
Kiváló szünidei időtöltést kínál a Bé-
kásmegyer-Ófaluban található mezít-
lábas taposóösvény.

A Fővárosi Önkormányzat 2017-2019 
között is folytatja a budapesti csator-
nahálózat bővítését.

Az óbudai kulturális intézményekben 
már megtalálható az Anziksz nyári 
száma érdekes írásokkal.
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Megnyitott az ideiglenes piac Békásmegyeren

Sok hűhó semmiért • 07.29. 20.30 óra • Zichy-udvar

Megszépül a Vörösvári úti 
szakrendelő környezete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megújítja a Szent Mar-
git Rendelőintézet Vörösvári úti szakrendelője és az Óbuda 
Patika között elhelyezkedő zöldterületet, melynek kivitelezé-
se hamarosan elkezdődik.                            Részletek a 3. oldalon

A nyári szünetre ütemezték az 
Óbudai Kulturális Központ 

(ÓKK) belsőépítészeti megújítá-
sát, amely várhatóan szeptember 

végére, október elejére elkészül. 
A ház a felújítás alatt zárva tart, 
az udvar azonban zavartalanul lá-
togatható.           Tudnivalók a 2. oldalon

Megújul az ÓKK belső tere

Átköltöztek a vállalkozói piac bérlői, az őstermelők és a tartós helyhasználók az ideiglenes piacra, mely a Pünkösdfürdő utca–Hatvany Lajos utca sar-
kán található területen kapott helyet július 17-től. Az ideiglenes piac nyit vatartása: hétfőn 7-től 17, kedden, szerdán és csütörtökön 7-től 18, pénteken 
6-tól 19, szombaton 6-tól 14 óráig. Vasárnap zárva                                                                                       Bővebben a Városfejlesztési mellékletben, a 8. oldalon
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Közlemény a közös-
ségi házak műkö-

désével kapcsolatosan: 
Az Óbudai Kulturális 
Központ (San Marco ut-
ca 81.) felújítási munkái 
idején zárva tart. Az ud-
var azonban zavartala-
nul látogatható. A tanfo-
lyamok őszi nyitó foglal-
kozásainak időpontjáról 
a tanfolyamvezetők ad-
nak tájékoztatást. 

Az önkormányzat töb-
bi közösségi háza júli-
us 31-től augusztus 20-ig 
szintén  zárva tart. Köz-

ponti információ a Békás-
megyeri Közösségi Ház 
elérhetőségein, a 243-
2432-es és a 243-2433-as 
telefonszámon, valamint 
a kulturkozpont@kultur-
kozpont.hu e-mail címen 
kapható a nyári nyitva-
tartási időben.

A 40 éve épült Óbu-
dai Kulturális Központ 
San Marco utcai telep-
helyének felújításával az 
önkormányzat vezetése 
azt szeretné elérni, hogy 
a kerület lakói a legmo-
dernebb eszközökkel és 

környezetben kapjanak 
lehetőséget a szabad-
idő tartalmas eltöltésé-
re. A ház belsőépítésze-

ti munkálatai elsősorban 
a nagyobb közönségfor-
galmú területeket érin-
tik. A felújítás során a to-

ló és harmonikafalak, a 
falburkolatok, a világí-
tás, a szellőzés és a klí-
ma megújítása a cél.

Megújul az Óbudai Kulturális Központ belső tere

Fotó: Antal István

Békásmegyer nyugati olda-
lán, az Ófaluban található a 
gyerekek kedvence, a mezít-
lábas taposóösvény, mely ki-
váló szünidei időtöltést kínál.

A jelenlegi kellemes 
időjárásban kiváló 

szórakozás a gyerekek-
nek a mosott folyami ka-
vicson, a faforgácson, fa-
kockákon, és a többi kü-
lönféle más-más felüle-
tű anyagon sétálni. Ká-
nikulában azonban a ta-
laj forró lehet, erre érde-
mes figyelni!

A Békásmegyer-Ófa-
luban található mezítlá-
bas ösvényt az Óbor-Kör 
Egyesület hozta létre 
2014-ben, az Árok utcai 
játszótér melletti szabad 
területen. Az ösvényen 
23 különféle járófelületet 
alakítottak ki. Rendsze-

res használatával meg-
előzhető a lúdtalp, ami 
a gyerekek körében igen 

elterjedt. A mezítlábas 
séta után a fiatalok a ját-
szótéren folytathatják a 

feltöltődést a szabad le-
vegőn. Az ösvény hasz-
nálata ingyenes.

A taposóösvény ki-
alakításával egy időben 
a játszóteret is felújítot-
ták Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának tá-
mogatásával, így kel-
lemes, már-már falusi-
as környezetben kínál a 
park időtöltést Budapest 
határában. A mezítlábas 
ösvény egy hosszabb ki-
rándulás kiinduló vagy 
célpontja is lehet, a kö-
zelben található a Nagy-
kevély, vagy Pilisboros-
jenő határában az Eg-
ri vár másolatának rom-
jai, amelyet az Egri csil-
lagok című film forgatá-
sához építettek fel anno.

A taposóösvény megkö-
zelíthető a Békásmegyer 
HÉV állomástól a 143-as 
vagy a 243-as busszal.

A mezítlábas ösvény a gyerekek kedvence
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Az építési munkálatok várható-
an a nyár folyamán kezdődnek 
el, és négy hónapot vesznek 
igénybe. A zöldterület a tavalyi 
közösségi tervezés során fel-
merülő ötletek alapján újul 
meg. A közösségi tervezésről 
az Óbuda-Békásmegyer Város-
fejlesztő Nonprofit Kft. webol-
dalán olvashatnak bővebben.

A területrendezés után 
a rendelőintézetet, a 

lakótelepet, az óvodát, a 
patikát és a tömegközle-
kedési eszközöket logi-
kusabb közlekedési út-
vonalakon keresztül le-
het megközelíteni a jö-
vőben. A logikus elren-
dezés mellett fontos 
szempont, hogy a felújí-
tás után a megfelelő aka-
dálymentesítés kialakí-
tásával a kerekesszék-
kel, valamint a babako-
csival érkezők is köny-
nyedén el tudják érni az 
intézményt.

A gyerekekről sem fe-
ledkeztek meg a terve-
zők: a rendelésről jövet-
menet egy kis játszóté-
ren enyhíthetik a várako-
zás unalmát és a vizsgá-
lat izgalmait a legkiseb-
bek. Különféle ülőalkal-
matosságok, illetve na-
gyobb méretű hulladék-
gyűjtők és kutyapiszok-
tárolók járulnak majd 
hozzá a kényelmesebb és 
tisztább környezethez. 

Közkívánatra ivóku-
tat, biciklitárolókat és 
tájékoztató táblákat is 
kihelyeznek  a területre, 
emellett pedig a meglé-
vő, ám jelenleg kissé el-
dugott szobor is nagyobb 
hangsúly kap majd. Ami 
a zöldfelületeket illeti, a 
jó természeti adottságok 
mellett csak kisebb fris-
sítő kertészeti munkála-
tokra van szükség, és to-
vábbi új növényekkel is 
gazdagodik a tér. 

Megszépül a Vörösvári úti szakrendelő környezete

Megjelenésünk Lapunk következő száma au
gusz tus 11én, pénteken jelenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon. 
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Hírösszefoglaló: Sokan jár-
nak a Komjádiba úszni a ke-
rületből is. Az uszodára rég-
óta ráfért a felújítás, mely 
után tágas aulatér várja a 
vendégeket, a jellegzetes 
homlokzati üvegszerkezet 
cseréje után rálátni a Duná-
ra, a megújult öltözőkben 
pedig modern kabinokat épí-
tettek ki. A munkálatokat két 
hónap alatt végezték el, a lé-
tesítmény korszerűsítése 
3,8 milliárd forintba került.

A vizes sportok egyik 
legfontosabb hazai 

fellegvára a magyar kor-
mány átfogó uszoda-fel-
újítási programjának kö-
szönhetően újult meg, és 
a vizes világbajnokság 
programsorozatát köve-
tően szeptembertől nyit-
ja meg kapuit a nagykö-
zönség előtt. Megújult a 
fedett sportuszoda, min-
den öltöző- és kiszolgáló 
helyisége, a kültéri me-
dence gépészeti beren-

dezése, valamint az elő-
tér is. 

- A Császár-Komjá-
di Uszoda, a környéken 
élőknek leginkább „Csa-
szi”, a budaiak kedves he-
lyei közé tartozik. Sokak-
nak indul a napja az uszo-
dában, a budaiak többsé-
ge itt tanult meg úszni, és 

szeretett bele örökre a ví-
zi sportokba. Nagy szük-
ség volt már a felújításra, 
sokak örömére végre el-
készült. Ismét olyan be-
ruházás átadását jelenthe-
tem be, amely hozzájárul 
ahhoz, hogy a budai pol-
gárok egyre modernebb 
és egyre jobb hangulatú 

városban élhessenek. Bí-
zom abban, hogy a világ-

bajnokság alatt sikeresen 
vizsgázik majd az uszo-
da – fejezte ki reményét 
Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, ország-
gyűlési képviselő.

Tarlós István főpol-
gármester elmondta: a 
vizes világbajnokság re-
mek apropó volt a bu-
dapesti uszodák moder-
nizálására, ami már ré-
gi igény volt. A Komjá-
di felújítása is hozzájárul 
ahhoz, hogy a város még 
élhetőbb és kellemesebb 
hely legyen. Hozzátette: 
a negyven évvel ezelőtt 
átadott uszodát most elő-
ször újították fel teljes 
körűen. A vb alatt edzé-
sekre használják a léte-
sítményt. A látványos 
minőségi változások 
fontos szerepet játszanak 
majd az üzemeltetésben. 

Sz. Cs. 

Megújult a „Csaszi”

A vizes vb után látogatható

Átalakított Palatinus 
Átadták a felújított és kibővített Palatinus Strand-
fürdőt, amely az átalakítások után már egész év-
ben várja a látogatókat. Tarlós István főpolgármes-
ter elmondta: a fürdőberuházáson túl más fejlesz-
tések is történtek a Margitszigeten. A Palatinus fel-
újítása 2 milliárd 895 millió forintba került. 

A hazai fejlesztésű Resysten 
bevonatrendszer segítségé-
vel 90 százalékkal csökken-
het a vírusok és baktériu-
mok mennyisége a HÉV ka-
paszkodóin és gyakran meg-
érintett felületein.

A meleg, fülledt, de 
akár a hűvös őszi-té-

li időszakban is könnyen 
elszaporodnak a külön-
böző baktériumok és ví-
rusok. A MÁV-HÉV Zrt. 
számára kiemelten fon-
tos, hogy a nagy forgal-
mat lebonyolító jármű-
veken tiszta, egészséges 
környezetben utazhassa-

nak az utasok. Ezért dön-
töttek úgy, hogy az egye-
dülálló tulajdonságok-
kal rendelkező hazai in-
novációval, a Resysten 
WhiteTitantm védőbevo-
nattal látják el a HÉV-
szerelvények utasterét.

A MÁV-HÉV a teljes 
járműállományán alkal-
mazta a fotokatalitikus 
bevonatrendszert, amely 
környezetbarát módon, a 
fény energiáját hasznosít-
va fejti ki hatását. Egye-
dülálló tulajdonsága, 
hogy hatásosságát egy 
éven át megtartja, így a 
hagyományos tisztítási 

megoldások kiegészítése-
ként képes arra, hogy két 
takarítás között is meg-
gátolja a kórokozók el-
szaporodását, terjesztését 
a sűrűn megérintett felü-
leteken, például a kapasz-
kodókon.

A hazai fejlesztésű be-
vonatrendszer alapanyaga 
élelmiszer-adalékanyag-
ként is nyilvántartott ter-

mészetes fémoxid, amely 
megtalálható egyebek kö-
zött rágógumikban, fog-
krémekben és egyéb na-
ponta használatos ter-
mékekben is. A bevonat-
rendszer több szempont-
ból is kiemelt jelentősé-
gű, hiszen a tömegek által 
megérintett felületek tar-
tós mikrobák elleni (anti-
mikrobiális) védelem nél-

kül akár kórokozók góc-
pontjai is lehetnek, ahon-
nét emberről emberre to-
vábbterjedve súlyos be-
tegségeket okozhatnak. 

Az elvégzett tesztek 
alapján a bevonatrendszer 
közel 90 százalékkal csök-
kenti a kórokozók számát 
a HÉV-szerelvényeken, 
ezzel is védve az utazókö-
zönség egészségét.

Kórokozók elleni magyar csodafegyver a HÉV-eken

ÚtfeLÚjítÁS A SzÉPVöLgyI ÚtoN. Lezárták a Szépvölgyi út Lajos utca és az Árpád fejede-
lem útja közötti szakaszát útfelújítás miatt június 25-től július 3-án a hajnali órákig. A teljes út-
burkolat-felújítást a fővárosi önkormányzat megbízásából a Budapest Közút zrt. végezteFotó: Antal István

Fotó: Antal István
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elkészült a Hévízi út-Bogdáni út melletti gyalogosjárda az újonnan épült sportpályák mel-
lett. A járdaépítés azért vált szükségessé, mert a szomszédos tVe sporttelep nemrégiben 
kialakított új műfüves sportpályája a korábbi járda nyomvonalának helyére került. Az át-
építés során a járdaszakasz közvilágítási hálózata is megújult, így újra biztonságos a gya-
logos közlekedés a rendezett útszakaszon

Új járda a TVE sporttelepnél

Tanítási szünetben érvényes menetrend
Az oktatási intézményekben életbe lépő nyári szünet kezdetétől, június 16-tól 
a fővárosi közösségi közlekedési járatok a tanítási szünetben érvényes menet-
rend szerint indulnak. A megállókban kihelyezett, illetve a BKK honlapján is el-
érhető menetrendi táblázatokban a külön nyári menetrenddel is rendelkező já-
ratok esetében a világoskék csíkozással jelölt indulásokat kell figyelni. Amelyik 
járatnak nincs nyári tanszüneti menetrendje, azon a vonalon továbbra is a már 
megszokott követési idővel indulnak a járatok. A nyári tanszüneti menetrend 
augusztus 31ig, a szünet végéig van érvényben. A tanítási szünetben ér-
vényes menetrend általában a hétköznap reggeli és a délutáni csúcsidei indulá-
sokat érinti, amelyek igazodnak az év ezen időszakában jellemzően csökkenő 
utasfogalomhoz. A járatok hétvégi követése alapvetően nyáron sem változik. 

Kikötő felújítás
Augusztus 7-én  üzemkezdetig a D12es hajójáratok nem érintik az Óbu
daisziget elnevezésű kikötőt, mert a Sziget Fesztiválhoz kapcsolódóan fel-
újítási és átalakítási munkákat végeznek itt a szakemberek.

A fŐtÁV-Budapesti távhő-
szolgáltató zrt. távhő-ge-
rincvezetéket újít fel szep-
tember 15-ig a csillaghegyi 
HÉV-megálló környékén, 
ezért fogalomkorlátozásra 
kell számítani.

A Budapesti Távhő-
szolgáltató Zrt. al-

vállalkozója  május 8-án 
kezdte a  védőcsatornás 
távhő-gerincvezeték fel-
újítását, illetve az érin-
tett fogyasztók (Ürömi út 
2., Vasút sor 1., Ráby Má-
tyás utca 1.) bekötőveze-
tékeinek átépítését a táv-

hőszolgáltatás minőségé-
nek további javítása érde-
kében Csillaghegyen. A 
munkálatok ideje alatt a 
következő forgalomkorlá-
tozásokra kell számítani: 
az Ürömi utat a Szentend-
rei út és a Valéria utca kö-
zötti szakaszon, a Szen-
tendrei út felé egy forgal-
mi sávval egyirányúsít-
ják. * A Ráby Mátyás ut-
cát az Ürömi úttól körül-
belül 25 méter hosszban 
zsákutcaként lezárják. * 
A Valéria utcát az Ürömi 
út és a Fürdő utca között 
zsákutcaként lezárják. 

Távhővezeték rekonstrukció 
Forgalomkorlátozás 

Csillaghegyen

A Budapest Főváros III. kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatának 
Egészségügyi, Szociális és Lakás-
gazdálkodási Bizottsága az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő alábbi la-
kások bérbeadására hirdet pályázatot. 
A teljes pályázati kiírás valamint a la-
kásokról készült műszaki leírások Buda-
pest Főváros III. kerületi Polgármesteri 
Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájá-
ban (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), 
az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
központjában (1033 Budapest, Mozaik 
utca 7.) valamint az önkormányzat hon-
lapján a www.obuda.hu oldalon megte-
kinthetők. A lakásokról készült fotók – 
a pályázat benyújtásának határidejéig – 
megtekinthetők az Óbudai Vagyonkeze-
lő Nonprofit Zrt. honlapján (www.ovzrt.
hu). A pályázatra történő jelentkezéshez 
nyomtatványok 2017. július 14. napjá-
tól Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalának Ügyfél-
szolgálati Irodájában, valamint a Szo-
ciális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszol-
gálati Irodájában átvehetők. A pályázati 
nyomtatványok beszerzése és a pályáza-
ton való részvétel ingyenes. 

Pályázat önkormány-
zati tulajdonú, hely-
reállításra szoruló la-
kások költségelven 
való bérbeadására

Sor
szám Út / utca Eme-

let Lift m2 Szoba-
szám

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.),

Fotó: Antal István
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A gyerekek felszabadulnak a vaká-
ció igején. Nincs reggeli kapkodás, 
noszogatás, az iskolásoknak lecke-
írás, dolgozatra készülés. Helyette 
viszont a szülőknek itt a szorongató 
kérdés: mit kezdjünk és mit ne te-
gyünk a gyerekkel a hosszú nyári 
szünetben? íme, néhány jó tanács a 
szünidő hátralévő részére.

Nem mindenkinek jó 
az „ottalvós” tábor

Nagyon nagy különbségek 
vannak gyerek és gyerek kö-
zött abban is, hogy ki mennyi-
re igényli a szülő közelségét. A 
túl korai táboroztatás komoly 
szorongásokat okozhat egy arra 
még éretlen, leválási nehézség-
gel küzdő kisgyereknél. Sem-
miképp se erőltessük, ha nem 
akar menni. Ha mégis elmegy 

egy „ottalvós” táborba, de nem 
bírja, igyekezzünk más megol-
dást találni.

Nem kell mindig program
Vannak olyan gyerekek, akik 

egész nyáron mennek valahová. 
Egy túl szorosan beosztott nyár 
nagyon fárasztó. Fontosak az 
otthon töltött, ráérős együttlé-
tek, alkalmanként akár délig pi-
zsamában, a közös reggelik, sü-
tések, főzőcskézés, játék. Hív-
junk baráti családokat, készül-
jünk erre együtt a gyerekekkel! 
Az intenzív emberi kapcsolatok 
nyújtotta érzelmi biztonság ala-
pozza meg legjobban a gyerek 
további lelki fejlődését, ráadá-
sul szélesíti a látókörét.

Nagyszülői segítséggel
Amennyiben olyan szerencsés 

helyzetben van a család, hogy a 

nagyszülők aktívak, és szívesen 
megy hozzájuk a gyerek, akkor ez-
zel érdemes élni. A nagymamával 
kertészkedni, lekvárt főzni, fára 
mászni, későn lefeküdni, és talán 
olyan dolgokat is megtenni, amiket 
otthon nem lehet. Nem kell attól 
félni, hogy a nagyszülők elrontják 
csemeténket azzal, hogy ők többet 
megengednek nekik. Hacsak nem 
elkerülhetetlen, akkor ne adjunk a 
gyerekhez komolyabb „használati 
utasítást”, bízzunk meg a nagyma-
mában és a nagypapában. 

Ne maradjon egyedül!
Sajnos vannak olyan csalá-

dok, ahol a nyár egy része fo-
lyamatos feszültségben telik, 
mert a szülők kénytelenek ott-
hon hagyni a gyerekeket. Az 
egyedüllét  a szabadidő eltölté-
sének a legrosszabb módja. Ha 

mégis erre kényszerülünk, na-
gyon körültekintőnek kell len-
nünk. Legyen kéznél a telefon, 
beszéljünk gyakran gyerekünk-
kel, legyen tennivalója, szól-
junk az otthon lévő szomszéd-
nak. Tíz éven aluliakat pedig 
egyáltalán nem ajánlatos hosz-
szabb időre magukra hagyni.

Menjünk át gyerekbe!
Tévedés azt hinni, hogy a gye-

rekeknek egész nyárra biztosítani 
kell a hasonló korúak társaságát. 
Egyáltalán nem. Nekik éppúgy 
szükségük van a szüleik, felnőtt 
rokonaik társaságára, mint a kor-
társakéra. Most végre kicsit szaba-
dabban lehetnek együtt. A szülői 
kapcsolatot nyáron kevésbé terhe-
li az állandó megfelelés, az ellen-
őrzési kényszer, lehet bolondozni, 
együtt játszani, fagyizni, kötetle-
nebbül létezni, jókat beszélgetni.

Gyakorolni tilos
Ajánlatos semmit sem kell 

gyakorolni a nyáron. Sőt, a szak-
emberek szerint tilos. A szünet 
arra való, hogy a sokat gyako-
rolt mozdulatok (például az írás) 
rögzüljenek, automatikussá vál-
janak. Ez pedig nem gyakorlás 
útján valósul meg, hanem egy 
természetes érési folyamat alatt. 
Minél kisebb egy gyermek, an-
nál inkább így van. Legfeljebb 
a játékos gyakorlás megenge-
dett. Ilyen például a gyöngyfű-
zés vagy a társasozás, ami köz-
ben remekül lehet számolni. De 
semmi több. 

(Szalánczi Kriszta klinikai 
szakpszichológus ajánlása alap-
ján.)                                      Sz. 

Jó tanácsok szünidőre

Az Óbudai Rehabilitációs és 
foglalkoztatási Központ az 
elmúlt évekhez hasonlóan  
idén is 19 fogyatékkal élő és 
pszichiátriai beteg ellátott-
jával tett látogatást Balaton-
szabadi-Sóstón, az önkor-
mányzat üdülő-parkjában. 

Az ott töltött néhány 
napban nagyon kel-

lemes napsütéses időben 
volt részük, így kedvük-
re fürödhettek a Balaton-
ban, ami mindig nagy él-
mény számukra.

A második napon ki-
rándulást tettek a kör-
nyékbeli XIV. száza-
di itáliai stílusú Ozorai 
Pipó várkastélyba, ahol 
tárlatvezetés mellett be-
tekinthettek a főnemesi 
család rezidenciájába.

A következő napot a 
Veszprémi Állatkertben 

töltötték, ahol az állatok-
nak igyekeznek a lehető-
ségekhez mérten termé-
szetes környezetet bizto-
sítani. A délután folya-

mán városnéző sétát tet-
tek Veszprém belvárosá-
ban, illetve körbesétálták 
a várat. A hűsítő fagyi-
zás, némi pihenés, majd 

ajándékok vásárlása után 
tértek vissza szálláshe-
lyükre.

Esténként beszélgető-
körben elevenítették fel a 
napi eseményeket. A tár-
saság fáradhatatlan tagjai 

mindennap pingpongoz-
tak, biliárdoztak és fociz-
tak. A záróesten minden-
ki elmondta, hogy mi tet-
szett neki a néhány nap 
alatt, végül táncos mulat-
ságot tartottak.

A nyaralás amellett, 
hogy sok pozitív élményt 
ad az ellátottaknak, lehe-
tővé teszi számukra az 
alkalmazkodást, a kö-
zösségi életbe való bevo-
nódás lehetőségeit, amit 
a mindennapjaikban is 
tudnak hasznosítani.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata csak-
úgy, mint az iskolások 
nyári napközis táborát, 
az Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztatási 
Központ ellátottjainak is 
minden évben ingyene-
sen biztosítja ezt a nyá-
ri programot.

Sóstói szép napok
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Évről évre világhírű zenészek 
és itthoni mesterek gyűlnek 
össze a zichy-kastély kertjé-
ben, hogy az élő blues örö-
mébe invitálják a közönséget. 

A z ötödik, jubile-
umi évben július 

8-tól 14-ig mások mel-
lett olyan hírességek lép-
tek színpadra, mint Litt-

le G Weevil, a Pribojszki 
Mátyás Band vagy épp 
Eddie Martin. Ez a talál-
kozás mára a műfaj ta-
lán legfontosabb főváro-
si ünnepévé nőtte ki ma-
gát. Az Óbudai Turiszti-
kai Egyesület, az Eser-
nyős Közösségi Tér és a 

Lone Waltz Records erő-
it egyesítették az Óbudai 
Kulturális Központ szer-
vezői azzal a céllal, hogy 
olyan közönséget „nevel-
jenek ki”, amely ezekből 
a zenéket átélve tekinthet 
vissza saját blues-kultú-
rájára.

Világsztárok a színpadon
Komoly, populáris, tradicionális – más-más típusú koncertekből, előadásokból válogathatnak az érdeklődők a program-
sorozatban, amely már szinte megkerülhetetlenné vált a színvonalas eseményekre kíváncsi emberek számára. Az Óbudai 
Nyár rendezvénysorozata az elmúlt években komoly elismerést vívott ki itthon és külföldön egyaránt. így nem csoda, ha 
a világsztárok is boldogan mondanak igent a programsorozatot szervező Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. felké-
résére. július közepe-vége felé pedig aztán bőven jutott nívós rendezvényekből.

A számtalan formációt megért alapító tag, Mark Reilly és a vele régóta együtt zenélő Mark 
fischer, a fantasztikus holland jazz zenekarral, a New Cool Collective-vel lépett színpadra a 
zichy-udvarban július 22-én. ez a fúzió évek óta sikert sikerre halmoz, mivel jó érzékkel vegyí-
tik a vérpezsdítő latin dallamokat és az igényes jazzt. Most is népes közönséget vonzottak

Matt Bianco – az idei nagy „csemege”

Klasszikus jazz örökzöldekkel, swinggel és boogie-woogie-val valamint ragtime muzsiká-
val szórakoztatta a közönséget a joe fritz Band, a Dániel Balázs Boogie Woogie trió és a 
Budapest Ragtime Band a fő téri ingyenes koncerten július 15-én

Jazz örökzöldek Óbudán

A nyár egyik legizgalmasabb koncertje
Talán ezzel a jelzővel lehet leginkább visszaadni 
Dino Saluzzi és az Óbudai Danubia Zenekar közös 
Fő téri koncertjét, melyen az argentin zenész „El 
Encuentro” című albumát idézték. A mű a „kifejezés 
ártatlanságát” érzékelteti. Egyik pillanatról a másik-
ra változik: néhol komoly, majd populáris, máskor 
tradicionális, mégis kísérletező

Júliusban is Kobuci-mozi
Folytatódik a Kobuci Kertmozi hétfői ingyenes vetí-
tésekkel ebben a hónapban is júliusi csillagos ég-
bolttal, fröccsel vagy bodzaszörppel és egy-egy jó 
magyar filmmel a szabadban. Július 24-én Fekete 
Ibolya: Anyám és más futóbolondok a családból cí-
mű filmjét vetítették, amely egy család négygenerá-
ciós történetét meséli el az 1900-as évek elejétől a 
2000-es évek elejéig. július 31én pedig Till Attila: 
Tiszta szívvel című akció-vígjátékát láthatják az ér-
deklődők, amely film egy kerekesszékes bandáról 
szól, azaz két mozgássérült fiatal közeli barátságot 
köt egy kerekesszékes bérgyilkossal, s így a maffia 
szolgálatába állnak, noha a kalandjukban semmi 
nem az, aminek látszik. A vetítéseket követően a 
film egy-egy alkotójával találkozhat a közönség. 

Akusztikus zene a WuU-ban
Idén nyáron az Esernyős udvara is felkerült az óbu-
dai szabadtéri programhelyszínek térképére. A leg-
újabb zenei sorozatban a már méltán befutott fiatal 
nemzedék lépett színpadra. Képünkön a Nové So-
ma (Middlemist Red) július 12-ei koncertje

Magával ragadó Blues Fesztivál 

Összeállította: Szeberényi Csilla

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Benkő Vivien Cher
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A Nemzeti Drogellenes Stra-
tégia tartalmazza a kábító-
szer-fogyasztás elleni célki-
tűzéseket. Az egyik üzenete 
az, hogy mindenki felelős a 
vele együtt, illetve a körülöt-
te élők sorsának alakulásá-
ért. ez a szemlélet egybeesik 
Óbuda vezetésének célkitű-
zéseivel, melynek jelmonda-
ta: „közösséget építünk”. Ká-
bítószerügyi egyeztető fóru-
mot (Kef) tartottak az önkor-
mányzat szakemberei június 
27-én.

A z ENSZ határozata 
alapján 1988-tól jú-

nius 26. a kábítószer-fo-
gyasztás elleni küzde-
lem nemzetközi napja, 
hogy ezzel is felhívják a 
figyelmet a droghaszná-
lat veszélyeire és a drog-
kereskedelem elleni harc 
fontosságára. A szerve-
zet szakemberei minden 
évre megfogalmazzák a 
világnap témáját, mely-
nek idei jelmondata: „Fi-
gyeljünk rájuk - Figyel-
jünk a gyermekekre és fi-
atalokra, mert ez az első 
lépés ahhoz, hogy segít-
sük őket egészségben és 
biztonságban felnőni!” 

A kormány 2013-tól 
2020-ig összefoglalt 
Nemzeti Drogellenes 
Stratégiája „Tiszta tu-
dat, józanság, küzdelem 
a kábítószer-bűnözés el-
len” című dokumen-
tum tartalmazza a kábí-
tószer-fogyasztás elleni 
célkitűzéseket. Az ön-
kormányzat számos ren-
dezvénnyel kapcsolódik 
ehhez az iránymutatás-
hoz, hangsúlyozva a fel-
növekvő generációk vé-
delmének fontosságát, a 
közösségekben rejlő erő-
forrásokat, az esélyte-
remést és a helyi szintű 
összefogások jelentősé-
gét. (Az egyik eseményt 
az Esernyős – Óbudai 
Kulturális, Turisztikai 
és Információs Pontban 
tartották a KEF-fórum 
előtti napon, az Életre-
valók című filmet vetí-
tették. Az érdeklődők-
kel a Kék Pont Drogam-

bulancia és a Félkör Ala-
pítvány szakemberei be-
szélgettek.)

Előremutató ami
a kerületben történik

Az Óbuda-Békásme-
gyer Áldozatsegítő Szak-
mai Együttműködési 
Rendszer szakemberei-
vel közösen tartott KEF-
fórumon Majzik Balázs, 
az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) 
szociális gyermekvédel-
mi főigazgatóság esély-
teremtési főosztályának 
drogmegelőzési progra-
mok osztályának veze-
tője elmondta: példaér-
tékűnek, innovatívnak 
tartja az önkormányzat 
vezetésének és szakem-
bereinek a drog-preven-
cióra fordított törekvé-
sét. A kormány pályáza-
ti úton adható forrásokat 
biztosít a KEF működési 
feltételeinek biztosításá-
ra, programjainak támo-
gatására. Fontosnak ne-
vezte a helyi szintű kez-
deményezéseket is, pél-
daként említve a III. ke-
rületi célkitűzést, a kö-
zösségépítést. 

Közösségben az erő
- A kormány straté-

giájának egyik üzenete, 

hogy mindenki felelős a 
vele együtt, illetve a kö-
rülötte élő személyek 
sorsának alakulásáért – 
hangsúlyozta dr. Gall-
óné Nagy Judit, a szo-
ciális szolgáltató főosz-
tály vezetője, aki hozzá-
tette:  ez a szemlélet egy-
beesik Óbuda vezetéséé-
vel, melynek jelmondata: 
„közösséget építünk”. Ez 
nem valamiféle hivata-
los, végrehajtandó kon-
cepció, hanem a III. ke-
rületben élő emberek ak-
tivitására épülő önmeg-
erősítés. Egy jól műkö-
dő közösség tagjai se-

gítséget nyújtanak a baj-
ban lévőnek, hiszen ők 
azok, akik elsőként lát-
ják a problémát. Ehhez 
hátteret biztosítunk a kö-
telező feladatok ellátásá-
val, különböző rendez-
vények, közösségi szín-
terek megteremtésével, 
a civil szervezetek tá-
mogatásával, továbbá a 
Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum nyújtotta le-
hetőségekkel. Az óbu-
dai közösségépítő, kö-
zösségteremtő munkánk 
által, anyagi és szociá-
lis helyzettől függetlenül 
minden itt élő embernek 

esélyt kívánunk adni ar-
ra, hogy megtapasztal-
hassa az összetartozás 
mentális és fizikai egész-
ségvédő hatását, a vala-
hová tartozás felszaba-
dító erejét, mely által sa-
ját helyzetén is változtat-
ni képes. 

Áldozatsegítés éve
A drog-prevenció, bűn-

megelőzés, áldozatvéde-
lem szorosan összefüg-
gő fogalmak. A kormány 
az idei évet az áldozat-
segítés stratégiai évének 
nyilvánította. A bűncse-
lekmény vagy szabály-
sértés áldozatává vált, 
testi vagy lelki hátrányt, 
érzelmi megrázkódtatást 
szenvedett embereknek 
június 21-től a VII. ke-
rületi Wesselényi utcá-
ban megnyílt áldozatse-
gítő központban 24 órá-
ban segítséget tudnak 
nyújtani. 

Az önkormányzat he-
lyi szinten is fontosnak 
tartja, hogy a kihívások-
ra adekvát válaszokat ad-
jon, ezért már 2015 de-
cembere óta működte-
ti Óbuda-Békásmegyer 
áldozatsegítő szakmai 
együttműködési rend-
szerét a hatékonyabb el-
látás és az ezzel kapcso-
latos kommunikáció fej-
lesztése érdekében. 

Fesztiválok, 
fiatalok, veszélyek

Ezzel a címmel tar-
tott előadást Trenkáné 
Csom Henrietta címze-
tes rendőr alezredes, a 
III. kerületi Rendőr-ka-
pitányság iskolai bűn-
megelőzési tanácsadója. 
Mivel a nyár a fesztivá-
lok évszaka, a fiatalok-
nak olyan dolgokra is fi-
gyelmet kell fordítaniuk, 
amire egyébként nem 
gondolnának. Érdemes 
például meggondolniuk, 
mit visznek magukkal, 
hiszen a nagyrendezvé-
nyek jó terepet nyújta-
nak a zsebtolvajoknak, 
és a sátorból is könnyen 

Szakemberek a kábítószer-fogyasztás ellen

Csak közösségben van esély a kiegyensúlyozott életre

Majzik Balázs, az emberi erőforrások Minisztériuma (eMMI) képviseletében jelent meg az 
ülésen, a Szociális gyermekvédelmi főigazgatóság esélyteremtési főosztályának Drog-
megelőzési Programok osztályát vezeti, dr. gallóné Nagy judit, az önkormányzat szociá-
lis szolgáltató főosztályának vezetője, Kelemen Viktória alpolgármester és törzsökné 
góczán emese intézményi referens, a Kef és az ÁSzeR koordinátora

Elismerések diákoknak és védőnőknek
A kutatóknak segítséget nyújtottak a felmérés el-
végzésében, ezért elismerésben részesültek. 
Az Ifjúsági Önkormányzat által delegált fiata
lok: Bán Levente (Kőrösi 9.); Döbrönte Ádám (Kő-
rösi 9.); Földes Anna (Árpád 10.); Gellér Mona (Kő-
rösi 10.); Kőszegi Márton (Kőrösi 9.); Szentpéteri 
Liza (Árpád 9.); Walter Vivien (Árpád 10.); Zsovák 
Norbert (Kőrösi 9.).
kiemeltek: Csalogány Cintia (Varga 11.); Husi Kitti 
(Árpád 9.); Lóczi Nikolett (Varga 9.); Lőrincz Vilmos 
(Varga 9.); Németh Zsuzsanna (Árpád 9.); Szöllősi 
Brigitta (Árpád 10.); Tóth Fanni (Árpád 9.); 
Védőnők: Balyiné Varga Cecília; Brankovits Erzsé-
bet; Dücső Dorottya; Geleta Dévényi Renáta; Ju-
hász Beáta; Kimmelné Simon Ágnes; Nagy Mária 
Terézia; Szerepi Olga; Tóth Zsuzsanna; Tóthné Ur-
bánszki Mária; Volper Lászlóné; Perjési Zsuzsan-
na. A kérdőívezésben kiemelkedő szerepéért külön 
elismerték Fodor-Lini Anita munkáját. 

Folytatás a 11. oldalon
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Viselkedésproblémás, hiper-
aktív, megkésett mozgás- és 
beszédfejlődésű, tanulási ne-
hézségekkel küzdő, autista, 
vagy koraszülött 3 hóna-
pos-12 éves korú gyermekek 
számára dolgozott ki egy spe-
ciális mozgásterápiát a BHRg 
Alapítvány, amelynek Óbuda 
ad otthont. A mozgásterápiá-
ra épülő módszerről Madács 
Anitával, az alapítvány veze-
tőjével beszélgettünk.

A Budapesti Hidrote-
rápiás és Rehabili-

tációs Gimnasztika Ala-
pítvány (BHRG) 1993 óta 
működik. Lakatos Kata-
lin, az alapítvány létreho-
zója azonban már 1984 óta 
foglalkozott a módszer-
rel. De miről is van szó? A 
BHRG- modell egy moz-
gásterápiára épülő spe-
ciális magyar módszer – 
mondta Madács Anita. 
- Nagyon fontos a lehe-
tő legkorábban észreven-
ni  az eltérő fejlődés jele-
it, szakemberhez fordulni 
a kisgyermekkel, aki se-
gíteni tud a családoknak – 
ha szükség van rá. Az ál-
talunk használt vizsgála-
ti és mozgásterápiás mód-
szer az idegrendszer érését 
segíti. Szárazföldi és ví-
zi környezetben végezzük 
a fejlesztéseket – hangsú-
lyozta az alapítvány veze-
tője. Hozzátette: nagyon 
sokan Óbudáról kere-

sik fel őket, hiszen mind-
két telephelyük a III. ke-
rületben található. A Ta-
vasz utcai és az Erdőal-
ja úti központokban há-
rom hónapos kortól fog-
lalkoznak a gyermekek-
kel 12 éves korig. Mivel 
nagyon sok problémának 
a hátterében az idegrend-
szer nem megfelelő műkö-
dése áll, a vizsgálatok spe-
ciálisan ennek felmérésére 
jöttek létre, s a rájuk épülő 
terápiák (TSMT, HRG)  az 
idegrendszer fejlesztését 
célozzák. Hogyan? Három 
különböző terápiás mód-
szernek köszönhetően ak-
tív és passzív mozgások-
kal erősítik az egyes ideg-
rendszeri területek közti 
kapcsolatokat, miközben 
fejlesztik a mozgáskoordi-
nációt és enyhítik az eltérő 
idegrendszeri fejlődésből 
adódó tüneteket, spontán 
javul a figyelem, az emlé-
kezet, a viselkedés, a be-
széd,  javul az együttmű-
ködés. 

Az alapítvány vezető-
je felhívta a figyelmet ar-
ra,  hogyan lehet észre-
venni, ha valamilyen ideg-
rendszeri problémája van 
a gyermekünknek – A 
mozgással, a figyelemmel 
kapcsolatos tünetek ve-
hetők észre legkorábban, 
csecsemőkorban. Ha a ba-
ba szopómozgása nem jó, 
ha nem szeret hason lenni, 
mert nem képes megemel-
ni a fejét, ha nem nyúl a 

tárgyak irányába, vagy 
nem is érdeklődik irántuk, 
vagy a későbbiekben lelas-
sul a mozgásfejlődés üte-
me, mindenképpen szak-
emberhez kell fordulni. 
Óvodáskorban gyakori a 
viselkedészavarnak „házi-
diagnosztizált” eset, ami-
ről nem ismerik fel, hogy 
a gyermek nem szándéko-
san csinálja, ő erre képes – 
mert éretlen. Szintén nagy 
számban fordul elő a meg-
késett/eltérő beszédfejlő-
dés, ami nem a gyermek 
lustaságából ered – pedig 
sokan annak gondolják.

Az alapítványban isko-
laérettségi szűrővizsgála-
tokat is végeznek, iskola-
előkészítő mozgásterápi-
ás és okosító csoportjaik 
is vannak; intenzív nyári 
táboraikban készítik fel a 
gyerekeket az iskolára. 

A Lakatos Katalin ál-
tal kifejlesztett BHRG-
modellt ma már egyre 
többen ismerik külföl-
dön is. Izlandi kolléga-
nőkkel több mint tíz éve 
vannak kapcsolatban, 
akik egy Európai Uniós 
pályázatnak köszönhe-
tően elkezdték saját ma-
guk képzését. A szakem-
berek kommunikációs 
láncot építettek ki Buda-
pest, Szatmárnémeti, Po-
zsony és Reykjavik kö-
zött, illetve rendszeresen 
ellátogatnak egymáshoz, 
hogy megosszák tapasz-
talataikat         Takács V.

eltűnhetnek nagy érté-
kű tárgyak. A szemé-
lyi okmányok feltétlenül 
szükségesek, és érdemes 
megjegyezni legalább 
egy telefonszámot, ame-
lyen elérhető valamelyik 
barát, családtag, ha el-
veszne a telefonjuk. Ko-
moly, indokolt esetben 
hívható a 112-es nemzet-
közi segélyhívó. A nagy-
rendezvényekre érkezve, 
józan állapotban min-
denképpen memorizál-
ni kellene, hol van vész-
kijárat, biztonságos zug, 
menekülési lehetőség? 
A fesztiválokon bárkiről 
készülhet kompromittá-

ló fotó, melyet talán picit 
érdemes figyelembe ven-
ni, hiszen az internetre 
kitéve negatív hatásai is 
lehetnek akár a munka-
helyen, akár az ismerő-
sök körében. A szépnek 
induló estét elronthatja 
a mértéktelen alkoholfo-
gyasztás, melyet jól pél-
dáz az egészségügyi sát-
rakban emiatt megfordu-
lók száma. Nem elsősor-
ban a fesztiválok idejé-
re vonatkozik a szörnyű 
baleseti statisztika, ami 
szerint a bulik utáni au-
tós tragédiák szinte 100 
százalékban a tudatmó-
dosító szerek hatása alat-
ti vezetés miatt történik.

Önkormányzati 
kábítószerügyi 

kutatás
Törzsökné Góczán 

Emese, a KEF és az 
ÁSZER koordinátora a fó-
rum végén ismertette az 
önkormányzat kábítószer-
ügyi kutatásának részlete-
it, mely elsősorban a fo-
gyasztási szokásokra, a 
segítséget nyújtó szerve-
zetekre vonatkozott. Az 
iskolai kérdőíves felmé-
résnél a válaszadók a 7.-13. 
osztályos diákok köréből 
kerültek ki. A munkát se-
gítő, kiemelkedő tevé-
kenységet végző diákok és 
iskolai védőnők elismerést 
vehettek át.            Sz. Cs. 

Folytatás a 10. oldalról

A BHRG-modell

Speciális mozgásterápia



Óbudai sziréna

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

Két baleset egymás után
Az Aranyhegyi út környékén két baleset 
is történt röviddel egymás után július 
12-én délután. Először két autó ütközött 
össze a Rozsda utca közelében 17 óra 
előtt nem sokkal, majd rá húsz percre 
egy kocsi beton villanyoszlopnak ütkö-
zött a Mészkő utca elején. A balesetben 
senki nem sérült meg, az oszlop nem 
dőlt ki, de csak a vezetékek tartották. 

Autófeltörőt fogtak 
A rendőrök a helyszínen fogták el azt 
a férfit, aki egy gépkocsit akart feltörni, 
hogy a benne található laptopot ellopja. 
Budapest III. kerületében június 20-án a 
délutáni órákban K. Csaba 49 éves bu-
dapesti lakos odament a Monostori utcá-
ban egy parkoló autóhoz, aminek az aj-
taját megrongálta, hogy a benne találha-
tó laptopot ellopja. A közelben tartózko-
dó rendőrök észlelték a bűncselekményt 
és a férfit még a lopás közben tetten ér-
ték, elfogták és a kerületi rendőrkapi-
tányságon előállították. A férfit gyanúsí-
tottként hallgatták ki lopás elkövetése mi-
att, majd őrizetbevételét követően előter-
jesztést tettek előzetes letartóztatására.

Legkevesebb 
15 kerékpárt lopott

Egy ideig fellélegezhetnek a kerékpár tu-
lajdonosok Óbudán, mivel a bíróság elő-
zetes letartóztatásba helyezte azt a fér-
fit, akiről kiderült, hogy 2014-től egészen 
mostanáig legkevesebb 15 kerékpárt lo-
pott a kerületből. F. János 65 éves buda-
pesti lakost egy Hollós Korvin Lajos ut-
cai kerékpárlopás közben készült kame-
rafelvétel alapján vették őrizetbe a III. ke-
rületi Rendőrkapitányság munkatársai 
június 14-én. A férfi ruházatának és cso-
magjának átvizsgálásakor 161 különbö-
ző, henger-zárbetétekhez való kulcsot és 
egy csavarhúzót találtak. Az eljárás so-
rán derült fény a korábbi kerékpárlopá-
sokra. Nem zárható ki, hogy a nyomozás 
eredményeképpen még bővül a számlá-
jára írható lopott biciklik listája. 

Tagokat toboroz 
a polgárőrség

Cselekvőképes, büntetlen előéletű, 
Óbuda-Békásmegyer közrendjéért és 
közbiztonságáért térítés nélkül tenni 
akaró felnőtt korú lakosok jelentkezését 
várja tagjai sorába a Budapest III. ke-
rületi Polgárőr Egyesület (Óbudai Pol-
gárőrség). Bővebb felvilágosítás a pol-
garor.obuda@gmail.com e-mail címen, 
vagy a 30-621-6088-as telefonszámon.

Közvetlen életveszélybe került négy ember, mikor 
kenujukkal a Dunába borultak és a kikötött állóha-
jók felé sodródtak a Római-parton július 15-én 
délelőtt. A BRfK munkatársa és egy óbudai köz-
terület-felügyelő mentette ki őket a vízből.

Ezen a napon is közös „hajós” vízi-rendé-
szeti járőri feladatokat látott el a FINA 

vizes vb kapcsán a folyó III. kerületi sza-
kaszán Jánosik Ágnes rendőr törzsőrmes-
ter, a BRFK Dunai Vízi-rendészeti Rendőr-
kapitányság és Kiss László, Óbuda-Békás-

megyer Közterület-felügyeletének munka-
társa. Észrevették, hogy a Római-part 40. 
szám „magasságában” kikötött állóhajók 
előtt mintegy 50 méterre egy túrakenu fel-
borult, és a négy vízbeesett ember a kikö-
tött állóhajók felé sodródott, ezzel közvet-
len életveszélybe kerülve. A járőrpáros oda-
sietett és kimentették az evezősöket, akik 
az eset után levélben megköszönték a segít-
séget – tudtuk meg Rácz Ferenc Pétertől, 
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyele-
tének igazgatójától.

Életveszélyből mentettek a közterületesek
Illusztráció

Fémtolvajok rendőrkézen
A 26 éves F. András és a 19 éves 
F. József vidéki lakosok ellen már 
korábban is folyt eljárás lopás mi-
att. A két férfi egy Kiscelli utcai épí-
tési területre mászott be június 7-
én, ahonnan tetőszerkezeti eleme-
ket, parabolaantennákat loptak el, 
de balszerencséjükre eközben egy 
szemtanú fényképet készített ró-
luk. Ennek alapján sikerült elfogniuk 
őket a III. kerületi rendőröknek egy 
közeli MÉH-telepen, ahol épp érté-
kesíteni próbálták szerzeményeiket. 

Az óbudai rendőrök a lakosság segítségét kérik 
Ila zoltán felkutatásában. A férfi üvegpohárral tá-
madott meg egy másik embert.

Az eset július közepén történt. Egy Óbu-
dai étterem előtt Ila Zoltán üvegpo-

hárral ütött arcon egy másik férfit, aki emi-
att a földre esett és súlyos sérülést szenve-
dett. A BRFK súlyos testi sértés miatt foly-
tat nyomozást ellene, azonban a felkutatására 
tett rendőri intézkedések idáig nem vezettek 

eredményre, ezért a la-
kosság segítségét kérik. 
Ha bárki információval 
rendelkezik Ila Zoltán 
hollétéről, az jelezze az 
ingyenesen hívható 06-
80-555-111-es „Telefon-
tanú” zöldszámán, a 107 
vagy 112 központi se-
gélyhívó számok vala-
melyikén.

Nem találják a poharas támadót
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A fővárosi önkormányzat a 
kerületek közreműködésével 
folytatja Budapest szenny-
vízelvezetésének teljeskö-
rűvé tétele programját.

A Fővárosi Önkor-
mányzat a Budapest 

Komplex Integrált Szenny-
vízelvezetése (BKISZ) el-
nevezésű projektben a 
2017-2019-es években is 
folytatja a fővárosi csa-
tornahálózat bővítését. A 
jellemzően lakófunkció-
val rendelkező területek 
szennyvízelvezetését kí-
vánja a Fővárosi Önkor-
mányzat a kerületi önkor-
mányzatokkal, valamint 
Budaörs várossal együtt-
működve megoldani.

A BKISZ VII. prog-
ramja keretén belül a III. 
kerületi Önkormányzat 
feladata a csatornázás-
ra kijelölt korábbi prog-
ramokból kimaradt ut-
cák csatornázási tervei-
nek elkészítése, a vízjo-
gi engedélyek beszerzé-

se, illetve a kiválasztott 
utcák egyes szakaszain 
a Kerületi Szabályozá-
si Tervben szereplő sza-
bályozások elvégzése a 
kivitelezési munkálatok 
kezdetéig.

A tervek elkészültek, a 
vízjogi engedélyek ren-

delkezésre állnak. A ter-
veket Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata el-
juttatta az Enviroduna 
Kft.-nek. Jelenleg a ter-
vek vizsgálata, hiánypót-
lása, javítása folytatódik, 
majd véglegesítésük után 
kezdi el a Fővárosi Ön-

kormányzat által megbí-
zott Enviroduna Beruhá-
zás Előkészítő Kft. a fő-
városi csatornázási mun-
kák elvégzésére a közbe-
szerzési eljárások lebo-
nyolítását. A kivitelezé-
sek várhatóan 2019 köze-
pére készülnek el.   B .Z.

Együttműködés a teljes csatornázottságért

Hírösszefoglaló: Az árvács-
kák, tulipánok és nárciszok 
elvirágzása után sem ma-
radtak üresen Budapest vi-
rágágyai. A fennállásának 
idén 150. évfordulóját ün-
neplő fŐKeRt Nonprofit 
zrt. munkatársai városszer-
te több mint 260 ezer válto-
zatos színű és formájú egy-
nyári növényt ültettek ki. 

A virágok kiültetését 
minden évben ko-

moly felkészülési időszak 
előzi meg, melynek hátte-
rében a tervezéstől a ter-
mesztésen át a megvaló-
sításig, jól szervezett csa-
patmunka áll. A városz-
szerte elhelyezkedő, ösz-
szesen 11 ezer 500 négy-
zetméternyi virágágyba 

idén mintegy 210 fajtá-
ból több mint 250 ezer 
egynyári növényt ültet-
tek ki, továbbá 21 évelő-
fajtából közel 30 ezer nö-
vényt. A kiültetésre szánt 
egynyári növények nagy 
százaléka a budapesti klí-
mát jól tűrő magyar fajtá-
ból került ki. A parki ki-
ültetések egynyári nö-
vényanyagát teljes egé-
szében a saját termesztő-
telepén állítja elő a FŐ-
KERT Nonprofit Zrt.

Legnagyobb százalék-
ban begóniákat, pistiké-
ket és verbénákat alkal-
maznak a kiültetések-
ben. Jelentős számban 

kerülnek a közterületek-
re verbénák, bársonyvi-
rágok és zsályafélék, va-
lamint egyre több évelő 
dísznövényt használnak, 
úgy mint kasvirág, kúp-
virág és az évelő dísz-
gyertya. A legnagyobb 
összefüggő egynyári vi-
rágágyak a Margit-szige-
ten, a Városligetben, va-
lamint a Gellérthegyen 
találhatók. 

Az egynyári felületek 
dekorációs értéküknél 
fogva nagy fontossággal 
bírnak, így nem megle-
pő, hogy a margitszigeti 
zöldfelületi fejlesztések 
a virágágyakat is érin-

tették. A margitszige-
ti Centenáriumi emlék-
mű körüli ágy megújult 
és a vizes világbajnok-
ság tiszteletére FINA lo-
gót formáz. Az újonnan 
létesült Casino Prome-
nád mentén nagyméretű, 
a sétánnyal összhangban 

szerkesztett virágágyat 
alakított ki a régi kiseb-
bek helyett a FŐKERT 
Zrt. A Thermal Hotel 
mellett a korábbihoz ké-
pest nagyobb és frekven-
táltabb helyen alakított 
ki a FŐKERT egynyári 
virágfelületet. 

Negyedmillió egynyári növény a parkokban 

Önkéntesek 
a Budakeszi Vadasparkban

A Citi Magyarország 400 önkéntese idén is a Pilisi 
Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete támogatásával 
és szakmai segítségével rendezte  immár hagyo-
mánnyá vált önkéntes napját. A Budakeszi Vadas-
park környékén található Szilfa-tisztáson játszóte-
ret, játszóvárat, színpadot, esőbeállókat, padokat 
festettek, és sétautakat is szélesítettek. Természe-
tesen a vadasparkról és a lakóiról sem feledkeztek 
meg: a vadaspark parkolójának korlátait, a paraszt-
udvart és a karámokat is újrafestették. A  vaddisz-
nóknak és a szarvasféléknek sok-sok avart és lom-
bos ágat gyűjtöttek. 

Túraajánló: Thirring-körút
Dobogókőről, a Makovecz Zsindelyes Vendégház-
tól induló, 2,5 kilométer hosszú, 160 méteres szint-
emelkedésű – bár egyes részein meglehetősen 
meredek – körút cirka másfél óra alatt bejárható. 
A sárga körtúra jelzéssel ellátott útvonalról pazar 
kilátás nyílik a Dunára és a Rám-hegyre is. A kör-
út gyermekek számára szülői segédlettel járható, a 
kicsikre azonban érdemes figyelni, az útvonal kö-
zelében ugyanis több sziklameredély  található. A 
vadregényes Thirring-körút menti kirándulások so-
rán hatalmas méretű sziklaformációkkal (Thirring-
szikla, Palócz-Peitler-szikla, Eötvös-szikla) talál-
kozhatunk. 
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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.

A nyomdából az óbudai kul-
turális intézményekbe ke-
rült az Óbudai Anziksz idei 
nyári száma, amely ezekről 
a helyszínekről ingyen elvi-
hető, hogy üdítő olvasmány-
ként szolgálhasson az elkö-
vetkező nyári hetekben.

Az Anziksz mintha to-
vább írná önmagát. 

Legalábbis az eddigi gya-
korlatához görcsösen nem 
ragaszkodva közöl egy ol-
vasói levelet, amely az el-
múlt év tavaszi számában 
megjelent egyik írásra rea-
gál, s az ott felvillantott ré-
gi óbudai családtörténetet 
egészíti ki érdekes, s mint-
hogy a család egyik tagjá-
nak „tollából” való, hite-
les történetekkel. Minden 
hasonló jellegű folyóirat 
szerkesztőinek álma lehet, 
hogy ilyen írásokkal talál-
ják meg a szerkesztőséget, 
de azért ezen, és a Nyugat 
1935. évi 5. lapszámában 
felkutatott, Óbudáról szó-
ló Halász Gábor-íráson 
túl természetesen szük-
ség van arra a mintegy 
húsz szerzőre is, akik ez-
úttal az Anziksz nyári szá-
mát jegyzik. És akkor a fo-
tók szerzőiről még nem is 
szóltunk.

A lapindító jegyzetet és 
a kiadvány végén találha-
tó kérdéssorra adott vála-
szokat most Csukás Ist-
ván írta, akivel aztán oda-
bent interjú is készült, 

amelyben az író kedélyes 
önmagát adja, s megint 
tud újakat, érdekeseket 
mondani. Olyanokat pél-
dául – mint amikor a hu-
moráról kérdezi A. Hor-
váth András –, hogy „…
amikor a gyerekeknek el-
kezdtem írni, akkor elha-
tároztam, hogy csak vi-
dám és optimista dolgo-
kat fogok írni. Annyi örö-
möt kell belegyömöszöl-
ni a gyerekekbe, hogy ki-
tartson életük végéig”.

De aztán van itt minden, 
mi szemnek és agynak in-
gere. Írás készült Antal Ist-
vánról, a kerület króni-

kásáról, idei Pro Óbuda-
díjasról – aki lapunk, az 
Óbuda Újság fotóriportere 
–, interjú Vági Bence tán-
cossal, artistával, aki a Re-
cirquel Újcirkusz Társulat 
alapítója, művészeti veze-
tője; Szász Károly porce-
lánművésszel, aki dísztár-
gyakat és függőket készít 
törött porcelánedények-
ből, valamint festett temp-
lomablakok üvegcserepe-
iből; Kovács Emil hang-
szerkészítő mesterrel, aki 
kezdetben cimbalmokat 
készített, de jobban szereti 
a vonós és pengetős hang-
szereket, amelyekből egé-

szen egzotikus darabok is 
megfordulnak a kezei kö-
zött; Borsányi Gáborral, 
a teqball atyjával, aki sze-
retné ha az íves asztalon 
játszott technikás játékból 
egyszer olimpiai sportág 
válna; Weszely Ernő zon-
goristával, harmonikással, 
akinek Fő téri koncertjei 
eseményszámba mennek, 
és aki kis túlzással azért 
költözött Óbudára, hogy 
az Óbudai Társaskörhöz 
közel legyen; Lippay Tí-
meával és Mező Zsuzsával, 
a KávéZoo (volt Vasmacs-
ka) új gazdáival; és Eg-
ri Balázs térképrajzolóval, 
aki ugyan történelem sza-
kon végzett, de a sors úgy 
hozta, hogy ötletes rajzai-
ból éljen meg, amelyekből 
az egyik, az Óbudát ábrá-
zoló térkép a nemrégiben 
először megjelent új kiad-
vány, a Harmadik Kerüle-

ti Műsor közepén is meg-
található. 

Nem maradnak el a kép-
zőművészetről szóló cik-
kek sem, Sasvári Edit ír a 
Kassák Múzeum és a Kis-
celli Múzeum egyidőben 
rendezett, Karl-Heinz Ad-
lerről valamint a hazai és 
a néhai NDK-beli abszt-
rakt művészet viszonyáról; 
Gyimesi László pedig Mór 
Tamás festőművész alkotá-
sait elemzi; Lassányi Gá-
bor a Gázgyár ősi múltját 
kutatja; Benyóné dr. Moj-
zsis Dóra az Óbudai Mú-
zeum pincegalériájában 
berendezett új állandó kiál-
lításról, a Fő tér és környé-
ke középkori épületeiről ír; 
de szó esik az Anzikszban 
egy óbudai fehér házról, 
egy fiákeresről, a Dunaka-
nyarról és a baseballról, pi-
acról, sakkról, bridzsről és 
kocsmákról is.           B. Z.

Megjelent az Óbudai Anziksz nyári száma

A méltán híres Óbudai Da-
nubia zenekar fiatal művé-
szei több helyszínen adtak 
koncertet a kerület idős la-
kói számára. 

A z Óbudai Danubia 
Zenekar Vonósné-

gyese koncertekkel ör-
vendeztette meg az óbu-
dai nyugdíjasokat az 
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézménnyel kö-
zös szervezésben. Júni-
us 19. és 22. között ösz-
szesen hét idősek klubjá-
ba vitték el a barokk ze-
neszerzőtől a XX. szá-
zad komponistájáig íve-
lő szerzők darabjait. Az 

előadássorozat a pünkös-
di ünnepkörhöz kapcso-
lódott. A koncertek során 
a művészek izgalmas ze-
netörténeti kiegészítés-
sekkel avatták be a hall-
gatókat a zeneművészet 
rejtelmeibe. 

A kamarazenekar elő-
adásában többek között  
a következő darabok 
szólaltak meg: Georg 
Philipp Telemann: Fran-
cia nyitány; Alekszandr 
Konsztantyinovics Gla-
zunov: Valse; Wei-
ner Leó: Jó alapos csár-
dás; Weiner Leó: Róka-
tánc; Giacomo Pucci-
ni: Krizantémok; Felix 

Mendelssohn-Barthol-
dy: Canzonetta; Antonín 
Dvorák: Amerikai kvar-
tett – Finálé; Scott Jop-
lin: Ragtime; Vincent 
Youmans : Tea for Two.

Az Óbudai Danubia 
Zenekar az idősek mel-
lett a fiatalok zenei kul-
túrájának emelésének 
szándékával 2006 óta 
több száz iskolai és ifjú-
sági koncertet adott. Szá-
mos operát mutatott be 
ily módon a gyerekek-
nek, többek között Do-
nizetti, Mozart és Haydn 
műveit, de több új típusú 
ifjúsági koncertformula 
is a nevéhez köthető.

Kamaramuzsika az idősklubokban 

Fotó: Antal István
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Óbuda büszkeségei közé tartozik a nem régen 
nyolcvanadik születésnapját ünneplő Rejtő Ildi-
kó, aki két olimpián és öt világbajnokságon ösz-
szesen húsz éremmel gazdagította „nemes fém”-
gyűjteményét. A Nemzet Sportolója, minden idők 
legeredményesebb magyar női tőrvívója ma is jó 
egészségnek örvend, szívesen osztotta meg régi 
emlékeit az Óbuda Újság olvasóival.

- Érdekesen kezdődött sportolói pálya-
futása. Testnevelőtanára azt javasolta, ha 
sportolni szeretne, serdülőkori gerincfer-
dülése miatt a vívást kellene választania. 
Tetszett az ötlet? 

- Nagyon büszkék voltunk testnevelőtaná-
runkra, aki a válogatott tagjaként vívótanfo-
lyamot is vezetett. Nyári Magda meggyőz-
te édesanyámat, hogy csatlakozzam a vívó 
csoportjához. Azonnal megtetszett nekem, 
örömmel vettem részt az edzéseken.  

Aranyérmeket remélt
- Milyen tervekkel kezdett el vívni?
- A szezon vége felé volt egy verseny, 

ahol jól szerepeltem, ez a siker arra ösz-
tönzött, hogy továbbra is a vívás mellett 
maradjak. Hamarosan a Budapesti Petőfi 
Egyesület tagja lettem, itt már edző foglal-
kozott velem, komolyabbá váltak az edzé-
sek. Fiatalként természetes, hogy ismert, 
ünnepelt versenyző szerettem volna lenni, 
nagy versenyeken aranyérmeket szerezni.

- Melyik volt az első emlékezetes győzel-
me, illetve melyik eredményét tartja gaz-
dag pályafutása csúcsának?

- Első nagy sikerem az 1957-es Luxem-
burgban rendezett Ifjúsági Világbajnok-
ságon szerzett aranyérem, a csúcsot pedig 
az 1964-es Tokiói Olimpia jelentette, ahol 

egyéniben és csapatban is a dobogó legma-
gasabb fokára állhattam.

- Hallásproblémája miatt nem érezte 
úgy, hogy hátrányt szenved a többi vívóval 
szemben?

- Halláskiesésem igazán nem okozott 
gondot. Kezdetben halláserősítő készülék 
nélkül vívtam, később a japán szövetségtől 
kaptam egy zsebben hordható készüléket, 
de az nem vált be. A fül mögötti hallóké-
szülék megjelenésével már javult a helyze-

tem, de a bírók – ismerve nagyothallásomat 
– sokat segítettek jelzéseikkel.

Veteránként is első
- Huszonkilenc évig tartott versenyzői pá-

lyafutása, de visszavonulása után még nyert 
veterán világ- és Európa-bajnokságot. Ho-
gyan élte meg ezeket a sikereket?

- Valóban igen hosszúra nyúlt a pálya-
futásom, a végén nehéz szívvel tettem le a 
tőrt. 1978-ban volt az utolsó vb-m, utána ti-
zenkét év szünet következett. Miután meg-
tudtam, hogy első nagy sikerem színhelyén 
Luxemburgban veterán Eb-t rendeznek, 
nosztalgiázni kezdtem és elhatároztam, 
hogy elindulok a versenyen. Újra kezd-
tem az edzéseket, kaptam egy repülőjegyet 
és az egykori helyszínen megismételtem 
1957-es győzelmemet. 1999-ben még elin-
dultam Siófokon a vb-n is, erre a verseny-
re fonyódi nyaralásunkon egy szúrópárna 
segítségével készültem. Nagy teher volt a 
vállamon, hazai környezetben mindenkép-
pen győzni szerettem volna. Szerencsére 
nem okoztam csalódást, újabb aranyérem-
mel zártam le pályafutásomat. 

- Teljesnek érzi sportolói pályafutását, 
majd versenyzés utáni életét?

- Azt hiszem, mindent elértem, amiről 
egy sportoló álmodhat. Huszonkilenc éves 
pályafutásom alatt világversenyeken húsz 
érmet szereztem, a vívás befejezése után 
az UTE és a Honvéd technikai vezetője-
ként tevékenykedtem, beválogattak a Nem-
zet Sportolói közé, minden idők legeredmé-
nyesebb magyar női tőrvívójaként, illetve az 
évszázad legjobb hallássérült sportolójaként 
tartanak számon. Így ezt egy teljes és sike-
res életpályának tekinthetem. Lovas Albert 

Rejtő Ildikó, a Nemzet Sportolója nyolcvanéves

Minden idők legeredményesebb magyar női tőrvívója

A Szegeden július 6-tól 9-ig 
rendezett Sárkányhajó eu-
rópa-bajnokságon nyolc ér-
met szereztek a magyarok a 
válogatottak versenyeiben 
a nemzetközi és klub sár-
kányhajó európa-bajnok-
ság zárónapján, a szegedi 
Maty-éren.

A 200 méter nem iga-
zán „magyaros” 

szám – még az Euró-
pa-bajnokság rajtja előtt 
hangoztatták ezt nemze-
ti csapataink. Verseny-
zőink az előzetes esély-
latolgatás során egyik fő 
riválisként az oroszokat 
emelték ki, ám azt talán 
ők sem igazán tudták be-
kalkulálni, hogy ellenfe-
leink bombaformában 

érkeznek a kontinensvia-
dalra. Ettől függetlenül a 
magyarok sem maradtak 
el az éremhalmozásban, 
egységeink egy arany- 
és három ezüstérmet la-
pátoltak össze a délután 
folyamán.

A győzelmet női mas-
ters csapatunknak kö-
szönhettük, Vaskuti Ist-
ván óbudai sárkányai a 
klub számban megszer-
zett arany után újabb el-
sőséget ünnepelhettek.

Az Óbudai Sárkányok 
csapatának eredményei 
összesítetten. Klub Eb.: 
10-es hajó masters női 
40+ 200 m 1. hely „B” 
csapat; 2. hely „A” csa-
pat. 10-es hajó masters 
női 40+ 500 m 2. hely 

„A” csapat. 10-es hajó 
masters női 40+ 2.000 
m 4. hely „B” csapat; 5. 

hely „A” csapat. Nemze-
tek közötti verseny: 10-
es hajó masters női 40+ 

200 m 1 hely. 10-es ha-
jó masters női 40+ 2.000 
m 2. hely. 

Sárkányhajós nők sikerei a szegedi Európa-bajnokságon
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jeles évfordulóhoz érkezett a Sziget fesztivál. Idén 
25. alkalommal rendezik a kulturális eseményt a 
Hajógyári-szigeten augusztus 9. és 16. között. Az 
óbudai lakosokat és a „szigetelőket” leginkább 
érintő kérdésekről Gerendai Károlyt faggattuk, aki 
már korábban bejelentette, hogy az idei jubileumi 
Sziget után visszavonul, ezért utoljára kérdeztük a 
Sziget Szervezőiroda eddigi ügyvezető igazgatóját.

- Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
azoknak, akik a rendezvényünk közvetlen kö-
zelében élnek. Akik nemcsak a fesztivál elő-
nyeit, hanem adott esetben a hátrányait is el-
szenvedik, türelmet és toleranciát tanúsítanak 
irányunkba. Hisz’ bármennyire is igyekszünk 
nekik a legkevesebb kellemetlenséget okozni, 
sajnos képtelenség teljesen észrevétlenül szer-
vezni egy ilyen méretű eseményt. Köszönjük 
tehát, hogy ezt megértik és elfogadják. Továb-
bá bízunk abban, hogy a rendezvény számos 
pozitívumát is figyelembe veszik, hiszen tu-
risztikai és gazdasági szempontból egyaránt 
Magyarország egyik legsikeresebb „projekt-
jéről” beszélhetünk – mondja elöljáróban Ge-
rendai Károly főszervező.

Az ország legnagyobb 
turisztikai attrakciója

- Idén már a nyolcmilliomodik látogatót vár-
juk, és az elmúlt negyed században generáci-
ók nőttek fel úgy, hogy a fesztiválunk mara-

dandó emléket jelent számukra. Gazdasági 
hatástanulmányok bizonyítják, hogy a Sziget 
nem csupán kulturális értelemben kimagas-
ló, de komoly gazdasági tényező is az ország-
ban. Miközben a rendezvény költségvetésé-
nek kevesebb, mint 1 százaléka közpénz, ad-
dig a fesztivál által generált adó és járulékbe-
vétel közel 5 milliárd forinttal gazdagítja évről 
évre a központi költségvetést. A fesztivál fel-
építésében és lebonyolításában 15 ezer ember 
működik közre, a fellépőktől a technikusokig, 
a jegyellenőröktől a rendezőkig, a vendéglátó-
soktól a takarítókig, vagy akár az önkéntese-
ken át a diákmunkásokig. A Sziget az elmúlt 
24 év alatt megközelítőleg 100 milliárd forint-
tal járult hozzá Magyarország GDP-jéhez. Va-
lamint az adóbevételek, munkahelyteremtés 
mellett komoly, hosszabb távon ható turiszti-
kai előnyt is jelent az országnak a fesztivál. Az 
általa generált nemzetközi kereslet növeli Bu-
dapest és Magyarország nemzetközi ismertsé-
gét, elismertségét. Büszkén mondhatjuk, hogy 
a Sziget ma az országunk legnagyobb turisz-
tikai attrakciója, miattunk háromszor annyi 
külföldi látogató utazik hazánkba, mint a má-

sodik legnagyobb attrakciónak számító Forma 
1-es futamra – jelenti ki Gerendai.

Programok
Felsorolni nincs hely, hogy milyen sok 

programot kínál idén is a Sziget, s mint ed-
dig megszokhattuk, a műfajok széles vá-
lasztékát sorakoztatja fel. Lesz ismét szín-
ház, cirkusz, tánc, film, irodalom, kép-
zőművészet, performance, kabaré, szinte 
minden, amire kultúrát kedvelő embernek 
igénye lehet. De a zenei műfajok is rendkí-
vül szerteágazóak, a pop-rock-tól az elekt-
ronikuson át a klasszikus zenéig vagy az 
operáig. Emellett a rendezvényen belül be-
mutatkoznak a legnagyobb fővárosi múze-
umok, teret kapnak a „hungarikumok” és a 
különböző kortárs művészetek is.

Hanglimiter ezerrel
- Idén terveznek-e változtatást a zajhatá-

sok csökkentésében?
- Idén is sok látogatóra számítunk, de arra 

törekszünk, hogy a környéken élők számára, 
a fesztivállal járó esetleges kellemetlen hatáso-
kat minimalizáljuk. Az elmúlt évekhez hason-
lóan igyekszünk csökkenteni a zajterhelést, to-
vábbra is 23 óra után befejezzük a szabadté-
ri színpadok programjait, hangfogó sátrakat 
alkalmazunk az éjszakai programoknál, s a 
legnagyobb sátor elé hangfogó falat építünk. 
Használjuk a legmodernebb technikát, az úgy-
nevezett hanglimitert, ami nem engedi, hogy a 
megadott hangerőt bármelyik programhely-
szín túllépje. Továbbra is egész éjszaka folya-
matosan mérjük majd a környéken a hangerőt 
és azonnal korrigálunk, ha bármilyen problé-
mát észlelünk. Természetesen idén is üzemel-
tetünk ingyenesen hívható számot, amin a nap 
24 órájában fogadjuk a bejelentéseket. 

Biztonság
Nem kell indokolni, a Sziget szervezői 

idén tovább szigorítják a beléptetés feltétele-
it. A tavalyi szigorítások idén is meglesznek, 
továbbá a TEK és a rendőrség dolgozóinak 

Világsztárok, hazai kedvencek, Art of Freedom

Fotó: sziget.hu

Fotó: sziget.hu

Folytatás a 17. oldalon
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együtt- és közreműködése segít biztonságos-
sá tenni a rendezvényt és környékét. A fesz-
tivál biztonságának garantálása eddig is az 
egyik legfontosabb kérdés volt. - Biztosíthat-
juk a lakosokat, hogy ezen a téren az eddi-
gi erőfeszítéseink, nemzetközi szinten is, ki-
magaslóak. Az új kihívások miatt folyama-
tos fejlesztéseket végzünk – hangsúlyozza 
Gerendai Károly.

Parkolás
- Idén milyen intézkedéseket tesznek annak 

érdekében, hogy minél kisebb fennakadások 
adódjanak a környék közlekedésében? 

- Alapvetően igyekszünk az autóval érke-
zők számát minimalizálni, minden fórumon 
felhívjuk a látogatóink figyelmét az alternatív 
közlekedési eszközök használatára. A BKK 
sűríti a menetrendszerinti járatait, a Sziget 
külön hajóval is megközelíthető és a reptér-
ről külön busszal hozzuk el a fesztiválhoz 
az érkezőket, hisz’ a külföldiek nagy része 
már nem autóval érkezik. Kibérelünk a ha-
jógyárin egy területet és idén már a Graphi-
soft park egy részét is, hogy tudjunk parkoló 
kapacitást bővíteni és ne a lakók elől vegyük 
el a meglévő helyeket, plusz több területen 
vállalkozók is üzemeltetnek ideiglenes 
parkolót a meglévő kapacitások mellé. A biz-
tonságra csakúgy, mint korábban, a rendőr-
séggel karöltve folyamatosan ügyelünk. A 
közvetlen környék utcáit lezárjuk, oda csak a 
helyi lakosok juthatnak be autóval.

Takarítás
A fesztivál rendezői idén még nagyobb 

hangsúlyt fektetnek a környezettudatos-
ságra és a takarításra.

- Természetesen a takarítást is folyamato-
san elvégeztetjük, nemcsak a szigeten, ha-
nem a környező területeken is, hiszen az a 
célunk, hogy minél kisebb nyomot hagy-
junk magunk után. Sajnos az elmúlt évek-
ben sok jogos panasz érkezett arra, hogy a 
fesztivál után nem megfelelően gyors a te-
rület kitakarítása és helyreállítása, ezért 
idén különösen szigorú megállapodásokat 
kötöttünk a takarítást és helyreállítást vég-
ző cégekkel, ami reméljük, megteszi a hatá-
sát és mielőbb újra birtokba vehetik a kör-
nyékbeliek az Óbudai-sziget közparkját.

Fejlesztések
- Úgy tudjuk, fejlesztéseket is végeztek a 

Hajógyári-szigeten.
- A park állapota nekünk is szívügyünk, 

így a kötelező helyreállítási munkákon felül 
számos olyan fejlesztést végeztünk és vég-
zünk el most is, ami nem csak a mi érdeke-
inket szolgálja, hanem mindenkiét. Amióta a 
Sziget Fesztiválra és az ingyenes Gyerekszi-
get rendezvénysorozatra használjuk az Óbu-
dai-szigetet, mi finanszíroztuk és végeztet-
tük el a következő munkálatokat: 8 hektár 
korábban nem parkterület parkosítása, futó-
pálya kiépítése a gáton körbe, a gát megerő-
sítése, az illegális szemétlerakók felszámolá-
sa, közvilágítás kiépítése, víz és csatornahá-
lózat felújítása, ingyenes illemhely és mosdó 
létesítése a játszótérnél, a fák állapotának át-
vizsgálása, szükség esetén a rosszak cseréje. 
A munkák eredményeként több környezet-
védelmi felmérés is bizonyítja, hogy a Szi-
get közterületeinek általános állapota az el-
múlt 25 évben egyre jobb lett, miközben tud-
juk, hogy a fesztivál igénybevétele hatalmas. 

De a fejlődés elsősorban annak köszönhe-
tő, hogy nemcsak helyreállítjuk az általunk 
okozott károkat, hanem folyamatosan fej-
lesztjük is a közpark állapotát. Az elkövet-
kezőkben is, egy hosszabb távú program ke-
retében, saját erőből végzünk fejlesztéseket, 
több mint 100 millió forint értékben.

- Nyilván idén sem tudunk észrevétlenek 
maradni, a megnövekedett forgalom több te-
rületen is okozhat majd fennakadást, nehezebb 
lesz a közlekedés, nagyobb lesz a sor a közért-
ben, s bizonyára a nagyszínpados koncerteket 
a közelben élők most is hallani fogják, ami-
hez ezúttal is kérjük türelmüket és köszönjük 
megértésüket. Mi pedig mindent megteszünk, 
hogy a kellemetlenséget minimalizáljuk – teszi 
hozzá Gerendai Károly.                          Sz. Cs.

Válassz, Huppanj, olvass! jelmondatokkal várja 
a 25. Sziget fesztivál közönségét az 5. évforduló-
ra ünnepi fóliába öltözött Óbudai KönyvMegálló. 
önkéntes fiatalok magyarul és angolul tájékoz-
tatják az érdeklődőket használatának módjáról.

Az eredményes kezdeményezést folytatva 
az információs sátor mellett állítják fel a 

könyvszekrényt. Innen bárki ingyenesen kive-
heti a neki tetsző olvasmányt, amit az ott elhe-
lyezett babzsákokon elolvashat, vagy a nála lé-
vő könyvre cserélhet. A kínálatban szerepel-
nek  kortárs és klasszikus, szórakoztató és ko-
molyabb, magyar, angol, német és más nyelve-
ken kiadott könyvek, valamint Óbudáról szóló 
magyar és angol nyelvű kiadványok. Az olvas-
nivalókat az Óbudai Platán Könyvtár válogat-
ja össze, frissíti és pótolja a könyveket.

KönyvMegálló

Kiállítás nyílt a Sziget fesztiválon készült képek-
ből a Robert Capa Kortárs fotográfiai Központ-
ban július elején. 

Benkő Imre és a Rock star Photographers 
csapatának kiállítása 24 év Sziget-fotó-

iból válogat, látványos installációkon bemu-
tatva a fesztivál különleges hangulatát – és az 
elmúlt két és fél évtizedet. A tárlat augusz-
tus végéig látogatható. A kiállítást Gerendai 
Károly és Müller Péter Sziámi, a fesztivál két 

alapítója nyitotta meg. Az évek során készült 
képekből Csizek Gabriella kurátor, a Mai 
Manó Ház főmunkatársa különböző techni-
kákkal készült fotókból válogatott. Van feke-
te-fehér, színes, analóg, digitális és „drónos” 
felvétel is. A Sziget 25 – Fesztiváltörténelem 
fényképeken című tárlaton Benkő Imre feke-
te-fehér képei a fesztivál 1993 és 2016 közötti 
időszakát mutatják meg, míg a Rockstar Pho-
tographers színes fotói az elmúlt négy évből 
adnak válogatást.                                          Sz

Fotókon a Sziget negyed százada

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 
Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot 
hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata tulajdoná-
ban álló ingatlanok (telkek és üres, tehermen-
tes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tu-
lajdonjogának értékesítésére

Békásmegyer-Ófalu városrészben 
önkormányzati tulajdonú ingatlan ELADÓ!

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

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

Üres, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek értékesítése

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

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

Békásmegyer-Ófalu városrészben 
önkormányzati tulajdonú ingatlan ELADÓ!

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

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

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

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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A Szent Margit Kórház 1897. november 1-jén, száz-
húsz éve nyitotta meg kapuit, ettől a naptól foga-
dott először betegeket az intézmény. A kórház 
sürgősségi betegellátást is biztosított, a fekvőbe-
teg osztályok ambulanciái járóbetegeket ugyan-
csak elláttak ekkor. Az intézményesült járóbeteg-
ellátáson keresztül göröngyös út vezetett addig, 
míg a szakellátás a mai formáját elérte. 

A járóbeteg-ellátás intézményesítése az 
1930-as évek közepére tehető. Az ön-

álló rendelőintézet 1936-ban nyílt meg a Pa-
csirtamező utca 44-48. számú házban, ahol 
kezdetben öt, majd fokozatosan fejlődve ki-
lenc szakterületen folyt a gyógyítás. A szak-
rendelések sok tekintetben kezdetleges kö-
rülmények között működtek, amely helyzet 
csak lassan javult, ám ezen a helyszínen ka-
pott először rendelési lehetőséget a fogászat. 

A rendelőintézet létrejötte
A háborút követően a Pacsirtamező utcai 

épület földszintjén működött a „diszpécser” 
szolgálat, amely több kerület sürgősségi be-
tegellátásának irányítását végezte. Óbuda 
lekossága, amely 1940-ben mintegy 65 ezer 
fő volt, a háború ideje alatt 15 ezer fővel csök-
kent. A háborút követő időszakban a rendelő-
intézet külföldi segítséget is kapott, ami le-
hetővé tette, segítette az intézmény fokozatos 
bővítését, korszerűsítését. 

Egy új, a kor követelményeinek jobban 
megfelelő rendelőintézet létesítésének igé-
nye már 1952-ben felmerült, hiszen az akko-
ri politikai vezetés Óbudát jelentős átépíté-
sekkel, modernizálással újjá akarta formál-
ni. Ez ugyan már a ’30-as években is cél volt, 
s erről magas szintű politikai döntés is szü-
letett, de a végrehajtására a háború miatt ak-
kor nem kerülhetett sor. Az új vezetés tehát a 
főváros egyik újjászervezett, iparosított, szo-
cialista kerületévé kívánta formálni Óbudát, 
amely kerületnek a létszáma az ’50-es évek 
második felére elérte a 78 ezer főt. 

Az újjáépítési elképzelések között a leg-
fontosabb feladatok egyikének az egészség-
ügyi ellátás fejlesztését tartották, ezen be-
lül is egy új rendelőintézet építését szorgal-
mazták. Az új épület helyszínének kijelölését 
hosszas vita előzte meg, majd végül a Vörös-
vári út, Emese utca – a mai Váradi utca – és 
a Körte utca által határolt akkori szabad te-
rületre esett a választás. A helyszín környé-
kén álló régi épületek bontása jórészt ebben 
az időszaban megtörtént, s a terület építésze-
ti jelentőségét növelte, hogy az Emese és a 
Föld utca között tervezett, úgynevezett kísér-
leti lakótelep építése is csaknem befejeződött 
ekkor. Az új intézmény feladata lett a pilisi 
falvak betegeinek ellátása is.

Árpádházi Szent Margit neve
A négy év alatt elkészült új rendelőintézet 

imponáló épületében a váróhelyiségek oszlo-
pait és a falakat borító színes, mázas kerámia 
csempéit Romhányban és a Zsolnay Porcelán-
gyárban készítették. A források szerint 1959. 

május elsején propaganda célokból az épüle-
tet egy napra megnyitották a közönség előtt, 
amikor a még befejezetlen belsővel rendelke-
ző intézményt sokan megtekintették.

Betegeket azonban csak 1959. szeptem-
ber 15-én fogadhatott a rendelő, ahol kez-
detben kilenc szakterületen 14 körzetor-
vos, 3 sebész, 2 nőgyógyász, 2 belgyó-
gyász, 4 reumatológus, valamint 2 ortopéd, 
3 szemész 2 fül-orr-gégész és 1 urológus 
szakorvos rendelésére nyílt lehetőség, illet-
ve kisebb ambuláns műtéteket már akkor is 
elvégeztek. Ebben az időszakban az összes 
beteg 19,6 százaléka volt vidéki. 

A lakótelepek építése a ’70-es és a ’80-
as években a járóbeteg-ellátásban is új igé-
nyeket teremtett. A békásmegyeri város-
rész 1975 és 1984 közötti kialakítása, va-
lamint az 1980 és 1984 közötti időszakban 
létesített kaszásdűlői lakótelep építése az 
alapellátási létesítmények ütemes kiépíté-
sét is megkövetelte. Ennek eredményeként 
nyílt meg 1986-ban Békásmegyeren a Cso-
bánka téri rendelőintézet, javítva ezzel az 
egész kerület egészségügyi szakellátását. 

A ’90-es és a 2000-es évek országos 
egészségügyi politikai vitái és átszervezé-
sei nem tettek jót sem a kórház, sem pedig 
a járóbeteg-ellátás fejlesztésének. Az ön-
kormányzat már 2001-ben javasolta a szak-
rendelők átvételét, ami aztán később a já-
róbeteg-ellátás saját hatáskörbe vételével 
meg is történt. A Margit Kórház 1991-ben, 
negyvenkét év után kapta vissza a „Szent” 
előnevet, míg a rendelőintézet 2009. július 
1-jén vette fel Árpádházi Szent Margit ne-
vét. A Szent Margit Kórházban százhúsz 
évvel ezelőtti kezdetleges formájában el-
kezdődött járóbeteg-ellátás nagy utat tett 
meg, míg elérte jelenlegi formáját.

Egészséges Budapest Program
Napjainkban Óbuda-Békásmegyer Ön-

kor mányzata egyre nagyobb gondot fordít 
mind a Szent Margit Kórház, mind pedig a 
rendelőintézetei fejlesztésére, amit a közel-
múlt eseményei is igazolnak. A kórház te-
tején az elmúlt hetekben készült el az a 
napelemes rendszer pályázati forrásból, 
amelynek eredményeként az egészségügyi 
intézmény energiaszükségletének jelentős 
részét megújuló energiaforrásból biztosít-
ják a jövőben. 

Még az idén megújul a Szent Margit Ren-
delőintézet környezete azzal, hogy az in-
tézmény Vörösvári úti épülete, valamint az 
Óbuda Patika közötti területet az érdekeltek 
bevonásával, közösségi tervezés után alakít-
ják át. A kivitelezés még a nyár folyamán el-
kezdődik és négy hónapot vesz igénybe. 

Mindezen túl pedig további fejlesztési 
források várhatók az Egészséges Budapest 
Program keretében, amellyel a remények sze-
rint mind Óbuda kórháza, mind pedig a ren-
delőintézetei is megújulhatnak. Céljai szerint 
a programmal nem csak a szakellátást kíván-
ják fejleszteni, hanem számos intézmény tá-
mogatást kap az orvostechnológiai beruházá-
saihoz, valamint az épületei felújításaihoz is, 
amely fejlesztésekre már az idén 40 milliárd 
forintot fordít a kormány.                        B. Z.

Az óbudai szakellátás a kezdetektől napjainkig

Fotók: Antal István
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ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata 
meghirdeti az Óbudai Továbbtanulási 
Támogatási pályázatot a felsőoktatás
ban továbbtanulni szándékozók számá
ra a 2017/2018-as tanév első és második 
félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok a Budapest III. kerület-
ében bejelentett lakóhellyel rendelkező, 
életvitelszerűen itt élő fiatal felnőttek je-
lentkezhetnek, akik:
a) 2012-ben vagy azután tettek érettségi 
vizsgát nappali tagozaton és annak átlaga 
a kerekítés szabályainak alkalmazása nél-
kül 4,5 vagy a fölött van és felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében), nappali tagozaton, költ-
ségtérítéses, teljes idejű alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, egységes osztatlan képzésben 
folytatják felsőfokú tanulmányaikat,
b) 2012-ben vagy azután tettek érettségi 
vizsgát nappali tagozaton és felsőfokú ta-
nulmányaikat már megkezdték a fenti fel-

tételekkel és átlaguk 3,5 vagy a fölött van 
és egyidejűleg csak egy felsőoktatási in-
tézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.
Mindkét esetben: akinek és a vele közös 
háztartásban élő, a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. 
évi XXXI. törvény 19.§(4) bekezdés szerin-
ti közeli hozzátartozójának az egy főre jutó 
havi – Szt.4.§(1) bekezdés a) pontja szerin-
ti -jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át (71.250 Ftot).
A pályázat benyújtása
A pályázatot Budapest Főváros III. Kerü-
let Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta Gyermekvédelmi és Családtámogatási 
Osztályán (1033 Bp., Fő tér 2. I. em. 20.) 
írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-
dányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: augusz
tus 110ig. 
A pályázat kötelező mellékletei: kitöl-
tött pályázati űrlap; az igénylő és vele kö-

zös háztartásban élők jövedelem igazolá-
sai; már megkezdett felsőfokú tanulmányok 
esetén az év végi index hivatalos másolata; 
2017-ben érettségizetteknek és először fel-
vételizőknek: az érettségi bizonyítvány is-
kola által hitelesített másolata; a felsőfokú 
képzésre történő felvételről szóló hivatalos 
értesítés. Részletek a honlapon: https://
obuda.hu/oktatas/tamogatasok-palya-
zatok/obudai-tovabbtanulasi-tamoga-
tas/
További felvilágosítás kérhető
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának Oktatá-
si és Kulturális Osztálya, 1033 Budapest, 
Fő tér 4. fsz.; tel.: 437-8614 (Szathuryné 
Ruszthi Nóra).

Óbudai Továbbtanulási Támogatás

Óvodapedagógusi állások 
Az Óbudai Mesevilág Óvoda pályázatot hir-
det 3 fő óvodapedagógusi munkakör betölté-
sére határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyra; továbbá 5 fő óvodapedagógusi mun-
kakör betöltésére határozott idejű közalkalma-
zotti jogviszonyra; valamint 1 fő német nemze-
tiségi óvodapedagógusi munkakör betöltésére 
határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyra. 
A munkavégzés helye: 1039 Bárczi Géza utca 
1. Illetmény juttatások a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései alapján. A pályázat elbírálása során 
előnyt jelent az SNI gyermekekkel való szak-
mai tapasztalat. A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: részletes önéletrajz; 
motivációs levél; végzettséget igazoló oklevél 
másolata; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány; egészségügyi alkalmasság. Je-
lentkezni lehet postai úton: Óbudai Mesevilág 
Óvoda, 1039 Budapest Bárczi Géza utca 1. , e-
mail-ben: barczi-o@kszki.obuda.hu. A pályázat 
benyújtásának határideje: július 31. A pályázat 
elbírálásának határideje: augusztus 10. A mun-
kakör augusztus 21-től tölthető be.

Személyi segítő felvétele
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási 
Központ (1033 Benedek Elek utca 1-3.) a követ-
kező álláshirdetést teszi közzé: 1 fő személyi 
segítő teljes munkaidős munkakör betöltésé-
re határozatlan időre. A munkavégzés helye: 
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Köz-
pont, 1033 Benedek Elek utca 1-3., Támogató 
Szolgálat. Pályázati feltétel: szociális gondozó 
ápoló; általános ápoló vagy szociális szakgon-
dozó szakképzettség az 1/2000. SzCsM. (I.7.) 
Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint. A pályá-
zat benyújtásához szükséges okmányok: rész-
letes, fényképpel ellátott önéletrajz; 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai vég-
zettséget igazoló okiratok másolata. A pályá-
zat benyújtásának határideje: augusztus 18. 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető. Illetmény, jut-
tatások: az 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. Előnyt jelent fogyatékos el-
látásban szerzett munkatapasztalat. A pályázat 
benyújtásának módja: e-mailen: titkarsag@
obudairehab.hu , személyesen vagy postai úton: 
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Köz-
pont, 1033 Benedek Elek utca 1-3. minden eset-
ben elérhetőség megjelölésével. További infor-
máció munkaidőben a 388-7530-as telefonszá-
mon. A munkáltatóval kapcsolatban tájékozód-
hat a www.obudairehab.hu honlapon.

Fotó: Antal István
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A tíz legnépszerűbb felső-
oktatási intézmény között 
van az Óbudai egyetem az 
idei általános felsőoktatási 
felvételi eljárás első helyes 
jelentkezései alapján, derül 
ki a felvi.hu összesítéséből. 

A felvételi ponthatá-
rok július 26-ai ki-

hirdetését követően is 
sokaknak érdekesek le-
hetnek a jelentkezé-
si adatok. Mindig nehéz 
egyöntetűen megállapí-
tani rangsorokat az egye-
temek képzései, az okta-
tói színvonala, valamint 
a népszerűség tekinteté-
ben, de azért a felvételi 
jelentkezésekről készült 
statisztikai adatok még-
is jeleznek erről valamit. 

Népszerű 
intézmények

A felvi.hu-n közzé-
tett felmérés szerint az 
állami ösztöndíjjal tá-
mogatott nappali mun-
karendű alap- és osztat-
lan mesterképzésekre je-
lentkezők között az EL-
TE volt idén is a legnép-
szerűbb, több mint hat-
ezer első helyes jelent-
kezővel. Ebben a kate-
góriában a BME (4515) 

és a DE (3914) is dobo-
gós helyen végzett. A 
tíz legnépszerűbb intéz-
mény között találhat-
juk az Óbudai Egyete-
met, melyet 2166 felvé-
teliző jelölt meg első he-
lyen, amivel az egyetem 
a 8. helyet vívta ki magá-
nak ebben a rangsorban.

Keresett alap- 
és mesterszakok

Az alapképzések közül 
a legnépszerűbbek a gaz-
dálkodási és menedzs-
ment, a mérnökinforma-

tikus, az óvodapedagógus, 
illetve az ápolás és beteg-
ellátás szakok lettek, de a 
gépészmérnöki, a pszicho-
lógia, a turizmus-vendég-
látás, a gyógypedagógia, 
a kereskedelem és marke-
ting, valamint a program-
tervező informatikus alap-
képzések is felkerültek a 
10-es listára valamennyi 
szakirányt, munkarendet 
és finanszírozási formát fi-
gyelembe véve.

Az alapképzések kö-
zül nappali munkarendű, 
állami ösztöndíjjal támo-
gatott formában a legtöb-
ben a mérnökinformati-
kus, az ápolás és beteg-
ellátás, a gazdálkodás és 

menedzsment, a gépész-
mérnök, a pszichológia, a 
programtervező informa-
tikus, az óvodapedagó-
gus, a turizmus-vendég-
látás, a gazdaságinforma-
tikus és a sport- és rekre-
áció-szervezés szakokat 
választották első helyen.

A mesterképzések kö-
zül a népszerűségi listát 
a vezetés és szervezés, a 
pszichológia és a marke-
ting mesterszakok veze-

tik, de sokan választot-
ták a pénzügy, az embe-
ri erőforrás, a nemzetkö-
zi tanulmányok, a vál-
lalkozásfejlesztés, a gé-
pészmérnöki és a kom-
munikáció- és médiatu-
domány mesterképzése-
ket is. Kiemelkedik ezen 
a képzési szinten az új, 
osztatlan tanárképzés rö-
vid ciklusú (2-5 féléves 
képzési idejű) mesterkép-
zése, a maga közel két és 
fél ezer jelentkezőjével.

Több a női 
jelentkező

Az összes jelentke-
ző közül 56% a nő, il-
letve 44% a férfi. Az 
idei felvételizők legna-
gyobb arányban (36%) a 
20-23-éves korcsoport-
hoz tartoznak, mintegy 
negyedük (28%) 24-29 
éves, csaknem ötödük 
(19%) ennél fiatalabb (18-
19 éves), nagyjából hato-
duk pedig (16%) idősebb 
(30 éven felüli). Idén is 
kevesebb, mint 1 száza-
lékban jelentkeztek olya-
nok, akik még nem töltöt-
ték be a 18 éves kort.

A legnépszerűbbek között az Óbudai Egyetem 

Az oktatási Hivatal nagysza-
bású ünnepségen díjazta a ta-
nulmányi versenyeken ki-
emelkedő tanulókat és felké-
szítő tanáraikat. Az esemé-
nyen  a fodros Általános Isko-
la meghívottai is részt vettek.

Dr. Gloviczki Zoltán, 
az Oktatási Hiva-

tal elnöke nyitotta meg 
a rendezvényt. Lánczky 
Edit, a Budapesti Peda-
gógiai Oktatási Központ 
főosztályvezetője mél-
tatta a versenyeket. A dí-
jazottak az Oktatási Hi-
vatal által támogatott ál-
talános- és középiskolai 
tehetséggondozó verse-
nyeken, Budapesten és 
Pest megyében 1., 2. és 
3. helyezést elért tanu-
lók és felkészítő tanára-

ik voltak. Az okleveleket 
és könyvutalványokat 
a versenyekhez kötődő 
szaktekintélyek adták át. 
A Fodrosból az Orszá-
gos Kaán Károly Ter-
mészet- és Környezetis-
mereti Versenyen elért 
eredményéért Papp Vik-
tória 1. helyezése, Deb-
reczeni Ákos 1. helyezé-
se, Lakatos Liza 2. he-
lyezése és Lévay Ro-
zi 3. helyezése révén ve-
hette át a díjat dr. Kri-
zsán Józsefnétől, az Or-
szágos Versenybizott-
ság titkárától. Felkészí-
tő tanáruk Bozókiné Ha-
vas Katalin tanárnő volt.  
Az esemény az elisme-
résben részesültek tiszte-
letére adott állófogadás-
sal zárult.

Tanulmányi 
versenyen brillíroztak 

Idősebbek is elkezdhetik
Augusztus 22én kezdődik az „Ismerkedés a szá-
mítógéppel és az internettel. Idősebbek is elkezd-
hetik!” elnevezésű tanfolyam következő kurzusa. 
Érdeklődés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-
30-221-4938-as telefonszámon.

PlATinA DiPloMA. Dr. Félegyházy-Megyesy Jenő Benedek 75 évvel ezelőtt, 1942-ben 
szerzett jogi diplomát. ebből az alkalomból átvehette platina (azaz a legmagasabb fokoza-
tú) diplomáját Dr. Menyhárd Attilától, az eLte Polgári jogi tanszékének vezetőjétől a gau-
diopolis evangélikus Szeretetházban július 25-én. jenő bácsi 100. születésnapját márci-
us 12-én ünnepelték ugyanitt. (Felvételünkön Dr. Menyhárd Attila, Jenő bácsi és unokaöcs-
cse, Félegyházy-Megyesy Péter)

Fotó: Antal István



28 2017. 14. számaPróhirdetés – állás

szol gál ta tás
 Festés,mázolás, tapétázás, gipszkarton 
szerelés, burkolás, laminált parketta leraká-
sa, magánszemélyek, közületek részére. 06-
30-212-3308
 REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁ-
LÓ, NAPELLENZŐ, stb. szerelése ga-
ranciával kerületi redőnyös. Ajándék szú-
nyogháló minden megrendeléshez!!! Tel.: 
06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Vízvezeték-központifűtés szerelés. In-
gyenes kiszállás, helyszíni felméréssel. 
Hencz Péter Tel:06703973869
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarban-
tartás! Tel: 06(30)960-4525, www.999mester.
hu
 Kőműves munkák, burkolat javítás, jár-
dák, kerítések készítése, javítása, térköve-
zés. 06-30-341-3423
 Redőnyszerelés, -javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20-321-0601
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csator-
na csere lakásban és udvarban. Kerti csap 
csere, ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 
06(70)544-4050 

 Üvegezés a helyszínen, biztosítás-
ra is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)977-7150
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 ZÁRSZERVIZ ajtózárak, biztonsági aj-
tók, hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 
242-1389
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-
9021- ELMŰ által minősített vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347. 403-
9357, 06(30)589-7542
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-

LAKDOKTOR.HU. 23 éve vállalom ked-
vező árakon ablakok, ajtók javítását, illesz-
tését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmé-
rés díjtalan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-
0269
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres kere-
sése, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588
 Kert-telekrendezés! Támfalépítés, beto-
nozás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerí-
tés építés, tereprendezés. 06-1-781-4021; 06-
20-259-6319 www.telekrendezes.hu
 ADÓBEVALLÁS készítés péntek-szom-
bat 10-18 óráig, Dr. Hubai Margit Bp., III. 
ker. Kabar utca 5. Bejelentkezés: 06-30-383-
9755. Cégeknek, vállalkozóknak KÖNYVE-
LÉS!
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés 06-70-
642-7526
 Vízvezeték szerelés, WC-tartály szere-
lés-javítás, csaptelep cserék! www.wizszer-
elo-budapest.hu Kérjen visszahívást! 06-20-
491-7949
 Óvodás vagy kisiskolás gyermek fel-
ügyeletét vállalom. 06-30-549-3213

egész ség
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 0 (1)388-
9406, 06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fő-
orvos
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10. A Fló-
rián téri piac mellett. Fogsorok akciós ára 
nyugdíjasoknak  55.000 Ft.  Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675
 Kranioszakrális gyógyítás, lézeres keze-
lés, lélekgyógyászat, masszázs, hipnotizálás 
Békásmegyeren  06-70-231-4576

oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika, angol, német , fizika pót-
vizsgára, nyelvvizsgára felkészítek. Házhoz 
megyek. 06-20-9736-467
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán, külföldi és Goe-

the Intézetekben megszerzett tapasztalatok-
kal, bármely korosztálynak. 0630/773-9155

eladvesz
 KÖNYVEKET, könyvtárakat (régit, 
újabbat), képeslapokat antikváriumunk vá-
sárol díjtalan kiszállással. Tel: 06-20-42-56-
437
 Könyveket, könyvtárakat vásárolunk. 
Ingyenes kiszállás, azonnali fizetés.  Tel: 
06-20-387-4140

 

Régiség
 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő 
legmagasabb áron vásárol festményeket, bú-
torokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes ha-
gyatékot. Kiszállás , értékbecslés díjtalan! 
Üzletünk: II. Fő u. 67.; 06(1)789-1693; 
06(30)382-70-20
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással! Bútor, festmény, porcelán, 
kerámia, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír-
adástechnikai, bakelit hangszert, fényképe-
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket  készpénzért. Pintér Nikolett. 
Tel.: 466-83-21, 06(30)973-49-49
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154. Nyitva: H-SZ 10-17, CS 10-19
 + 5000 Ft-OT FIZETEK az újság felmu-
tatásakor, vásárlás esetén. Készpénzért vá-
sárolok hagyatékot, mindennemű régiséget. 
XIX.-XX. századi festményeket. Kiszállás 
díjtalan. Markó István Tel: 06-70-600-0323 
a hét minden napján hívható. E-mail: marko.
antik01@gmail.com 
 Veisz antikvitás arany galéria. Felvásáro-
lunk fazon aranyat, tört aranyat, ezüst tár-
gyakat, Herendy, Zsolnay festményeket, bi-
zsukat, borostyánokat, hagyatékot. Üzle-
tünk: Kossuth Lajos u. 4. Díjtalan értékbecs-
lés. 06-70-675-5117

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Idős tulajdonostól 1 1/2-2 szobás lakást 
veszek. A tulajdonos élete végéig a lakásban 
marad, haszonélvezeti joggal. Pénzével sza-
badon rendelkezik. Tel: 06-20-925-2042
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, ké-
résére megvizsgálom. Dr. Székely Tel: 30-
9000-963

 Kiadom Vízimolnár u. 5-ben levő, 13 
nm-es garázsom. 06-30-853-6165
 Dombóváron családi házamat sürgő-
sen eladnám, vagy budapesti lakásra cse-
rélném. https://ingatlanrobot.hu/eladola-
kas/1369022_Elado_lakas_Dombovar_Szo-
lohegy_Csokonai . html

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

 Délutános műszakba (2,4 órában) takarí-
tónőket keresek óbudai munkahelyekre. 06-
20-264-1450
 Megmutatom hogyan lehetsz sike-
res és elismert ingatlan szakértő. Várom 
önéletrajzodat:csillaghegy@oc.hu
 Óbudán, III. ker. Testvérhegyen nyíló ká-
vézó-cukrászdába és utazási irodába kere-
sünk munkatársakat. Tel: 06-30-9-601-663
 KFT: takarítónőket keres Óbudára. 
Ügyeletesi teendők ellátására 12-18 óráig, 
lehet nyugdíjas is. Tel: 06-20-944-7289
 Kisbuszra „D” kategóriával rendelkező 
nyugdíjas sofőrt keresek. Heti 1-4 alkalom, 
napi 10.000 Ft. Érdeklődni:  06-20-265-7707
 Takarítói állás: III. ker. irodaházba, nap-
pali. Jelentkezés bérigény megjelölésé-
vel. Jelentkezéshez szükséges dokumentu-
mok: önéletrajz, erkölcsi. Foglalkozás jelle-
ge: részmunkaidő. edina.kovacs@trinity.hu, 
06-20-521-0600

kiadó
 Békásmegyeren a Zemplén Győző ut-
cában Társasház tulajdonát képező 58 nm-
es helyiség KIADÓ, amelyben eddig me-
legkonyhás büfé üzemelt. Kizárólag csen-
des tevékenységre! Tel.: 06-30-853-4818 

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

számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

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 : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.
Nyitva : H-P 10-18.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

Óvodapedagógusok felvétele
Az Ágoston Művészeti Óvoda (1032 Budapest, Ágoston utca 
2/A.) pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus állásra (határozott 
időre) 2017. 08. 21.-2019. 07. 31-ig. Alkalmazási feltételek: óvoda-
pedagógusi főiskolai végzettség; büntetlen előélet; egészségügyi 
alkalmasság. A munkakör legkorábban 2017. 08. 21-től tölthető be. 
Pályázatok benyújtásának határideje: 2017. 08. 02. Pályázatok el-
bírálásának határideje: 2017. 08. 18. A pályázatok benyújtásának 
módja: e-mailben, agoston-o@kszki.obuda.hu. Tartalma: önélet-
rajz, iskolai bizonyítvány másolata, elérhetőség megjelölésével.
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A hagyományokhoz hí-
ven sokszínű program-
mal várják az érdeklődő-
ket a Krisna tudatú Hí-
vők csillaghegyi kulturá-
lis központjába augusz-
tus 13-án 10-től 18 óráig.

India varázsa feszti-
vál – 1 nap a mesés 

kelet világában cím-
mel tart egész napos 
családi rendezvényt 
a csillaghegyi Lélek Palotájában 
a Magyarországi Krisna Tudatú 
Hívők közössége. Varázslatos ke-

leti stílusú táncok, látványfőzé-
sek, tradicionális hangszerek be-
mutatója, hennafestés, indiai es-

küvő tűzceremóniá-
val és színes színpa-
di programok vár-
ják a látogatókat. A 
szervezők ígérete 
szerint az érdeklő-
dők lépésről lépésre 
fedezhetik fel a Vé-
dák ősi, titkos taní-
tásait. Megtapasz-
talhatják, hogyan 
jelenik meg India 
tudáskincse min-
dennapjainkban, 
a főzéstől és étke-
zéstől kezdve az öl-

tözködésen át a gyermeknevelé-
sig vagy éppen az építészetig és 
gyógyászatig. Lesz továbbá: kéz-

műves-, jóga és meditációs fog-
lalkozás, védikus asztrológiai és 
numerológiai elemzés, művésze-
ti, zenei, gasztro-, egészség- és 
szépség sziget is. (A felnőtt belé-
pő 1200, a nyugdíjas és diákjegy 
800 forintba kerül. Nyolcéves kor 
alatt a belépés ingyenes. További 
információk a Lélek Palotája fa-
cebook-oldalán.)                       sz. 

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 Óbuda-Békás-

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 Óbuda-Békásmegyer 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. 

India varázsa Csillaghegyen
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Gruber Andrea testépítő-fit-
neszoktató a klasszikus Bo-
dy fitness (IfBB) hazai rep-
rezentánsa oB aranyérem-
mel és több nemzetközi do-
bogós helyezéssel dicse-
kedhet, nemzetközi váloga-
tott tag. A testépítésnek eb-
ben a válfajában nem az 
izom nagysága, hanem a 
nőiességet kiemelő alak 
formája a döntő. ennek hite-
les bizonyítéka ő maga: 45 
évesen tökéletes az alakja.

Sikeres sportolói pá-
lyafutását elsősorban 

annak az „elvetemült” 
természetének köszönhe-
ti, amivel bármit elérhet 
még ebben a sportágban 
és az önmegvalósításban. 
Többen egyszerűen csak 
Kill Billnek hívják. 

- A mozgás mindig az 
életem része volt. Gye-
rekfejjel a Gázművek 
egyesületénél voltam iga-
zolt akrobatikus tornász, 
majd a BSE-nél kosárlab-
da irányító játékos. Édes-
apám, Gruber Vilmos a 
Power Lifting, azaz az 
erőemelés honatyja. 
Édesanyám Gruber An-
na. Mindketten többszö-
rös Eb és vb győztesek. 
Más-más sportággal fog-
lalkozunk. Ők erőeme-
léssel, én pedig klasz-
szikus body fitnesszel. 
Utóbbi az alakformálás 
sportja. Szerénytelenül 
mondhatom, a példát sta-
tuálásomnak köszönhe-
tő, hogy a Gruber’s Gym-
be elkezdtek nők is jár-
ni. Időközben, 33 évesen 
megismertem edzőmet, 
Kovács Kokó Lászlót 
(Eb- és vb-bajnok test-
építő), akinek döntő sze-
repe volt abban, hogy si-
keres lettem a sportolói 

pályafutásom során. Rö-
vid időn belül megszerez-
tem a magyar bajnoki cí-
met, majd jó eredmény-
nyel szerepeltem egy sor 
nemzetközi versenyen.

A jó edző titka
- Mitől lesz jó egy fit-

nesz-edző? 
- Sokan dolgoznak ma-

napság fitnesz-edzőként. 
De sajnos kevesekben 
van meg az ehhez szük-
séges alázat és szakmai 
tudás. Többek közt el-
engedhetetlen lenne a 
mélyreható anatómiai 
ismeret, hiszen enélkül 
komoly, maradandó sé-
rülések keletkezhetnek. 
Én, ahhoz, hogy meg-
felelő szintű tudásra te-
gyek szert, elvégeztem a 
Testnevelési Egyetemet 
is. És csak akkor mertem 
elkezdeni edzősködni, 

miután Európa-bajnok-
ságon is szerepeltem.

- Mikor döntöttél úgy, 
hogy kiszállsz a családi 
fészekből?

- Életem legnehezebb 
döntését hoztam meg, 
amikor 2014. január 26-
án eljöttem a Gruber’s-
ből és elváltam a csa-
ládtól. A semmiből épí-
tettem fel a vendégkörö-
met. Tulajdonképpen ak-
kor kezdtem el nagyon 
komolyan foglalkozni a 
személyi edzéssel, amit 
a hivatásomnak tekintek. 
Hitvallásom szerint pró-
bálom a nőket és a férfi-
akat egyaránt egy egész-
ségesebb életmód felé te-
relni, úgy tűnik, egyre 
gyakrabban eredmény-
nyel. Ez a sportág kor-
talan és bármikor el-
kezdhető. Egyébként az-
óta foglalkozom verseny-

zőkkel is, akik most bon-
takoznak ki.

Nem gyúrás…
- A köztudatban úgy 

él, hogy a konditerem-
be járók többsége azért 
„gyúr”, hogy egy kilós 
lánccal a nyakában egy 
sportautóból kikönyököl-
ve hívja fel magára a fi-
gyelmet.

- Rendkívül pejora-
tív módon ágyazódott 
a köztudatba. Ez egy 
nagy tudatosságot igény-
lő sportág, egyfajta élet-
mód. Egyensúlyt kell te-
remteni magunkban oly 
módon, hogy maximáli-
san odafigyelünk az ét-
kezésünkre, vízfogyasz-
tásunkra, a helyes moz-
gásra és pihenésre egya-
ránt. Mindezt valóban 
nem könnyű kivitelez-
ni kemény munka, csa-

lád, gyerekek mellett, de 
annyi haszontalan do-
loggal is el lehet tölteni 
az időt. Vallom, minden 
a fejben dől el. Akik az 
általam vezetett súlyzós 
foglalkozásokon vesz-
nek részt, tulajdonkép-
pen életmód tanácsokat 
is kapnak. A visszajelzé-
sek szerint többen azért 
járnak hozzám, mert jól 
érzik magukat. Ez egy 
kemény mozgásforma, 
aminek a monotonitá-
sát talán a pozitív élet-
felfogásomnak köszön-
hetően, humorral sike-
rül megtörnöm. Empá-
tia nélkül nem megy. És 
szerintem erre a szak-
mára is születni kell. 
Egyébként a kerüle-
ti sportéletbe is bekap-
csolódtam. Közel tíz év-
vel ezelőtt az a megtisz-
teltetés ért, hogy Gyepes 
Lajos, a Római SE elnö-
ke felkért, hogy én tart-
sam a fiatal úszóinak az 
alapozó, erőnléti edzése-
iket. Azóta már Gyepes 
Ádámmal is együtt dol-
gozunk. 

- Amellett, hogy minél 
több embert szeretnél 
egészséges életmódra 
szoktatni, mi az álmod? 

- Amit kitűztem, el-
érhető cél, és egészen 
egyszerűen meg is fo-
gom valósítani. Szeret-
ném megváltani a profi 
kártyámat az IFBB-nél, 
ahogy megálmodtam, és 
lesz egy saját klubom. A 
sorrend mindegy is. De 
meglesz!                 

Sz. Cs.

Az egészséges életmód és az alakformálás sportja

Andi, a fitness-edzők Kill Bill-je

Az Óbudán élő sportoló a magyar ka-
jak-kenu csapattal kitűnően szerepelt a 
Ponte de Lima-i európa-bajnokságon. 

A kenus Kövér Márton arany-
érmet szerzett. Nem volt 

annyira szoros a befutója, Manu-
el Camposszal viszonylag hamar 
maguk mögött tudták a mezőnyt, 
s váltott vezetéssel készülődtek a 
mindent eldöntő hajrára. 

- Már az első futás után ledob-
tuk magunkról a többieket, s ket-

ten menekültünk előre a mezőny-
től. Az utolsó két nagy körre be-
lassítottunk, én próbáltam több-
ször előreengedni őt, hogy vezes-
sen, s fáradjon a végére. Négyszáz 
méterrel a cél előtt nyitottam a haj-
rát, amire már nem tudott reagál-
ni. Igazából az elmúlt években már 
tökéletesen kiismertük egymást, 
nem tudunk újat mutatni a másik-
nak - mondta Kövér Márton. 

Edzőtársa, Nagy Gergely az 
ötödik helyet szerezte meg. 

Kövér Márton is Európa trónján
Idén új formát öltött a hagyomá-
nyos szabadidős nyár elejei sport-
nap. A Senior Sport-túra napon 
változatos programokkal várták a 
szépkorúakat. 

Az önkormányzat kiemelt 
figyelmet fordít arra, 

hogy minden korosztálynak 
megfelelő szabadidős prog-
ramokat nyújtson. Az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató In-
tézmény közreműködésével a 

rendezvényre látogatók kipró-
bálhattak olyan sportágakat és 
szabadidős játékokat, melyek 
feltöltődést, kikapcsolódást 
nyújthatnak, emellett akár ott-
hon is űzhetők. Bemutatót tar-
tott többek közt az Óbudai Nor-
dic Walking Klub, a résztvevők 
sok egyéb mellett megismer-
hették a gerinctorna techniká-
ját, a tenisz alapjait, ellazulhat-
tak a jóga segítségével és kipró-
bálhatták a zumbát is. 

Senior Sport-túra nap

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Az Óbudai judo klub cselgán-
csozói mozgalmas és sikerek-
kel teli hónapokat hagytak 
maguk mögött. Amerre jártak, 
érmek sokaságát gyűjtötték 
be, jelezve,  ha tatamira lép-
nek, legény illetve leány le-
gyen a talpán, aki kivédi cse-
les gáncsaikat. 

Külföldön is bizonyí-
tották rátermettsé-

güket, a grazi nemzetkö-
zi judo versenyen példá-
ul Barczikay Ákos és Bu-
dai Péter első lett, Maro-
si Bálint és Galó Bence 
egy helyezéssel hátrébb 
végzett. 

Kufsteinben sem val-
lott szégyent a csapat, itt 
is nemzetközi kupa zaj-
lott, ahol Marosi Bálint 
egy ezüstöt és egy bron-

zot szerzett, Barczikay 
Ákos második lett. 

A harmadik külhoni 
helyszínt a szlovákiai Ri-
maszombat jelentette, ezen 
a junior kupán Galó Ben-
ce (II. hely) valamint Krebs 
Lujza és Majek Ábel (III.) 
villogtak. Hazai vizeken 
sem maradtak el a sikerek. 

A Nemzetközi Diák Ma-
gyar Kupa erős mezőny-
ében Bartos Kamilla I., Ta-
kács Attila IV. helyen zárt. 

A XV. EBMEX juni-
or kupán Smid Lili reme-
kelt (II.), Sztankó Dániel-
nek és Marosi Bálintnak 
bronzérem volt a jutalma. 

Az Országos Diák 
Olimpián is jutott érem az 
óbudai fiataloknak: Galó 
Bencének ezüst, Paár Vik-

tória, Bata Hedvig és Pá-
pai Viktória triónak bronz. 
Paár Viktória még egy el-
ső helyezést is szerzett az 
O.D.O. junior versenyen. 
A következő erőpróbát a 
Budapest Junior Kupa je-
lentette, a giga mezőnyben 
(27 ország 1600 verseny-
ző) Bartos Kamilla volt a 

csapat érem-felelőse, re-
mek versenyzéssel bajno-
ki címet szerzett. Ozsvár 
András vezető edző és re-
mek munkát végző edző 
társai büszkék lehetnek a 
szép eredményeket elérő 
tanítványaikra. 

Kép és szöveg: 
lovas

Cselesen gáncsoltak

A 2016-2017-es baj-
nokságban nyolca-

dik helyen végző III. ke-
rületi TVE megkezdte a 

felkészülést az új idény-
re. A játékoskeretben ez-
úttal is volt némi mozgás, 
a TVE honlapja több já-

tékos érkezéséről és távo-
zásáról adott hírt. Az ér-
kezők névsora: Palásthy 
Dániel kapus (Soroksár), 

Grúz Tamás (Budafok), 
Dragan Vikmir (MTK), 
Nyárasdi Zsombor (Jász-
berény) védők és Hamar 
Ádám (Jászberény) táma-
dó. Az utánpótlás részleg-
ből Keresztessy Tamás, 
Kuhár Levente, Králl 
Márk, Papp Milán és Mé-
száros Dávid került fel az 
első csapathoz. 

Az augusztus 12-én raj-
toló NB III-as bajnokság-
ban ismét a Nyugati cso-
portban szerepel a Kerü-
let, melyben most is nagy 
harc várható a bajnoki cí-

mért. A csapat program-
jában több felkészülési 
mérkőzés van, az elején 
mindjárt nagynevű ellen-
fél látogatott az újjá vará-
zsolt sporttelepre. Az NB 
I-ben vitézkedő Vasas el-
len végig egyenlő ellen-
félnek bizonyult az új já-
tékosokat is szerepeltető 
együttes, a szoros ered-
mény (2:1-es vereség) bi-
zakodásra adhat okot. 
A mutatott játék alapján 
nem lenne meglepő, ha a 
csapat már az őszi idény-
ben kiemelkedne a közép-
mezőny csapatai közül. 

Kép és szöveg: L. A.

A Római Se versenyzői is 
részt vettek a miskolci Cápa 
Úszóbajnokságon néhány 
héttel ezelőtt. Komoróczy 
Lora élete legjobb idejével 
100 méter pillangón arany-
érmes magyar bajnok lett.

A versenyen Komoró-
czy Lora, Kosztadi-

nov Péter, Király Nelli, 
Nemes Boldizsár, Kör-
möci Csenge és Schram-

kó Levente vett részt. Ko-
moróczy Lora élete leg-
jobb idejével 100 méter 
pillangón (1:08,97) arany-
érmes magyar bajnok lett. 
A gyerekek edzői: Gye-
pes Lajos, Gyepes Ádám, 
Barnák Viktória. 

– Tudatosan készül-
tünk Lorával, hogy a 
Duna Arénában úszott 
idejét is meg tudja javí-
tani. A versenyen 2 má-

sodperccel előzte meg a 
rendkívül erős mezőnyt. 
Kosztadinov Péter 100 
méter mellen a döntő-
ben hatodik, 200 méter 
mellen nyolcadik helyen 
végzett. Minden ver-
senyzőnk megjavította 
egyéni legjobbját – újsá-
golta boldogan lapunk-
nak Gyepes Lajos, a Ró-
mai SE vezetője.

Sz

Aranyérem a Cápa-bajnokságon

Új játékosok a TVE labdarúgó-csapatában

ozsvár András edző és az egyik tehetséges tanítvány, Smid Lili

Tehetségkutató fekvenyomó verseny
Az önkormányzat által támogatott  Óbudai Erő
emelők Sportegyesülete kerületi tehetségkuta-
tó fekvenyomó versenyt rendez augusztus 12én 
a Hadrianus utcai Power-Fitness teremben. A ne-
vezési határidő: augusztus 7. A nevezéseket név-
vel, lakcímmel, születési dátummal a recepción le-
het leadni. A nevezés díjtalan. További információ 
Jobbágy Lászlótól kérhető a 06-20-478-4380-as 
telefonszámon. A verseny bírója Mészáros László 
többszörös világbajnok és világrekordtartó. 
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Szent Annáról, Szűz Mária édesany-
járól emlékeznek meg a kereszté-
nyek július 26-án. A néphagyomány 
szerint ezt a napot az asszonyoknak 
szentelték, ekkor a nőknek nem volt 
szabad mosniuk, sem nehéz fizikai 
munkát végezniük. 

A z Újszövetség még nem 
tesz említést Szűz Mária 

szüleiről. Csak a középkorban, 
a második század táján terjedt 
el Szent Anna története, aki 
szentéletű asszony volt, de so-
káig terméketlen, hiába vár-
ta férjével, Joachimmal a gyer-

mekáldást. Hosszú böjtölés és 
imádkozás után született két 
lánygyermeke, mindkettőnek a 
Mária nevet adta. Anna a ha-
gyomány szerint július 26-án 
halt meg, és szinte azonnal a 
keresztény szentek közé emel-
kedett. Azóta ő az anyák, há-
zasságban élők, az özvegyek, 
gazdasszonyok, a járványos be-
tegségben szenvedők és a hal-
doklók pártfogója. Sok asszony 
hozzá folyamodik segítségért, 
az ő tiszteletére böjtölnek, mert 
ő a meddő, a várandós és a szü-
lés előtt álló nők védőszentje. 

Magyar sajátosságok
Néprajzkutatók azt találták, 

hogy hazánk egyes vidékein 
Nagyboldogasszonyt hol Szent 
Annával, hol Máriával azono-
sították. Az ősi magyar hagyo-
mány szerint Nagyboldogasz-
szony maga a termékenység, 
ezért az asszonyok hozzá imád-
koztak gyermekáldásért. Az 
évszázadok során azután ösz-
szemosódott az ősi és a keresz-

tény hagyomány, a XIX. szá-
zadra már sok faluban a meddő 
asszonyok a pünkösdöt köve-
tően kilenc kedden át böjtöltek 
és imádkoztak Szent Annához, 
Nagyboldogasszonyhoz, hátha 
meghallgatásra találnak. 

Búcsújáró helyek
Magyarországon Szűz Má-

ria után Szent Anna személye 
körül alakultak ki legnagyobb 
számban búcsújáróhelyek. A le-
gismertebbek Nagyfalva, Kört-
vélyes, Sükösd és Szany. Szí-
nes mondai hagyománya ré-
vén a leghíresebb a székelyföl-
di Szent Anna-tó a szélén ál-
ló kápolnával. A legenda sze-
rint két gonosz, zsarnokosko-
dó, felfuvalkodott főúri test-
vér lakott két szomszédos vár-
ban, akik mindenben le akar-
ták győzni egymást. Így, mi-
kor egyikük arannyal, gyé-
mánttal díszített, hat gyönyörű 
ló vontatta hintón ment át test-
vére várába, hogy eldicseked-
jen új szerzeményével, a másik 

válaszul kiválasztott nyolc szép 
szűz jobbágylányt, és őket fogta 
be a kocsija elé. Felszerszámoz-
ta őket, de a lányok vonakodtak 
elhúzni a kocsit, ezért ostorá-
val a legszebbiken végigvágott. 
Anna volt ennek a lánynak a ne-
ve, aki összeesett, és átkot mon-
dott a vár urára. Isten meghall-
gatta és a vár gazdájával együtt 
elsüllyedt, helyén szép tó kelet-
kezett. A többi lány hazament 
szüleihez, Anna ottmaradt, a 
fényes szerszámok árából ká-
polnát emeltetett, és ezen a he-
lyen élt haláláig.  

Az Anna nap utáni vasárnap 
régen búcsúkat tartottak. A bú-
csú a falu temploma védőszent-
jének ünnepét jelentette. Ilyen-
kor különböző árusok, mézes-
kalácsosok, céllövöldések jöttek 
a falvakba. Rokonok, ismerősök 
látogatták meg és látták vendégül 
egymást, estig tartottak a mulat-
ságok. Ebbe a sorba illik a ma is 
létező füredi Anna bál. 

(A képen Leonardo da Vinci: 
Szent Anna harmadmagával)

Anna napi szokások, hagyományok

Nők védőszentje, betegek pártfogója

A z Anna napi búcsúk idejére minden-
féle finomságokkal készültek az asz-

szonyok, hiszen szokás volt ilyenkor a ro-
konlátogatás, a baráti összejövetel. Az ün-
nepi ebéd jellemzően húsleves, liba- vagy 
kacsapecsenye, többféle aprósütemény 
volt. Gyümölcs, sajt is került az asztalra, 
és persze nem hiányoztak a jóféle fehér és 
vörösborok sem. Napjainkban már kevésbé 
elterjedt szokás az Anna napi búcsú, de csa-
ládi, baráti vendégfogadáshoz átvehetünk 
ötleteket a korábbi hagyományokból. 

Tárkonyos csirkemájas leves
Hozzávalók: 25 dkg szív nélküli csirke-

máj, 3 db sárgarépa, 2 db fehérrépa, 1 db 
zeller, 1 fej vöröshagyma, 2 cikk fokhagy-
ma, 1 evőkanál tárkony, 1 dl főzőtejszín, 3 
evőkanál citromlé, 1 evőkanál kacsazsír.

Elkészítés: a hagymát kockákra vágjuk 
és elkezdjük dinsztelni a kacsazsíron. A 

megtisztított zöldségeket a gyufaszálnál ki-
csit vastagabb csíkokra vágjuk, a hagymá-
hoz adjuk, és együtt dinszteljük. Hozzáad-
juk a zúzott fokhagymagerezdeket, a tár-
konyt, felöntjük vagy két liter vízzel, sóz-
zuk, borsozzuk. Ha forr a leves, hozzáadjuk 
a megtisztított csirkemájat, még vagy húsz 
percig főzzük, akkor hozzáadjuk a tejszínt. 
Még forraljuk egy kicsit, majd a tűzről le-
véve ízesítjük a frissen facsart citromlével. 

Almával sült kacsacomb
Hozzávalók: 4 db kacsacomb, 4 db alma, 

só, bors, borókabogyó, kakukkfű ízlés sze-
rint, 4 evőkanál olaj.

Elkészítés: az olajat felforrósítjuk egy 
serpenyőben, a kacsacombokat átsütjük ol-
dalanként 3-4 perc alatt. Kivesszük, sóz-
zuk, borsozzuk, egy hőálló tálba rétegez-
ve lerakjuk a combokat, és a meghámo-
zott, kimagozott, cikkekre vágott almákat. 
Rakunk bele pár szem borókabogyót, ka-
kukkfű levélkéket, kevés vízzel felöntjük, 
és lassú tűzön 2 vagy 2,5 óra alatt megsüt-

jük. Mikor megpuhult a hús, levesszük a tál 
fedelét és megpirítjuk a combok tetejét. Az 
almát péppé turmixoljuk, és szószként tá-
laljuk a sült combok mellé, amihez főtt bur-
gonyát adhatunk köretként. 

Túrós szelet
Hozzávalók: 30 dkg finomliszt, 30 dkg 

porcukor, 1 csomag sütőpor, 1 csomag va-
níliás cukor, 50 dkg tehéntúró, 3 dl tejföl, 4 
db tojás, 10 dkg margarin, 5 dl tej. 

Elkészítés: a lisztet a porcukorral, sü-
tőporral, vaníliás cukorral jól összekever-
jük. Egy közepes tepsit jól kikenünk mar-
garinnal és beleszórjuk a lisztes keverék fe-
lét, rárakjuk a túrót, meglocsoljuk tejföllel, 
majd a maradék lisztes keveréket is eloszt-
juk rajta. A tojások fehérjét kemény hab-
bá verjük, beletesszük a tojások sárgáját, 
hozzáadjuk a puha margarint és a tejjel jól 
összekeverjük. Ezt a masszát ráöntjük a 
lisztes keverékre, és előmelegített sütőben 
készre sütjük. Amikor kihűlt, meghintjük 
porcukorral. 

Finomságok rokoni, baráti összejövetelekre
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egy amatőr motorrestaurátor fiatalemberhez in-
dulok Csillaghegyre. Barátai biztatták, hogy ke-
ressen meg minket. Azt írta: olyasmivel foglalko-
zik, amivel kevesen. Régi motorokat rak össze, 
szinte csavarjaiból. És egy Mz-szerviz az álma. 
Mit hozok ki ebből az egészből nőként, hozzá 
nem értőként? És egyáltalán: hogy juthat valaki-
nek ilyen az eszébe, mikor a legtöbb fiatal jól fi-
zető állásra vágyik?

F ehér Gábor és édesapja, Fehér József 
megszállott „veteránosok”. A csillaghe-

gyi ház udvarán és pincéjében rendezett sor-
ban állnak a sokak számára boldog gyermek-
kort idéző járgányok. Nézelődöm, igyekszem 
legalább okosan bólogatni a részletes bemu-
tatóra. Egy biztos, láthatóan a legjobb kezek-
be kerültek ezek a laikus számára is szép és a 
nem is oly’ távoli múltat idéző gépek. Jó álla-
potban lévő Moszkvics, 1500-as Lada, Polski 
Fiat 126-os, Gábor szobájában pedig egy 16 
kilométert futott Simson Enduro. 

A fiatal amatőr restaurátor, látva megle-
pett arckifejezésemet, teljes természetesség-
gel mutat az ágy és az íróasztal mellé tolt 
motorra: - Ez eredetileg egy kisöregé volt, 
aki az első útján beesett vele az árokba. El-
görbült az első sárvédő, nem vacakolt vele, 
levágta, és nem használta többet a motort 
sem. Egyébként tudok még mást is mutatni. 

Lesétálunk a kisebb, tematikus technikai 
múzeummá avanzsált garázsba, ahol lap-
jával, de beállítottak még néhány Simsont, 
Komart, Babettat, és mint megtudom, D-
Csepelt is. De a fő látványosság a hadrend-
be állított MZ-gyűjtemény. - Hol kezdjem? 
- teszi fel a kérdést Gabi. 

- Talán az elején. Honnan jött neked ez 
a szerelem?

- Biztos, hogy apám retro-rajongása is 
közrejátszott. Mikor néztük a Bud Spencer 
és Bujtor filmeket, a történet szóba sem ke-
rült, csak ilyenekről esett szó: Milyen jól 
néz ki az a 125-ös Fiat! Látod? Az a Zsiga! 
Nem hiszem el! Ilyen Wartburgunk volt!” 
Apa a keleti kocsik, én meg a keletnémet 
motorok híve vagyok. 

MZ-őrület
- A motorok iránti rajongásom nyolc év-

vel ezelőtt, 12 éves koromban kezdődött. 
Fejembe vettem, hogy mindenáron szeret-
nék valahogy egy Simsont. Két évig húzó-
dott a dolog, végül apám egyik barátja, aki 
aztán később sokat segített, rábeszélt, hogy 
vegyek inkább MZ-t. Nem kellett sokáig 
győzködni.(Itt hosszas felsorolásba kezd, 
amiből nem sokat értek, de már csak azért 
is megéri végighallgatni, mert ilyen lelkese-
dést ritkán tapasztal az ember. Közben halk 
motorbúgást hallok valahonnan. A zsebé-
ből gyorsan előveszi a mobilját, és lehalkít-
ja. Kétségtelen ez a fiú az egyik legkedve-
sebb megszállott, akivel találkoztam.) - Na-
gyon megtetszettek ezek a régi motorok – 

meséli tovább. A Trophy bonyolultsága, a 
125-ös egyszerűsége, a nagy 250-es blokk! 
Végül a két évig gyűjtögetett, és a csalá-
di támogatásból kiegészített zsebpénzem-
ből vettem egy MZ TS 125-öst, amit 9 hó-
napig tartó, kemény, éjszakába nyúló mun-
kával összeraktam, édesapám barátjának a 
segítségével. Amikor kész lett, ámult min-
denki, legfőképp én. Rengeteget dolgoztam 
rajta. De itt nem akartam megállni. Egy év 
múlva már egyedül raktam össze a követ-
kező szerzeményemet. Először jött a per 1-
es, azután két Trophy, majd sport MZ ETS 
250, később még két 125-ös. Aztán csinál-
tam egymás után három Simsont. 

- Azért, ha csak a motorokat vesszük, 
pénz is kell mindehhez.

- A családban mindenki bérből él. Édes-
apám mentő-, másodállásban BKV-sofőr. 
Édesanyám irodában dolgozik. És egy-két 
éve már nekem is van fizetésem. Azt nem 
mondom, hogy nem kell sokat spórolni. 
Nem arról van szó, hogy úri passzióból min-
den szembe jövő motort megveszünk. Igaz, 
minden támogatást megkaptam, én pedig új 
ruha helyett többször költök inkább egy-egy 
alkatrészre. Apámmal apránként, börzéről-
börzére járva és ismerősök sufnijából szed-
tük össze az alapokat. Felújítandó motort és 
alkatrészeket. Nemcsak az érdekelt, hogy 

motorom legyen. Éjjel-nappal azon jár az 
eszem, hogy miből mit tudok kihozni. Ettől-
attól kaptam jó tanácsokat, de a megoldásra 
többnyire magamtól jöttem rá. Azt hiszem, 
anyai nagypapámtól örököltem némi műsza-
ki érzéket. Hogyha kellett, készítettem saját, 
speciális szerszámot is a szereléshez. Renge-
teg régi szervizkönyvet tanulmányoztam, és 
az interneten is találni elvetemülteket. 

A nagy álom
Kérdésemre válaszolva Gábor viccesen ki-

fejti, hogy nem a pincében lakik, de munka 
után a második percben már itt ügyködik. Pró-
bál igazi restaurátorként dolgozni. Szétbontja 
csavarjaira a motorokat, kijavítja, felújítja a hi-
bás, kopott részeket, és újra összerakja a gépet. 
Mindig az eredetiségre törekszik. A laborató-
riumi tisztaságú műhelyben most egy katonai 
modell készül. Nem két napja. És darabokban 
várja a sorát a sarokban a D-Csepel.

- Dolgozom, rengeteg barátom van, sze-
retek szórakozni is, de ennél jobb időtöltés, 
mint a motorszerelés, kevés van. Arról ál-
modozom, hogy egyszer, valamikor a jövő-
ben nyithatok egy MZ-szervizt, akár csak 
egy kis sufniban is. És ezért mindent meg 
is teszek – mondja búcsúzóul. 

(Gáborról cikk is megjelent a Veterán Au-
tó-Motor magazin májusi számában.) Sz. Cs.

Értékmentés másként • „Veteránosok” Csillaghegyen

A fiú, akinek egy régimotor–szerviz az álma

Önjáró autók Óbudáról
A Szépvölgyi úton működő Almotive cég elsőként kapta meg az engedélyt, hogy önjáró 
autókat tesztelhessen a hazai közutakon. Ez azt jelenti, hogy bárhol szembejöhet velünk 
egy robotsofőr által vezetett, szenzorokkal telepakolt jármű. Biztonsági okokból egyelő-
re egy hozzáértő ember is ül az autóban. A cégnek tíz autóból álló flottája van, és a sa-
ját technológiájuk továbbcsiszolása mellett megrendelőknek is végeznek fejlesztéseket. 
Napjainkban az önjáró autók forradalmáról beszélhetünk. A jövőben az óbudai székhe-
lyű Adasworksnél rakják össze az autók mesterséges intelligenciával támogatott „sze-
mét”. A cél, hogy a robotsofőr minden eseményt felismerjen haladás közben.              sz

Fotó: Antal István
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Rejtvényünkben Csernus Valéria: Nyári varázs című 
verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függő-
leges 32a. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: P. D. 
B. E.). 13. Muhammed …, indiai költő (1877-1938). 14. 
Horgászkellék. 15. A fa dísze. 16. Ismert zenészünk, And-
rás. 18. Római kilencvenkilenc. 20. Ara betűi keverve. 21. 
Nudli mássalhangzói. 22. Fél tucat. 24. Brit hosszmérték. 
27. Luna egynemű betűi. 28. Latin kötőszó. 29. Volt tele-
fontársaság. 31. Viszonylag megfelelően. 33. Nagyon édes. 
34. Thomas Mann egyik hőse. 36. Bár megfordult! 37. Ko-
zák parancs. 39. Mindent dönt. 40. Madagaszkári és egyip-
tomi autók jele fordítva. 41. Éktelen zselé! 42. Pl. számító-
gép egység. 43. Angol játék. 44. Digitálist megelőző mű-
sorszórás volt. 46. John …, brit miniszterelnök volt. 48. Né-
mán tud! 49. Margó része! 50. Hacsaturján keresztneve. 52. 
Kacsa mondja. 53. Izomkötő szövete. 54. Tenisznél kinn 
van, fonetikusan. 56. Egymást követő magánhangzók. 58. 
Zavarom. 59. Autó jele, IRQ. 61. … Gobbi, operaénekes. 
63. Electric Light Orchestra zenekar névelővel. 
FÜGGŐLEGES: 1. A Micimackót írta. 2. Gátolva lett. 3. 
Szalonnát főz. 4. Nárcisz része! 5. Könnyű fém vegyje-
le. 6. Szintén. 7. Cigarettázik. 8. Belvárosi utca. 9. IIII. 10. 
Hamis. 11. Düledező épület fordítva. 12. Fogászok hasz-
nálták. 17. …man, amerikai filmhős. 19. Fluor, klór és oxi-
gén vegyjele. 22. Fejdísz. 23. Attakban van. 25. Az űrhajós 
Armstrong keresztneve. 26. Egyfajta bizalmas megszólí-
tás. 29. Sportruha. 30. Idegen szabadság. 32. Linda …, 
amerikai sorozatszínész (pl. Dallas). 32a. Az idézet má-
sodik sora (zárt betűk: S. F. O. A.). 33. Ünnepélyes ren-
dezvény. 35. … Dahl, angol nyelvű novellista volt (1916-
1990). 38. Erszényes állat. 39. Római viselet volt. 40. Ha-
lotti lakoma. 42. Múzeumigazgató is volt írónk, Ferenc. 
43. Csúcs. 45. A lantán vegyjele. 47. Régi templomáról is ismert dunántúli község. 48. Visszafelé eláraszt. 51. Enyém a németeknél. 53. …-mozog. 53a. 
Revel egyesült az egyiptomi mitológiában. 55. Hajófar. 57. Ez oroszul. 58. Kergeté. 60. Két Kelvin. 61. TeleSport. 62. Indíték. 63. Névelő.

Nyári varázs

A Reggeli gasztroplacc két-
hetente, vasárnap délelőt-
tönként jelentkezik egész 
nyáron az esernyősben, 
hogy a kulináris élvezetek 
rajongóit új ízekkel ismer-
tesse meg.

A július 9-ei nyitó-
eseményre a Tor-

taszalon nevű design 
cukrászda vezetője ho-
zott kóstolni valót. A je-
lenlévők megízlelhették 
Raj Ráchel egyedi ízvi-
lágú flódniját is, miköz-
ben kötetlen beszélgetés 
keretében ismerték meg 
azokat az apró kulisz-
szatitkokat, amelyek se-
gítségével minden házi-
asszony akár egy izgal-
mas kombinációval ki-
egészített kókuszgolyó-
val is lenyűgözheti a 
vendégeit.

Raj Ráchel ma az 
egyik legismertebb tor-
tatervező, aki új megkö-
zelítés alapján készíti el 
design tortáit. Nemcsak 

a minőségi és természe-
tes alapanyagokra helye-
zi a hangsúlyt, hanem a 
felmerülő „tortatémák-
ról” elsőként „divatraj-
zot” készít, majd könnyű, 
főzött krémekből, piskó-
tából és igazi marcipán-
ból formázza meg a figu-
rát, mintha szobrot készí-
tene. A délelőtti kellemes 

beszélgetés során min-
denki szabadon kérdez-
hetett, így igazán barát-
ságos légkör alakult ki, 
ahol a tortaművészet és 
a sütemények világáról 
mesélt a gasztroművész.

A tortatervező leg-
inkább az art deco stí-
lusához vonzódik, iga-
zi örömforrás számára, 

hogy ínycsiklandó for-
mában tudja megvalósí-
tani a fejében megszü-
lető képeket. Első al-
kotásaként egy stylist-
oknak tartott worksho-
pon készített olyan min-
tát piskótalapra, amelyet 
a résztvevőknek „fel kel-
lett öltöztetni”, akár egy 
kifutóra szánt divatmo-

dellt. Az elkészült mar-
cipánképet egy lakbe-
rendező ismerőse foglal-
ta aranyozott képkeretbe, 
hiszen a marcipán nem 
romlik, időtálló alap-
anyag. Ma már Ráchel 
büszkén meséli, hogy 
többek között két berli-
ni hotelbe is tőle kértek 
marcipánból dekorációt.

Bár a tortacsodák 
könnyednek tűnnek, 
mérnöki precizitás áll 
mögöttük. Ráchel min-
den sütő-főző háziasz-
szonyt a szabad fantázi-
álásra buzdít, ám arra is 
figyelmezteti, hogy az 
ötlet megvalósításakor 
valódi munkának kell 
kezdődnie, mindennek 
patikamérlegen kimért 
arányokkal kell az össz-
hangot szolgálnia. Imád-
ja megélni a kreativitást, 
de a konyhában bizony 
már a bögréé és a mér-
legé a főszerep, ahogyan 
minden háziasszony ese-
tében.

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

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

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

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

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

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

Kossuth- és kétszeres já-
szai Mari-díjas, érdemes és 
kiváló művész volt Sinkovits 
Imre színművész, a Nemzet 
Színésze. Nevét utca őrzi 
Csillaghegyen. 

S inkovits Imre 1928. 
szeptember 21-én 

született. Vas megyei, 
horvát származású. Sin-
kovits Jenő vendéglős 
és Göndöcs Terézia el-
sőszülött fiúgyermeke-
ként látta meg a napvi-
lágot Kispesten. Óbu-
dán az Árpád Gimnázi-
um diákja volt. Az isko-
lában egész életére szóló 
élményekben volt része. 
Itt lett cserkész, ami ki-
töltötte ifjúsága minden 
percét. Több családtag-
ját elvitték az „oroszok”, 
sőt magának Sinkovits-
nak is háromszor kellett 
megszöknie tőlük, mivel 
málenkij robotra akar-

ták fogni. 1945 őszén új-
ra indult a tanév az Ár-
pád Gimnáziumban. 
1947-ben érettségizett, 
majd felvették a Színi-
akadémiára. Játszott töb-
bek közt a Belvárosi, az 
Ifjúsági és a Nemzeti 
Színházban. 

Gombos Katalin szí-
nésznő kollégájával sze-
relem szövődött köztük, 
1951-ben kötöttek há-
zasságot. Halálukig Bel-
ső-Óbudán éltek. Gyer-
mekeik: Sinkovits-Vitay 
András (1952) és Sinko-
vits Mariann (1954) szín-
művészek.

Kiemelkedő tehetsé-
ge mindenhol kifejezés-
re jutott, sorra vitte si-
kerre szerepeit. Az áttö-
rést Madách Imre Mózes 
című darabjának fősze-
repe jelentette számá-
ra. Mózest, olyan drá-
mai erővel játszotta el, 

hogy a bemutatótól szá-
mítva 22 éven keresz-
tül, 700-nál is több alka-
lommal lépett fel ebben 
a szerepben. 

1956. október 23-án 
Sinkovits Imre tízezres 
tömeg előtt szavalta el 
a Nemzeti dalt a Petőfi-
szobornál, az esemény az 
’56-os megmozdulás jel-
képe lett. Egy időre „fél-
retették”. Később megen-
gedték neki, hogy a Jó-
zsef Attila Színházban 
újra játsszon. 1963-ban 
engedték vissza a Nem-

zeti Színház társulatá-
ba, amelynek évtizede-
ken át meghatározó tagja 
lett. Élete a színház volt, 
de emellett számos film-

ben is szerepelt. Egyik 
leg ismertebb filmszerepe 
A tizedes meg a többiek 
felejthetetlen alakítása. 
Munkahelyét, a Nemzeti 
Színházat 2000-től Pes-
ti Magyar Színházra ne-
vezték át. Itt játszott ha-
láláig.

A színészlegenda 2001. 
január 18-án, 72 évesen 
hunyt el. Az Óbudai Te-
metőben helyezték örök 
nyugalomra 2001. febru-
ár 2-án. 

Sinkovits Imre posztu-
musz Óbuda-Békásme-
gyer Díszpolgára. Nevét 
a polgármesteri hivatal 
márványtáblája is őrzi. Sz.

Utcáink, tereink névadói

Sinkovits Imre

Nyári Oratórium a Szaléziaknál 
„Családom a bázisom” a mottója az óbudai Szalé-
ziaknál tartott Nyári Oratórium napközis tábornak, 
ahová alsós és felsős diákokat várnak. Mi a Nyá-
ri Oratórium? Játék és sport, kézműves foglalko-
zás, imádság, séták és kirándulások, versenyek, 
tánc, műhelyek, strandolás, vízi akadályversenyek 
és sok-sok kaland. Időpont: augusztus 21-25. Hely-
szín: Bécsi út 175. (Információ: nyarioratorium@
gmail.com illetve www.facebook.com/ObudaiSzale-
ziak; Jelentkezés: www.obudaiszaleziak.hu)
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„ez sör! A serneveléstől a 
sörgyárig” címmel nyílt idő-
szaki kiállítás a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumban.

A tárlat, amely a ha-
zai sörfőzés és -fo-

gyasztás történetét mu-
tatja be, olyan kérdé-
sekre kíván választ ad-
ni, mint hogy kik és ho-
gyan főztek sört Ma-
gyarországon; miért 
Kőbánya vált a magyar 
sörgyártás fellegvárává; 
bor- vagy sörivó-e a ma-
gyar; polgári vagy mun-
kásital-e a sör? 

A látogatók megismer-
hetik honfoglaló őseink 
italkultúráját, a középko-
ri sernevelőket, a német 
és cseh sörfőzőket, az 
ipari sörgyártás kezde-
teit és legnagyobb üze-
meink történetét, az ál-

lami sörfőzést, és a nap-
jainkban működő kis-
üzemi főzdéket. Emel-

lett kiderül, hogyan ké-
szül a sör, miként lesz az 
árpából maláta, mi a kü-
lönbség az alsó- és felső-
erjesztésű sörök között. 
Végül választ kaphatnak 
arra is, hogy a polgárság 
vagy a munkásság ked-
velt itala volt-e a sör, ho-
gyan irányították ezt a 
propaganda különböző 
eszközeivel. 

Az MKVM és a Kun-
szentmártoni Helytörté-
neti Múzeum közös ki-
állítása október 15-ig te-
kinthető meg. (Cím: Ko-
rona tér 1.)              B. Z.

A sörgyártás története

A közel 50 ezer fo-
rint értékű ado-

mány meglepte a szerve-
zet munkatársait. A jár-
művet a Hajléktalanokért 
Közalapítvány igazgató-
ja, Varga Péter és kollé-
gája, Czira Levente vette 
át. Ők akkor vették észre 
az adományt, amikor fel-
nyitották a Suzuki cso-
magtartóját. Varga Pé-
ter meghatódott az aján-
déktól és elmondta, hogy 

az élelmiszerek nagy ré-
szét alapanyagként fog-
ják használni a Szobi ut-
cában található szállásuk 
konyháján. Ezáltal nagy 
hányadában beteg haj-
léktalanokhoz kerülhet 
majd élelem.

Az alapítvány koráb-
ban már vásárolt autót a 
Duna Autó Zrt.-től, ak-
kor egy pályázaton 13 
járművet vehettek át és 
adhattak tovább hasz-

nálatra. Tekintettel ar-
ra, hogy az alapítvány 

országos feladatokat lát 
el, az autó nagy segít-

ség lesz a további sikeres 
munkavégzéshez.

Élelmiszerrel töltötték fel a csomagtartót 

Fotó: Assay Péter

A Hajléktalanokért Közalapítvány nemrég Suzuki SX4 S-
Cross típusú személyautót vásárolt a Duna Autó zrt.-től. A 
családi vállalkozásként működő kereskedés a jármű átadá-
sára meglepetéssel készült, ugyanis tartós élelmiszerekkel 
vásárolta tele a 430 literes csomagtartót. Az ötlet a Duna Au-
tó zrt. dolgozóitól származik, akik elhatározták, valamilyen 
módon hozzájárulnak a közhasznú szervezet munkájához. 

HAHOTA
- Mi a villamos többes száma?
- Villák mosnak.

* * *
A fizika tanár felelteti Pistikét. - Na, Pistike, légy-
szíves mutasd be nekem az ampermérőt! Mire 
Pistike: - Tanár úr, bemutatom az ampermérőt, 
ampermérő-tanár úr. Kérem ismerjék meg egy-
mást.

* * *
- Apu, eltűnt a kanári a kalitkából!
- Aha, most már értem, hogy miért fütyül a macs-
ka.

* * *
- Holnap csak neked fogok játszani! – mondja az 
ifjú zongoraművész a szerelmének.
- Jaj, ne légy már ennyire pesszimista – feleli a 
lány. - Lehet, hogy még egypáran eljönnek. 

* * *
Tengerparti szállodában kérdezi a vendég a por-
tást.
- Szabad itt az öbölben fürdeni?
- Persze.
- És biztos, hogy nincs itt cápa?
- Egészen biztos. Ahol krokodil van, ott sosincs 
cápa. 

* * *
- Apu, mi az a tőzsde?
- Tegyük fel, hogy veszel egy tyúkot, ami aztán to-
jást tojik. A tojásból kikel a csibe, a csibéből tyúk 
lesz, az megint tojást tojik, abból tyúk lesz, és az 
megint tojik. Egyre és egyre csak több tyúkod és 
tojásod van, majd egyszer aztán jön az árvíz és 
minden tyúkot elvisz. Na, akkor azt mondod: Ir-
gum-burgum, kacsát kellett volna venni! Na, ez a 
tőzsde.

* * *
A rendőrségen megszólal a telefon: 
- Segítség! Meg akarnak gyilkolni!
- Kicsoda?
- Egy fekete macska!
- Na ne szórakozzon velem! Kicsoda ön?
- Pityuka vagyok, a papagáj.

Fő tér

Fotó: Antal István
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Rendelésiidő-változások
A Szent Margit Rendelőintézet tájékoztatója a nyári rende
lésiidő-változásokról.
A Tüdőgondozó és Tüdőszűrő Állomás nyári rendelési ideje 
(2017. szeptember 4-ig): a Tüdőgondozó nyári rendelési ide-
je 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 au-
gusztus hónapban a péntek délutáni rendelések elmaradnak; 
8-14 óra között van csak rendelés.

Óvodapedagógusi munkahelyek 
A gyermeksziget Montessori Óvoda pályázatot hirdet 3 fő 
óvodapedagógus részére. Feladatkör: óvodai nevelés, isko-
lai előkészítés. Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú vég-
zettség, büntetlen előélet. Előnyt jelent: Montessori módszer-
ben szerzett tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó 
iratok: részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; vég-
zettséget tanúsító okiratok másolata; 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés határozatlan időre szól, 4 
hónapos próbaidővel. Illetmény és egyéb juttatások a Kjt. sze-
rint. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan, az ál-
láshelyek betöltéséig. Az állás betöltésének ideje: elbírálás 
után azonnal, illetve augusztus 1. A pályázat kiírója: Gyermek-
sziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda, 1039 Kelta utca 
8. Telefon: 250-4631, 454-7210; e-mail: kelta-o@kszki.obuda.
hu. A pályázat felelőse: Véghné Törő Alíz tagóvoda vezető és 
Stefán Mariann  óvodavezető.
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Fo gA DÓ ÓRA. Zsigakár 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 önkormányzati kép-
viselők 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.)

Könyvvásár a Platánban
Az Óbudai Platán Könyvtár könyvvásárral várta  régi és új olvasóit  június 
13-án. A használt, de jó állapotú könyveket 100 forintos egységáron vásá-
rolhatták meg. A kínálatban a nagy klasszikusoktól kezdve a gyermekköny-
veken, útikönyveken át a szótárakig minden megtalálható volt. Mindenki 
kedvére böngészhetett és válogathatott,  több száz kötet várta új olvasóját
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