
A képviselő-testület október 15-én rend-
kívüli ülésen foglalkozott a témával. A 
kezdeményezésnek több indoka is volt. 

November 12-én 9 órától a Csobánka 
téri rendelőintézetben zárul az Egész-
ségkörút Óbudán idei programsorozata.

Megjelent az Óbudai Anziksz kulturá-
lis magazin legújabb száma október 
21-én. Őszi séta a városrészben.
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Megjelenésünk
Lapunk következő szá-
ma november 11-én, 
pénteken jelenik meg. 
Újságunk korábbi számai 
is olvashatók a www.
obu da.hu honlapon.

Az Etele térig jár majd 
az 1-es villamos

Mérföldkőhöz érkezett az „1-es 
villamos meghosszabbítása az 
Etele térig” című uniós finanszí-
rozásból megvalósuló projekt.          

Részletek a 25. oldalon

A nemzeti forradalom és 
szabadságharc kitörésé-

nek 60. évfordulóján, a Ma-
gyar Szabadság Évében a 
Szent Péter és Pál Főplébá-

nia-templomnál főhajtással, 
koszorúkkal tisztelegtek a 
hazáért vérüket ontók emlé-
ke előtt október 22-én.

 Összeállítás a 2-3. oldalon

A magyar szabadság éve 1956-2016

Sorsfordító napokra és a hősökre emlékeztek

Pálos Péter és Tóth Tamás 
a paralimpikonokat köszöntő 
ünnepségen. Háttérben Pap 
Bianka

Ünnepelték az óbudai paralimpikonokat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Fő téri Szindbád rendezvénytérben 
köszöntötte a Rio de Janeiroban eredményesen szereplő óbudai paralimpi ko-
nokat október 18-án                                                               Beszámoló a 11. oldalon

Fotók: Antal István

„Óbuda-1956”: 
új időszaki kiállítás

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából az Óbudai Múzeum 
új időszaki kiállítással várja az érdeklődőket. Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, országgyűlési képviselő mondott beszédet a jövő év 
április végéig nyitva tartó tárlat megnyitóján             Bővebben a 2. oldalon
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A 60. évfordulón az 1956-os 
forradalomra emlékező óbu-
dai rendezvénysorozat ré-
szeként november 3-ig in-
gyenesen tekinthető meg a 
Békásmegyeri Közösségi 
Házban az a plakátkiállítás, 
amelyet a budapesti Len-
gyel Intézet anyagából állí-
tottak össze a rendezők.

Noha a munkák erede-
tileg tíz évvel ezelőtt, 

a forradalom 50. évfordu-
lójára készültek a Magyar 
Plakát Társaság és a Len-
gyel Intézet közreműködé-
sével, az azóta eltelt idő-
szakban, az utóbbi évtized 
folyamán a kortárs magyar 
és lengyel grafikusok 
munkáit nem láthatta a 
nagyközönség. A tablókon 
egyéni vélemények jelen-
nek meg az 1956-os forra-

dalomról, sokszor olya-
noktól, akik akkoriban 
még nem is éltek, mint 
ahogy sokan voltak az ok-
tóber 17-ei kiállí tás meg-
nyitón, a közönség, az ér-
deklődők körében is, aki-
ket csak utólag érint meg 
az akkori események szele.

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere 
a lengyel és a magyar nép 

szellemi közösségéről 
szólva elmondta, hogy „…
az európai történelemben 
Piast Erzsébettől, I. Jagel-
ló Ulászlón át 1956-ig szá-
mos ponton kapcsolódott 
össze a két ország sorstör-
ténete. A XX. század vér-
zivataros időszakában, 
majd a hallgatás éveiben a 
másik nép iránti figyelem 
és a szolidaritás volt az a 

kollektív élmény, mely a 
diktatúra idején is táplálta 
a reményt, és a változásba 
vetett hitet. Sokan még ma 
is úgy tartják, hogy ugyan-
az a szél fújt ’56 októberé-
ben a pesti utcán, mely né-
hány hónappal korábban a 
poznani munkástünteté-
sen. Visszatekintve bátran 
állíthatjuk, hogy a kom-
munista elnyomás fojtoga-
tó légkörében azok a he-
tek, hónapok kivételes ke-
gyelmi pillanatként ma-
gyarokat és lengyeleket is 
lélegzetvételhez juttatták. 
Noha ’56 júniusában né-
hány nap alatt leverték a 
munkások tüntetését, Go-
mul ka megválasztásával a 
szabadabb élet reménye 
csillant fel. Ennek pedig a 
magyar forradalom is so-
kat köszönhetett.”

Az esemény az „1956-os 
Emlékbizottság” támoga-
tásával és „A magyar sza-
badság éve” elnevezésű 
programsorozatban való-
sult meg. A kiállítást rende-
ző intézmény nevében a tá-
mogatást Rábóczki Zsuzsa, 
a Békásmegyeri Közösségi 
Ház vezetője köszönte 
meg, mert mint elmondta, 
enélkül nem jöhetett volna 
létre ez a kiállítás. 

Az aktuális vélemények 
megjelenését a magyar 
’56-ról, azaz a lengyel és a 
magyar művészek forra-
dalmunkról készített pla-
kátjait az érdeklődők nov-
ember 3-ig ingyenesen 
megtekinthetik nyitva tar-
tási időben a Békásme-
gyeri Közösségi Házban. 
(Csobánka tér 5.)

B. Z.

Aktuális vélemények plakátokon 1956-ról

Hiánypótló kiállítás nyílt az 
Óbudai Múzeumban, az 1956-
os forradalom 60. évfordulója 
alkalmából, amely bemutatja 
a forradalom óbudai résztve-
vőit valamint az óbudai hely-
színeket és eseményeket. 

A tárlatot Varga Mi-
hály nemzetgazdasá-

gi miniszter, országgyűlé-
si képviselő és az Óbudai 
Múzeum Budapestért-dí-
jas igazgatója, Népessy 
Noémi nyitotta meg. 

Varga Mihály megnyitó 
beszédében hangsúlyozta: 
„erkölcsi kötelességének 
tesz eleget az Óbuda 1956 

kiállítás, amelynek tárgyi 
emlékei, hanganyaga és 
fényképei érezhetően köz-
vetítik felénk Magyaror-
szág történelmének egyik 
legnagyobb, máig ható 
katarzisát. Jól tudjuk, a 
forradalom harcaiban 
olyan budapesti utcák és 
terek váltak a nemzeti em-
lékezet részévé, mint ami-
lyen a Széna tér, a Corvin-
köz, a Parlament előtti tér 
vagy a Magyar Rádió. 
Ugyanakkor a szabadság-
harcban az óbudaiak ép-
pen úgy részt vettek, mint 
mindenki más, ők is fegy-
vert ragadtak, harcoltak 

és szervezték az új életet. 
Emberfeletti munkát vé-
geztek az orvosok és az 
ápolók a Margit kórház-
ban, a munkástanácsok, 
amelyek átvették az üze-
mek irányítását és itt har-
coltak az óbudai nemzet-
őrség tagjai is. Ez a kiállí-
tás a bátorságnak és elkö-
telezettségnek állít emlé-
ket, és hozza közel hoz-
zánk elődeink valóságát.”

A kiállításon tematikus 
egységeken keresztül mu-
tatják be, hogyan érintette 
a forradalom Óbudát, illet-
ve az óbudaiakat. A tárlat 
hiánypótlónak tekinthető, 

hiszen az elmúlt évtizedek-
ben 1956-os őszi esemé-
nyeket feldolgozó kiállítás 
nem nyílt a városrészben. 
A gyűjtemény széles 
spektrumban tesz kísérle-
tet arra, hogy új megközelí-
tésben feltárja és megis-
mertesse a látogatókkal 
azokat az óbudaiakat, akik 
szerepet vállaltak a harci 
cselekményekben vagy a 
forradalom szellemiségé-
nek képviselőiként álltak 
annak ügye mellé – mond-
ta Népessy Noémi. Az 
Óbudai Múzeum kiállítá-
sában továbbá bemutat he-
lyi intézményeket, helyszí-
neket, belehelyezve azokat 
a forradalom kontextusá-
ba. A záró egységben a lá-

togató nyomon követheti a 
forradalmárok sorsát, meg-
ismerve a megtorlás ke-
gyetlenségét, valamint egy 
fiatalokból álló csillaghe-
gyi csoportot, melynek 
tagjai 1957-ben a forrada-
lom eszméi mellett kiállva 
néztek szembe a hatalom-
mal. A csoport történetét 
dolgozta fel dr. Botos Já-
nos történész, a kiállítással 
egyidejűleg megjelent 
könyvében (Fiatalok a for-
radalom utóvizein). 

(Az „Óbuda-1956” cí-
mű kiállítás 2017. április 
30-ig látható az Óbudai 
Múzeum új időszaki kiál-
lítótermében. A tárlatot a 
III. kerületi lakosok in-
gyenesen látogathatják.) 

„Óbuda-1956”: új időszaki kiállítás

Fotók: Antal István
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Az önkormányzat ün-
nepi megemlékezé-

sén Bús Balázs polgár-
mester úgy fogalmazott: 
-Amint arra alaptörvé-
nyünk betűje is utal: mai 
szabadságunk az 1956-
os forradalomból sarjadt 
ki valóban, azokon az 
őszi napokon Magyaror-
szág jobbik énje felülke-
rekedett a mégoly szi-
lárdnak is hitt erőszak 
rendszerén. Egyedül áll-
tunk a nemzetközi szín-

téren, s csak néhány 
óvatos gesztus tanúsko-
dott arról, hogy küzdel-
münkben nem vagyunk 
egyedül.

A kerület vezetője fel-
idézte, hogy a lengyelek 
szerepvállalása ezek kö-
zül is kiemelkedett. Mint 
ismeretes, a magyarok 
iránti segítőkészség leg-
inkább a véradásban mu-
tatkozott meg. Több mint 
4 ezer lengyel csatlako-
zott a kezdeményezés-

hez. Városaik utcáin és 
terein a magyarok meg-
segítésére kihelyezett lá-
dák is hamar megteltek 
adományokkal. Az ’56-
os harcokban óbudaiak 
is részt vettek. Az utána 
következő hónapok és 
évek fényében mai ünne-
pünk inkább jelent meg-
nyugvást, mint elégté-
telt. A forradalom örök-
ségére akkor lehetünk 
méltók, ha a győzelmes 
pillanatok mellett a hő-

sök és családjaik fájdal-
mát, megalázottságát is 
magunkénak érezzük 
– emlékeztetett a polgár-
mester.

Az esemény végén fő-
hajtással, az emlékezés 

virágaival és mécsest 
gyújtva összesen 25 or-
szágos és kerületi szer-
vezet képviselője, vala-
mint számos helyi polgár 
tisztelgett ’56 hősei em-
léke előtt.

Sorsfordító napokra és a hősökre emlékeztek
• Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nevében Bús 
Balázs polgármester, dr. Pappné dr. Nagy Judit és Pus-
kás Péter alpolgármesterek, Kiss Anita jegyző helyezte el 
az emlékezés virágait, továbbá a kerület országgyűlési 
képviselője Kiss László, és Varsó Bem owo kerülete nevé-
ben Michal Grodzki polgármester helyezett el koszorút.

Egy éve avatták fel 
Ángel Sanz-Briz em-

lékművét Óbudán, az 
Ángel Sanz-Briz út és Zá-
hony utca sarkánál. A Fő-

városi Közgyűlés tavaly 
áprilisban döntött arról, 
hogy a korábbi nevén Jég-
törő utcát Ángel Sanz-
Briz útra nevezi át, ezzel 

is folytatva a sort, misze-
rint a budai alsó rakpart 
emléket állít neveivel az 
1944-es nyilas terror ül-
dözöttjeit mentő hősök-
nek és mártíroknak.

A spanyol diplomata, 
akit „budapesti angyal” 
néven is említenek, a II. 
világháború alatt a füg-

getlen Spanyol-
ország ügyvi-
vőjeként szol-
gált Budapes-
ten. 1944-ben, 
„hivatalosan” 
Franco kormá-
nyától függetle-
nül, saját elha-
tározásból, se-
gített mintegy 
5000 magyar 
zsidót megmen-
teni a holo-
kauszttól azzal, 
hogy számukra 
spanyol útleve-

let biztosított. Kezdetben 
csak azoknak, akik azt 
állították, hogy szefárd 
eredetűek, később azon-
ban minden üldözöttnek. 
E tevékenységéért 50 éve 
megkapta a Világ Igaza 
elismerést.

Az emlékmű avatásá-
nak egy éves évforduló-
ját felidézve emlékeztek 
meg Ángel Sanz-Brizről. 
A koszorúzáson részt 
vett D. José Ángel López 
Jorrín spanyol nagykö-
vet, Szene czey Balázs fő-

polgármester-helyettes 
és Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mestere.

A koszorúzáson el-
hangzott, hogy az októ-
beri megemlékezéssel 
hagyományt kívánnak 
teremteni. Az emlékmű 
segít abban, hogy ne 
merüljön feledésbe egy 
szomorú történelmi 
tény, és mindemellett 
nem csak a két országot 
köti össze, hanem a két 
népet is.

Hagyomány-teremtő koszorúzás 
a „budapesti angyal” emlékművénél

Fotó: Antal István A városházán vette át 
Tarlós István a Pes-

ti srác-díjat október 10-
én, amelyet idén a főpol-
gármesternek ítélt oda a 
Pesti Srác Alapítvány. A 
díjat a 2005-ben elhunyt 
Pongrátz Gergely alapí-
totta. Célkitűzése sze-
rint azoknak osztják ki, 
akik a harcokban ugyan 
nem vettek részt, de köz-
életi munkájukkal aktí-
van segítik életben tarta-
ni 1956 szellemét, méltó 

módon ápolják a hősök 
kultuszát.

Főhajtással fejezte ki tiszteletét a spanyol nagykövet, Bu-
dapest főpolgármester-helyettese, Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere és Ángel Sanz-Briz leszármazottai a spa-
nyol diplomata emlékműve előtt.

Tarlós István kapta 
az idei Pesti srác-díjat

A Tarlós Istvánnak odaítélt Pesti srác-díjhoz járó Jancsi-
ka-szobor kicsinyített mása

Fotó: Antal István
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Változtatási tilalmat rendelt 
el a Római-parton Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
Tarlós István főpolgármes-
ter kezdeményezésére, Bús 
Balázs polgármester előter-
jesztése alapján az október 
15-ei rendkívüli ülésen.

Tarlós István főpolgár-
mester október 10-én 

kezdeményezte a Római-
parti gátépítéssel össze-
függő változtatási tilalom 
elrendelését, amellyel 
Bús Balázs polgármester 
egyetértett, ezért a III. ke-
rület képviselő-testülete 
elé terjesztette a javasla-
tot. Több indoka is volt a 
kezdeményezésnek, ame-
lyek közül az egyik, hogy 
a gátépítés kapcsán több 

ízben megalapozatlan in-
gatlanspekulációval ösz-
szefüggő vádak érték a 
Fővárosi Önkormányza-
tot és a III. kerületi ön-
kormányzatot. Ezen túl-
menően a mobilgát konk-
rét építésének ideje és 
végleges nyomvonala 
még továbbra sem ismert, 
így a területen található 
üdülőövezeti ingatlano-
kon folyó építési munkák 
akadályozhatják a beru-
házás kivitelezését.

Az épített környezet ala-
kításáról és védelméről 
szóló, 1997. évi ide vonat-
kozó törvény (Étv.) módo-
sításával bevezették a Du-
na-parti építési szabályzat 
(DÉSZ) fogalmát, amelyet 
a Fővárosi Önkormányzat 
Közgyűlése állapíthat 

meg. A törvény rögzíti azt 
is, hogy legfeljebb három 
éves időtartamra az érin-
tett területre a települési 
önkormányzat rendelettel 
változtatási tilalmat írhat 
elő. Minthogy a Római-
parttal összefüggően az 
Étv. 14/B. §-ban foglalt in-
gatlanok (Duna főmedré-
vel közvetlenül határos 
telkek) esetében a Fővá-
rosi Önkormányzatnak 
van helyi építési szabály-
zatalkotási jogköre, a III. 
kerületi képviselő-testület 
elrendelte a változtatási ti-
lalmat a Római-partnak az 
önkormányzat rendeletal-

kotási jogkörébe tartozó 
területrészére.

A korábbi, hasonló ren-
delkezés tapasztalatait fi-
gyelembe véve az ilyen 
döntés következménye az 
lehet, hogy az érintett in-
gatlanok épületállománya 
leromlik, mert a tilalom 
alatt álló területen még épí-
tési engedélyhez nem kö-
tött értéknövelő beruházást 
sem engedélyez a törvény. 
Ez a körülmény a most el-
rendelt változtatási tilalom 
esetén is fennállhat. 

Személyesen is részt vett 
a képviselő-testület októ-
ber 15-ei rendkívüli ülésén 

Tarlós István főpolgármes-
ter, aki Bús Balázs polgár-
mesterrel együtt szüksé-
gesnek tartotta a változta-
tási tilalom elrendelését. A 
felmerült kérdések megvá-
laszolását követően az el-
lenzéki képviselők is 
egyetértettek a javaslattal, 
amelyet Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 19 
igen szavazattal, egyhan-
gúlag elfogadott.

(A Fővásosi Közgyűlés 
időközben megtartott ülésén 
a hatáskörébe tartozó terü-
leten ugyancsak változtatási 
tilalmat rendelt el.)       B. Z.

Változtatási tilalom a Római-parton

Több, mint negyven napiren-
di pontról döntött október-
21-én Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete, melyek között 
helyi adóról, illetve szociális 
kérdésekről szóló javaslatok 
is szerepeltek.

A z óbudai képviselők 
október végi ülésü-

kön többek között egy új 
helyi adó kivetéséről; a 
Jövőbarát Alapítvány 
„Kapaszkodó” program-
jának támogatásáról; in-
tézmények és magánsze-
mélyek karácsonyi tá-
mogatásáról; önkor-
mányzati tulajdonú köz-
nevelési-, szociális-, kul-
turális- és egészségügyi 
épületek építésének és 
felújításának finanszíro-
zásáról; valamint ma-

gángyűjtemény Telepü-
lési Értéktárba történő 
felvételéről is döntöttek.

A Jövőbarát Alapítvány 
„Kapaszkodó” program-
ja sikeres folytatása ér-
dekében az önkormány-
zat képviselő-testülete 
1,5 millió forint támoga-
tást ítélt meg az alapít-
vány számára. Az egy 
éve elindított Kapaszko-
dó program fiatal leány-
anyáknak nyújt segítsé-
get gyermekük gondo-
zásához, egyben erősíti 
anya és gyermeke jobb 
intézményi és társadal-
mi integrációját. Az ala-
pítvány fontos és hosszú 
távú küldetésének te-
kinti, hogy a lányok 
megkaphassák azt a lel-
ki és erkölcsi támoga-
tást, biztatást és meg-

erősítést, amely megala-
pozhatja, hogy felelős 
szülőkké válhassanak és 
képesek legyenek saját 
életvezetésre. A prog-
ram eredményesen mű-
ködött és működik je-
lenleg is, ám az alapít-
vány 2017-től elveszíti a 
Wing Zrt. eddigi támo-
gatását, amely a kiadá-
sok közel felét fedezte. 
Döntésével a képviselő-
testület ezt az összeget 
kívánja pótolni.

Karácsonyi támoga-
tást adhat az önkor-
mányzat egyének részére 
karácsonyi segély formá-
jában, illetve oktatási, 
szociális és gyermekvé-
delmi intézményeknek 
karácsonyi ünnepségek 
megszervezésére a szo-
ciális ellátásokról szóló 

helyi rendelet alapján. A 
karácsonyi segélyre 
1004 fő jogosult, ők 
7000 forintot kaphatnak, 
míg a kerületi oktatási, 
szociális és gyermekvé-
delmi intézmények, illet-
ve a kerületben működő 
oktatási intézmények 
összesen 13,5 millió fo-
rintra számíthatnak 2016 
karácsonyán.

Egy korábbi határoza-
tában négy milliárd fo-
rint fejlesztési célú hitel 
felvételéről döntött a 
képviselő-testület a Bé-
kásmegyeri Vásárcsar-
nok (Heltai Jenő téri pi-
ac) és környezetének 
megújításához. Ám miu-
tán ezt a beruházást Ma-
gyarország Kormánya 
3,5 milliárd forinttal tá-
mogatja, a tervezett hi-

telösszegből 3,5 milliárd 
forint felszabadult. Óbu-
da-Békásmegyer önkor-
mányzata a testület mos-
tani döntésének értelmé-
ben ebből az összegből 
önkormányzati tulajdo-
nú köznevelési- (óvoda), 
szociális-, kulturális- és 
egészségügyi épületek 
építését és felújítását, 
valamint a közösségi ter-
vezéssel előkészített köz- 
és zöldterületek megújí-
tását kívánja finanszí-
rozni.

Mindezen túl a képvise-
lők döntöttek többek kö-
zött a Fischer Ágoston 
Óbudai Szociális Díj oda-
ítéléséről, melynek ünne-
pélyes keretek között tör-
ténő átadása a „Szociális 
Munka Napján”, novem-
ber 11-én lesz.                B

Támogatásokról, szociális díjról döntöttek a képviselők

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatához civil javaslat ér-
kezett azzal kapcsolatosan, 
hogy Kádár József tégla- és 
cserépgyűjteményét vegyék 
fel a Települési Értéktárba. 
Ezt a javaslatot a képviselők 
egyöntetűen támogatták. 

K ádár József magán-
gyűjtő évtizedek 

óta gyűjti a bélyeges tég-
lákat és rendszeresen 
kölcsönözi kerületi, illet-
ve kerületen kívüli kiál-
lításokhoz. A gyűjte-
ményben jelenleg mint-
egy 3100 bélyeges tégla 
van (amely tartalmazza 

az óbudai téglagyárak-
ban gyártott téglákat is). 
Rajzolt katalógus is tar-
tozik a gyűjteményhez, 
amelyben összesen 6500 
bélyeges tégla adatai ta-
lálhatók meg. 

Az igazi kuriózumai 
azonban a gyűjtemény-
nek azok a cserepek, ame-
lyek a római kortól napja-
inkig gyártott, többségé-
ben feliratos cserepek. A 
magyarországi téglabé-
lyegek főnemesi, nemesi 
egyházi méltóságokat áb-
rázolnak, így azok az or-
szág történelmének jelei, 
hordozói.

Régi cserepek 
és téglák az Értéktárban

Nem az általában 
megszokott lakóte-
lepi problémákkal 
kell foglalkoznia az 
Óbuda 10. válasz-
tókerülete képvise-
lőjének, Baumann 
Irénnek (Fidesz-
KDNP) önkormány-
zati munkája során, 
noha a körzet a Szentendrei 
út, a Pók utca, a Duna és a 
Monostori út által határolt te-
rület, ahol panelépületek is 
vannak. A képviselőt a helyi 
sajátosságokról, valamint a 
fejlesztési lehetőségekről 
kérdeztük.

- Mennyiben más ez a 
lakótelep, mint a város 
egyéb részein találhatók, 
és ennek megfelelően 
mennyivel különbözőbb 
gondoskodást igényel?

- Ez a lakótelep annyi-
ban is eltér a többitől, 
hogy itt mindenki örökla-
kásban él, ezért a lakóte-
lep és a lakópark közötti 
helyzetről beszélhetünk, 
ami egészen más problé-
mákkal járhat, mint egy 
olyan tipikus lakótelep 
esetében, mint például a 
békásmegyeri. Itt nincse-
nek különösebb szociális 
problémák, de például 
nagy igénye az itt lakók-
nak a kellemes lakókör-
nyezet. Ismeretesek szá-
munkra az alap problé-

mák, amelyek a 
lakótelep terve-
zésének idejé-
ből származ-
nak, amikor az 
itteni csapadék-
víz-elvezetésről 
megfeledkez-
tek az építők. 
Ez esők idején 

a közlekedést alapvetően 
befolyásolja, mert a járdá-
kon megmaradt vízzel 
kell küzdenünk folyama-
tosan. Arra nem áll ren-
delkezésre költségvetési 
pénz, hogy ezeket a gon-
dokat egyszer s minden-
korra megoldjuk, de fo-
lyamatos odafigyeléssel, 
különböző megoldások-
kal átmenetileg képesek 
vagyunk segíteni. A má-
sik ilyen gyakori problé-
ma, hogy az öreg fák gyö-
kerei felnyomják a járda-
lapokat, amelyek így bal-
esetveszélyessé válnak, 
de ezen is mindig segíteni 
tudunk. 

- Milyen fejlesztéseket 
tudtak megvalósítani az 
elmúlt időszakban a vá-
lasztókerületében? 

- Nemrégiben történtek 
közlekedésszervezési vál-
tozások a területen, amely-
nek során új KRESZ-táb-
lák kerültek ki. Ezzel kap-
csolatosan nagyon sok jel-
zés érkezett a lakosságtól, 
amit tudni kell kezelni, 

mert amíg az új szabályo-
kat a lakosok még nem 
szokták meg, addig pana-
szok keletkeznek, amely 
észrevételeket képviselni 
kell a lakók érdekében. 
Ugyanakkor vannak olyan 
esetek is, amelyeket a biz-
tonságra való tekintettel 
ténylegesen a közlekedési 
szakemberek tudására kell 
bízni. Mindezen túl azért 
klasszikus fejlesztések is 
megvalósultak az utóbbi 
időszakban a választóke-
rületben. Ilyen például a 
térfigyelő kamerák kihe-
lyezése, vagy a Római téri 
szökőkút beruházása, 
aminek elkészültével kel-
lemes környezetet terem-
tettünk a környéken meg-
pihenni vágyók részére. 
Ilyen fejlesztés volt az 
Aquincum HÉV-megál-
ló átépítése és a vasúti 
csomópont beruházását 
követően a lakótelepre ve-
zető sétány térkővel törté-
nő kiépítése, valamint az 
út térvilágításának meg-
valósítása is.

- Milyen fejlesztések 
lehetségesek a közeljö-
vőben?

- Nagy problémája en-
nek a választókerületnek, 
hogy nincs a lakóközös-
ségnek egy fedett közössé-
gi tere, nincs kulturális 
központunk, mint amilyen 
például a 3K. Van ugyan 
az Óbudai Platán Könyv-
tár, ahol megpróbálnak a 
szakemberek mindenféle 
kulturális igényt kielégíte-
ni, de például nem tudunk 
külön a nyugdíjasoknak, 
vagy éppen a fiataloknak 
helyben rendezvényeket 
szervezni. Várjuk a lakóte-
lepen élők javaslatait az 
Aquincum Általános Isko-
la mögötti, a Máltai játszó-
tér melletti terület haszno-

sításával kapcsolatosan, 
hogy olyan kialakítás való-
suljon meg, amire a lakók-
nak valóban szükségük 
van. A biztonságérzet erő-
sítése érdekében tovább kí-
vánjuk fejleszteni a térfi-
gyelő kamerák rendszerét, 
amit a költségvetésben 
rendelkezésre álló források 
függvényében tudunk üte-
mezni. Az említett Római 
téri szökőkút környékét vi-
rágokkal szeretnénk az ed-
digieknél is vonzóbbá ten-
ni, valamint árnyékolókat 
elhelyezni a környéken pi-
henni vágyók kényelme 
érdekében. 

Bodzay Zoltán

Természetvédelmi, turiszti-
kai és az evezős egyesüle-
tek kedvezményezésének 
szempontjai alapján Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata bevezette a motoros ví-
zi járműveket terhelő tele-
pülési (luxus) adót. Az új 
rendelet szerint az adó ala-
nya az a természetes sze-
mély, aki a negyedév első 
napján a motoros vízi jármű 
tulajdonosa. 

Az a motoros vízi jár-
mű esik adókötele-

zettség alá, aminek a haj-
tómotor-teljesítménye a 
10 kW-ot meghaladja, és 
tartósan vagy időszako-
san Budapest III. kerüle-
tének közigazgatási ha-
tárain belül tárolják. (Az 
adó mértékét negyed-
évente, sávosan, az adó-
tárgy kilowattban kifeje-
zett teljesítménye szerint 
differenciáltan határoz-
ták meg.) 50 százalékos 
kedvezmény illeti meg a 
hidrogén tüzelőanyag 
cellás üzemű vízi jármű-

veket, valamint a 10 év-
nél idősebb járművek tu-
lajdonosait. A rendvédel-
mi és mentési célú moto-
ros vízi járművek tulaj-
donosai mentesülnek az 
adófizetési kötelezettség 
alól. 

Mint ismert, 2017-től 
az állam az önkormány-
zatoktól (a közoktatás fi-
nanszírozását célzó) szo-
lidaritási adót szed; az 
önkormányzati bevéte-
lek körének tervezett 

szélesítése tehát ennek 
ellensúlyozását is szol-
gálja. A motoros vízi jár-
műveket terhelő telepü-
lési adó nyomán hozzá-
vetőlegesen 5 millió fo-
rint adónövekmény je-
lentkezhet a kerület költ-
ségvetésében. 

A javaslatot a képvise-
lő-testület október 21-én 
második fordulóban tár-
gyalta és fogadta el. Az 
új adó rendelet 2017. ja-
nuár 1-jén lép hatályba.

Luxus-jellegű motorcsónakadó

Amire a lakóknak 
valóban szükségük van

Fotók: Antal István
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Adakozás és közös összefo-
gás eredményeként megújult 
a Szent Margit Kórház 
Fejlődésneurológiai Osztálya, 
ahol idegrendszeri sérülés 
gyanúja miatt zajlik újszülött, 
koraszülött és fiatal csecse-
mők részletes kivizsgálása. 

Az országosan egye-
dülálló, komplex ki-

vizsgálást végző osztá-
lyon mintegy 1000 négy-
zetméter falfelület újult 
meg a Poli-Farbe Kft. ál-
tal felajánlott speciális 
Inntaler Air Cleaner fal-
festékkel, amely megköti 
a formaldehid molekulá-

kat, így „tisztítja” a leve-
gőt, ezáltal egészségesebb 
légkörben történhet a cse-
csemők kivizsgálása, el-
lenőrzése. A kivitelezést a 
Tegyünk Együtt Valamit 
Egyesület (TEVE) vállal-
ta. Önkéntes segítők be-
vonásával egy hét alatt 
végeztek a festési munká-
latokkal. A felújításhoz 
kapcsolódó egyéb költsé-
geket az Euromedic biz-
tosította. A felajánlás a 
„Fogadj örökbe egy helyi-
séget a Szent Margit Kór-

házban!” kampányban 
történt. 

Az eseményen dr. Bada-
csonyi Szabolcs főigazgató 
mondott köszönetet az 
örökbefogadó cégek képvi-
selőinek a felajánlásért.

*  *  *
A „Fogadj örökbe!” 

programban hűtőszekré-
nyekkel támogatta a Gast-
ro me ga Kft. a Szent 
Margit Kórház Rehabili-
tációs Medicina Osztá-
lyát. Az adományt októ-
ber 17-én adták át.

Megújult osztály a Margitban

Nagy érdeklődés övezte az 
Óbudai Családi Tanácsadó 
és Gyermekvédelmi Központ 
által szervezett, „Családterá-
pia a családsegítők tükré-
ben” című országos szakmai 
konferenciát az Esernyős 
Óbudai Kulturális és Infor-
mációs Pont galériájában 
szeptember 19-én.

A rendezvény fő célki-
tűzése a családterá-

pia szociális szférán be-
lüli elhelyezése és közös 
nyelvének, kultúrájának 
kialakítása volt. Az ese-

ményen 86 szakember 
vett részt.

Már 30 éve folyik Ma-
gyarországon családtera-
peuta képzés és egyre el-
terjedtebb, keresett mód-
szer a pszichoterápia mel-
lett a magánrendelésekben 
is. A családterápia olyan 
pszichoterápiás megköze-
lítés, amely a családi rend-
szert, mint egységet helye-
zi a középpontba és a terá-
piás beavatkozás egységé-
nek is a családot tekinti. 
Fő célja a család működé-
sének javítása minden 

szinten: a kölcsönös meg-
értés és érzelmi támogatás 
növelése a családtagok 
között, a megküzdési 
készségek és probléma-
meg oldási stratégiák fej-
lesztése. A családterapeuta 
a megjelenő zavarokra tü-
netként tekint. A szemé-
lyes terápiás beszélgeté-
sek során nagyobb rálátást 
biztosít a családtagoknak a 
saját problémájukra és ak-
tív közreműködésükkel 
oldja azt.

A délutáni kerekasztal 
beszélgetésben mind a 

három magyarországi 
családterapeuta képző-
hely (Magyar Családte-
rápiás Egyesület; SOTE 
Mentálhigiénés Intézet; 
Wesley János Lelkész-
képző Főiskola) képvi-
seltette magát. 

Egységes szakmai pro-
tokoll kialakításának szük-
ségessége fogalmazódott 
meg az eseményen. A ren-
dezvény ezért a további 
egyeztetések kiinduló-

pontjaként is szolgált, me-
lyek célja a családterápia 
szakmai dilemmáinak, 
törvényi szabályozásának, 
szupervíziójának, és gya-
korlóterepeinek áttekinté-
se és szükség szerinti mó-
dosítása. Az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó 2017 tava-
szán a fenti témában, az 
elkészült anyagok összeg-
zése céljából várhatóan 
egy újabb konferenciát 
szervez.

A konferencián az ország sok Család- és Gyermek-
jóléti Központja képviseltette magát, például Mis-
kolc, Debrecen, Tatabánya, Fót, Nagykáta, Dunake-
szi, Dunaújváros, Nyíregyháza, Érd, Martonvásár, 
Kecskemét, Vác, Kunszentmárton, Aszód, Dabas, 
Páty, Zsámbék, Derecske, Monor, Enying, Székes-
fehérvár, Kunszentmárton és 13 budapesti kerület. 

Országos szakmai konferencia Óbudán 
Családterápiáról családsegítőknek

ALMAOSzTÁS. Rászoruló családoknak osztott almát Csikós-
né Mányi Júlia, az Összefogás Óbudáért Egyesület képvisele-
tében a Hímző utca 1. szám alatt október 21-én

Fotók: Antal István

A Bem József Díj 2017. évi adományozása
Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-
testülete és Varsó Bemowo kerületének Képviselő-testülete 2010-ben közösen alapí-
totta meg a Bem József Díjat, mely Díj odaítélését és átadását rendelet szabályozza.
„A Díj adományozható annak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő természetes személynek, 
jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, aki (amely) 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Varsó Bemowo kerülete közötti együttműködés 
elmélyítéséhez, fejlesztéséhez kimagasló teljesítményével hozzájárult, valamint a lengyel-
magyar kapcsolatok és barátság elmélyítése érdekében kiemelkedő munkát végzett.”
A Díj különösen a tudomány és oktatás, kultúra, sport és turisztika, gazdasági kezdemé-
nyezés, közélet területein végzett tevékenységért ítélhető oda. A Bem József Díj évente 
adományozható lengyel részről egy és magyar részről egy fő/csoport részére.
A magyar díjazott személyére 2016. november 30-ig írásban – a mellékelt 29/2010. 
(VI. 4. ) Ör. 1. számú melléklet formanyomtatványának kitöltésével – tehet indít-
ványt: a polgármester, legalább 5 települési képviselő, az önkormányzat területén 
működő társadalmi szervezet és az önkormányzat területén lakóhellyel rendelke-
ző, legalább 50 nagykorú állampolgár.
A magyar díjazott kilétéről a Bem József Díj Kuratóriumának javaslata alapján Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 2017. január 31-ig, az ado-
mányozás indokait is tartalmazó határozatban. A Díj előreláthatólag Bem József szüle-
tésnapján, márciusban kerül átadásra. A Díjjal kisplasztika és oklevél jár.
A magyar díjazott kilétére tett javaslatokat – azaz a kitöltött formanyomtatványt 
– zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal címére (Budapest Főváros III. kerület, 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, 
Fő tér 3.) postai úton kérjük benyújtani „Javaslat Bem József Díj adományozásá-
ra” megjelöléssel, 2016. november 30-ig.
(A benyújtási határidő a postára adás dátumát jelenti. A formanyomtatvány letölthető a 
www.obuda.hu honlapról.) Bővebb információ a következő telefonszámon, illetve e-mail 
címen kérhető: +36-1-437-8834; e-mail: borbely.rita@obuda.hu

Nagy László válogatott kézilabdázó, a Poli-Farbe Kft. jóté-
konysági nagykövete jelképes festéssel fejezte be a kórhá-
zi osztály felújítását



72016. 20. szám szociális

Bús Balázs polgármester 
adta át október 24-én az 
1000. családi kártyát, amivel 
a rászoruló családok juthat-
nak meleg ételhez minden 
hétköznap.

A III. kerületi önkor-
mányzat 6 éve kötött 

megállapodást a Magyar-
országi Krisna-tudatú hí-
vőkkel, mely szerint a ke-
rületi családokat segítve 
meleg ételt osztanak az 
Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi 
Központtal közösen.

E program keretében 
naponta 600 adag meleg 
ebéd, pékáru, gyümölcs 

és joghurt kerül kiosztá-
sa immáron két helyszí-
nen a kerületben, a hét 
minden munkanapján.

Az igénybevevők 80 
százaléka anyagi nehéz-
ségek és a munkanélküli-
ség miatt kér támogatást, 
ha az étkezésük megoldó-
dik, akkor az ezáltal meg-
takarított pénzösszegből 
képesek tartozásaikat tör-
leszteni, rezsiköltségei-
ket, egyéb kia  dásaikat fe-
dezni. A szolgáltatás pre-
ventív jellegű, a lakhatás 
elvesztésének megelőzé-
sét célzó ellátási forma.

A szolgáltatást kizáró-
lag a szociális intézmény 

ügyfélkörébe tartozók 
vehetik igénybe. Október 
24-én a szokásos napi 
ételosztáson a békásme-
gyeri Táncsics utcában 
közel 100 család jutott íz-
letes ebédhez, melynek 
során Bús Balázs polgár-
mester átadta az 1000. 
családnak a jogosultsá-
got igazoló kártyát.

Az Óbudai Családse-
gítő ügyfélkörének éven-
te két alkalommal ren-

deznek a Krisna-tudatú 
hívők civil szervezetek-
kel összefogva nagysza-
bású melegétel- és tar-
tósélelmiszer-osztást. 

Gyereknapon és kará-
csonykor a felajánlott 
adományokkal kiegé-
szítve közel 800 adag 
étel jut a rászorulóknak.

Közel 100 család kapott meleg ételt

Cukorbetegek klubja
A Szent Margit Kórházban működő Óbudai Cukor-
betegek Klubjában november 8-án 15.30 órakor dr. 
Halászlaki Csaba endokrinológus a folyamatos 
szöveti glükóz megfigyelésről; Szabó Eszter (77 
Elektron Kft.) az önellenőrzés fontosságáról tart 
előadást. (Cím: Bécsi út 132.)

Az Auchan szolidaritás napi 
rendezvényén október 5-én a 
20. évfordulóját ünneplő 
Auchan Magyarország Kft. 
Auchan az Ifjúságért Alapít-
ványa ünnepélyes keretek 
között adta át támogatását az 
Alapítvány a Keve utcai Álta-
lános Iskoláért nevű civil 
szervezet képviselőjének.

Az Auchan Ifjúságért 
Alapítvány idén 

összesen 170 ezer eurót 
oszt szét országszerte 
„Együtt az Ifjúságért” 
pályázatának 20 nyertes 
civil szervezete között. 
Az Auchan óbudai áru-
háza 4 ezer 200 euróval 
támogatja az Alapítvány 
a Keve utcai Általános 
Iskoláért „Zöld Szemlé-
let” című projektjét, 
amelynek célja az iskola 
környezetbarát intéz-
ménnyé változtatása, il-
letve a dolgozók és a diá-
kok érzékennyé tétele a 
környezettudatosság fon-

tosságában, a természet 
tiszteletében. 

Szakasics Zoltán, az 
Auchan Magyarország 
Kft. óbudai áruházának 
igazgatója elmondta, hogy 
az Auchannál már szinte 
hagyomány, hogy öröm-
mel támogatja a helyi kö-
zösségeket. Az Auchan 
az Ifjúságért Alapítványt 
1996-ban hívták életre, 

azóta pedig már több 
mint 600 projektet és se-
gítő szervezetet támo-
gattak nemzetközi és ha-
zai szinten. Közülük 
előnyben részesítik az 
oktatással és egészség-
megőrzéssel kapcsola-
tos, illetve a fiatalok tár-
sadalmi beilleszkedését 
előmozdító kezdeménye-
zéseket.

Szabó Magdolna, Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának főtanács-
adója tolmácsolta a jelen-
lévőknek Bús Balázs pol-
gármester gratulációját. 
Elmondta, hogy a támoga-
tást piros pontnak tartja, 
hiszen a III. kerületi min-
den tekintetben egy rend-
kívül zöld szemléletű ön-
kormányzat. Örömét fe-
jezte ki azért, hogy egy 
kereskedelmi cég, egy is-
kola és az önkormányzat 
így egymásra talált a kör-
nyezetvédelem és az öko-
lógiai gondolkodás terüle-
tén. A főtanácsadó felhív-
ta a figyelmet a „Takarít-
suk ki Óbudát!” akcióra, 
amit már évek óta októ-
berben rendeznek meg.

Mártonné András Má-
ria, a Dr. Béres József Ál-
talános Iskola igazgatója, 
az Alapítvány a Keve utcai 
Általános Iskoláért képvi-
selője megköszönte az 
áruházláncnak, hogy pá-

lyázati nyertesként meg-
valósíthatják régi vágyu-
kat, amely szerint szeret-
nének ökoiskolává válni. 
Ehhez persze nagyon ke-
mény feltételeknek kell 
megfelelniük, amihez vi-
szont sok pénz szükséges. 
Így nem lesz akadálya, 
hogy azokat a programo-
kat megvalósítsák, ame-
lyek feltételei az ökoisko-
lává válásnak. A környe-
zetvédelemmel összefüg-
gő feladatokat évek óta 
magáénak érzi az iskola, 
de az Auchan Ifjúságért 
Alapítvány támogatásá-
val most minden feltétel 
adott lett, hogy céljukat 
elérjék. Önkéntes napot 
szerveznek és csatlakoz-
nak az önkormányzat 
„Takarítsuk ki Óbudát!” 
elnevezésű prog ram já-
hoz, illetve a Vácrátóti 
Botanikus Kertet láto-
gatják meg, ahol nagyon 
fontos témanapot tarta-
nak a gyerekekkel – tud-
tuk meg az iskola igazga-
tójától.                     B. Z.

Auchan támogatás a Keve utcai iskolának

Fotók: Sánta Balázs
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Várakozás felett teljesített a 43 
tagú paralimpiai küldöttség Rió-
ban, soraiban Tóth Tamással, 
Óbuda legújabb büszkeségével, 
akinek nevéhez egyetlen arany-
érmünk – plusz még egy bronz - 
fűződik. A végtaghiánnyal felnö-
vő, S9 sérültségi kategóriában 
versenyző úszó a 100 méteres 
hátúszásban kínai ellenfele elől 
csente el az aranyérmet.

- Csodálatos érzés lehetett 
egy ilyen jelentős világver-
senyen a dobogó legfelső fo-
kán állni és hallgatni a Him-
nuszt. Milyen érzések töltötték el a zászló-
felvonás alatt?

- Fantasztikus, leírhatatlanul boldog perce-
ket éltem át. Elégedettséget és büszkeséget 
éreztem, hiszen hazámat képviseltem ezen a 
nagy versenyen. Meghatódva hallgattam a 
Himnuszt, néztem a felkúszó nemzeti lobo-
gót és ekkor tudatosult bennem, hogy végre 
elértem azt, amiért keményen dolgoztam és 
amiről mindig is álmodoztam.

Aranyat akart
- Eddigi eredményei, az előző para lim pián 

szerzett két második helyezése már ismertté 
tette, eljátszott a gondolattal, hogy még fé-
nyesebben csillogó érmet nyerhet Rióban?

- Igen, amikor London után újra edzésbe 
álltam csak arra tudtam gondolni, hogy 
négy év múlva aranyat akarok az ezüst he-
lyett. Ennek ellenére minden évben egyre 
messzebbre kerültem ettől az álmomtól, 
nem jöttek fő számomban a jó eredmények. 
Szerencsére az utolsó évre sikerült jó for-
mába kerülnöm, nagyon motivált voltam, 
aminek meg is lett az eredménye.

- Mióta és hogyan készült fel a nagy ver-
senyre? Van valami hasonlóság az ön és egy 
nem fogyatékkal élő válogatott úszó felké-
szülése között?

- A Vasasban heti tíz úszó- és öt száraz-
földi edzésen veszek részt. Tíz éve kizáró-
lag ép úszókkal készülök a világversenyek-
re, vagyis ugyanazt az edzésprogramot csi-
nálom, ez nagy húzóerőt jelent számomra.

A nagy átverés
- A 100 méteres hátúszás döntőjében si-

került valamivel meglepni ellenfeleit?
- Eddig az 50 és a 100 méteres gyorsúszás-

ban értem el jobb eredményeket, hátúszásban 
nem tartoztam az élvonalhoz. Horváth Péter 
edző és Soós Csaba szövetségi kapitány ötlete 
volt, hogy hátúszásban induljak. Erre a szám-
ra fektettem a hangsúlyt a felkészülés utolsó 
szakaszában. Kemény edzésekkel készültem, 
naponta több órán át gyakoroltam külön a raj-
tot és a célba érkezést. A döntő előtt úgy érez-
tem jó formában vagyok, de kissé tartottam az 
ellenfelektől, főleg a kínai tűnt veszélyesnek. 

Az „elterelő hadművelet” 
bevált, az ellenfeleimet 
meglephette, hogy hátúszás-
ban indulok, talán nem vet-
tek elég komolyan. 

- Joggal lehet büszke 
aranyérmére, bizonyára 
környezete is értékeli telje-
sítményét. Érzi a megkü-
lönböztetett figyelmet?

- Nagyon jó érzés, hogy 
teljesítményemmel sok em-
bernek szereztem örömet, 
sokan büszkék rám, ez új 
erőt ad a további munká-
hoz. Köszönöm mindenki-

nek a felém irányuló figyelmet, de nekem el-
sősorban a barátaim és a családom szeretete 
a legfontosabb, akik akkor is mellettem áll-
nak, amikor gyengébben teljesítek. 

- Kapott már felkérést élménybeszámolókra?
- Szerencsére sok helyre hívnak, szívesen 

osztom meg élményeimet az érdeklődők-
kel. Ez sokkal kellemesebb időtöltés, mint-
ha az edzéseken faltól falig úsznám a hosz-
szakat. Élvezem ezt az időszakot, több sza-
badidőm van, többet lehetek a családdal, 
mert év végéig pihenőt kaptam az edzőm-
től. Most arra kell ügyelnem, nehogy fel-
szedjek néhány kiló felesleget. 

Példakép lehet
- Aranyérme bizonyítja, hogy tehetség-

gel, következetes, kemény munkával bármi-
lyen siker elérhető. Eredménye feljogosíta-
ná, hogy a fiatalok példaképe legyen. Tud-
na nekik segíteni?

- Csodálatos dolog a sport: reményt és hi-
tet adhat bárkinek, hogy megvalósítsa ál-
mait. Én arra buzdítanék mindenkit, higy-
gyék el, lehet belőlük élsportoló, ha vannak 
komoly céljaik, mert a tehetség és a követ-
kezetes kemény munka mindig utat tör ma-
gának. Ezt hangsúlyozom az élménybeszá-
molókon, úgy vettem észre a fiatalok fi-
gyelnek rám.

- Az úszóversenyek mellett biztosan vol-
tak más maradandó élményei, gondolunk 
itt elsősorban a  káprázatos záróünnepség-
re, ahol ön vitte a magyar zászlót. 

- Nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy 
engem választottak, egy ország nevében vi-
hettem a zászlót. Nem véletlen, hogy ebből a 
kis országból olyan sok tehetség, művész, tu-
dós, sportoló került ki. Zászlóval menetelve 
büszke voltam magyarságomra és ma is 
büszke vagyok, hogy magyar lehetek. 

- Úgy érzi, felért pályája csúcsára, vagy 
van még feljebb? Milyen tervei vannak?

- Az olimpiai/paralimpiai aranyéremnél 
nincs feljebb. Ez a csúcsok csúcsa, minden 
sportoló erről álmodik. Nekem szerencsére 
magadatott, de vannak még céljaim: kitű-
zött időeredmények elérése, csúcsok meg-
döntése, amivel elsősorban magamnak sze-
retnék bizonyítani.

- A versenyzés mellett mi tölti ki napjait? 
- Társasági ember vagyok, szabadidőm-

ben próbálok minél több időt együtt tölteni 
családommal és a barátaimmal. Szeretek 
moziba járni, egy jó film a leghatásosabb 
kikapcsolódás számomra. De biztosan tu-
dom, karácsony táján már nagyon fog hiá-
nyozni az úszás…                  Lovas Albert

Paralimpiai aranyérmes Rióban Óbudáról 

Tóth Tamás 100 méteres hátúszásban remekelt

Szívélyes keretek között köszöntötték a 
megjelentek a nemrégiben átadott Szind-

bád rendezvénytérben a riói para limpián 
aranyérmes Tóth Tamást, aki 100 méteres 
hátúszásban győzött, az asztaliteniszben 
bronzérmes Pálos Pétert, és a 100 méteres 
hátúszásban ezüstérmes Pap Biankát (aki 
betegség miatt a rendezvényen nem tudott 
megjelenni). Ádámi Zsanett 100 méteres hát-
úszásban a IV. helyen végzett. Az esemé-
nyen résztvevők Gulyás László sportriporter 

közreműködésével felidézhették 
az emlékezetes riói perceket, az 
olimpiai érmek keletkezésének 
szép pillanatait.

Bús Balázs polgármester kö-
szöntőjében emlékeztetett Lucien 
Blaga filozófus, író, költő ama 
mondatára, amely szerint „a küz-
delemből főként azok kerülnek ki 
győztesen, akik jobban szeretik a 
küzdelmet a sikernél”. Véleménye 
szerint ahhoz, hogy el lehessen jut-
ni egy-egy ilyen éremhez, de akár 
csak bármilyen pontszerző helyre 

is egy ilyen világversenyen, nagyon sok küzde-
lemre van szükség bármilyen sportban. Ahhoz 
azonban, hogy a parasport területén ilyen ered-
mények szülessenek, még több akaraterő, ki-
tartás kell. 

A polgármester mielőtt ajándékokat nyúj-
tott át a 2016. évi Rio de Janeiroban rende-
zett paralimpián kiválóan szerepelt óbudai 
sportolóknak, megköszönte az edzőknek és 
a szülőknek is az eredményekhez nagyban 
hozzájáruló munkáját.                          B. Z.

Ünnepelték az óbudai paralimpikonokat

Fotók: Antal István
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Hajóbalesetet szimuláltak
A katasztrófavédelem hajóbalesetet szimulált a 
rendőrség, az adóhivatal, a vízügyi és a közlekedési 
hatóság részvételével a Dunán nemrégiben. A törté-
net szerint egy tankhajó nekiütközött az Árpád híd 
egyik pillérének, majd a folyón irányíthatatlanul sod-
ródni kezdett, így nekicsapódott egy másik hajónak. 

Víz alatt állt a Perc utca

Eltört éjszaka egy víznyomócső a Perc utca és a 
Lajos utca kereszteződésénél, pillanatok alatt fel-
gyülemlett a víz október 10-én este. Az özönvíz az 
autókat is ellepte, volt olyan, amit a helyszínről ki 
kellett menteni. 

Az újraélesztés tanulható
Az Országos Mentőszolgálat és a Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) az újraélesztés nemzetközi napja 
alkalmából sajtótájékoztatón mutatta be közös, a 
gyors életmentést segítő fejlesztéseit a Széll Kálmán 
téren október 15-én. Magyarországon évente több 
ezer ember veszíti életét közterületen hirtelen szív-
megállás következtében, miközben az azonnal meg-
kezdett újraélesztéssel többségük élete megmenthető 
lenne. Az Országos Mentőszolgálat és a BKK munka-
társai az elmúlt négy évben 3232 utasnak segítettek, 
akik villamoson, trolin vagy autóbuszon lettek rosszul. 

Vadkilövés
A gyakori vadbetörések miatt a belterületeken va-
dak kilövését rendelte el a polgármesteri hivatal vá-
rosüzemeltetési főosztálya azokon a területeken, 
ahol az állatok biztonsággal kilőhetők. A lakosokkal 
történt előzetes egyeztetést követően a vadászatot 
Csúcshegyen az Őzsuta, Vadászles és Menedék-
ház utca környékén, Békásmegyer-Ófalun kiemel-
ten az Óbor utca, Óbor köz, Tamás utca és a 
Gyöngyvirág utcai részeken végzik a Pilisvölgye 
Vadásztársaság szakemberei október 31-ig. 

Marihuánát árult
A III. kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat J. 
János 35 éves budapesti lakos ellen kábítószer-ke-
reskedelem bűntette elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt. A jelenleg rendelkezésre álló adatok 
alapján 2016 szeptembere óta árult marihuánát Bu-
dapesten. A J. János lakásán tartott házkutatáskor 
2,4 gramm kábítószergyanús zöld növényi eredetű 
anyagot, egy kábítószergyanús növényi anyaggal 
kevert dohánytartalmú cigarettát, valamint egy ká-
bítószergyanús anyagtörmelékkel szennyezett do-
hányőrlőt találtak és foglaltak le a rendőrök. 

A biztonságos közlekedés 
érdekében érdemes idejében 
lecserélni télire a nyári gumi-
abroncsokat – figyelmeztet 
az Országos Rendőr-főkapi-
tányság Országos Baleset-
megelőzési Bizottsága.

Akkor jön el az ideje a 
gumiabroncs cseré-

jének, ha az átlaghőmér-
séklet 7 Celsius-fok alá 
csökken. Az abroncs pro-
filmélysége legyen na-
gyobb 2 milliméternél, 
de 7-8 évente akkor is új 
téli gumit kell vásárolni, 
ha alig kopott a felülete, 
hiszen a gumi elöregszik. 

Ha valaki használtan vá-
sárol téli gumit, arra kell 
figyelnie, hogy az abron-
csok egyforma méretűek 
és mintázatúak legyenek, 
profilmélységük elérje a 
4-5 millimétert, valamint 

ne legyenek túl régiek. A 
balesetek elkerülésében 
nagy szerepük van a jó 
gumiabroncsoknak, hi-
szen a gépjármű tapadása 
ezen a négytenyérnyi fe-
lületen múlik. 

Ideje téli gumiabroncsra váltani!

Az elmúlt időszakban újsze-
rű trükkös csalásokkal pró-
bálkoznak országszerte. En-
nek lényege, hogy ismeret-
lenek, többnyire számkijel-
zés nélkül, telefonon felhív-
ják a sértetteket. Közlik, 
hogy az egyik telefontársa-
ság vagy gazdasági cég ál-
tal meghirdetett nyeremény-
játékban pénzösszeget vagy 
nagy értékű tárgyat nyertek.

A telefonáló nyájas han-
gon arra kéri a sér-

tettet, hogy telefonos 
egyenlegfeltöltést hajtson 

végre. A becsapott félt 
egy, a lakhelyéhez közeli 
ATM-automatához irá-
nyítja és ott az általa dik-
tált tranzakció végrehaj-
tására kéri. Ezt szabja fel-
tételül annak érdekében, 
hogy az elnyert pénzösz-
szeg átutalható legyen a 
sértett bankszámlájára – 
hívja fel a figyelmet hon-
lapján az ORFK. A jóhi-
szemű és gyanútlan sér-
tett, reménykedve az ígért 
több százezres, de akár 
milliós nagyságú pénz-
összeg, vagy nagy értékű 

tárgy elnyerésében, a fel-
szólításnak eleget tesz és 
15 ezertől akár 180 ezer 
forintig a csaló által dik-
tált számsorra feltöltést 
hajt végre a kijelölt ATM-
nél. Azonban ezt termé-
szetesen nem követi az 
ígért nyeremény átadása, 
átutalása. A csalók a hí-
vott fél korosztályához 
igazodnak és készpénz 
vagy nagy értékű márkás 
termékek ígéretével pró-
bálják azokat megtévesz-
teni. A PIN-kódot soha ne 
adják meg idegeneknek!

Nagy nyereménnyel kecsegtetnek a csalók

Baleset okozott torlódást az Árpád fejedelem útja zsigmond tér és Kavics utca közötti szaka-
szán, ahol három autó ütközött össze október 13-án. Egy ember könnyebb sérülést szenvedett

Hármas karambol az Árpád fejedelem útján
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Tündérkertek találkozója

Idén a Budakeszi Tündérkert adott otthont a Tündér-
kertek V. Találkozójának. A szakmai rendezvényen tra-
dicionálisan a hazai őshonos gyümölcsfák megőrzé-
sének fontosságára, egyben a biológiai sokféleségre 
hívták fel a figyelmet. A Pilisi Parkerdő Zrt. 2011-ben 
csatlakozott az országos Tündérkert kezdeményezés-
hez, és kezdte meg a Budakeszi Erdészetnél található 
gyümölcsösök, a Budakeszi Tündérkert létesítését. 
Békásmegyer-Ófalun 2014 júniusában nyílt tündérkert 
(az Óbor-kör kezdeményezésére, az önkormányzat tá-
mogatásával), ahol őshonos gyümölcsfákat ültettek.

Takarítsuk ki Óbudát!

Az immár hagyományos őszi takarítási akciót október 
3-tól 16-ig rendezte az önkormányzat a városrész-
ben. Ehhez kapcsolódóan ismét volt ingyenes elekt-
romos és elektronikai, valamint egyéb veszélyeshul-
ladék-begyűjtés is október 8-án és október 15-én. A 
közterületek takarításában résztvevő közösségeket 
hulladékgyűjtő zsákok biztosításával segítették. 

Újszülött őstulok borjak
A Budakeszi Vadaspark elsődleges célja, hogy a lá-
togatókkal eredeti élőhelyükön ismertesse meg a 
Magyarországon őshonos, illetve a Kárpát-meden-
cébe betelepült állatokat. A 2015-ben érkezett és 
2016-ban bővült őstulok gulya befogadásával to-
vább erősödött a Vadaspark rezervátum jellege; si-
keresnek bizonyult az őstulok program: a most szü-
letett új jövevények-
kel együtt immár hat 
egyedből áll a Bu-
dakeszin található, 
a minden ma élő 
szarvasmarha-fajta 
ősét képviselő őstu-
lok állomány.

Korábban már lapunkban ír-
tunk a Csillaghegyi Strand jö-
vőjével kapcsolatos fejleszté-
si elképzelésekről. A strand 
területén tervezett építési 
munkákra a Budapest Gyógy-
fürdői és Hévizei (BGYH) zrt. 
közbeszerzési eljárást írt ki, 
de cáfolja azt a felröppent 
hírt, miszerint a területen vé-
dett fákat vágna ki.

Az egyik hírportálon 
megjelent hír szerint 

a Fővárosi Önkormány-
zat tulajdonában lévő 
BGYH Zrt. közbeszer-
zést írt ki a Csillaghegyi 
Strandfürdő területén lét-
rehozandó műanyag borí-
tású sípálya, valamint 
fut ballpálya építésére, 

üzemeltetésére és hasz-
nosítására. A koncesszió 
teljes becsült értéke 685,9 
millió forint. A Római 
után a Csillaghegyi a fő-
város második legrégebbi 
strandja. A strand terüle-
tének jelentős részét öreg 
fák borítják, amelyek jó 
részét a hírportál közlése 
szerint ki kell majd vágni.

A BGYH Zrt. közlemé-
nye azonban cáfolja a fa-
kivágásról szóló hírt, 
mert szerintük a területen 
nincsenek értékes fák, 
hanem az elhanyagolt, 
cserjés, bokros területet 
kívánják rendbe tenni. 

„Társaságunk a meglé-
vő, használaton kívüli és 
nagymértékben elhanya-

golt sport funkciójú terü-
leteket (nagypályás fut-
ballpálya, salakborítású 
futópálya körökkel és asz-
faltos teniszpályák) kí-
vánja új hasznosítás alá 
vonni. Elsődleges terve-
zési szempont, a területek 
rendezése és a nagykö-
zönség számára hasznos-
sá tétele. Társaságunknak 
nem célja a fakivágás, ha-
nem az elhanyagolt, több 
évtizede gondozatlan cser-
jés, bokros terület rend-
betétele. Előzetes felmé-
réseink szerint, védett fa 
a területen nem találha-
tó, a rendezés menetét, a 
koncessziós eljárás nyer-
tesével kívánjuk megha-
tározni.”

Elhanyagolt területet újítanak fel Csillaghegyen

Több mint 1500 fát ültet ősszel a Főkert
Ősszel rekordszámú, mintegy 1.700 fa közterületi kiültetésével járul hozzá a fő-
város levegőjének tisztaságához a Főkert Nonoprofit Zrt. 
Idén – a korábbi évek őszi faültetéseinek számát jóval meghaladóan – 1.653 fát 
ültetnek el a cég munkatársai. Ezzel több mint 120 faültetésre vonatkozó lakos-
sági kérést teljesítenek és mintegy 145 helyszínen pótolják a főváros területén 
a hiányzó fákat. A mostani faültetések Budapest 20 kerületének 62 utcájában 
történnek, összesen 18 várostűrő fafaj alkalmazásával. A program teljesülésé-
vel egyben 1.127 jelenleg is üres fahelyet is beültetnek 
Az őszi faültetési programban a Főkert 75 magas kőrist ültet a II. kerületi Hű-
vösvölgyi útra, több mint 50 juharfát a Hungária körút X. kerületi szakaszára és 
70 facsemete kerül a XIV. kerületi Nagy Lajos király útjára is. A IV. kerületi Fóti 
útra 77 gömbakácot ültet ki a társaság,  összesen 50 gömbkőrist a Kőbányai út 
VIII. és X. kerületi szakaszára. 
Mindezek mellett teljesen megújul a Városligeti fasor, ahová közel 170 vad-
gesztenyefa kerül, továbbá a Gyömrői út és a Ferihegyi gyorsforgalmi út is, me-
lyek 130 újonnan ültetett fával lesznek gazdagabbak. 
A Főkert most ősszel az Andrássy út kiszáradt fáit is pótolja, 29 magas kőris ül-
tetésével. 
Kérik a lakosságot, hogy óvják, védjék a frissen kiültetett fákat! Ne törjék ki a 
facsemetéket parkoló autóikkal, illetve ne engedjék, hogy a kutyák kikaparják 
vagy illemhelyként használják az újonnan beültetett fahelyeket. 

41 fa kerül a III. kerületbe 
Az Árpád fejedelem útján 40, a Nánási úton 1 fát ültetnek el ősszel.

Fotók: Antal István
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Zenekari próba élő adásban

Az Óbudai Danubia Zenekar október 14-ei esti pró-
bája negyed órával korábban kezdődött, mégpedig 
azért, mert 18 órától élőben közvetítette közel fél 
órán keresztül a Rai Uno „La vita in diretta” című 
műsora. 

Könyvbemutató képekkel
Adam Müller-Guttenbrunn (1852-1923): A svábok be-
jövetele című könyvét vetített képes előadáson mutat-
ja be Lóczy István, az Imedias Kiadó vezetője október 
29-én 15 órától a Német Klubban (Szőlő utca 78.).

Énekkari koncert
A ProFun Énekkar ad hangversenyt október 31-én 
19 órai kezdettel a békásmegyeri Megbékélés Há-
zában. Az esten Arcadelt, Casciolini, Victoria, Mo-
zart, Liszt, C. Franck, Fauré, Elgar, Kodály, Andrew 
L. Webber, Orbán György és Nicolas White művei 
csendülnek fel. (A belépés díjtalan. Cím: Királyok 
útja 297., Újmegyeri tér.)

Emlékév zárás
„2016 – a Németországba kitelepített civil áldozatok em-
lékévé”-nek záró rendezvényét a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban tartják november 5-én 18 órai kezdettel. 
Közreműködnek: Ötvös Csilla, a Magyar Állami Opera-
ház magánénekese, a Budapesti Német Gimnázium di-
ákjai és a „Braunhaxler” Dalkör. (Cím: Csobánka tér 5.)

50 év – 50 tárgy
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze-
um (MKVM) idén ünnepli fennállásának 50. évfor-
dulóját. Ez alkalomból számtalan izgalmas és szí-
nes programmal várják a látogatókat. Az egyik ilyen 
például az a tárlat, ami az ötvenéves múzeum tör-
ténetét, valamint gyűjteményeiben őrzött különle-
ges tárgyait mutatja be. Az érdeklődők ötven érde-
kes tárgyon keresztül ismerhetik meg a múzeum-
hoz kötődő legfontosabb személyeket és intézmé-
nyeket. A látogatók megtekinthetik egyebek mellett 
Görgei Artúr Franck kávé számláját, illetve a tizen-
egymillió-ötszázezredik Hubertusos üveget is. (A 
kiállítást 2017. január 29-ig lehet megnézni. Cím: 
Korona tér1.)

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia 
világa”; ( Az emberiség történelme a bibliai próféci-
ák fényében) címmel folytatódik Filep György bibli-
ai előadássorozata. Az érdeklődőket keddenként 
várják az ÓKK-ba. „Az emberiség történelmének 
kifejtése az állókép alapján” címmel november 8-
án; „A történelem vonulata a dánieli látomás alap-
ján. Kapcsolódás az állóképpel” címmel november 
15-én hallhatnak előadást. (Kezdés: 18.30-kor. Be-
lépőjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Megjelent az Óbudai An-
ziksz őszi száma, amely kel-
lemes olvasmány lehet az 
elkövetkezendő hétvégékre 
nem csupán a lakóhelyük te-
kintetében elkötelezett óbu-
daiaknak, hanem a kultúra 
iránt érdeklődő bárhol lakó, 
bármilyen korosztályhoz 
tartozó közönség számára.

Az Anziksz interjúban 
erős folyóirat (maga-

zin), amivel nem mond-
tunk különösen újat, hi-
szen ez a műfaji megállapí-
tás kis odafigyeléssel a ko-
rábbi, immár több, mint 
egy évnyi lapszámokból is 
kiolvasható lehetett. Az 
október 20-a körül az utcá-
ra került (értsd: az óbudai 
kulturális intézményekben 
megszerezhető) őszi szám-
ban – megszámoltam – 
több mint tíz ilyen interjú 
vagy beszélgetés szerepel, 
ami azért fontos, mert egy-
felől az olvasók kedvelik 
ezt a műfajt, hiszen szemé-
lyes tud lenni azzal, hogy 
mindannyiszor közel hoz 
valakit, akik ráadásul 
többnyire valamiért érde-
kes emberek. Másfelől pe-
dig szinte béklyóktól men-
tesen kitárulkozhatnak, 
terjedelmi kötöttségektől 
nemigen korlátozottan ki-
bontakozhatnak az interjú-
alanyok. Ez utóbbi pedig 
az anziksz másik erőssége, 
hiszen nem igaz az, hogy 
ma már mindennel össze-
függően csupán egy-két 
mondatos rövid informáci-
ók befogadására vagyunk 
csak éhesek (képesek). 

Interjúk
Megszólaltatnak a szer-

kesztők ezúttal zenekari 
vezetőt, népzenei iskolai 
tanárt, vállalati csúcsveze-
tőt, a Mount Everest meg-
mászóját, tárogatómű-
vészt, kulturális központi 
vezetőt, színészettel is ka-
cérkodó műsorvezetőt, 
sportvezetőt, két kortárs 
írót és egy meseíró illuszt-
rátort is. Ha pedig jóindu-
latúan kezeljük korábbi ál-
lításunkat, akkor ide so-
rolhatunk még három-
négy olyan megszólalót, 
mint a békásmegyeri lo-
kálpatrióta; valamint a fes-

tőművész özvegye; vagy 
az Aquincum-Mocsáros 
Egyesületet alapító ugyan-
csak lokálpatrióta, akik – 
noha nem kérdezz-felelek 
formában mesélik el törté-
neteiket - csaknem élőbe-
széd szerűen mondják el 
Óbudához kötődő érdekes 
élményeiket. 

És akkor még ott van-
nak az Óbuda régmúltjá-
ról szóló, tudományos 
igénnyel megírt olyan írá-
sok, mint például az 
aquincumi polgárváros 
utóbbi tíz évi ásatásairól 
szóló; vagy a Piast Erzsé-
bet királynéról, I. Károly 
(Róbert) királyunk felesé-
géről, I. (Nagy) Lajos ki-
rályunk édesanyjáról; va-
lamint egy konkrét ásatási 
lelet keletkezéséről, egy 
római kori katonai diplo-
ma töredékének megtalá-
lásáról szóló, régészek, 
muzeológusok által jegy-
zett szövegek. 

Széchenyi-emlékév
Külön összeállítással 

szerepel az őszi számban 
a Széchenyi-emlékév, hi-

szen „a legnagyobb ma-
gyar” születésének 225. 
évfordulóját ünnepeljük 
idén, ezért sok más alkotó 
tette mellett nem csoda, 
ha az óbudaiak külön is 
megemlékeznek gróf Szé-
chenyi Istvánról, az Óbu-
dai Hajógyár létrehozásá-
nak kezdeményezőjéről. 

Nem hiányozhatnak 
most sem az óbudai iro-
dalom jeles képviselőről 
szóló, vagy az általuk al-
kotott szövegek sem. A 
magazin végéhez érve pe-
dig el kell ismerni, hogy 
nem csak interjúban, ha-
nem sakkban és bridzs-
ben is erős az Óbudai An-
ziksz. 

Anziksz-est
Ugyancsak ide tartozik, 

hogy november 3-án 18 
órakor Anziksz-est lesz 
az Óbudai Társaskörben, 
ahol kellemes zene és be-
szélgetés mellett az érdek-
lődők, olvasók találkoz-
hatnak a magazin szerzői-
vel, szerkesztőivel. (Cím: 
Kiskorona utca 7.)

Bodzay Zoltán

Keressük, olvassuk, élvezzük az Anzikszot!

Számítástechnika időseknek
Az „Ismerkedés a számítógéppel és az inter net tel. 
Idősebbek is elkezdhetik!” című  tanfolyam követ-
kező kurzusa november 15-én kezdődik. Érdeklő-
dés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon. 

Fotó: Sánta Balázs
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Jutalomút Lengyelországba

2016 első félévében a Lengyel Köztársaság Buda-
pesti Nagykövetsége, a Lengyel Intézet, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata és Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata  versenyt írt ki középiskolásoknak 
az 1956-os poznani illetve budapesti eseményekről. 
A verseny hat döntős csapatának (Újpesti Károlyi 
István Általános Iskola és Gimnázium, Neumann Já-
nos Középiskola és Kollégium, Szegedi Tömörkény 
István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, 
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola) 
diákjai jutalma pedig a remek könyvek mellett egy 
négynapos lengyelországi kirándulás volt.

Állatkerti éden természetfotókon
A Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tannyelvű Általá-
nos Iskola első emeleti aulájában rendszeresen te-
ret adnak művészeti kiállításoknak. Zsila Sándor 
fotóművész 27 gyönyörű képét csodálhatják meg 
az érdeklődők „Az állati édenkert” címmel. A mű-
vész a műfaj hazánkban egyik legismertebb, több-
szörösen díjnyertes fotósa, 25 éve foglalkozik ter-
mészetfotózással. Ő  már tudja, hogy egy ritka állat 
lefotózása nagyon komplex feladat, a biztos tudás, 
profi felszerelés mellett a szerencsének is fontos 
szerepe van benne. Néha órákig kell állítgatni pár 
milliméteren belül az élességet, és van, amikor na-
pokig kell várni egyetlen kattintásra. Képei a termé-
szet határtalan szeretetéről árulkodnak. 

A világ legjobb egyetemein használt 
szoftver az Óbudai Egyetemen 

Az országban elsőként az Óbudai Egyetem vezeti be 
idén ősztől teljes körűen, az oktatók és hallgatók 
számára is hozzáférhető módon, az oktatást és a tan-
ulást egyaránt segítő MATLAB® szoftvert. A MATLAB 
egy széles körben használt mérnöki és matematikai 
rendszer, amelyet a világ TOP 25 egyeteméből 24 a 
teljes intézményre kiterjedő konstrukcióban használ. 
Ezeket a feltételeket teremti most meg hallgatói és ok-
tatói számára az Óbudai Egyetem, hazai viszonylatban 
élenjáró módon, ezzel is emelve az intézményben 
folyó oktatás színvonalát. Az egyetemen MATLAB Nyílt 
Napot tartottak október 18-án. A hallgatókat bemu-
tatókkal, tájékoztatókkal, nyereményjátékkal, az egy-
etem oktatóit pedig a szoftverben rejlő lehetőségeket 
bemutató előadással várták a szervezők.

Tehetséggondozó szakkör matematikából
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2016-2017-es 
tanévben is elindították matematikából az ingyenes 
tehetséggondozó szakkört az 5. osztályosoknak. A 
foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 
óráig tartják a gimnáziumban (Nagyszombat utca 
19.). A szakkör munkájába év közben is be lehet 
kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. A foglalko-
zásokat Számadó László tartja.

Elhunyt Baginé Ko-
vács Klára, az Aquin-

cum Angol-Magyar Két 
Tanítású Nyelvű Általá-
nos Iskola igazgatója, ta-
nára október 8-án.

Távozása komoly 
veszteség nem csak sze-
retteinek és iskolai kö-
zösségének, de mind-
azoknak, akik a város-
rész oktatási rendszeré-
ben dolgoztak, és a kép-
zés színvonalának eme-
léséért fáradoztak.

Baginé Kovács Klára több mint 40 
éven át végzett példaértékű munkát 
pedagógusként. Negyvenéves mun-
kásságából 35 tanévet Óbuda-Békás-
megyer tanintézményeinek szentelt. A 
pedagóguspálya valamennyi lépcsőfo-
kát végigjárta. Kezdetben biológia-
földrajz szakos tanár, osztályfőnök, 
munkaközösség-vezető volt. Igazgató-
helyettesként felmutatott teljesítménye 
alapján nyerte el később az intézmény-
vezetői tisztséget. Munkáját valameny-
nyi beosztásban kiemelkedő színvona-
lon látta el.

17 tanéven át irá-
nyította az Aquin-
cum Angol-Ma-
gyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános 
Iskolát. Az egykor 
mélyponton lévő, 
igen alacsony tanu-
lói létszámmal mű-
ködő iskolát a ke-
rület egyik – szü-
lők körében is nép-
szerű – kiváló in-
tézményévé emel-
te. Számos pedagó-

giai továbbképzésen vett részt, emellett 
a közigazgatási vezetői szakvizsgát is 
megszerezte. Aktív tagja volt az Okta-
tási Hivatal által működtetett országos 
közoktatási, szakértői hálózatnak.

Emberi kapcsolataiban nagy szere-
pet játszott az empátia, a tolerancia és 
a szeretet. Kollégáival, tanítványaival, 
a gyermekek szüleivel mindig megértő 
és támogató volt.

Személyében egy kiváló pedagógus-
tól, az oktatás ügye iránt elkötelezett ta-
nártól, egyben szeretett kollégánktól bú-
csúzunk. Emlékét kegyelettel őrizzük.

Az Aquincum iskola igazgatójára emlékezünk

A Vitorla utcai óvoda tera-
sza szülői segítséggel újult 
meg. Ősztől már a gumiborí-
tású új játszórész fogadta 
az óvodásokat.

A Vitorla utcai óvoda 
épületében és udva-

rán idén több felújítás is 
történt. Nyáron az ön-
kormányzat két gyer-
mekmosdót újított fel tel-
jesen, mely az ablakok 
cseréjére is kiterjedt, 
emellett a megrongáló-
dott előtető helyett újat 
szereltek fel. Az önkor-

mányzati segítség mel-
lett a szülők is sokat 
tesznek minden évben az 
óvoda megszépüléséért.

Idén nyáron egy szülői 
felajánlásnak köszönhe-
tően a terasz burkolatcse-
réjére is sor kerülhetett. 
Az Épkomplex Kft. köz-
reműködésével a régi kö-
vezetet elbontották és 
egy teljesen új alapot épí-
tettek, amit gumiburko-
lattal fedtek be. Ezzel a 
terület nemcsak hogy 
biztonságosabbá vált, ha-
nem jó idő esetén torna- 

és táncfoglalkozásoknak 
is helyet adhat. Továbbá a 
régi vasszerkezet oszlo-
pait szivaccsal borították 
be, ami által teljesen bal-
esetmentessé vált az új 
játéktér. A kerületi óvo-
dák megszépítése, ké-
nyelmesebbé, biztonsá-
gosabbá tétele kiemelten 
fontos feladat az önkor-
mányzat számára. A Vi-
torla utcai intézményben 
az elmúlt 2 évben több 
mint 15 millió forint ér-
tékben történtek kisebb-
nagyobb felújítások.

Szép környezet és biztonságos játéktér



212016. 20. szám iskoláink – okTaTás – PályázaT – hirdeTés

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumával együttműködve, nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőok-
tatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tan-
év első félévére vonatkozóan (BURSA-2017A), illetve a felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (BURSA-2017B).
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony kere-
tében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelke-
ző, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
ményben teljes idejű nappali tagozatos alapképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) „A” típusú pályázat esetén: eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 
2016/2017. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre 

jutó havi nettó jövedelméről. (A pályázat benyújtását megelőző három 
hónapról.) 
Az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500 Ft).
c) Lakcímkártya másolata.
d) A pályázó rövid nyilatkozata szociális helyzetéről, körülményeiről.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx. A személyes és pályázati adatok feltöltését kö-
vetően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Ügyfélszolgálati Irodáján kell 
benyújtani a mellékletekkel együtt. Cím: 
1033 Budapest, Harrer Pál utca 2. Nyitva 
tartás: hétfőn 8-18 óráig; kedden 8-18 
óráig; szerdán 8-18 óráig; csütörtökön 8-
18 óráig; pénteken 8-12 óráig.
További információ az önkormányzat hon-
lapján (www.obuda.hu), az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő honlapján (www.emet.
gov.hu) található illetve az önkormányzat 
oktatási osztályán kapható a 437-8614-es te-
lefonszámon (Szathuryné Ruszthi Nóra).

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

A sport területén kiemelkedő 
helyet foglal el a gyermekek 
rendszeres testmozgásra va-
ló nevelése. Ennek érdeké-
ben Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésére 2015 
őszétől Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata ingye-
nes korcsolyaoktatást szer-
vez a kerületi fenntartású is-
kolákba járó diákok részére. 

A program harmadik 
szakasza szeptember 

közepén indult,  melynek 
első részében 2. osztályos 
tanulók vettek részt a tan-
terv szerinti testnevelés 
órákon. Az oktatásokat 
szeptember 13-tól decem-
ber 2-ig, 11 héten keresz-
tül, heti egyszeri alkalom-

mal, kedd, szerda, csütör-
töki és pénteki napokon 
tartják az óbudai Gepár-
dok Jégcsarnokban. A har-
madik szakaszban a Fod-
ros Általános Iskola 
Angol-Magyar Két Tanítá-

si Nyelvű Általános Iskola 
diákjai vehetnek részt. 

Az oktatás célja, hogy 
a tanulók játékos felada-
tok segítségével megta-
nulják a biztonságos és 
körültekintő korcsolyá-

zás alapjait. A foglalko-
zások alatt elsajátítják a 
fiatalok, hogy a csúszós 
felületen hogyan irányít-
sák a korcsolyájukat, 
lökjék el magukat, fé-
kezzenek, vagy éppen 
álljanak fel esés után. 
Minden csoporttal két, 
esetenként három edző 
dolgozik. A mozgás ezen 

formája alatt kiváló 
mozgáskoordinációra le-
het szert tenni, amely 
más sportok megtanulá-
sában is nagy segítséget 
jelenthet. Az oktatás 40-
45 perces. A program ál-
tal felölelt időszak lehe-
tőséget nyújt a korcso-
lyázás alapjainak elsajá-
títására.

Folytatódik a diákok korcsolyaoktatása 

Az Óbudai Szaléziak szeptem-
bertől délutáni közösségi 
programokkal, játékokkal, kö-
zös tanulással és vacsorával 
várják azokat a rászoruló gyer-
mekeket, akik tartalmasan töl-
tenék a szabadidejüket.

Hat éven át kínáltak 
reggelit és tízórait az 

Óbudai Szaléziak a kerü-
leti rászoruló gyerme-
keknek, ezt a hagyo-
mányt folytatják a délutá-
ni program megszervezé-
sével is a rend tagjai. Ta-
nítási napokon 16.30-tól 
várják az általános és kö-
zépiskolásokat közös já-
tékkal, énekléssel, sport-
tal, szükség esetén házi-

feladat-megoldással és 
korrepetálással a reggeli-
nél már megszokott csa-
ládias légkörben, jó han-
gulatban, egészen 19 órá-
ig. Vacsorát 17.45-től 19 
óráig kínálnak a rászoru-
lóknak a Kiscelli utca 
79-ben.

Reggelivel továbbra is 
várja a rászoruló gyerme-
keket az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület, Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mány zatának támogatásá-
val három helyszínen: a 
Békásmegyeri Közösségi 
Házban, Kaszásdűlőn a 
3K-ban, valamint az egye-
sület Hímző utca 1. szám 
alatti irodájában. 

Vacsorával is várják a gyermekeket

Fotó: Antal István

Nordic walking télen is
A Óbudai Nordic Walking Klubban is beköszöntött 
az őszi-téli szezon. Az edzések vasárnaponként 
10 órakor kezdődnek. Az első időpontja: novem-
ber 6. Gyülekező: az Óbudai Szabadidőpark terü-
letén, az Óbudai Teniszklub faházánál (cím: Laborc 
utca 2.). Novemberben még túrával, az év lezárá-
saként pedig klubdélutánnal várják a klubtagokat. A 
túra időpontja: november 12. (szombat). Aktuális 
információk: www.obudasport.hu.
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Szol gál ta tás
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998

 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak. (Ingyenes kiszállás.) 
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
 Hűtő, fagyasztó, automata mosógép szer-
viz. Javítás esetén ingyenes kiszállással, ga-
ranciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-7507, 
368-0864. Kovács Sándor
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

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

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

 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje! 
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 06-
30-954-9554
 Fürdőszoba felújítás, átalakítás! Csem-
peburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés! 
Anyagbeszerzéssel, garanciával! Tel.: 
06(20)961-6153
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t vá-
sárolok). Tel.: 06-30-912-3761, 243-94-01
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, 
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
 Lakásfelújítás, festés 300 Ft/m2-től, pasz-
szítás, mázolás. Külső festések, parkettacsi-
szolás. Tel.: 06(20)945-5473, 06(30)499-1814
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarto-
nozás, burkolás, laminált parketta lerakása 
magánszemélyek, közterületek részére. Tel.: 
06(30)212-3308
 Balogh Béla vízvezeték-szerelő víz és 
szennyvíz, közművek építése, javítása, kar-
bantartása. Tel.: 06(30)415-6808
 Lépcsőházak, irodák és egyéb helyisé-
gek takarítását vállaljuk. Csapatunk precíz, 
kifogástalan munkájára 100%-os garanciát 
biztosítunk! Tel.: 06(30)455-1522
 Víz-fűtésszerelő gyors-szolgálat:  csap, 
szifon, WC-tartály, radiátor szerelés. Tel.: 
06(70)642-7526 
 Vállaljuk ajtó, ablak javítását, passzítá-
sát, zár cserét, utólagos szigetelését. Áraján-
latunk, felmérés díjtalan. Tel.: 06(70)698-
9718

 Vízvezeték-, fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter. 
Tel.: 06(70)397-3869
 BÚTORASZTALOS! Beépített szekré-
nyek, konyhabútorok készítése! Bútor, aj-
tó-ablak javítás. Tel.: 06(20)352-0869 www.
gardrobmester.hu
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Asztalos munkák A-Z-ig. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)333-3727
 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, javítás 25 éve 
iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
 Gázkészülékek precíz javítása! Meg-
bízhatóság, korrekt árak, 40 év tapasztalat! 
06(30)231-9179
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-
9021- ELMŰ által minősített vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347. 403-
9357, 06(30)589-7542
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor. Tel.: 06(20)321-0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás! Tel.: 06(30)341-3423
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTO ABLAK-
DOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező ára-
kon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zá-
rak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé-
sét, szigetelését garanciával. Felmérés díj-
talan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389

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

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

 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca. Bejelentkezés, információ munka-
napokon: 06(20)480-3953

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. 
Bé csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia 
fő or vos. Be je lent ke zés: 317-0631
 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or vos 
csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé sén vár ja 
ked ves be te ge it: Gabriel Med Stú dió III. ker. 
Po zso nyi u. 32. Anya jegy szű rés, ta nács adás, 
kis mű té tek. Be je lent ke zés: 06(30)350-8359

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

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 Pedikűrös házhoz megy! Hétvégén is. 
Nyugdíjas kedvezmény. Tel.: 06-20-806-7783
 Kérdő és születési asztrológia tanács-
adás, személyesen vagy telefonon. Konkrét 
kérdésre gyors válasz, 630 éves tapasztalat-
tal! Tel.: 06(90)900-607 (300 Ft/perc+Tarot)
 Dr, Szabó Katalin reuma és lézerterápi-
ás rendelése. Dunamed rendelő, III. kerület 
Kiskorona utca 20. Tel.: 387-1508
 Érszűkület gyógyítása, erek tisztítása a 
világon egyedülálló kezelés! Sonoterápia. 
Tel.: 220-4641, 06(20)349-4277. III. kerület 
Uszály utca 3

Oktatás
 Kö zép is ko lai elő ké szí tők max. 2-3 fős 
kis cso port ban. Ma te ma ti ka-, fi zi ka-, 
ké mia-, ma gyar ta ná rok kor re pe tál nak 
ál ta lá nos- és kö zép is ko lá so kat a Vörösvári 
úton, min den dél után. Thalész-Kör, www. 
obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

 Angolórák minden szinten diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Tanárt keresek! Csak számlaképes kö-
zépiskolai matematika-fizika vagy matema-
tika-kémia szakos tanárt keresek két gimna-
zista mellé, kimagasló díjazással, a Flórián 
tér közelébe, heti két délutánra, hosszú táv-
ra, aki házhoz jön. Tel.: 06(20)211-8797
Matematika, fizikatanítás általános és 
középiskolások részére szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06(20)959-0134
 Angol tanítást, vizsgafelkészítést vállal 
nyelvvizsgáztatásban is jártas tanárnő Ka-
szásdűlőn. Tel.: 242-6828, 36(30)722-1994
 Német beszéd-centrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán. Külföldi-, Goethe-
Intézetben megszerzett tapasztalattal, bár-
mely korosztálynak. Tel.: 06(30)773-9155 
kreation@freemail.hu
 Angol beszéd-centrikus oktatás, korre-
petálás, gyakorlott-precíz tanártól, speciális 
módszerekkel. Minden korosztálynak. Tel.: 
06(30)952-3691
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétikai tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az ál-
talános iskoláskortól az egyetemig. Tel.: 
06(1)367-4809, 06(70)619-5546
 Német pedagógus személyre szabott né-
met órákat vállal. Kezdő szinttől-felsőfokig. 
Tel.: 06(20)384-9020
 Kémia, biológia tantárgyakból közép- és 
emelt szintű érettségire való felkészítést vál-
lalok. Tel.: 06(30)264-5648, 06(30)203-2077

Elad-vesz
 Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat) 
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
 Autót vásárolok évjárattól és típus-
tól függetlenül a hét minden napján! Tel.: 
06(70)622-0123
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.: 332-0243
 Óriás szobanövényt vennék! Tel.: 
06(70)267-1060
 Szép ruhatáram felszámolom. Ru-
hák 40-es, új cipők 37-es méretben. Tel.: 
06(70)267-1060
 Konzoljátékok, Playstation, Xbox leme-
zek adásvétele, cseréje. III. ker. Vörösvári 
út 43. www.konzoljatekok.hu. Tel.: 630-9101

Régiség
Óbuda antikvitás! Vásárol festményt, bú-
tort, porcelánt, órát, ezüst-antik lakberende-
zési tárgyakat, teljes hagyatékot. Kiszállás 
díjtalan! Cím: III. ker., Lajos u. 38 (Kolosy 
piacnál, Árkádok alatt). Tel.: 06(20)563-1491
 Óbuda antikvitás! Vásárol aranyat 6000-
17.500 Ft/g-ig. Borostyánt 10.000-200.000 
Ft-ig. Ezüstöt 120-600 Ft/g-ig. Kar-zsebórát 
(hibásat is). III. ker., Lajos u. 38 (Kolosy pi-
acnál, Árkádok alatt). Tel.: 06(20)563-1491

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

 Magas áron vásárolok borostyán, ko-
rall, ezüst, arany ékszereket készpénzért. V. 
ker. Kigyó utca 4–6. Tel.: 06(20)590-5284, 
06(1)792-1692
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. Tel.: 
5266-4154. Nyitva: H-SZ: 10-17, CS: 10-19
 Budai Várban 20 éve működő régiségbolt 
vásárol régi márkás karórákat, ékszere-
ket, keleti tárgyakat, mindenféle régiséget, 
teljes hagyatékot, díjmentes kiszállással. 
www. enterieurantik.hu. 1014 Bp., Ország-
ház u. 2. Tel.: 375-0480, 06 (30) 992-3377

 Gábor Eszmeralda becsüs műgyűjtőnő, 
legmagasabb áron, készpénzért vásárol 
festményeket, bútorokat, órákat, porcelá-
nokat, ezüsttárgyakat, arany éksze reket, 
egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszállás, ér-
tékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő u. 67., 
06(1)789-1693, 06(30)382-70-20

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ingatlanközvetítés 1% jutalékért. Teljes-
körű lebonyolítás. Tel.: 06(30)984-3962 
alacsonyjutalek.hu
 III. kerület belső részén keresek el-
adó tárolót, pincét, garázst 30-50 m2. Tel.: 
06(20)957-9346
 Eladó-kiadó Óbudán egyszobás panel-
lakás, 12 millió vagy 45.000 Ft/hó és rezsi. 
Tel.: 06(70)541-4839
 Pomázon örök-panorámás, összközmű-
ves családi ház eladó. Alacsony rezsiköltség, 
248 m2-es telek. Csak magánszemélyeknek, 
15,3 millió Ft. Tel.: 06(20)397-5539
 Óbudai, Folyamőr utcai felújított pa-
nelház 4. emeleti 48 m2-es lakása eladó 
17,2 millió Ft-ért. Tel.: 06(20)390-4087, 
06(20)573-9326
 INGATLANIRODÁNK eladó lakáso-
kat keres! Gyorsan vevőt hozunk! Jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása 
eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Tel.: 
06(20)960-0600
 III. ker. Rózsadomb utcában, 1370 m2 
összközműves telek déli tájolásában, 4 lakás 
eladó. Tel.:  06(20)957-9346

Állás
 Nyugdíjas buszvezetőt keresünk al-
kalomszerű szállítási munkára új Ford 
kis-furgonnal. Bemutatkozó levelet a 
Pixelfix Kft. 1037 Bp., Fehéregyházi út 
19. címre kérjük

 Gyakorlott export számlázó nyug-
díjas hölgyet keresünk angol nyelvtu-
dással részmunkaidővel. Bemutatkozó 
levelet a Pixelfix Kft. 1037 Bp., Fehér-
egyházi út 19. címre kérjük

 III. kerületi mosoda állást hirdet mosó-
vasaló munkakörbe. Tel.: 06(30)620-1178
 Óbudai szálloda SZOBALÁNYT keres. 
Biztosított étkeztetéssel, egyéb juttattatá-
sokkal, hosszú távú munkalehetőséggel. Fel-
adatok: szobák, közösségi területek tisztán 
tartása. Tel.: 06(70)334-0004
 Kötött áru varrónőt keresek. Szabni tu-
dok előnyben! Tel.: 06(30)952-6367
 Szentendrei üzlet angolul beszélő 
munkatársnőt keres heti 2-3 napra. Tel.: 
06(20)923-2244, 17h után
 Pilisborosjenői víz-, gáz-, fűtésszere-
lő iparos keres hosszú távra szakmunkást, 
vagy segédmunkást. Tel.: 06(20)423-58-12
 Óbudai családi napközibe gondozó-
nőt és dadust keresünk bölcsődés korúak-
hoz. Érvényes EÜ könyvvel, képzettség-
gel. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: 
bolcsiobuda@gmail.com

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

aPróhirdeTés
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Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241
 Idős emberek mindennapi életének szer-
vezésében segítenék. Ha szükséget szenved 
törődésben, segítségre szorul életvitelében, 
szeretettel várom hívását. Bori-Szabó Orso-
lya. Tel.: 06(30)600-5530
 Nyugdíjas sokoldalú segítőt keresek 
Csillaghegyen kis javításokhoz, kerti mun-
kákhoz. Tel.: 06(70)267-1060
 Nyugdíjas hölgynek ajándékoznám fe-
kete, 11 hónapos, közepes testű kiskutyámat. 
Kiváló jelző, rendkívül szeretetéhes állat. 
Oltva, chipelve, ivartalanítva. Megtekinthe-
tő Csillaghegyen. Tel.: 06(70)267-1060
 Gondoskodjon időben temetéséről. Kös-
sön temetés biztosítást! Tel.: 06(30)324-8912

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

Kiadó
 Üzletnek, irodának Bogdáni úti buszvég-
állomásnál, 45 m2-es helyiség kiadó. Tel.: 
06(70)421-5350
Békásmegyeren a Zemplén Győző utcában 
Társasház tulajdonát képző 58 m2-es helyi-
ség KIADÓ, amelyben eddig meleg konyhás 
büfé üzemelt. Kizárólag csendes tevékeny-
ségre! Tel.: 06(30)856-4818

Életjáradék
Egyedül érzi magát? Nincs kire számítson? 
Nincs jövedelme? Cégünk megoldja! Élet-
járadékot, eltartási szerződést kössön ha-
vi jövedelemmel, teljes körű ellátással! Tel.: 
06(20)563-1491
 Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár 
(mérnök, bölcsész) életjáradéki vagy eltartási 
szerződést kötne, kölcsönös szimpátia és bi-
zalom esetén. Lovas Zsolt, 06-30-487-6169
 Nyugdíját egészítse ki életjáradékkal! 
Szerződéskor nagyösszegű készpénz, ha-
vonta járandóság. Feltétel: 1/1 tehermentes 
ingatlan és betöltött 75. életév. Éljen gondta-
lanul, kényelmesen saját megszokott ottho-
nában! Pintér Judit. Tel.: 06(1)406-5699, 
063(30)921-2418

Időutazó - cirkuszi show
A világhírű Eötvös Cirkusz (a 
családok cirkusza) ebben az 
évadban sok újdonsággal, új 
társulattal lepi meg közönségét. 
Az „Időutazó” című szuperpro-
dukció Magyarországon sosem 
látott elemekkel fűszerezi a ha-
gyományos és a modern, interaktív 
show-műsor látványos elemeit. Ven-
dégszereplésük november  10-től 
13-ig látható Békásmegyeren, az 
Újmegyeri téren, ahol a közönsé-
get fűtött sátorban, fűtött nézőtérrel 
fogadják. (További részletek: www.
eotvoscirkusz.com Infóvonal: 06-
30-401-9507. Csütörtökön „kettőt 
fizet-négyet kap!” kedvezménnyel 
válthatók jegyek.)

MASSZÁZS
Első alkalommal -10%

Stresszoldó, izomlazító masszázs 
igény szerint csontkovácsolással 

Aquincumban. 
Mihalik Mátyás sportmasszőr. 

06(20)283-2717
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Teljes útvonalon
A 17-es, az 59-es, az 59A, az 59B és a 61-es villamos 
újra eredeti menetrendje szerint, illetve a teljes útvo-
nalán közlekedik. A Déli pályaudvar M megállóhelyet 
a még zajló kiegészítő munkálatok befejezéséig, vár-
hatóan november 20-ig az aluljáróból nem, csak a 
Városmajor utca felőli új gyalogátkelőhelyen keresztül 
lehet megközelíteni. A 61-es pótlóbusz megszűnik.

Október végéig érvényesíteni kell 
a diákigazolványokat

A Budapesti Közlekedési Központ felhívja a szülők 
és a diákok figyelmét arra, hogy a közoktatásban, 
valamint a felsőoktatásban tanulóknak október 
31-éig ismét érvényesíttetniük kell az előző tanév-
ben érvényesített diákigazolványukat, mert csak 
úgy vehetik igénybe kedvezményesen a budapesti 
közösségi közlekedést.

Újabb jegy- és bérletkiadó automaták
Újabb 6 jegy- és bérletkiadó automatát helyeztek el 
az I., a II., és a III. kerületben, így összesen már 
354 automatánál van lehetőség jegyet és bérletet 
vásárolni. A legújabb automatákat a Széll Kálmán 
téren és a budai fonódó villamoshálózat vonalán te-
lepítették. A felújított Széll Kálmán téren további 
kettő, a Clark Ádám téren, a Batthyány téren az 
aluljáróban, a Bécsi úton a Nagyszombat utcai 
villamosmegállóban, illetve a Széna téren pedig 
egy-egy új automata vehető igénybe. 

Vonat helyett pótlóbusz

A Budapest–Esztergom vasútvonalon felújítási és 
villamosítási munkák miatt változott a vonatok menet-
rendje, korlátozásokra kell számítani. Az őszi hétvé-
géken péntek estétől vasárnap üzemzárásig a teljes 
vonalon vonatpótló autóbuszok közlekednek. Pénte-
kenként az utolsó személyvonat a Nyugati pályaud-
varról Esztergomba 17:20-kor, Esztergomból a fővá-
rosba 19:11-kor indul. A péntek esti járatok, valamint 
szombaton és vasárnap minden vonat helyett 
pótlóbuszok közlekednek Budapest, Árpád híd autó-
busz-állomástól Esztergomig. Péntek este az első 
pótlóbusz a fővárosból 18:05-kor, Esztergomból 
20:10-kor indul. A korlátozásban érintett hétvégék: 
november 4-6., november 11-13.

A Budapesti Közlekedési 
Központ zrt. kiírta az „1-es 
villamos meghosszabbítása 
az Etele térig” tárgyú uniós 
finanszírozásból megvaló-
suló projekt kivitelezésére 
vonatkozó közbeszerzési el-
járást október 12-én. 

Az 1-es villamos je-
lenlegi Hengerma-

lom út - Fehérvári út cso-
mópontban létesített ide-
iglenes végállomását 
részben átépítik és a két-
vágányú villamospálya 

mintegy 1,7 kilométerrel 
lesz hosszabb az Etele tér 
felé. Új, átszállásmentes 
kapcsolat jön létre a Ke-
lenföld vasútállomás, a 
Volán buszpályaudvar, a 
BKV buszvégállomás és 
az 1-es villamos között. 
Az új végállomást az 
Etele téren alakítják ki, 
valamint új felszín alatti 
áramátalakító épül az 
Etele út és a Fehérvári út 
kereszteződésében. A 
beruházásban a teljes 
szakaszon megújul a 

közvilágítás, új felső ve-
zeték-hálózatot építenek 
ki, továbbá átépül az 
egyesített rendszerű csa-
tornahálózat, valamint a 
gáz- és elektromos háló-
zaton is dolgoznak majd. 
A tényleges kivitelezési 
munkák leghamarabb 
2017. I. negyedévében 
kezdődhetnek. Az építés 
több ütemben, a közúti 
forgalom részleges kor-
látozása mellett zajlik 
majd. A projekt tervezett 
átfutási ideje 13 hónap.

Az Etele térig jár majd az 1-es villamos

Mindenszentek és halottak napja mi-
att a BKK idén is rendkívüli, sűrűbben 
és nagyobb kapacitással közlekedő 
járatokkal segíti a temetők gyorsabb, 
kényelmesebb megközelítését. 
Mindenszentek napján, november 1-jén 
valamint az ezt megelőző napokon meg-
növekedett forgalom várható a fővárosi 
temetők környékén. A sírkerteket érintő 
közösségi közlekedési járatok október 
27-e és november 1-je között a szoká-
sosnál sűrűbben indulnak, emellett 
27-étől rendkívüli járatok is közlekednek 
a fővárosban a temetők gyorsabb és ké-
nyelmesebb elérése érdekében. Az Új 
köztemetőhöz és a Fiumei úti sírkerthez 
28B jelzéssel indul villamos idén is, míg a 
Farkasréti temető megközelítését a más-
kor is közlekedő járatokon kívül a 8B, a 
Megyeri temetőét a 30B, az Erzsébeti te-
metőét a 36B, az Új köztemetőét a 68B, 
a Csepeli temetőét a 38B, a Budafoki te-
metőét a 158B, az Óbudai temetőét pe-
dig a 218B rendkívüli buszjárat segíti. A 
38B, 158B és 218B buszjáratokon első 
ajtós felszállási rend lesz érvényben, az-
az a buszon a járművezetők ellenőrzik a 
felszállás előtt, hogy az utas rendelke-
zik-e érvényes jeggyel vagy bérlettel. Az utasok igény esetén – 450 forintért – a járműve-
zetőnél is vásárolhatnak vonaljegyet. Október 31-én a nappali járatok a szombati, novem-
ber 1-jén a munkaszüneti napi, illetve ünnepnapi menetrend szerint közlekednek.

Óbudai temető
160-as, 260-as, 260A autóbusz
Az Óbudai temetőt is érintő, az Óbudai rendelőintézettől induló 160-as, 260-as és 260A 
autóbusz közös szakaszán (az Óbudai rendelőintézet és Óbudai temető között) október 
29-étől november 1-jéig napközben a megszokottnál sűrűbben, 10 percenként követik 
egymást a buszok. A 160-as, 260-as és a 260A vonalakon ebben az időszakban csuk-
lós buszok viszik az utasokat.
118-as, 218-as, 218B autóbusz
Október 27-e és november 1-je  között 218B számjelzéssel rendkívüli autóbuszjárat köz-
lekedik a Szentlélek tér H és az Óbudai autóbuszgarázs között az Óbudai temető érinté-
sével, amely a H5-ös HÉV felől biztosítja a sírkert elérhetőségét. A buszjárat 5-10 per-
ces sűrűséggel közlekedik és a megszokott rend szerint induló 118-as és 218-as autó-
busszal együttesen az Óbudai temetőbe látogatók számára sűrű, 10 percenkénti eljutá-
si lehetőséget biztosít.

Sűrűbb közösségi közlekedés 
mindenszentek és halottak napján

Fotók: Antal István
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A Magyar Festészet Napja alkalmá-
ból, október 19-én nyílt meg Tenk 
László festőművész „Legújabb ké-
pek” című kiállítása Békásmegyer-
Ófaluban, a Szent József Házban. Az 
eseményen köszöntőt mondott Bús 
Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere. A kiállítást Wehner Tibor 
művészettörténész nyitotta meg.

Tenk László, Óbuda-Békás-
megyer díszpolgára kiállítá-

sa mindig nagy esemény a kerü-
letben. Így volt ez legújabb képe-
inek bemutatásával is október 19-
én, a Magyar Festészet Napja al-
kalmából rendezett kiállítás meg-
nyitó esetében is. A Szent József 
Ház mint helyszín pedig különle-
ges és kiválóan alkalmas egy 
ilyen tárlat befogadására, amihez 
méltóan járult hozzá Szarvas Jó-
zsef Kányádi Sándor: Fekete-pi-
ros című verse emlékezetes elő-
adásával. Az épület egy másik 
termében látható a Wrabel Sán-
dor képeiből összeállított állandó 
kiállítás is, amelyről hosszabb 
terjedelemben számol be az ép-
pen aznap megjelent Óbudai An-

ziksz – mondta házigazdaként 
Gallai Máté, a házat működtető 
Boldog Salamon Kör tagja.

Bús Balázs polgármester a 
2002 óta megünnepelt Magyar 
Festészet Napja jelentőségére 
hívta fel a figyelmet, illetve arra, 
hogy nem mindegy, milyen im-
pulzusok alapján alkotunk képet 
a bennünket körülvevő világ ese-
ményeiről. Kulcsfontosságú 
ugyanis, hogy milyen stílusú, 
milyen hangnemű üzeneteket fo-
gadunk el. A leegyszerűsítő, 
vagy a csupán zsigerekre ható 
kommunikáció sem csak a tele-
kommunikáció sajátja. Békás-
megyerről nézve inkább az a 
mértéktartó, minőségi képzőmű-
vészet, az a decens és mégis iz-
galmas alkotói attitűd tűnik kí-
vánatosnak, amelyet képeivel 
Tenk László is képvisel – mond-
ta a polgármester.

(A kiállítás Békásmegyer-
Ófaluban, a Szent József Ház-
ban november 2-áig tekinthető 
meg hétköznapokon 14 és 18 óra 
között. Cím: Templom utca 20.)

Bodzay Zoltán

Tenk-kiállítás 

Az Óbudai Társaskörben újra hallható a tárogató november 26-án 19 órakor. Kiss 
Gy. László háromrészes koncertsorozatának második hangversenyét tartja.

A telt házas, sikeres júniusi program után újabb kompozíciókat 
mutatnak be, az első részben a Somogyi vonósnégyes közre-

működésével. Balassa Sándor, Dubrovai László és Könczei Árpád 
művei szóló és kvintett formációban a 
kamarazene klasszikus műfajába kala-
uzolja el a hallgatót. 

A második részben az est szólistájá-
nak összeállításában színes népzenei 
csokrot hallgathatunk. Ritkán játszott  
dunántúli, rábaközi és erdélyi muzsikák 
mellett a tárogató közismert oldala is be-
mutatkozik. Huszárnóták, katonadalok 
ígérnek mindenkinek örömteli estét. 
Közreműködik: Árendás Péter brácsa, 
Lelkes András nagybőgő.

Újra szól a tárogató

Fotó: Antal István
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Mint minden évben, idén is 
nagy népszerűségnek ör-
vendett az önkormányzat ál-
tal szervezett hagyomá-
nyos, kedvezményes burgo-
nyavásárlási akció, melyet 
október 13-án és 14-én tar-
tottak, tíz helyszínen.

Összesen 360 tonna 
krumpli talált gazdá-

ra. A lakcímkártyával ren-
delkező, kerületben élő 
nyugdíjasok és meghatá-

rozott szociális ellátásban 
részesülő rászorulók vásá-
rolhattak fejenként egy 
zsák (20 kilogramm) bur-
gonyát, igen kedvező, 300 
forintos vételárért. Az áru 
idén is a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Bal-
kányból érkezett. Az ösz-
szesen 360 ezer kilo-
gramm krumpli négy faj-
tából állt össze: Bella Ro-
sa, Desiree, Merlot, és Red 
Lady. A Csobánka téren 

fogyott a legtöbb, 3.300 
zsák. A tervezetthez ké-
pest csupán két kisebb ér-
deklődésű helyről, a Kelta 
utcából és a Csillaghegyi 
Kulturális Központból 
kellett átszállítani a Cso-
bánka térre és a San Mar-
co utcába a télálló zöldsé-
get. Összesen 75 zsák bur-
gonya maradt meg, melyet 
az önkormányzat a Ma-
gyar Máltai Szeretetszol-
gálatnak ajánlott fel.

Népszerű a burgonyavásár

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata fontosnak tart-
ja a bűncselekmény áldoza-
tává vált személyek minél 
hatékonyabb segítését. En-
nek érdekében működteti az 
Óbuda-Békásmegyer Áldo-
zatsegítő Szakmai Együtt-
működési Rendszerét (Óbu-
da-Békásmegyer ÁSzER). 
Soron következő ülésüket 
október 13-án tartották.

Dr. Gallóné Nagy Ju-
dit kiemelte, hogy az 

előadások témái követik 
az aktualitásokat, a kerü-
letben felmerülő problé-
mák megbeszélésére, a ha-
tékony megoldás keresé-
sére irányulnak, az áldo-
zatok gyors és magas szin-
tű támogatásának érdeké-
ben. Ez alkalommal a tá-
vol tartásról, annak gya-
korlati megvalósulásáról 
dr. Gosztola-Molnár Éva, 
a II. és III. kerületi Bíróság 
polgári ügyszakos bírója, 
és Bleszkánné Kis Ildikó, 
az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi 
Központ intézményveze-
tője tartott előadást. A je-
lenlevőknek lehetősége 
nyílt a kérdések megfogal-
mazására, a problémák 
megbeszélésére, és nem 
utolsó sorban a helyi jelző-

rendszer megerősítésére, 
melyet kiemelt feladatként 
kezel az ÁSZER. 

Kábítószer ügyek
Többségében azonos 

tagszervezetek (főként a 
fiatalokkal és kábítószer-
fogyasztókkal kapcsolat-
ba kerülő intézmények, 
szervezetek) képviselői-
nek jelenlétével folytató-
dott a délelőtt, Óbuda-
Békásmegyer Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórumá-
nak (KEF) szervezésében. 

A KEF ülésen dr. Sófi 
Gyula osztályvezető főor-
vos, igazságügyi orvos-
szakértő, gyermekpszichiá-
ter, gyermekgyógyász, 
család-pszicho tera peuta ér-
dekes és hiánypótló előadá-
sában ismerkedhettek meg 
a tagok a fiatalok kábítószer 
használatának jellemzőivel 
a Heim Pál Gyermekkór-
ház Gyermek és Serdülő 
Pszichiátriai Osztályon ta-
pasztaltak alapján. A több, 
mint 1 órás előadás érintet-
te azokat a fontos pontokat, 
melyekre érdemes figyelni 
és elgondolkodni egy-egy 
probléma kapcsán. A Nem-
zeti Rehabilitációs és Szo-
ciális Hivatal Szociális 
Szakmafejlesztési Főosz-
tály megbízott főosztályve-

zetője, Velkei Mariann 
nyújtott a jelenlevőknek tá-
jékoztatást az intézmény-
ben zajló drogpolitikai vál-
tozásokról, kábítószerügyi 
pályázatokról, a feladatok 
eloszlásáról. Fontos napi-

rendi pontként Törzsökné 
Góczán Emese KEF koor-
dinátor ismertette a tagok-
kal a jelenleg hatályos cse-
lekvési terv értékelését és a 
következő évi tervet, az 
ezek megvalósításának fel-

tételeit részben biztosító, 
önkormányzat által benyúj-
tott kábítószerügyi pályá-
zatokat. A jövő évi cselek-
vési terv megalkotásához 
kikérte a résztvevők véle-
ményét, javaslatait. 

Műveltségi vetélkedőt 
tartottak az Óbudai 

Szociális Szolgáltató Intéz-
mény Kiskorona utcai 
székhelyén szeptember 29-
én. A verseny témájául Fa-
zekas Mihály születésének 
250. évfordulója alkalmá-
ból az író élete, versei és 
legismertebb műve, a Lu-
das Matyi szolgált. Irodal-
mi munkássága mellett a 
botanika tudósa, jeles köz-
életi ember volt, aki rendü-
letlenül hitt a humanizmus-
ban és a szebb jövőben.

A műveltségi vetélkedőt 
a Meggy fa Idősek Klubja I. 
számú csapata nyerte, má-

sodik lett a Kiskorona Idő-
sek Klubja II. számú csapa-
ta, a harmadik pedig a Hat-
vany Lajos Idősek Klubjá-
nak III. számú csapata lett. 
A résztvevőket emléklap-
pal, a boldog nyerteseket 

oklevéllel és serleggel, va-
lamint a Fővárosi Nagycir-
kusz „Ludas Matyi a cir-
kuszban” című előadására 
szóló jegyekkel jutalmazta 
Müller Istvánné intéz-
ményvezető.

Ki tudott többet Fazekas Mihályról?

Áldozatsegítés hatékonyan

Bús Balázs polgármester ismét kerékpáros kirándulásra hívta a biciklivel munkába járó 
hivatali dolgozókat október 19-én. A csapat a Fő térről indult, úti céljuk ezúttal az Almási 
Idősek Klubja volt. Az klubtagok házi készítésű finomságokkal fogadták a vendégeket

Fotók: Antal István



292016. 20. szám hirdeTés

INGYEN FOGÁSZATI 
SZŰRŐ VIZSGÁLAT 

FOGORVOSI KEZELÉSI 
TERV KÉSZÍTÉS.

Kivehető alsó-felső fogsor: 

120.000.-Ft helyett 60.000.-Ft.

Porcelán korona: 

28.000.-Ft helyett 20.000.-Ft.

Aquincum-Dental 

fogorvosi rendelő: 

Bp., Lajos utca 142.

Tel.: 250-54-82

Végeladás! Megszűnt női 
fehérnemű bolt maradék árukész-
lete és üzletberendezése mélyen 
ár alatt, külön is sürgősen eladó! 

Érdeklődni: +36-20-934-3352
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

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

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

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

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

FO GA dÓ ÓRA. Zsiga-Kár pát dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
365-0862-es számon.

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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro dá-
ban (Ka szás dű lő ut ca 7.) in gye nes jog se gélyt hirdet dr. Tósoky Ba-
lázs ügy véd del 17-től 19 órá ig. (Ér dek lőd ni a 367-8791-es te le fon-
szá mon le het.)
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes jog-
se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd min den hó nap el ső kedd jén 
17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma dik csü tör tö kén 
18-tól 20 órá ig Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő irodájában (Bé-
csi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca sarok). Be je lent ke zés nem 
szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-0017-es te le fon szá mon le het.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 
óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. 
Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 7. Előzetes  bejelentkezés szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye ri 
Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik 
csü tör tö kén dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis kér-
dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá-
ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
Gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

Magyar Gazdaságért-díjjal 
tüntetett ki két III. kerületi 

cégvezetőt nemzeti ünnepünk 
alkalmából Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, Buda-
pest II. és III. kerületének or-
szággyűlési képviselője. Az 
Óbudai Autójavító Kft. ügyveze-
tő igazgatója, Krénusz Ferenc, a 
magyar gépjárműjavító- és ke-
reskedő szakma egyik meghatá-
rozó személyisége. A Volks-
wagen-Audi Márkakereskedői 
Szövetség elnöke folyamatos fej-

lesztéseivel több száz dolgozó-
nak biztosít munkahelyet, az el-
múlt évtizedekben ipari tanulók 
százai tanulták tőle a szakmai fo-
gásokat. A másik kitüntetett, 
Gonda József, az Óbudai Villa-
mossági Szaküzlet ügyvezetője, 
aki több mint 25 évvel ezelőtt 
alapított családi vállalkozását 
máig sikerrel irányítja. Megren-
delői között számos építőipari 
vállalkozás, kórház, egyetem, 
önkormányzat, költségvetési 
szerv és bank szerepel.

Óbudai vállalkozások kitüntetése

Kereszténydemokrata Fórum
G. Fodor Gábor, a Századvég Alapítvány stratégiai igazgatója lesz 
a Kereszténydemokrata Fórum vendége november 8-án 18 órától 
a Selyemgombolyítóban. (A belépés ingyenes. Cím: Miklós tér 1.)

Új pályázatok lakóépületek felújítására
Értékvédelem és energetikai korszerűsítés

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata két új pályázatot hirdetett 
meg a kerületi lakóépületek közösségeinek részére.
1. Az egyik a kerületi értékvédelmi támogatás, mely a védett épí-
tészeti értékek rekonstrukciójához vehető igénybe. A támogatás 
célja a lakóépületek védettségét indokolttá tevő építészeti érté-
kek felújítása, helyreállítása.
2. A másik pályázat a társasházi energetikai korszerűsítése-
ket célozza. Ez a lakóépületek energia-megtakarítását eredmé-
nyező beruházásokhoz nyújt segítséget a kiírás feltételeinek ele-
get tevő társasházak és lakásszövetkezetek részére.
A pályázatokat az obuda.hu „Építés-lakhatás/pályázatok”, illetve az 
obvf.hu „pályázatok” menüpontja alatt egyaránt le lehet tölteni.
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