
A békásmegyeri piac és közösségi tér 
kivitelezésével és a Holdudvar park 
fejlesztésével kapcsolatos friss infók.

Az augusztus 8-án kezdődő Sziget 
Fesztiválon újra KönyvMegálló várja 
az olvasás szerelmeseit.

A csillaghegyi mentőállomást támogat-
ják nevezési díjaikkal azok, akik részt 
vesznek az augusztus 11-ei úszáson.
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Kormánytámogatással újulnak meg a szakrendelők

Az Egészséges Budapest Programban a kormány 5,1 milliárd forinttal támogatja a Szent Margit Rendelőintézet szakrendelőinek felújítását, az épületek kor-
szerűsítését, az orvostechnikai és informatikai eszközök cseréjét – jelentette be a békásmegyeri Csobánka téri járóbeteg-szakrendelő előtt július 16-án tar-
tott sajtótájékoztatón Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő, Nagy Anikó egészségügyért felelős államtitkár és Bús Balázs polgármes-
ter. A beruházás kapcsán a helyi kezdeményezések és a kormányzati szándékok összehangolásának jelentőségét hangsúlyozták            Tudósítás a 3. oldalon

Óbudai Továbbtanulási Támogatás
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata meghirdeti az Óbudai Továbbtanu-
lási Támogatási pályázatot a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók 
számára, a 2018/2019-es tanév első és második félévére vonatkozóan. 
A beadási határidő: 2018. augusztus 1-től 10-ig.     Felhívás a 7. oldalon

Muzsika az Óbudai Társaskör kertjében   
Anima Musicae koncert július 30-án • Bécsi esték augusztus 1-jén • Budapest Ragtime Band augusztus 2-án 
• Snétberger Ferenc (gitár) és Tony Lakatos (szaxofon) augusztus 5-én az Óbudai Társaskör kertjében. Kezdés: 20 órakor

Múzeumba nyáron is!
Újdonság az önkormányzat nyári táboraiban, hogy a gyerme-
kek több kerületi múzeum foglalkozásán is részt vehetnek. Az 
Óbudai Múzeumban például, a „Játék a városban” című kiállí-
táson játéktörténelemmel ismerkedhetnek.   Bővebben a 6. oldalon

Fotó: Antal István
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A Szent Margit Kórház Moz-
gásszervi Rehabilitációs 
Osztályának felújítási mun-
kálatai június 25-ével meg-
kezdődtek. Ennek részeként 
a közösségi vizesblokkot 
teljesen felújítják, egy moz-
gássérültek számára hasz-
nálható fürdőszobát, ezzel 
egy időben személyzeti vi-
zesblokkot és zuhanyzót is 
kialakítanak.

A felújítások emellett 
több más osztályt 

is érintenek, hiszen meg
újul az onkológiai osz
tály főnővéri- és gyógy
szer szobája, valamint a 

héten elkezdődött a kró
nikus belgyógyászati 
osztály tisztasági festése 
is. Ezen az osztályon ki
sebb karbantartási mun
kálatokat is elvégeznek a 
műszaki osztály szakem
berei (pl.: törülköző tar
tók cseréje, mosdó csap
telepek cseréje, armatú
rák pótlása és cseréje, il
letve a folyosói ágysáv 
teljes felújítása).

A felújítási munkála
tok ideje alatt az osztá
lyokon zavartalanul fo
lyik a betegellátás.

A Szent Margit Kórház több osztályán 
felújítási munkálatok kezdődtek

A Szent Margit Kórház 
Szülészeti Osztályának 
munkatársai szülésre felké
szítő programokat, beszél
getéseket szerveznek gyer
meket váró párok részére. 
Ezek időpontjai és témái:

• minden hónap első 
csütörtök, 16 óra – Hus-

hegyiné Kovács Györgyi 
szülésznő és az osztály 
orvosai tartanak előadást 
a szülésről, az apák sze
repéről, a gyermekágyas 
időszakról és az osztály 
működéséről; 

• minden hónap har-
madik csütörtök, 16 óra 

– gyermekorvosaink és 
védőnőink beszélnek az 
újszülött fogadásáról, a pi
ci baba ellátásáról, az új
szülött osztály rendjéről; 

• minden hónap ne-
gyedik csütörtök, 16 
óra – Bálint Viktória és 
Krum Zsófia tanácsadó
ink segítenek a szoptatási 

és babatáplálási kérdések 
megválaszolásában. 

Bejelentkezni nem 
szük séges, és a felkészí
tők után kis csoportok
ban szülőszoba látoga
tására is lehetőség van. 
Munkaszüneti és ünnep
napokon a meghirdetett 

programok elmaradnak. 
Egyéb információval az 
alábbi számon állnak az 
osztály dolgozói az ér
deklődők rendelkezésé
re: 06-20/979-0443. Az 
előadások helyszíne: „A” 
épület I. emelet, „sze
mélyzeti étterem”.

Szülésfelkészítő programok a szülészeti 
és nőgyógyászati osztály munkatársai szervezésében

Véradások augusztusban
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szerve-
zete augusztusban szervezett véradásainak hely-
színei és időpontjai.
Augusztus 1. (szerda) 14-18 óráig: Esernyős-Óbu-
dai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont (Fő 
tér 2.). • Augusztus 2. (csütörtök) 14-19 óráig: Óbu-
da Auchan parkoló, kamion (Szentendrei út 115.). 
• Augusztus 10. (péntek) 9.30-14 óráig: Óbudai Va-
gyonkezelő (Mozaik utca 7.). • Augusztus 23. (csü-
törtök) 14-18 óráig: Symbol (Bécsi út 56.). • Au-
gusztus 27. (hétfő) 14.30-18.30 óráig: Szent Margit 
Kórház (Bécsi út 132.).
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Folytatás az 1. oldalról
Varga Mihály pénzügyminiszter, ország
gyűlési képviselő úgy fogalmazott: a ma
gyar belpolitikában folyamatos a vita az 
egészségügyi kiadásokról. Az is igaz, hogy 
az egészségüggyel soha nem lehet teljesen 
elégedett senki. Mindig van hova fejlőd
ni. Az ország lehetőségeihez mérten a kor
mány igyekszik egyre többet költeni erre a 
célra. Programjukban kiemelt helyen sze
repel a terület fejlesztése. Az Országgyűlés 
elé terjesztett költségvetési törvényjavas
latról szólva elmondta: terveik szerint 191 
milliárd forinttal több forrás jut 2019-ben, 
mint az idén. 

Hangsúlyozta  Az államháztartás egészét 
tekintve 647 milliárd forinttal fordítunk töb
bet az ágazatra, mint 2010-ben, a kormány
váltás előtti vezetés. A cél az ellátás szín
vonalának javítása, az emberek egészségé
nek visszaadása. A másik oldalról lényeges, 
hogy lehetőségeihez mérten tegyen min
denki többet a betegségek megelőzéséért. 
Lényeges, hogy az egészségügyben dolgo
zók érzékelhetik, a fejlesztések során nem
csak épületeket újítanak fel, gépeket szerez
nek be, hanem a munkájukat is egyre job
ban megbecsülik.

Több mint 5 milliárd forintból 
újul meg a két szakrendelő
Bús Balázs polgármester jelezte, hogy az 

egészségügyi alapellátás biztosítása túlmu
tat a kerület határain. A helyi egészségügyi 
fejlesztési célokat az Örlős Endréről elne
vezett népegészségügyi programban fog
lalták össze. Megvalósítása mindenekelőtt 
a betegségmegelőzést szolgálja. Ezt jelení
ti meg az Egészségkörút Óbudán elnevezé
sű szűrőprogram-sorozat, a 21 ingyenesen 
használható köztéri fitneszpark, valamint a 
tömegsport-rendezvények és a sportklubok 
támogatása is. 

A betegeket a Szent Margit Rendelőinté
zet szakrendelői mellett a háziorvosi háló
zat látja el. Fenntartóként az önkormányzat 
vezetése látja, hogy ezeken az épületeken 
milyen felújításokra van szükség. A tavalyi 
évben közel 440 ezren keresték fel a szak
rendelőket, ebből 359 ezren voltak óbudai
ak, ugyanakkor valamivel több mint 22 ezer 
beteg más budapesti kerületekből, míg a to
vábbi ellátottak, több mint 38 ezren az agg
lomerációból, például Ürömről, Budaka
lászról érkeztek.

A mintegy 5,1 milliárdos állami támoga
tásnak köszönhetően a Szent Margit Rende
lőintézet Vörösvári úti és Csobánka téri te
lephelyeinek felújítása, az épületek gépé
szeti és műszaki korszerűsítése, orvos-tech
nológiai és informatikai eszközpark cseréje 
is megvalósulhat. Az önkormányzat ehhez 
480 millió forinttal járult hozzá, így való
sulhatott meg a Csobánka téri szakrendelő 
energetikai korszerűsítése, homlokzati szi

geteléssel és a nyílászárók cseréjével – tette 
hozzá Bús Balázs.

Budapest történetének
legnagyobb kórházfejlesztési 

programja zajlik
Budapesten és Pest megyében folytatódik 

a nagyléptékű beruházás- és fejlesztéssoro
zat, az Egészséges Budapest Programban 
(EBP) – jelentette be Nagy Anikó, az Em
beri Erőforrások Minisztériumának egész
ségügyért felelős államtitkára, aki hangsú
lyozta, hogy 2017-ben Budapest történeté
nek legnagyobb kórházfejlesztési program
ja kezdődött el.

Elmondta: 2010 után az egészségügy
ben a rendszerváltás utáni legjelentősebb, 
több mint 500 milliárdos fejlesztést hajtot
ták végre, amelynek részeként országszer
te kórházak és rendelők újultak meg, azon
ban a legkomolyabb beruházások az úgyne
vezett konvergencia régiókban, vagyis Bu
dapesten és Pest megyén kívül valósultak 
meg. A fővárosi intézményhálózat 4 milli
ónál több embert lát el, akik szintén megér
demlik a jobb körülményeket. Ezért a kor

mány koncentrált 
fejlesztés mellett 
döntött, ami kiter
jed az infrastruk
túra és az eszköz
állomány megújí
tására is.

Az Egészséges 
Budapest Program
ban a következő 
években 700 mil
liárdos beruházást 
valósítanak meg a 
fővárosi és a me
gyei kórházakban. 
Csak orvosi eszkö
zök vásárlására 42 

milliárd forint jut jövőre, a következő évek
ben megépítenek három centrumkórházat 
Budapesten, valamint hét önálló szakrende
lőt és további huszonöt kórházat fejleszte
nek jelentősen. Folyamatosan javítják az el
látás színvonalát is, az intézmények új ké
szülékeket kapnak. A cél a betegek elége
dettségének növelése. 

Az államtitkár közölte, hogy a Szent 
Margit Rendelőintézet egyik telephelyét 
(a Laktanya utcai tüdőgondozót) megszün
tetve, annak funkcióit egy másik helyszín
re viszik, így a beruházás végére koncent
ráltan, három helyett két telephelyen oldják 
meg az ellátást.

A kormányhatározat szerint a most indu
ló 5,6 milliárd forint teljes bruttó értékű fej
lesztés várható eredményeként javul a be
tegelégedettség és csökken a várakozási 
idő. A legfontosabbnak azonban azt nevez
te, hogy mérséklődhetnek az idősek morbi
ditási, mortalitási mutatói a szív-érrendsze
ri és mozgásszervi problémák tekintetében. 
Az egészségnyereség számszerűsíthető lesz 
– jelentette ki az államtitkár.

Sz. Cs.

Kiemelt helyen az egészségügyi beruházások

Kormánytámogatással újulnak meg a szakrendelők

Fotó: Antal István
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Az ingyenes Fő téri koncer-
tek sora a Hot Jazz Band jú-
lius 13-ai nagysikerű kon-
certjével folytatódott. 

A harmincadik szü
letésnapját ünnep

lő zenekar leginkább a 
korai jazz és a két világ
háború közötti magyar 
könnyűzenei cseme
gék, valamint a közön
ség kedvenc Karády-, 
Kabos-, Jávor- és Lata
bár-filmek zenéinek kor
hű megszólaltatójaként 
ismert. A bátrak – és jó 
páran voltak ilyenek – 
táncra is perdülhettek 
nosztalgiázás közben a 
Fő tér macskakövén.

Ahogy mondani szo
kás, annyian vol

tak, hogy egy tűt sem le
hetett leejteni a Fő téren 

július 20án este, amikor 
a vígszínházi fiúzenekar 

lépett színpadra az Óbu
dai Nyár kulturális ren
dezvénysorozatában.  

A csapat a Vígszínház 
121. születésnapján ad
ta első koncertjét. A zene
kar mindannyian a Dés
GesztiGrecsó: A Pál ut
cai fiúk című nagysikerű 
zenés darab vígszínházi 
ősbemutatójának szerep
lői. Egyre bővülő reperto
árjukon helyet kap A Pál 

utcai fiúk számai mellett 
több legendás vígszínházi 
sláger, népszerű Presser-
dal, és néhány kedvenc a 
hazai és külföldi klasszi
kus rock világából. Iga
zi örömzene hangzott el a 
Vígszínház művészeitől, 
a közönség óriási ováci
ójától kísérve. A zene
kar tagjai: Wunderlich Jó
zsef, Ember Márk, Zoltán 
Áron, Medveczky Balázs, 
és a zenekarvezető: Feszt-
baum Béla.

Ingyenes koncertek a Fő téren

Hot Jazz Band – Nosztalgia a macskakövön

Queen Real Jazz
Főhajtás a Queen élet-
műve előtt július 27-én 
19 órai kezdettel az óbu-
dai Fő téren. A legendás 
Queen együttes dalai jaz-
zes előadásban csendül-
nek fel. Közreműködik: a 
Budapest Jazz Orchest-
ra, Wolf Kati, Csordás Le-
vente és Kocsis Tibor.

A Grund – A vígszínházi fiúzenekar koncertje

Szindbád-Óbuda
Válogatás a III. Óbudai Képzőművészeti Tárlat 
anyagából: augusztus 31-ig látható az Óbudai Pro-
menádon az a szabadtéri kiállítás, mely válogatást 
mutat be az önkormányzat által tavaly meghirde-
tett képzőművészeti pályázatra beérkezett művek-
ből. Ennek témája Szindbád, Krúdy poétikus hőse, 
aki számos történetével kötődik a régi Óbudához.

Akvarellek a Rómairól
Randevú a Rómain - akvarell kiállítás július 2-től 31-
ig az Óbudai Platán Könyvtárban. Rab-Kováts Éva, 
az Óbudán élő művész-rajztanár légiesen könnyed 
akvarelljei a Római-partról készültek, de „Vizek bé-
kessége” című sorozatából is láthatnak néhány ké-
pet a Tisza és a Balaton szépségeit is felvillantva. 
(Cím: Arató Emil tér 1., bejárat a Kadosa utcáról.)

Rómeó és Júlia a 3K előtt
Shakespeare ősi viszállyal dacoló szerelmeseinek 
történetét népszerű dalok, sok tánc és egy pazar ál-
arcosbál forgataga tette varázslatossá utcaszínhá-
zi előadásban a Kaszásdűlői Kulturális Központ (3K) 
előtti téren. A produkciót nagyszerű szereposztás-
sal, Döbrösi Laura és Márfi Márk főszereplésével, 
Dicső Dániel rendezésében láthatta a közönség az 
Óbudai Nyár programjában, a Pethe Ferenc téren.Az oldalt összeállította Klug Miklós

Fotó: Zumpf András
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Mint arról előző lapszámunkban hírt adtunk: a 
képviselő-testület július 12-ei rendkívüli ülésén 
egyhangúlag megszavazta a lakosok nyugalmát 
zavaró Beer Bike-ok kitiltását a kerületből. Dön-
töttek továbbá pályázati részvételről és feladat-át-
csoportosításról is.

A z ülésen a képvise lők egyhangúlag tá-
mogatták Bús Balázs polgármester 

előterjesztését a sörbiciklik kitiltására vo
natkozóan. Július 13-tól hatályos a közös-
ségi együttélés szabályairól szóló rende-
let erre vonatkozó része. Lényeges, hogy a 
szabályozás nem csak a járművek haszná
lóit, hanem azok üzemeltetőit is szankcio
nálja: a hatályba lépett rendelet szerint he
lyi szabályszegésnek minősül, és minimum 
50 ezer forint helyszíni bírsággal sújtható
ak a sörbiciklizők, illetve azok a kölcsön
zők, bérbeadók, akik nem tájékoztatták bi
zonyíthatóan, előzetesen, írásban a szolgál
tatást igénybe vevőket a helyi tilalomról.

A készülő közösségi együttélés szabálya
iról szóló rendelet kiegészítésére azért volt 
szükség, mert az elmúlt időszakban több 
bejelentés érkezett a polgármesteri hivatal
hoz és személyesen Bús Balázs polgármes
terhez a Hajógyáriszigeten hirtelen, tucat
jával megjelenő és ordenáré viselkedést ta
núsító sörbiciklisekkel kapcsolatban.

Átcsoportosított 
városüzemeltetési feladatok

Szavaztak a képviselők egyes városüze
meltetési feladatok átcsoportosításáról az 
önkormányzat intézményei között. Szep
tembertől többek közt az önkormányzat ke
zelésében lévő közutak fenntartása, üze
meltetése (kátyúzás, szőnyegezés, szerke
zet megerősítés), út- és járdaépítések mű
szaki ellenőrzése, ezek karbantartása, a 
park és zöldterületfenntartás, gyomtala
nítás, a kutyafuttatók fenntartása, kutyaürü

léktárolók kihelyezése és ürítése a közterü
letfelügyelet feladatkörébe tartozik.

TÉR_KÖZ-zel 
is szépülő parkok

Az elmúlt években több közterület-fejlesztés 
valósult meg a kerületben a Fővárosi Önkor
mányzat TÉR_KÖZ pályázata támogatásával. 
Ilyen többek között a nemrég átadott Boldog 

Sándor István park 
vagy a jelenleg is zaj
ló Holdudvar park 
megújítása. 

A főváros vezetése idén is meghirdet
te a TÉR_KÖZ pályázatot, melynek „A” 
programjában Óbuda-Békásmegyer Ön
kormányzata a Belső-Óbuda kerékpáros 
és gyalogosbarát fenntartható közleke-
désfejlesztése, valamint a Kaszásdűlő ut-
ca-Szérűskert utca menti közterületek és 
intézmények közösségi célú fejlesztése, 
funkcióbővítése témájában; a „B” prog
ramban pedig a Kiscelli kastély környe-
zetének közösségi célú rehabilitációja té
májában nyújt be pályázatot a képviselők 
döntése értelmében.

„Az itt élők nyugalma érdekében”
- Látható, hogy miután több belvárosi kerületből kiszorultak a Beer Bike-okat szervező 
cégek és a tevékenységük, új helyszínek után nézve kerületünket találták ideálisnak. A 
panaszok most a Hajógyári-szigeten táborozó gyermekek szüleitől, az ott található ját-
szótéren tartózkodó kisgyermekes családoktól, sportszervezetektől és szabadidejüket 
ott töltő idősebbektől érkeztek. De ha nem lépünk időben, a jelenség a Római-parton 
és a kerület egyéb pihenőpontjain is felbukkanhatott volna. Úgy ítéltem meg, hogy a pa-
naszok jogosak, és mivel a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletünk még 
szeptember 30-ig társadalmasítás alatt van, most volt alkalom ezt kiegészíteni, és az itt 
élők nyugalma érdekében azonnal hatályba léptetni - mondta Bús Balázs polgármester 
az elfogadott előterjesztése kapcsán.

Rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület

Kitiltották a sörbicikliket Óbudáról

Holdudvar park látványterv
Fotó: Antal István
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Júliusban megkezdődtek az 
önkormányzat nyári napkö-
zis táborai, amelyek évről 
évre két helyszínen várják 
az ott táborozó gyerekeket.

Idei újdonság, hogy a tá
borozó gyerekek több 

kerületi múzeum, így az 
Óbudai Múzeum múze
umpedagógiai foglalko
zásain vehetnek részt a tá
borok ideje alatt. A „Já
ték a városban” című ki
állításon igazi játéktörté
nelem várja őket, de be
pillanthatnak a Goldber-
ger Textilipari Gyűjte-
ménybe is. Ezeréves idő
utazáson ellátogatnak az 
Aquincum Múzeumba, 
ahol megismerkedhetnek 
az antik kultúrával és szo
kásokkal. Már visszaté
rő időtöltés a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum program
ja (képünkön: ismerke-
dés a marcipánkészítés-
sel), ahol a gyerekek sa

ját kezűleg készíthetik el a 
kedvenc fagyijukat a nyá
ri melegben. Az Óbudai 
Platán Könyvtár új Ezüst
hegyi Könyvtárának szer
vezésében a gyerekek a 

könyvtárakkal ismerked
hetnek meg.

Tavaly nagy sikert arat
tak a tematikus napok, 
így idén kalózbirodalom, 
kincskeresés és hagyo

mányőrző játékok, betyár
kodás várják a gyerekeket. 
A táborban mindennapo
sak a különféle ügyességi 
játékok, kézműves foglal
kozások, a gyerekek hét

ről hétre megcsillanthat
ják, ki miben tehetséges a 
Ki mit tud? játékon.

Mindkét helyszín, így a 
Laborc utcai és a Kiserdei 
nyári napközis tábor remek 
lehetőséget kínál a sza
badidő hasznos eltöltésé
re.  Egyre nagyobb sikerrel 
szerepelnek a sportprogra-
mok, amelyek a Kiserdei 
táborban a Duna közelsége 
miatt a vizes sportokon va
ló részvétel lehetőségével 
is gazdagodnak. A legnép
szerűbbek a kajak, a sár
kányhajózás és az evezés. 

Az ÓbudaBékásme
gyer Védőnői Szolgálat 
együttműködésével a gye
rekek hétről hétre megis
merkedhetnek az egész-
séges táplálkozás és élet-
mód alapjaival. 

A Budapesti Rendőr-
főkapitányság szakembe
reinek közreműködésével 
elsajátíthatják a KRESZ 
és a kerékpáros közleke-
dés szabályait.

Rászoruló gyerekek élmé-
nyekkel teli hetétől volt han-
gos június közepén az Óbu-
dai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központ 
Víziorgona utca 7. szám 
alatt lévő RING (Reintegráci-
ós Ifjúságnevelési Gócpont) 
Közösségi Tere. 

Az ingyenes óbudai 
napközis tábor cél

ja az volt, hogy a szak
emberek nyáron se en
gedjék el az egész évben 
idejáró gyerekek kezét 
és tartalmas szabadidős 
programot biztosítsanak 
számukra az otthoni tv-
nézés vagy a lakótelepen 
való csellengés helyett. 

Farkas Katalin és Ha-
lász Hanga vezették a 
tábort. A lelkes kollé
gák színes belső és kül
ső helyszíni programok
kal varázsolták szebbé 
a nyári szünidő első he
tét. A kikapcsolódás mel
lett húsz kis táborozó na

pi négyszeri étkezést, 
friss gyümölcsöt és per
sze édességet is kapott a 
Magyar Élelmiszerbank, 
az Erzsébet, a Kárpát
medencei Gyermekekért 
Alapítvány jóvoltából. 

Színes 
tábori napok

A táborban az első nap 
délelőttjén, hétfőn termé
szetesen a megérkezé
sé, ismerkedésé volt a fő
szerep. Délután a Csodák 
Palotájába látogattak a 
gyerekek, ahol sok hasz
nos, érdekes ismerethez 
juthattak szemléletes, já
tékos formában. 

A táborvezetők kedd
re strandolást terveztek 
a pünkösdfürdői strand
fürdőbe és ez az időjárást 
tekintve nagyon jó vá
lasztásnak bizonyult. A 
gyerekek nagyon élvez
ték a vizet, sokat úsztak, 

csúszdáztak, ugráltak, 
labdáztak. A forró nyári 
napot egy kiadós fagyi
zással zárták.

Csúszdapark
A Hajógyáriszigeten 

kalandozhattak szerdán 
a táborozók. A csúszda
parkban remekül érezték 
magukat. Bunkert építet
tek, sokat sétáltak a zöld
ben is, de nem maradt el 
a beszélgetés és persze a 
fagylaltozás sem. Ismét 

sok élménnyel gazda
godtak a gyerekek! 

A csütörtök a „há-
zunk tája” csinosításá-
nak jegyében telt. A kö
zösségi tér bejárati ajta
jára és az ablakokra nyári 
üvegmatricákat terveztek 
és festettek a fiatalok, így 
még inkább magukénak 
érezve azt. Jutott idő ar
ra is, hogy vagány tenge
rész karkötőket is készít
senek maguknak. Dél
után újra megjött a jó idő, 

ezért ismét a pünkösdfür
dői strandon csobbantak 
és hűsöltek a táborozók. 

Lovas élmények
A pénteki, utolsó na

pon is soksok színes él
ményről gondoskodtak 
a táborvezetők. A Bé
kás-tónál lovas kocsi
kázás és lovaglás kez
dődött Sebestyén Péter 
óbudai vállalkozó lovas 
szekerével és pónilová
val. Egész héten várták 
a táborba járók, hogy ló
ra pattanhassanak. Sok 
gyerkőcnek ez volt az el
ső ilyen élménye. Miután 
mindent megtudtak, amit 
csak lehetett a lovakról, 
kedvükre szeretgethet
ték őket, a végén pedig 
gyorstalpalón lovagolni 
is megtanultak a kicsik. 
Ezután egy pizzázás már 
nagyon jól esett az éhes 
csapatnak. A lovaglás 
után a Máltai játszótéren 
számháborúztak. 

Ezután táborzárás kö
vetkezett, ahol közö
sen felidézték az eltelt 
hét eseményeit. A részt
vevők arról számoltak 
be, hogy nagyon sok él
ményre és jó barátokra is 
szert tettek az együtt töl
tött idő alatt. 

Szórakozás, sport, játék 

Múzeumba nyáron is!

Csellengés helyett RING-elés

A tábor nem jött volna létre…
A lelkes kollégák, Farkas Katalin és Halász Hanga 
közreműködése nélkül, illetve a támogatók, a Ma-
gyar Élelmiszerbank, az Erzsébet, a Kárpát-Me-
dencei Gyermekekért Alapítvány adományai nél-
kül. Ezúton is köszönik a táborban résztvevő, rá-
szoruló gyerekek nevében a csodás tábori élmé-
nyeket! Remélik, hogy jövőre is alkalmuk lesz erre!

Fotó: Antal István
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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 nélkül 
4,5 vagy a fölött van és felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében), nappali tagozaton, költségté-
rítéses, teljes idejű alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzés-
ben, egységes osztatlan képzésben folytat-
ják felsőfokú tanulmányaikat;
b) 2012-ben vagy azután tettek 
érettségi vizsgát nappali tago-
zaton és felsőfokú tanulmányai-
kat már megkezdték a fenti felté-
telekkel és átlaguk 3,5 vagy a fö-
lött van és egyidejűleg csak egy 
felsőoktatási intézménnyel állnak 
hallgatói jogviszonyban.
Mindkét esetben:
akinek és a vele közös háztar-
tásban élő, a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 
19.§(4) bekezdés szerinti köze-
li hozzátartozójának az egy főre 
jutó havi – Szt.4.§(1) bekezdés a) 
pontja szerinti – jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegé-
nek 250%-át. (71.250 Ft-ot)

A pályázat benyújtása
A pályázatot Budapest Főváros 
III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának Gyermekvé-

delmi és Családtámogatási Osztályán (1033 
Bp., Fő tér 2. I. em. 20.) írásban, a pályázó 
által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. au-
gusztus 1-10-ig. 

A pályázat kötelező mellékletei
a) kitöltött pályázati űrlap;
b) az igénylő és vele közös háztartásban 
élők jövedelem igazolásai;
c) már megkezdett felsőfokú tanulmányok 
esetén az év végi index hivatalos másolata;
d) 2018-ban érettségizetteknek és először 
felvételizőknek:

da) az érettségi bizonyítvány iskola által hi-
telesített másolata;
db) a felsőfokú képzésre történő felvételről 
szóló hivatalos értesítés.
Részletek a honlapon az alábbi útvonalon érhe-
tők el: http s://obuda.hu/oktatas/tamogatasok-
palyazatok/obudai-tovabbtanulasi-tamogatas/

További felvilágosítás kérhető:
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának Oktatá-
si és Kulturális Osztályán; 1033 Budapest, 
Fő tér 4. fsz.; tel.: 4378-614 (Szathuryné 
Ruszthi Nóra).

Gruber Józsefné Ica nénit 
köszöntötték századik szü-
letésnapja alkalmából.

Az ünnepelt a család 
első gyermekeként 

a Baross utcai Klinikán 
1918. június 20-án látta 
meg a napvilágot. Édes
anyja háztartásbeli volt, 
édesapja állami alkal
mazottként dolgozott az 
egyik minisztériumban. 
Imádott húga, Mária 13 
éves korában agyhártya
gyulladásban halt meg.

Gyermekkorára szere
tettel emlékszik vissza, 
a kelenföldi elemi iskola 
után a VIII. kerületi Prá
ter utcai közösségi iskolá
ban végezte el a polgárit. 
A Mester utcai felsőke
reskedelmi iskolában ta
nult gyorsgépírást, levele
zést és könyvelést, ezt kö
vetően első munkahelye a 
Rózsa utcai Pallas Stadi
um Könyvkiadó volt.

A könyvkiadót 1940-ben 
hagyta ott, majd a hazai 
járműgyártás egyik bás
tyájának tekintett Uh
ri testvérek cégéhez ke
rült, mint bérelszámoló. 

A II. világháború ide
je alatt 1944-ben a bom
bázásoktól tartva Buda
pestről Kismaros egyik 
részébe, Börzsönyliget
be egy nyaralóba költö

zött ki a család. Ica néni 
innen járt be vonattal fá
radhatatlanul mindennap 
dolgozni Budapestre. Rö
vid ideig alkalmazott volt 
a Telefongyárnál is, végül 

1946-ban az Energiagaz
dálkodási Intézetnél he
lyezkedett el, mint mű
szaki rajzoló, innen ment 
nyugdíjba 1975-ben. A 
céggel azóta is jó a kap
csolata, jeles napokon 
sem feledkeznek meg az 
egykori dolgozójukról.

Óbudán 2006 óta él. 
Korához képest jó egész
ségi állapotnak örvend, 
mai napig sokat olvas, 
szeret rejtvényt fejteni, 
főzni, a ház körüli kertet 
rendszeresen gondozza.

ÓbudaBékásmegyer 
Önkormányzata és Bús 
Balázs polgármester ne
vében dr. Gallóné Nagy 
Judit, a polgármesteri hi
vatal szociális szolgálta
tó főosztályának vezető
je köszöntötte Ica nénit, 
akinek további jó egész
séget, és a szerettei köré
ben, boldogságban eltöl
tött éveket kívántak az 
ünnepi eseményen.

100 kerek esztendő

Óbudai Továbbtanulási Támogatás

Fotó: Zumpf András
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A tervezettnél korábban elké-
szültek az 1-es villamos vona-
lán zajló vágányfelújítás első 
szakaszával, ezért a vártnál 
hamarabb elkezdődik a jelen-
leginél kisebb lezárásokkal já-
ró második ütem. Július 22-től 
várhatóan a nyári iskolai szü-
net végéig az 1-es villamos 
Óbuda felől egészen a Népli-
getig, Kelenföld felől pedig to-
vábbra is a Közvágóhídig jár. 

A forgalomkorláto
zás ideje alatt Ke

lenföld vasútállomástól 
a Népligetig a meghosz
szabbított útvonalú 103V 
jelzésű busszal utazhat
nak, a Népliget és az In
fopark között pedig 153V 
számjelzéssel indul ide
iglenes járat. Ebben az 
időszakban változatlanul 

meghosszabbított útvo
nalon, a Népligetig jár a 
153-as autóbusz. A BKK 
továbbra is javasolja a 

megszokottnál sűrűbben 
közlekedő M3-as és M4-
es metró, valamint a 2-es 
villamos használatát. 

Az alternatív utazási le
hetőségek körének bőví
tése érdekében MOL Bubi 
gyűjtőállomást alakítottak 
ki a Népligetnél. Aki szí
vesen kerékpározik, an
nak érdemes a közbrin
garendszert választania, 
az Infopark és a MÜPA 
környékén található MOL 
Bubi gyűjtőállomások kö
rülbelül negyedórás bicik
lizéssel elérhetők. A fővá
rosi közbringarendszer
ről bővebb információ: 
https://molbubi.bkk.hu/.

Óbudáról már a Népligetig jár az 1-es villamos

Egy megállót kihagy az M2-es
Július 28-tól várhatóan augusztus végéig az M2-es metró mindkét irányba 
megállás nélkül halad át a Kossuth Lajos tér állomáson a tavaly lebontott, egy-
kori MTESZ székház helyén létesülő irodaház építési munkálatai miatt. 

H étvégén is dolgoz
nak a Pünkösdfürdő 

utcaSzentendrei útOr
szág út HÉV-átjáró épít
kezésén. Már elkészült a 
nyugati oldalon a járda, 
a buszmegálló és az öb
lözet szegélyezése. Egy 
részen leterítették és be

hengerelték a beton útala
pot is. A munkások véle
ménye szerint 10 napon 
belül végeznek az aszfal
tozással, és meg lehet for
dítani az egyirányúsítást, 
tehát Budakalász felől le
het majd behajtani, és 
használni a HÉV-átjárót.

Jól halad 
a HÉV-átjáró átépítése

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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Az önkormányzat képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy Felcsuti Lászlónak - Óbuda-Békás-
megyer kulturális életének gazdagításáért, a III. 
kerület kulturális örökségeinek megőrzése érde-
kében kifejtett munkájáért, évtizedek óta végzett 
közösségépítő tevékenysége elismeréseként - 
Pro Óbuda-díjat adományoz.

A laudációban a következők hangzottak 
el a díjazottról: „Felcsuti László Ybl-

díjas építész, 1981 óta lakik Óbudán, és az 
elmúlt évtizedekben igen sokat tett a kerü
let közösségi életének gazdagításáért, Óbu
da hegyvidéki részének színes kulturá
lis programokkal való ellátásáért. Óbuda-
Hegyvidékiek Egyesülete elnökeként igazi 
lokálpatrióta, aki fontos feladatának tekin
ti a környezet védelmét, a kulturális örök
ség megóvását. Az általa vezetett egyesü
let építette ki a Jablonka parkot, újította fel 
a Szent Donát kápolnát, a Kiscelli Kereszt
utat és Golgota szoborcsoportot, valamint a 
Szent Vér kápolnát. A felújítások során aktí
van közreműködött a források előteremtésé-
ben, a tervezési és szervezési munkában. 
Az Óhegy-hírek havilap szerkesztőjeként, 
a Hegyvidéken élők lokálpatriotizmusának 
fejlesztésére törekszik. Felcsuti László Óbu
da javára végzett kulturális tevékenységéért 
méltán érdemes a Pro Óbuda-díjra.”

 Ilyen múlttal, több elismeréssel a tarso-
lyában, mit jelent önnek egy helyi díj?

- Nagy örömet szerez, hisz attól a város
résztől kaptam, ahol szeretek élni és dol
gozni, de örömöt szerzett az is, hogy a díj
ra történt előterjesztést - előttem eltitkolva 
- majd háromszáz óbudai, főleg hegyvidéki 
lakos írta alá, s kezdeményezésük meghall
gatásra talált, aminek ők is örülnek.

Önálló város a III. kerület
 Immár négy évtizede él Óbudán, feltehe-

tően ismeri is környezetét, mint a tenyerét. 
Mi tetszik a kerületben, illetve mi ragadta 
meg itt jobban, építészete, vagy természe-
ti adottságai?

- Nem túlzok, de valóban szinte minden 
tetszik itt! Leginkább az, hogy Óbuda olyan 
„város”, ahol megtalálható mindaz, ami
re egy itt élőnek szüksége lehet: a lakásfaj
ták bő kínálata a családi háztól a panelhá
zig, bölcsődéktől az egyetemig, kisboltok
tól a nagy áruházakig, legkülönfélébb állás, 
sportolási és üdülési lehetőségekkel, múze
umokkal, műemlékekkel, régészeti leletek
kel, turisztikai érdekességekkel, játszóte
rekkel, szép parkokkal, és nem utolsósor
ban gazdag kulturális programokkal. Talán 
nem vagyok messze az igazságtól, ha azt 
állítom: Óbuda egy önálló város! Mi kell 
más? Ma is nagyon szeretem a budai Al
só-vízivárost, ahol születtem, tanultam, és 
harminc évet éltem szüleimmel, testvéreim
mel, de Óbuda mégis teljesen más, erősen 
kötődöm hozzá.

 Ez miben nyilvánul meg leginkább?
 A legfontosabb, hogy ideköt a lakókör

nyezetem és a munkám. A századfordulón 
szereplője lehettem Óbuda átalakulásának, 
annak a történelmi időszaknak, amikor a 
megszűnő óbudai téglagyárak hatalmas terü
letein lakóparkok, nagyáruházak épültek, át
alakítva a város szerkezetét. Település terve
zőként, Óbuda négy egykori bányaterületé
nek, gyárterületének és környezetüknek te
lepülésrendezési tervét készíthettem, majd 
építészként az azokon megvalósuló épüle
tek, lakóparkok tervezésében is részt vehet
tem. De kötődöm Krövick Antal szépapám 
révén is, aki Óbuda mezőváros tanácsának 
tagjaként, majd - az 1848-as szabadságharc 
előtt és után - a mezőváros bírájaként, ne
gyedszázadon át szolgálta Óbudát.

Felépítette az „Év lakóházát”
 Itt építette fel az „Év lakóházát”…
- Építészeti tervpályázatokon elnyert dí

jakból Bakó Márta színművésznő telkének 
felét vettük meg Táborhegyen. Majd két 
éven át saját kezűleg, kalákában egy egy
szerű, de mai napig jól funkcionáló csa
ládi házat építettünk feleségemmel, Föl
des Zsuzsannával, aki belsőépítész iparmű
vész volt. 1981-ben költöztünk be az épü
letbe, amellyel később, megnyertük az el
ső „Év lakóháza” pályázat fővárosi és or
szágos versenyét! Ez ma is büszkeségünk.

 S gondolom, két gyermekük is…
 Hát természetesen! Anna lányom az 

Iparművészeti Egyetemen végzett, most 
gyakorló építésztervező. Fiam elkanyaro
dott az építészettől, ő gépészmérnök, ezen 
belül akusztikus. Jelenleg épületek, telepü
lésrészek zajvédelmével foglalkozik.

Óhegy Egyesület a közösségért
 A képviselő-testület 2013-ban az Óhegy 

Egyesületnek ítélte oda a Balázs Lajos Óbu-
dai Civil Díjat. Mondana olvasóiknak né-
hány gondolatot az egyesület céljairól, mun-
kájáról?

- Az egyesület 1989-ben alakult, önkéntes 
és egyéni aktivitáson alapuló szerveződés. 
Szándéka, hogy az Óbuda-Hegyvidéken 
(Remete-hegy, Tábor-hegy, Testvér-hegy) 
lakók számára, érdeklődésüknek megfele
lő, sokszínű lehetőséget teremtsen közössé
gi tevékenységükhöz, hogy még szorosabbá 
tegye a lakóhelyhez való kötődést.

 Hány tagja van az egyesületnek?
- Közel négyszáz, fele a tagdíjat is fize

ti, mintegy ötvenen vesznek részt aktívan a 
programok létrehozásában, megvalósításá
ban, és nagyjából tizenöten vannak azok, akik 
részt vállalnak a mindennapi tennivalókban, 
aktívak az elnökségi munkában, kezelik az 
egyesület pénzügyeit, pályázatokat írnak, új
ságot szerkesztenek, fenntartják a ház rendjét. 
A klasszikus hagyományőrző rendezvények, 
mint az Óhegy Napok, a „Jön a Mikulás a Vi

rágos-nyeregbe”, a táborhegyi szüret, a disz
nótor, a táborhegyi farsang mellett, havon
ta nyílik új kiállítás, de van angol társalgási 
kör, filmklub, bridzsklub, torna- és táncfoglal
kozás is. Minderre kiválóan alkalmas az ön
kormányzattól fenntartás fejében, ingyenesen 
használatba kapott Táborhegyi Népház. Azt 
mondtuk, hogy ez a ház „a hegyoldal nappali 
szobája”, ahová bárki betérhet.

Hírek a hegyiekről a hegyieknek
 Lokálpatriótaként sokat tesz a Hegyvi-

dékért, szerkeszti az Óhegy-hírek folyóira-
tot. Sok minden tollhegyre kívánkozik?

- Igen. Tizenötödik éve, hogy aktívan 
részt veszek az egyesület folyóiratának 
szerkesztésében. Az Óbuda-Hegyvidékén 
1996 óta ingyenesen szerkesztett és terjesz
tett lap a hegyiekről szól hegyieknek, az 
őket érintő óbudai eseményekről, a hegy
vidék múltjáról, közügyekről, továbbá az 
Erdőalja úti Általános Iskola, és természe
tesen az egyesület életéről, eseményeiről. 
Cél, hogy az olvasók minél jobban kötődje
nek, megismerjék lakókörnyezetüket.

 Sok szép helyi élménye közül melyikre 
emlékezik vissza a legszívesebben?

- Valóban, nagyon sok szép élményt idéz
hetnék fel családi és szakmai életemből, de 
ha csupán egy konkrét hegyvidéki eseményt 
kellene, akkor az egyesület által, a Kálvá
ria felújításáért rendezett jótékonysági kon
certet emelném ki. Nagy élmény volt a Gol
gota Gospel kórus koncertje a tévések által 
csodálatosan kivilágított templomromban, 
négyszázötven támogató jelenlétében. Ám 
az igazi élményem az volt, hogy az előkészí
tés, a lebonyolítás során az egyesület tagjai, 
támogatói, kortól és világnézetétől függetle
nül, elfoglaltságuk ellenére, milyen önzetle
nül tevékenykedtek és fogtak össze „műem
lékük” megmentéséért.         Temesi László

Felcsuti László Pro Óbuda-díjas

Aki gazdagította a kerület kulturális életét

Fotó: Antal István
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A Szindbád rendezvényterem-
ben tartotta szakmai napját az 
e-Mobi Elektromobilitás Non-
profit Kft. július 11-én. A cég a 
kormányzati finanszírozásban 
létesített elektromos töltőpon-
tok telepítését koordinálja.

A megjelenteket házi
gazdaként Bús Ba-

lázs köszöntötte. A pol
gármester kiemelte Óbu
da-Békásmegyer Ön
kormányzata törekvése
it, amelyet a környezetba
rát közlekedés elősegítése 
érdekében tesz. Felhívta 
a figyelmet a polgármes
teri hivatal már meglévő 
zöld rendszámos flottájá
ra, amelybe egy elektro
mos hajtású és négy kon
nektoros hibrid személy
autó tartozik a megfele
lő töltő-infrastruktúrá
val együtt. Tavaly ősszel 
az önkormányzat együtt
működési megállapodást 
írt alá az eMobi Elektro
mobilitás Nonprofit Kft.-
vel, melynek köszönhető
en idén 10 helyszínen lé
tesülhetnek új elektromos 
töltőpontok Óbudán. Az 

önkormányzat a helyszí
nek kiválasztásában nyúj
tott segítséget, valamint a 
kivitelezéshez rendelke
zésre bocsátotta a kivá
lasztott közterületeket. 

Ugron Gáspár, az e
Mobi ügyvezető igazga
tója köszönetét fejezte ki 
azért, hogy a kerület ké
sedelem nélkül megadta 
a szükséges tulajdonosi 
hozzájárulásokat a töltő
pontok létesítéséhez. 

A szakmai nap folya
mán több előadás hangzott 
el, amelyeken az EMobi 

Kft. szakértői részletesen 
bemutatták az elektromos 
gépjárművek beszerzésé
re és az elektromos töltő
berendezések telepítésére 
kiírt pályázatokat és azok 
eredményeit; ismertették 
a töltőállomások létesíté
si tapasztalatait, kihívása
it és megoldásait, illetve a 
töltőállomások üzemelte
tési kérdéseinek kezelését. 
Az előadók szemléltették a 
kormányzat elektromobili
tás társadalmasítását célzó 
törekvéseit és elektromos 
autóflotta megoldásait.

Szakmai akadémia az elektromos gépjárművekről

Tíz új töltőpont létesül

A patkány- és rágcsálóirtást
az RNBH Konzorcium végzi Budapesten
Nem a kerületi önkormányzat kötött szerződést az ir-
tást júliustól végző RNBH Konzorciummal, hanem 
Budapest Főváros Önkormányzata. A Fővárosi Ön-
kormányzat – amelynek kötelező feladata a köztisz-
taság fenntartása, a települési környezet tisztaságá-
nak biztosítása, a rovar- és rágcsálóirtás – új céget 
bízott meg patkányirtással, mivel a korábbi alvállalko-
zó szerződése lejárt. A Fővárosi Önkormányzat meg-
bízása alapján július 19-től az RNBH Konzorcium lát-
ja el ezt a feladatot. Tájékoztatásuk szerint a lakos-
ság a patkányészleléssel kapcsolatos bejelentéseket 
a +36-70-364-6531-es telefonszámon vagy a patka-
nyirtasbudapest@gmail.com e-mailen teheti meg.

ELhuLLoTT áLLATok bEjELEnTésE. Az állati 
tetemek elszállítására vonatkozó igényt Csikós Vik-
tória Fruzsinának lehet bejelenteni április 1-jétől na-
ponta 0-24 óra között az 06-70-539-3220-as (tele-
fonszám változás!) telefonszámon. Emellett a be-
jelentések a segitoangyalok@segitoangyalok.hu 
e-mail címen is megtehetők.

Akik végig sétálnak 
a régi Szentendrei 

úton, a Rákóczi út, Czetz 
János köz csomóponttól 
Budakalász felé (példá
ul a pünkösdfürdői HÉV-
átjárónál), esetleg kutyu
sukat pórázon vezetik, 
vagy autóval közleked
nek, nem kis meglepe
téssel látják, hogy vasta
gon áll valami sárga a jár
dán, az úttesten. Ez a ja
pánakác (latinul Sophora 
japonica), vagy közönsé
ges pagodafa lehullott, el
virágzott pillangós virá
ga. Ugyan neve a mi aká
cunkra (pontosabban fe
hér akác, Robinia pseu
doacacia) utal, azonban 
ezzel semmilyen rokon
ságban nincs. Még egy 
érdekesség, neve más 
szempontból is megté
vesztő, mert nem ősho
nos Japánban. Inkább Kí
na és Korea az őshazája.

Nálunk nem állomány
alkotó fa, tehát erdőben 
ne is keressük, de sorfá

nak, elsősorban megje
lenése, alakja, habitusa, 

igénytelensége miatt al
kalmas.                     Z. A.

Óbuda természeti értékei
Virágzik a Japánakác

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András

Fotó: Zumpf András
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A magyar vígjáték atyjáról, Kisfalu-
dy Károlyról elnevezett színházat a 
XIX. század végén negyvenezer fo-
rint saját tőkéből hozta létre Serly 
Lajos, elismert zeneszerző, karmes-
ter. A Duna-parton, egy elhagyott 
bőrgyári raktárépületből, Bernthal-
ler Adolf és Bayer építészek tervei 
szerint 1896-ban építették a Lajos 
utca 111. szám alatti területen. He-
lyén ma egy ’70-es évek elején fel-
húzott tízemeletes panelház áll.

A 450 férőhelyes színház 
1897. február 26-án nyi

totta meg kapuit. Díszes, a La
jos utcára néző homlokzata ro
kokó stílusban épült, és a színé
szet három emblematikus alak
ja, Thália, Terpsychoré és Mu
sica fogta körül Óbuda címe
rét, két frontrészét díszítő abla
ka között pedig Kisfaludy szob
ra állt. 

Bársonnyal 
bevont

tölgyfaszékek
Az épület belseje is díszes 

volt a korabeli színházak min
den kellékével, páholyokkal, 
vasfüggönnyel. A nagy előcsar
nokból egyenesen a földszintre 
jutott a látogató, ahonnan jobb 
és bal oldalról lépcső vezetett az 
emeleti páholyokhoz és az er
kélyre. A nagy előcsarnokban 
büfét is működtettek. A nézőté
ren 12 páholy és 400 vörös bár
sonnyal bevont karos tölgyfa
szék fogadta a közönséget, míg 
az erkélyszékek mögött, a kar
zaton kényelmes támlás székek, 
oldalt pedig állóhelyek is vol
tak. A földszinti nézőtéren vö
rös tapétával és kék függönnyel 
díszített páholyok sorakoztak. 
Az erkély és a mennyezet fehér 
falazatát gazdag aranyozás dí
szítette. Mindenütt villamos iz

zólámpák működtek; a színpad 
hatalmas, minden igényt kielé
gítő méretű volt, a zenekar fé
lig süllyesztve, a színpad alatti 
zenekari árokban kapott helyet. 

Jókai a páholyból
figyelte szerelmét
Az első előadáson Kisfalu

dy Károly Vígjáték és Suppé; 
Felsőbb leányok című darabját 
játszották. A kezdeti éveket kö
vetően számos igazgató és tár
sulat megfordult itt. A műsort 
eleinte leginkább népszínmű
vek, operettek, klasszikus és 
kortárs drámák jellemezték, 
a későbbiekben egyre inkább 
a szórakoztató művek, zenés 
vígjátékok, bohózatok váltot
ták fel. A színház speciális, 
merész küldetést próbált tel
jesíteni: a szinte kizárólag né
met ajkú Óbuda lakosságát kí
sérelte meg magyar nyelvű da
rabokkal szórakoztatni. 

Az óbudai színház legnagyobb 
sikereit talán Kövessy Albert igaz-
ga tása idején érte el 1899-ben, 
amikor Goldfaden Sulamith című 

operáját százszor játszották egy
folytában az óbudai polgárok taps
viharaitól kísérve. A „nagy szám” 
mégis az volt, ahogyan Nagy Bel
lának – szerelmének, majdani fe
leségének – játékát nézte az egyik 
páholyból mélabús, kék szemével 
az „írófejedelem”, Jókai Mór.

A háború 
megpecsételte sorsát

Bár sok minden adva volt 
a sikerhez, a színházat iga
zán nem sikerült sikerre vin
nie sem Serlynek, sem utódai
nak. Az igazgatók szinte éven
te vagy néha még gyakrabban 
váltották egymást. A színház 
folyamatos csődhelyzetben 
volt, így egy direktor sem bír
ta túl sokáig a finanszírozást. 
Egy 1904-es Magyar Színpad 
című lapban már ezt olvashat
ta a nagyérdemű: „A Duna-
parton épült Kisfaludy Szín-
ház telkesen együtt tehermen-
tesen eladó. Csekély költség-
gel könnyen átalakítható lakó- 
vagy bérházzá. Gyönyörű kilá-
tás az ablakokból a Gellért-he-
gyig és az újpesti hídig.” 

Szerencsére ez a koncepció 
nem valósult meg. 1921-ben 
már légfűtést is beszereltek, sőt 
a villamos új megállóját is pont 
a ház elé helyezték, azonban 
még ez sem hozta meg az áhí
tott sikert. Közben többször be
zárt, néha pedig filmszínházként 
is üzemelt. Tehetősebb helyi 
polgárokból álló érdekcsopor
tot is létrehoztak az áldatlan ál
lapot elhárítására, de sikertele
nül. A teátrumot többször is pró
bálták újraéleszteni. A harmin
cas évektől 1944-ig már csak 
fércoperetteket játszottak itt, s 
az ostrom alatt olyan súlyos sé
rüléseket szenvedett az épület, 
hogy le kellett bontani. (Forrás: 
Óbudai Anziksz; Magyar Nem-
zet.)                                         sz

Volt egyszer egy színház Óbudán

Az eltűnt teátrum: a Kisfaludy 

Stop. Shop. – Műhelyek és boltok világa a római kori Aquincumban. Az idő-
szaki kiállításon ehhez kapcsolódó kézműves foglalkozásra is várták az ér-
deklődőket, unokákat nagyszülőkkel együtt július 3-án az Aquincumi Múze-
umba. A programon a romkerttel is megismerkedtek a látogatók

Hozd magaddal a nagyit!

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

A Sziget Fesztivál, 
azon túl, hogy az 

egyik legismertebb ma
gyar rendezvény, fiata
lok ezreinek adta meg a 
csapathoz tartozás élmé
nyét az elmúlt évtizedek
ben. A KönyvMegálló 
program hat éves sikeres 
tapasztalata azt bizonyít
ja, hogy jól illeszkedik a 
fesztivál által képviselt 
kulturális és közösségi 
életérzéshez.

Az éjjel-nappal nyitva
tartó KönyvMegálló folya
matosan frissülő könyvál

lományában meg találhatók 
lesznek a kortárs és klasszi
kus művek, szórakoztató 
irodalom és számos idegen 
nyelven kiadott könyvek, 
valamint Óbudáról szó
ló magyar és angol nyel

vű kiadványok is. A nyitott 
könyvespolcoknak csak 
egyetlen használati szabá
lya van: ha megtetszik egy 
könyv, elvihető, de legkö
zelebb hozzunk egy mási
kat. Így a ,,Vidd! Olvasd! 

Hozd vissza!” használa
ti szabály működik a Szi
geten is, amely már több 
nyelven  szerepel a szekré
nyeken. 

A hagyományokat foly
tatva idén is az informá-
ciós sátor melletti te-
rületen lesz felállítva a 
könyvszekrény, ahol ön
kéntes fiatalok magya
rul és angolul tájékoztat
ják az érdeklődőket an
nak működéséről. A Pla
tán Könyvtár munkatár
sai válogatják össze az 
ingyenesen használható 
olvasnivalót és a feszti
vál ideje alatt folyamato
san bővítik a könyvállo
mányt.

,,Bring one! Take another!” Hozz egy könyvet! Vigyél egy könyvet!

Újra KönyvMegálló a Sziget Fesztiválon

• A Sziget KönyvMegálló küldetése, hogy létrejöj-
jön egy közösségi tér, ahol az olvasást kedvelők-
nek nemcsak könyvválasztásra, cserélésre van le-
hetőségük, hanem a kihelyezett babzsákokon ké-
nyelmesen megpihenve lazíthatnak, beszélgethet-
nek, kiszakadva a fesztivál forgatagából, akár csak 
egy rövid időre is.

Az ausztriai Tullnban áll a Ni-
ebelung-énekben is szereplő 
találkozást megörökítő szo-
borcsoport, mely Attilát, a 
hunok királyát és későbbi 
hitvesét, Ildikót ábrázolja.

A magyar fővárostól 
240 kilométerre ta

lálható osztrák kisváros, 
Tulln folyópartján talál

ható az a monumentá
lis Niebelung-emlékmű, 
mely Attilának, a hunok 
vezérének, és a történet
írás szerinti utolsó fele
ségének, Krimhildának, 
azaz Ildikónak az első 
találkozását örökíti meg. 

A realisztikus, kilenc 
alakos, bronzszobor kom
pozíció Michail Nogin 

orosz szobrászművész 
munkája, aki a kelet fe
lől közelítő Attila mögött, 
a társuralkodót, Budát és 
a hun trónörököst, Csaba 
királyfit is megalkotta. A 
szoborcsoport előterében 
bronz könyv lapjain ol
vasható az eposz idevo
natkozó része, valamint 
az is, hogy Attila idejé

ben itt volt „Németor
szág” és „Magyarország” 
közös határa. A könyv fö
lött egy szökőkút kódex
lapokat megidézve „la
poz” a dicső történelmi 
múltban.

A 2005-ben felavatott 
mű hitelesen ábrázolja a 
hunok viseletét és turáni 

arcvonásait. A tullni szo
bor az első olyan alko
tás nemzetközi területen, 
amely Attilát nem bar
bárként, hanem erős és 
igazságos hun királyként 
jeleníti meg.

(Fotó: Szelényi Károly 
fotóművész, a Széchenyi 
Akadémia tagja.)

Kulturális ajánló
„Isten ostora” az osztrák Duna-parton 

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

Óbudai Platán Könyvtár
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. (bejárat a Ka-
dosa utcáról), tel.: + 36-1-439-0936, www.platan-
konyvtar.hu.
nYáRI nYITVATARTás: 2018. június 18-tól au-
gusztus 31-ig hétfő 14-18, kedd 14-19, szerda zár-
va, csütörtök 14-19, péntek 10-14, minden párat-
lan hét szombatján 10-14 óra.

Ezüsthegyi Könyvtár
1038 Budapest, Ezüsthegy utca 16. (bejárat a Ró-
zsadomb utcáról), tel.: +36-1-454-0826, www.pla-
tankonyvtar.hu
nYITVATARTás: hétfő 12-19, kedd 9-14, szerda 
12-19, csütörtök 9-14, péntek 12-19, minden páros 
hét szombatján 9-13 óra.
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Szociális önkéntes ifjúsági akció
A 72 óra kompromisszum nélkül szociális, önkéntes, ifjúsági akciót 11. alka-
lommal rendezi három történelmi keresztény egyház hazánkban október 11-
14. között. Az akció Magyarország fiatalságát közös összefogásra hívja, hogy 
együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Az ország bármely pontján élő diá-
kok augusztus 1-től a 72ora.hu honlapon regisztrálhatnak. A rendezvény 
idei fővédnöke böjte Csaba ferences szerzetes.

J úlius 8-tól augusztus 
26-ig a Vörösmarty 

utcai református templom 
belső felújítási munkái mi
att, minden vasárnap (10 
órától) az istentiszteleteket 
és a gyermek istentisztele
teket a Csillaghegyi Kö
zösségi Házban (CSKH) 

tartják (Mátyás király út 
13-15.). Vasárnaponként 
most az evangéliumot hir
detik a nagyteremben. A 

kisterembe várják a gyer
mek-istentiszteletre (va
sárnapi gyermekfoglalko
zásra) érkezőket. 

Zeneművek 
fuvolára, zongorára
Matuz Gergely (fuvola) és 
Szakács István (zongo-
ra) hangversenyén Hän-
del: Ariodante – Scher-
za infida; Madarász Iván: 
Orlando; Matuz Ger-
gely: Orlando tranquillo; 
Haydn: Orlando paladino 
(részlet); Vivaldi: Orlan-
do furioso – Sol da te; La 
verità in cimento (részlet); 
Farnace – Gelido in ogni 
vena című műve hangzik 
el a békásmegyeri Meg-
békélés Háza templom-
ban július 30-án 19 órá-
tól. A hangverseny ingye-
nes. (Cím: Királyok útja 
297., Újmegyeri tér).

Óvodapedagógusok felvétele
A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montesso-
ri Óvoda, 1039 Bp., Zipernowszky utca 2. A mun-
kavégzés helye: Mosolygó Tagóvoda, 1039 Buda-
pest, Kelta utca 8., telefon: 06-1-250-4631, 06-1-
454-7200, e-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu. A pá-
lyázattal meghirdetett munkakör megnevezése: 
2 fő óvodapedagógus. A feladatkör megnevezé-
se: óvodai nevelés, iskolai előkészítés. Pályáza-
ti feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség; bün-
tetlen előélet. A pályázatnál előnyt jelent: Montes-
sori Módszerben szerzett tapasztalat. A pályázat-
nak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott 
szakmai önéletrajzot; végzettséget tanúsító okira-
tok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt. A kinevezés határozatlan időre szól (3 
hónapos próbaidővel). Illetmény és egyéb juttatá-
sok a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: folyamatos. A pályázat elbírálásának határ-
ideje: folyamatos. Az állás betöltésének ideje: az el-
bírálást követően azonnal.

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

Logopédust keresnek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Óbu-
dai százszorszép Óvodája (Budapest, 1032 Re-
ménység utca 6.) az alábbi álláshirdetést teszi 
közzé. 1 fő határozatlan idejű, részmunkaidős lo-
gopédus munkakör betöltésére, 2018. augusztus 
27-től. A munkavégzés helye: Óbudai Százszor-
szép Óvoda, 1032 Bp. Reménység utca 6. Pályá-
zati feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség. A pá-
lyázat benyújtásához szükséges okmányok: rész-
letes, fényképpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bizo-
nyítvány; iskolai végzettséget igazoló okiratok; ér-
vényes egészségügyi alkalmasság; motivációs le-
vél. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla sze-
rint. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
július 31. Az elbírálás határideje: 2018. augusz-
tus 21. A pályázat benyújtásának módja e-mail-en 
- remeny-o@kszkiobuda.hu; postai úton - Óbudai 
Százszorszép Óvoda 1032 Bp., Reménység utca 
6., minden esetben elérhetőség megjelölésével. A 
pályázati kiírással kapcsolatban további informá-
ciót nyújt dr. Bozzayné Káli Tünde óvodavezető a 
+36-70-685-2239-es telefonszámon.

Református istentisztelet a CSKH-ban

A Szent József kereszt 
(„Pestis emlékmű”) 

meghatározását illető
en valójában feszület, hi
szen ábrázolja Krisztus 
testét is. A XVIII. szá
zadi tragédiára való em
lékezésre állították a bé
kásmegyeri hívők. A 
kereszt Békásmegyer
Ófaluban, a Szent Jó
zsef templom kertjében, 
a Templom utca 18.-ban 
található, az 1740-ben le
zárt úgynevezett pestis 
temető helyén.

A kereszt felállításának 
ideje 1924., tehát az „újab
bak” közé tartozik. Mind 
a kereszt, mind a művé
szien, gondosan kidolgo
zott korpusz (Krisztus tes
te) anyaga műkő.       Z. A.

Óbuda kulturális értékei
Szent József-kereszt Ófaluban

Szentmise csak augusztusban
A Jézus Szíve (Filoxéra) Kápolnában a júliusi szent-
mise elmarad. A következő szentmise augusztus 
19-én (vasárnap) 15 órakor lesz. 

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András



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

Óbudai sziréna
Fegyverrel 

akart rabolni
A nyomozók rövid időn 
belül bíróság elé állítási 
javaslattal zárták annak 
a férfinak az ügyét, aki 
fegyverrel akart kirabolni 
egy házaspárt. Ijesztő je-
lenetnek lehettek szem-
tanúi óbudai járókelők jú-
nius 21-én délután. A 35 
éves budapesti E. Zoltán 
egy Miklós utcai parkoló-
ban odalépett az idős pár-
hoz, akik közvetlenül előt-
te egy bankból léptek ki. A 
férfi fegyverrel megfenye-
gette őket, pénzt követelt. 
Miután a férj segítségért 
kiabált, a támadó elmene-
kült. A férfit június 30-án 
délután fogták el Óbudán, 
a Csobánka téren. E. Zol-
tánt fegyveres rablás kí-
sérlete miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki. A BRFK 
nyomozó főosztálya bíró-
ság elé állítást javasolt az 
illetékes ügyészségnek. 

Villanyoszlopnak 
hajtott 

A Batthyány utca és a 
Mátyás király út sarkán 
villanyoszlopnak haj-
tott egy kocsi július 16-
án délelőtt. A tűzoltók 
áramtalanították a jár-
művet. A Mátyás király 
úton egy sávot lezártak 
a baleset miatt. A ka-
tasztrófavédelem közlé-
se szerint a balesetben 
egy ember könnyebben 
megsérült, őt a mentők 
kórházba szállították. 

Tagokat toboroz 
a polgárőrség 

Cselekvőképes, büntet-
len előéletű, Óbuda-Bé-
kásmegyer közrendjé-
ért és közbiztonságáért 
térítés nélkül tenni aka-
ró felnőtt  lakosok jelent-
kezését várja tagjai sorá-
ba a Budapest III. kerü-
leti Polgárőr Egyesület. 
Bővebb felvilágosítás a 
polgaror.obuda@gmail.
com e-mail címen, vagy 
a 06(30)621-6088-as te-
lefonszámon.

Az Igazságügyi Minisztérium budapesti Áldo-
zatsegítő központjának jogász és pszichológus 
munkatársai keddenként személyesen fogadják 
ügyfeleiket a III. kerületi Rendőrkapitányságon.
Alig több mint egy évvel ezelőtt nyílt meg Budapes-
ten, a Wesselényi utca 69. szám alatt az ország el-
ső áldozatsegítő központja. Az ott dolgozó mun-
katársak fontos feladata, hogy az áldozattá vált sze-
mélyek a bűncselekmény okozta hátrány, így kü-
lönösen testi vagy lel-
ki sérülés, érzelmi meg-
rázkódtatás, vagyoni kár 
folytán megváltozott élet-
helyzetük helyreállításá-
hoz egyénre szabott tá-
mogató segítséget kap-
hassanak.
A központ által kínált szol-
gáltatások jelentős része 
már Óbudán is elérhető, 
köszönhetően a Buda-
pesti Rendőr-főkapitány-
ság és az Igazságügyi 
Minisztérium budapesti 
Áldozatsegítő Központja 
között létrejött együttmű-
ködési megállapodásnak.
Az Igazságügyi Miniszté-
rium budapesti Áldozat-

segítő Központjának jogász és pszichológus mun-
katársai ezentúl heti rendszerességgel, keddi napo-
kon végeznek az áldozatok egyéni igényeihez iga-
zodó jogi és érzelmi-lelki segítségnyújtó tevékeny-
séget a III. kerületi Rendőrkapitányság épületé-
ben, ahol munkaidőben fogadják az ügyfeleket.
Elérhetőségek: Telefonszám: (06-1)550-1636. E-
mail: aldozatsegitokozpontbudapest@im.gov.hu Hon-
lap: aldozatsegitokozpont.im.gov.hu 

Új lehetőségek az áldozatsegítésben

Több bejelentést kapott a 
Fővárosi Vízművek Zrt., 
hogy a kerületben magukat 
vízóra-leolvasónak kiadó 
csalók fosztottak ki idős 
embereket. A társaság Óbu-
dán nem olvas le lakás-víz-
mérőket, aki erre hivatkozik 
az csaló!

Éppen az ilyen esetek 
kivédésére minden, 

a Fővárosi Vízművek (és 
a legtöbb közműszolgál
tató) munkatársai arc-
képpel és sorszámmal el-
látott igazolvánnyal ren
delkeznek, melynek fel
mutatásával tudják iga
zolni, hogy valóban a 
Fővárosi Vízművek kép
viseletében járnak el.

Ha valaki bizonytalan, 
hogy valóban a társaság 
alkalmazottja csengetett 
be hozzá, vagy felmerül a 
gyanú, hogy csalóval áll 

szemben, semmi esetre 
se engedje be a lakásba! 
Hívja azonnal a Vízvo
nalat a 06-1-247-7777-es 
vagy a rendőrséget a 107-
es telefonszámon!

A Fővárosi Vízmű
vek munkatársai előzetes 

ütemterv szerint, évente 
egy alkalommal olvassák 
le a lakás-mellékvízmé
rőket. Ennek ütemezésé
ről bárki meggyőződhet 
a http://www.vizmuvek.
hu/hu/fovarosi-vizmuvek/
lakossagi-ugyfelek/alta-

lanos_informaciok/viz-
merok/leolvasas_szamla-
zas weblapon. Ugyanak
kor az ivóvíz-szolgálta
tási számla hátoldalán is 
minden esetben szerepel, 
hogy az adott lakásban 
milyen időszakban vár
ható a leolvasás, mely
ről értesítést is elhelyez 
a Vízművek a társashá
zakban.

A társaság képviselői 
más esetben nem lépnek 
be a lakásokba, és az is 
kizárólag csak rendkívüli 
helyzetben – például víz
hiány esetén – fordulhat 
elő, hogy becsöngetnek 
az ingatlanokba.

Ha mégis megtörtént 
a baj, és a csalók beju
tottak a lakásba, fontos, 
hogy haladéktalanul ér
tesítsék a rendőrséget a 
nyomozás mielőbbi meg
kezdése érdekében!

Ál-vízóraleolvasók járják a kerületet

Fotó: Antal István
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Ma már a mindennapjaink része az internet. A virtuális tér 
azonban számos veszélyt is rejt. Digitálisan tárolt személyes 
és pénzügyi adataink megfelelő védelem hiányában illeték-
telenekhez kerülhetnek. Az elkövetők módszerei időről időre 
változnak, de az ajánlott biztonsági intézkedések betartásá-
val csökkenthetők a kockázatok.
Gondoskodjunk arról, hogy a számítógépünk és az otthoni há-
lózatunk is biztonságos legyen! Ennek érdekében: rendszeresen 
frissítsük a számítógép operációs rendszerét és a programokat, 
a mobileszközökön pedig az alkalmazásokat! (A kártékony prog-
ramok elleni védekezés céljából feltétlenül javasolt vírusírtó prog-
ram telepítése és rendszeres frissítése.) A számítógépen a fel-
használói fiókok felületén állítsuk be, hogy a fontosabb művele-
tekhez (például: program telepítése) a felhasználó engedélyére 
legyen szükség! Ne állítsuk a böngésző biztonsági beállításait az 
ajánlott szint alá! Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsünk! 

Tudatos internethasználat
A legjobb zár és riasztó sem ér semmit, ha a tulajdonos átadja a kul-
csot és a kódot, vagy nyitva hagyja az ajtót és nem kapcsolja be a 
riasztót. Az interneten keresztül érkező veszélyek néhány egyszerű 
szabály betartásával elkerülhetők: csak ismerős feladó által küldött e-

mail mellékletét nyissuk meg! Soha ne adjunk meg jelszót, PIN-kódot 
e-mailben küldött kérésre! Belépéskor mindig gépeljük be az URL-cí-
met, ne a kapott linkre kattintva lépjünk be az oldalra! Online történő 
bankkártyás fizetésnél mindig győződjünk meg arról, hogy az adott 
bank eredeti oldalán írjuk-e meg az adatokat, más oldalon (például: 
kereskedő oldalán) ne adjuk meg azokat! Felhasználói nevet és jelszót 
csak tanúsítvánnyal rendelkező (https-előtagú) oldalon adjunk meg! 

Legyünk óvatosak internetezés közben!

A következő napokban a na-
pi középhőmérséklet 25 Cel-
sius-fok felett alakulhat, ezért 
a közterület-felügyelet össze-
foglalta, milyen tünetekre ér-
demes odafigyelni a hőségben, 
rosszullét esetén hova érde-
mes fordulni segítségért.
ÓbudaBékásmegyer Közterü
let-Felügyelete a nyári időszak
ban is a nap 24 órájában elérhe
tő. Az utcán tartózkodó járőrök 
mellett a telefonos diszpécser
szolgálat munkatársai is a kerü
leti lakosok rendelkezésére áll
nak, és azokon is segítenek, akik 
a meleg időben rosszul lesznek.

Intő jelek
A nyári időszakban a napsütést 
és a kellemes időjárást kihasznál
va sokat tartózkodunk a szabad
ban. Fontos azonban odafigyelni 
az intő jelekre, és ha baj van, ne 
várjunk a segítségkéréssel. A fel
ügyelőkhöz bátran fordulhatnak a 
lakosok, ám sajnos ők sem lehet
nek mindig jókor jó helyen, így 
fontos, hogy a lakóközösségek 
tagjai egymásra is figyeljenek.
A nagy hőség komoly megter
helést jelent szervezetünk szá
mára, a tűző napon ácsorogva 
vagy séta közben akár az esz
méletünket is elveszthetjük – 
bár ez inkább a 36 fok feletti ká
nikulában jellemző.
Érdemes odafigyelni az ájulást 
megelőző vagy kísérő tünetekre, 
és az észlelésük esetén segítséget 
kérni. Ha fejfájást vagy szédülést 
tapasztalunk, esetleg rossz a köz

érzetünk, vagy nyugtalanságot 
és zavartságot érzünk, fontol
juk meg, hogy útnak induljunk
e. Célravezetőbb lehet lepihenni 
és hűvös borogatással nyugtatni 
a szervezetünket. Szintén a me
leg miatt hányinger, hányás vagy 
étvágytalanság is kialakulhat. A 
testünk akár szélsőséges tünetek
kel is reagálhat a hőségre, úgy, 
mint a verejtékezés és sápadás, 
vagy forró, kipirult és száraz bőr. 
A végtagokban jelentkező gör
csös fájdalmat, a gyors pulzust 
és gyengülő légzést szintén ki
válthatja az ilyen fajta rosszullét. 
A kánikula lázat, extrém esetben 
akár 40 Celsius-fok feletti test
hőmérsékletet is okozhat.

Tennivalók, ha baj van
Ha bajba kerülünk, fontos, hogy 
megőrizzük nyugalmunkat. A 
következő lépések alkalmazá
sával magunkon vagy máso
kon is segíthetünk. Első lépés
ként fontos, hogy a gyengélke
dő társunkat megnyugtassuk, és 
amennyiben lehetséges, kísér
jük árnyékos, hűvös helyre. Ha 
ez megtörtént és a körülmények 
lehetővé teszik, akkor segítsünk 
neki lefeküdni, és maradjon 
úgy, ameddig jobban nem lesz. 
Ha megoldható, az egész testen 
alkalmazzunk hideg vizes boro
gatást. Szerezzünk minél gyor
sabban vizet és segítsünk pó
tolni a folyadékhiányt. A meg
figyelés részeként rendszeresen 
ellenőrizzük a pulzus- és a lég
zésszámot. Amennyiben a segít

ségre szoruló el is ájul, biztosít
suk a légutakat, majd értesítsük 
a mentőket, és várjuk meg, amíg 
kiérkeznek.
- A nyári melegben célszerű fo
kozottabb figyelmet fordítanunk 
magunkra és a környezetünk
re is. ÓbudaBékásmegyeren 
sok idős ember él, akiket jobban 
megvisel a meleg vagy a hirte
len hőmérséklet-változás. A leg
főbb tudnivalók ismertetésével 
szeretnénk a lehető legtöbb rosz
szullétet megelőzni. Kérjük a la

kosságot, hogy szükség esetén 
vegyenek részt a segítségnyúj
tásban. A kerületben kollégáink 
több párakapu telepítésében is 
segédkeztek, amelyek mindany
nyiunkat segíthetnek a túlme
legedés elkerülésében és a fel
frissülésben. Hőségriadó ide
jén vagy rosszullét esetén pedig 
bárki bemehet az önkormányza
ti vagy államigazgatási szervek 
klimatizált ügyfélszolgálatára 
– mondta Rácz Ferenc Péter, a 
közterületfelügyelet igazgatója.

Párakapuk a forróság ellen
A III. kerületben számos párakapu és ivókuút áll a lakosság rendelkezésé-
re. A hőségérzetet csökkentheti, ha szökőkutak közelében tartózkodunk. 
Felhívják a lakosság figyelmét, hogy kizárólag a vízpára hűsítő hatását 
használják ki (Felvételünk Békásmegyeren készült)

Vigyázat kánikula!

Egészségügyi kockázatok
Hosszan tartó meleg időben mindenki különösen ügyeljen a foko-
zott folyadékbevitelre! Kerüljék a kávé, az alkohol, a magas koffe-
in és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását! Kániku-
lában vannak különösen veszélyeztetett csoportok, ilyenek pél-
dául a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri 
betegségben szenvedők. Az átlagosnál melegebb időjárás meg-
terhelő az egészséges szervezetre is, bárkinél okozhat egész-
ségügyi panaszokat, dekoncentrációt.

Fotó: Antal István
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Röplabdás berkekben már 
nem érvényes a „Ha Vasas, 
akkor Jókay” szlogen. A Fo-
lyondár utcai női  együttes-
sel tizennégy éven át sikert 
sikerre halmozó edzőt érde-
mei elismerése mellett levál-
tották, helyére a 32 éves len-
gyel Jakub Gluszakot nevez-
te ki a Vasas Röplabda Kft. 
vezetősége. Gluszaktól új 
impulzusokat, az újjáalakí-
tott csapattól pedig azt vár-
ják, hogy visszataláljanak a 
siker útjára.

Ma már ritkaságnak 
számít, ha egy 

edzőt ilyen hosszú ide
ig hagynak dolgozni egy 
klubnál. Jókay kitűnő
en végezte a dolgát, négy 
bajnoki cím és nyolc Ma
gyar Kupa megnyerése 
fűződik nevéhez.

Fiatalos 
lendülettel

A leváltott edző nem 
panaszkodik, elfogad
ta a döntést, ám megle
pődött, ahogy az esemé
nyek alakultak. Február
ban ugyanis felajánlot
ta lemondását, amit nem 

fogadtak el, ennek elle
nére később megtörtént 
a csere. Az egykori siker 
edző ment, jött helyette 
Gluszak, aki az erős len

gyel bajnokságban bizo
nyította már, hogy ért a 
röplabdához. Fiatal, a ke
mény munkában hisz, já
tékosaitól maximális erő

bedobást vár az edzése
ken, ugyanakkor fontos
nak tartja, hogy tanítvá
nyai jól érezzék magukat, 
jó közösséget alkossanak. 

A csapat tehát új edző
vel, fiatalos lendülttel vár
ja a bajnoki rajtot, mégpe
dig abban a reményben, 
hogy a 2018-2019-es sze
zon sikeresebb lesz az el
múlt évinél. A szakosz
tályban megszokottá vált 
az eredményes szereplés, 
sokáig vezető szerepet 
játszott a hazai röplabda 
életben. Így érthető, ha az 
átugrandó léc most maga
sabbra került a tavalyinál, 
a lányoktól ismét elvár
ják a négy közé jutást és a 
nemzetközi porondon va
ló tisztes helytállást. 

Új játékosokkal
Az eredményesebb sze

repléshez meg kellett erő
síteni a játékos keretet. Az 
új szerzemények között 
vannak tehetséges fiatalok 
és más csapatokban már 
bizonyító rutinos játéko
sok is. A külföldi játéko
sok névsor: Ana Tiemi Ta-
kaugi brazil feladó negy

venkétszeres válogatott, 
Panagiota Diori görög vá
logatott szélső ütő, Nuria 
LopesDu Siera portugál 
center, Nikolina Bozicse-
vics horvát válogatott libe
ró. További két saját neve
lésű fiatallal bővült a ke
ret: Villám Lilla, aki már 
a válogatottban is bemu
tatkozott, nyíregyházi ki
térő után jött vissza Óbu
dára, Szabó Adrienn tanul
mányai miatt 2014-től a 
TF csapatában játszott, ő 
is szerepelt már a váloga
tottban. A kerethez tarto
zik még Ambrosio Melani 
saját nevelésű center, aki 
sikeres érettségi után teljes 
erővel a röplabdára szeret
ne koncentrálni. 

A stáb további nélkü
lözhetetlen tagjai: Sarlós 
Márton, a Vasas Röplab
da Kft. ügyvezetője, Kő-
nig Gábor másodedző, 
Kleczli Csaba statiszti
kus, Dienes Csilla gyú
ró, Kiss Dániel erőnlé
ti edző. 

Valamennyi Vasas szim
patizáns érdeklődve vár
ja a lányok bajnoki sze
replését.              Lovas A.

Új edző, új játékosok a Vasas Óbuda csapatában

Villám Lilla nyíregyházi kitérő után jött vissza Óbudára

Az 1950-es években tomboló 
rock and roll láz az utóbbi év-
tizedekben csillapodott 
ugyan, de a tánc szűk körben 
még ma is őrzi népszerűsé-
gét. Egyik válfaja az akrobati-
kus rock and roll már inkább 
sport, mint társastánc. Ennél 
a zeneiség kissé háttérbe 
szorul, a lényeg az akrobati-
kára és a párok összehangolt 
kéz- és lábmunkájára irányul. 

Ennek a különleges 
sportágnak Óbudán 

is vannak hozzáértő mű
velői. A Dance Code SE 
az év elején alakult, az
óta Darvasné Vertmüller 
Cintia és Tállainé Sze-
der Zsófia edzők veze
tésével egyre sikereseb
ben szerepelnek a hazai 
és nemzetközi pódiumo
kon. Legutóbb a lengyel
országi Zielena Gorában 
rendezett versenyen há
rom tehetséges fiatal más 
egyesületi partnerekkel 

összeállva több kategó
riában is indult. Az erős 
mezőnyben Bihari Flóra 
Homán Gergővel (Pink 
Panters TSE 28. hely), 
Ekler Kristóf Veres Aliz-
zal (PPTSE 27. hely), 
Pór- Zselinszky Benedek 
Papp Lindával (Rock 
and Magic 14. hely) tán
colt együtt. A páros for
máció kategóriában Eu
rópabajnokságot is ren
deztek, melyen PórZse
linszky Benedek a Black 
the Future csapat tagja
ként aranyérmet nyert. 

Tállainé elmondása 
szerint a közel száz fős 
 zömmel óbudai gyere
kekből álló - csapat sok 
versenyen indul, a szor
galmas edzéseknek kö
szönhetően már tekinté
lyes kupa, érem és okle
vél gyűjteménnyel rendel
keznek. Jelenleg három 
helyen tartanak tanfolya
mokat, szeptemberben vi

szont már a sokkal kedve
zőbb feltételeket biztosító 
saját táncterembe költöz
nek. Békásmegyeren, az 
Amadora üzletházban az 
iskolásokon kívül óvodás- 

és bölcsődés korosztályo
kat is fogadnak, de a tán
cot szerető felnőttek szá

mára is lehetőség nyílik 
majd a „roki” gyakorlásá
ra. Kép és szöveg: lovas

Akrobatikusan táncolnak

Veres Aliz, Ekler Kristóf, Pór-Zselinszky Benedek, Pap Linda

Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapataik, vagy verseny-
zőik eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót és 
küldjék el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre!
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Ezt a díjat a képviselő-testület annak a kiemelkedő 
sporteredményeket elősegítő, kerületi lakóhellyel 
rendelkező, vagy a kerületben működő sportegye-
sület vezetőjének, edzőjének adományozza, aki te-
vékenyen részt vett Óbuda sportéletének, hírnevé-
nek öregbítésében. Óbuda-Békásmegyer sportjá-
ért végzett kiemelkedő tevékenysége elismerése-
ként ebben az évben Volper László asztalitenisz 
mesteredző kapta az emlékplakettet.

Kevés olyan sportembert ismerünk, aki 
már több, mint hetven éve folyamatos 

kapcsolatban áll valamelyik sportággal. Vol
per László 1947-ben a Csillaghegyi Általá
nos Iskolában fogott először pingpongütőt a 
kezébe, amitől azóta sem hajlandó megválni.

Kipróbálta, megszerette
Laci bácsi tizenhárom éves korában kezd

te pattogtatni a kis kaucsuk labdát. Az iskolá
ban kedvelték és sokan ügyesen is művelték 
a gyors reflexeket igénylő játékot. Ez nem is 
lehetett a véletlen műve, hiszen a gyakorlá
sokat maga az iskola igazgatója, a kiváló já
tékos, neves pedagógus Juhos József szer
vezte, irányította. Lelkesedése átragadt a ta
nulókra, akik közül sokan egy életre meg
szerették a játékot. Az általános iskola befe
jezése után az Árpád Gimnáziumban hason
ló mozgalmas sportélet fogadta. Itt Iglói Mi-
hály edző teremtett élénk sportéletet, atléti
ka edzőként főleg a tanulók fizikai képessé
geit fejlesztette magas szintre. Tőle is sokat 
tanult, amit hasznosítani tudott későbbi edzői 
tevékenysége során.

Fel akart állni a dobogóra
Hiába szerette rajongásig az asztaliteniszt, 

versenyzőként nem sikerült maradandót al
kotnia. Nem játszott rosszul, de a legjobb tíz 
játékost nem tudta legyőzni. Talán tehetsé
gét, vagy szorgalmát nem érezte elégséges
nek, hogy feljusson a csúcsra. Ezt, ha nehe
zen is, de el tudta fogadni, abba viszont tö
retlenül bízott, hogy valamilyen formában 
hasznára lesz a sportágnak. Megfogadta: 
ha versenyzőként nem volt lehetősége nagy 
versenyeken a legjobbak között végezni, ak
kor edzőként, tanítványai által fog feláll
ni a dobogóra. Ennek szellemében kezdte el 
edzői tevékenységét, így jutott el a Selyem
kikészítő gyári csapattól a Központi Sportis
kolán (KSI) át Bátorfy Csilla és a női váloga
tottal elért két Eb győzelemig. Hosszú éve
ken át ívelő edzői pályája azért lehetett sike
res, mert tevékenységét mindig a sportág és a 
tanítványok iránti szeretete motiválta. 

Oktatás, nevelés felsőfokon
A Selyemkikészítő gyárban kezdett el 

foglalkozni gyerekekkel. Sportköri elnök
ként szinte a semmiből teremtett pingpong 
életet, négy év alatt kiderült, van érzéke 
az edzősködéshez is. Lelkes versenyzőivel 
nagyszerű eredményeket ért el, sikereivel 

felhívta a szakma figyelmét, 1965-ben „le
igazolta” a KSI. Itt teljesedett ki edzői re
pertoárja. Nem csak a játékra oktatta a gye
rekeket, fontosnak tartotta, hogy az élet ké
sőbbi szakaszára is felkészítse őket. Hu
szonhét éven át példaértékű oktató, neve
lő tevékenységet végzett nem középiskolás 
fokon. Kocsis Mihály sportköri elnöktől azt 
tanulta, hogy a szakmai tudás önmagában 
nem elegendő, érző embernek és jó pedagó
gusnak is kell lennie a fiata
lokkal foglalkozó edzőknek. 
Egy gyermek kezébe ütőt ad
ni, megtanítani neki a techni
kát, fejleszteni képességeit, 
látni értelmének nyiladozá
sát – ez volt munkájának leg
meghatóbb része. Ez idő alatt 
közel kétezer gyerek leste el 
tőle a játék fortélyait, közü
lük többen világhírű játéko
sokká váltak. Gergely Gábor, 
Magos Judit, Bátorfy Csilla 
és a többi kiváló játékos még 
ma is hálával emlegeti Laci 
bácsi nevét. 

A KSIben nem csak taní
tott, tudományos munka is 
fűződik nevéhez. Felmérése
ket végzett, neki köszönhe
tő a KSI 1976-os tantervének 
elkészítése, egyéb ötleteivel 
tovább gazdagította a hazai 
sporttudományt.

Eredmények, 
kitüntetések

Volper László kezdetben az 
utánpótlás korú versenyzők
kel ért el sikereket. Tíz éven 

át vezette a serdülő és az ifjúsági válogatot
tat, versenyzői 46 Európa-bajnoki dobogós 
helyezést szereztek. A felnőttekkel is jelen
tős sikereket ért el. A női válogatott két al
kalommal nyert Európabajnokságot, Bá
torfy Csilla egyéni Eb győzelme maga volt 
a csoda. 

Az asztalitenisz sportban végzett kiemel
kedő elméleti és gyakorlati munkája elisme
réséül számos kitüntetést kapott: ISM Bay 
Béla Életmű-díj (2004); Magyar Országos 
Asztalitenisz Szövetség Életmű-díj (2004); 
Magyar Sport Életmű-díj (2009); Asztali
tenisz Életmű-díj (20016). Legfrissebb ki
tüntetése az Óbuda Napján átadott Hideg
kuti Nándor Emlékplakett, melyet megha
tódva, szépen fűzött szavakkal köszönt meg 
és adott megszívlelendő tanácsokat a fiatal 
sportolóknak.

Nyugdíjasokat oktat
Laci bácsi nem tud kibújni a bőréből. 

Nyolcvannégy éves korát meghazudto
ló energiával, lelkesedéssel még mindig a 
sportág szolgálatában áll, az Óbudai Szoci
ális Szolgáltató Intézmény idősek klubjai
ban folytatja a tanítást. A korosztályos és a 
felnőtt magyar, valamint az izraeli és kuva
iti válogatott korábbi szakvezetője ugyan
olyan lelkesedéssel oktatja a nyugdíjaso
kat, mint ahogyan azt éveken át a fiatalok
kal tette. Türelemmel, megértéssel irányít
ja a gyakorlást, bármit kérnek tőle, minden
ben segít. Neki köszönhető, hogy valameny
nyi klubban felpezsdült az asztalitenisz élet, 
egyre többen fognak ütőt, ezáltal a népszerű 
játék - legyen az egyszerű gyakorlás, vagy 
tétre menő verseny - új élményekkel teszi 
gazdagabbá az idős emberek napjait. 

Kép és szöveg: Lovas Albert

Hidegkuti Nándor Emlékplakett 2018

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

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

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

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

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi kör
nyezetben, L6-III-SZ/IK építési övezet
be tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel 
rendelkező önkormányzati tulajdonú üres 
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Jutas közben 
minden közmű megtalálható. A telek alak
ja keskeny, hosszú, sík terepadottságú, ke
rített. A telken belül található egy körbeke
rített gáz nyomásszabályozó „ház”, mely 
a telek területéből kb. 75 m2 t foglal el, a 
védőtávolság miatt került a tulajdoni lap
ra 107 m2 bányaszolgalmi jog bejegyzés
re. A gáznyomás szabályozó épület által el
foglalt terület a telek beépíthetőségét befo
lyásolja (csökkenti), valamint a védőtávol
ságon belül új építményt, épületet elhelyez
ni nem lehet. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 22314/13
Területe: 1308 m2  (~86 m x 15 m) 
Irányár: 25.889.763 Ft + 27% áfa, brut-
tó: 32.880.000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.300.000 Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az 
ÓBVSZ 82 § 23. sz. táblázat tartalmazza. 
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek 
az építési engedélyben történő érvényesíthe
tőségéért a kiíró nem vállal felelősséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a min
denkori építési jogszabályok az irányadók.
A telekről további felvilágosítás kérhető, 
valamint megtekintésre időpont egyeztethe
tő a +36-1430-3466 és a +36-1430-3463 
telefonszámokon.

Üres, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek értékesítése:

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

• Bp., III. ker. Meggyfa u. 21. pinceszint, 
18529/22/A/38 hrsz. egyéb helyiség, alap
területe: 155 m2 
Irányár: 7.600.000 Ft (áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 760.000 Ft
A helyiségekről további felvilágosítás kér
hető, valamint megtekintésre időpont 
egyeztethető a  +36-1430-3465 és a +36-
1430-3463 telefonszámokon.

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

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

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
 Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
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Tóth András helyett az új 
idényben a 36 esztendős Bu-
zsáky Ákos veszi át a III. ke-
rületi TVE labdarúgó szak-
osztályának irányítását. 

Az új szakvezető tekin
télyes játékos múlt

tal rendelkezik. Húsz al
kalommal szerepelt a vá
logatottban, Portugáliá
ban két, Angliában há
rom klubban profiskodott. 
Edzőként még a pálya ele
jén jár, a Grund FC-ben az 
utánpótlás szakmai mun
kájában vesz részt, közben 
állandóan képzi magát, si
keres edző szeretne lenni. 

Angliában – ismertségé
nek köszönhetően – felvé
telt nyert a PFA edzőkép
zésre, ahol híres játékosok
kal együtt bővíti ismerete
it. Már túlvan a LEVEL 2 

és 3 tanfolyamokon. Edzői 
filozófiája a modern lab
darúgás követelményei
hez igazodik: maximalis

ta, jelentős célokért meg
valósításáért dolgozik, ezt 
a szemléletet szeretné já
tékosaiba is átültetni. Ve

le együtt érkezett a klub 
korábbi játékosa, Kemény 
Kristóf is, aki pályaedző
ként segíti munkáját. 

A TVE honlapján szim
patikusan nyilatkozott 
terveiről: - Korábban 
úgy képzeltem, először a 
Grund FC-nél készítem 
fel magam a pályára, kü
lönböző korosztályoknál 
szerzek rutint, hogy az
után feljebb léphessek. 
Két éve edzősködöm, 
nem reméltem, hogy idén 
nyáron egy nagy múltú 
felnőtt csapat bennem lát 
fantáziát. Megtisztelő a 
felkérés, mely egyben ha
talmas kihívást is jelent, 
hiszen a TVE az NB II-be 
vágyik. Nem tartom ma
gam kész edzőnek, járom 
az eltervezett utam, to
vábbképzem magam, tar
tom a kapcsolatot az an
gol edzőképzés kurzus-
vezetőivel. 

Kép és szöveg: LA

Új szakmai stáb irányítja a TVE labdarúgó szakosztályát

M int már hosszú évek 
óta, a nyári szün

idő alatt szerdánként in

teraktív műsorokkal vár
ták a gyermekeket júni
us 20. és július 25. kö

zött az Óbudai Kulturá
lis Központban (ÓKK). 
Klasszikus bábszínház

zal, koncerttel (Csöröm
pölők Együttes) és kre
atív kézműves program
mal (gyöngyfűzés; só-
liszt gyurmázás; üvegfes

tés; nemezelés; papírsár
kány és hangszerkészítés) 
készültek az ingyenes fog
lalkozásokat szervezők hat 
héten át, minden szerdán.

Pontosítás
Az előző számban tévesen jelent meg a V4-ek erő-
emelő verseny eredménylistája. A Jobbágy Lász-
ló korrekt beszámolójából és az egyik szlovák por-
tál hiányos tudósításából (a nevek után nem jelölte 
meg az egyesületet) összeállított anyag érzelmi vi-
hart kavart, mert valamennyi eredmény úgy jelent 
meg, mintha azt egyedül az Óbudai Erőemelők SE 
versenyzői érték volna el. 
A helyes eredménylista a versenyzők egyesületé-
nek megjelölésével: Jobbágy László (Óbudai Erő-
emelő SE); Rohrmann Katalin és Kasza Lász-
ló (Gruber’s Gym); Bozsó Mónika (Werkman Fari-
er Power Team); Kiss László (Botond SE); Benes 
Gergő (HQ4 Fittness & Powerlifting Team).      L. A.

Ha szerda, akkor ÓKK!

Fotó: Antal István

SÓSTÓI SZéP NAPOK. Több mint ezer gyermek pihent hat turnusban június 18. és július 
29. között az önkormányzat Balatonszabadi-sóstói táborában. Kárpátaljáról, Varsó-Be-
mowóból és Csíkszeredáról is jöttek vakációzók. Augusztusban óbudai nyugdíjasok ér-
keznek a balatoni üdülőbe. Képünkön a Göncöl néptáncosok egyik csoportja

Fotó: Egri Dalma
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szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napel
lenző stb. szerelése garanciával. Kerüle
ti redőnyös. Ajándék szúnyogháló minden 
megrendeléshez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 
06(20)341-0043
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150 
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hibá
sat is). Kiszállás-bevizsgálás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanysze
relő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
pvc, szőnyegpadló lerakás. Minőségi precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze
relés, burkolás, laminált parketta lerakása ma
gánszemélyek, közületek részére. 06(30)212-
3308
 Vízvezeték-, központifűtés-szerelés. In
gyenes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz 
Péter. Tel.: 06(70)397-3869
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Lakásfelújítás, festés 500 Ft/ m2-től, má

zolás, parkettacsiszolás, víz-, gáz-, villanysze
relés. Tel.: 06(20)945-5473, 06(30)499-1814
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál
lalok. Barabás. www.parkettazokisiparos.5mp.
eu Tel.: 70/2800-479 vagy 1/793-1229
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi
fon, wc-tartály, radiátor szerelés 06-70/642-
7526
 Fakivágás, zöldterületek gondozása, bo
zótirtás, fűnyírás, telekrendezés. Alpinista 
munkák. Tel: 30/994-2431
 Kémények bélelése, átépítése, belső mará
sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20/264-7752
 Fisher, Fujitsu, Panasonic klímák gyors és 
garanciális szereléssel, megbízható szerelőtől. 
06-20/9350-100, www.tudatosenergia.hu
 Heverők, fotelek, székek, franciaágyak ja
vítását, áthúzását vállalom. Nagy Imre. Tel.: 
06-70/410-5346

Egészség
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10., a Flórián 
téri piac mellett. Fogsor akciós ára nyugdíja
soknak 55.000 Ft. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 06(1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Izomletapadások, fej-, nyak, hátfájdal
mak kezelése, teljes testmasszázs szakrende
lőnkben (Vörösvári út 88-96.), vagy az ön ott
honában. Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-
20/595-3057

oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika, fizika, kémia, bukáselhárítás, 
szinten tartás, kompetencia, érettségi felkészí
tés Önnél! Tel.: 06-70/222-2257

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porce
lánt, bizsukat, könyveket, írógépet, varrógé

pet, szőrmét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 
06(20)544-0027
 Magas áron vásárolunk antik bútorokat, 
festményeket, Zsolnay, Herendi porceláno
kat, ékszereket, órákat, hagyatékot. Bp., V. k. 
Kígyó u. 4-6. Nyitva: 10-15. Tel.: 06(1)792-
1692, 06(20)340-7350, 
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat 
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 
06-20/425-6437
 Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő – múze
umok számára is – készpénzért vásárol fest
ményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, aranya
kat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjta
lan: 1/789-1693, 30/898-5720

 

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

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 III. ker. Tavasz utca 7. sz. alatti, önálló be
járattal rendelkező 320 nm-es korszerű iroda/
üzlet/ingatlan egyben, vagy megosztva bérbe 
adó. Információ: 06-20/967-3922
 Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozunk 
vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 0620-9-600-600
 Pátyon 1132 m2-es telek faházzal /20+16 
m2-es terasszal/, szerszámosházzal 4,6 M fo
rintért eladó. 06(70)296-9374
 Óbuda Bogdáni úton 4 szintes házban 52 
m2-es, jó állapotú, 3. emeleti, déli, cirkófű
téses téglalakás tulajdonostól eladó. Irányár: 
29,9 MFt. +36/30-2000-150

állás
 Hajnali irodatakarításra keresek lehető
leg gyakorlott, leinformálható takarítónőket. 
Tel.: 06-20/316-1356

 Mercedes konténeres tehergépjárműre 
gépkocsivezetőt keresek (óbudai munkahely
re). Teljes és részmunkaidős is lehet. Tel.: 06-
30/9484-000
 Kft. takarítónőket keres Óbudára, kora 
hajnali 4 órás és ügyeletes munkára. Tel.: 06-
20/970-9238
 Óbudai általános iskolákba keresünk taka
rítónőket 4-6 órás munkaidőben. Érdeklődni: 
06-20/980-5616
 Pincérnek fiatal férfi, női munkaerőt alkal
maznék, valamint szakképzett felszolgálót! 
+36-26/360-047
 Sportpálya-karbantartó, lakatos és vil
lanyszerelő munkatársakat keresünk Római-
parti sportcentrumunkba, teljes vagy rész
munkaidőben, nyugdíjas is lehet! Jelentkez
ni a 06-70/335-3160-as telefonszámon lehet!
 Recepciós-büfés hölgyet keresünk Római
parti sportcentrumunkba (34-es buszmegálló
ban). Megbízható, felelősségteljes, precíz, talp
raesett, teljes munkaidőben, hosszútávra: pálya
foglalások kezelése, klubtagok kiszolgálása, áru
készlet-, pénztárgép-kezelés. rtaoffice@rta.hu 

Egyéb
 Elveszett tacskó: július elején a Pünkösd
fürdői Strandnál elveszett Hurka, a 12 éves fiú 
tacskókeverék. Jutalom jár a nyomravezető
nek. Tel.: 06-20/220-6508

számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, kar
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bő
vítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom
mal. 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 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/

Kék Pont Alapítvány a függőségek leküzdéséért
Aggodalommal tölt el, hogy gyermeked, hozzátartozód, bará-
tod, családtagod rendszeresen fogyaszt alkoholt, kábítószere-
ket; túlzásba viszi a szerencsejátékokat, a munkát? Úgy gondo-
lod, már mindent megpróbáltál, hogy megmentsd a függőség-
től, de nem látod az eredményt? Nincs kivel beszélned ezek-
ről a problémákról és benned zajló érzelmekről? Ha a fent leír-
takban magadra ismersz, szeretettel várunk minden héten nyi-
tott csoportunkban, ahol szakemberek segítségével, valamint 
a sorstársak értő, megértő, biztonságos közösségében dolgo-
zunk ezen a nehéz problémán. Időpont: minden szerdán, 18-tól 
20 óráig. Cím: Kék Pont Alapítvány, 1039 Budapest, Lukács 
György utca 3. Tel.: 06-1/454-0876 és 06-70/607-5030.
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MEGjELEnésünk. Lapunk következő száma augusztus 11-én, szom baton 
je le nik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

koRMánYAbLAkok nYITVATARTásA. A II. Margit körúti, a II. Bátori 
László utcai és a III. harrer Pál utcai kormányablakok nyitvatartási rendje: 
hétfőn 7-től 17; kedden 8-tól 17; szerdán 8-tól 20; csütörtökön  8-tól 18; pén-
teken 8-tól 14 óráig. 

Óvodapedagógusok felvétele
A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályáza-
tot hirdet 2 fő óvodapedagógusi munkakör betölté-
sére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony-
ra. A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Pais De-
zső utca 2. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései alapján. A pályázat elbírálása során előnyt 
jelent: jártasság kézművességben, hangszer hasz-
nálat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: részletes szakmai önéletrajz; végzettséget 
igazoló oklevél másolata. Jelentkezni lehet: postai 
úton (Cseresznyevirág Művészeti Óvoda – 1039 Bu-
dapest, Pais Dezső utca 2.). E-mailen: pais-o@ksz-
ki.obuda.hu. A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. augusztus 24., illetve folyamatosan az állás-
hely betöltéséig. A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. augusztus 28., illetve folyamatosan az ál-
láshely betöltéséig. A munkakör az elbírálást köve-
tően azonnal betölthető.

Kaliforniai siklót találtak 
egy dobozban, a Kerék utcá-
ban július 11-én. A szakem-
berek a felelős állattartásra 
hívják fel a figyelmet.

Bejelentés érkezett a 
közterületfelügye

let ügyfélszolgálatához, 
hogy a Kerék utcában, 
a parkban egy ismeret
len fajtájú kígyót láttak. 
A felügyelők a fekete-fe
hér csíkos hüllőt már egy 
dobozban találták. A jár
őrök értesítették az ön
kormányzat állatvédelmi 
felelősét, aki a helyszín
re érkezve megállapítot
ta, hogy egy kaliforniai 
királysiklóról van szó. A 
másfél méteresre is meg
növő hüllő harapása nem 
mérgező, áldozatait szo
rítással öli meg. Legfőbb 
tápláléka: más kígyók, 
gyíkok, kétéltűek, de rág

csálókat és madarakat is 
fogyaszt, tartása nem en
gedélyköteles. A látható
an jó állapotban lévő pél
dány nagy valószínűség
gel egy hobbiállattartó 
otthonából kerülhetett ki 
az utcára és keltett riadal

mat. A siklónak végül az 
állatkert biztosított meg
felelő helyet. 

Az önkormányzat szak
emberei a felelős állattar
tásra hívják fel a figyel
met, hogy a hasonló esetek 
megelőzhetőek legyenek!

Közterületen kígyózott

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

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

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

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

ÉLETÉBEN
 HA AZ ÁLMAIT VALÓRA SZERETNÉ VÁLTANI

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

ANYAGI BIZTONSÁG 
MEGBÍZHATÓSÁG
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK! 
AZ ELSŐ LÉPÉS A BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSÉHEZ EZEN TELEFONSZÁM 
FELHÍVÁSA: 06-30/968-0660 /Ügyfélszolgálatunk/
A MAGYAR ÉLETJÁRADÉK PROGRAM HIVATALOS WEBOLDAL, AHOL 
TÖBBET MEGTUDHAT TÁRSASÁGUNKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSAINKRÓL: 
WWW.NEMZETIELETJARADEK.HU
CÉGÜNK HIVATALOS E-MAIL CÍME: magyareletjaradek@gmail.com
A TÁJÉKOZTATÁS NEM TELJESKÖRŰ!
TISZTELETTEL: MAGYAR ÉLETJÁRADÉK PROGRAM 
          KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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Kinek mi jut eszébe Indiáról? Ízek? 
Mantrák? Szerelmek? Vagy netán a 
sáfrány színben pompázó vidám szer-
zetesek, akik első hallásra ismeretlen-
nek tűnő dalokat énekelnek? Esetleg 
az Ájurvéda, azaz az élet tudományá-
nak örök érvényű szabályai, melyeket 
szeretne elsajátítani és a mindennap-
jai részévé tenni? Mindebből kínál íze-
lítőt a Magyarországi Krisna-tudatú 
Hívők Közössége augusztus 12-én a 
csillaghegyi Lélek Palotájában tartan-
dó India Varázsa Fesztiválon.

Aki járt Indiában, legyen bár
mi is az, ami elvarázsolta, a 

„krisnások” segítenek újra átélni a 
csodát. Aki még sosem járt ott, an
nak pedig ízelítőt kínálnak a távoli 
földrész kultúrájából, így az ér
deklődő lépésről lépésre fedezhe
ti fel a Védák ősi, titkos tanításait.

Meditáció, 
önismeret, jóga

A fotókiállítás megtekintésével 
rögtön a ’70-es évekbe érkezhe
tünk. Megelevenedik előttünk egy 
indiai szent ember élete, akinek ta
nításai még Gárdonyi Gézát vagy 
Gandhit is megihlették és meg
érintették. Az udvarra lépve láthat
juk a varázslatos keleti táncokat, 
hallhatjuk a tradicionális indiai 
hangszerek játékát. Szemünk elé 
tárul India izgalmas bazári hangu-
lata, ahol a kereskedők árulják szí
nekben gazdag portékáikat. A nap 
fénypontjaként részesei lehetünk 

egy hagyományos, tűzceremóniá
val kísért indiai esküvőnek, léleg-
zetelállító jógagyakorlatokat te
kinthetünk meg, bővíthetjük tudá
sunkat a meditáció valódi filozófi
ájáról, mely hozzásegít az önisme
rethez, a test és lélek harmóniájá
nak megteremtéséhez. Jobb önis
meretre tehetünk szert az ősi indiai 
csillagászati rendszer tanításai sze
rint, melyben védikus asztrológu
sok lesznek a segítők.

Kulináris 
kalandozások

A Gasztro Szigeten megtapasz
talhatjuk India méltán híres íz-vi
lágát, melyet a fűszerek sokszínű
sége és elkészítési technikája tesz 

feledhetetlenné. Minden falat ve
gán, azaz nem tartalmaz tejszár
mazékot és semmilyen állati ere
detű terméket, teljesen erőszak
mentes. Igazi vegán kuriózumokat 
ízlelhetünk meg, amit a helyszínen 
készítenek a szakácsok. Az éttermi 
sátrakban finomabbnál finomabb 
csemegékkel várnak mindenkit. 

Szépség, művészet, 
egészség

A Szépségszigeten a hölgyek 
hercegnővé változhatnak, játsz
va ismerhetik meg az öltözkö
dési szokásokat és a keleti divat 
rejtélyes szimbólumrendszerét. 
A „szépségsziget előszobájában” 
felékesíthetik magukat a henna

művészek által festett mintákkal. 
A Művészeti Szigeten selyem 

mandalát vagy bio hintőport is 
készíthetünk. A kisebbeket és 
szüleiket egész nap kreatív foglal
kozások várják. Az indiai táncok 
szerelmesei oktatók segítségé
vel ismerkedhetnek a tradicioná
lis indiai templomi táncokkal. Aki 
költözne vagy átrendezné lakását, 
feltétlenül kérje ki a térrendezési 
tanácsadók véleményét. 

Az Egészségszigeten sok 
hasznos információt kapha
tunk a kiegyensúlyozott napi
rend kialakításához és a testtí
pus szerinti prevencióhoz. Meg
tudhatjuk, hogyan építsük be az 
Ájurvedát a mindennapokba, 
megismerhetjük a fűszerek je
lentőségeit és használatát, fel
frissülhetünk a masszőrök és 
csontkovácsok segítségével.

(Jegyárak felnőtteknek: 1350, 
nyugdíjasoknak és diákoknak: 
950 forint. Óbudai lakosoknak 
lakcímkártyával kedvezményes 
a belépő: 1250 illetve 950 forint. 
Nyolcéves kor alatt a belépés 
ingyenes. Időpont: augusztus 
12. (vasárnap) 10-től 18 óráig. 
A Lélek Palotája címe: Lehel 
utca 15-17. Bejárat a Lehel utca, 
illetve az Attila utca 8. szám 
felől. Bővebb információ: www.
lelek pa lo taja.hu.                     sz

India Varázsa Fesztivál Csillaghegyen

Rejtvényünkben Tóth Árpád: Forró nyári nap cí-
mű verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a 
függőleges 16. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betűk: M. 
N. F. K.). 14. Bibliai személy. 15. Dalféle. 16. Fris
sek, csinosak. 17. Angol lég. 19. Egyiptomi szárma
zású amerikai színész keresztneve. 20. Ragadozó ma
dár. 21. Régiesen ijedsz. 23. Azonos mássalhangzók. 
24. Magyar, osztrák autók jele. 26. Szerelem nyilasa. 
27. Fennsík. 29. Ennivalók. 32. Földet forgat. 33. Ki
csinyítő képző. 34. D. A. F. 35. Egyfajta juhaik. 37. P-
vel a végén talajburkoló. 39. Mezőgazdasági eszköz. 
40. Kettős betű. 41. Görög betű. 42. Birkák lakhelye. 
43. Partközeli vízinövényzet. 45. Füzet. 46. Ősi föld. 
47. Olasz és kubai autók jele. 48. Spanyol hír, újság. 
50. Mely személyt. 52. Apró zaj fordítva. 54. Mobi
lon küldhető. 55. Arcra adják. 57. Egyik bánya-akná
val kapcsolatos. 59. Nagyon kedvelni.
FÜGGŐLEGES: 2. O. E. I. 3. Az OTI utódja. 4. 
Vizsgára felkészítő anyagok. 5. Igefajta. 6. Geomet
riai fogalom. 7. Fordított mutatószó. 8. Ilyen a kon
zervhal többnyire. 9. Angol hosszmérték. 10. Kulacs 
része! 11. Tengeri képződmény. 12. Fél kamara! 13. 
Belső lényeg, névelővel. 16. Az idézet második ré-
sze (zárt betűk: E. I. Z.). 18. I. E. R. 21. Fohászok. 
22. Sóvárogj. 25. Hauptmann színműve. 28. Névelős 
pinceszag. 30. Kálium, cérium és deutérium vegyje
le. 31. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helységbe való. 33. Kicsi
nyítő képző. 36. Szintén. 37. Villanyvasút típus. 38. Először főan
gyal volt. 41. Vajon friss? 44. Juttatnám. 45. Rím betűi keverve. 

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

Forróság van

Fotó: Zumpf András
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Ismét eltelt egy év, így hát újra jelent-
keznek a Sziget szervezői: egyrészt, 
hogy türelmet kérjenek az augusztus 
8-15. közötti fesztivál okozta esetleges 
kellemetlenségért, másrészt, hogy 
biztosítsák a kerület lakóit arról, to-
vábbra is mindent megtesznek azért, 
hogy minél kevesebb kellemetlen nyo-
mot hagyjon ez az egy hét, viszont an-
nál több kellemes élményt azoknak, 
akik ellátogatnak a rendezvényre. Ká-
dár Tamással, a Sziget Szervezőiroda 
Kft. cégvezetőjével beszélgettünk.

Erős zenei program
- Először is hadd dicsekedjünk: a Sziget 

idén januárban ismét egy jelentős nemzetkö
zi díjat kapott Európa legnagyobb fesztivál-
megmérettetésén. Ezúttal a „Legjobb zenei 
felhozatal” díját vehettük át, amivel a Sziget 
változatos és magas színvonalú zenei kínála
tát díjazták. Ennek igyekszünk idén is meg
felelni, és sikerült is minden idők legerő
sebb zenei programját összehoznunk. Elég, 
ha csak a Nagyszínpad legfontosabb fellépőit 
említjük, ahol olyan aktuális világsztárok so
rakoznak, mint Kendrick Lamar, a Gorillaz, 
Lana Del Rey, a Mumford and Sons, Dua Li
pa, Kygo vagy az Arctic Monkeys, Liam Gal
lagher illetve Shawn Mendes.

A Szeretet Forradalma
- Ebben az évben meghirdették a „Love 

Revolution”-t, azaz a Szeretet Forradalmát. 
Mit takar ez?

 Ez egy nagy közös ünnep, boldog és bé
kés ünneplése annak, tudjuk, közösen képe
sek vagyunk elérni, hogy erőszak és félelem 
nélkül élhessenek az emberek szerte a világ
ban, hogy egy élhető Földet hagyjunk utóda
inkra, hogy az alapvető emberi jogok min
denhol sértetlenek maradhassanak, hogy 
szűnjön meg az előítéletesség és a kirekesz
tés. Ezek a célok és értékek nem újak, hanem 
összefoglalják mindazt, amiért a fesztivál az 
elmúlt 25 évben folyamatosan kiállt. A Love 
Revolution egyik üzenete a környezettuda
tosság és a fenntartható fejlődés, amire idén 
a korábbinál is nagyobb energiát fordítunk.

Re-pohár 
a műanyag-halmozás ellen
- Milyen konkrétumokat emelne ki, ami-

ket a környezet védelme érdekében tesznek?
- A tavalyi év nagy újítása volt, hogy a 

pormentesítésre, ballaszt tartályokba súly
nak, vagy egyéb célokra használt vizet nem 
ivóvízből, hanem a Duna vizéből fedeztük. 
Ez így lesz továbbra is. Az idei évtől a hul
ladék mennyiségének csökkentésére is na
gyobb hangsúly kerül. Bevezetjük a Re-poha
rat (azaz a visszacserélhető poharat), aminek 
segítségével mintegy másfél millió eldobható 
műanyagpoharat fogunk kiváltani, ezzel radi
kálisan csökkentve a fesztiválon létrejött sze

mét mennyiségét. Idén is szelektíven gyűjtjük 
a PET palackokat, az ALU dobozokat, a kar
tont és a vendéglátóhelyek pultjában képző
dő üveghulladékot. Idén egy környezeti hatás
tanulmányt is készítünk, aminek a célja meg
vizsgálni a Sziget hatását a Hajógyári-sziget 
zöldfelületére és a természetes élőhelyekre, 
illetve megvizsgálni, mennyire hatékonyak 
a terület zöldfelületét érintő negatív hatások 
csökkentését célzó intézkedéseink.

EcoKemping és zsebhamutartó
- Most először EcoKempinget is nyitunk a 

környezetvédelem iránt elkötelezett kempinge
zőknek. Itt napelemes vízmelegítéssel, víztaka
rékos WC-vel, közösségi étkező- és tartózkodó 
helyekkel, illetve egyéb környezettudatos meg
oldásokkal várjuk a látogatókat. Szintén újdon
ság lesz a 80 vákuum-öblítéses WC rendszer
be állítása a fesztiválon, mellyel 85 százalékos 
vízmegtakarítás érhető el. Tízezer zsebhamu
tartót is kiosztunk, az étkezőhelyek pedig csak 
lebomló tányérokat és evőeszközöket használ
hatnak. Továbbra sem lehet nejlonzacskót for
galmazni a Szigeten, illetve a szponzorok szá
mára is fennáll a szórólaposztás tilalma. Apró
nak tűnő, de fontos lépés, hogy a vendéglátó
egységekben csak kérésre adnak majd szívó
szálakat. Mindezeket a lépéseket azért tesszük, 
mert fontos számunkra a Hajógyárisziget kör
nyezetének védelme, ahol immár 25 éve vég
zünk folyamatos felújításokat, karbantartáso
kat és számos olyan fejlesztéssel járultunk hoz
zá a hely infrastruktúrájához, amely egész év
ben a helyieket is szolgálja (például a játszó
tér melletti WC-komplexum telepítését és üze
meltetését is a Sziget fedezi).

Hangerő
- Az itt élőket a környék rendezettségének 

visszaállítása mellett a zajhatások foglalkoz-
tatják leginkább. Mire számíthatnak idén?

- A fesztivál alatt igyekszünk mini
malizálni a környéken lakók esetleges 
kellemetlen élményeit. Folyamatosan, 
a kerületi és a Fővárosi Önkormány
zattal összehangolva mérjük a zajter
helést. Ezt azonnal igyekszünk korri
gálni, ha a határ fölé emelkedne a zaj
szint. 23 óra után megszűnnek a sza
badtéri helyszínek programjai, ezután 
csak zajcsillapított sátrakban lesznek 
programok. Alkalmazzuk a hanglimi
ter rendszert, ami nem engedi a beállí
tott érték fölé emelni a hangerőt, illet
ve a távolból is lehetővé teszi a hang
erő csökkentését. Idén is üzemelte

tünk majd egy, a zajhatások bejelentését lehe
tővé tevő telefonszámot, amin a nap 24 órájá
ban fogadjuk a bejelentéseket. Természetesen 
tudjuk, hogy mindezen intézkedések ellenére 
lesznek olyanok, akiket zavarni fog a Sziget 
hangkibocsátása, annak ellenére akár, hogy az 
a megengedett határértéken belül mozog. Tő
lük is megértést és türelmet kérünk, mert hisz
szük, hogy a fesztivál, mindamellett, hogy a 
legjelentősebb turisztikai vonzerővel bíró ren
dezvénye Magyarországnak, a kerület számá
ra is számtalan előnyt, bevételi forrást és pozi
tív hírverést is jelent.

Biztonság, rend, türelem
- Mit tesznek a környék biztonságáért, a 

zökkenőmentesebb közlekedés biztosításáért?
- Igyekszünk az autóval érkezők számát 

minimalizálni, minden fórumon felhívjuk a 
látogatóink figyelmét az alternatív közleke
dési eszközök használatára. Megállapodást 
kötöttünk a BKK-val, finanszírozzuk a Szi
get elérését és elhagyását segítő tömegköz
lekedési eszközök sűrített közlekedését.

A környék biztonságát, csakúgy, mint ko
rábban, a rendőrséggel karöltve folyama
tosan figyeljük. A közvetlen környék utcá
it lezárjuk, oda csak a helyi lakosok juthat
nak be autóval. Természetesen a takarítást 
is folyamatosan elvégeztetjük, nemcsak a 
szigeten, hanem a környező területeken is, 
hiszen az a célunk, hogy minél kisebb „nyo
mot” hagyjunk magunk után.

Nem ígérhetjük idén sem, hogy észre
vehetetlenül bonyolítjuk le a fesztivált, a 
Nagyszínpad zenei programja például bizo
nyára kiszűrődik majd a közelebbi környe
zetünkbe az engedélyezett időhatárig. Bí
zunk a kerületi lakosok türelmében és meg
értésében, mi pedig mindent megteszünk, 
hogy a kellemetlenségeket minimalizáljuk.

Szeberényi Csilla

Az éjjel-nappal hívható telefonszám: (06-1)920-0676.

Tizenegy után visszábbveszik a hangerőt

Világsztárok és a Szeretet Forradalma a Szigeten

Utcaszínház, cirkusz, táncsátor, múzeumi negyed
Ahogy minden évben, a zenein kívül, most is számos program várja majd a Szigetre lá-
togatókat. Lesz sétáló utcaszínházi, cirkuszi előadás, táncsátor, múzeumok – töb bi kö-
zött az Aquincumi Múzeum – kihelyezett programokat, történelmi, művészeti ismerete-
ket bővítő játékokat kínálnak majd a fesztiválozóknak. Az óbudai KönyvMegálló idén is 
szabadtéri könyvszekrénnyel várja az olvasás szerelmeseit.
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Fidesz-KDNP-s képviselők nyári fogadóórái

MsZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

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

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

ban. Elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.
Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét
főn 16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban 
(Csobánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-
8036, bp03@mszp.hu. 
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 
17 órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-
699-2214-es telefonszámon.

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

Képviselő neve                    Önk. körzet Júliusi fogadóóra Augusztusi 
fogadóóra Fogadóóra időpontja Helyszín

Dr. Demeter Gellért                 1. vk. nem tart nem tart

Csapó Harold Gábor               2. vk. nem tart nem tart

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

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

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

Telefon
szám 
változás 

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

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

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

Puskás Péter                             12. vk. nem tart nem tart

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

Kelemen Viktória                     14. vk.    nem tart nem tart

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

Laukonidesz Lilla                    16. vk. nem tart nem tart
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Szűz Mária édesanyja volt Szent An-
na, akiről a keresztények július 26-
án emlékeznek meg. Ezt a napot az 
asszonyoknak szentelték. A népha-
gyomány szerint ekkor a nőknek 
nem volt szabad mosniuk, sem ne-
héz fizikai munkát végezniük. 

Szent Anna története a közép
korban terjedt el, Szűz Má

ria szüleiről az Újszövetség még 
nem tesz említést. A legenda 
szerint szentéletű asszony volt, 
de sokáig hiába várta férjével, 
Joachimmal a gyermekáldást.  
Hosszú böjtölés és imádkozás 
után született két lánygyerme
ke, mindkettőnek a Mária ne
vet adta. Anna július 26-án halt 
meg, és szinte azonnal a keresz
tény szentek közé emelkedett. 
Azóta ő az anyák, házasságban 
élők, az özvegyek, gazdasszo
nyok, a járványos betegségben 
szenvedők és a haldoklók párt
fogója. Sok asszony hozzá folya
modik segítségért, az ő tisztele
tére böjtölnek, mert ő a meddő, 
a várandós és a szülés előtt álló 
nők védőszentje. 

 
Magyar sajátosságok

Az ősi magyar hagyomány sze
rint Nagyboldogasszony maga a 

termékenység, ezért az asszonyok 
hozzá imádkoztak gyermekáldá
sért. Az évszázadok során azután 
összemosódott az ősi és a keresz
tény hagyomány, hazánk egyes 
vidékein Nagyboldogasszonyt 
hol Szent Annával, hol Máriával 
azonosították. Sok faluban a med
dő asszonyok a pünkösdöt köve
tően kilenc kedden át böjtöltek 
és imádkoztak Szent Annához, 
Nagyboldogasszonyhoz, hátha 
meghallgatásra találnak. 

Haláljósló nap
Haláljósló napként is ismert 

volt az Anna-nap. Reggel a kí
váncsiak koszorút kötöttek, és 
addig dobálták a háztetőre, amíg 
fenn nem akadt. A babona sze
rint ahányat dobtak, annyi év 
múlva halnak meg. Azt tartot
ták, a kender töve ekkor szakad 
meg, ezért Annanapon kezdték 
meg a kender nyűvését. Sok he
lyütt ekkor szedték ki a hagy
mát, mert tovább eláll. Egyes 
tájakon azt tartották, Anna a kö
tényében hordja a bogarakat, és 
ahol nyitott ajtót, ablakot talál, 
ott bedobja. 

Búcsújáró helyek
Magyarországon Szűz Mária 

után Szent Anna személye körül 
alakultak ki legnagyobb szám
ban búcsújáróhelyek. A legis
mertebbek Nagyfalva, Körtvé
lyes, Sükösd és Szany. A leghíre
sebb a székelyföldi Szent Annató 
a szélén álló kápolnával. A legen
da szerint két szomszédos várban 
lakott két gonosz, zsarnokoskodó, 
felfuvalkodott főúri testvér, akik 
mindenben le akarták győzni egy
mást. Mikor egyikük arannyal, 

gyémánttal díszített, hat gyönyö
rű ló vontatta hintón ment át test
vére várába, hogy eldicsekedjen 
új szerzeményével, a másik vála
szul kiválasztott nyolc szép szűz 
jobbágylányt, és őket fogta be a 
kocsija elé. Felszerszámozta őket, 
de a lányok vonakodtak elhúzni a 
kocsit, ezért ostorával a legszeb
biken végigvágott. Anna volt en
nek a lánynak a neve, aki össze
esett, és átkot mondott a vár urára. 
Isten meghallgatta és a vár gaz
dájával együtt elsüllyedt, helyén 
szép tó keletkezett. A többi lány 
hazament szüleihez, Anna ottma
radt, a fényes szerszámok árából 
kápolnát emeltetett, és ezen a he
lyen élt haláláig.  

Az Anna-nap utáni vasárnap 
régen búcsúkat tartottak, ame
lyen a falu templomának vé
dőszentjét ünnepelték.  Ilyen
kor általában különböző árusok, 
mézeskalácsosok, céllövöldé
sek jöttek a falvakba, hogy szó
rakoztassák a helyieket. Roko
nok, ismerősök látogatták meg 
és látták vendégül egymást, es
tig tartottak a mulatságok. Ebbe 
a sorba illik a ma is létező füredi 
Annabál, amelyet idén is meg
tartottak, a szépségkirálynő vá
lasztással. 

Természetesen a búcsúk idejére különböző fi-
nomságokkal készültek az asszonyok, mivel 
ilyenkor meglátogatták egymást a rokonok, bará-
tok. Az ünnepi ebéd jellemzően húsleves, liba- 
vagy kacsapecsenye, sült hús, többféle aprósü-
temény volt. A gyümölcs, sajt mellé jóféle fehér 
és vörös borok is kerültek az asztalra. Napjaink-
ban már kevésbé elterjedt szokás az Anna-napi 
búcsú, igaz, sok helyen igyekeznek feléleszteni 
ezt a korábbi hagyományt. De akár búcsú akár 
más összejövetelekhez felhasználhatunk néhány 
ötletet a hagyományos fogásokból. 

Búcsúi húsleves
Hozzávalók: 60 dkg tyúk, 1 kg karajcsont, 

3 db sárgarépa, 2 db fehérrépa, 1 db zeller, 1 
fej vöröshagyma, 2 cikk fokhagyma, 1 csokor 
petrezselyem, 2 db káposztalevél,1 közepes 
zöldpaprika, 1 db paradicsom, 3 dkg egész 
fekete bors, 3 db szegfűszeg,1késhegynyi 
szegfűbors, 1 késhegynyi köménymag.

Elkészítés: a tyúkot és a csontot jól meg
mossuk, feltesszük főni hideg vízben. Ha fel
forr, leszedjük a habját, megsózzuk, beletesz
szük a megtisztított zöldségeket és a fűszere
ket. Lassú tűzön vagy két óra hosszat főzzük, 
ha szükséges, utána ízesítjük. Leszűrjük a le
vest, cérnametélttel és a főtt hússal kínáljuk. 

Búbos karaj
Hozzávalók: 50 dkg sertés rövidkaraj, 20 

dkg fagyasztott zöldségkeverék,1 dl olaj, só, 
bors, ízlés szerint, 10 dkg sajt, 5 dkg krém-
sajt, 2 dkg finomliszt. 

Elkészítés: a sertéskarajt kiklopfoljuk, majd 
megsózzuk, borsozzuk, majd lisztben megfor
gatjuk és mindkét oldalát forró olajban átsütjük 
4-4 percig, a húson megjelenő pirosodó kéreg 
megjelenéséig. Ezután tepsibe rakjuk, alá önt
jük az olajat, amiben sütöttük és félretesszük. A 
zöldségkeveréket sós vízben megfőzzük, ha ki
hűlt, összekeverjük a krémsajttal. A keveréket 

a hússzeletekre halmozzuk, és egyegy szelet 
sajttal betakarjuk. Sütőben pirosra sütjük, bur
gonyapürével, savanyúsággal tálaljuk. 

Szilvás lepény
Hozzávalók: 20 dkg finomliszt, 10 dkg 

porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 5 db to-
jás, 20 dkg margarin, 80 dkg szilva, 1 ká-
véskanál fahéj, 1 evőkanál barna cukor, 50 
ml rum, ízlés szerint.  

Elkészítés: a szilvát megmossuk, kima
gozzuk és negyedekbe vágjuk. A vajat ha
bosra keverjük a por- és vaníliás cukorral, 
majd hozzáadjuk a tojások sárgáját. A fe
hérjéket egy csipet sóval habbá verjük, és a 
liszttel felváltva óvatosan a vajas cukros ke
verékbe forgatjuk. Hozzáadjuk a rumot, el
keverjük, a tésztát sütőpapírral bélelt köze
pes tepsibe öntjük. A szilvákat a tészta tete
jére tesszük, kicsit bele is nyomhatjuk, majd 
a barna cukor és fahéj keverékével megszór
juk a sütemény tetejét. Előmelegített sütőben 
mintegy negyven perc alatt megsütjük. 

Anna-nap, a búcsú ideje

Finomságok rokoni, baráti összejövetelekre
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Egy kilométer hosszú festmény a Duna-parton

Egy napig volt látható a Margit híd és az Árpád híd között a gigahosszú, Dunát ábrázoló festmény. A WWF Magyarország és 
partnerei egy kilométer hosszú, Dunát ábrázoló festménnyel hívják fel a figyelmet hazánk legnagyobb folyójának jelentősé-
gére, a folyóban és árterein található fajok megóvásának fontosságára. A műalkotás egy szabadtéri pop-up kiállításon, min-
dössze egy napig, július 24-én volt látható a Carl Lutz felső rakpart Margit híd és Árpád híd közötti szakaszának vaskorlátjá-
hoz erősítve. A szerb származású Ana Tudor festőnő által megálmodott és megvalósított, rendhagyó módon 1000 méter hosz-
szú, több mint 60 összefűzhető tekercsből álló festmény egy nemzetközi turné magyar állomásaként érkezett a fővárosba

Hahota
- Mondd, mit szeretsz 
rajtam jobban? A szép-
ségemet, vagy az intel-
ligenciámat?
- A humorodat édes, a 
humorodat! 

* * *
Áll a székely juhász a 
réten a botjára támasz-
kodva. Arra megy a töb-
bi juhász, meglátják, 
kérdik tőle: - Hát te meg 
mit csinálsz?
- Gondolkodom.
- És hol a fenében van 
a nyájad?
- Azon gondolkodom.

* * *
Két egérlány beszélget: 
- Képzeld bepasiztam! 
- Igen? És van képed 
róla?
- Persze! Itt van.
- Te hülye ez egy denevér.
- A fenébe, nekem azt 
mondta, pilóta. 

* * *
Egy autós elgázol egy 
gyalogost, aki súlyo-
san megsérül. Pár hó-
nap múlva a bíróságon, 
az áldozat által indított 
kártérítési perben talál-
koznak.
- Tisztelt bíróság - kezdi 
az autós védőügyvédje. 
- Kérem vegyék figye-
lembe, hogy ügyfelem 
harminc éve vezet bale-
setmentesen!
Erre feláll a felperes 
ügyvédje: - Tisztelt bí-
róság! Ha ennyit számít 
a gyakorlat, kérem ve-
gyék figyelembe, hogy 
ügyfelem már ötven 
éve gyalogol baleset-
mentesen! 

* * *
Pistike, addig nem áll-
hatsz fel az asztaltól, 
amíg meg nem eszed a 
vacsorát! - mondja ha-
ragosan az anyuka.
- Jaj, de jó, akkor hol-
nap nem mehetek isko-
lába.

* * *
- Móricka! Ebben a do-
bozban reggel még két 
szelet csokoládé volt, 
most pedig csak egy 
van! Meg tudod ezt ma-
gyarázni?
- Igen, apa. Reggel 
még nagyon sötét volt, 
és így nem vettem ész-
re a másikat.

Javában zajlik a „Csepp
ben az élet” című, négy 

részes, MTVA és Projekt 
Film koprodukcióban ké
szülő filmsorozat forgatá
sa, jelenleg ceglédi hely
színeken. A kilencedik 
forgatási napra a legendás 
feltaláló fia, dr. Béres Jó-
zsef és felesége, Béres Klá-
ra is ellátogatott, akik kí
váncsian várják a televízi
ós bemutatót. (A cég óbu-
dai székhellyel működik.)

Id. dr. Béres József éle
tét már számos könyv, do
kumentumfilm és színda
rab dolgozta fel, de most 
először készül róla televí
ziós játékfilm. A filmso
rozat a Béres Csepp fel
találójának 1960-70-es 

évekbeli küzdelmes éle
tét mutatja be. A premier 
2019-ben várható. 

A főbb szerepekben: 
Gáspár Tibor, Für Anikó, 
Huszárik Kata, Lukács 

Sándor, Seress Zoltán és 
Trokán Péter. Rendező: 
Gyöngyössy Bence.

Filmsorozat a Béres Csepp feltalálójáról

áLLások AZ ÓsZsZI-bEn. Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény (ÓSZSZI) közalkalmazotti jogviszony-
ba, az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, elhiva-
tott munkatársakat: szaktanácsadó; foglalkoztatás 
szervező; szakápoló (otthoni szakápolási szolgá-
lat); szociális gondozó; konyhai-technikai dolgozó. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Az ön-
életrajz és a végzettséget igazoló bizonyítvány másolata 
benyújtható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail címen 
keresztül, valamint további információt Honti Szilvia HR-
vezető ad a 06-1-250-1552-es telefonszámon.

Fotó: Assay Péter
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Számítástechnika idősebbeknek
Augusztus 7-én (kedden) kezdődik az „Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel. Idősebbek is elkezdhetik!” című tanfo-
lyam következő kurzusa. Érdeklődés és jelentkezés Neubrandt 
Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon. Mindenkit vár a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület.

ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

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

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

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

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

A FŐTáV Zrt. és a Dhk Zrt. közleménye
bezár a Váci úti ügyfélszolgálat

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fővárosi Vízművek szék-
házában működő (XIII., Váci út 23-27.) észak-pesti ügyfélszol-
gálatunk építési-bontási munkálatok miatt véglegesen bezár. 
Az utolsó nyitvatartási nap 2018. augusztus 10-én, pénteken 
lesz. ügyfeleink az alábbi személyes ügyfélszolgálati irodá-
inkban intézhetik ügyeiket:

• Dél-budapesti ügyfélszolgálati iroda (XI., Barázda utca 20-30.) 
Megközelíthető az 1-es villamos végállomásától Budafok irányá-
ba pár perc sétával, vagy a 17-es, 41-es, 47-es, 56-os villamossal 
a Kalotaszeg utcai megállótól pár percre. Fizetési módok: kész-
pénz, bankkártya. nyitvatartás H-K-SZ: 8.00-16.00; CS: 10.00-
18.00; P: 8.00-14.00

• kelet-pesti ügyfélszolgálati iroda (X., Örs vezér tere 25/b II. 
emelet, Árkád Üzletközpont, Irodaház). Bejárat a 2/A parkoló fe-
lől vagy közvetlenül az utcáról : Kerepesi út 25/b 2. em. Megkö-
zelíthető a 2-es metró végállomásától. Fizetési módok: készpénz, 
bankkártya. nyitvatartás H-K-SZ: 9.00-18.00; CS: 8.00-20.00 
(Pénztár: 8.00-19.30); P: 9.00-15.00

• budai ügyfélszolgálati központ (II., Fő utca 47.)
Megközelíthető a Batthyányi téri metrótól és a HÉV-megállótól, va-
lamint a fonódó villamosoktól pár percre, gyalogosan.Fizetési mó-
dok: kizárólag bankkártya. nyitvatartás H: 8.00-16.00; K: 10.00-
18.00; SZ-CS: 8.00-16.00; P: 8.00-14.00

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságaink további 
személyes ügyfélszolgálati irodák nyitását tervezik a főváros több 
pontján. A konkrét helyszínekről és nyitási időpontokról a későbbi-
ekben adunk tájékoztatást.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
FŐTáV Zrt.; Dhk Zrt.

Innovatív képzőművészeti tendenciák 1945-től napjainkig, Grüner György 
gyűjteménye címmel nyílt időszaki kiállítás a Vasarely Múzeumban

Fotók: Zumpf András

Díjazott kézművesek
A Magyar Kézművességért Alapítvány által A Magyar kézmű-
vesség – 2018 valamint Mátyás király és kora – kézműves szem-
mel című nyári országos pályázata elbírálása során a szakmai 
zsűri három III. kerületi művészt, Kamocsay Judit Magyar Kéz-
műves Remek-díjas szövő népi iparművészt, Pál Sándor tűzzo-
máncost és dr. Sági Lajosné textilműves népi iparművészt dí-
jazta. Az országos pályázat ünnepélyes eredményhirdetését a 
Duna Palota Színháztermében tartják augusztus 7-én.

Óbudai művésztanárok kiállítása
Az óbudai rajz- és művésztanárok hagyományosnak mondható 
tárlata idén is bemutatta az itt élő és tanító képzőművészek ran-
gos sorát, akik különböző iskolákban, művészeti szakkörökben ok-
tatnak, oktattak. A kiállítók sora mindig bővül, a paletta évről évre 
színesedik az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában

Fotó: Antal István



38 2018. 14. számhirdEtés



392018. 14. szám hirdEtés




