorozat témájául a fákat vá-
lasztották az Óbudai Platán Könyvtárban, illeszkedve 
a program részben szabadtéri mivoltához – a foglal-
kozások során ugyanis a bibliotéka minden terét be-
járják az érdeklődők, bár a játékok zöme a tágas ud-
varon zajlik. Mindhárom nyári hónapra jut egy me-
se,  az alkalmak külön-külön is élvezhetők. Június-
ban már kinyomozták, mit rejtett „A diófa ezer cso-
dája” című történet, célba dobástól ritmusjátékon át 
faébresztgetésig sokféle feladattal; júliusban többek 
között kiderül majd, miért a platánfáról nevezték el a 
könyvtárat; augusztusban pedig egészen a Nap fájá-
ig merészkedhetnek majd el a rátermett résztvevők. 
Gyökérfalvától Lombkoronáig – Fák meséi a könyvtár 
kertjében: július 25-én 17, augusztus 22-én szintén  
17 órai kezdettel  ingyenes mesefoglalkozásra várják 
az 5-10 éves  lelkes kalandorokat. (Cím: Arató Emil tér 
1., bejárat a Kadosa utca felől).

Megújult a Dobogókő melletti Rezső-kilátó
A Pilisi Parkerdő Zrt. az OPAL Szolgáltató Zrt. által 
nyújtott 4,5 millió forintos támogatásnak köszönhető-
en felújította a Dobogókő mellett található, nagy nép-
szerűségnek örvendő Rezső-kilátót és az ahhoz kap-
csolódó sétányt. Innen csodálatos kilátás tárul elénk: 
Dömös felé tekintve a Rám-hegy, a Vadálló-kövek, a 
Prédikálószék és a Dunakanyar, a Duna túloldalán pe-
dig a Börzsöny csúcsai, többek között a Szent Mihály-
hegy, a Csóványos és a Nagy-Hideg-hegy látható. A 
kirándulók kényelmét szolgálja egy vadonatúj panorá-
matábla is, amely segítségével könnyebben beazono-
síthatóvá válnak a kilátóból látható fekvő hegycsúcsok 
és települések. Felújították a támfalat és a védőkorlá-
tot, továbbá megújult és akadálymentes lett a kilátó-
hoz vezető sétány. A kirándulók kényelmét a kilátó te-
rületén 3  új pad-asztal garnitúra, valamint 2  új támlás 
pad, a sétány mentén pedig 7 új támlás pad szolgálja. 

Betegek a méhek 
A fertőző betegség miatti zárlat ideje alatt tilos a 
mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe ke-
rült eszközök elszállítása, méhek beszállítása, ván-
dorméhészek letelepedése. A Pest Megyei Kor-
mányhivatal Gödöllői Járási Hivatalának járási fő-
állatorvosa mézelő méhek nyúlós költésrothadása 
miatt 2017. június 17-től meghatározatlan ideig köz-
ségi zárlatot rendelt el Budapest Főváros III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának közigaz-
gatási területén. A zárlat a III., IV., XIII., XIV. és XV. 
kerületet érinti teljes egészében. A fertőző beteg-
ség miatti zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, 
termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök el-
szállítása, méhek beszállítása. Vándorméhészek 
letelepedése nem engedélyezhető. A zárlat enyhí-
téséről, vagy későbbiekben történő feloldásáról a 
járási hivatal intézkedik.

A speciális  szervizállomás 
használata egyszerű és térí-
tésmentesen igénybevehető.  
A helyszín kiválasztásánál 
fontos szempont volt, hogy a 
szervizpontot a kerékpárral 
közlekedők könnyen elérhes-
sék, ezért a Laktanya utcai 
sportpark területén, közvet-
lenül az Eurovelo6 kerékpár-
út mellett helyezték el. 

Országhatáron belül 
(de minden bizonnyal 

Európában is) ez az első 
olyan kerékpáros szerviz-
pont, mely napelemmel 
működtetett kompresz-

szoros pumpával rendel-
kezik. Az esetleges lopá-
sok elkerülése érdekében 
a szerszámokat erős sod-
ronnyal rögzítették a szer-
vizállomás rozsda-mentes 
acél vázához. A szerszá-
mok között megtalálhatók 
imbuszkulcsok, villáskul-
csok, csavarhúzók, fogók. 
A tervezésnél kiemelt fi-
gyelmet fordítottak arra, 
hogy a szervizpont időt-
álló, vandálbiztos anyag-
ból készüljön. Miután le
gallyazták a mellette lévő 
lombos fát, a Laktanya ut-
ca, Vöröskereszt utca sar-

kánál lévő térfigyelő ka-
mera „rálát”, így növeli az 
eszköz hosszú távú épsé-
gét. Az új berendezést he-
tente ellenőrzik , hogy az 
általa biztosított funkció-
kat folyamatosan igény-
be vehessék a kerékpárral 
közlekedők.

Amennyiben az új ké-
szüléket gyakran hasz-
nálják, azaz elnyeri a bi-
ciklisek tetszését, az ön-
kormányzat a következő 
években újabb ilyen nap-
elemes pumpával felsze-
relt szervizpontokat léte-
sít a III. kerületben.

Új kerékpáros szervizpont 

A z ultramaratonista 
idén ősszel a világon 

elsőként futja végig a Du-
na teljes szakaszát. A 3200 
kilométeres táv lefutása 
szeptemberben indul és 
várhatóan 3 hónapot vesz 
igénybe. A sportember a 
tervek szerint október 18
án, a Duna Régió Stratégia 
nagyszabású Éves Fóru-
mának megnyitására érke-
zik legfontosabb közbenső 
állomására, Budapestre. 

A június 27én indult 
kerékpáros sportteljesít-

mény a 70 maratoni táv-
nak megfelelő futás beha-

rangozója. HidvégiÜstös 
Pál velocipédjével 12 nap 
alatt 750 kilométert teker a 
Duna magyarországi sza-
kaszának mindkét olda-
lán, melynek során kon-
zultál a Duna menti tele-
pülések önkormányzatai-
val a folyóhoz kapcsolódó 
fejlesztési elképzelésekről.

70 maratonnal a Dunáért 
150 éves velocipéddel a folyó mentén

HidvégiÜstös Pál 150 éves velocipédjével tervezi végigte-
kerni a Duna magyarországi szakaszának mindkét oldalát. 
Az esemény egyben a Duna teljes hosszának őszi végigfu-
tását hivatott beharangozni, „70 maratonnal a Dunáért” 
mottóval. Kivételes sportteljesítményével fel akarja hívni  a 
figyelmet a Duna védelmének fontosságára a Duna Régió 
Stratégia soros magyar elnökségének évében.
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 
Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot 
hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata tulajdoná-
ban álló ingatlanok (telkek és üres, tehermen-
tes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tu-
lajdonjogának értékesítésére

Békásmegyer-Ófalu városrészben 
önkormányzati tulajdonú ingatlan ELADÓ!

Budapest, III. Táncsics Mihály utca 24. szám 
alatti, 64221 hrsz-ú kivett iroda, udvar megne-
vezésű ingatlan eladó. A terület övezeti besoro-
lása: L4IIISZ/N. A telekterület: 1864 m2. Az 
ingatlant egyéb átjárási szolgalmi jog terheli, a 
64222 hrsz. ingatlan mindenkori tulajdonosa ja-
vára, melynek törlése iránt intézkedés történt. 
Az ingatlan összközműves. A telken lévő épület 
280 m2 (beépített alapterület 347,60 m2) terüle-
tű, alápincézetlen, földszint+tetőtér szinttagozó-
dású. Műszaki állapota felújítandónak minősül. 
Az ingatlan irányára: 94.000.000 Ft (áfa men-
tes). Pályázati biztosíték: 9.400.000 Ft. A pályá-
zaton való részvétel feltétele a pályázati doku-
mentáció megvásárlása bruttó 20.000 Ft vétel-
áron. Az ingatlanról további felvilágosítás kérhe-
tő, valamint megtekintésre időpont egyeztethető 
a +36-1-430-3466-os és a +36-1-430-3463-as te-
lefonszámokon.

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

Üres, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek értékesítése

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

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

Békásmegyer-Ófalu városrészben 
önkormányzati tulajdonú ingatlan ELADÓ!

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

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

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

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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- Ami igazán lényeges, 
az a szemnek láthatatlan 
– idézte SaintExupéry 
legismertebb regényének 
klasszikussá vált szavait 
Bús Balázs polgármester, 
hozzátéve, hogy e mon-
dat az archeológia tárgy-
körében is épp oly érvé-
nyes, mint az eredeti kon-
textusban. Óbuda épített 
örökségének csak egy tö-
redéke látható, nagyobb 
részéről, a földbe teme-
tett Hadrianuspalotáról, 
illetve a Fő tér, Szentlé-
lek tér és Péter-Pál temp-
lom területén az Árpád-
kori és a későbbi száza-
dok templomairól, várfa-
lairól keveset tudunk. A 
XIII. században itt álló 
monumentális Péter bazi-
lika formájának elképze-
léséhez a székesfehérvá-
ri bazilika romkertje ad-
hat támpontot, a korban 
hozzámérhető és ma is 
álló bélapátfalvai ciszter-
ci kolostor román stílu-
sú temploma pedig a kor 
szimbolikájának jelentő-
ségéről, a latin keresztet 
formáló alaprajz egyház-
történeti üzenetéről. 

Köszöntőjében Bús Ba-
lázs elmondta, hogy az 
Árpád-kori bazilika he-
lyén Piast Erzsébet saját 

és szülei lelki üdvére épít-
tette az itt található Szűz 
Mária háromhajós temp-
lomot. Az épületben ka-
pott helyet egyebek mel-
lett az a szobrokkal díszí-
tett házioltár, amely ma a 
New York-i Metropolitan 
Múzeumban látható.

- Ki ismeri Péter ki-
rály egykori kegyencét, 
Budát, aki ezen a helyen 
építette fel a Buda várát, 
és persze magát Péter ki-
rályt, aki megteremtette 
a budai prépostságot? – 
tette fel a kérdést Búzás 
Gergely, a Magyar Nem-
zeti Múzeum Mátyás Ki-

rály Múzeum igazgatója.
Azt monda, a prépost-

ság az ország második 
templomával rendelke-
zett, melynek építése egy 

évszázadig tartott. II. 
Géza uralkodásától szá-
mított száz évig álltak 
falai, majd a tatárjárás 
idején súlyosan megsé-

rült, de romjai még Má-
tyás király időszakában 
is láthatóak voltak. 

Bertalan Vilmosné ku-
tatásainak köszönhető, 
hogy a XVIII, században 
föld alá került középko-
ri Óbuda, köztük az Er-
zsébet királyné által ala-
pított prépostsági Szűz 
Mária templom emléke 
fennmaradhatott. 

A régészeti teljesítmé-
nyét méltatva Búzás Ger-
gely jelezte, az egykori fa-
lak, falmaradványok és 
falcsonkok kövenkénti re-
konstruálásához egész éle-
tének munkája kellett. A 
Mária templom mellék-
szentélyének és a sekres-
tye falcsonkjainak megma-
radt támpillérei önmaguk-
ban nem sokat mondanak 
azoknak sem, akik bejut-
hatnak a pincébe; a hozzá-
vetőleges ismeretek meg-
szerzéséhez szükséges az a 
hatalmas, kiegészítő tudás-
anyag, amit a kutató régé-
szek felhalmoztak.

Mivel az egykori kö-
vekből, mint a kor apró 
mozaikdarabkáiból na-
gyon kevés áll rendel-
kezésre, a június 20án 
megnyitott kiállítás vir-
tuálisan, rajzokkal, mo-
dellekkel, térképekkel 
érzékelteti Óbuda közép-
kori épületeinek monu-
mentalitását.

Templomok a talpunk alatt

Csillaghegyen utca őrzi 
Domján Edit nevét, aki Bu-
dapesten, 1932. december 
25én született. A Jászai 
Maridíjas színésznő 1972. 
december 26án hunyt el.

Édesapja gyári mun-
kás, édesanyja pa-

rasztlány. Szűkös anya-
gi helyzetük miatt meg-
lehetősen szerény kö-
rülmények között éltek. 
1946ban Maglódra köl-
töztek, ott végezte el az 
általános iskolát, kitűnő-
vel. Sokat szerepelt isko-
lai ünnepségeken, sza-
valóversenyeken. E si-
kerei következtében erő-
södött meg benne az el-
határozás, hogy színész-
nő lesz. A Színház és 

Filmművészeti Főisko-
lán 1954ben fejezte be 
tanulmányait. A Szege-
di Nemzeti Színház tag-
ja volt 1960ig. A buda-
pesti Petőfi Színházban 
1963ig, 1964től halá-
láig a Madách Színház-
ban játszott. 1965ben 
Jászai Maridíjat kapott. 
1954 és 1972 között kö-

zel nyolcvan színházi 
szerepet, tíz filmszerep-
et és számtalan rádió- és 
tévészerepet játszott el. 
A főiskolán ismerkedett 
meg Kaló Flóriánnal, ké-
sőbb összeházasodtak, 
azonban 1969ben elvál-
tak. 1972 januárjában ta-
lálkozott Szécsi Pál éne-
kessel. Szerelem volt el-
ső látásra. A kapcsolat 
során Domján Edit te-
herbe esett, de elvetet-
te magzatát. Tíz hónapig 
tartó szenvedélyes sze-
relem után elváltak út-
jaik. Negyvenéves korá-
ban pályája megszakadt, 
1972 karácsonyán saját 
kezével vetett véget éle-
tének. 

(A Csillaghegy Duna 
felőli oldalán található 
utca korábban Koltói An-
na, szociáldemokrata po-
litikus nevét viselte.)     sz

Utcáink, tereink névadói
Domján Edit Borszerda esemény volt a Va-

sarely Múzeumban, ahol meg-
újult kiállítás, magyar és angol 
nyelvű, valamint zenés tárlat-
vezetések, előadás és works-
hop várta július 12én az 
érdeklődőket, akik a Duna
parti zichykastélyban ezen a 
Borszerdán a Badacsonyi bor-
vidék borait kóstolhatták meg.

Hagyományaihoz hí-
ven a Magyar Nem-

zeti Galéria ötödik éve ren-
dezi júliusban szerdánként 
Borszerda estjeit. Idén első 
alkalommal az egyik Bor-
szerda helyszíne a Vasa-
rely Múzeum volt, amely-
nek gyűjteményét Vic-
tor Vasarely a nyolcvanas 
évek elején adományoz-
ta a magyar államnak, és 
amely az egyéves felújítás 
után megújult épületben és 

újragondolt állandó kiállí-
tással néhány hete nyitott 
meg újra. 

Victor Vasarely ma-
gyarfrancia festő, az op-
tikai festészet legjelen-
tősebb képviselője. Az 
óbudai Zichykastély 
épületében látható kiállí-
tás teljes áttekintést nyújt 
a művész életművéről a 
korai, még Magyarorszá-
gon készült akadémikus 
rajzoktól és reklámgra-
fikáktól a hatvanas–het-
venes évekből származó 
opart művekig és plasz-
tikai munkákig.

Az este programjában 
Bellák Gábor „KÉK PO-
ÉZIS” – a 20. század fes-
tészete Picasso kék kor-
szakától Vasarely kék 
képeiig című előadása 
hangzott el.                  B.

Borszerda a Vasarely Múzeumban

Fotók: Benkő Vivien Cher
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szol gál ta tás
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettalerakás, javítás, csiszolás, csempézés, 
villanyszerelés, vízszerelés, kőműves munkák 
garanciával. Tel.: 2022505, 06(30)2513800. 
Halász Tibor
 REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁ-
LÓ, NAPELLENZŐ, stb. szerelése garanci-
ával kerületi redőnyös. Ajándék szúnyoghá-
ló minden megrendeléshez!!! Tel.: 06(70)341
9489, 06(20)3410043
 Parkettacsiszolást, lakkozást,lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok. Barabás Jenő 
kisiparos. Tel: 3494899; 06702800479
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)9484000
 Televízió szerviz LCD, Plazma TVk szervi-
ze. Nyitva: HP 917ig, Kabar utca 6. Tel.: 244
3998, (06209284664)
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bútor-
szerelés, vízszerelés, villanyszerelés, minden-
nemű szerelés, javítás! Lakáskarbantartás! Tel.: 
06(30)9604525, www.999mester.hu
 Festés,mázolás, tapétázás, gipszkarton szere-
lés, burkolás, laminált parketta lerakása, magán-
személyek, közületek részére. 06302123308
 Vízvezeték-központifűtés szerelés. In-
gyenes kiszállás, helyszíni felméréssel. 
Hencz Péter Tel:06703973869
 Üvegezés a helyszínen, biztosítás-
ra is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)9777150
 Kőműves munkák, burkolat javítás, jár-
dák, kerítések készítése, javítása, térkövezés. 
06303413423
 Klímatisztítás felsőfokon! Tel: 06702691518
 Redőnyszerelés javítás, gurtnicsere, szalag-
függöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hétvé-
gén is! Nagy Sándor Tel.: 06203210601
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap csere, 
ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70)5444050 
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható! Tel.: 2438490, 06(20)9470774
 ZÁRSZERVIZ ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 2421389
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lő mester. Tel.: 36(20)9344664, 2469021 EL-
MŰ által minősített vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)9720347. 403
9357, 06(30)5897542
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-
LAKDOKTOR.HU. 23 éve vállalom kedve-
ző árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé-

sét, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
Horváth Ákos. Tel.: 06(70)5500269
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres keresé-
se, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. Tel.: 
06(30)9143588
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bútor-
szerelés, vízszerelés, villanyszerelés, minden-
nemű szerelés, javítás! Lakáskarbantartás! Tel: 
06(30)9604525, www.999mester.hu
 Ajtók, ablakok javítása, szigetelése, takaró-
léc, vasalat csere, zárnyitás, zárcsere. T: +36
209582521
 Kert-telekrendezés! Támfalépítés, betono-
zás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítés épí-
tés, tereprendezés. 0617814021; 0620259
6319 www.telekrendezes.hu
 ADÓBEVALLÁS készítés péntek-szombat 
1018 óráig, Dr. Hubai Margit Bp. III ker. Kabar 
utca 5. Bejelentkezés: 06303839755. Cégek-
nek, vállalkozóknak KÖNYVELÉS!
 Lomtalanítás! Hagyaték, ingatlan, pince, 
padlás lomtalanítása-ürítése. Értékegyeztetés-
sel díjtalanul is! Magyar Imre 06303981597
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wctartály, radiátor szerelés 06706427526
 Vízvezeték szerelés, WCtartály szerelésja-
vítás, csaptelep cserék! www.wizszerelobuda-
pest.hu Kérjen visszahívást! 06204917949
 Óvodás vagy kisiskolás gyermek felügyele-
tét vállalom. 06305493213

egész ség
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30tól 19.30ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 0 (1)3889406, 
06(20)2115190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10. a Flórián 
téri piac mellett. Fogsorok akciós ára nyugdíja-
soknak  55.000 Ft. Tel.: 2402059, 06(20)4931675
 Dr. Szabó Katalin reuma és lézerterápiás ren-
delése: Dunamed rendelő, III. ker. Kiskorona u. 
20. Indokolt esetben háznál is kezel. Tel: 3871508

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 MAT-FIZ-KÉM pótvizsga felkészítés 
minden szinten, Önnél! Kérésre ingyenes pró-
baóra 06702222257
 Matematika, angol, német , fizika pótvizs-
gára, nyelvvizsgára felkészítek. Házhoz me-
gyek. 06209736467
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, vizs-
gafelkészítés Óbudán, külföldi és Goethe In-
tézetekben megszerzett tapasztalatokkal, bár-
mely korosztálynak. 06307739155

elad-vesz
 KÖNYVEKET, könyvtárakat (régit, újab-

bat), képeslapokat antikváriumunk vásárol díj-
talan kiszállással. Tel: 06204256437
 Borostyán, arany, ezüst karóra, briliáns fel-
vásárlás MAGAS ÁRON. Bp. V. ker. Kígyó ut-
ca 4/9. Fsz. ANTIKVITÁS Nyitva: 1015ig. 
Tel: +36203407350; 0617921692
 Eladom túrkálós áron extra minőségű, 
egyedi managerruhatáram, 3840es kosztü-
mök, blézerek, finom pulcsik, topok, alkalmik, 
cipők dobozban, övek, sálak. Tel: 702671060
 Eladók mozgásterápiás eszközök: KS1/A 
elektromos tornáztató, pulzáló mágnesmat-
rac, mini szobakerékpár, gravitációs gerinc-
nyújtópad, derékfogyasztó öv, lépcsőzőgép, 
infrás masszázspárna kézi masszírozó, súly-
zók. Tel: 06702671060
 Flabelos edzőgép teljesen új állapotban el-
adó. Tel: 2402075

 

Régiség
 KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, 
bronzokat, antik órákat, stb., teljes hagyatékot el-
ső vevőként legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. 
Tel: 06202800151; herendi77@gmail.com 
 + 5000 Ft-OT FIZETEK az újság felmuta-
tásakor, vásárlás esetén. Készpénzért vásárolok 
hagyatékot, mindennemű régiséget. XIX.XX. 
századi festményeket. Kiszállás díjtalan. Markó 
István Tel: 06706000323 a hét minden nap-
ján hívható. E-mail: marko.antik01@gmail.com
 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő leg-
magasabb áron vásárol festményeket, bútoro-
kat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgyakat, ara-
nyékszereket, egyebeket, teljes hagyatékot. Ki-
szállás , értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő 
u. 67.; 06(1)7891693; 06(30)3827020
 Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan 
kiszállással! Bútor, festmény, porcelán, kerámia, 
üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Híradástechnikai, 
bakelit hangszert, fényképező gépet, objektívet, 
papír régiséget, órákat, szőnyegeket  készpénzért. 
Pintér Nikolett. Tel.: 4668321, 06(30)9734949
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árve-
résre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 266
4154. Nyitva: HSZ 1017, CS 1019
 Könyveket, könyvtárakat vásárolunk. In-
gyenes kiszállás, azonnali fizetés. Tel: 0620
3874140

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Pátyon panorámás 1132 nm-es telek fa-
házzal, egyebekkel, 5,4 millió Ftért eladó. 
06702969374
 Idős tulajdonostól 1 1/22 szobás lakást ve-
szek. A tulajdonos élete végéig a lakásban ma-
rad, haszonélvezeti joggal. Pénzével szabadon 
rendelkezik. Tel.: 06209252042
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, ké-
résére megvizsgálom. Dr. Székely Tel: 30
9000963
 Belső-Óbudán cirkófűtéses, téglaépí-
tésű, külön wcs, magasföldszinti, 49 nm
es és 17 nmes különálló lakások egyben el-
adók, felújított 12 lakásos házban. 28,9 millió 
Tel.:+36205085217
 Eladó, vagy cserélhető Nyergesújfalun két 
szomszédos társasházban lévő magasföld-
szinti lakás (38 nm+42 nm) egy budapestire. 
Tel.: 0612126402
 INGATLANIRODÁNK eladó budapes-
ti lakásokat keres! Bízza ránk ingatlanát: 
gyorsan hozzuk a vevőt, jutalék 3%, ügy-
véd ingyenes, külföldi vevők elérése. Hívjon: 
06(20)9600600

Számítógép
  Computerklinika: számítógépjavítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszere-
lés, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bi-
zalommal. Tel.: 06(30)8572653

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

 Délutános műszakban (2,4 órában) takarí-
tónőket keresek óbudai munkahelyekre. 06
202641450
 Te is lehetsz sikeres és elismert ingatlan-
szakértő. Kérek fél órát és megmutatom, mi 
hogyan támogatunk ebben. Várom önéletraj-
zodat: csillaghegy@oc.hu
 KFT takarítónőket keres, korahajnali és 
délutáni munkára Óbudán. Lehet nyugdíjas 
is. 06209447289
 Vasalónőt felveszünk III. ker-i közpon-
tunkba. Keresünk teljes munkaidőre és al-
kalmi munkára gyakorlattal rendelkező, 
vagy betanulni képes személyt. Bérezés tel-
jesítmény szerint. Jelentkezni: andrsu@free-
mail.hu Tel.: 0203626394
 III. ker. étkezde gyakorlott konyhai dolgo-
zót keres 6 órás munkaidőre. Friss nyugdíjas 
is lehet. Tel.: 06309228189
 Víz, gáz, fűtésszerelő iparos keres szerelőt, 
segítőt, józan élet 06204235812
 Római-parti sportcentrumunkba a kö-
vetkező munkakörökre keresünk munkatár-
sakat, teljes vagy részmunkaidőben, nyug-
díjas is lehet: kertész, festő, erős fizikumú 
sportpálya karbantartó, valamint rész-
munkaidőben takarító. Fényképes önéletraj-
zát az rtaoffice@rta.hu címre várjuk, tárgy-
mezőbe kérjük tüntesse fel, melyik állásra je-
lentkezik.
 Közétkeztető cég bp.-i III. ker. főzőkony-
hájára keres szakács, konyhai kisegítő és kar-
bantartói munkakörbe munkavállalót. Stabil 
munkakörülményeket, bejelentett hosszú tá-
vú munkalehetőséget kínálunk. Érd.: 0620
8527704; info.obuda@gyermekmenza.hu
 Óbudán, III. ker. Testvérhegyen nyíló 
kávézócukrászdába és utazási irodába ke-
resünk munkatársakat. Tel: 06309601663
 Táska-varrásra, otthoni munkára lelkiis-
meretes varrókat keresek folyamatos munká-
ra. T: 06303840315
 Óbudán működő kft. keres azonnali be-
lépésselbejelentésselasztalos szakmunkást. 
Érdeklődés: 06203276826 mobilszámon 
 Sürgősen eladót keresünk Kolosy téri áru-
házunkba. Érdeklődni: +36304750751
 Kedvező feltételekkel egyedi lehetősé-
get biztosító ingatlanirodánk tapasztal ingat-
lanszakértőt keres. Tel.: 06302306865, e
mail: kicsizsu6@gmail.com
 C kategóriás tehergépjárművezetőt kere-
sünk. Tel: +3613702566

Kiadó
 Békásmegyeren a Zemplén Győző ut-
cában Társasház tulajdonát képező 58 nm
es helyiség KIADÓ, amelyben eddig me-
legkonyhás büfé üzemelt. Kizárólag csen-
des tevékenységre! Tel.: 06308534818 

életjáradék
  Szeretné biztosítani nyugdíjas éveit? 
Kössön életjáradékot, jogi tanácsadás mel-
lett! Gondozás, ápolás, takarítás, okleve-
les referencia. Hívjon bizalommal! Markó 
István Tel: 06706000323

Társkereső
 170/70/57 éves  eü. dolgozó hölgy keresi 
szintén jó megjelenésű, kölcsönös szeretetre, 
gondoskodásra vágyó társát, komoly kapcso-
lat céljából. 06302533757
 Egyedülálló 50-es hölgy, szabadidő eltöl-
tésére, korban hozzáillő férfipartnert keres. 
Tel.: 06208033835

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/
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ERZSéBET UTALVáNNYAL éS BANKKáRTYáVAL IS LEHET FIZETNI!
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Völgyesi Gabi, a Unique énekese muzikalitását 
szüleitől örökölte, édesapja zenekarának fellépé-
sei alkalmával már egész fiatalon énekelt. Kisgyer-
mekkorától tudta, hogy mindene a színpad, az elő-
adás, az éneklés. zenekarával két évtizede töretlen 
a pályafutásuk. Férjével, Kovacsics Ádámmal, a 
Unique zeneszerzőjével tizennyolc éve élnek a vá-
rosrészben, melyet elsősorban sokszínűsége mi-
att szeretnek. Az énekesnővel családjáról, munká-
jukról és nyári terveikről beszélgettünk. 

- Mikor költöztetek a városrészbe, és mi-
ért választottátok a III. kerületet otthono-
tok helyszínéül? Mit szerettek benne? 

 Húsz éve vagyunk együtt Ádámmal, ab-
ból tizennyolc éve lakunk Óbudán. Először 
egy kisebb lakásban éltünk, az Amfiteát-
rum környékén, aztán a gyerekek érkezésé-
vel kertes házba költöztünk. Akkor néztünk 
más kerületben is lakásokat, de hamar rá-
jöttünk, hogy mindenképpen itt szeretnénk 
maradni. Elsősorban a sokszínűsége miatt 
szeretjük a városrészt. Hogy vannak kelle-
mes, szellős elrendezésű kertvárosi részei 
is, de ha nyüzsgésre vágyunk, sem kell a 
Kolosy térnél messzebb mennünk. A zöld-
övezet Budapest tüdeje. Majd’ minden zu-
gát áthatja a történelem, az itt élő emberek 
többsége pedig megrögzött lokálpatrióta. 

-  Két kisgyermeketek van. Mennyi idősek 
most? 

 Martin öt és fél, Eliot három és fél éves. 
Idén szeptembertől egy óvodába, azon be-
lül pedig egy vegyes csoportba fognak jár-
ni, természetesen a kerületben. Nagyon sze-
retem, hogy sok jól felszerelt játszótér van a 
környéken, ahová még ovi után elmehetünk. 
Nagy kedvencünk a Rómaipart, amit min-
dig a gyerekekkel látogatunk. Ilyenkor bi-
ciklizünk, hekkezünk, tanulmányozzuk a 
kacsákat, köveket dobálunk a Dunába.

- Az együttesben idestova két évtizede 
együtt dolgoztok a férjeddel. Nem okoz ez 
nehézségeket?

- Számunkra ez így természetes. A 
Unique pályafutásával egy időben alakult a 
mi párkapcsolatunk is. A zene közös nyel-
vünk. Természetesen nem értünk egyet 
mindenben, de megtanultunk hatékonyan 

kommunikálni egymással. Továbbá szá-
mos előny származik ebből a felállásból, 
például, hogy nagyon könnyen tudunk a 
másik fejével gondolkodni. 

- Látszik, hogy nagy gondot fordítasz 
a külsődre és nyilván az egészségedért is 
sokat teszel. Mivel éred el, hogy formában 
maradj? 

 Tudatos embernek tartom magam és 
igyekszem ezzel az attitűddel a környe-
zetemet is fertőzni. Az egészség és szép-
ség front nálam karöltve jár egymással. Ha 
ki akarok emelni pár momentumot, akkor 
azok a következők. Rendszeres testmoz-
gás, ami az én esetemben a futás, tánc, ta-
lajtorna, a jó minőségű, zavartalan alvások, 
egészséges táplálkozás. Sok közös program 
a családdal, de persze azt a bizonyos én
időt is be kell valahogy iktatni a mindenna-
pokba. Nálam ez leginkább a lefekvés előt-
ti olvasást jelenti.

- Nemrégiben szerepeltél egy szórakoz-
tató műsorban, ahol más sztárok bőrébe 
bújtál. Úgy tűnik, minden téren szereted a 
kihívásokat. 

 Extrovertált emberként nagyon tudnak 
lelkesíteni a külvilág ingerei. A Nagy Du-
ettben kapott feladatokban leginkább az 
volt a kihívás, hogy a saját személyiségem-
re, ízlésvilágomra tudjam szabni azokat. 
Sági Szilárd remek partner volt ebben! 

- Hogyha jól láttam a facebook-oldaladon, 
klipforgatáson voltatok nemrégiben Balato-
non. Pár nap alatt felvettétek? 

 Egészen pontosan egy, hosszú kimerítő nap 
alatt. A „Veled egy lélegzetben” című legújabb 
dalunkhoz forgattunk a Balaton körül. Korán 
reggel kezdtünk Tihanyban, aztán a kőröshegyi 
völgyhídnál készültek felvételek, végül az egy-
kor világkiállítást is megjárt, egyedi vasszerke-
zetű balatonboglári Gömbkilátónál jártunk. 

- Mi a terved, illetve tervetek a nyár to-
vábbi részére? 

 A nyár a Uniquenál mindig a fellépé-
sekről szól. Szeptemberig minden hétvégé-
re jut egy vagy több koncert, fellépés. Az-
tán ősz elején Ádámmal kiveszünk egy hét 
szabadságot, amikor hat év után először el-
megyünk a gyerekek nélkül Törökországba 
egy kis utónyaralásra.                     Sz. Cs.

Családról, munkáról, nyárról Völgyesi Gabival

„Sokszínűsége miatt szeretjük a városrészt”

Sor
szám Út / utca Emelet m2 Szoba-

szám
Komfort-
fokozat

Alap
lakbér Ft/m2

1. Berend II. 18 1 komfortos 412
2. Pacsirtamező II. 27 1 komfortos 412
3. Pacsirtamező II. 29 1 komfortos 412
4. Madzsar József XIII. 51 1+fél összkomfortos 431

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7. 16 óra. Helye: a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), 
a szociális szolgáltató főosztály ügyfélszolgálati irodája (1033 Budapest, Fő tér 2.),

Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon való bérbeadására 
A Budapest Főváros III. kerület ÓbudaBékás-

megyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociá-
lis és Lakásgazdálkodási Bizottsága az önkormány-
zat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására 
hirdet pályázatot. A teljes pályázati kiírás Buda-
pest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatalának 

Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer 
Pál utca 2.), az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
központjában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) va-
lamint az önkormányzat honlapján a www.obuda.
hu oldalon megtekinthető. A pályázatra történő je-
lentkezéshez nyomtatványok 2017. július 14. nap-

jától ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, 
valamint a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfél-
szolgálati Irodájában átvehetők. A pályázati nyom-
tatványok beszerzése és a pályázaton való részvé-
tel ingyenes. 
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A kereszténység július 2án a XIII. századtól 
kezdve két asszony találkozását ünnepli. Azt a lá-
togatást, amikor a Jézussal várandós Szűz Mária 
felkereste a szintén gyermekáldás előtt álló uno-
katestvérét, Erzsébetet, a későbbi Keresztelő 
Szent János édesanyját. 

Mária megkülönböztetett vallásos tisz-
telete már a korai kereszténységben 

is megjelent. Az idő múlásával a róla alko-
tott kép egyre bővült, az Istenanya szerep 
mellett, mint a menny és föld királynőjét, a 
lelkek és testek orvosát, szomorúak vigaszta-
lóját ünnepelték, imádkoztak hozzá, templo-
mokat építettek tiszteletére. Boldogasszony a 
várandós anyák, a szegények, a szükségben 
szenvedők és a halottak oltalmazója. 

Magyarországon e nap volt az aratás kez-
dőnapja. A Sarlós Boldogasszony nevet 
azért kapta, mert régen az asszonyok az 
aratást sarlóval végezték. A férfiak a nyo-
mukba járva kötözték meg a kévét. Ez val-
lási értelmezésben összecseng azzal, hogy 
amit Szűz Mária learat, azt fia összegyűj-
ti, és elválasztja a búzát az ocsútól, vagy-
is ítélkezik az emberek felett. Mivel a ma-
gyar nép Mária eme ünnepnapjához kötöt-
te az aratás tényleges kezdetét, így kenyerét 
elsősorban Máriának köszönte. 

E két esemény összekapcsolódott az egy-
házi megemlékezésben, mivel az ünnepi 
misét követően a hívek kimentek a határ-
ba, hogy a pap megáldja a gabonát, a négy 
égtáj felé hintve a szenteltvízből. Úgy tar-
tották, ezen a napon a gyermeket váró nők 
imája kétszeresen is meghallgatásra talál 
Mária előtt, aki közbenjárásával segítette a 
szülést, gondoskodott a gyermek és az anya 
egészségéről. 

Csak jelképesen
Valójában csak jelképesen dolgoztak ezen 

a napon. A szerszámokat is megáldatták a 
pappal, a búzából koszorúnak, szobadísznek 
valót szedtek. Az ekkor szedett fűszernövé-
nyek és gabonafélék is szentnek számítot-
tak, varázserőt tulajdonítottak nekik. 

Az aratást másnap szent rítushoz illő áhí-
tattal kezdték. Tiszta fehér gyolcsruhában, 
levetett kalappal a búza elé térdeltek és 
imát mondtak. A munkát a föld szent, ke-
leti sarkában kezdték, az első két kévét ke-
resztbe rakták. Mindez az „életet” jelentő 
új kenyérnek szólt. 

Egyes helyeken búcsújárást is tartottak 
ezen a napon, amelynek hossza 50 kilomé-
ter volt, mert ennyit ment Szűz Mária is Er-
zsébethez. Mindezt mezítláb tették meg a 
búcsújárók, mert Mária is így ment. A gaz-
dák pedig, kiknek földjein áthaladtak, kü-

lönös kegynek tartották ezt, és azt remél-
ték, bővebb termés lesz utánuk. Voltak vi-
dékek, ahol fodormentát vagy búzát vágtak 
le sarlóval az asszonyok, amit a templom-
ba vittek megszenteltetni, míg másutt ezek-
ből a betegeknek teát főztek, hogy meg
gyógyuljanak, de a fájós lábra borogatást is 
készítettek a főzetéből. 

A néphagyományban sokfelé máig isme-
retes szokás az etetés, a szegények meg-
vendégelése, ami korábbi középkori, kolos-
tori gyakorlattal függ össze. Sok helyen fel-
virágoztak egy széket és az ajtó elé tették, 
hogyha arra járna a várandós Mária, legyen 
hol megpihennie.

Legfontosabb munka
Július régen is a nyár legmelegebb hónap-

ja volt. Az időjárás általában elég szélsőséges 
ilyenkor, a rekkenő hőséget gyakran szakít-
ják meg heves záporok, zivatarok, esetleg 
jégesők. Mivel a nyár az év legnagyobb 
munkájáról, a gabona betakarításáról szólt, 
természetes, hogy a gazdák szép időt vár-
tak erre az időszakra. Többféle hiedelem lé-
tezett ennek előjeleire vonatkozóan. Példá-
ul, ha reggel és este a füst egyenesen ma-
gasra szállt, ha napnyugtakor tiszta volt az 
ég, ha a csalogányok énekeltek, jó idő volt 
várható. Viszont, ha napnyugta után kukoré-
koltak a kakasok, vagy ha a varjak, gyöngy-
tyúkok sokat rikoltoztak, biztosra vették ele-
ink, hogy rossz idő lesz. A régi népi mondás 
azt tartotta, ha július nem főz, szeptember-
nek nem lesz mit ennie. 

A sárgabarack

A lédús és édes sárgabarack a nyár igazi sztár-
ja. A rózsafélék családjába tartozó gyümölcs ál-
talában június végétől augusztus elejéig terem, 
hamar leérik. 

Amíg lehet, érdemes minél többet fogyasz-
tanunk belőle, mert igen magas az A- és C-
vitamin tartalma, kálium, kalcium és fosz-
for is található benne. Emiatt a gyümölcs 
kedvezően hat a zsíranyagcserére, érvédő 
hatású, serkenti a máj méregtelenítő mű-
ködését, késlelteti az időskori látásrom-
lást, erős rákellenes hatású. Segíti az im-
munrendszer egészségének megőrzését, 
rendkívül magas víztartalma miatt hidra-
tál és méregtelenít, jó hatással van a vér-
nyomásra is. A sok víz miatt kevés kalória 
van benne, így az egyik legjobb fogyókú-
rás gyümölcs. 

A piacon vagy boltban megvett barack fel-
dolgozásával vagy megevésével nem érde-
mes várni, mert után érő, gyorsan megpu-
hul. Hűtőben csak az ép szemek tartható-
ak el egy-két hétig, fagyasztani nem lehet, 
mert felolvasztás után lottyadt lesz. Sok-
féleképp fogyaszthatjuk, gyümölcsleves-
be, süteménybe, köretbe vagy lekvárnak, 
amely formában a legismertebb. Néhány 
receptben adunk  ötletet ahhoz, mennyifé-
leképpen használhatjuk fel a barackot. 

Gyümölcsleves 
Hozzávalók: 50 dkg sárgabarack, fél cit-
rom, 5 evőkanál cukor vagy méz, pici só, 
1 kávéskanál fahéj, 5 szem egész szegfű-
szeg, 2 dl tejszín, 1 evőkanál liszt. 
Elkészítés: kimagozzuk, meghámozzuk a 
barackokat, egy liter vízben feltesszük főni, 
beletesszük a cukrot, sót, a citrom kifacsart 
levét,  a többi fűszert. Addig forraljuk, am-
íg a barack megpuhul, majd a tejszínben 
elkeverjük a lisztet,  beleöntjük a levesbe. 
Lehűtve tálaljuk. 

Barackos karaj
Hozzávalók: 80 dkg csont nélküli karaj, 2 
fej hagyma, 4 evőkanál kristálycukor, 4 evő-
kanál citromlé, 1 kis doboz sűrített paradi-
csom, 1 kávéskanál őrölt bors, 5 dkg vaj, 5 

dl paradicsomlé, 2 dl víz, 1 evőkanál piros-
paprika, só, ételízesítő, 50 dkg sárgabarack. 
Elkészítés: a karajszeleteket vajon egy tef-
lonedényben átsütjük,  jénai tálba rakjuk. A 
karikára vágott hagymát a sütésből vissza-
maradt zsiradékon megdinszteljük, hozzá-
adjuk a paradicsomokat, a fűszereket, a 
citromlét. Összeforraljuk, ráöntjük a hús-
ra,  fedő alatt a sütőben vagy negyven per-
cig pároljuk. Ha letelt az idő, a megtisztított 
félbevágott barackokat a hús tetejére rak-
juk és még egy negyed órát együtt sütjük, 
majd sült burgonyával tálaljuk. 

Pite
Hozzávalók: 15 dkg margarin, 20 dkg cu-
kor, 3 tojás, 1 csomag vaníliás cukor, 20 
dkg liszt, 1 csomag sütőpor, tetejére 2 evő-
kanál zsemlemorzsa, 50 dkg sárgabarack, 
3 evőkanál porcukor. 
Elkészítés: habosra keverjük a margarint a 
cukorral, vaníliás cukorral, a tojások sárgá-
jával, majd hozzákeverjük a liszttel elkevert 
sütőport, és végül óvatosan beleforgatjuk 
a tojások habbá vert fehérjét. Kizsírozott, 
lisztezett tepsibe öntjük, tetejét meghint-
jük zsemlemorzsával, és magházukkal le-
felé ráfektetjük a megtisztított, kimagozott, 
félbe vágott barackokat. Meghintjük porcu-
korral, és előmelegített sütőben megsütjük. 

Sarlós Boldogasszony napja
Szükségben szenvedők oltalmazója

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Több évtizedig tartó munkálatok után újra eredeti szépségében lát-
ható az Országház épülete. Három vele kapcsolatos helyet talál a 
rejtvényben. Megfejtés a vízszintes 7. és 36., valamint a függőleges 
1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Baranyai helység. 7. Az első megfejtendő sor (zárt 
betűk: K. R. S. Á. S.) .13. Régies írások. 15. Összedőlt épület. 16. Pa-
rázsolj. 17. Csavar. 18. Egyfajta indián liszt. 21. É. U. 22. Fordítva bottal 
ver. 24. Foszfor, ezüst és nitrogén vegyjele. 25. R. Z. P. S. 27. Leva egy-
nemű betűi. 29. Állóvíz. 30. Légies. 31. Agallium vegyjele. 33. Vigyá-
zói. 35. Nílusi istenség az egyiptomi mitológiában. 36. A második meg-
fejtendő sor. 39. Nyafogás, nyafogó az angolban. 40. Neves színészünk, 
László. 41. Csermely. 42. Sel a végén kergettess. 43. Géza egyneműi. 44. 
O. E. 46. Angol hosszú. 47. Puha fém. 48a. Tengeri állat foga. 51. Ma-
gam. 52. Egyik óceániai fővárosba. 55. Neményi …, operaénekesnőnk, 
fordítva. 56. Rengeteg. 58. Vízi védmű. 59. Ez ideig. 61. Jorge …, A vén 
tengerész írója.
FÜGGŐLEGES: 1. A harmadik megfejtendő sor (zárt betűk: Á. G. I. 
N. Á.). 2. Kiszáradt növény. 3. Védett. 4. Félig ráfordít! 5. Földet forgat. 
6. Ókori nép. 8. Kezdőpont. 9. Dél angolul. 10. Gazdasági Munkaközös-
ség. 11. Német tojás. 12. Nyűvel kiegészítve nagy jövőt ígérő. 14. Hozzá-
jut. 19. Főzeléknövény. 20. Idegen Artúr. 23. …, Zsuzsa tévés személyi-
ségként volt ismert. 26. Régi férfi ruhadarab. 28. Névelős csukószerke-
zet. 30. Dalos. 32. Erőteljes asszonyok. 33. Maga jár. 34. Belül fröccsen! 
35. Régiesen zúdít, fordítva. 37. Uruguayi, máltai és tunéziai autók jele. 
38. Gyík belseje! 43. Egyfajta bevonó anyag. 45. Szerep volt a „Barátok 
közt”című szappanoperában. 47. Visszaváró! 48. Belül emberi! 49. Zam-
biai, olasz, német és máltai autók jele. 50. Római ötvenegy és négyszáz-

kilencvenkilenc. 53. Észhordozó. 54. Tova. 57. Pl. kavics. 60. Spanyol és 
osztrák autók jele. 

Megszépülve

Aquincumban, az egykori polgárváros melletti 
római út és vízvezeték mentén áll egy kocsma 
– hívjuk csak így, a valóságos nevén – a Faház. 
A ma Római sétánynak nevezett út szélén még 
most is ott állnak a kétezer éves vízvezeték föld-
ből kitekintő maradványai. 

Kocsmák mindig voltak, ezért nehéz 
lenne elképzelni, hogy e romok és 

átellenben, alig száz méterre, a mai Szen-
tendrei út túloldalán található kis polgár-
városi amfiteátrum között, valahol éppen a 
Faház környékén ne lett volna például Had-
rianus, az akkori pannóniai helytartó, majd 
későbbi császár idejében valamilyen ven-
déglátó egység. Most is van, amiből tehát 
az következik, hogy a Faház vérvonala nem 
akármilyen eredetre vezethető vissza. 

Az ily módon jól megkomponált előke-
lő származása ellenére a Faház mégsem ne-
vezhető szalonnak. Már kinézetére tekint-
ve sem egy plüssel bélelt budoár, belső bel-
seje a fapadjaival egy átlagos kocsmánál 
jobb képet mutat, míg a kerthelyiség, amely 
csupán egy esőtől és naptól védett fedett 
placc a téli dohányosoknak, annál üdítőbb 
mindenki másnak is tavasztól őszig. 

Szerintem fröccsöt, de nyáron még in-
kább hosszúlépést kell inni a Faházban, ám 
ha ezt a témát bedobnánk a törzsközönség-
nek, valami olyasfajta parázs vita alakulna 
ki a sörös és a boros tábor között a kocsmá-
ban, mint amilyeneket csak az ugyancsak 
ide néha betérő aquincumi költő, író Gyime-
si László elbeszéléseiben olvashatunk, aki 
szereplőit időnként vélhetően innen indítja 
útjára a …soha el nem készülő regényében.

Ez a ház egy intézmény, efelől kétsé-
günk nem lehet. Amikor még nem ismer-
tem a kocsmák valós kultúrtörténeti jelen-
tőségét, akkor is intézménynek tekintettem 
őket, ami a szóban forgó kocsmáról külö-

nösen elmondható. Nem csupán a környék 
szivacsai járnak ide, hogy betevő falatjukat 
a helyére igazítsák – mondják is gyakran az 
egészségedre! köszöntés helyett azt, hogy 
jóétvágyat! –, hanem mindenki jön a kör-
nyék paneles, gázgyári betonos vagy akár 
kertes házas lakásaiból, aki egy kis társa-
ságra vágyik. 

Egy ilyen helyen mindig történik valami, 
ami a Faházra hatványozottan igaz. A törzs-
vendégnek és a betolakodó megfigyelőnek is 
van min szórakoznia. A napokban például 
ólomkatonákról, Hummelekről, kártyákról 
és Tell Vilmosokról folyt a szakértői beszél-
getés, egyegy szájból mármár akadémiai 
székfoglalói szinten. Néha egy napra zsúfo-
lódnak össze a nagy események, mint mikor 
egy előző napon meghalt régi ismerősre ivott 
a társaság, de aznap délelőtt az egyik törzs-
vendég befelé jövet a lépcsőn már eltörte a 

lábát, a másik pe-
dig délután a kezét 
egy gyorsra sike-
rült bokszmeccsen 
(igazi kesztyűk-
kel) a pincében, 
amikor nekiesett a 
biliárdasztalnak, s 
végül mindkettő-
jüket az üzletveze-
tő vitte be a Vörös-
vári úti gipszelőbe. 

Minden nap-
szakban más kö-
zönséget vonz a Fa-
ház. Délelőtt ugyan 
még nem sikerült 

felmérni a terepet, de koradélután is mások 
töltik meg a házat és kertjét, valamint estefe-
lé is. Az éjszaka mostanában mintha az ifjú-
ságé lenne. Éjfél körül, s különösen így van 
ez hétvégén, húszharminc ifjú lány és fiú le-
pi el a pincétől szinte a padlásig, de legalább 
is a kerthelyiségig és azon túl, az egykori víz-
vezeték romjai melletti parkot is. Íme tehát az 
utánpótlás, akik viszonylagos olcsósága és 
jó elhelyezkedése révén rátaláltak a Faházra, 
ahonnan el lehet indulni szórakozni máshova 
is, és ahova meg lehet onnan érkezni. 

A Faház mai vendégei, mint ahogyan 
Gyimesi Laci regényfigurái, immár évtize-
dek óta itt vívják meg harcaikat, vagy itt 
pihenik ki máshol elszenvedett küzdelmeik 
sebeit, torkukról leöblítve egyben az ősrégi 
út mentén az aquincumi port, amely mint-
egy kétezer éve az itteniek torkára száll.

Bodzay Zoltán

Óbudai kocsmák
A Faházban mindig történik valami

Fotó: Antal István
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 1618 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 7779.
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap első kedd 1618 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.3017.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap első csütörtök 1618 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 7779. 
Stollmayer Ákos 5.vk. augusztus első péntekén (augusztus 4.) 1718 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 3678791
Dóra Csaba 7.vk. minden hónap első hétfő 1618 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 1718 között Bécsi út 7779. alatti Fidesz iroda. 06(20)2000017
Bulla György 9.vk. minden hónap első hétfő 1718 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4378688
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 1718 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4840805
Török Ferenc 11.vk. minden hónap első kedd 1718 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12.vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4378688
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap első szerda 1718 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap első kedd 1718 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4378509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. időpont telefonos egyeztetés alapján:  Fő tér 3. II./37.
  4378930 
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 1819 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá-
mú egyé ni vá lasz tó ke rü let 
ön kor mány za ti kép vi se lő
je min den hó nap el ső he té
ben, szer dán 16.30tól 17.30 
órá ig az MSZP III. ke rü le ti 
iro dá já ban: Mó kus ut ca 13. 
Tel.: 2448036. Júliusban és 
augusztusban szünetel.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06
302116111es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437
8881es 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, 
17től 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: 06202360500.
Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 

16tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Cso-
bánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 2448036. Jú-
liusban és augusztusban szünetel.
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) min den hó nap utol só he
té ben, csü tör tö kön 15től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le
ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 13., tel.: 2448036). Júliusban 
és augusztusban szünetel.
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 0670699
2214-es telefonszámon.

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

Sor
szám Út / utca Eme-

let Lift m2 Szobaszám Komfort-
fokozat

Alap
lakbér 
Ft/m2

Helyreállítás 
költsége

Lakásbérleti díj-
ba beszámítható

1. Bálint György 6 van 56 1+2 összkomfortos 692,Ft 2.540.000,Ft    571.500,Ft
2. Hadrianus 4 van 51 1+2 összkomfortos 692,Ft 3.810.000,Ft 1.143.000,Ft
3. Hévízi 1 nincs 48 2 komfortos 633,Ft 4.500.000,Ft 1.900.000,Ft
4. Juhász Gyula 3 nincs 32 1 összkomfortos 692,Ft 2.540.000,Ft    508.000,Ft
5. Kiskorona 2 nincs 66 3 összkomfortos 692,Ft 5.500.000,Ft 2.800.000,Ft
6. Lukács György 8 van 51 1+2 összkomfortos 692,Ft 4.600.000,Ft 2.200.000,Ft
7. Madzsar József 3 nincs 54 2 összkomfortos 692,Ft 3.429.000,Ft 1.206.500,Ft
8. Margitliget 1 van 32 1 összkomfortos 692,Ft 2.500.000,Ft 1.200.000,Ft
9. Margitliget 10 van 52 1+1 összkomfortos 692,Ft 2.100.000,Ft    900.000,Ft
10. Pablo Neruda 3 nincs 36 1 összkomfortos 692,Ft 3.200.000,Ft 1.400.000,Ft
11. Pacsirtamező 3 nincs 27 1 komfortos 633,Ft 2.500.000,Ft 1.100.000,Ft
12. Pünkösdfürdő 4 nincs 64 3 összkomfortos 728,Ft 2.500.000,Ft 1.200.000,Ft

13. Raktár 3 nincs 47 2
félkomfortos/ fel-
újítás után kom-

fortos
633,Ft 4.500.000,Ft 1.900.000,Ft

14. Selyemfonó 3 nincs 27 1 összkomfortos 692,Ft 3.000.000,Ft 1.300.000,Ft
15. Szindbád 9 van 32 1 összkomfortos 692,Ft 1.905.000,Ft    635.000,Ft
16. Szindbád 14 van 32 1 összkomfortos 692,Ft 1.841.500,Ft    635.000,Ft
17. Szindbád 14 van 52 1+1 összkomfortos 692,Ft 1.905.000,Ft    889.000,Ft
18. Szél 1 nincs 38 1+1 komfortos 633,Ft 3.400.000,Ft 1.600.000,Ft
19. Juhász Gyula 5 van 51 1+2 összkomfortos 692,Ft 3.429.000,Ft 1.206.500,Ft

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7. 16 óra. Helye: a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), 
a szociális szolgáltató főosztály ügyfélszolgálati irodája (1033 Budapest, Fő tér 2.),

A Budapest Főváros III. kerület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, 
Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi laká-
sok bérbeadására hirdet pályázatot.

A teljes pályázati kiírás valamint a lakásokról készült műszaki leírások Budapest Főváros III. 
kerületi Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 
2.), az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) vala-

mint az önkormányzat honlapján a www.obuda.hu oldalon megtekinthetők. A lakásokról készült 
fotók – a pályázat benyújtásának határidejéig – megtekinthetők az Óbudai Vagyonkezelő Nonpro-
fit Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2017. júli-
us 14. napjától ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgála-
ti Irodájában, valamint a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők. A 
pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes. 

Pályázat önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására
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Hahota
Az állatok viccmesélő ver-
senyt rendeznek az er-
dőben. Viszont azt meg-
eszik, aki rossz viccet 
mond. A nyuszika kezdi: 
a viccén mindenki nevet, 
csak a zsiráf nem. A nyu-
szit megeszik. A követke-
ző a farkas, akinek a vic-
cén mindenki kacag, csak 
a zsiráf nem. Őt is meg-
eszik. A medve viccén 
senki sem nevet, csak a 
zsiráf. Megkérdezik tőle, 
hogy mit nevet, erre ő azt 
mondja: - Milyen jó viccet 
mondott a nyuszika! 

* * *
Két katona nagy ládát cipel 
a falu végén. Odamegy 
hozzájuk egy asszony, és 
megkérdezi tőlük: - Mi van 
ebben a ládában?
- Az hadititok.
- De azért látom, hogy 
jó nehéz lehet.
- Hát persze! Tele van 
rakétákkal. 

* * *
- Hová lett a szürke ka-
lapom, Jean?
- Tönkrement, uram.
- Akkor menjünk utána! 

* * *
Hirdetés: Elvesztettem 
az órámat. A becsüle-
tes megtalálónak adok 
tíz percet. 

* * *
Kisfiú az első nap su-
gárzó arccal megy az 
iskolába. Az iskolai nap 
végeztével már nem 
olyan lelkes a gyerek. 
Meg is kérdezi az apja: 
- Na milyen volt az isko-
lában, fiam?
- Édesapám! Átverés az 
egész. Bemegyek, ki van 
írva az ajtóra, hogy el-
ső osztály, közben meg 
odabent fapadok voltak.

Budapest főpolgármestere 
június 28án este átadta a 
főváros első fénykertjét a 
Margitszigeten, ahol bemu-
tatták a zenélő szökőkút 
multimédiás bővítését. 

T arlós István elmond-
ta, a margitszigeti 

szökőkút vízfüggönyén 
mostantól minden este 
magyar történelmi sze-
mélyiségek és hírességek 
fotói jelennek majd meg, 
míg a sziget északi olda-
lán 100140 éves fákat vi-
lágítanak meg különbö-
ző formában. A főpol-
gármester úgy fogalma-
zott, remélik, hogy ezek-
kel a fejlesztésekkel sike-

rült újabb örömet szerez-
niük a budapestieknek és 
az idelátogatóknak.

A vízfüggönyre ve-
tített animáció a zenei 
program részeként, a 
nyár végéig mindennap 
21és 22 óra között látha-

tó, a sötétedés időpontjá-
tól függően. 

A margitszigeti szökő-
kút multimédiás bővíté-
séről júniusi ülésén dön-
tött a Fővárosi Közgyű-
lés. A kút vízgépészeti 
rendszerét  speciális fú-

vókával egészítették ki, 
amely egy 30 méter szé-
les és 10 méter magas, le-
gyezőszerű „vízvásznat” 
hoz létre, amelyre nagy 
teljesítményű projektor-
ral vetítenek multimédiás 
tartalmakat, animációkat. 

A vetítést a jó képminő-
ség biztosítása érdekében 
mindig a nézőközönség-
gel átellenes oldalról vég-
zik a speciális vízfilmre, 
így a nézők a medence és 
a sziget Margithíd felő-
li bejárata között tudnak 
elhelyezkedni. A vetítés 
10x7 méteres képet alkot, 
melynek láthatósági szö-
ge szemből nézve megkö-
zelítőleg 120 .̊

Hírességek arca a szökőkút fényében 

A strand zavartalanul műkö-
dik, a felújítási munkálatok a 
fürdő elzárt területén zajla-
nak. A Csillaghegyi strand 
tiszta, langyos vizével és 
domborzati viszonyaival is 
kitűnik a fővárosi strandok 
közül. 

Minden szavazó sor-
soláson vesz részt, 

amelyben megnyerheti a 
wellness hétvégék és a 
további értékes nyeremé-
nyek egyikét. A szavaza-
tokat az alábbi oldalon 
várják: azevfurdoje.hu/
szavazok/csillaghegyi-
strandfurdo-es-uszoda

A budai oldalon lé-
vő három nagy északi 
strand közül a Csillaghe-
gyi a legnagyobb. Tisz-
ta, langyos vizén kívül 
változatos domborzati 
viszonyaival is kitűnik 

a fővárosi strandok kö-
zül. A fákkal sűrűn be-
ültetett, erdőszerű részek 
váltakoznak teraszosan 
kialakított napozóterüle-
tekkel.

A Római strand után 
a Csillaghegyi a fővá-
ros legrégebbi strand-
ja. Szabó József, a geoló-
gia magyar úttörője már 

1858ban „Pest – Buda 
környékének földtani le-
írása” című munkájában 
megemlíti az itt lévő for-
rások felhasználását is. 
Az akkor feltörő víz egy 
kis, 1,3 méter mély, tég-
lából falazott medencé-
be gyűlt össze, az elfo-
lyó víz malmot hajtott. A 
Csillaghegyi Árpádfürdő 

Rt. 1919ben kezdte kifej-
leszteni mai formájában 
a fürdőt. A fővárosi für-
dőigazgatóság 1951ben 
vette át a strandot.

A fürdő mai formáját 
2000ben nyerte el, ami-
kor minden medencé-
jét vízszűrőforgató be-
rendezéssel látták el. Je-
lenleg a hegyoldalban 
épült fürdő első szintjén 
egy úszó és egy strand-
medence található, föl-
jebb pancsoló és napo-
zóterület helyezkedik el. 
Az uszoda sátortető alatt 
télen is üzemel, ilyen-
kor 2526 fokos az úszó-
medence hőmérséklete. 
A strand vize mérsékelt 
ásványianyagtartalmú, 
nátriumszegény, kalci-
ummagnéziumhidro-
génkarbonátos termé-
szetes ásványvíz.

Legyen a Csillaghegyi az év fürdője!
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tófő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

Lap szer kesz tő: Klug Mik lós
Munkatárs: Szeberényi Csil la, Bodzay Zoltán • Tör de lés: Ujvári Sán dor 

Ki ad ja az Ön kor mány zat meg bí zá sá ból az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szer kesz tő ség, hir de tés szer ve zés: 

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 2670524, 2670525.

E-mail: obudaujsag@gmail.com; impress.hirdet@gmail.com
Nyo más: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Őrlő u. 2. IV/12. Ügyvezető igazgató: Bányai Péter

Fo gA DÓ ÓRA. Zsiga-Kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921-es számon.

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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete által tartott jogsegély a nyá-
ri időszakban szünetel. Legközelebbi várható jogsegély szep-
temberben lesz.
• Az ingyenes jogsegélyek (Varga Mihály megbízásából Tósoky 
és Kővári ügyvédek) júliusban és augusztusban szünetelnek.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes  bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye-
ri Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir-
det dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü-
tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vá-
radi ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 
18.30 órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap 
má so dik csü tör tö kén dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta-
nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Júliusban és augusztusban az ingyenes jogsegélyek 
(MSZP) szünetelnek. A  tanácsadások és az MSZP-s önkor-
mányzati képviselők fogadóórái szeptemberben indulnak újra.
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü-
let nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap-
pal a ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá-
mon, vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer-
dá ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyó-
gyász nál. Tel.: 06-30-905-9175.
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület ingyenes építészeti, jogi, 
bírói tanácsadása július és augusztus hónapban szünetel. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

Rendelésiidő-változások
A Szent Margit Rendelőintézet tájékoztatója a nyári rendelé-
siidő-változásokról.
A Tüdőgondozó és Tüdőszűrő Állomás nyári rendelési ide-
je (2017. szeptember 4-ig): a tüdőgondozó nyári rendelési ideje 
hétfő és szerda 13-20 óra között; kedd-csütörtök és péntek 8-14 
óra között. A tüdőszűrés rendelési ideje: hétfő és szerda 13-19 
óra; kedd-csütörtök és péntek 7-13 óra között.
Továbbá a Csobánka téren, a röntgenosztályon július és augusz-
tus hónapban a péntek délutáni rendelések elmaradnak; 8-14 
óra között van csak rendelés.




