
A Szent Margit Kórház csatlakozik a 
mellrák elleni kampányhoz. Nyílt nap 
október 27-én a kórházban.

Kilenc helyszínen rendezik szeptem-
ber 29-én a népszerű eseménysoro-
zatot színes programokkal.

Különleges és izgalmas játékokkal is-
merkedhetnek, akik ellátogatnak az 
október 6-ai Őszi Játékfesztiválra.

XXIV. év fo lyam 18. szám • Meg je le nik két he ten te 40 ol da lon, 73.000 példányban • 2018. szeptember 29.
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Okospad és KönyvMegálló

BurgoNyavásár. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2018. október 18-án és 19-én 
rendezi a kedvezményes burgonyavásárlási akciót             Részletek következő számunkban

Akaszásdűlői új KönyvMegálló mellett kapott helyet a kerület első okospad-
ja, mely vezeték nélküli kapcsolatot és töltési lehetőséget is biztosít a pi-

henni, olvasni vágyóknak a Pethe Ferenc téren, a 3K előtt.      Bővebben a 3. oldalon

Borok és ritmusok. „Királyi gyümölcs, és a szegények gyümölcse, 
mert ízében benne van minden jó íz, amelyet az életben szerettünk” – ír-
ja Krúdy a szőlő ezerféle zamatáról, melyek a bor aromájában, illatában 
és színeinek ragyogásában kelnek új életre a legjobb palackok nedűiként. 
A VI. Óbudai Bornapok ezt a gazdagságot igyekezett bemutatni a Fő téren 
szeptember 21-23. között.                                                    Részletek a 31. oldalon

Fotó: Antal István
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Érték és Minőség Nagydíjjal 
ismerték el az Óbudai Danu-
bia Zenekar „A zene, az 
kell…” című ifjúsági soroza-
tát, melynek keretében álta-
lános iskolákban adnak 
koncerteket.

A z Óbuda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata fenntartásában mű-
ködő zenekar A zene, az 
kell… címmel több éve 
futó ifjúsági sorozatá-
ért kapta a rangos elis-
merést. A sorozat álta-
lános iskolák tornater-
meibe viszi el a klasszi-
kus zenét olyan feldol-
gozásban, ami a diákok 
számára is szórakozta-
tó. Az Érték és Minősí-
tő Nagydíjat Magyaror-
szágon zenekar, de még 
csak kulturális tömörü-
lés sem kapta meg eddig.

Az Érték és Minőség 
Nagydíj Tanúsító Véd-
jegy mérce és egyben út-
mutató, mellyel olyan 
márkát építünk, ame-

lyik valós értéket hor-
doz. Népszerűsíti hazánk 
és a Kárpát-régió legfon-
tosabb kincsét a szürke-
állomány teljesítményét, 
mely alkalmas gazdasági 
sikerek megvalósítására, 
mert mint tudjuk: „A tu-
dományos emberfő meny-
nyisége a nemzet igazi 
hatalma” (gróf Széche-
nyi István).

Az Érték és Minőség 
Nagydíj Tanúsító Véd-
jegy megtestesíti, kifeje-
zi Magyarország elisme-
rését és elkötelezettségét 
az értékek, valamint a ta-
núsított minőség iránt. A 
kitüntető cím azon ter-
mékek, szolgáltatások, 
gazdasági szervezetek 
elismerése és díjazása, 
amelyek tevékenységük 
során bizonyíthatóan el-
kötelezettek a minőség 

ügye iránt és kiemelt fon-
tosságot tulajdonítanak 
az egyetemlegesen jó mi-
nőségű termékek előállí-
tásának, illetve szolgálta-
tások nyújtásának.

A pályázat díjazottjai 
olyan példaértékű mo-

delleket jelenítenek meg, 
amelyek hozzájárulnak 
a gazdaság fejlesztésé-
hez. Az Érték és Minőség 
Nagydíj korszerű, napja-
ink kihívásainak is meg-
felelő tanúsító védjegy, 
mely a kiemelkedő mi-

nőségű értékek (áruk és 
szolgáltatások) egyértel-
mű megkülönböztetésé-
vel orientálja a fogyasz-
tókat a globalizálódó pi-
acgazdaság egyre bővülő 
termékkínálatában – ol-
vasható a méltatásban.

Képzőművészeti pályázat
„Nap mint nap – jelen idő Óbudán” 

Az önkormányzat a korábbi évek tematikus tárlatainak folytatásaképpen 
idén negyedik alkalommal rendezi meg az Óbudai Képzőművészeti Tár-
latot a Fő téri Esernyős Galériában.
„Nap mint nap – jelen idő Óbudán” címmel kétfordulós képzőművészeti pályá-
zatot hirdetett az önkormányzat. A kiállítás-sorozattal a tárlat szakmai kuratóri-
umával karöltve azt tűzték ki célul, hogy a városrészhez szorosabb-tágabb ösz-
szefüggésben kapcsolódó, a kerület sajátosságaira reflektáló friss és színvo-
nalas kortársművészeti alkotásokat mutasson be.
A 2016-os „Óbuda-Aquincum, személyes utak egy antik világba”, illetve 2017-ben 
„Szindbád–Óbuda” címmel rendezett, tematikájukban a kerület múltjának máig 
nyúló hatásával foglalkozó kvalitásos és sikeres kiállítások után a pályázat kiírói 
a jelen mindennapjai felé fordítják a figyelmünket.
A kétfordulós, nyílt beadású pályázaton részt vehet minden olyan professzio-
ná lis alkotóművész, aki művészi tevékenységét hivatásszerűen végzi. Várják 
azoknak az alkotásait, akik a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületé-
nek tagjaként, és/vagy valamely művészeti-, szakmai szervezet aktív tagjaként 
is rendszeresen kiállító művészek. Pályázhatnak továbbá azok a pályakezdő 
képzőművészek, akik rendelkeznek valamely szakirányú felsőoktatási intéz-
ményben szerzett művész diplomával, illetve a képzőművészeti felsőoktatás-
ban végzik jelenleg tanulmányaikat. A pályázaton bármely alkotói eljárással, 
technikával, médiumban készült képzőművészeti alkotással részt lehet venni. 
Csak a kiírásban szereplő témára reflektáló, más kiállításon és korábbi pályá-
zaton még nem szerepelt, új képzőművészeti alkotásokat várnak.
A pályázattal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.obudaitarlatok.hu/
kepzomuveszetitarlat.hu oldalon.
A pályázatok feltöltése, illetve a nevezés szeptember 1-től indult az alábbi lin-
ken: www.obudaitarlatok.hu/kepzomuveszetitarlat/nevezesi-lap.

MEGjElEnésünK Lapunk következő száma október 
13-án, szom baton je le nik meg. Újságunk korábbi számai 
is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Az őszi évad kezdetén, hagyo-
mányaihoz híven sajtótájé-
koztatót tartott az Óbudai Da-
nubia Zenekar óbudai próba-
termében szeptember 18-án. 

A hallgatóság, köztük 
Bús Balázs polgár-

mester ízelítőt kapott a 
koncertek repertoárjá-
ból. Az évadról Ács Péter 
ügyvezető, Hámori Máté 
művészeti vezető, Balog 
József zongoraművész és 
Szentpáli Roland zene-
szerző számolt be. Az el-
múlt évek gyakorlatát vi-

szik tovább, amikor prog-
ramjaik összeállításánál 
egyszerre érvényesül a ze-
nekar szakmai építése, az 
új repertoár kialakítása és 
egy nyitott, új közönség-
réteg megszólítását célzó 
törekvés. A zenekar soro-
zatában Lutoslawski, Bar-
tók, Duke Ellington, Dvo-
rak, Rautavaara, Liszt, 
Schönberg, Rachmani-
nov művei, a legnagyobb 
klasszikusok és a legiz-
galmasabb zenék egy so-
rozatban szerepelnek, ki-
váló karmesterekkel.    sz

Érték és Minőség Nagydíj az Óbudai Danubia Zenekarnak

Ifjúsági sorozatukat ismerték el

Klasszikusok, 
izgalmas zenék

Fotó: Antal István

Fotó: Egri Dalma
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Folytatás az 1. oldalról
Önkormányzati támoga-
tással indult 2012-ben 
Óbuda-Békásmegyeren a 
KönyvMegálló program, 
melynek köszönhetően 
a városrész több pont-
ján ingyenesen használ-
ható, szabadtéri könyv-
szekrények várják az ol-
vasást szerető érdeklődő-
ket. Mára a KönyvMegál-
lók közösségi színterekké 
váltak, mindenki számá-
ra nyitva állnak; szaba-
don berakható, választha-
tó, elvihető bármilyen tar-
talmú könyv. A Könyv-
Megállók népszerűsítik 
az önkéntességet, az ado-
mányozást és a környe-
zettudatosságot, találko-
zóhelyként pedig lehető-
séget teremtenek az alkal-
mi beszélgetésekre.

XXI. századi 
közösségi élmény
A kerület ötödik felnőtt 

„közös könyvtárát” és a 
KUUBE névre keresztelt, 
első intelligens utcabú-
tort a Kaszásdűlői Kultu-
rális Központ (3K) bejára-
tánál helyezték el. A  Pet-
he Ferenc téri könyvszek-
rény a korábbiakhoz ké-

pest megújult, a jelen kor 
okoseszközeinek forma-
világát tükröző külsőt ka-
pott, hogy így az okospad 
szomszédságában a kö-
zösségi élmény varázsát 
XXI. századi formába he-
lyezze át. 

A szeptember 14-ei át-
adón a köztéri könyvszek-
rények és az okospad fej-
lesztői cégének vezető-
je, Gallai Máté elmond-
ta: - Hét évvel ezelőtt Bús 
Balázs polgármester ke-
resett meg minket azzal 
az ötlettel, hogy a nyu-
gat-európai nagyvárosok-
ban már ismert könyv-
megállórendszert szeret-
né Óbudán is meghonosí-
tani. Akkor megijedtünk, 
hogy tudunk-e olyan bú-
tort tervezni, ami ellenáll 
az időjárás viszontagsága-
inak és az esetleges rongá-
lásoknak is.  Hat év utcai 

jelenlét után elmondha-
tom, hogy mind mi, mind 
pedig az óbudaiak  kiáll-
tuk a próbát, a szekrények 
ma is betöltik a funkcióju-
kat – hangsúlyozta a Gal-
laidesign Kft. cégvezető-
je. - Ez a hit, hogy van ér-
telme ma Óbudán őrizet-
lenül hagyni értéket köz-
területen, sarkallt minket 
arra, hogy újabb utcabúto-
rokon gondolkodjunk.

Az okospad kapcsán 
Gallai Máté rámutatott: - 
Nem igazán szeretem azt a 
kifejezést, hogy okospad, 
hiszen nem egy jó értelmi 
képességgel bíró személy, 
ahogy az értelmező szó-

tárban áll. Elárulom, eb-
be a padba egy csöpp ér-
telmet sem programoz-
tunk. Azt viszont, hiszem 
és vallom, ha valaki oko-
san használja ezt a padot, 
sok öröme lesz benne.

Magyar fejlesztés
A mind esztétikailag, 

mind technikailag össze-
illő szekrény és pad a tér 
központi elemévé válhat. 
Az újgenerációs Könyv-
Megállót a modern meg-
jelenés mellett napelemes 
energiaellátással, ledes 
megvilágítással, és biz-
tonsági üvegajtókkal lát-
ták el. A 100 százalékban 
magyar tervezésű, fej-
lesztésű és gyártású pa-
dot ugyancsak napener-
gia működteti. Találha-
tó benne USB- és vezeték 
nélküli töltő, levegőminő-
ség mérő, páratartalom, 
UV és légnyomás szen-
zor, zajszennyezés mérő, 
valamint wifi hotspotként 

is használható. Folyama-
tosan monitorozza kör-
nyezetének változásait, az 
adatokat pedig a megfele-
lő szervernek továbbítja.

Harmóniában 
a környezettel
A kezdeményezés nem 

szokatlan a városrész ve-
zetésétől, a III. kerületi ön-
kormányzat mindig élen 
járt a környezetkímélő és 
multifunkcionális techno-
lógiai újítások alkalmazá-
sában. A kerület minden 
fejlesztésében nagy hang-
súlyt fektetnek a környe-
zettel való harmóniára, a 
zöld felületek védelmére 
és a közösségépítésre. A 
KönyvMegállókkal kap-
csolatban a kezdetek óta 
folyamatosak a pozitív la-
kossági visszajelzések, a 
mostani innovációval a fi-
atalabb korosztályt is igye-
keznek bevonni az olvasás, 
a megosztás és a közös 
időtöltés élményeibe.

Okospad és KönyvMegálló Kaszásdűlőn

Óbuda-Békásmegyer könyvmegállóinak hely-
színei: Aquincumi KönyvMegálló (Római tér 1.); 
Csillaghegyi KönyvMegálló (Mátyás király út 5.); 
San Marco KönyvMegálló (San Marco utca 81.); 
Csobánka téri KönyvMegálló (Csobánka tér 5.); 
GyerekKönyvmegállók Óbuda-Békásmegyeren:
Silvanus sétány 9-13.; Zemplén Győző utca 2.; 
Boglya utca 1.; Szél utca 21. Köztéri pad: Kuubena-
no – kuube.hu/#kuube-nano

Fotó: Antal István
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Sportfejlesztést (új sportparkok, iskolába műfüves pálya) 
célzó pályázatok, együttműködési megállapodások, emlék-
mű állítás és esélyegyenlőségi program kérdésében is dön-
tött a képviselő-testület a szeptember 14-ei rendes ülésen.

Ülésezett a képviselő-testület

Sportparkok, könyvtártervezés, vadvédelem

Emlékmű Árpád fejedelemnek
Az Árpád Gimnázium előtti téren emlékművet állí-
tanak Árpád fejedelemnek, miután a Fővárosi Ön-
kormányzat kérésére Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete előzetes elvi hoz-
zájárulását adta az emlékmű helyszínéhez. A fővá-
ros Oláh Mátyás Lászlót kérte fel az Árpád fejedel-
met lovon ábrázoló pályamunka megvalósítására. 
Az emlékművet a katinyi mártírok emlékműve mel-
lett, a gimnázium épülete előtt futó ösvény túlsó ol-
dalán elterülő fás-füves területen állítják fel. A kom-
pozícióra díszkivilágítás irányítja majd rá az arra já-
rók figyelmét. 

Műfüves pályára pályáznak
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pálya-
építési Programjában pályázatot írt ki élő- és műfü-
ves illetve rekortán, kis és nagypályák építésére. A 
képviselő-testület döntése alapján Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata az Aquincum Angol-Ma-
gyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarán 
található, leromlott állapotú betonozott pálya helyé-
re új, rekortán borítású sportpálya létesítésére pá-
lyázik. Sikeres pályázat esetén a döntés biztosítja 
a fejlesztés önrészének fedezetét is a kerület 2019-
es költségvetésében. 

Egyetemisták tervezhetik 
a könyvtárakat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata együttmű-
ködési megállapodást kötött a Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnö-
ki Karával. Az együttműködés értelmében a Köz-
épület-tervezési Tanszéken az őszi félévében indu-
ló „Komplex tervezés” című tárgyat felvevő hallga-
tók valós tervezési feladatban vehetnek részt: két 
kerületi könyvtár épületét tervezhetik meg. Elké-
szült terveiket bemutathatják az önkormányzatnak. 

Vadvédelmi beruházás 
A képviselő-testület megszavazta az önkormány-
zat és az Agrárminisztérium közötti együttműkö-
dést egy komplex vadvédelmi beruházás megvaló-
sítására. A kormányzati támogatással megvalósu-
ló fejlesztés célja, hogy a környéken jellemző vad-
fajok a kerület területére való behatolási és az állat-
betegségek behurcolási lehetőségét csökkentse. A 
területekre betörő állatok okozta károkat is minima-
lizálhatják ily módon. 

Támogatás a Mentőalapítványnak
Bús Balázs polgármester javaslatára az önkor-
mányzat támogatást biztosít Óbuda-Békásmegyer 
Mentőalapítványának. A támogatásból a Csillaghe-
gyi Mentőállomás elhelyezési körülményeinek javí-
tása, az épület belső átalakítása, valamint a bútor-
zat cseréje valósul meg. 

Óbuda-Békásmegyer 
9 új kültéri sport-

parkkal (street workout) 
lesz gazdagabb a Nem-
zeti Szabadidős – Egész-
ség Sportpark Program-
ban. A parkok kivitele-
zését a Nemzeti Sport-
központ végzi a közpon-
ti költségvetés terhére, a 
szükséges területet és a 
fenntartást Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormány-
zata biztosítja a testület 
döntése értelmében.

A következő helyszí-
nekre telepítenek sport-
parkokat: Gladiátor utca 
37. környezetében, a fit-
neszpark mellé; a Zemp-
lén Győző-Szindbád ut-
ca sarkán lévő fitneszpark 
mellé; a Holdudvar park-
ba (Ágoston utca-Bécsi 

út által határolt terület); a 
Mészkő utcai közösségi 
parkba; a Táncsics Mihály 
utca és Lukács György ut-
ca között; a Füst Milán ut-
cai fitneszpark mellé; a 
Köles utca-Búza utca kö-
zötti fitneszpark mellé; az 
Arató Emil téri fitnesz-
park mellé; a Csobánka 
tér 5. környezetében lévő 
fitneszpark mellé. 

Kilenc új sportpark

Illusztráció

Jelentkezés művészeti adatbázisba
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala létre kívánja hozni az ArtÓbuda-Békásmegyer adatbá-
zist, melynek célja a III. kerületben élő és alkotó művészek és alkotók meg-
ismerése, bemutatása, valamint bekapcsolása Óbuda-Békásmegyer színes 
kulturális összművészeti programjaiba, ráirányítva a figyelmet a művészet 
fontosságára, nevelő és közösségteremtő szerepére.
A polgármesteri hivatal ebből a célból várja a kerületben élő, valamint 
alkotó művészek jelentkezését. A művészeti adatbázisba kerülés a mű-
vészek számára önkéntes és ingyenes.
Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: csepanyi.andrea@obuda.hu a kö-
vetkező adatok megadásával: név; e-mail cím; telefonszám; postai cím; tele-
pülés; irányítószám; művészeti ág megnevezése; a művész rövid bemutat-
kozása. A jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkező elfogadja az adatkezelési 
szabályzatban rögzített adatkezelést.
Az adatbázisba való felvételről visszajelzést küld a polgármesteri hivatal.
Adatbázis kezelője: Oktatási és Kulturális Osztály – Csaplárné Csépányi Andrea.
A személyes adat kezelésére a 2011. évi CXii törvény 5. § (1) bekezdés a) 
pontja és az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természe-
tes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védel-
méről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szól rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor. 
Az adatvédelmi tájékoztató letölthető:
http://obuda.hu/szabadidokultura/kultura/adatvedelmi-tajekoztato-artobuda-
bekasmegyer-adatbazis/
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A képviselő-testület még 
2013 júniusában fogadta el a 
Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramot (HEP). Az egyenlő bá-
násmódról és az esélyegyen-
lőség előmozdításáról szóló 
törvény azonban arról ren-
delkezik, hogy a települési 
önkormányzatoknak ötéven-
te öt évre szóló helyi esély-
egyenlőségi programot kell 
elfogadniuk. 

A HEP rövid összeg-
zése szerint Óbu-

da-Békásmegyer Önkor-
mányzata elkötelezett-
ségét fejezi ki az esély-
egyenlőség területén, hi-
szen a jogszabályokban 
meghatározott, kötelező 

feladatok ellátásán túl a 
kerület nem önkormány-
zati fenntartású intézmé-
nyeivel, civil szerveződé-
seivel, egyházaival, egye-
sületeivel és alapítványa-
ival közösen (gyakorta 
azok anyagi támogatása 
mellett) törekszik érvény-
re juttatni az esélyegyen-
lőség eszméjét a társadal-
mi élet minden területén. 

A Helyi Esélyegyen-
lőségi Program az itt élő 
hátrányos helyzetű cso-
portokra irányul. A vál-
tozások egyebek mellett 
a helyi szociális támoga-

tásokat, a gyalogos köz-
lekedésben megvalósított 
fejlesztéseket, a bérlaká-
sok értékesítését, fiatal há-
zasok lakáshoz jutási-, il-
letve lakásépítési helyi tá-
mogatását, a nyugdíjas-
házak lifthálózatának 
kiépítését érintették, és 
kitértek az új, Fogyatékos 
Tanácsadó Pont létreho-
zására, vagy a 2017-ben 
indult Iskolaudvar Prog-
ramra is. Az elfogadott 
határozattal most az egész 
esélyegyenlőségi doku-
mentumot, így az intézke-
dési tervet is frissítették. 

Esélyegyenlőségi Program frissítve

Lakossági bejelenté-
sek világossá tet-

ték, hogy a 11-es út-Pün-
kösdfürdő utca-Kirá-
lyok útja-Nánási út-Mo-
nostori út-Kadosa utca 
által határolt területen, 
nagyobb esőzések után 
(mivel meglehetősen hi-
ányos a csapadékvíz el-
vezetés) az összegyűlt 
csapadékvíz nem folyik 
el, ez komoly problémát 
okoz. (A vizet szivaty-
tyúzni kell.) Az önkor-
mányzat ezért elkészített 

egy tanulmányt, mely 
számolt a jelentősen le-
romlott állapotú utak tel-
jes szerkezetű, illetve fe-
lületi burkolatjavításá-
val, illetve kijelölt ki-
zárólag csapadékvíz-el-
vezetési beavatkozással 
érintett utcaszakaszokat 
is. A kiviteli tervdoku-
mentáció elkészítéséhez 
a testület 41 millió forint 
összegben előzetes köte-
lezettséget vállalt.

A Fővárosi Csatorná-
zási Művekkel történt 

egyeztetéseken alapuló 
intézkedési terv alapján, 
továbbá a földút, illetve 
úthálózat fejlesztéshez 
kapcsolódóan egy általá-
nos csapadékvíz-elveze-
tési koncepciótervet kell 
készíteni azon vízgyűj-
tő területekre is, ahol er-
re szükség van (Testvér-
hegy, Táborhegy). En-
nek elkészítésére 25 mil-
lió forint összegben elő-
zetes kötelezettséget vál-
laltak a 2019-es költség-
vetés terhére. 

Elképzelés a csapadékvíz elvezetésére

Együttműködés 
a „Flóra” Alapítvánnyal

A képviselők döntése alapján az önkormányzat a 
már meglévő együttműködési szerződés mellett to-
vábbi támogatásban részesíti az óbudai „Flóra” Ér-
telmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítványt 
az időközben kiesett forrásaik pótlására. A támo-
gatásnak köszönhetően az alapítvány továbbra is 
konduktori fejlesztéssel és családsegítéssel tud-
ja ellátni a III. kerületi, otthonukban élő, önellátás-
ra részben képes értelmi sérült, autista, esetenként 
halmozottan sérült fiatal felnőtteket. 

Új vezető a városfejlesztő élén
Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. élén október 1-jétől személyi változás lesz. Vi-
rág Dániel Benedek ügyvezető helyére a képvise-
lő-testület Czékó Gábort választotta meg, akit 5 év 
határozott időtartamra neveztek ki. 

Óbuda-Békásmegyer 
Építési Szabályzatának (ÓBÉSZ) módosítása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a 
kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 314/2012. (Xi.8.) kormányrendelet 
alapján teljes eljárásban történő egyeztetéssel megkezdte 2018. augusztus 
1-jével hatályba lépett új építési szabályzatának módosítását:
A módosítással érintett terület: Jelen módosítás a 20/2018. (VI.26.) önkor-
mányzati rendelettel elfogadott Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatának te-
rületi hatályával megegyezik, illetve a kerület északi közigazgatási határa men-
tén elterülő úgynevezett Északi Városkapu területet, továbbá az attól nyugatra 
eső 65608-65616 hrsz. alatti ingatlanok területét integrálja a szabályzatba.
A módosítás céljai: Az ÓBÉSZ területi hatályának bővítése az eddig Budapest 
Főváros Településszerkezeti terve (TSZT) és a Fővárosi Rendezési Szabályzat 
(FRSZ) módosítása hiányában kimaradt területekre vonatkozóan • további TSZT/
FRSZ módosítást igénylő módosítási javaslatok kezelése • lakossági kérelmek 
kezelése • a rendelet gyakorlati használata során észlelt pontatlanságok javítása.
A módosítás várható hatása: Az ÓBÉSZ hatálybalépésekor a területi hatály alól 
kimaradt területek egy részének jelen eljárásban történő integrálásával csökken a 
régi típusú szabályozással rendelkező területek aránya. Lehetőség nyílik a TSZT és 
FRSZ előzetes módosítását igénylő fejlesztések szabályozási környezetének meg-
teremtésére. Könnyebben kezelhetővé válnak a helyi településrendezés eszközei.
Felkérem az érintetteket, hogy amennyiben a tárgyi ÓBésZ módosítással 
kapcsolatban előzetes javaslatuk van, úgy azt írásban Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodájának 
címezve postai úton a 1033 Bp., Hídfő utca 18. címre, vagy elektronikusan az in-
fo.foepitesz@obuda.hu e-mail címre 2018. október 31-ig juttassák el.

Bús Balázs
polgármester

Változás a városüzemeltetésben
Az önkormányzat városüzemeltetési feladata-
it Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete 
látja el szeptember 1-jétől. 
A hatékonyabb munkaszervezés érdekében a város-
üzemeltetési tevékenységek, mint például a fűnyírás, 
síkosság mentesítés, kátyúkkal és a játszóterekkel, 
kutyafuttatókkal kapcsolatos feladatok is a közterü-
let-felügyelet hatáskörébe tartoznak, az egyes mun-
kákat, ahogy eddig is, alvállalkozók végzik majd.
Mivel a felügyelet már eddig is működtetett 24 órában 
hívható diszpécserszolgálatot és a közterület-felügye-
lők jól ismerik Óbuda-Békásmegyer közterületeit, az 
átszervezéstől a lakosság számára is érzékelhető vál-
tozást vár a kerület vezetése. A közterület-felügyelet 
rövidesen felülvizsgálja a munkavégzések gyakorisá-
gának és a végrehajtás színvonalának rendszerét, va-
lamint a kivitelezés ellenőrzését a kerület utcái, terei, 
parkjai rendjének, tisztaságának érezhető javítása ér-
dekében. A felügyelet várja a lakosság észrevételeit, 
javaslatait a (06-1)453-2618-as éjjel-nappal hívható te-
lefonszámon vagy a www.obkf.hu honlapon.

Fotó: Antal István
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A konferencia sokrétűen 
ölelte fel a serdülőkor kihívá-
sait, a témák között szerepel-
tek a tinédzserek halálfélel-
mei, bél- és cukorbetegsé-
gei, tartási és mozgásszervi 
problémái, valamint a tele-
fon- és internetfüggőség.

Tizenötödik alkalom-
mal rendezték az 

Óbudai Orvosnapot, az 
egészségügyi szakdolgo-
zók pedig tizenegyed-
szerre gyűltek össze tu-
dományos napjukon, szep-
tember 15-én az Óbudai 
Társaskörben. A szimpó-
zium témája idén a ser-
dülőkor kihívásai voltak, 
hiszen – ahogy dr. Budai 
András, a Szent Margit 
Rendelőintézet Nonpro-
fit Kft. ügyvezető igaz-
gatója is kiemelte meg-
nyitójában – a mai tiné-
dzserek soha nem látott 
mennyiségű kihívással 
néznek szembe, amelyek 

gyulladásos vagy szen-
vedélybetegségeket, ét-
kezési zavarokat vagy 
a mozgáshoz kapcsoló-
dó problémákat is okoz-
hatnak.

Puskás Péter alpolgár-
mester köszöntőjében el-
mondta, hogy a fiatalokat 
érintő betegségek meg-
előzésére a kerület ki-
emelt figyelmet fordít, az 

önkormányzat a  jövőbe-
li egészségügyi fejlesz-
téseknél is mindig szem 
előtt tartja a veszélyezte-
tett korosztályok védel-
mét és minden lehetséges 
eszközzel segíti a szak-
emberek munkáját.

Dr. Harsányi Kornélia 
tisztifőorvos az oltások 
jelentőségére hívta fel a 
figyelmet. Hangsúlyozta, 
hogy a betegségek meg-
előzése szempontjából 
elengedhetetlen a meg-
felelő tinédzserkori átol-
tottság megléte.

A helyi önkormányzat, 
a Szent Margit Rendelő-

intézet és a Szent Mar-
git Kórház által szerve-
zett szimpózium évről 
évre nagy sikernek ör-
vend, idén közel száz-
negyvenen vettek részt 
az előadásokon, köz-
tük orvosok, kerületi és 
más intézményekből ér-
kezett szakdolgozók. A 
konferencián olyan elő-
adók léptek „színpadra”, 
mint Takács Péter kli-
nikai szakpszichológus, 
dr. Farkas Edina gyer-
mekgyógyász, pszichiá-
ter, Kiss Erika dietetikus 
vagy dr. Zacher Gábor 
toxikológus.

Orvosnap a serdülőkorról

A Magyar Hospice Alapít-
vány 1991 óta törődik a vég-
stádiumú rákbetegekkel és 
családjaikkal. Megalakulása 
óta kiemelt fontossággal ke-
zeli a társadalom érzékenyí-
tését, a halál tabujának le-
döntésével, az emberi mél-
tóság mindenekfelett való 
megőrzésével.

A nárcisz a világban 
mindenütt egyet je-

lent a Hospice-szal: akár 
friss virág, akár kitűző, 
akár egy elültetésre váró 

virághagyma, egyaránt 
szimbolizálja a reményt, 
a törődést. 

A Magyar Hospice Ala-
pítvány 2007 óta szervez 
nárciszültetést. A program 
jó alap az edukációra: jel-
lemzően iskolák, óvodák 
jelentkezését várják, hogy 
a helyi önkormányzattal 
együttműködve vegyenek 
részt az eseményen. 

Óbudán szeptember 29-
én 10.30-tól 12 óráig lesz 
először nárciszültetés. A 
programot az Óbudai Ci-

vil Napon tartják meg a 
Kenyeres utcai Budapest 
Hospice Ház kertjében.

Várnak minden érdek-
lődőt: kicsit, nagyot, szü-
lőt, testvért, barátot, min-
denkit, aki szívesen szé-
píti környezetét, vesz 
részt baráti beszélgetésen, 
tölt el a szervezőkkel egy 
hangulatos délelőttöt.

Legyen Óbudán is ha-
gyomány ez a program! 
A virághagymákat a Ma-
gyar Hospice Alapítvány 
biztosítja.

Nárciszok a méltóság mezején

Testvércsoport a Kék Pontban
Testvérek vagytok, Te és Ő. Sok mindenben hason-
lítotok egymásra, egyvalamiben azonban nem: Ő 
szerhasználó, Te viszont gyűlölöd a kábítószert/al-
koholt. Szeretnéd, ha abbahagyná, de Ő továbbra 
is pusztítja magát, és ebbe lassan magad is belebe-
tegszel vagy már bele is betegedtél. Ha úgy érzed…
• testvéred szerhasználata mellett azzal is küz-
desz, hogy szüleid következetlenek, bizonytalanok 
vagy homokba dugják a fejüket;
• gyakran várják el tőled, hogy olyan lépéseket te-
gyél, melyek még a szüleid számára is nehézsé-
get okoznak;
• háttérbe szorulsz, érdemeid, érzelmeid másod-
lagosak, mert minden a szerhasználó testvéredről 
szól;
• haragszol vagy bűntudatod van, kilátástalannak 
látod a helyzetet;
• egyedül vagy és szükséged lenne egy olyan kö-
zösségre, ahol megértenek, akkor várunk a testvér-
csoportba. A Kék Pont Drogkonzultációs Köz-
pont zárt testvércsoportot indít. Azoknak a hoz-
zátartozóknak szeretnénk segíteni, akik szenved-
nek testvérük szerhasználatától, miközben úgy ér-
zik, hogy nem tudnak rajtuk segíteni, és saját életük 
is egyre inkább testvérük szenvedélybetegségéről 
szól. A csoport támogatást nyújt abban, milyen mó-
don tudják a segítség lehetőségét megadni úgy, 
hogy közben a testvér a saját, önálló életét élhesse. 
A csoport 2018. október 1-jén indul, kéthetente 
hétfőnként, 19-21 óra között, összesen 8 alka-
lommal. Helyszín: 1039 Budapest, Lukács György 
utca 3. A csoportra kérjük, jelentkezz a következő 
e-mail címen: testvercsoport.kekpont@gmail.com! 
A csoportra 18 éven felüli, nem szerhasználó test-
vérek jelentkezését várjuk.

véradás 
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szer-
vezete a következő időpontokban szervez véradá-
sokat: október 1-jén 14-től 18 óráig, a Szent Mar-
git Rendelőintézetben, a Vörösvári út 88-96. szám 
alatt. Október 5-én 13.30-tól 19 óráig az óbudai 
Auchan áruház parkolójában, a parkoló véradóka-
mionban, a Szentendrei út 115. szám alatt.

Fotó: Zumpf András
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A Gyermekeinkért ’91 Alapítvány tá-
mogatásával 250 ezer forint értékű, 
az anyatejes táplálást segítő eszközt 
adtak át a Gyenes utcai Óbuda-Bé-
kásmegyer Védőnői Szolgálatának 
szeptember 18-án. Ezzel az ado-
mánnyal az intézmény 2018 októbe-
rétől egy új szolgáltatást szeretne 
elindítani, Anyatejes táplálást támo-
gató szolgáltatás elnevezéssel. 

Az alapítvány által adományo-
zott eszkö zöket (elektro-

mos mellszívó készülék; „szop-
tanit” készülék) az októberben 
induló szolgáltatás keretében 
tudják majd használni. Ezek 
szakszerű alkalmazásáról lak-

tációs tanácsadó képesítéssel 
is rendelkező védőnő munka-
társak segítik majd a hozzájuk 
forduló édesanyákat. A szolgál-
tatás októbertől a Gyenes ut-
cai Védőnői Központban, no-
vembertől pedig a Csobánka té-
ri Védőnői Tanácsadó most fel-
újított helyiségében is elérhető 
lesz a lakosság számára.

• A Gyermekeinkért ’91 Ala-
pítvány a 2014. évtől minden 
évben támogatja az intézményt, 
az általuk adományozott légzés-
figyelőkkel tudják a készülékek 
bérlését a kerületben élő kora-
szülött babáknak valamint or-
vosi és szociális indok alapján 

újszülötteknek 6 hónapra térí-
tésmentesen kölcsönözni, mely 

szolgáltatásukra jelenleg is nagy 
igény mutatkozik. 

Eszközök az anyatejes táplálás segítéséért

Éppen állást keres? Vagy 
már régóta állásváltoztatá-

son gondolkodik? Akkor szük-
sége lehet egy kis „beindító” 
motivációra. Szakképzett mun-
kavállalási tanácsadók várják 
október 10-től egy finom ká-
vé és tea mellett az álláskere-
sőket vagy pályamódosítókat 
Óbudán. A foglalkozások az 
Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központban, 
a Váradi utca 9-11-ben lesznek 
hat héten át, 10-12 óráig. Az ál-
láskereső csoportban a részvé-
tel ingyenes. Az Beindító Ál-
láskeresési Csoportba maxi-
mum 10 fő részvételére van le-
hetőség. Bekerülés a regisztrá-
ció sorrendjében történik, ezért 
mielőbb várják az érdeklődők 
jelentkezését!

Egy finom kávé/tea mellett 
ezekben kaphatnak támoga-
tást a résztvevők: bepillantást 
a legújabb álláskeresési trükkök-

technikák világába; ütős önélet-
rajz és motivációs levél megírá-
sához hatékony segítséget; kom-
munikációs és önbizalomerősítő 
technikákat sajátíthatnak el; nap-
rakész információkat kaphatnak 
az aktuális munkaerőpiaci tren-
dekről, kihívásokról. Regisztrá-
ció: 06-1-250-1964.
Időpont Megajánlott téma

2018. 10. 10. Energiaháztartás, 
időbeosztás (célok).

2018. 10. 17. Önéletrajz.

2018. 10. 24.
Motivációs levél, 
kísérőlevél, bemu-
tatkozó kártya.

2018. 10. 31. Állásforrások.

2018. 11. 07.

Érdekérvényesítés 
az álláskeresésben. 
Kommunikáció, te-
lefonos interjú.

2018. 11. 14. Állásinterjúk, záró 
alkalom.

„Beindító” tea- és kávéház
álláskeresőknek és változtatóknak

Jógaterápiás csoport
Szeptembertől szerda délelőttönként 10-től 11.30 óráig  jógate-
rápiás csoport indult. A foglalkozások nyitottak, bármikor lehet 
csatlakozni, de előzetes jelentkezést kérnek. Kinek ajánlják? 
Mindenkinek, aki szeretne kicsit fellélegezni, a stresszt, a min-
dennapi feszültséget jobban kezelni. Az alkalmakon a teljes tes-
tet átmozgató, nyújtó-lazító gyakorlatokat végeznek és relaxáci-
ós technikákkal ismerkednek meg. A jóga folyamatában megta-
pasztalhatják azt az énüket, amely a hétköznapinál nyugodtabb, 
örömmel és bölcsességgel teli. Mit kell hozni az órákra? A gya-
korlást laza, a légzést és mozgást nem akadályozó kényelmes 
ruhában végzik, tornacipő nélkül. Matracokat biztosítanak, de 
a relaxációhoz ajánlott egy vékony plédet vagy pulóvert hozni. 
Helyszín: RING (Család- és Gyermekjóléti Központ, Víziorgona 
utca 7.) Időpont: szerdánként 10-11.30. A foglalkozást vezeti: Fe-
nyőné Piro Krisztina, pszichológus, jógaterapeuta. Jelentkezni le-
het a 06/20-576-9383-as telefonszámon.

Álhír a 65 ezer forintos támogatásról szóló tájékoztatás
Egy internetes portálon és a közösségi médiában is megjelent az 
a valótlan állítás, mely szerint az önkormányzatoknál lehet igé-
nyelni az alanyi jogon járó 65 ezer forint támogatást.
„A kormány egy újabb, a lakosság számára kedvező kedvezményt fo-
gadott el, amely már 2018. szeptember 17. hétfőtől igényelhető. A támo-
gatás egyszeri 65 ezer forintot jelent!” – állítja a hamis, félrevezető írás.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatához számos megkeresés 
érkezett az álhír megjelenése óta. Az ügyfélszolgálat munkatársai 
tájékoztatták a félrevezetett ügyfeleket, hogy nem létezik a cikk-
ben közölt kormányzati határozat és az egyszeri támogatás. 
Az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket, hogy a rosszin-
dulatú híradás lekerüljön az online felületekről, és arra kéri a kerület 
polgárait, hogy a jövőben kezeljék fenntartásokkal a hasonló, szán-
dékosan hamis információkra épülő, vírusszerűen terjedő híreket.

Fotó: Egri Dalma
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Kilenc év után új, teljes körű 
fővárosi biciklis térkép je-
lent meg a Budapesti Közle-
kedési Központ (BKK) ki-
adásában, amely minden 
korábbinál jobban fókuszál 
a városi kerékpározáshoz 
kapcsolódó legtöbb infor-
máció megjelentetésére. A 
térkép – amely bemutatja, 
hogy gyakorlatilag a teljes 
budapesti úthálózat bicikli-
vel is járható – beszerezhető 
a BKK ügyfélközpontjaiban, 
a jegy- és bérletpénztárak-
ban, online pedig elérhető a 
társaság kerékpározással 
kapcsolatos tudnivalókat 
összegyűjtő új oldalán, a 
www.bkk.hu/bicikli címen. 

A magyar-angol két-
nyelvű térképen meg-

található a kerékpárfor-
galmi főhálózat – azaz a 
városrészek közötti, ke-
rékpározásra biztonságos-
sá tett és kijelölt útvona-
lak –, a forgalomcsillapí-
tott területek, azok az ut-
cák, amelyek kerékpárral 
is egyirányúak és azok a 
közösségi közlekedési vo-
nalak, amelyeken lehető-
ség van bicikliszállításra 
is. Bátran használhatják 
tehát a rendszeresen ke-
rékpározók mellett azok 
is, akik csak a közelmúlt-
ban kezdtek, vagy a közel-
jövőben kezdenék el a bi-
ciklihasználatot Budapes-
ten. 

Az elmúlt kilenc évben 
megtett számos biciklis-
barát intézkedés hatására 
immár az integrált közle-
kedésfejlesztés részeként 
kezelik a városi kerékpá-
rozást: a kerékpárforgalmi 
főhálózat hossza 30 szá-
zalékkal nőtt, közel négy 

éve működik és folya-
matosan fejlődik a MOL 
Bubi közbringarendszer, 
már kerékpárral is tervez 
a BKK hivatalos útvonal-
tervezője, többezer új ke-
rékpártároló helyet adtak 
át, és folyamatosan bővül 
azon közösségi közleke-
dési járatok száma, ame-
lyen bicikli is szállítható.

Kerékpárszállítás
Budapest új biciklistér-

képe átfogóan bemutatja 
a városi kerékpározást 
és a kerékpárszállítást a 
BKK, a MÁV-HÉV és a 
MÁV-START járműve-
in. Számos információ-
val segíti a rendszeresen 
kerékpárral közlekedő-
kön kívül azokat is, akik 
a jövőben kívánnak rend-
szeresen vagy alkalman-
ként rövidebb vagy hosz-
szabb távon biciklivel 
közlekedni a fővárosban, 
ezzel hozzájárulva a vá-
ros élhetőbbé tételéhez, a 
torlódások, a lég- és zaj-
szennyezés csökkentésé-
hez. 

Kerékpár-útvonalak
A magyar-angol két-

nyelvű kiadvány bemu-
tatja a jelölt kerékpár-út-
vonalakat – külön a váro-
si zöldutakat, a hegyi ke-
rékpárútvonalakat és az 
EuroVelo 6 útvonalat –; 
jelölték rajta az összes 
forgalomcsillapított ut-
cát (azaz a maximum 30 
km/h sebességgel járha-
tó és a lakó-pihenő öve-
zeteket, ahol biztonságo-
sabb biciklizni) és a ke-
rékpárral is egyirányú ut-
cákat; az összes közössé-
gi közlekedési vonalat, 

amelyen megengedett a 
bicikliszállítás; továbbá a 
közpumpákat, a KRESZ-
parkokat, a bringázás és 
a közösségi közlekedés 
kombinálását segítő, fon-
tosabb átszállási ponto-
kon elhelyezett kerékpár-
tárolókat, illetve a MOL 
Bubi gyűjtőállomásokat. 

Biciklivel 
a belvárosban
A térkép egyik olda-

la a főváros teljes terüle-
tét bemutatja, míg a má-
sik oldala egyrészt a bel-
város kerékpározásra 
ajánlott úthálózatát tárja 
használója elé részlete-
sebb felbontásban, más-
részt a fővárosi metró-
térképre utalóan, sema-
tikus ábrázolásmóddal 
mutatja be Budapest bi-
ciklis főútvonalait. A hát-

lapon kaptak helyet to-
vábbi, városi kerékpáro-
zást segítő tartalmak is: a 
közösségi közlekedés bi-
ciklivel is használható já-
ratlistája, ennek szabály-
rendszere, a kerékpár-
ral közlekedőknek szó-
ló tanácsok, a MOL Bu-
bi közbringarendszer, 
az EuroVelo 6 kerékpár-
útvonal, továbbá a Eu-
ropean Cycling Challan-
ge rövid bemutatása. 

A megjelenéshez kap-
csolódóan, a még telje-
sebb információ érde-

kében a BKK honlap-
ján www.bkk.hu/bicik-
li címen új aloldal indult, 
amelyről egy-egy kat-
tintással elérhető – ma-
gán az új térképen kívül 
– többek között a bicik-
livel, mint közlekedé-
si eszközzel is tervező 
BKK FUTÁR útvonal-
tervező, a kerékpárszál-
lítás szabályait részlete-
sen bemutató összeállítás 
és az említett, az útháló-
zaton történő kerékpáro-
zást segítő tudástár bő-
vebb változata. 

Új szemléletű térkép a városi kerékpározásról 

Véleményeket várnak
A kiadvány elérhető a BKK ügyfélközpontjaiban, a 
jegy- és bérletpénztáraiban, valamint civil szakmai 
partnere, a Magyar Kerékpárosklub központi irodá-
jában. A BKK mind az új koncepció szerint készült 
térképpel, mind új microsite-jával kapcsolatban vár-
ja az azokat használók, az olvasók észrevételeit, 
javaslatait, véleményét a bkk@bkk.hu email-címen.

Október 4-től 17-én éjfélig 
ideiglenesen bezár a Déli 
pályaudvar. 

A két hét alatt olyan 
karbantartási mun-

kákat végeznek el a vá-
gányokon, a váltókon, a 
forgalmat irányító bizto-
sítóberendezésen, a fel-
sővezeték-hálózaton, az 
alagút rézsűjén, a tám-
falakon, a peronokon, 
amelyeket a vonatfor-

galom fenntartása mel-
lett nem lehet végrehaj-
tani. A szerelési mun-
kákkal jelentős mérték-
ben javítják a Déli pá-
lyaudvar szolgáltatásai-
nak színvonalát és a vo-
natok menetrendszerű 
közlekedését. A munká-
latok idején, a Déliben 
szünetel a vonatközle-
kedés, emiatt módosul 

az érintett vasútvonalak 
menetrendje. (A módo-
sított menetrendek meg-
találhatók a vasúttársa-
ság honlapján, a vágány-
zári hírek menüpontban 
(https://www.mavcso-
port.hu/mav-start/bel-
foldi-utazas/vaganyzar), 
valamint a MÁV-csoport 
weboldal (www.mavcso-
port.hu) 

Szünetel a jegypénz-
tár és az ügyfélszolgálat

A Déli pályaudvaron 
szünetel a jegyértékesí-
tés október 3-án 20 órá-
tól október 18-án 6 órá-
ig a belföldi- és nemzet-
közi személypénztárban, 
illetve a személyes ügy-
félszolgálat is zárva tart. 
Október 3-án 20 órától 
éjfélig, valamint októ-
ber 18-án éjszaka, reg-
gel 6 óráig a menetjegy-

vásárlás a jegykiadó au-
tomatákból biztosított. A 
pályaudvar zárva tartása 
idején nem közelíthetők 
meg a jegyautomaták.

Kelenföld állomáson 
megerősített pénztári szol-
gálat és két jegykiadó mo-
bilbusz áll az utasok ren-
delkezésére. Az elkészült 
START Klub kártyák a 
Déli helyett a kelenföldi 
pályaudvar információs 
pultjánál vehetők át.

Ideiglenesen bezár a Déli

Fotó: Egri Dalma
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A Budapesti Feszti-
vál- és Turisztikai 

Központ (BFTK) Buda-
pestinfo Point informá-
ciós irodáinak hálózata 
szeptembertől új irodá-
val bővült. A 22 közterü-
leti turisztikai informá-
ciós ponton kívül 6 saját 
irodát működtető BFTK 
szeptember 21-én nyitot-
ta meg a nagyközönség 
előtt a főváros új, hete-
dik turisztikai irodáját, 
a Bálna Budapestinfo 
Point-ot. 

A Bálna földszintjén ta-
lálható 63 négyzetméte-
res irodában a BFTK a 
hivatalos turistainformá-
ció adáson kívül a klasszi-
kus buszos, hajós és gya-
logos városnéző progra-
mokat, valamint a „város 
kulcsát” jelentő Budapest 
Card-ot értékesíti.

A tervek között szere-
pel, hogy az iroda a buda-
pesti események mellett 
az országos programokat 
is felveszi portfóliójába. A 
programkínálat bővítésé-
vel a cél egyrészről a he-
lyi lakosok „bevonzása” a 
Bálna épületébe, másrész-
ről pedig a külföldi turis-
ták érdeklődésének felkel-
tése a vidéki, elsősorban a 
Budapest környéki prog-
ramok iránt, amelyek kö-
zül több – a hivatalos tu-
risztikai kedvezménykár-
tya – a Budapest Card kí-
nálatában is szerepel. 

A Bálna épületét egy-
re több egyéni és csopor-
tos turista látogatja, köz-
tük sok külföldi diák, akik 
a Bálna vendéglátóegysé-
geinek vendégei. Ezen di-
ákok és családtagjaik, il-
letve a hajóval érkező cso-

portok turisztikai keresle-
tének kiszolgálása is cél, 
melyet a beutaztató utazá-
si irodákkal és a hajós tár-
saságokkal való együtt-
működés keretében kíván-
ja a BFTK megvalósítani. 

A hiteles és hivatalos 
turistatájékoztatás a fővá-
rosban a Budapesti Fesz-
tivál- és Turisztikai Köz-
pont egyik legfontosabb 
közszolgálati feladata. 
Az irodahálózat bővítése 
elengedhetetlen az egyre 
növekvő számú látogató 
professzionális kiszolgá-
lása érdekében. A Bálna 
eddigi szolgáltatásai mel-

lett (rendezvényhelyszín, 
kiskereskedelem, ven-
déglátás) a most nyílt iro-

da segítségével Budapest 
vízi kapujaként is bemu-
tatkozik.                     km

Budapest vízi kapuja

Turistainformációs iroda a Bálnában 
Szalay-Bobrovniczky Alexand ra főpolgármester-helyettes 
és Bán Teodóra, a BFTK ügyvezetője megnyitották a BFTK 
információs irodahálózatának új, hetedik irodáját a Bálna 
Budapestinfo Point irodát. Beszámoltak a Turizmus Világ-
napja budapesti lakossági programjairól is. 

Turizmus világnapja Óbudán
A szeptember 27-ei ingyenes eseménysorozat-
ba Óbuda is bekapcsolódott. „Kultúrák rétegző-
dései” címmel vezetett sétára várták az érdek-
lődőket a Fő tértől a Flórián térig. „Isten vele-
tek, ti boldog Vendelinek” címmel az eltűnt kis-
kocsmák nyomában az Óbudai Múzeum szerve-
zésében rendeztek múltidéző sétát. Sorsunkban 
a történelem; Főszerepben a textilgyáros zseni, 
Goldberger Leó – két tematikus tárlatvezetést 
tartottak az Óbudai Múzeum Goldberger Tex-
tilipari Gyűjteményében. Gellért 100 – kiállítás-
megnyitó volt a Korona téri Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Múzeumban.

A 2018/2019-es isko-
lai tanév első nap-

jától a fővárosi közössé-
gi közlekedési járatok a 
tanítási időszakban érvé-
nyes menetrend szerint 

– a nyárinál lényegesen 
gyakrabban – indulnak. 

A megnövekedő utazá-
si igényekhez igazodva 

a BKK járatsűrítést ve-
zetett be az M4-es met-
ró és a 2-es villamos vo-
nalán. A nyári szünet vé-
gére több fontos felújítá-
si munka, építkezés mi-
atti korlátozás is véget 
ért: újra a teljes vonalán 
jár az 1-es, a 4-es, a 6-
os villamos; ismét meg-
áll a metró a Kossuth La-
jos tér állomáson; be-
fejeződtek a munkák a 
BAH-csomópontnál, a 
Szent István körúton is.

Teljes vonalon 
jár az 1-es

Szeptember 1-től új-
ra a teljes vonalon, a Bé-
csi út/Vörösvári út és a 
Fehérvári út/Etele út kö-

zött jár az 1-es villamos. 
A nyáron lezajlott vonal-
felújítás során a Népli-
get és a Mester utca kö-
zött újjáépítették a villa-
mosvágányt, megerősí-
tették a kapcsolódó föld-
műveket és a sínágyaza-
tot, felújították a vágányt 
keresztező útátjárókat. A 
Hős utcánál is felújítot-
ták a villamospályát, va-
lamint a közúti átjárókat. 
Az 1-es villamosvonal 
2013-2014-ben elvég-
zett felújításakor a Köny-
ves Kálmán körúti szaka-
szon csak a megállóhe-
lyek korszerűsítése tör-
tént meg; ezen rekonst-
rukció elvégzésekor de-
rült fény egyes korábban 
nem látható műszaki kö-
rülményekre, amelyek az 
idén nyári felújítási mun-
kákat indokolták.

Közlekedési körkép
véget ért több nagy korlátozás

Kormányablakok nyitvatartása
A II. Margit körúti, a II. Bátori László utcai és a iii. Harrer 
Pál utcai kormányablakok nyitvatartási rendje: hétfőn 
7-től 17; kedden 8-tól 17; szerdán 8-tól 20; csütörtökön  
8-tól 18; pénteken 8-tól 14 óráig. 

Fotó: Antal István
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Minden év októbere a mellrák elleni kampány hó-
napja. A kampány első napján, október 1-jén ün-
nepeljük a mellrák elleni küzdelem világnapját, 
amelynek alkalmából világszerte nők milliói hív-
ják fel a figyelmet a betegségre.

Rózsaszín Lánchíd
Az Egészség Hídja Összefogás a Mell-

rák Ellen kampányt 15 éve rendezik, mely-
nek célja hogy felhívja a társadalom figyel-
mét a betegségre. Minden év októberében 
megszervezik legnagyobb figyelemfelkeltő 
kampányukat, a sétát a rózsaszínre világí-
tott Lánchídon át, hogy a médián keresztül 
is minél több nőhöz eljusson annak üzene-
te, hogy a korai felfedezés kulcsfontosságú 
a gyógyulásban.

Csatlakozik a Margit Kórház
Ebben az évben, első alkalommal a Szent 

Margit Kórház is csatlakozik ehhez a kez-
deményezéshez. Az intézmény online fe-
lületeire tájékoztató anyagok kerülnek ki, 
hogy minél többet tudjanak a nők az emlő-
rák betegségről, a korai felismerés létfon-
tosságú szerepéről, a korai felismerés élet-
kor és rizikófaktorok szerinti módjáról.

A mellrák elleni kampány helyszínén is 
megjelenik a Szent Margit Kórház, két rönt-
genasszisztens munkatársnő ad felvilágosí-
tást az érdeklődők részére a szűrések fon-
tosságáról, lehetőségeiről és a bejelentkezés 
módjáról, az esti órákban pedig munkatár-
saink sétálni fognak a rózsaszínre kivilágí-
tott Lánchídon. 

Rózsaszín szalag
Októberben a kórház munkatársai a kam-

pány szimbólumát, a rózsaszín szalagot fog-
ják viselni. Az októberi kampány ideje alatt a 
betegtájékoztatás mellett nyílt napot is szer-
veznek, amelyre bárki eljöhet. Szakembe-
rektől lehet majd kérdezni a szűrésekről, a 
megelőzésről és magáról a betegségről is. 
Ezzel is szeretnének nyitni a lakosság felé, 
mert szükségét látják annak, hogy az em-
berek megfelelő információt kapjanak egy 
adott betegségről, annak esetleges következ-
ményeiről. Magyarországon minden 8-9. nőt 
érint az emlőrák az élete valamely szakaszá-
ban, és persze ezzel párhuzamosan családju-
kat, környezetüket is. Beszélni kell a beteg-
ségről, kommunikálni kell a betegekkel.

Jó eséllyel gyógyítható
Szeretnék felhívni a figyelmet arra is, 

hogy az idejében felismert mellrák jó esély-
lyel gyógyítható. Egészséges táplálkozás-
sal, rendszeres testmozgással és a stressz 
kezelésével kialakulásának esélye is csök-
kenthető. Mindemellett a hölgyeknek min-
denképpen érdemes részt venniük a rend-
szeres szűrővizsgálatokon, hiszen ezek ré-
vén felismerhetők a korai elváltozások, 
amelyek időben történő kezelése életet is 
menthet. 

Nyílt nap
Az intézményben Emlődiagnoszti-

kai Központ működik, mely pont komp-

lex egészségügyi szolgáltatást nyújt: mam-
mográfiát, emlő és hónalji ultrahangot, va-
lamint képi vezérelt (célzott) emlőbiopszi-
át egyaránt nagy számban végeznek a köz-
pontban. 

A nyílt nap időpontja: 2018. október 27-
én  8-tól 15 óráig. A nyílt nappal kapcso-

latban a következő elérhetőségeken állnak 
az érdeklődők rendelkezésére: 06-1-430-
4830, e-mail: mammo.margit@ge-rad.hu

Szűrésre bejelentkezés: beutalóval lehet-
séges a megadott elérhetőségeken!

Megelőzés és mammográfiás szűrés – a 
mellrák elleni küzdelem két fontos alapja!

Küzdelem a mellrák ellen

Kockázati tényezők
A legfontosabb információk, amit tudni kell a mellrák diagnosztizálásával, a kü-
lönböző elváltozásokkal, kockázati tényezőkkel kapcsolatban.
1. A mammográfia az egyetlen olyan megbízható vizsgálati módszer, amellyel a panaszt 
még nem okozó, korai elváltozás is felfedezhető.
2. Az emlőben található elváltozások kb. 80 százaléka jóindulatú, amelyek rendsze-
res ellenőrzést igényelnek.
3. Nagyon fontos a havonta végzett önvizsgálat, de ez nem helyettesíti a mammográfi-
ás szűrést.
4. Az ultrahang nem alkalmas emlőszűrésre! A „szűrés” az egészségeseknek szól, akik-
nek CSAK mammográfiát végeznek. Ultrahang a 35 évnél fiatalabbaknál, illetve azok-
nál jöhet szóba, akiknek már panasz van, előtte tapintással és mammográfiai vizsgálat-
tal kiegészítve diagnosztikai vizsgálatnak nevezik.
5. 40 éves kor fölött minden nőnek javasolt évente mammográfiai vizsgálaton részt ven-
ni, ezt 45 éves kortól kétévente népegészségügyi szűrés keretében, szervezetten tehe-
tik meg.
6. Az emlőrákos betegeknek 1 százaléka FÉRFI Magyarországon. A tünetek és a vizs-
gálat módja ugyanaz, mint a nőknél.
7. A mellrákot megelőzni nem lehet, de a korai stádiumban diagnosztizált és időben 
megkezdett kezelésű betegség jól gyógyítható.
8. Az emlőrák már akár a harmincas korosztályt is érintheti, de 40 év felett megugrik a 
kialakulás kockázata.
9. Az emlőrák kialakulásának kockázatát csökkentheti a rendszeres testmozgás, a ki-
egyensúlyozott, egészséges táplálkozás.
10. Terhesség illetve szoptatás közben is kialakulhat emlőrák, az ilyenkor talált gyanús 
csomókat ultrahanggal kell megvizsgáltatni.
11. Az emlőrákos betegségek kb. 30 százaléka áttétet ad, ezért a gyógyult betegek-
nek nagyon fontos az összes előírt kontrollvizsgálaton való részvétel és a rend-
szeres ellenőrzés.
12. Magyarországon a népegészségügyi mammográfiás szűrésre a 45-65 éves kor kö-
zötti nőket hívják meg – a 65 éves kornál idősebbeknek maguktól kell eljárniuk évente 
mammográfiás vizsgálatra.
13. Bármely, az emlőben észlelt elváltozással tanácsos elmenni mammográfiás vizsgá-
latra, ahová beutalót a háziorvos vagy a nőgyógyász tud adni. A komplex emlővizsgála-
tot nem helyettesítheti semmilyen más „fájdalommentesként” hirdetett módszer.
(Forrás: https://www.intima.hu/intim-magazin/betegsegek/mellrak-info/legfontosabbak-
amit-tudnod-kell-a-mellrakrol)
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Jó tanuló, jó sportoló 
ösztöndíj-pályázat

Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata megbízásából a 
2018/2019-es tanévre is kiírja a „Jó tanuló, jó sportoló” 
ösztöndíj-pályázatot a III. kerületben lakó és tanuló, 7-
12. évfolyamra beiratkozott tanulók számára, akiknek a 
2017/2018-as tanév végén a tanulmányi eredménye el-
érte vagy meghaladta a 4,00 átlagot. Havi 10.000 forint 
pályázati támogatásban idén is minimum 25 fő része-
sülhet 10 hónapon keresztül. A pályázat kiírója hiány-
pótlásra nem biztosít lehetőséget! A pályázat beérkezé-
si határideje: 2018. október 1. (hétfő). További részle-
tek a www.obudasport.hu oldalon, tájékoztatás a 250-
1346-os telefonszámon.

Új tanév, új névvel
A Milton Friedman Egyetem új stratégiáját és terve-
it bemutató sajtótájékoztatót tartottak szeptember 
7-én. A Zsigmond Király Egyetem (ZSKE) az Or-
szággyűlés 2018. július 17-i döntésével hivatalosan 
is felvette Milton Friedman Nobel-díjas közgazdász 
nevét. A Kelta utcai Milton Friedman Egyetem (Mil-
ton) és fenntartója, az Egységes Magyarországi Iz-
raelita Hitközség (EMIH) célja, hogy a megújuló in-
tézmény meghatározó szerepet töltsön be a ma-
gyar felsőoktatásban. Az egyetem is csatlakozott 
az egyházi fenntartású hazai egyetemek csoport-
jába, hasonlóan a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temhez (PPKE) és a Károli Gáspár Református 
Egyetemhez (KRE). 

Számítógépes és internetes 
ismeretek időseknek

október 16-án (kedden) kezdődik az „Ismerkedés 
a számítógéppel és az internettel. Idősebbek is el-
kezdhetik!” című tanfolyam következő kurzusa. Ér-
deklődés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-
30-221-4938-as telefonszámon. Mindenkit vár a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület. 

Tehetséggondozó szakkör 
matematikából 

Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2018/2019-es 
tanévben is elindítják matematikából az ingyenes te-
hetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A fog-
lalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 órá-
ig tartják a gimnáziumban. A szakkör munkájába év 
közben is be lehet kapcsolódni, előzetes jelentke-
zés nincs. A foglalkozásokat Számadó László tart-
ja. A szakkörön matematikai játékokkal, logikai felad-
ványokkal ismerkedhetnek meg a matematika iránt 
érdeklődő gyerekek. A hagyományos, gondolkodta-
tó feladványokra is sor kerül, így ezek az alkalmak 
az éppen aktuális matematikaversenyekre is felké-
szítést jelentenek. A szakkör évtizedes múltja meg-
mutatta, hogy a különböző iskolákból érkező, hason-
ló érdeklődésű, tehetséges gyerekek között barátsá-
gok is kialakulhatnak. Minden érdeklődő, a matema-
tikát szerető ötödikest szívesen lát a szakkörvezető. 

állás a Fodrosban
Takarítót vesznek fel a Fodros Általános Iskolába, 
6 órás munkakörbe. Bérezés: a közalkalmazotti il-
letménytábla szerint. Érdeklődni lehet e-mailben: 
fodros-a@kszki.obuda.hu önéletrajz benyújtás-
sal vagy személyesen az intézményben 1039 Bp., 
Fodros utca 38-40.

Dátum Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde

9 órától 10 órától 11 órától

2018.10.03. 1032 Bp., Solymár u. 12. 1035 Bp., Kerék u 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25.

2018.10.10. 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1033 Bp., Szérűskert 35.*

2018.10.17. 1039 Bp., Medgyessy  3. 1032 Bp., Solymár u. 12. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3.

2018.10.24. 1035 Bp., Kerék u 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1033 Bp., Szérűskert 35.*

2018.11.07. 1039 Bp., Kelta u. 3. 1039 Bp., Víziorgona u 8. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3.

2018.11.14. 1035 Bp., Kerék u 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1039 Bp., Víziorgona 1.*

2018.11.21. 1032 Bp., Solymár u. 12. 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1033 Bp., Szérűskert 35.*

2018.11.28. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1039 Bp., Víziorgona u 8. 1035 Bp., Kerék u 12-14.
2018.12.05. 1039 Bp., Medgyessy u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1039 Bp., Víziorgona u.1.*

2018.12.12. 1039 Bp., Kelta u. 3 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1033 Bp., Szérűskert 35.*

2018.12.19. 1039 Bp., Medgyessy  3. 1039 Bp., Víziorgona u 8. 1039 Bp., Víziorgona u.1.*

A csillaggal jelölt bölcsődéknél a játszócsoportban lesz az „Élő népzene”. (A bölcsődékről 
tájékozódhatnak a www.obudaibolcsodek.hu honlapon.)

Zenei fejlődésgondozás
Élő népzene a bölcsődében a Kerek 

zenekarral szerdánként. A progra-
mon Csoóri Julianna kisgyermekne-
velő vezetésével a Kerek zenekar köz-
reműködésével ismerkednek a bölcső-
dés gyermekek a mondókákkal, nép-
dalokkal, hangszerekkel. Folyama-

tosan várják a gyed-en, gyes-en lévő 
édesanyákat, családokat gyermekeik-
kel a bölcsődékbe a korai zenei fejlő-
désgondozásra a táblázatban megadott 
időpontokban. Életünk első három 
évé ben az anyanyelvünk zenei környe-
zetére hangolódunk.
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Évértékelő és programindító 
találkozót rendeztünk szept-
ember 17-én a KSZKI-ban, 
amelynek egyik apropója, 
hogy megkezdtük diák ECDL 
programunk 10. „tanévét”. 

A kerületi ECDL 
programról

Az érdeklődő gyerekek 
az iskola tantárgyfelosz-
tásától és természetesen a 
felkészítő pedagógus kép-
zési elképzeléseitől füg-
gően hatodik vagy hete-
dik osztályos korukban 
regisztrálnak a programra.

Az önkormányzat tá-
mogatásával térítésmente-
sen megkapják ECDL Ba-
se vizsgakártyájukat, en-
nek azonban az a feltétele, 
hogy szüleikkel egyetem-
ben kötelezettséget vál-
lalnak: két tanév alatt tel-
jesítik a szükséges négy 
vizsgát, és megszerzik az 
ECDL bizonyítványt, el-
lenkező esetben be kell fi-
zetniük a 4500 forintos re-
gisztrációs díjat.

A tanulók a három köte-
lező témakör - Számítógé-
pes alapismeretek, Szöveg-
szerkesztés, Online alapis-
meretek - és a negyedik – 
Prezentáció - modul tan-
anyagából a pedagógusok 
irányításával, sok esetben 
szülői segítséggel is felké-
szülnek, majd megszerzett 
tudásukról gyakorlati vizs-
gákon adnak számot.

Az ECDL-vizsgák hely-
színe a KSZKI, mint a 
Neumann János Számító-
gép-tudományi Társaság 

által akkreditált 310. szá-
mú vizsgaközpont.

Meghívásunknak ele-
get tett Rákosi Szilvia, a 
Neumann János Számító-
gép-tudományi Társaság 
ECDL irodájának vezető 
szakértője, a résztvevők 
pedig a programhoz csat-
lakozott iskolák informa-
tika tanárai voltak. Meg-
hívott vendégünk meg-
köszönte a pedagógusok 
magas színvonalú, lelkiis-
meretes munkáját, amely-
nek köszönhetően csak a 
2017/2018-as tanévben 
közel háromszáz óbudai 
tanuló kezdte meg a fel-
készülést az ECDL mo-
dulvizsgákra. Ez a szám 
az előző évekhez képest 
40 százalékkal nőtt. Ki-
emelte, milyen fontos, 
hogy a fiatalok a nem-
zetközileg is elismert bi-
zonyítvány megszerzés-
ével mielőbb informati-
kai írástudóvá, az infor-
mációs társadalom teljes 
értékű tagjává válhassa-
nak. Elmondta, hogy kez-
deményezésünk országos 
viszonylatban is különle-
ges és példaértékű.

Új modulok
Megtudhattuk, hogy 

új modulok bevezetését 
(Közösségi média, Ro-
botika) is tervezik, ame-
lyekkel még vonzóbbá 
teszik az ifjúság számára 
a programot.

Ezt követően értékeltük 
az időszak munkáját. Eb-
ben a tanévben 153 kerü-

leti tanuló szerzett ECDL 
Base bizonyítványt. Saj-
nos néhányan nem tettek 
eleget kötelezettségeik-
nek, ez általában iskola-
váltásnak tudható be, de 
esetenként a szorgalom 
hiánya is közrejátszott. A 
vizsgázók háromnegye-
de első próbálkozásra si-
keresen vizsgázott. A fel-
adatok nem könnyűek, ez 
igen jó arány.

Bús Balázs polgármes-
ter támogatásának, és a 
képviselő-testület dönté-
sének köszönhetően eb-
ben a tanévben is foly-
tathatjuk programunkat. 
Az iskolákban megkezdő-
dött a szervezés, a tanu-
lók ezekben a napokban 
jelentkeznek tanáraiknál, 
október-novembertől pe-
dig kezdődik a „vizsga-
időszak”.           

 KSZKI

Diák ECDL – elkezdődött a 10. „tanév”

Köszönet a felkészítő pedagógusoknak
Ezúton is köszönjük az együttműködő iskoláknak és 
felkészítő pedagógusainak, hogy országosan is el-
ismerten működik diák ECDL programunk. Az aláb-
biakban felsorolt kollégáktól a gyerekek legalább 
olyan gyakorlati tudást szerezhetnek szinte ingyen, 
amely a további tanulmányaik során, de a munka 
világában is azonnal használható előnyt jelenthet. 
Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola: Nick Ildikó; Csillaghegyi Általános 
Iskola: Menyhártné Kiss Antónia, Paulikné Blaha Ju-
dit; Bárczi Géza Általános Iskola: Dr. Kántor Tiborné; 
Dr. Béres József Általános Iskola: Darvas-Horváth 
Katalin; Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzeti-
ségi Általános Iskola: Krajncz László, Oláh Noémi; 
Kerék Általános Iskola és Gimnázium: Buza István; 
Metz Norbert, Kondorné Kovács Irén; Krúdy Gyula 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 
Bodnár József; Medgyessy Ferenc Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános Iskola: Kosztyó Tamás; 
Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató Általános Iskola: Lévay Ildikó; Óbudai II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola: Bertalan Csaba, Szir-
tes Csaba; Óbudai Nagy László Magyar- Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola: Petri Csilla; Ziper-
nowsky Károly Általános Iskola: Benke Ildikó.

A 2018/2019-es tanévre 
vonatkozóan a kép-

viselő-testület ismét meg-
szavazta Bús Balázs pol-
gármester előterjesztését. 
Ennek értelmében a szá-
mítógépes ismereteket ta-
nulni vágyó kerületi nyug-
díjasok - a kerületi diá-
kokhoz hasonlóan – ismét 
megkapják a 4 500 Ft/tan-
folyam támogatást a KSZ-
KI-ban évek óta folyó in-
formatikai képzésekhez.

2018 októberében indu-
ló 6×3 órás tanfolyamok

Kezdők számára „Első 
lépések” csütörtökönként 
9-től 11.30 óráig vagy 
csütörtökönként 13.30-tól 
16 óráig. Haladók szá-
mára keddenként 9-től 
11.30 óráig vagy kedden-
ként 14-től 16.30 óráig

Helyszín: KSZKI, 1033 
Folyamőr utca 22. II. eme-
let (lift nincs). Jelentkezés a 
437-4070-es, a 437-4071-
es és a 437-4072-es telefon-
számokon. Tandíj 10000 
forint; kerületi nyugdíja-
soknak 5500 forint.

Kedvezményes számítástechnikai 
tanfolyamok kerületi nyugdíjasoknak

Fotó: Antal István
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Óbudai sziréna
Biztonságban 
Budapesten

A BRFK Biztonságban 
Budapesten címmel tu-
ristáknak szóló kiad-
ványban tájékoztat ar-
ról, mire érdemes fi-
gyelniük a fővárosban 
járva. Az itt élőknek is 
érdemes átböngészni, 
egyúttal ideérkező is-
merőseiket, rokonaikat 
is tájékoztatni. (Rész-
letes információ: bun-
meg.br fk@budapest.
police.hu)

Tagokat toboroz 
a polgárőrség 

Cselekvőképes, bün-
tetlen előéletű, Óbuda-
Békásmegyer közrend-
jéért és közbiztonsá-
gáért térítés nélkül ten-
ni akaró felnőtt  lako-
sok jelentkezését vár-
ja tagjai sorába a Buda-
pest III. kerületi Polgár-
őr Egyesület. Bővebb 
felvilágosítás a polgar-
or.obuda@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 
06(30)621-6088-as te-
lefonszámon.

A közterületen tárolt üzem-
képtelen járműveket és a 
közlekedést fokozottan ve-
szélyeztető, szabálytalanul 
várakozó autókat szeptem-
ber végétől elszállítja a köz-
terület-felügyelet.

A főváros egész terü-
letén a megnöveke-

dett gépjárműforgalom-
ra tekintettel folyamatos 
problémát jelent a meg-
felelő mennyiségű parko-
lóhely biztosítása.  A nö-
vekedés mellett további 
problémaként jelentkezik, 
hogy sok üzemképtelen 
járművet tárolnak közte-
rületen, ezzel is csökkent-
ve a szabad várakozóhe-
lyek számát. Üzemképte-
len járműnek az a jármű 
minősül, amely nem ve-
het részt vagy nem képes 
részt venni a közúti forga-
lomban, a lejárt műsza-
ki érvényességgel, vagy 

hatósági jelzéssel nem 
rendelkező jármű, illet-
ve balesetben oly módon 
roncsolódott autó, amely 
nyilvánvalóan nem képes 
részt venni a közúti köz-
lekedésben. Az ilyen jár-
művek felderítését folya-
matosan végzik Óbuda-
Békásmegyer Közterület-
felügyeletének munkatár-
sai, céljuk, hogy az utcá-
kat megtisztítsák a roncs 

gépjárművektől és több 
száz parkolóhelyet sza-
badítsanak fel az autósok 
számára, ezzel is elősegít-
ve a szabályos parkolást.

Az üzemképtelen jár-
művek mellett sokszor le-
het találkozni olyan közle-
kedési helyzettel is, ami-
kor egy gépjármű a sza-
bálytalan parkolással bal-
esetveszélyes helyzetet 
idéz elő. A szabálysérté-
sek elkövetői közül azok 
számíthatnak elsősorban a 
gépjárművük elszállításá-
ra, akik a közlekedés biz-
tonságát, a forgalom za-
vartalanságát veszélyezte-
tik. Ilyen veszélyeztetés-
nek számít például az út-
kereszteződésben és az út-
testek széleinek metszés-
pontjától számított 5 méter 
távolságon belül, és a gya-
logátkelőhely előtt, vagy 
azon való várakozás. El-
szállítják továbbá a járda 
teljes szélességét elfoglaló 
gépjárműveket, valamint 
egy jelzőlámpát, vagy stop 
táblát kitakaró kisteherau-
tókat is. Az üzemképte-
len és a balesetveszélyes 

helyzetet előidéző gépjár-
műveken kívül elszállítás-
ra kerülnek továbbá a díjfi-
zetési kötelezettség alá eső 
várakozási területen díjfi-
zetés nélkül várakozó gép-
járművek is.

Az elszállított járműve-
ket minden esetben a köz-
terület-felügyelet saját, 
őrzött Pók utcai telephe-
lyére szállítják. Az elszál-
lítás és a tárolás költségei 
az elszállított autó tulajdo-
nosát terhelik, aki a költ-
ségek kiegyenlítése után 
válthatja ki gépjárművét. 
Az elszállítási és tárolá-
si díjakon felül az eljáró 
közterület-felügyelő az el-
követett jogsértésért pénz-
bírságot is kiszabhat, vagy 
eljárást kezdeményezhet.

A gépjármű elszállítá-
sok célja elsősorban a ke-
rületi közterületek rendjé-
nek fenntartása, a lakos-
ság számára rendelkezés-
re álló megfelelő számú 
parkolóhelyek biztosítá-
sa, a közlekedési balese-
tek számának csökken-
tése, valamint a veszély-
helyzetek elhárítása.

Határozott fellépés 
a szabálytalanul parkolók ellen

Hogyan vigyázhatunk a biciklinkre?
Mit tehetünk azért, hogy szeretett kétkerekűnk minél tovább szolgálhasson bennün-
ket? Ne csak műszaki állapotára, tárolására is ügyeljünk! Ehhez az Óbuda-Békás-
megyer Közterület-felügyeletének munkatársai összegyűjtöttek 4+1 tippet. Amennyi-
ben mód van rá, ne válasszuk a legszélső tárolót! A belsők kevésbé hozzáférhetők 
a tolvajok számára. Rögzítsük a biciklit minél nagyobb és nehezebb tárgyakhoz! Vá-
lasszuk meg jól a zárat! A kábelesek helyett érdemes U-lakatot használni. Vásárlás 
után regisztráltassuk az alvázszámot! Baj esetén így nagyobb eséllyel lehet megta-
lálni. +1: picit csúfítsuk el a biciklit, hogy kevésbé legyen vonzó célpont! Nem kell visz-
szafordíthatatlanul, elég, ha ritkábban tisztítjuk, esetleg ragasztószalagot teszünk rá.

• Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete továbbra 
is várja a lakossági bejelentéseket, amennyiben üzem-
képtelen jármű található a kerület valamely pontján, il-
letve szabálytalanul várakozó gépjármű okoz baleset-
veszélyes helyzetet. A bejelentést tenni a felügyelet éj-
jel-nappal hívható telefonszámán: 06-1-453-2618, va-
lamint a www.obkf.hu honlapon keresztül lehet.

Fotó: Antal István
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Bús Balázs polgármester megkere-
sésére a BKK Zrt. választ adott a le-
romlott állapotú híddal kapcsolat-
ban, mely szerint a felújítási tervek 
már elkészültek, amint rendelkezés-
re állnak az anyagi források,  elkez-
dik a kivitelezést.

Óbuda-Békásmegyer egyik 
kiemelt helyszíne a Hajó-

gyári-sziget, mely a Sziget fesz-
tiválon túl számos sportolási és 
egyéb kikapcsolódási lehetősé-
get biztosít nem csak a kerüle-
ti, de az egész fővárosból érkező 
polgárok számára. A sziget köz-

parkjának szárazföldi megköze-
lítése egyedül az úgynevezett K-
hídon keresztül lehetséges, me-
lyet egész évben tömegek vesz-
nek igénybe, valamint a 226-os 
busz is ezen a hídon közlekedik. 
A Duna fölötti átjáró kezelője a 
fővárosi Budapest Közút Zrt.

Bús Balázs polgármester levél-
ben fordult a fővárosi cég veze-
téséhez, ugyanis az elmúlt évek-
ben a híd műszaki állapota jelen-
tősen leromlott, egyes helyeken 
balesetveszélyessé vált. A járdák 
töredezettek, a gépjármű sáv álla-
pota egyre rosszabb és egy hosz-

szú évek óta nem használt sínpár 
is nehezíti a közlekedést. A BKK 
Zrt. válaszában leírta, hogy az át-
járó bekerült a hídfelújítási prog-
ramba, a rekonstrukció terveit 
már elkészíttették, csak a szük-

séges források rendelkezésre bo-
csátására kell várni, hogy meg-
kezdődjenek a munkálatok.  A 
híd állapotát természetesen rend-
szeresen ellenőrzik, és a felújítás 
megkezdéséig is biztosítják a ba-
lesetmentes közlekedést mind a 
gyalogos, mind az autóforgalom 
számára.

A K-híd a hídfelújítási programban

Rozsdásodnak a vadgesztenyék az 
óvodások legnagyobb örömére. Hi-
szen zöld szúrós tokjából lepotyo-
gó, fényes sötétbarna, jellegzetes 
terméséből fogpiszkálók, gyufaszá-
lak segítségével gyönyörű figurákat 
lehet készíteni. Vigyázat, a magja 
enyhén mérgező!

A közönséges vadgesztenyék 
(Aesculus hippocastanum) 

évente kétszer hívják fel maguk-
ra a figyelmet, tavasszal, amikor 
gyertyára emlékeztető virágzat-
ban pompáznak, és ősszel, amikor 
a vegetáció befejezésekor levélze-
tüket rozsdabarnára színezik. A 
vadgesztenyék jelzik legelőször 
levelük elszáradásával, hogy meg-
állíthatatlanul közeleg az ősz.

Parkok, fasorok, kertek kedvelt 
fája, mert dús lombozatú, habitusa 
szép kúpos, akár 25-30 méterre is 
kimagasodik környezetéből. Fája 
világossárgás, göcsmentes, ezért 
iparilag jól használható. Nem is 

gondolnánk, hogy a faragott sakk-
figurák egy részét vadgesztenyé-
ből faragták.        Zumpf András

Sakkfigura is készül belőle
Közönséges vadgesztenyefa 

Fotó: Zumpf András

Az Év Fája verseny 2002-ben Csehországból indult el. Magyarországon 
először 2010-ben tartottak szavazást. A verseny célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a természet fontosságára, a közvetlen közelünkben élő fák szép-
ségére és az életünkben betöltött szerepére. Civil csoportok az idén a Ró-
mai-part összes fáját benevezték a versenyre
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1928-ban épült fel az akkor 
még Békásmegyerhez tarto-
zó Csillaghegy katolikus 
temploma. A Jézus Szíve-
templom felszentelése után a 
kezdetben 3000 fős katolikus 
közösség folyamatosan to-
vább gyarapodott, 1935-ben 
önálló plébánia lett. A Csil-
laghegyi Plébánia közössége 
ünnepségsorozattal emléke-
zik a jubileumra. 

A szeptember 21-ei meg-
nyitó szentmisén részt 

vett Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, országgyű-
lési képviselő és Soltész 
Miklós, a Miniszterelnök-
ség egyházi, nemzetisé-
gi kapcsolatokért és az ül-

dözött keresztények meg-
segítéséért felelős állam-
titkára. A szentmisét Te-
messzentandrási Péter plé-
bános celebrálta. 

A mise elején – csatla-
kozva a Kulturális Örök-
ség Európai Évéhez kap-
csolódó nemzetközi felhí-
váshoz – a Béke nemzet-
közi világnapja alkalmá-
ból megkondultak a temp-
lom harangjai, felhívva a 
figyelmet az I. világhábo-
rú lezárásának 100., va-
lamint a 30 éves hábo-
rú 1618-as kezdetének és 
1648-as lezárásának az 
évfordulójára, emlékeztet-
ve hívőket és nem hívőket 
a béke fontosságára.

90 éves a templom és a katolikus közösség Csillaghegyen

Különleges élményben volt 
részük azoknak, akik részt 
vettek a Békásmegyeri Kö-
zösség Házban szeptember 
13-án tartott fenti című fotó-
kiállítás megnyitóján. 

B ús Balázs polgár-
mester méltatta a 

keresztény szimbólumok 
jelentőségét, a fotográ-
fus tevékenységét a ke-
rületben. Bajzáth Fe-
renc, az Óbuda-Hegyvi-
dék Szentháromság Plé-

bánia plébánosa rögtön-
zött istentiszteleten meg-
szentelte mind a 30 posz-
tert. Dr. Mojzsis Dóra, 
az Óbudai Múzeum tör-
ténésze méltatta a kiállí-
tást.

Zumpf András a kerü-
letben lakó, és alkotó fo-
tográfus nem mindennapi 
kiállítása, méltán kerül-
het Óbuda- Békásmegyer 
virtuális „Leg-ek könyvé-
be”. Miért is? A szerző, 
Óbuda-Békásmegyer ösz-

szes templomfalain kívü-
li, kereszt jellegű, vallási 
és polgári objektumát fel-
kereste, lefotózta, felmér-
te és feldolgozta. Ilyen át-
fogó gyűjteményt a ke-
rületben eddig még senki 
nem állított össze. A kiál-

lítás nem nevezhető meg-
szokott fotókiállításnak, 
mert a képek mellett raj-
zokat, térképeket, szöve-
ges információkat is talál-
nak a látogatók. 

Ugyancsak különle-
ges, hogy az önkormány-

zat anyagi támogatásával 
elkészült vándorkiállítást 
húsvétig több helyszínen 
láthatják a kerület lakosai. 

A vándorkiállításnak 
szep tember végétől Békás-
megyer-Ófaluban a Szent 
József Ház ad otthont.

Vándorúton a Keresztek, feszületek, pléhkrisztusok fotókiállítás

Új helyen a Baptista Gyülekezet
Az Életvíz Baptista Gyülekezet 2017-ben alakult Óbu-
dán. Céljuk, hogy a Biblia időtálló üzenetét hirdes-
sék és alkalmazzák XXI. századi élethelyzetekre ba-
ráti, családias légkörű közösségükben. A gyülekezet 
új helyre költözött, a Bécsi út 112/b szám alá. Ebből 
az alkalomból nyílt napot tartottak szeptember 16-án. 
(Istentiszteletek: kedden 18.30, vasárnap 10 órától. 
obudabaptista.hu)

Fotó: Zumpf András

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István
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Időszaki kiállítás nyílt Ku-
zsinszky Bálint egykori mú-
zeumigazgató emlékére a 
BTM Aquincumi Múzeuma 
„Dirké” védőépületében. A 
tárlat október 31-ig látogat-
ható.

A z Aquincumi Mú-
zeum első igazga-

tója, a Székesfővárosi 
Múzeum alapítója Ku-
zsinszky Bálint régész 
1938. augusztus 23-án 
hunyt el. Nevéhez fű-
ződik Aquincum rend-
szeres régészeti feltá-
rásának megindítása és 
az ásatások irányítása. 
A magyarországi limes 
kutatás elindítója. Fog-
lalkozott a muzeológia 
elméleti és gyakorlati 

kérdéseivel. Nemzetkö-
zi kapcsolatai és külföl-

di kiállításai eredménye-
képpen a magyar muze-

ológia európai szintet ért 
el. A műemlékvédelem 

úttörőjeként sokat tett a 
veszélyeztetett régésze-
ti emlékek megmentése 
érdekében.

Munkásságáról szóló 
megemlékező kiállítással 
tisztelegnek a nagy ku-
tató emléke előtt, halálá-
nak 80. évfordulója alkal-
mából. A múzeumlátoga-
tók megismerkedhetnek 
Kuzsinszky egyéniségé-
vel és azzal a korszak-
kal, amelyben kutatásait 
végezte. A kiállítás elka-
lauzol az aquincumi ása-
tások hőskorába. Megis-
merhetjük a századfor-
duló és a két világhábo-
rú közti időszak Aquin-
cum képét, beágyazva 
azt a kor művelődéstör-
ténetébe.

Aquincumi Múzeum – Kuzsinszky 80

Az ásatások hőskora

A magyarországi zsidóságot 
polgári jogaikban egyenjogú-
sító 1867. évi törvény után ha-
zánk zsidósága a gyorsan 
fejlődő országgal együtt gya-
rapodott. Számuk ugrássze-
rűen megnőtt a kisebb-na-
gyobb kereskedők és ven-
déglátósok körében is.

A Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipa-

ri Múzeumban szeptember 
20-án a fenti címmel nyílt 
időszaki kiállítás a dualiz-
mus boldog békeévtizedei-
nek világába repít, és esetta-
nulmány jelleggel mutatja 
be többek között Mauth-
ner Ödön történetét, aki a 
századforduló talán legje-
lentősebb vetőmag neme-
sítője és kereskedője volt. 
Ismertetik Budapest el-
ső modern áruházát meg-
valósító Goldberger csa-
lád történetét is, ahogy a 
közelmúltban a múzeum-

ba került, nagykőrösi Kő-
rösi F. Péter vaskereske-
dő élete is megelevene-
dik a tárlaton. A látogatók 
láthatnak és olvashatnak 
érdekes dolgokat az 
1890-es évek legnagyobb 
mulattatójáról, Somossy 
Károlyról, és megidézik 
az olyan híres “kávéhá-
zasokat” is, mint a New 
Yorkot üzemeltető Har-
sányiékat vagy a kávés 
dinasztiának tekinthe-
tő Steuer családot. A fel-
soroltakon kívül több be-
mutatott egyedi példa 
alapján a kiállítás rende-
zői azt szeretnék érzékel-
tetni, hogy az 1867 utá-
ni magyar zsidóság ho-
gyan vált a magyar ipar- 
és vendéglátás történeté-
nek legjelentősebb réte-
gévé. (A kiállítást rendez-
te: Maczó Balázs. Megte-
kinthető 2019. február 3-
ig. Cím: Korona tér 1.)

A handlétól a grand caféig A főváros egyik leg-
patinásabb szállodá-

ja századik születésnap-
ját ünnepli. Az alapokat 
még a béke éveiben ás-
ták ki, de a falat már az 
első világháború köze-
pette rakták. Alighogy 
megnyílt, birtokba vették 
a megszálló román csapa-
tok, majd Horthy foglal-
ta el főhadiszállásnak. A 
húszas évektől nagy bá-
lok, díszvacsorák hely-
színe, Gundel Károly ke-
ze alatt világhírű lesz a 
konyha, tízezreket vonz 
a gyógyvíz, a hullámfür-
dő. Az ostrom alatt német 
katonai bázis, a pincé-
ben szükségkórház mű-
ködött. A rommá lőtt ho-
tel újjáépítése szakaszo-
san, évtizedek alatt zaj-
lott le. Ma egyszerre mu-
tatja a magyar szecesszió 
legszebb arcát, az 1960-
70-es évek belsőépítésze-
tének „retro” jegyeit és a 
XXI. századi vendéglátás 
minden erényét. 

Gellért, pincétől padlá-
sig: fáradjanak beljebb! 
A Magyar Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Múze-
umban szeptember 27-től 
2019. március 3-ig tekint-

hető meg a kiállítás, me-
lyet Saly Noémi rendezett. 
(Cím: Korona tér 1.)

gellért – 100 

Rendbe teszik Nagyszombat utcai amfiteátrumot
A Nagyszombat utcai amfiteátrum területen egyelőre csak kertészeti munkákat 
végzőket lehet látni, de ez nem véletlen. A legelső és az egyik legfontosabb lépés 
ugyanis a falak, helyiségek teljes megtisztítása az összes növényzettől, bokrok-
tól, kúszónövényektől, kisebb fáktól, fűtől. Már most látványosan bukkannak elő 
az egykori állatketrecek, az egykori kövezett járószintek a fű és egyéb zöldségek 
alól. Rengeteg szemetet és behullott kődarabot kell kitakarítani. Ezt fogja követ-
ni majd a konkrét falazási, helyreállítás feladat (amit műemlékes szakmérnök irá-
nyít), a kertészeti munka azonban még jó ideig eltart. A munka szépen halad. A 
terület a felújítási munkálatok idejére a látogatók elől változatlanul zárva tart – írja 
a közösségi oldalon Láng Orsolya, az Aquincumi Múzeum igazgatója.

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István
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Sor
szám Út/utca/tér Emelet Lift m2 Szoba-

szám
komfort
fokozat

Alap
lakbér Ft/m2

Helyreállítás 
költsége

Lakásbérleti díjba 
beszámítható

1) Apát 4 nincs 55 1+2 összkomfortos 706,-Ft 1.500.000,-Ft    400.000,-Ft
2) Búza 6 van 51 1+2 összkomfortos 706,-Ft 3.000.000,-Ft    800.000,-Ft
3) Búza 8 van 51 1+2 összkomfortos 706,-Ft 1.200.000,-Ft    300.000,-Ft
4) Flórián 1 nincs 52 1+1 komfortos 646,-Ft 4.635.000,-Ft 1.250.000,-Ft
5) Hadrianus 7 van 50 1+2 összkomfortos 706,-Ft 3.000.000,-Ft    500.000,-Ft
6) Hadrianus 5 van 50 1+2 összkomfortos 706,-Ft 3.600.000,-Ft 1.050.000,-Ft
7) Hadrianus 6 van 51 1+2 összkomfortos 706,-Ft 3.100.000,-Ft    450.000,-Ft
8) Hévízi 3 nincs 35 1 komfortos 646,-Ft 2.900.000,-Ft 1.000.000,-Ft
9) Huszti fsz nincs 53 1+2 összkomfortos 706,-Ft 1.900.000,-Ft    700.000,-Ft
10) Laktanya fsz nincs 64 1 komfortos 646,-Ft 3.900.000,-Ft 1.200.000,-Ft
11) Margitliget 14 van 52 1+1 összkomfort 706,-Ft 2.750.000,-Ft    400.000,-Ft

12) Pacsirtamező 3 nincs 24 1 félkomfortos/ felújítás 
után komfortos 646,-Ft 3.500.000,-Ft 1.200.000,-Ft

13) Pacsirtamező 4 nincs 28 1 komfortos 646,-Ft 3.700.000,-Ft 1.300.000,-Ft
14) Szindbád 11 van 32 1 összkomfortos 706,-Ft 2.600.000,-Ft    850.000,-Ft
15) Szilke 10 van 56 1+2 összkomfortos 706,-Ft 3.240.000,-Ft    850.000,-Ft

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsá-
ga az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi 
lakások bérbeadására hirdet pályázatot.
A teljes pályázati kiírás, a részvétel általános 
szabályai és a lakásokról készült műszaki le-
írások személyesen megtekinthetők Budapest 
Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügy-

félszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer 
Pál utca 2.), és az Óbudai Vagyonkezelő Non-
profit Zrt. központjában (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7.) valamint a lakásokról készült fo-
tókkal együtt  elérhető az önkormányzat honlap-
ján (www.obuda.hu) és az Óbudai Vagyonkezelő 
Nonprofit Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pá-
lyázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 
2018. szeptember 28. napjától Óbuda-Békásme-

gyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a Szociá-
lis Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodá-
jában átvehetők. A pályázati nyomtatványok be-
szerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes. 
A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkor-
mányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés 
közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai 
alapján módosulhatnak.

Pályázat önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására

A nyertes pályázónak a döntésről szóló hiva-
talos értesítés kézhezvételét követő 15 napon 
belül be kell nyújtania a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési 
és Földhivatali Főosztály által kiállított Ingat-
lantulajdon esetleges fennállásáról szóló ható-
sági bizonyítványt.
A nyertes pályázónak a bérleti szerződés meg-
kötésétől számított 120 napon belül a lakásra 
vonatkozó helyszíni felmérési jegyzőkönyv-
ben részletezettek szerint a felújítási munká-
latokat el kell végeznie. Amennyiben a felújí-
tási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogvi-
szony 10 év határozott időre jön létre. A beköl-
tözés várható időpontja a szerződéskötést köve-
tő nap. A bérleti jogviszony ismételt biztosítá-
sára legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év 
időtartamra kerülhet sor. 
A Vagyonkezelő a költségelvű pályázat eseté-
ben – legfeljebb a helyszíni felmérési jegyző-

könyvben meghatározott bekerülési költség 
beszámítható összegének mértékéig – megál-
lapodást köt a bérlővel a bérbeszámítás mód-
jának meghatározásáról az alábbiak szerint:
b) a megállapodás megkötésének feltétele bérbe-
számítási előszerződés megkötése, amelyre a fel-
újítási kötelezettség megkezdése előtt kerül sor;
c) az előszerződésben meghatározott csatolan-
dó dokumentumok meglétét és a felújítási mun-
ka elvégzésének felülvizsgálatát a Vagyonkeze-
lő végzi;
d) a bérbeszámítási megállapodás megkötésére 
a Vagyonkezelő által kiállított teljesítésigazolás 
kiadását követően kerülhet sor;
e) a bérbeszámítás a havi bérleti díj 100%-áig le-
hetséges;
f) amennyiben a bérleti jogviszony a bérbeszá-
mítás megtérülését megelőzően megszűnik, úgy 
a bérlő és a Vagyonkezelő elszámolni kötelesek 
egymással a bérbeszámítási megállapodásban 

foglaltak szerint. A fennálló összegből le kell 
vonni a bérlő által esetlegesen felhalmozott díj-
tartozások összegét.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. ok-
tóber 24. 12 óra. Helye: a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodája (1033 Budapest, 
Harrer Pál utca 2.); Szociális Szolgáltató Fő-
osztály Ügyfélszolgálati Irodája (1033 Buda-
pest, Fő tér 2.)
A pályázat benyújtásakor adategyeztetés cél-
jából a pályázók és az együttköltöző család-
tagok személyi azonosító okmányait (szemé-
lyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok má-
solatát be kell mutatni!
A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és 
Lakásgazdálkodási Bizottság 2018 decemberi 
ülésén bírálja el.
A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosztály a 
pályázókat legkésőbb 2019. 01. 31. napjáig írás-
ban értesíti.

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet a Szent Margit Kór-
ház Műszaki Osztály  műszerész munka-
kör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő. A munkavégzés helye: Bu-
dapest, 1032 Budapest, Bécsi út 132. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: orvo-
si műszerek karbantartásának szervezése, ezek 
javíttatása, nyilvántartások vezetése, részvétel 
az orvos-technikai feladatok napi megoldásá-
ban, és kapcsolattartás orvos-szakmai osztá-
lyokkal, valamint beszállítókkal. Az orvosi-
gázok havi fogyásának, illetve orvosi műsze-
rek és eszközök kalibrálásának, kötelező felül-
vizsgálatának nyomon követése, és naprakész 
nyilvántartása. Bérezés megegyezés szerint. 
Illetmény és juttatások: az illetmény meg-

állapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, egészség-
ügyi mérnök; felhasználószintű MS Office 
ismeretek; büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: elekt-
ronikus orvosi berendezések ismerete, orvosi 
vagy elektronikai műszerész végzettség; gya-
korlatiasság, jó együttműködő készség; önál-
ló gondolkodás, megbízhatóság, gyors prob-
lémamegoldó képesség; egészségügyi intéz-
ményben szerzett gyakorlati tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: fényképes szakmai önéletrajz; 
minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pá-
lyázat elbírálás szempontjából fontosnak tart; 
végzettséget, képzettséget igazoló okiratok 
másolatai; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány (sikeres pályázat esetén); hoz-
zájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó 
anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az 

erre jogosult bizottság megismerheti. 
A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását kö-
vetően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. október 10. 
A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kór-
ház - Budapest címére történő megküldésével 
(1032 Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosítószámot: 160/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: műszerész.
Elektronikus úton a Műszaki Csoport részére a 
muszak@sztmargit.hu e-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
személyes meghallgatásra – a pályázati fel-
tételeknek megfelelt pályázók közül – kizá-
rólag azok kerülnek behívásra, akiket az el-
bírálásban résztvevők megfelelőnek ítélnek. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
szeptember 30. 
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Újabb olimpiai ciklusra kö-
tött együttműködési megál-
lapodást a Magyar Olimpiai 
Bizottsággal az óbudai szék-
helyű  Béres Gyógyszergyár 
Zrt., mely a MOB támogatója-
ként 2020-ig, a tokiói olimpi-
áig segíti a felkészülést. 

A szerződést dr. Bé-
res József, a Béres 

Gyógyszergyár elnöke és 
Kulcsár Krisztián, a MOB 
elnöke írta alá. A Béres 
neve régóta összefonódik 
a magyar olimpiai mozga-
lommal, hiszen készítmé-
nyei már több mint két év-
tizede vannak az olimpi-

konok segítségére a sike-
res felkészülésben. 

A Béres és a MOB kap-
csolata egészen az atlantai 
olimpiáig nyúlik vissza, 

1994-ben írták alá az el-
ső megállapodást. A toki-
ói a hatodik olimpiai cik-
lus, amelyben a nemzet-
közi hírű magyar gyógy-

szergyártó cég támogatást 
nyújt az ötkarikás játé-
kokra készülő sportolók-
nak. A bevizsgált egész-
ségmegőrző, betegség-
megelőző, regenerálódást 
elősegítő készítmények, 
a porcok és izmok számá-
ra fontos anyagokat tar-
talmazó Béres termékek 
és multivitaminok hosszú 
ideje népszerűek az olim-
piai kerettagok körében. 

- Az egészségmegőr-
zés piacvezetőjeként, az 
egészségvédelemért elhi-
vatottan dolgozó magyar 
vállalatként erkölcsi kö-
telességünknek érezzük a 

Magyar Olimpiai Csapat 
támogatását és örülünk 
annak, hogy immár a ha-
todik olimpiai ciklusban 
is folytatjuk az együttmű-
ködést. Fontosnak tartom, 
hogy odafigyeljünk or-
szágunk értékeire, és tá-
mogassuk nemzeti büsz-
keségeink, a magyar 
sportolók sikeres olimpiai 
felkészülését – mondta dr. 
Béres József. - Az olim-
pikonok számára átadott 
Béres termékek a legmo-
dernebb tudományos is-
mereteknek megfelelően 
készülnek és teljesen biz-
tonságosak.              k. m.

A tokiói olimpiáig segíti a sportolók felkészülését a Béres

A VIII. Óbudai Rehab Atléti-
ka Kupán 87 fogyatékkal élő 
személy mérte össze tudá-
sát, három versenyszám-
ban. A rendezvényen Buda-
pest hét kerülete képvisel-
tette magát, összesen mint-
egy 200 ember látogatott ki.

A z Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoz-

tatási Központ szeptem-
ber 13-án immár nyolca-
dik alkalommal rendez-
te az Óbudai Rehab At-
létika Kupát, melyet Ke-
lemen Viktória alpolgár-
mester nyitott meg. Ez az 
évente ismétlődő sport-
esemény nemcsak arra ki-
váló alkalom, hogy egy jó 
hangulatú napot töltsenek 
együtt az ellátottak, szer-
vezők és vendégek, ha-
nem arra is, hogy népsze-
rűsítse a sportolást, moz-
gást és az egészséges élet-
módot a fogyatékkal élők 
között. A nevezők idén a 
bemelegítő tornát követő-
en három versenyszám-
ban mérkőzhettek meg 
egymással: 60 méteres 
síkfutásban, kislabdaha-
jításban és távolugrásban. 

A rendezvény helyszí-
nét a III. kerületi TVE 
Sporttelep biztosította. A 
három versenyszámon fe-
lül a résztvevők – az Óbu-
dai Szent Margit Ren-
delőintézet és az Óbu-
da-Békásmegyeri Védő-
női Szolgálat munkatár-

sainak jóvoltából – külön-
böző szűrővizsgálatokon 
is részt vehettek. A Buda-

pest Főváros Kormányhi-
vatal II. Kerületi Hivatal 
Népegészségügyi Osztá-

lya egy érdekes kísérlet-
be vonta be a fogyatékkal 
élőket: egy speciális ké-
szülék megmutatta, hogy 
elég alaposan mosták-e 
meg a kezüket. Ezen fe-

lül kipróbálhatták 
az Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoz-
tatási Központ el-
látottjai által készí-
tett kézműves játé-
kokat is.

A rendezvényen 
minden egyes neve-
ző gazdagodott egy 
müzli szelettel, em-
léklappal és egy ki-
tűzővel, melyet az 
Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoz-
tatási Központ ke-

rámia műhelyében készí-
tettek. Idén először egy 
fair play-díjat is kiosztot-
tak, melyet a legsportsze-
rűbb versenyző vehetett 
át. A péksüteményeket a 
Kolosy téri Sütöde, az ás-
ványvizet pedig az Óbu-
dai Auchan Áruház bizto-
sította. A pólókat a Tájo-
ló Szociális Egyesület fi-
nanszírozta a Raiffeisen 
Bank támogatása által, 
valamint Studniczky Já-
nos vállalkozó feliratoz-
ta. A rendezvényt továbbá 
támogatta Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata, 
az Óbudai Sport és Sza-
badidő Nonprofit Kft. és 
a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület.

A VIII. Óbudai Rehab Atlétika Kupa díjazottjai
1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett

Férfi 60 méteres síkfutás 
futás

Mészáros Ferenc 
(Filadelfia Ház – Baross u. Int.)

Erdei Gábor
(ÓRFK)

Nagy László
(Gyöngyvirág ÉNO)

Női 60 méteres síkfutás Reisinger Anna
(Filadelfia Ház – Hungária krt.)

Novák Ramóna
(Virágoskert ÉNO)

Bécs Krisztina
(Filadelfia Ház – Hungária 
krt.)

Férfi távolugrás Buru Vilmos
(Filadelfia Ház – Baross u. Int.)

Mészáros Ferenc
(Filadelfia Ház – Baross u. Int.)

Fábián Attila
(Filadelfia Ház – Baross u. Int.)

Női távolugrás Novák Ramóna
(Virágoskert ÉNO)

Studniczky Renáta
(ÓRFK)

Máté Krisztina
(Gyöngyvirág ÉNO)

Férfi kislabdahajítás Kerti György 
(Gyöngyvirág ÉNO)

Lőrincz Márton
(Gyöngyvirág ÉNO)

Erdei Gábor
(ÓRFK)

Női kislabdahajítás Reisinger Anna
(Filadelfia Ház – Hungária krt.)

Studniczky Renáta
(ÓRFK)

Balázs Ildikó
(Csillagok Napközi Ottho-
na)

Legeredményesebb férfi 
versenyző Mészáros Ferenc (Filadelfia Ház – Baross u. Int.)

Legeredményesebb női 
versenyző Reisinger Anna (Filadelfia Ház – Hungária krt.)

Legeredményesebb 
csapat Filadelfia Ház – Baross u. Int.

Fairplay-díj Szalai Csaba (ÓRFK)

Rehab Kupa, a fairplay jegyében

Fotó: Antal István
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szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi kedvez-
mények. Bobcat földmunka. Tel.: 06(30)948-4000 
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! Gyor-
san, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. Tel.: 
06(20)977-7150 
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hibá-
sat is). Kiszállás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. EL-
MŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes 
felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 06(30)589-
7542, 403-9357
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
pvc, szőnyegpadló lerakás. Minőségi precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok. Barabás. Tel.: 70/2800-479 vagy 1/793-
1229. www.parkettazokisiparos.5mp.eu 
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátor szerelés 06-70/642-7526
 Gázkészülékek javítása 35 éves gyakorlat-
tal, garanciával, korrekt árakkal. Horti Ákos, 
Varsa u. 12. Tel.: 367-0817, 30/231-9179
 Műanyag és fa nyílászárók javítása. Résszel-
lőzők beépítése. Barta Zsolt 06-30/858-0823
 Lakásfelújítás. Tisztasági festés azonnalra. 
Mázolás. Parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, villany-
szerelés. Tel.: 06-20/945-5473, 06-30/499-1814
 Heverők, fotelek, székek, franciaágyak ja-
vítását, áthúzását vállalom. Nagy Imre. Tel.: 
06-70/410-5346
 Fakivágás, zöldterületek gondozása, bozó-
tirtás, fűnyírás, telekrendezés. Alpinista mun-
kák. Tel: 30/994-2431
 Vízvezeték-központifűtés szerelés. Ingye-
nes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz Pé-
ter Tel: 06-70/397-3869
 Fotólabor képméretek azonnal a Kolosy 
Üzletházban. Mozaikkép, digitális festmény, 
régi fotók felújítása. Igazolványkép készítése. 
www.postershop.hu
 Nyílászárók javítása, felújítása, szigetelé-
se, illetve új készítése. Helyszíni felmérés, ár-
ajánlat ingyenes. Tel: +36-20/941-4371
 Lakásfelújítás! Festés, gipszkartonozás, 
parkettázás, járólapozás, csempézés. Ingyenes 
felméréssel! Tel.: 06(70)623-2629
 Kémények bélelése, átépítése, belső mará-
sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20/264-7752

Egészség
 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs szakrende-
lőnkben (Vörösvári út 88-96.), vagy az ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-
20/595-3057

oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére, szaktanártól! Házhoz 
megyek! 06-20/9590-134
 Tanulj angolul könnyedén, eredményesen, 
beszédcentrikusan! Korrepetálás, érettségi, 
nyelvvizsga-felkészítés. Tel.: 06-20/439-6410
 Kémia és biológia tantárgyakból érettségire 
való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/203-2077

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porcelánt, 
bizsukat, könyveket, írógépet, varrógépet, szőr-
mét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, hagyatékot, 
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)544-0027
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat 
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 
06-20/425-6437
 Arany, ezüst, borostyán, korall, régi karóra, 
zsebóra felvásárlás készpénzben. Arany 6.000 
Ft/g-tól 18.000 Ft/g-ig, ezüst 200 Ft/g-tól 
1.000 Ft/g-ig. Bp.,V. k. Kígyó u. 4-6., Nyitva: 
10-15, Tel.: 06(1)792-1692, 06(20)340-7350
 Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő - múze-
umok számára is - készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőesz-
közöket, aranyakat, szobrokat, porcelánokat. 
Kiszállás díjtalan: 1/789-1693, 30/898-5720

 

régiség
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.:266-4154 Nyitva: H-SZ 10-17, Cs 10-19
 Exkluzív felvásárlás! Fazonarany-törtarany 
8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól, borostyán-korall 
5000 Ft/g-tól. Régipénz, érem, kitüntetés, ké-
peslap, karórák, Herend-Zsolnay. Teljes hagya-
tékot! V. Szent István krt. 25. 06-70/608-6082

ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Páty Nagyhegyen 320 négyszögöl zártkert 
szép környezetben faházzal 4,6 M forintért el-
adó. 06-70/296-9374
 Kórház utca és környékén 2 szobás, 50 nm 
körüli lakást keresek. Csak tulajdonos hívását 
várom! Tel.: 06-30/292-4072
 Pók utcai ltp-en 73 nm-es felújított lakás ki-
adó. Érd./képek: 06-30/269-7544
 S. O. S. 120 E forintig keresek kiadó lakást. 
Tel.: 06-70/949-4013
 Kiadó 65 m2 üzlethelyiség. 2 helyi ség-
+WC+öltöző kirakattal VI. ker. Szondi u. kö-
zelében. Tel.: 06-20/236-4687 

 Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozunk 
vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 0620-9-600-600
 30-40 m2-es lakást vásárolnék készpénzért 
tulajdonostól. Felújítandó is lehet. Tel.: 06-
70/610-3500

Állás
 Kiemelkedő jövedelemmel, bejelentett be-
tanított precíziós munka szorgalmas hölgy-
nek. Fényképes levelet a Pixelfix Kft., 1037 
Bp., Fehéregyházi út 19. sz. címre kérünk.
 Nagyforgalmú, III. ker. kifőzde gyakorlott 
konyhai dolgozót és pultost felvesz. Tel.: 06-
20/935-4578
 Szállodánk éjszakás recepcióst keres. El-
várások: recepciós gyakorlat, angol nyelv-
tudás, számítógépes ismeret. Pályakezdők, 
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Fényké-
pes önéletrajzokat a penzugy@alfaarthotel.hu 
e-mail címre várjuk. 
 Kft. takarítónőket keres Óbudára, kora 
hajnali 4 órás munkára. Tel.: 06-20/944-7289
 III. kerületi Társasház műszaki végzettsé-
gű, számlaképes gondnokot keres. Tel.: 06-
30/484-9303
 Pultost, konyhai kisegítőt keresünk. Alap-
bér 850-950 ft/óra. Bécsi úti étterem Tesco-
nál. Tel.: 06-30/581-5567
 Vasalónőket felveszünk III. kerületi köz-
pontunkba. Bejelentett munka, kedvező kö-
rülmények. Kereset 160-200 ezer Ft között. 
Érdeklődni: 06-30/313-5590
 Szentendrére keresünk azonnali kezdéssel 
könnyű fizikai munkára, egyedi betonburkola-
tokat készítő üzemünkbe megbízható férfit vagy 
nőt. Tel.: 06-70/321-0374, www.kaza.com
 Központi Statisztikai Hivatal számára ké-
szülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiz-
tos munkatársakat keresünk Budapest III. ke-
rületében. 06-30-631-5025, hr@statek.hu
 Békás-Ófaluban kerti munka! Heti egy al-
kalom, rugalmas időbeosztás, fizetés meg-
egyezés szerint. +36-30/197-0272.
 Takarító kollégát keresünk II. ker. (Batthy-

ány tér közelében) lévő iroda napi takarítására 
(18:30-21:30) T: 06-20/961-8366
 Tisztességes munkaadó keres takarító mun-
katársakat. Kiemelt, biztos fizetés minden hó-
nap 10-én. Budapesti bérlet térítése 100%-ban. 
Profi-Komfort Kft.: 06-30/537-9133
 Kutyasétáltatás! Békásmegyer hegyfelőli ré-
szén kutyasétáltatót keresek, szombat-vasárnapi 
napokra. Tel.: 06-30/481-0819, 06-1/2432-771

Egyéb
 Szellemi-lelki életvezetési és párkapcsolati 
tanácsadás. www.belsoero8.webnode.hu, tel.: 
06-30/492-3435

számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bő-
vítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06(30)857-2653

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.

Nyitva : H-P 10-18.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/

Kézilányt-hidegkonyhai kollégát ke-
resünk III. kerületi csapatunkba. Az új 
kolléga feladata a reggeli ételek készíté-
se és a cukrászok munkájának segítése. 
Kezdő cukrászok jelentkezését is várjuk. 
Kulturált munkakörnyezet, megbízható 
háttér, biztos megélhetés. Nettó 170.000-
200.000 Ft. Jelentkezését kérjük, hogy a 
cziniel@czinielcukraszda.hu-ra küldje 
el, illetve a 06-30/922-2913-ra várjuk.

Takarító-mosogató munkakörbe ke-
resünk kollégákat III. kerületi cukrász-
dába. Fizetés: nettó 170.000-200.000 
Ft. Napi 8 óra munka, a beosztás 1 hó-
napra előre elkészül, megbízható, sta-
bil háttér. Nincs éjszakázás, csak nap-
pali műszak. Jelentkezni a cziniel@
czinielcukraszda.hu e-mailben vagy a 
06-30/922-2913 telefonszámon lehet.

Irodavezető pozícióra keresem az utódo-
mat, mely szülési szabadság miatt fog meg-
üresedni. Nagy forgalmú cukrászdáról van 
szó, így a kihívás adott. Ha szereted a pörgést 
és a változatos munkakört, ahol fejlődésre és 
előrelépésre is van lehetőséged, akkor ne ke-
ress tovább! Akár azonnali kezdéssel keresem 
lelkes, minimum 3 év tapasztalattal rendelke-
ző utódomat. Kis létszámú irodában kell köz-
vetlen kapcsolatban működni üzletvezetőink-
kel, de az önálló munkavégzés is elengedhe-
tetlen a nagy létszámú személyzet koordiná-
lása miatt. Munkaidő hétfőtől péntekig teljes, 
8 órás munkaidőben, reggel 7:30-tól délután 
16 óráig. A munkakör sokrétű, irodai, mun-
kaügyi és könyvelési feladatokat is magába 
foglal. A vendéglátó tapasztalat előny, de nem 
feltétel. Nagyon várjuk az új lelkes munkatár-
sat vagy munkatársnőt vidám csapatunkba!
Fényképes önéletrajzodat a cziniel@czini-
elcukraszda.hu email címre küldheted el. 
Amennyiben többet szeretnél megtudni, ke-
resd Vicha Attilát a +36 30 9222 913-mas te-
lefonszámon.
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Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MsZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

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

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

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

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

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

Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi 
Központ rászoruló gyerekeit 
számos intézmény támogat-
ja a társadalmi felelősség-
vállalás jegyében. Ennek 
egyik kiemelkedő képviselő-
je az MVM Magyar Villamos-
művek Zrt.

Élményközpont
Az Andrássy Élmény-

központban található Fu-
ture Parkba biztosított 60 
belépőt az MVM Zrt. az 
intézménybe járó gyer-
mekeknek, ahol játéko-
san tapasztalhatták meg 
a kicsik a technika ha-
tását mind saját, mind a 
felnőttek életére. A tudo-
mányos játszótéren a raj-
zok szó szerint életre kel-
tek, hatalmas kivetítőn 
3D-ben láthatták a vilá-
got, amit nagyon élvez-
tek a résztvevők. Virtuá-
lisan beléphettek a termé-
szet világába, állatok, nö-
vények elevenedtek meg 
előttük a rajzaik alapján. 

Még a labdák is életre 
keltek és zenéltek a gye-
rekek keze alatt. Egyen-
súlyérzéküket is próbá-
ra tehették az ugróisko-
lában, építhettek saját vá-
rost is, mindezt persze já-
tékosan, sok-sok neve-
tés közepette. A szuper, 
élményalapú kikapcso-
lódás a gyermekek kre-
atív gondolkodását, kéz-
ügyességét, probléma-
megoldó képességét segí-
ti, amit a hétköznapi éle-
tükben és az iskolában is 
kamatoztathatnak majd.

adományozás 
másként

Az MVM Magyar Vil-
lamos Művek Zrt.-nél 
élen járnak a társadal-
mi felelősségvállalásban. 
Idén ötletes módját vá-
lasztották a jótékonyko-
dásnak. A cég saját dol-
gozóinak biztosított nyá-
ri gyermektáborába, és a 
nemrégen kialakított in-
tézményen belüli család-

barát irodába is a munka-
társak vitték a plüssöket, 
kirakókat, mesekönyve-
ket. Az így összegyűj-
tött és fel nem használt 
sok-sok játékot Óbudára, 
a Családsegítő Központ-
nak ajándékozták. Az 
MVM Zrt. évek óta az 
egyik legnagyobb és hű-

séges adományozója az 
Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédel-
mi Központnak. A szo-
ciális intézmény a gyer-
mekjóléti és családsegí-
tő szolgáltatásán túl, még 
a Gyermekek és Csalá-
dok Átmeneti Otthonát is 
működteti. A most kapott 

játékok a rászoruló gyer-
mekek karácsonyfája alá 
kerülnek majd. 

Az ünnepi, karácsonyi 
gyűjtésre már várják a ke-
rületi lakosok adományait 
az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi 
Központ dolgozói a Vára-
di utcai telephelyre.

Élményeket is lehet adományozni
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A hagyományok szerint érke-
zett idén ősszel is a VI. Óbu-
dai Bornapok szeptember 21-
23. között. A háromnapos 
bormustrán az érdeklődők 
válogatott hazai borokkal ta-
lálkozhattak és szakértő som-
melier segítségével mélyít-
hették el boros ismereteiket, 
miközben a zenei programok 
hamisítatlan fesztiválhangu-
latát élvezhették a Fő téren.

Tizenöt magyar borvi-
dék za matával, illa-

tával és bukéjával készült 
a 29 résztvevő hazai pin-
cészet „Budapest legkul-
turáltabb boros rendezvé-
nyén”, ahogyan maguk a 
borászok nevezik már évek 
óta az eseményt. A hagyo-
mányokhoz idén is hűek 

maradtak a szervezők, és 
a visszatérő nagy pincésze-
tek mellett bemutatkozási 
lehetőséghez jutottak még 
kevésbé ismert, de figyel-
met érdemlő borászatok is.

A Borkörképeken lehe-
tett ismerkedni a váloga-
tott hazai palackokkal: a 
„remekműveket” Káli Il-
dikó borszakértő, a Ma-
gyar Sommelier Szövet-
ség Tiszteletbeli Elnöke 
kalauzolásával kóstolhat-
ták végig a résztvevők. 

A borokat kísérő koncer-
tek sorában színpadra lépett 
a jazz és a swing világának 
több hazai képviselője. A 
borokat kísérő gasztrofala-
tok közt az Óbuda Burgert 
is megkóstolhatták a láto-
gatók.                         K. M. 

Borok és ritmusok

A tavalyi sikeres Őszi és Téli 
Játékfesztivál után idén volt 
már Tavaszi Játékfesztivál, 
és újra itt az Őszi! Október 
6-án, 10 és 18 óra között iz-
galmas és különleges játé-
kokat lehet tanulni a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeum (Korona tér 
1.) termeiben és udvarán. 

A homoludens.hu Egye-
sület játékmesterei 

mindenkinek segítenek a 
szabályok gyors elsajátítá-
sában. Az őszi napsütés-

ben biztosan jólesik majd 
a játékosoknak, hogy az 
udvaron szabadtéri játé-
kokkal frissülhetnek fel. 
Igazi családi program, 
ajándéksorsolásokkal, 
versenyekkel, játékbemu-
tatókkal. Ötéves kortól a 
szépkorúakig mindenkit 
várnak a szervezők.

Az Őszi Játékfesztivá-
lon kipróbálható társasjá-
tékok: játékkészítés, pa-
pírhajtogatás, papírrepü-
lő-készítés. Megismerhe-
tők a 2018-as őszi társas-

játék újdonságok, díjnyer-
tes játékok. Játékmestere-

ink - akik között sok kö-
zépiskolás diák, még az 

Óbudai Árpád Gimnázi-
umból és az Óbudai Gim-
náziumból is lesz – min-
den játékot örömmel 
megmutatnak, akár be is 
szállnak egy-egy játék-
ba. Még csocsózni is le-
het! Aki elfáradt, felfris-
sülhet az udvaron a sza-
badtéri játékokkal: több-
féle ütő és dobó játék vár-
ja az egész családot.

(A rendezvény a múzeu-
mi belépőt megvásárolva 
ingyenesen látogatható. 
Ráadásul III. kerületi la-
kosok számára ingyenes a 
belépés a múzeumba.)

Őszi Játékfesztivál 

A Biblia világa
Folytatódik az előadás-
sorozat az Óbudai Kul-
turális Központban „Pas-
sió, Jézus szenvedés-
története” címmel. A té-
ma iránt érdeklődőket 
keddenként 18.30 órá-
tól várják az előadók, 
Filep György és Kecs-
keméti János. (Belépő-
díj: 200 forint. Cím: San 
Marco utca 81.)

Új tagok 
felvétele 

A Hagyományőrző Né-
met Nemzetiségi Kó-
rusba és Tánccsoport-
ba új tagokat várnak. 
Egy-két próbát megér, 
hogy meghallgassák 
hogyan zajlik az élet a 
kórus- illetve a táncpró-
bán. (Jelentkezés a 06-
70-685-2122-es tele-
fonszámon.)

Fotó: Egri Dalma
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Eleink az őszelő szeptembert Szent 
Mihály havának nevezték, már ez is 
utal arra, hogy kiemelt jelentősége 
van a 29-ére eső napnak.  Ekkor van 
az őszi napéjegyenlőség is, és az 
úgynevezett kisfarsang ideje, vagyis 
a lakodalmak őszi időszaka, amely 
november 25-ig, Katalin napjáig tart. 

A termés betakarítása, az évi 
földműves munka látható 

eredményei szolgáltattak okot 
a vidámságra, mulatozásra az 
egykori falusi közösségekben. 
Vásárokat is rendeztek, ame-
lyeknek fontos volt a társadal-
mi, műveltségcserélő szerepük 
a kereskedelmi mellett. 

Gazdasági évforduló
Szeptember utolsó előtti nap-

jára, 29-ére esik Mihály napja, 
ami a régi mezőgazdasági élet 
egyik kiemelt időpontja volt. A 
gazdasági év fordulójaként tar-
tották számon egykor az állattar-
tók. Ez a nap volt ugyanis a pász-
torok elszámoltatásának, szegőd-
tetésének ideje, és ekkor hajtot-
ták vissza a legelőkről az állato-
kat. A Hortobágy környéki juhá-
szokat Mihály naptól Mihály na-
pig fogadták fel. Természetes hát, 

hogy ez a nap nagy jelentősé-
gűnek számított körükben, amit 
mulatságok, bálok szervezésével 
ünnepeltek meg. A cselédfogadás 
ideje is erre a napra esett. 

Kinek a napja? 
Szent Mihály arkangyalhoz 

kapcsolódik e nap. Ő a katoli-
kus hagyomány szerint egyike a 
hét főangyalnak. A mennyei ha-
dak vezére, és győztes harcosa. 
Jelképe a hatalmas kardja, amely-
lyel legyőz minden gonoszt, nagy 
az akaratereje, Istenhez való hűsé-
ge kikezdhetetlen. Emellett, Szent 
Mihály a túlvilágra érkező lelkek 
bírája és kísérője is. Ő az utolsó 
ítélet arkangyala, a keresztény ka-

tonák patrónusa. Oltalmára bízzák 
a halottat, amikor a Szent Mihály 
lova néven emlegetett ravatalra té-
ve utolsó útján a sírhoz kísérik. 

Női munkatilalom
Bizonyos női munkákat ti-

los volt elvégezni ezen a napon. 
Úgy tartották, aki ilyenkor mos, 
annak kisebesedik a keze, aki 
mángorol, annak egész évben 
dörögni fog háza felett az ég. 
Ettől a naptól kezdve már nem 
volt szabad az ágyneműt a sza-
badban szellőztetni. 

szüreti munkák
Egyes vidékeken Szent Mihály 

napján kezdődött el a szüret, ami 

egyszerre volt kemény munka és 
ünnep. Természetesen figyelem-
be vették az időjárási viszonyo-
kat, a szőlőfajtákat, ezért voltak 
olyan települések, ahol máskor 
kezdtek el szüretelni. A XIX. szá-
zadtól a városi vagy községi ta-
nács, illetve a hegyközségi elöljá-
róság határozott arról, mikor kez-
dődjön meg a szüret. A szüret-
hez, mint minden betakarító tevé-
kenységhez, számos termékeny-
ségi rítus kapcsolódott, melyek 
az emberek hite szerint elősegí-
tették a következő évi jó termést. 
Ilyen volt például, hogy a szüret 
végeztével lemetszették a szőlő-
vesszőket, és mindegyik tőke tö-
vére egy-egy szőlőszemet tettek.  
De a szüreten kívüli egyéb őszi 
munkák, mint a kukoricatörés is 
Mihály napján kezdődött. 

Jóslások, hiedelmek
Számos időjósló hiedelem fű-

ződik Szent Mihály napjához. 
Úgy vélték, ha ekkor éjszaka a ju-
hok és a disznók összefeküdtek, 
hosszú, hideg tél várható. Egyes 
vidékeken azt mondták, ha a fecs-
kék Szent Mihály napjáig nem 
keltek útra, úgy hosszú őszre le-
het számítani. Ha ilyenkor dör-
gött az ég, kemény telet jósol-
tak. Ugyancsak komoly telet vár-
tak, ha keletről fújt e napon a szél. 
Másutt azt tartották, Szent Mihály 
hozza el fehér lován a telet. 

Nincs Mihály napi étrend vagy menüsor, mint 
ahogy néhány ünnepnél kialakult ez a szokás.  
De mivel ez az állatokkal foglalkozók ünnepe is 
volt, sok hagyományos pásztorétel készülhetett, 
ahogy a vásárok miatt meg olyan fogások, ami-
ket előre el lehetett készíteni, és csak megmele-
gíteni, tálalni, ha megéheztek. Néhány ilyen re-
ceptet ajánlunk. 

Zöldségleves krumpli gombóccal
Hozzávalók: 4 db burgonya, 1 sárgarépa, 

1 petrezselyem, 2-3 marék zöldborsó, 1 ma-
rék kukorica, só, ételízesítő, pirospaprika. 
A gombóchoz: 3 db burgonya, só, 2-3 evő-
kanál liszt. 

Elkészítés: a burgonyát, sárgarépát, pet-
rezselymet meghámozzuk, mossuk, felap-
rítjuk. Egy nagy lábosba tesszük, hozzá-

adjuk a borsót és a kukoricát. Megsózzuk, 
megszórjuk ételízesítővel, felöntjük vagy 
másfél liter vízzel. Felforraljuk, közepes 
lángon főzni kezdjük. A gombóchoz meg-
főzzük a burgonyát, meghámozzuk, majd 
összetörjük. Megsózzuk, hozzáadjuk a lisz-
tet. Összedolgozzuk, a masszából kis gom-
bócokat gyúrunk. Amikor a zöldségek félig 
megfőttek, beletesszük a levesbe a gombó-
cokat, és addig főzzük, míg meg nem puhul. 

Sertéspörkölt
Hozzávalók: 1 kg sertéscomb vagy lapoc-

ka, 4 fej vöröshagyma, 3-4 gerezd fokhagy-
ma, 2 db paradicsom, 2 db paprika, étolaj 
vagy zsír, só, őrölt kömény, 2-3 teáskanál 
pirospaprika, 1 teáskanál gulyáskrém. 

Elkészítés: a húst megmossuk, kockákra 
vágjuk. A hagymát apróra, a paprikát, pa-
radicsomot kockákra vágjuk. A zsiradékon 
megdinszteljük a hagymát, hozzáadjuk a 

zúzott fokhagymát, a paprikát és a paradi-
csomot. Megszórjuk köménnyel, pár per-
cig együtt pároljuk. Rátesszük a húst, és ad-
dig pároljuk, míg a saját levét kezdi elfőni. 
Megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk 
a gulyáskrémet, egy kevés vizet, és készre 
pároljuk. Galuskával, vagy tarhonyával, sa-
vanyúsággal tálaljuk. 

Mihály napi cipó
Hozzávalók: 760 gramm liszt, 40 gramm 

élesztő, 76 gramm cukor, 7,6 gramm só, 2 
kupak vaníliaaroma, 2 tojás, 360 ml tej, 5 
dkg mazsola. 

Elkészítés: a tejben megfuttatjuk az élesz-
tőt, majd összegyúrjuk a többi hozzávaló-
val. Jól kidagasztjuk, és vagy egy órán át 
kelni hagyjuk a tésztát. Utána 16 felé vág-
juk, kis zsemléket formázunk belőlük, elő-
melegített sütőben, 200 fokon mintegy ne-
gyedóra alatt megsütjük. 

Pásztorételek

Mihály napi szokások, hagyományok

Néhol a szüret kezdete
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Rejtvényünkben Tóth Árpád: Szeptemberi szonett című ver-
séből idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függőleges 38. so-
rokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betűk: E. S. T. A.). 14. Jó-
fej srác, névelővel. 15. Új árat ad. 16. 
Pénzt tart. 17. Svéd és belga autók je-
le. 18. I. R. R. 19. I. Q. 20. Uránium, 
kálium és einsteinium vegyjele. 21. 
Kis híján lakásbeli nyílászáró. 23. Ki-
lo egyneműi. 24. Nyiss szájat. 25. Ká-
lium, protaktinium és vanádium vegy-
jele. 27. Nemzeti Bajnokság. 29. Nagy-
szerű ló. 31. Gabonát betakarítja, régie-
sen. 33. Tréfás apa. 35. … Flórián, szí-
nészünk, névelővel. 37. Palánta része! 
38. Átkarolja. 40. Névelős orosz uralko-
dók. 42. Jódok. 43. Holland, norvég és 
német autók jele. 45. Taxis váltótárs. 47. 
Néma zakó! 49. Anion társa, névelővel. 
51. Honlapban van! 53. Egyházfi. 55. 
Maszk része lehet. 56. Lehullat. 58. Bu-
ta. 60. Lábbal odaütő.
FÜGGŐLEGES: 1. Amerikai hordozó-
rakéta. 2. Jutából készül. 3. Egyik ban-
kónk. 4. Déli városunk. 5. T. P. A. 6. Ki-
ejtett mássalhangzó. 7. Titokzatosság. 8. 
Egyik madarunk. 9. Rápakol. 10. Nehéz-
ség. 11. Szák belseje! 12. Érinti. 13. Nyi-
las Misi kapta. 18. Olasz és belga autók 
jele. 21. … Bernadett, színésznőnk. 22. 
Sertéshús rész, fordítva. 24. Tantál vegy-
jele. 26. … Kilmer, amerikai színész. 28. 
Egyik irány. 29. Szemhéjon van. 30. Tő-

le lefelé szórja a port. 32. Vidék. 34. Angol toll. 36. Észak-afrikai vá-
ros. 38. Az idézet másik fele (zárt betűk: S. M. U. J.). 39. Mégjob-
ban. 41. Puha fém. 44. Éneke. 46. USA űrhajós a kezdeti időkből. 48. 
I-vel a végén orosz tenger. 50. Állóvíz. 51. Közel az angoloknál. 52. 
Becsukható szerkezet. 54. Táp betűi keverve. 56. Megkevert lap! 57. 
Tartóeszköz. 59. Az ozmium vegyjele. 61. Utóirat rövidítése angolul.

Őszi vers

Közel 250 gyerek vett részt a 
Ganz Ifjúsági Műhely nyári tá-
boraiban. Kövesdy Csaba mű-
helyvezető lelkesen számolt be 
a népszerű foglalkozásokról.

Napközi jellegű tábo-
runkban 10 mun-

kanapon át 250 gyerek 
és ifi gyűlt össze. A mű-
helyfoglalkozásokon az 
idő nagy részében mo-
dellezéssel és elektroni-
kai, úgynevezett KIT-ek 

kipróbálásával tölthették 
az időt. Napközben tar-
tottunk ebédszünetet is, 
és a koncentrált feladat-
megoldásokat bújócská-
zással, focizással, számí-
tógépezéssel törtük meg. 
A nap végén mindenki 
segédkezett a műhely ki-
takarításában. 

A fő célkitűzésünk az 
volt, hogy a gyerekek tar-
talmasan, egyúttal baleset-
mentesen töltsék a nyári 

szünetet. Utóbbi tervünket 
is siker koronázta, köszön-
hetően a balesetmegelő-
ző foglalkozásoknak, me-
lyeket az ifi vezetők tar-
tották. Olyan elfoglaltsá-
got sikerült biztosítanunk 
a fiatalabb korosztálynak, 
melynek során az elektro-
nikával, a modellezéssel 
és a műszaki tudományok-
kal ismerkedhettek. Szé-
pen haladtunk, folytató-
dott a 6 méteres terepasztal 
készítése-szépítése. A mo-
dellezők motoros hajókat 
és vitorlázó repülőket is 
építettek, így készülhetett 
el 20 „Equator” hajómo-
dell, ugyanennyi „Kon-Ti-
ki” tutaj, vitorlás repülő és 
gumimotoros repülőgép. 
Az önkormányzattól ka-
pott kétszer 150 ezer forin-
tot a modellek alapjainak 
vásárlására, meleg ételre, 
üdítőre és kekszre fordítot-
tuk. A támogatást ezúton 
is köszönjük, hiszen e nél-
kül nem tudtuk volna meg-
szervezni a nyári tábort.

Az elektronikai szak-
kör tagjai elkészítették a 
modell vasút elektronikai 
csatolását. Negyven gye-
rek készített szúnyogriasz-
tó áramkört és kerékpár-
ra erősíthető LED - lám-
pát. Összegezve: a nyári 
táborok megvalósításával 
a szervezők messzemenő-
kig elérték kitűzött céljai-

kat. Hasznos és kellemes 
elfoglaltságot nyújtottak 
a gyerekeknek, akik kul-
turált körülmények közt 
gyarapították kézügyessé-
güket és műszaki tudásu-
kat, melyeket a számukra 
előnyös ifjúsági közegben 
tehették, jól képzett, sok-
oldalú szakemberek segít-
ségével.                          sz

Hajó, repülő, terepasztal is készült Várják az új tagok jelentkezését!
Folyamatosan várják az új tagok jelentkezését: 7 
éves kortól modellező (hajó, vonat, repülő), 12 éves 
kortól elektronikai foglalkozásokra. A tanulók elsajá-
títhatják a technikai alapismereteket. Jelentkezni a 
helyszínen, telefonon és e-mailben is lehet, Kövesdy 
Csaba műhelyvezetőnél. (Cím: Hímző utca 11. Bejá-
rat az épület hátsó része felől. Telefonszám: 06-30-
330-5117. E-mail: kovesdycsaba@gmail.com.)
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Hahota
Az egérke és az elefánt 
találkozik: - Hány éves 
vagy te elefánt, hogy 
ilyen nagyra nőttél?
- Kettő.
- Én is – mondja az 
egérke – csak két hétig 
beteg voltam. 

* * *
- Doktor úr, csináljon va-
lamit a feleségemmel - 
könyörög a férj a pszi-
chiáternek. - Nem bí-
rom tovább! Harminc 
macskát tart a lakás-
ban. El tudja képzel-
ni, micsoda bűz ez be-
zárt ablakok mellett? 
- Miért nem nyit ablakot? 
– kérdi a pszichiáter.
- Hogyisne, hogy mind 
a kétszáz galambom el-
repüljön? 

* * *
Az ifjú férj hazaér a 
mun kából, és felesé-
gét a konyhában találja. 
Kérdezi a feleségét: - 
Mit főzöl?
- Még nem tudom. Ha 
ilyen híg marad, akkor 
krumplilevest, ha sűrűbb 
lesz, akkor paprikás 
krumplit, ha viszont oda-
ég, akkor sült krumplit. 

Bárki próbára tehette magát 
a második Korzó Drónfeszti-
válon, ezúttal az óbudai Au-
chan parkolójában szeptem-
ber 15-én. 

Többek között drón-
simogató és e-sport 

sarok is várta az érdek-
lődőket, akik izgulhat-
tak a Tesla és a drónok 
gyorsasági csatáin is. A 
drónozás népszerűsé-
ge évek óta töretlen, mi 
sem bizonyítja ezt job-
ban, hogy épp az elmúlt 
hetekben lépte át a 100 
ezres lélektani határt a 
Magyarországon eladott 
drónok száma.

A rendezvényen a Drón-
sátor egész nap biztonságos 
körülmények között várta 
már a legkisebbeket is, akik 
elsajátíthatták a drónozás 
alapjait, a magabiztosabb 
pilóták pedig ügyességi pá-
lyákon tesztelhették tudá-
sukat. A különböző interak-
tív programok és verseny-
számok mellett látványos 
drónbemutatóval is készül-
tek a szervezők.

A Korzó Drónfesztivál-
ra idén több mint ezren 
látogattak ki, de érdemes 
lesz a Korzó programkí-
nálatát figyelni a közel-
jövőben is, hiszen a gyer-
mekes családok számos 
izgalmas rendezvényre 
számíthatnak az ország 
más Korzóin is.           k.

Drónfesztivál a parkolóban

A rajongók nagy örö-
mére, Óbudára is 

ellátogatott Terence Hill 

szeptember közepén. A 
színész legújabb filmjét, 
a Nevem: Thomast nép-

szerűsítette Budapesten. 
A városrész egyik étter-
mében stílszerűen hagy-

más babot 
és pisztá-

ci a fagylaltot szolgáltak 
fel vendégüknek, aki mo-
toros találkozón is részt 
vett. Sokak kedvence azt 
mondta: meleg szívű, 
kedves emberek a ma-
gyarok.                          sz

Óbudán járt Terence Hill

Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapataik, vagy versenyzőik 
eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót és küldjék 
el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre!
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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 • 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

Maya Virág-Ajándék
Új virágüzlet nyílik Békásmegyeren!

Nyitás: 2018. október 10.
Cím: 1039 Budapest, Víziorgona u. 4.

Vágott és cserepes virágok nagy választéka
Alkalmi csokrok, koszorúk készítése
Esküvők, rendezvények lebonyolítása

Ajándéktárgyak, desszertek, ajándékbor
Nyitva a hét minden napján!

Rendelésfelvétel: 20/270-7470, 20/457-2663

A Hősök terén ünnepelték a Magyar 
Vívó Szövetség rendezésében a Ví-
vás Világnapját szeptember 8-án. 

A világnapi flashmob ren-
dezvényen természetesen 

az óbudai sportolók sem hiá-
nyoztak. A III. kerületi egye-
sület, a Metropolis Vívó Club 
mellett olimpiai bajnokok, vi-
lágbajnokok, korosztályos vá-
logatottak és a legfiatalabbak 
részvételével, több mint öt-
száz, fehérbe öltözött vívó nép-
szerűsítette bemutatójával a ví-
vást. A vívás szeretetéből adó-
dóan, így nem is volt kérdéses, 
hogy a Metropolis Vívó Club 
Egyesület elnöke, Fodor Ken-

de is büszkén fogott ismét kar-
dot a nemes cél érdekében, me-
lyet legutóbb az athéni olimpi-
án tett meg. 

Csampa Zsolt, a Magyar Ví-
vó Szövetség elnöke bejelen-
tette, hogy terveik szerint jövő-
re itt, a Hősök terén rendezik a 
budapesti, olimpiai kvalifikáci-
ós világbajnokság döntőit.

Vívó villámcsődület

Keleti szőnyegek 
tisztítása és javítása 

háztól-házig. 

Tel.: 06-1/617-2525, 
vagy 06-70/600-4945.

Koltai Lajos életmű válogatás
A Kossuth- és Balázs Béla-díjas, érdemes művész, opera-
tőr, rendező Koltai Lajos – aki idén lett Óbuda-Békásmegyer 
díszpolgára – életművéből láthatnak válogatást az érdeklődők. 
Négy hónap – négy film az ART-filmklubban, az Esernyősben. 
Műsoron a Találkozás Vénusszal című angol-japán-amerikai 
vígjáték (1991) október 3-án 18 órai kezdettel.




