
Szeptember 6-8. között rendezik az 
Óbudai Kézműves Sörök Fesztiválját 
(Kisüzem) a Fő téren programokkal.

A Boldog Sándor István Parkban tart-
ják augusztus 31-én a Családi Sport- 
és Egészségnapot szűrővizsgálatokkal.

Hagyományos őszi takarítási heteket 
szervez szep tember 9. és október 5. 
között az önkormányzat.

XXV. év fo lyam 16. szám • Meg je le nik két he ten te 40 ol da lon, 73.000 példányban • 2019. augusztus 28.
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Sörfesztivál Sport- és egészségnap Takarítsuk ki Óbudát!
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AQUINCUM • ARANYHEGY • BELSŐ-ÓBUDA • BÉKÁSMEGYER • BÉKÁSMEGYER-ÓFALU • CSILLAGHEGY • CSÚCSHEGY • FILATORIGÁT • HÁRMASHATÁR-HEGY • KASZÁSDŰLŐ • MÁTYÁSHEGY
 • MOCSÁROSDŰLŐ • HAJÓGYÁRI-SZIGET • REMETEHEGY • RÓMAIFÜRDŐ • RÓMAI-PART • SOLYMÁRVÖLGY • TÁBORHEGY • TESTVÉRHEGY • TÖRÖKKŐ • ÚJLAK • ÜRÖMHEGY

Új bérlakások építését tervezi az önkormányzat 

Hékás-Békás – Csobánka tér 08.31.                        Programajánló a 27. oldalon

Új vezetés, megújult arculat 
az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetem mára a magyar felsőoktatás meghatározó 
szereplője, egyben hazánk vezető, műszaki képzést nyújtó, gya-
korlatorientált intézménye, ahol szeptembertől több mint három-
ezer-kétszáz hallgató kezdheti meg tanulmányai t. Az egyetemet 
július 15-től új vezetők irányítják, ezzel párhuzamosan az óbudai 
felsőoktatási intézmény arculatát is megújította.     Folytatás a 12. oldalon

Tavasszal elindult és mostanra lezárult az önkormányzat bérlakásépítési programját megalapozó tanulmányterv kidolgozásának I. fázisa. A mintegy 
150-200 lakás az Ideiglenes Piacnak helyet adó területen épülhet meg                                                                                                               Folytatás a 3. oldalon

Illusztáció

Szépkorúak képzése
Ősszel ismét elkezdődik a Nyugdí-
jasok Óbudai Akadémiája rendez-
vény-sorozat XVII. féléve. A méltán 
népszerű képzés a III. kerületi önkor-
mányzat és a békásmegyeri Milton 
Friedman Egyetem közös oktatási 
programja időseknek. Felhívás a 6. oldalon

Bringásreggeli
Már lehet regisztrál-
ni az augusztus 30-
ai Bike & Breakfast in-
gyenes rendezvény-
re, melyet hátom hely-
színen tartanak.

Felhívás a 35. oldalon
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Augusztus 17-én nyitott ki 
utoljára az Ideiglenes Piac. 
Augusztus 21-től az működő 
kereskedők a Békásmegyeri 
Piac új csarnoka mellett, az 
építkezés felőli oldalon vár-
ják a vásárlóikat a megszo-
kott kínálatukkal.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata a Bé-

kásmegyeri Piac és Kö-
zösségi Tér építése során 
nagy hangsúlyt fektetett 
arra, hogy mind a vá-
sárlók, mind a kereske-
dők szempontjából a ki-
vitelezés a lehető legke-
vesebb kényelmetlenség-
gel járjon. Ennek érdeké-
ben nyitotta meg kapu-
it a Pünkösdfürdő utca – 
Hatvany Lajos utca sar-
kán az Ideiglenes Piac.

A Heltai Jenő téri új 
épület átadását követően, 
a régi csarnok bontásának 
befejezése után már nincs 

akadálya, hogy az őster-
melők és az egyéb élel-
miszert, virágot, háztar-
tási cikkeket forgalmazó 
kereskedők az új csarnok 
keleti oldalán, a vásárlók 
számára könnyen megkö-
zelíthető helyen várják a 

visszatérő és új vevőiket. 
Ez könnyebbséget jelent a 
vásárlóknak és az árusok-
nak egyaránt. A most fel-
állított pavilonok a Békás-
megyeri Piac és Közössé-
gi Tér fejlesztés II. ütemé-
nek befejezéséig hátralévő 

hónapokra adnak otthont a 
kereskedőknek. Az árusok 
a még épülő szárnyban 
foglalhatják majd el vég-
leges üzlethelyiségeiket.

A Békásmegyeri Piac és 
Közösségi Tér kialakítása 
a vállalkozói piac bontá-

sával vette kezdetét. Ezen 
a területen épült meg a 
188 férőhelyes mélyga-
rázs, valamint az új vásár-
csarnok épülete. Ezt ápri-
lisban vehették birtokba a 
vásárlók.

Az új csarnoképület át-
adásával lezárult a beruhá-
zás első üteme. A második 
ütemben a régi épületet le-
bontása befejeződött, ezen 
a területen kerül kialakítás-
ra az árkádos árusító rész, 
valamint a közösségi tér. 
A Heltai Jenő tér megúju-
lása is folyamatos: új hul-
ladékgyűjtőkkel, utcabú-
torokkal, kerékpárolókkal 
és növények telepítésével 
szépül tovább a terület.

Az Ideiglenes Piac te-
rületére az önkormány-
zat a képviselő-testületé-
nek döntése értelmében 
egy bérlakás-koncepció 
tanulmánytervét készít-
teti el.

A Heltai Jenő térre költözött az Ideiglenes Piac

Fotó: Antal István

A Szentendrei út Mátyás ki-
rály út és Pünkösdfürdő ut-
ca közötti szakaszán au-
gusztus 21-én elkezdődtek a 
felújítási munkák. 

A korábban tervezett, 
július 22-i munka-

kezdés elhalasztása óta 
a feladatokat átszervez-
ték, és a helyzet teljes kö-
rű tisztázásáig az út menti 
zöldfelületeket a munka-
folyamatok nem érintik, a 
kivitelezés jelenleg a köz-
úti útfelületre és a kivál-

tásra váró vízvezetékekre 
szorítkozik.

Az út és a járda közöt-
ti területen csak a vízve-
zeték ingatlanok felé tör-
ténő bekötésekor dol-
goznak majd, ez azon-
ban a meglévő fákat szin-
tén nem érinti. A fák ki-
vágásával kapcsolatban 
kialakult helyzet elhúzó-
dása miatt az eredeti ter-
vek szerinti járdaátépítés, 
parkolóépítés és a köztük 
lévő zöldfelületek rende-
zése egyelőre nem kezdő-

dik el. A kivágásra szánt 
fák állapota – ahogy fo-
tón  látható – mutatja, 
hogy azok hosszútávú 
megtartása nem lehetsé-
ges. Amennyiben a fel-
újítás a zöldfelület rende-
zése nélkül készülne el, 
a fák eltávolítása néhány 
év múlva mindenképpen 
szükséges lenne, a Szen-
tendrei út felújítása pedig 
teljeskörűen nem készül-
hetne el. A BKK sajná-
latosnak tartaná, ha nem 
történhetne meg a Szen-

tendrei út területrende-
zése, a járdák átépíté-
se és egyes szakaszain a 
balesetveszély elhárítá-
sa, a parkolók létesítése, 
a kapubehajtók felújítá-
sa, melyek megvalósítása 
meggyőződésünk szerint 
az ott lakó polgárok élet-

minőségének jelentős ja-
vulását eredményezi – ol-
vasható a Budapesti Köz-
lekedési Központ közle-
ményében.

Mint arról korábban be-
számoltunk, a munkála-
tok egy óbudai lakos fel-
jelentése miatt nem kez-
dődhettek meg az erede-
tileg kitűzött időpontban.

Fotó: Antal István

Elkezdődött a Szentendrei út felújítása
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Folytatás az 1. oldalról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata év-
ről évre különböző módon támogatja a ke-
rületiek, köztük a fi atalok lakhatását. Az el-
múlt 5 évben lakáspályázat útján összesen 
480 lakást biztosított kerületben élőknek, 
amelyből 240 lakásba fi atalok költözhet-
tek be. További több száz óbudai családnak 
lakbértámogatással sikerült javítani az élet-
körülményein és lakhatási problémáin. Az 
önkormányzat felismerve azt a tényt, hogy 

a kerület egyre vonzóbb a fi atalok számá-
ra úgy döntött, hogy a Pünkösdfürdő – Hat-
vany Lajos utcák találkozásánál lévő, mos-
tanáig az Ideiglenes Piacnak helyt adó terü-
letre, mint a majdani bérlakások lehetséges 
helyszínére tanulmánytervet készíttet bérla-
kások építésére.

A munka két fázisban készül. Augusztus-
ra zárult le a „megalapozó tanulmány és ja-
vasolt stratégia” munkarész kidolgozása. 
Ez a szűkebb és tágabb lakáspiaci és lakás-

politikai helyzet áttekintésével, jó példák 
bemutatásával, a helyszínre vonatkozó épí-
tési sajátosságok (pl. szabályozás) vizsgála-
tát tartalmazza, illetve nagyvonalakban be-
építési verziókat is felvázol. A megalapozó 
tanulmányterv szerint a területen 150-200 
lakás is építhető.

Ezt követően, a második fázisban készül 
el a bérlakás építés lehetőségét tartalmazó 
részletes fejlesztési program. Ez előrelátha-
tólag az év végére (december 31.) készül el.  

Új bérlakások építését tervezi az önkormányzat

A Hajógyári-szigeten rendezett Sziget Fesztivál zaj-
szintje többször is átlépte a megengedett határ-

értéket az önkormányzat hivatalos mérései alapján. A 
rendezvény a III. kerület közigazgatási területén talál-
ható, ezért Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ön-
kormányzati hatósági eljárást kezdeményezett és bír-
ságot szab ki.

A rendezvénnyel kapcsolatban idén már a koráb-
bi évekhez mérten is jelentősebb számú lakossági pa-
nasz érkezett. Emellett lakossági bejelentések szerint 
az elmúlt éjszakákon tűzijáték hangját is hallani le-
hetett – ennek kapcsán az önkormányzat a tűzijáté-
kot engedélyező hatósághoz, a Budapesti Rendőr-fő-
kapitánysághoz fordul. A szilveszteri eseményekhez 
kapcsolódó tűzijátékon kívül Bús Balázs polgármes-
ter nem támogat semmiféle tűzijátékot a kerületben, 
elsősorban az itt élők nyugalma valamint a háziálla-
tok védelme érdekében.

A zajhatárérték megsértése miatt bírság a Szigetnek
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Lapzártakor érkezett: az augusztus 23-ai rendkí-
vüli képviselő-testületi ülésen a kedvezményes 
burgonyavásárlási akció folytatásáról és a társas-
házak felújítási pályázatainak, valamint hitelfelvé-
telének könnyítéséről döntöttek a képviselők.

B ús Balázs polgármester előterjesztésé-
nek köszönhetően 2019-ben is folyta-

tódik az önkormányzat kedvezményes bur-
gonyavásárlási akciója. A képviselők meg-
szavazták az októberi vásárhoz szüksé-
ges pénzügyi forrás elkülönítését a kerü-
let költségvetésében. A döntés értelmében 
az elmúlt 20 évhez hasonlóan Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata 18 ezer 20 ki-
lós, zsákos burgonyát értékesít kedvezmé-
nyes áron a kerületben állandó lakóhellyel 
rendelkező nyugdíjasok, valamint a szociá-
lisan rászorulók számára.

A képviselő-testület módosította a társas-
házak felújításának pénzügyi támogatásáról 
szóló önkormányzati rendeletet. Az új jog-
szabály biztosítja, hogy a pályázatokra ren-
delkezésre álló forrás hatékonyabban fel-
használható legyen, és 
több pályázó kaphas-
son támogatást, mint 
a korábbiakban. Az új 
rendelet szövege sze-
rint a 12 lakásosnál ki-
sebb társasházak ese-
tén az egy lakásra jutó 
támogatás összege mi-
nimum 50 ezer forint, 
maximum 80 ezer fo-
rint, a 12 lakásosnál na-
gyobb társasház esetén 
az egy lakásra jutó tá-
mogatás vonatkozásá-
ban sem minimum, sem 
maximum összeg nem 
határoztak meg.

A III. kerületi ön-
kormányzat és vala-
mely hazánkban mű-
ködő nagy kereskedel-
mi bank együttműkö-
désének lehetőségéről 
is döntöttek a képvise-
lők. Egy jövőbeni meg-
állapodás lehetővé teszi 
majd, hogy az állami 
kamattámogatott köl-
csönt kiegészítve a ke-
rületben bejegyzett tár-
sasházak és lakásszö-
vetkezetek kamattámo-
gatott felújítási hitel-
hez jussanak az önkor-
mányzat jóvoltából is.

A támogatott hitel-
összeget a következő 
felújítási és korszerű-
sítési munkálatokhoz 
vehetők majd igénybe: 

személyfelvonó, lift felújítása; kerekesszé-
ket, babakocsit befogadó akadálymentes 
lift beépítése, felújítása; tető, tetőszerke-
zet, födémek, kémények teljes vagy részle-
ges felújítása; függőfolyosók, erkélyek tar-
tószerkezeteinek felújítása; az épület fő tar-
tószerkezeti elemeinek felújítása, alap meg-
erősítése, talajvíz elleni védelem, lépcső-
ház, egyéb közös használatra szolgáló he-
lyiségek teljes vagy részleges felújítása; az 
alapító okirat szerint közös tulajdonban lé-
vő épületgépészeti berendezések és veze-
tékhálózatok-különös tekintettel a gázveze-
ték rendszer- teljes vagy részleges felújítá-
sára, korszerűsítésére (a központi antenna, 
a kaputelefon és a kábel tv berendezéseinek 
és vezetékhálózatának kivételével), hom-
lokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az 
együtt jár az épület hőszigetelésének javí-
tását vagy a baleset megelőzést célzó mun-
kálatokkal, felszíni csapadékvíz elvezetése, 
napkollektor és/vagy napelem rendszerek 
telepítése, villámvédelem.

A tervek szerint az önkormányzat két le-
hetséges módon nyújthat-
na támogatást a társashá-
zak banki hitelfelvételé-
hez. Az egyik lehetőség a 
társasházak által igényelt 
hitelek biztosítása óvadé-
ki betét letétbe helyezésé-
vel a hitel futamidejének 
idejére, a másik lehetőség 
pedig a hitelösszeg ban-
ki kamata egy részének át-
vállalása. Az együttműkö-
dés jelentősen megkönnyí-
tené a társasházak épület-
állományának folyamatos 
felújítását, korszerűsítését, 
melyre az önkormányzat 
mindig is kiemelt fi gyel-
met fordított.

A kiemelt fi gyelmet tá-
masztja alá az is, hogy az 
önkormányzat minden év-
ben 3 pályázati formát hir-
det meg a társasházak szá-
mára. Az első az általános 
társasház felújítási pályá-
zat, melynek része az élet-
veszély elhárítási pályázat 
is, a második a zöldfelü-
let gondozási pályázat, va-
lamint az energetikai kor-
szerűsítésre vonatkozó pá-
lyázat.

A pályázatok népszerű-
sége évről évről egyre nő, 
mely azt mutatja, hogy van 
létjogosultsága a meglévő 
pályázati lehetőségek ki-
szélesítésének, melyre a jö-
vőbeni banki együttműkö-
dés jelentős hatással lehet.

Hatékonyabb forrásfelhasználás társasházi felújításokra

Ismét burgonyavásár októberben

Fotó: Egri Dalma

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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Az a választópolgár, aki augusztus 23-áig nem 
kapta meg a szavazóköri névjegyzékbe vételről 
szóló értesítőt, esetleg megrongálódott vagy 
elveszett a III. kerületi Választási Irodánál (III. 
kerület Fő tér 3. földszint) új értesítőt igényelhet. 
Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazás-
nak.
Az ajánlások gyűjtése 2019. augusztus 24-étől 
indult.
Jelöltajánlással kapcsolatos tudnivalók:
• Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a vá-
lasztáson a választókerületben választójoggal 
rendelkezik.
• Jelöltet csak az a választópolgár ajánlhat, aki-
nek lakcíme a választókerületben van. Ameny-
nyiben a választópolgár lakóhelye mellett be-
jelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, és 
úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén szeretne 
szavazni, akkor az átjelentkezés után a beje-
lentett tartózkodási helye szerinti választóke-
rületben ajánlhat jelöltet.
• Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó 
választópolgár nevét, személyi azonosítóját 
(lakcímkártyán szereplő tizenegy jegyű szám, 
régi elnevezése személyi szám), magyarországi 
lakcímét (település, utca, házszám). Az ajánló-
ívet az ajánló választópolgárnak saját kezűleg 
kell aláírnia.
• Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
• Egy választópolgár egy jelöltet csak egy aján-
lással támogathat, a további ajánlásai érvényte-
lenek.
• Nemzetiségi jelöltet csak az a választópolgár 
ajánlhat, aki az adott nemzetiség névjegyzék-
ében szerepel.
• Ajánlás nem vonható vissza.
A nemzetiségi választáson választó, aki a 
nemzetiségi névjegyzékben szerepel.  A nem-
zetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni 
azt a magyar állampolgárt, aki
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán szavazati joggal rendelke-
zik,
b) törvényben meghatározott (bolgár, görög, 
horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, 

ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzeti-
séghez tartozik, és
c) e nemzetiséghez tartozását a törvényben meg-
határozott tartalommal és a meghatározott eljá-
rási rendben megvallja.
Nemzetiségi névjegyzékre vétel iránti kére-
lemnek legkésőbb 2019. szeptember 27-én 
16.00 óráig kell beérkeznie a Választási Iro-
dára.
Azoknak a nemzetiségi választópolgároknak, 
akik a korábbi választások során már kérték 
nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételüket, 
nem kell újra kérelmet benyújtaniuk. Az NVI ál-
tal megküldött értesítőn meggyőződhetnek arról, 
hogy szerepelnek-e a nemzetiségi névjegyzéken.
Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség 
névjegyzékében szerepelhet.
A választópolgárok hány szavazólapon adhat-
ják le szavazatukat: 
A helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán három szavazólap lesz, 
melyen főpolgármester, polgármester és helyi 
önkormányzati képviselő jelöltekre adhatják 
le szavazataikat. 
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő válasz-
tópolgárok – a szlovén nemzetiségi választó-
polgárok kivételével –további három nemze-
tiségi szavazólapot kapnak, melyen települési, 
területi és országos képviselőt választanak. A 
szlovén nemzetiségi választópolgárok további 
egy – a szlovén nemzetiség országos jelöltjei-
nek – szavazólapját kapják, azért, mert a tele-
pülési és területi választás feltételei nem telje-
sültek.
Fogyatékossággal élő választópolgárok segí-
tése:
A fogyatékossággal élő választópolgár a követ-
kező segítséget igényelheti választójogának gya-
korlása érdekében:
• Braille-írással ellátott szavazósablon alkal-
mazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás 
szavazás során. Az erre vonatkozó kérelemnek 
legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig kell 
beérkeznie a Választási Irodára.
• akadálymentes szavazóhelyiség igénybevétele 

kérelem alapján - az akadálymentes szavazókö-
röket külön  táblázat tartalmazza. 
 Névjegyzéket érintő kérelem benyújtható
a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu 
hivatalos honlapján on-line, továbbá levélben a 
III. kerületi Választási Iroda 1033 Budapest, Fő 
tér 3. címre, személyesen: 1033 Budapest, Fő tér 
3. földszint (H: 8.00-18.00, K-CS: 8.00-16.30, 
P:8.00-16.00)
Felhívjuk a választópolgárok fi gyelmét, hogy a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek, valamint a nemzetiségi képviselők válasz-
tásán, az országgyűlési és az európai parlamenti 
választásoktól eltérő szabályok vonatkoznak 
egyes választási cselekményekre:
• csak magyarországi lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok szavazhatnak (Magyarország 
külképviseletein és levélben nem lehet szavazni)
• átjelentkezési kérelem 2019. június 26-áig 
bejelentett és legalább 2019. október 13-án 
érvényes tartózkodási helyre kérhető (átje-
lentkező választópolgárok számára nincs kijelölt 
szavazókör, szavazataikat a tartózkodási cím 
szerinti szavazókörben adhatják le)
• mozgóurna kérelem lakóhelyre, átjelentke-
zési kérelem esetén bejelentett érvényes tar-
tózkodási helyre, illetve a lakóhely vagy be-
jelentett érvényes tartózkodási hely szerinti 
szavazókör területéhez tartozó címre igényel-
hető (így a lakcímtől eltérő szavazókör területén 
lévő egészségügyi intézményben történő szava-
zásra nincs lehetőség)
• nemzetiségi választópolgárok számára nincs 
külön kijelölt szavazóhelyiség, a nemzetiségi 
jelöltekre is a lakóhely vagy átjelentkezési 
kérelem alapján a tartózkodási hely szerinti 
szavazókörben adhatják le szavazataikat
A választásokkal kapcsolatos további informá-
ció található a választások hivatalos honlapján 
(www.valasztas.hu) és az önkormányzat honlap-
ján (www.obuda.hu).
Budapest III. kerület Egyéni Választókerüle-
teihez tartozó szavazókörök, a szavazóhelyi-
ségek címei (zölddel jelölve az akadálymene-
tes szavazókörök)

01. Egyéni Választókerület 02. Egyéni Választókerület 03. Egyéni Választókerület 04. Egyéni Választókerület

1.
2.
3.
4.
31.
32.
33.

Árpád fejedelem útja 60. Óvoda 
Árpád fejedelem útja 60. Óvoda 
Mókus u. 2. Általános Iskola
Nagyszombat u. 19. Árpád Gimn.
Mókus u. 1. Óvoda
Mókus u. 2. Általános Iskola
Mókus u. 2. Általános Iskola

42.
43.
44.
45.
46.
47.
73.

Harrer Pál u. 7. Általános Iskola
Harrer Pál u. 7. Általános Iskola
Harrer Pál u. 7. Általános Iskola
Szentendrei út 9. Alternatív Közgazd. Gimn.
Szentendrei út 9. Alternatív Közgazd. Gimn.
Gázgyári lakótelepi Óvoda
Arató Emil tér 1. Általános Iskola

5.
6.
7.
8.
9.
34.
35.

Nagyszombat u. 19. Árpád Gimn.
Nagyszombat u. 19. Árpád Gimn.
San Marco u. 81. Óbudai Kult. Közp.
San Marco u. 81. Óbudai Kult. Közp.
San Marco u. 81. Óbudai Kult. Közp.
Solymár u. 12. Bölcsőde
Zápor u. 90. Általános Iskola

10.
11.
12.
13.
36.
37.
38.

Nagyszombat u. 19. Árpád Gimn.
Bécsi út 96/B. Óbudai Egyetem
Bécsi út 96/B. Óbudai Egyetem
Bécsi út 96/B. Óbudai Egyetem
Zápor u. 90. Általános Iskola
San Marco u. 81. Óbudai Kult. Közp.
Váradi u. 15/B. Általános Iskola

05. Egyéni Választókerület 06. Egyéni Választókerület 07. Egyéni Választókerület 08. Egyéni Választókerület

14.
39.
40.
41.
51.
52.
53.

Erdőalja út 5. Általános Iskola
Váradi u. 15/A. Óvoda
Váradi u. 15/B. Általános Iskola
Váradi u. 15/B. Általános Iskola
Kerék u. 18-20. Általános Iskola
Vörösvári út 93. Általános Iskola
Meggyfa u. 14. Óvoda

48.
49.
50.
54.
55.
56.
57.

Kerék u. 18-20. Általános Iskola
Szél u. 11-13. Szakkollégium
Kerék u. 18-20. Általános Iskola
Kerék u. 18-20. Általános Iskola
Kerék u. 18-20. Általános Iskola
Kerék u. 18-20. Általános Iskola
Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Meggyfa u. 14. Óvoda
Szellő u. 9-11. Óvoda, Ált. Iskola
Szérűskert u. 40. Általános Iskola
Szérűskert u. 40. Általános Iskola
Szérűskert u. 40. Általános Iskola
Szérűskert u. 37. Óvoda
Szérűskert u. 40. Általános Iskola

15.
16.
17.
18.
19.
20.
67.

Erdőalja út 5. Általános Iskola
Erdőalja út 5. Általános Iskola
Erdőalja út 5. Általános Iskola
Bécsi út 375. Általános Iskola
Bécsi út 375. Általános Iskola
Bécsi út 375. Általános Iskola
Gyógyszergyár u. 22-24. Ált. Iskola

09. Egyéni Választókerület 10. Egyéni Választókerület 11. Egyéni Választókerület 12. Egyéni Választókerület

21.
22.
23.
24.
65.
66.
68.

Bécsi út 375. Általános Iskola
Bécsi út 375. Általános Iskola
Ürömi út 2. Óvoda
Ürömi út 2. Óvoda
Szérűskert u. 40. Általános Iskola
Gyógyszergyár u. 22-24. Ált. Iskola
Keve u. 41. Általános Iskola

69.
70.
71.
72.
74.
75.
76.

Arató Emil tér 1. Általános Iskola
Arató Emil tér 1. Általános Iskola
Arató Emil tér 1. Általános Iskola
Arató Emil tér 1. Általános Iskola
Arató Emil tér 1. Általános Iskola
Arató Emil tér 1. Általános Iskola
Arató Emil tér 1. Általános Iskola

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Arató Emil tér 2. Óvoda
Keve u. 41. Általános Iskola
Keve u. 41. Általános Iskola
Keve u. 41. Általános Iskola
Keve u. 41. Általános Iskola
Hunyadi u 8-10. Óvoda
Fodros u. 38-40. Általános Iskola

25.
26.
27.
28.
101.
102.
103.

Ürömi út 2. Óvoda
Dózsa György u. 42. Általános Iskola
Dózsa György u. 42. Általános Iskola
Dózsa György u. 42. Általános Iskola
Bárczi Géza u. 2. Általános Iskola
Bárczi Géza u. 2. Általános Iskola
Bárczi Géza u. 2. Általános Iskola

13. Egyéni Választókerület 14. Egyéni Választókerület 15. Egyéni Választókerület 16. Egyéni Választókerület
29.
30.
104.
105.
106.
107.
108.

Templom u. 5. Általános Iskola
Templom u. 5. Általános Iskola
Bárczi Géza u. 2. Általános Iskola
Bárczi Géza u. 2. Általános Iskola
Bárczi Géza u. 2. Általános Iskola
Pais Dezső u. 1-3. Általános Iskola
Pais Dezső u. 1-3. Általános Iskola

90.
91.
100.
109.
110.
111.
112.

Medgyessy Ferenc u. 2-4. Általános Iskola
Zipernowsky Károly u. 1-3. Általános Iskola
Zipernowsky Károly u. 4. Szakiskola
Pais Dezső u. 1-3. Általános Iskola
Pais Dezső u. 1-3. Általános Iskola
Pais Dezső u. 1-3. Általános Iskola
Pais Dezső u. 1-3. Általános Iskola

84.
85.
86.
87.
88.
89.
94.,

Királyok útja 178/E. Általános Iskola
Királyok útja 178/E. Általános Iskola
Medgyessy Ferenc u. 2-4. Ált. Iskola
Medgyessy Ferenc u. 2-4. Ált. Iskola
Medgyessy Ferenc u. 2-4. Ált. Iskola
Medgyessy Ferenc u. 2-4. Ált. Iskola
Zipernowsky Károly u. 1-3. Ált. Isk.

92.
93.
95.
96.
97.
98.
99.

Zipernowsky Károly u. 1-3. Ált. Isk.
Zipernowsky Károly u. 1-3. Ált. Isk.
Zipernowsky Károly u. 4. Szakiskola
Zipernowsky Károly u. 4. Szakiskola
Zipernowsky Károly u. 4. Szakiskola
Zipernowsky Károly u. 4. Szakiskola
Zipernowsky Károly u. 4. Szakiskola

A 2019. október 13-ára kitűzött választásokkal kapcsolatos tudnivalókról
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Közeledik a szeptember, újra nyitnak a bölcsődék, Óbuda-Békásmegyeren 
is elkezdődnek a ‘bölcsődekóstolgatók’. Az újonnan bölcsődébe beíratott 
kisgyermekeknek ez lesz az első találkozása a bölcsődei környezettel, a 
csoportszobával, azzal a kisgyermeknevelővel aki majd őt beszoktatja.

Már régóta bevezették a kerületben  ezt a sajátos megoldást, 
melynek célja, hogy a szülők további információhoz jussanak 

arról a helyről, ahová gyermekük kerül. A bölcsődekóstolgató ar-
ról is szól, hogy a kicsik jobban megismerjék leendő közösségüket, 
a majdani csoporttársaikat, ez az első találkozás a bölcsődei kör-
nyezettel, egy kis játékkal kiegészítve. A szülők feltehetik a kérdé-

seiket a kisgyermeknevelőnek, a bölcsőde vezetőnek, mint pl. hogy 
van nyitva a bölcsőde, mit szabad behozni, mit szoktak enni a kicsik, 
hogy ünneplik a születésnapokat, milyen ünnepeket tartanak meg 
odabent, mit szoktak játszani, mennyit vannak a levegőn, de a szoba-
tisztaság, az allergia vagy sajátos egyedi esetek is megbeszélhetők.

Az Óbudai Egyesített Bölcsődék a 2019/2020-as nevelési évre 
felvételt nyert gyermekek számára bölcsődekóstolgatót tart az 
alábbi helyszíneken és időpontokban:
Arató Bölcsőde 2019.08.28. 10:00
Csillaghegyi 
Makovecz Bölcsőde 

2019.08.29. 15:30

Kelta Bölcsőde 2019.08.27-28. 9:30
Kerék Bölcsőde 2019.08.28. 15:30
Medgyessy Bölcsőde 2019.08.27-28 10:00
Mókus Bölcsőde 2019.08.29. 16:30
Solymár Bölcsőde 2019.08.28. 16:30
Szél Bölcsőde 2019.08.27. 16:00
Szérűskert Bölcsőde 2019.08.28. 10:00
Víziorgona Bölcsőde 2019.08.29. 16:00

Bölcsődekóstolgató: különleges nulladik nap

Felhívás a Fischer Ágoston Díjra 
történő jelölésre

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2019. október 1-ig 
várja a kerület szociális ágazatában tevékenykedő szemé-
lyek és szervezetek javaslatait a 2019-es Fischer Ágoston 
Óbudai Szociális Díj odaítélésére.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata képviselő-testületé-
nek a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj ala-
pításáról és adományozásának rendjéről szóló 
32/2005. (IX.6.) önkormányzati rendelete alapján 
2019. évben is kiosztásra kerül a Fischer Ágos-
ton Óbudai Szociális Díj, amelyhez az önkor-
mányzat várja a lakosság és a kerület szociális 
ágazatában tevékenykedő személyek és szer-
vezetek indítványait. A rendelet értelmében a 
díj adományozható mindazoknak a természetes 
személyeknek, csoportoknak (szervezeteknek, 
intézményeknek), akik kiemelkedő tevékenysé-
gükkel, vagy életművükkel hozzájárultak Óbuda-
Békásmegyer szociális ellátásainak, szolgáltatá-
sainak fejlődéséhez, valamint hátrányos helyzetű 
lakosai életminőségének javításához.
A díj adományozásáról a beérkezett indítványok 
alapján – az odaítélés indokait is tartalmazó ha-
tározatban – a képviselő-testület dönt. A díj át-
adására ünnepélyes keretek között egy fő vagy 
egy szervezet részére, a „Szociális Munka Nap-
ján” kerül sor. A díjazott személyére a nyilvános 
felhívás alapján, a felhívásban megjelölt határidő 
alatt bárki tehet indítványt. Az indítványban mini-
mum egy oldal terjedelemben be kell mutatni a 
javasolt személy vagy szervezet Óbuda-Békás-
megyer szociális jóléte érdekében kifejtett tevé-
kenységét, illetve részletezni kell a javaslat indo-
kait. Személy, illetve szervezet önmaga díjazá-
sát nem indítványozhatja. Önkormányzati fenn-
tartású intézmények csak indítványozóként ve-
hetnek részt az eljárásban, ezen intézményekre 
tett indítvány érvénytelen. Nem részesülhet díj-
ban olyan személy vagy szervezet, amely műkö-
dési engedélyhez kötött tevékenységet a szük-
séges működési engedély hiányában végez.
Az indítványt a Szociális Szolgáltató Főosztá-
lyon (1033 Budapest, Fő tér 2. dr. Gallóné Nagy 
Judit főosztályvezető részére, vagy postai úton: 
1300 Bp. Pf.: 102.) lehet benyújtani. Felvilágo-
sítás dr. Karácsonyi-Makai Andreától a 4378-
515-ös telefonszámon kérhető.
Az indítványok beérkezési határideje: 2019. 
október 1. 
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A páciensfogadás nyári rendje
2019. július 1. és augusztus 31. között a Szent Margit Rendelő-
intézet telephelyein az egyes szakrendelések nyári betegfoga-
dási rendjéről a www.szentmargitrendelo.hu weboldalon tájéko-
zódhatnak, illetve betegirányító kollégáink is adnak tájékoztatást 
személyesen (Vörövsári út 88-96., Csobánka tér 6.) vagy telefo-
non (06-1-388-8384).
Laboratóriumunk call centeres munkatársaink 2019. augusz-
tus 31-ig hétköznapokon 7-15.30 óra között tudnak előjegyzést 
adni laboratóriumi vizsgálatra.

Laboratóriumi vizsgálatokra 
csak előjegyzéssel!

A Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári úti és Csobánka téri já-
róbeteg-szakrendelőjében a laboratóriumi vizsgálatokra csak 
előjegyzéssel tudják fogadni a pácienseket. Időpont-egyezte-
tés hétköznapokon 7-től 18 óráig a +36-21-383-2229-es te-
lefonszámon történik (nem emelt díjas, helyi tarifával hívható).

Változik a Tüdőgondozó ellátási rendje
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 2019. szeptember 1-jétől a Tüdő-
gondozó ellátási rendje a következők szerint változik. A háziorvosi be-
utalóval érkező páciensek részére naponta orvosonként 5 időpon-
tot tudunk biztosítani; a gondozott betegek számára naponta orvo-
sonként 8 időpontot tartunk fenn; kontroll vizsgálatra érkező pácien-
sek részére a rendelésen tudunk időpontot biztosítani. Természete-
sen a sürgősségi ellátást igénylő betegeket is ellátjuk, ehhez azon-
ban szükséges a háziorvos előzetes telefonos egyeztetése a Tüdő-
gondozóval, valamint ezen egyeztetés tényét kérjük feltüntetni a be-
utalón is. A sürgősségi ellátás kategóriájába tartoznak: nem uralha-
tó lázas állapot köhögéssel; mellkasi fájdalom – fi zikális státusz fel-
tüntetésével a beutalón; véres köpet ürítés az elmúlt két napban; hir-
telen (két napon belül) jelentkező nehézlégzés.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

                    Szent Margit Rendelőintézet

Máshol rendelnek a háziorvosok 
és fogorvosok a felújítás miatt

Kilenc orvos rendel ideiglenesen más helyen 
a csillaghegyi orvosi rendelő felújítása alatt. 
Elkezdődött Csillaghegyen a Vasút soron találha-
tó Csillaghegyi Egészségház felújítása. A felújí-
tás időszakában, előreláthatóan október végéig 
az alábbi helyen lesznek elérhetők a háziorvosok 
és fogorvosok:
Dr. Telegdy Margit, Dr. Lux Balázs, Dr. Felkai Sá-
ra, Dr. Katona Ilona, Dr. Kosztolicz Ágnes, Dr. 
Molnár Nikolett háziorvosok július 23-tól várha-
tóan október 31-ig a Csobánka téren, a régi MR 
részleg helyén kialakított ideiglenes rendelőben 
dolgoznak majd. A háziorvosok vezetékes tele-
fonszáma várhatóan ebben az időszakban nem 
lesz elérhető, a felújítás ideje alatt mobil telefon-
számot tudnak majd hívni a betegek.
Dr. Kis Dóra Szilvia július 22-től várhatóan októ-
ber 31-ig az Ányos utca 2. alatt található gyermek-
fogászaton rendel majd. Dr. Kemény Zsombor jú-
lius 23. és október 31. között szintén az Ányos ut-
ca 2. szám alatti gyermekfogászaton rendel.
Dr. Szász-Szabó Gyöngyvér július 22. és október 
31. között a Pais Dezső utcában található fogá-
szaton rendel majd, dr. Canga Uránia rendelőjé-
ben.
Mindhárom fogorvost a korábbi vezetékes tele-
fonszámán lehet majd elérni a felújítás alatti idő-
szakban is.
A felújítás alatti időszakban kérjük türelmüket és 
megértésüket. A felújított rendelő várhatóan no-
vembertől már egy jóval komfortosabb, esztétiku-
sabb belső térrel várja majd a látogatókat.

Elsősegély és életmentő képzés
Az Óbudai Rendelők (ÓBRESZ), amely önkormányzati tulajdonú társaságként a 
kerület térítéses egészségügyi ellátásának egyik központja, ősztől egy újsze-
rű kezdeményezéssel lép a nyilvánosság elé. A program legfőbb célja, hogy 
azokban a közintézményekben, ahol jelentős ügyfélforgalom van, illetve ahol az 
ellátottak, gondozottak életkora, egészségügyi állapota azt indokolja, az ott dol-
gozók olyan elsősegély és életmentő képzést kapjanak, amely lehetővé teszi a 
nem várt balesetek és egyéb egészségkárosító – szélsőséges helyzetben életve-
szélyes – helyzetekben a sérült szakszerű kezelésének időben történő elkezdé-
sét. A várhatóan szeptemberben induló edukációs program keretében az Óbuda-
Békásmegyer bölcsődéiben, óvodáiban, iskoláiban és egyéb, nagy ügyfélforgal-
mú közintézményeiben dolgozó 
kollégák tudatosan készülhetnek 
fel a különféle veszélyhelyzetek-
re. A bölcsődékben, óvodákban 
és iskolákban elsősorban a kü-
lönféle sérülések, vérzések, tö-
rések, illetve a hirtelen eszmé-
letvesztések kezelése, amellett 
pedig a keringés- és légzésleál-
lás, és az újraélesztés kerül a fó-
kuszba. Amely intézményben di-
abéteszes gyermekek is járnak, 
ott természetesen az ezzel kap-
csolatos teendők is szóba kerül-
nek. A képzések során a résztve-
vők számos gyakorlati fogást is 
elsajátíthatnak majd, megismerik 
azokat a gyors és specifi kus lé-
péseket, amelyeket a mentők ki-
érkezéséig mindenképpen érde-
mes és szükséges megtenni. 
A programban résztvevő köz-
intézményekben, hivatalokban 
mindezek mellett a stroke, illetve 
szívinfarktus tünetek esetén java-
solt teendők is terítékre kerülnek. Fotó: Antal István
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Alig néhány óra alatt összegyűltek Tarlós István, 
a Fidesz-KDNP által támogatott főpolgármester-
jelölt ajánlásai – jelentette be a Fidesz frakcióve-
zetője az augusztus 25-ei sajtótájékoztatón.

K ocsis Máté közölte: az induláshoz 
szükséges ajánlások több mint két-

szeresét, több mint 12 ezer aláírást hét-
fő délelőtt adják le a Nemzeti Választá-

si Irodán, ahol ezt követően hivatalosan 
is nyilvántartásba tudják venni a jelen-
legi főpolgármestert, elsőként a jelöltek 
közül.

A politikus szerint ez világosan mu-
tatja, hogy Tarlós István élvezi a buda-
pestiek támogatását és a főváros lakói 
értékelik a főpolgármester elmúlt kilenc 
évben végzett munkáját.

Elsőként gyűltek össze Tarlós István 
főpolgármester-jelölt ajánlásai

A munkálatok eredményeként 
1,5 méter széles, térkővel bur-
kolt járda kerül kiépítésre, va-
lamint a szabálytalan parko-
lás megakadályozására 13 da-
rab oszlopot helyeznek el a te-
rületen. A kivitelezés várható-
an szeptember végéig tart.

A 2018-as év folyamán 
a Fővárosi Önkor-

mányzat beruházása kere-
tében, több lépcsőben fel-
újításra került az Ország út 
– Pünkösdfürdő utcai cso-
mópont, illetve annak kör-
nyezete, minek köszönhe-
tően szélesebb lett az út-
test és a járda is.

A munkálatok során 
elbontásra került az Or-
szág út lakótelep felő-
li, a Szindbád utcától in-
duló járdaszakasza mel-

lé épített kerítés, valamint 
megszűnt az addig köz-
lekedésre használt gya-

logút, így az Ország út – 
Pünkösdfürdő utcai cso-
mópontban lévő gyalog-

átkelőhely megközelíté-
sére a lakosok alternatív 
útvonalakat kezdtek hasz-

nálni a meglévő zöldterü-
leten keresztül. A gyalo-
gos felület nyomvonalá-
nak tervezése során első-
sorban ezeket, a csomó-
pont átépítése óta a köz-
lekedők által leginkább 
használt irányokat vették 
fi gyelembe, így a már be-
járatott útvonalak kerül-
nek kialakításra a végle-
ges burkolattal.

A tapasztalat azt mutat-
ja, hogy a szabadon ma-
radt zöldfelületet gépjár-
művek szabálytalan par-
kolására is felhasználják, 
ezért ennek megakadályo-
zására a területen behaj-
tásgátló oszlopok, úgyne-
vezett pollerek kihelyezé-
sére van szükség, melyből 
13 darab telepítése valósul 
meg a beruházás során.

Járdaépítés a Szindbád utcánál

Fotó: Egri Dalma

Kérdőívezés, öt tervezési al-
kalom és egy tervbemutató 
megbeszélés eredménye-
ként elkészült a Kiscelli park 
koncepcióterve. Az ezzel 
kapcsolatos kérdőívet au-
gusztus 31-ig tudják kitölte-
ni. Az Óbuda-Békásmegyer 
Városfejlesztő Nonprofi t 
Kft. augusztus 8-án tartotta 
a tervprezentációt. 

Érdemes hangsúlyoz-
ni, hogy mit is jelent 

a most elért mérföldkő a 
fejlesztés történetében: 
az Óbuda-Békásmegyer 
Városfejlesztő Nonpro-
fi t Kft. a közös gondol-
kodást a park egészének 
vizsgálatával kezdte, és 
az első tervezési alkal-
makon a teljes, 12 hektá-
ros területre adott javas-
latokat. Ezek fontosak, 
ősszel a Városfejlesztő 
munkatársai szeretnék 
majd ezeket is tovább-
gondolni. A TÉR_KÖZ 

projekt viszont ennél szű-
kebb részre összpontosít: 
ezekre dolgozták ki közö-
sen a részletes javaslatai-
kat, ami alapján a tájépí-
tész elkészítette a  bemu-
tatásra kerülő koncepció-
tervet. Az ehhez fű-
zött lakossági, hatósá-
gi, megrendelői észrevé-
telek alapján készíti el a 
tervező az engedélyezési 
tervet, ami emiatt tartal-
mazhat módosításokat is. 
A becsült költségek ekkor 
már sokkal jobban látsza-
nak, tehát nagyjából ki-
derül, mire elegendő az 
a bizonyos 144 millió fo-
rint, amiből a projekt je-
lenleg gazdálkodik. Eb-
ben a szakaszban szük-
ség lehet a vágyak prio-
rizálására, vagyis példá-
ul két funkció között vá-
lasztani kell ahhoz, hogy 
a választott elemek be-
leférjenek a büdzsébe. 
Ezen döntések birtoká-

ban tud elkészülni a ten-
derterv, ami alapján ki-
írásra kerül a kivitelezői 
közbeszerzés. Ha minden 
jól megy, a kivitelezés jö-
vőre, tehát 2020-ban va-
lósulhat meg, addig pe-
dig az egyes tervfázi-
sokhoz kapcsolódóan az 

Óbuda-Békásmegyer Vá-
rosfejlesztő Nonprofi t 
Kft. mindig számít majd 
a tervező közösség véle-
ményére is. Tehát a terv-
be több minden kerül be, 
mint amennyit a pályáza-
ti pénzből meg lehet való-
sítani, bízva abban, hogy 

később ezekre is sikerül 
forrást szerezni.

A koncepcióterv és a 
közösségi tervezés folya-
matának megismerését 
követően a kérdőív ki-
töltésével lehetőség nyí-
lik az ön véleményének a 
megismerésére is. 

Még véleményezhető a Kiscelli park koncepcióterve



10 2019. 16. számCIVIL SZERVEZETEK

A 2004-ben alakult Elveszett Állatok Gyógyító, El-
látó, Elhelyező Alapítvány elhivatott munkatársai 
egészségmegőrző és betegségmegelőző, gyó-
gyító, rehabilitációs tevékenységet végeznek el-
hagyott vagy –akár gazdája szociális helyzete mi-
att – rászoruló kisállatoknak. A Balázs Lajos Óbu-
dai Civil Díjas, az önkormányzat által támogatott 
alapítvány elnökét dr. Varga Józsefet arról kér-
deztük, milyen kihívásoknak kell ezen a területen 
megfelelniük, és arról, mit lehetne tenni a kisálla-
tok védelme érdekében?

Az alapítvány elnöke, a Család utcai 
kisállat-rendelő vezetője elmondta: 

- Gyakran fordulnak hozzánk talált, kó-
bor vagy rossz körülmények közül mentett 
kisállat egészségügyi ellátása érdekében. 
Közhasznú tevékenységként pedig a III. 
kerületi önkormányzattal együttműködve 
igyekszünk tenni azért, hogy minél keve-
sebb kóbor állat legyen a köztereken. Az ál-
latok befogása után, állatorvosi ellátásukat 
– ivartalanítás, oltás, gyógykezelés – köve-
tően mielőbb igyekszünk gazdihoz juttatni 
őket. Feladataink hamar bővültek, igazod-
va a munka során szerzett tapasztalatokhoz.

A felelős állattartásért
Az alapítvány vezetősége gyorsan felis-

merte, hogy az állatok jobblétéhez a szé-
les körű információterjesztés, a tudás bő-
vítése szükséges. Ugyanis az állatokat sze-
retni nem elég, jól kell szeretni őket, mi-
nél inkább igazodva természetes igényeik-
hez. Így a gyógyító tevékenység mellett az 
óvodások és kisiskolások felelős állattartás-
ra és tudatos környezetvédelemre való játé-
kos oktatása is fő feladatunkká vált. A kis-
gyermekek szemlélete még jól formálha-
tó, fogékonyak az újra, a tudásra, könnyű 
felkelteni fi gyelmüket az állatok és a min-
ket körülvevő környezetben zajló folyama-

tok iránt. Bízunk benne, hogy ezekkel az is-
meretekkel együtt növekedve értékes tagja-
ivá válnak majd a felnőtt társadalomnak is 
– hangsúlyozta dr. Varga József. - További 
céljaink között szerepel a felnőtt lakosság 
megismertetése a felelős állattartás prog-
ramjával, a mind szélesebb körű oktatás 
megvalósítása, illetve egy tudatosabb, mi-
nőségi állatvédelem 
kialakítása. 

- A visszatartó erő, 
azaz a bűncselekmé-
nyek elkövetésének 
megelőzése lenne a 
kívánatos eredmény. 
Társadalmi szinten 
kívánatos lenne, ha az 
állatvédelmi, állatkín-
zásos ügyekben eljá-
ró hatóságok szigo-
rúbb szankciókat al-
kalmaznának. Vissza-
tartó ereje az országo-
san egységes, szigo-
rúbb ítélkezési gya-
korlatnak lenne. Na-
gyon fontos tudato-
sítani, hogy az állat-
kínzásos ügyek, erő-
szakos bűncselekmé-
nyek, és az ilyen tet-
tek elkövetői nagy va-
lószínűséggel előbb- 
utóbb más erőszakos 
cselekményeket is el-
követnek. A preven-
ció talán emiatt len-
ne a legfontosabb. De 
hitem szerint a fejek-
ben, a lelkekben való 
változás fogja elérni 
a kívánt eredményt. 

Ehhez elengedhetetlenül szükséges a legfi a-
talabb kortól kezdve a gyermeki állatokhoz 
való ragaszkodást fenntartani és tudatos állat-
védelmet szemléletté formálni. 

- Régóta folyamatos és sikeres a kapcsolattar-
tás az önkormányzattal és egyéb civil szerveze-
tekkel, mind az oktatás, mind az állatvédelem te-
rén. Minden állatvédelmi munkánkat támogatja 
az önkormányzat. Jól felkészült önkormányzati 
kollégák dolgoznak a minél hatékonyabb állat-
védelem elérésében. Egyre több önkormányza-
ti háttérintézmény kér fel minket különböző ren-
dezvényeken való előadások tartására. Öröm-
mel tapasztaljuk az érdeklődők körének széle-
sedését – tette hozzá dr. Varga József.      Sz. Cs.

Kaszásdűlőn, a 3K előtt, a Kutyabarát napon hasznos tanácsokkal, kutyás kiállítókkal, kutyamasz-
százzsal várták a kutyabarátokat és négylábú társaikat május 11-én az Óbudai Kutyás Egyesület 
szervezésében

Elveszett állatok védelmezői

Fotó: Zumpf András
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Folytatás az 1. oldalon
Az intézménybe idén is 
nagy számban felvéte-
liztek. Több mint három-
ezer-kétszázan kezdhe-
tik meg tanulmányaikat 
szeptembertől az egye-
tem hat karán. Ez a szám 
várhatóan még bővül az 
augusztus 26-án záruló 
pótfelvételi eljárásban si-
keresen jelentkezőkkel. 

Új rektor az 
egyetem élén
Prof. Dr. Kovács Le-

vente július 15-től az 
Óbudai Egyetem új rek-

tora. Célkitűzései kö-
zött szerepel, hogy a vi-
lág legelismertebbjei kö-
zött jegyezzék a felsőok-
tatási intézményt, amely 
már most teljes akadémi-
ai programot kínál ma-
gyar és külföldi hallga-
tók számára. Kovács Le-
vente Temesváron, a Mű-
szaki Egyetemen végzett 
2000-ben. A Budapes-
ti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemen 
szerzett PhD fokozatot 
2008-ban. 2012-től csat-
lakozott az Óbudai Egye-
temhez, ahol 2013-ban 

az Óbudai Egyetem el-
ső habilitált doktora volt. 
A Neumann János Infor-
matikai Kar oktatási dé-
kán-helyettesi pozíció-
ját töltötte be 2013-2018 
között, emellett a mér-
nökinformatikus BSc és 
MSc tantervek szakfe-
lelőse is, 2018-tól pedig 
az Óbudai Egyetem okta-
tási rektor-helyettese. A 
hazai és nemzetközi élet 

aktív szereplője, ERC 
StG nyertes kutatóként 
több hazai és nemzetközi 
szervezetben tölt be ve-
zető tisztséget, amelyek 
közül kiemelendő az 
IEEE Hungary Section, 
ahol 2013-tól, 2016-ig 
alelnöki tisztséget töltött 
be, majd 2017-től a szer-
vezet elnöke. Az új rek-
tor hangsúlyozta: - Egy 
egyetem számára egy-
formán fontos az oktatás 
és a tudomány művelé-
se. Nem elég hatékonyan 
csak egyiket művelni.

Új kancellár 
a vezetésben
Az új rektor szemé-

lye mellett az intézmény 
gazdálkodásáért Földe-
si Gabriella, az egye-
tem kancellárja felel feb-
ruár 15-től. A szakember 
jogi szakokleveles köz-
gazdász és tanári diplo-
mával rendelkezik, teljes 
mértékben elkötelezett 
az oktatás iránt. Több 
mint 20 éve dolgozik 
gazdasági szakember-
ként, oktatóként vezető 
pozícióban. Az Emberi 
Erőforrások Minisztéri-
umában 2015-től főosz-
tályvezetőként részt vett 
a felsőoktatás irányításá-
ban a kancellári rendszer 
kialakításában, továbbá 
az oktatás fi nanszírozá-
sa, az intézmények gaz-
dasági irányításával kap-
csolatos feladatok, vala-
mint pénzügyi monitor-
ing tevékenységek tar-
toztak hozzá. Szakmai 
érdeklődése révén szá-

mos külföldi felsőokta-
tási intézménybe is elju-
tott, így a hazai felsőok-
tatás mellett a külföldi jó 
gyakorlatokra is van rá-
látása, nemcsak Euró-
pán belül, hanem a  ten-
geren túli is. Több jelen-
tős EU-s projektben volt 
projekt- és pénzügyi ve-
zető, pályája kezdetén a 
köznevelésben tanított. 

Hagyomány és 
versenyképesség

A kancellár hangsú-
lyozta, hogy az intéz-
mény akadémiai és kan-
cellári vezetésének szo-
ros együttműködésére 
van szükség a mai dina-
mikusan változó környe-
zetben, ahol a kihívások 
gyors reagálást igényel-
nek a versenyképesség 
megtartásához. Ennek 
egyik fontos eszköze az 
egyetem új márkaidenti-
tása is. A jogelőd intéz-
mények alapításának 140 
éves múltját és hagyomá-
nyos értékeit, valamint a 
felsőoktatásban és kuta-
tásban betöltött innova-
tív szerepét két – egy-
mást kiegészítő – arculat 
mutatja meg: a könnyen 
felismerhető, geometri-
kus elemekből felépülő 
modern ÓE logó, illetve 
a letisztult, klasszikus cí-
meres logó. A modern lo-
gó sötétkék és narancs-
sárga, illetve világoskék 
színt kapott, amely az 
egyetem közösségi mé-
dia oldalain, ajándék-
tárgyakon és kreatív fe-
lületeken jelenik meg. 
A megújult címeres, sö-
tétkék és óarany színű 
logóval elsősorban az 
egyetemi meghívókon, 
díszmappákon, okleve-
leken és névjegykártyá-
kon találkozhatunk. Az 
egyetemi karoknak saját 
logók készültek, tiszte-
letben tartva a karok ál-
tal már korábban alkal-
mazott szimbólumokat, 
amelyek egy egysége-
sebb, ernyőmárka rend-
szerben az Óbudai Egye-
tem modern logója mel-
lett kaptak helyet.

Sz. Cs. 

Új vezetés, megújult arculat az Óbudai Egyetemen

Zenés szerdák szeptembertől a bölcsődékben
Óbudán az „Élő népzene a bölcsődékben” program ingyenes foglalkozásain min-

den héten más és más bölcsődében ismertetik meg az apróságokat a hagyományos 
mondókákkal, népdalokkal, hangszerekkel. 

A Kerek zenekar 2019-ben is heti rendszerességgel járja sorra a kerület bölcsődéit, 
népi mondókákkal, énekekkel varázsolva el a kicsiket és minden ízükben megmozgatva 
őket. Az „Élő népzene a bölcsődékben” foglalkozásai 2019 szeptemberétől a követke-
ző helyszíneken és időpontokban látogathatók:

Dátum Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde

9 órától 10 órától 11 órától

2019.09.11 1039 Bp., Víziorgona u.1. 1039 Bp., Kelta u. 3 1039 Bp., Medgyessy 3.

2019.09.18. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3. 1033 Bp., Szérűskert 35.

2019.09.25. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1035 Bp., Kerék u 12-14. 1036 Bp., Mókus u. 1-3.

2019.10.02. 1039 Bp., Medgyessy u. 3. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3. 1032 Bp., Solymár u. 12.

2019.10.09. 1039 Bp., Víziorgona u. 1. 1039 Bp., Kelta u. 3. 1039 Bp., Medgyessy 3.

2019.10.16. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3. 1033 Bp., Szérűskert 35.

2019.10.30. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1035 Bp., Kerék u 12-14 1036 Bp., Mókus u. 1-3.

2019.11.06. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3. 1033 Bp., Szérűskert 35. 1032 Bp., Solymár u. 12.
2019.11.13. 1039 Bp., Víziorgona u. 1. 1039 Bp., Kelta u. 3. 1039 Bp., Medgyessy 3.

2019.11.20. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1035 Bp., Kerék u 12-14 1036 Bp., Mókus u. 1-3.

2019.11.27. 1039 Bp., Kelta u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1033 Bp., Szérűskert 35.

2019.12.04. 1032 Bp., Solymár u. 12 1035 Bp., Kerék u 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25.

2019.12.11. 1039 Bp., Víziorgona u. 1. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1033 Bp. Szérűskert 35.

2019.12.18. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1032 Bp. Solymár u. 12.

A családias hangulatú zenés programokra szeretettel várják a bölcsődébe még nem 
járó kisgyermekeket is!

Az óbudai bölcsődékről a www.obudaibolcsodek.hu honlapon, illetve az Óbudai 
Egyesített Bölcsődék Facebook oldalán találnak további tudnivalókat.
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A közelgő iskolakezdés a gyerme-
keket nevelő óbudai családok egy 
részét nehéz kérdések megvála-
szolására készteti. Bár a közokta-
tás ingyenes, számos kapcsolódó 
kiadást igényel, ezek pedig sokak-
nak komoly anyagi terhet jelente-
nek. Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Budapest egyik legkiter-
jedtebb szociális védőhálóját ala-
kította ki az évek során, ennek ré-
szeként pedig több-, kifejezetten 
az óbudai diákok előmenetelét se-
gítő elemet tartalmaz.

Minden tanuló számára in-
gyenes a tankönyv egé-

szen a 9. osztályig. A rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermek 6.000 
forint tanévkezdési támogatást 
kaphatnak. Beiskolázási segély 
azoknak a diákoknak adható, 
akik családjában az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg 
a 62.700, egyedülálló szülő ese-
tén a 74.100 forintot.

Bizonyos feltételek megléte 
esetén, az önkormányzat támo-
gatja a diákok étkeztetését. Elő-
zetesen (november 1-éig) be-
nyújtott kérelem alapján (norma-
tív alapon) a gyermekek 50%-os 
vagy akár 100%-os kedvezmény-
ben is részesülhetnek. A norma-
tív kedvezmény mellett az önkor-
mányzat további 45%-os, vagy 
60%-os kedvezményt adhat.

Az iskolai őszi, téli, tavaszi és 
nyári szünetekben nem csak a hát-
rányos és halmozottan hátrányos 
gyermekek részére, hanem min-

den rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek-
nek ingyenes ebédet biztosít.

Azok az általános iskolások és 
a középiskolák nappali tagoza-
tán tanulók, akik 4,5-es tanulmá-
nyi átlaggal rendelkeznek és csa-
ládjukban az egy főre eső jöve-
delem nem haladja meg a 74.100 
forintot, 6.000 forint/hó, kitűnő 
tanulmányi eredménynél 7.000 
forint/hó tanulmányi ösztöndíj-
ban részesülhetnek.

A 4,5-es tanulmányi átlagot 
elérő fi atal felnőttek az Óbu-
dai Továbbtanulási Támoga-

tást vehetik igénybe. További 
feltétel, hogy nappali tagoza-
ton, költségtérítéses, teljes ide-
jű alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményező alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzés-
ben vesz részt, családjában pe-
dig az egy főre eső jövedelem 
ne haladja meg 74.100 forintot. 
A támogatás a képzés költsé-
gének 50%-a vagy 100%-a, de 
nem haladja meg a 400.000 fo-
rint/félév összeget.

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásra azok számíthatnak 
(évente maximum 5 alkalom-

mal), akiknek a családjában az 
egy főre eső jövedelem nem ha-
ladja meg a 65.500, egyedülálló 
szülő esetén a 74.100 forintot. 
Erre a támogatási forrásra az 
önkormányzat mintegy 12 mil-
lió forintot különített el.

A rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre való jogosult-
ság jövedelemhatára 41.325 fo-
rint/fő (ha a gyermeket egyedül-
álló szülő, vagy más törvényes 
képviselő gondozza, a gyermek 
tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos); egyéb esetekben 
38.475 forint/fő.

Kilencezer forint értékű rezsiutalványt kap min-
den nyugdíjas szeptember 30-ig – jelentette be 
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter budapesti sajtótájékoztatóján.

Indoklásul azt mondta, hogy minden 
várakozásnál jobban teljesít a magyar 

gazdaság, amiből az idősebb korosztály-
nak is részesednie kell, „nagyon fontos 
kifejezni a megbecsülésünket, tisztele-
tünket” irántuk.

A háromszor háromezer forintos rezsi-
utalvány március 31-ig lesz felhasználható, 
a gáz-, illetve az áramszámlát lehet majd ki-
fi zetni belőle, és először Budapesten kezdő-
dik a kézbesítésük, majd vidéken – mond-
ta a miniszter, jelezve továbbá, hogy idén 
még fi zetnek nyugdíjprémiumot és nyugdíj-
kiegészítést is.

Kérdésre hozzátette, a kézbesítés és a 
nyomtatás díja várhatóan mintegy 2,5 mil-
liárd forint lesz.

Azt ígérte, hogy a következő napokban 
részletes tájékoztatást adnak arról, milyen 
formában kapják meg az utalványt a nyug-
díjasok.

Az időzítésről azt mondta, az elmúlt 
években mindig kaptak a nyugdíjasok Er-
zsébet-utalványt, ennek megszűnésével pe-
dig most rezsiutalványt postáznak.

Kerületi támogatások a tanév kezdetén

9 ezer forintnyi rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok
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Az Ébredj! csoport 
kezdeményezésé-

hez csatlakozva az önkor-
mányzattól Kelemen Vik-
tória alpolgármester, Rácz 
Andrea és Farkas Balázs 
képviselők, valamint Sin-
kó Andrea, a WDSE veze-
tője megtisztította a Hegy-
oldal utca végén, a Pili-
si erdőben fellelt illegális 

szeméttől hemzsegő terü-
letet augusztus 10-én. Az 
akcióban résztvevő mint-
egy 30 önkéntes, két te-
herautónyi (20 m3) szeme-
tet szedett össze, melyet az 
önkormányzat városüze-
meltetetési osztályának 
autója szállított el.

Az Ébredj! csoport mot-
tója: „Együtt sokra va-

gyunk képesek”, és leg-
főbb céljuk, hogy tegye-
nek a globális felmelege-
dés ellen, valamint  lakó-
környezetünk megóvása. 
Ez jól illeszkedik az ön-
kormányzat Guckler Ká-
roly programjában meg-
fogalmazott célkitűzések-
hez is, ezért is csatlakoz-
tak az eseményhez kollé-

gáink. Az illegális szemét-
lerakók felszámolása ér-
dekben  a Közterület-fel-
ügyelet, a Vagyonkezelő 
Zrt és az FKF. Zrt. mun-
katársai folyamatosan de-
rítik fel az újabb és újabb 
helyszíneket, mobilkame-
rák kihelyezésével igye-
keznek megelőzni az 
újabb hulladéklerakáso-
kat. Az illegális szemétle-
rakás – környezetszennye-
ző és romboló hatása mel-

lett – elszállítása rendkí-
vül költséges. Sajnos, még 
mindig sokan nem isme-
rik fel környezetünk meg-
óvásának  jelentőségét és 
fontosságát, éppen ezért 
szükséges a szemléletfor-
máló előadások, fi gyelem-
felkeltő programok meg-
tartása már a legkisebb 
korosztályban,az óvodák-
ban. Így talán nekik már 
természetes lesz a környe-
zet megóvása, védelme.

Karácsony Gergely számos ígéreté-
vel máig adós – írta meg a Magyar 
Nemzet. Amellett, hogy az általa veze-
tett zuglói önkormányzat titkolja kao-
tikus gazdálkodásának részleteit, 
többek közt egy táboroztatásra alkal-
mas, hatalmas római-parti ingatlant 
is hagyott tönkremenni a szivárvány-
koalíció főpolgármester-jelöltje.

Egy nagyjából 7 ezer négyzet-
méteres római-parti ingat-

lanját hagyja lepusztulni a Kará-
csony Gergely vezette zuglói ön-
kormányzat. Várnai László, a Ci-
vilZugló Egyesület önkormány-
zati képviselője és polgármester-jelöltje úgy 
nyilatkozott: a polgármesteri hivatalnak 

több alkalommal is felvetette, hogy néhány 
tíz millió forintból megoldható lenne az épü-

let felújítása, amely diákok nyári táborozta-
tására is berendezhető lenne. Szavai szerint 
bár az utóbbi hónapokban többször vázolta 
az elképzelését a kerület vezetésének, a pol-
gármester – aki egyébként az ellenzéki kö-
zös főpolgármester-jelöltje – nem reagált a 
felvetéseire, s az ingatlan bejárására is végül 
Papp Imre jegyző adott engedélyt. 

- A jelenlegi formájában használhatatlan 
ingatlan őrzése évi több mint tízmillió forint-
ba kerül, a ciklus eleje óta közel ötvenmillió 
forintot költöttek Karácsonyék, ezért is len-
ne fontos valamit kezdeni a 2008 óta haszná-
laton kívül álló épülettel, amelyet nagy kert 
övez. A gáttal védett, árvízmentes részen ta-
lálható ingatlan elhanyagoltságát az is jelzi, 
hogy a zuglói Városgazdálkodási Zrt. egy 
ideje leszedte a tulajdonost jelző táblát, ame-
lyet összegyűrve, a bokrok alatt találtak meg. 
(Forrás: Magyar Nemzet.)                         Sz.

Takarítás a Pilisi erdőben

Pusztul Zugló római-parti üdülője

A FŐKERT Nonprofi t 
Zrt. a Fővárosi Ön-

kormányzat jóvoltából kö-
zösségi tervezés keretében 
kívánja javítani a Római-
part Aelia Sabina köz-
től Őrtorony utcáig tartó 
partszakasz zöldfelületei-
nek minőségét. Az érintett 
terület az utolsó természe-
tes fővárosi partok egyike, 
ezért az elképzelt fejlesz-
tések a természeti értékek 
és hangulat megőrzése 
mellett a lakossági igénye-
ket is ki fogják szolgálni.

Az augusztus folyamán 
lezajlott közösségi terve-

zés célja volt, hogy mi-
nél közelebb kerüljenek 
egymáshoz a különbö-
ző elvárásokkal rendel-
kező használók, illetve, 
hogy kialakításra kerüljön 
az az egészséges egyen-
súly, melyben mindenki 
megtalálja a számára fon-
tos és elvárt zöldfelületi 
funkciót, s mely tájépíté-
szeti, zöldterület-fenntar-
tói szemmel is elfogadha-
tó, úgy, hogy az elkészült 
munka tényleg a helyiek 
hasznát szolgálja.

A közösségi tervezés-
ről részletes információk, 

a tervezésben résztvevő 
akcióterületek listája, va-

lamint az online kérdőív 
a FŐKERT Nonprofi t Zrt. 

honlapján található meg 
(www.fokert.hu/romai).

Közösségi tervezéssel újul meg a római-parti zöldfelület

Fotó: Zumpf András
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Czeglédy Gergő (MSZP) a 6. számú 
választókerület önkormányzati kép-
viselője. Körzetébe a Szentendrei 
út-Vörösvári út-Bogdáni út közötti 
terület tartozik. 

- Mi foglalkoztatta leginkább 
a lakosokat az elmúlt időszak-
ban? 

- Fogadóóráimon visszatérő 
probléma volt az éjszaka is za-
jos Szentendrei út, a hajléktalan 
embertársaink életmódjának ki-
fogásolása, markánsan megje-
lent a kutyatartók és a pihenni 
vágyók, vagy éppen a kutyások 
és kisgyermekesek közötti konf-
liktus. Esetenként olyan baná-
lisnak tűnő ügyek okoztak vitá-
kat vagy osztották meg az érin-
tett lakosokat, hogy például le-
gyen-e közterületi pad egyes 
lépcsőházak vagy a rendelők 
előtt. Az ilyen konfl iktusokban 
nehéz volt igazságos döntést 
hozni, mindenki megelégedésé-
re politizálni. Számos fejlesztés 
során megjelenik a vita, ugyanis 
akinek az ablaka alatt van az új 
játszótér vagy adott esetben az 
új kutyafuttató, az nem ugyan-
úgy éli meg a fejlődést, mint aki 
néhány házzal távolabbról át-
jár oda a gyerekeivel játszani 
vagy a kutyáját sétáltatni. Vol-
tak fejlesztési javaslatok is, me-
lyek célja a közbiztonság növe-
lése és a rendezettebb környezet 

kialakítása volt, amelyek eléré-
séhez még bőven maradt tenni-
valónk. 

- Az elmúlt ciklusból mely fej-
lesztéseket emelné ki a választó-
kerületében? 

- Több fejlesztés történt, de 
kiemelendő a Derű utcai Sport-
park fejlesztése vagy más néven 
a Boldog Sándor István park 
megújítása. A park megújításá-
nak közösségi tervezésében sze-
mélyesen is részt vettem, illetve 
próbáltam közvetíteni a lakosok 
konfl iktusaiban, amely az emlí-
tett kutyatulajdonosok és a Szél 
utcai lakók között alakult ki. A 
fejlesztés példaértékű, hiszen a 
leromlott állapotú „dombos ját-
szó” helyét mára modern játszó-
tér, elkerített dühöngő és kutya-
futtató, valamint megújult zöld 

terület és közösségi tér vette át, 
helyet kapott továbbá a manap-
ság rendkívül divatossá vált fu-
tókör is.

Az itt élők igényének meg-
felelően bővítettük a közterüle-
ti kamerarendszert, amely nö-
veli a biztonságot. Szintén ap-
róság, de egyeseknek sokat je-
lent, hogy padokat helyeztünk 
ki egyes közintézményekhez és 
lépcsőházak elé. Murvás parko-
lók helyett, szilárd burkolatot 
alakítottunk ki, ahol erre igény 
volt. Nem fejlesztés, de a kom-
fortérzetet mégis növeli, hogy a 
Szentendrei úti száguldozások 
ügyében személyes közbenjárá-
somra a korábbi kerületi rendőr-
kapitány ígéretet tett a közúti el-
lenőrzések és éjszakai sebesség-
mérés gyakoriságának növelé-
sére. A 2017-es Szentendrei úti 
tragédia után kezdeményeztük 
telepített sebességmérő kiépí-
tését is, amely nem csak a biz-
tonságot fogja növelni, hanem 
remélhetőleg gátat szab a nagy 
hanggal járó éjszakai gyorsulá-
si versenyeknek, amely minden 
pihenni vágyót zavar, nem csak 
a körzetem lakosait.

A pályázati pénzek felhaszná-
lásával, energetikai korszerűsí-
tést valósítottuk meg a Szél ut-
cai Óvoda és Bölcsődében, to-
vábbá folyamatban van a Kerék 
Bölcsőde férőhelyszámának bő-

vítése és a hozzá kapcsolódó ki-
szolgáló helyiségek kialakítása.

- Milyen tervek, elképzelések 
vannak a kerületnek erre a ré-
szére vonatkozóan?

- Azt látom, hogy a lakos-
ság igényei három fő területet 
érintenek, ami a közvetlen kör-
nyezetükre hat. A gyermeke-
seknek modernizált játszótér-
re, közösségi térre van szüksé-
gük, amelyek megújítását foly-
tatni kell. Az idősek biztonság-
ra vágynak, ezért további ka-
merarendszer bővítés, akadály-
mentes közlekedés kialakítása, 
illetve közvilágítás modernizá-
lása szükséges. A kutyások pe-
dig további kulturált, tágas, el-
kerített és füvesített kutyafutta-
tóra vágynak. 

A Vörösvári úti szakrende-
lő által biztosított egészségügyi 
szolgáltatás színvonala a válasz-
tókörzetemben elő valameny-
nyi lakost érinti. Célom a kerü-
leti orvosi várólista hosszának 
csökkentése, a gyermekek mi-
nél közelebbi ingyenes ellátá-
sá nak lehetősége. A szakrende-
lő fi zikai megújulásán túl az el-
látás spektrumát is szélesíteni 
kell, bevezetve a gyermek fül-
orr-gége, gyermek allergológia, 
gyermekradiológiai szakrende-
léseket. Képviselői újraválasz-
tásom esetén mindezeket szeret-
ném megvalósítani. 

Választókerületek önkormányzati képviselői
„Munkám legfontosabb eredményének 

a Derű utcai Sportpark megvalósulását tartom”

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény (1036 
Budapest, Kiskorona u. 3) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alap-
ján pályázatot hirdet az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény Heltai Jenő Idősek klubjá-
ban nappali ellátás vezető beosztás ellátására.
A közalkalmazott jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 
4 hónap próbaidő kikötésével. Foglalkoztatás 
jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás 
időtartama: határozott időre, a megbízás nap-
jától 2020. december 31-ig időtartamra szól. A 
munkavégzés helye: Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény Heltai Jenő Idősek Klubja. A 
nappali ellátást vezető által ellátandó felada-
tok: az idősek klubjának jogszabály szerinti mű-
ködtetése, Az időskorúak igényéhez igazodóan 
a szakmai program adaptálása helyi szintre, a 
kor elvárásának megfelelő szakmai színvona-
lon. A jogszabály által előírt dokumentáció pon-
tos vezetése. A nappali ellátás közfeladatai: 
a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvényben meghatáro-
zott feladatok ellátása. Étkeztetés, idősek nap-
pali ellátása.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• az I/2000. (I.7.)  SzCsM rendelet 3. számú mel-

léklet  8.1.  pontjában előírt felsőfokú szociális 
végzettség valamelyike
• legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy fel-
sőfokú szakmai képesítést igénylő, szociális te-
rületen szerzett szakmai gyakorlat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• legalább 3 év vezetői gyakorlat
• egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés
• számítógép felhasználói szintű ismerete
A pályázathoz csatolni kell:
• fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltéte-
leknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát,
• szakmai programot az idősek klubja vezetésé-
re, fejlesztésére vonatkozóan
• nyilatkozatot arról, hogy 
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlá-
tozó gondokság alatt
- a pályázat anyagában foglalt személyes adata-
inak kezeléshez a pályázati eljárással összefüg-
gésben hozzájárul
- a pályázat tartalma közölhető harmadik sze-
méllyel.
Illetmény-juttatás: a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (KJT) 
alapján, valamint a vezetői pótlékra a 257/2000. 
(XII.26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet II.2 
pontja az irányadó.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ:

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében vezetői 
beosztás ellátására megbízást kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti mun-
kakörre kinevezhető. A nyertes pályázó a határo-
zott idejű vezetői megbízás mellett határozatlan 
idejű közalkalmazotti kinevezést kap az I/2000. 
(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8. pont-
jában megjelölt munkakörök valamelyikére. Meg-
bízása esetén a jogviszony létesítésének feltéte-
le 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány 
(erkölcsi) benyújtására köteles.
Álláshely betölthető: a pályázat elbírálásáról 
szóló határozatban meghatározott naptól.
A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot egy példányban írásban kell benyúj-
tani személyesen az Óbudai Szociális Szolgálta-
tó intézmény Munkaügyi osztályán (1036 Buda-
pest, Kiskorona u. 3) vagy postai úton (1036 Bu-
dapest, Kiskorona u. 3). A borítékra kérjük ráírni: 
„Nappali ellátás vezető pályázat”. vagy elektroni-
kus úton: honti.szilvia@kszki.obuda.hu
A pályázat benyújtásának h atárideje:  
2019.09.13.
A pályázattal kapcsolatosan további informáci-
ót nyújt: Honti Szilvia az Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény munkaügyi vezetője. Tel.: 250-1552.
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Laukonidesz Lilla (Fi-
desz-KDNP) a 16. szá-
mú választókerület ön-
kormányzati képviselő-
je. Körzetébe Békásme-
gyer Duna felőli oldala, 
a Gyűrű utca és a Hadri-
anus utca által határolt 
terület tartozott. Az 
egészségügyi, szociá-
lis és lakásgazdálkodá-
si bizottság tagja és ci-
vil kapcsolatokért fele-
lős tanácsnok.

Újjáépített vásárcsarnok
- Mi foglalkoztatta leginkább a lakosokat 

az elmúlt időszakban? 
- Nagyon sok észrevételt, pozitív visz-

szajelzést kaptam az újjáépült Heltai Je-
nő téri vásárcsarnokkal kapcsolatban és 
további javaslatokat a második ütemhez. 
Azt gondolom, a megújult piac és a ha-
marosan elkészülő közösségi tér jelentős 

minőségi változást hoz az itt élők 
életében. 

 Civil kapcsolatokért felelős ta-
nácsnokként számos civil szerve-
zet keres meg javaslataival, ész-
revételeivel, kérdéseivel. Emellett 
leggyakrabban a közterületek ál-
lapotával kapcsolatos problémák 
megoldásával kapcsolatban kérik 
segítségemet.

Közösségi terek, 
megújult közterületek

- Milyen beruházások valósul-
tak meg a városrészben az elmúlt 

ciklusban? 
- 2014 őszén harmadszor nyertem el a vá-

lasztók bizalmát az önkormányzati választá-
son. Képviselői programomban a következő 
fejlesztések megvalósítására tettem ígéretet: 
multifunkcionális közösségi tér kialakítása 
a Madzsar József utca-Bálint György utca-
Füst Milán utca-Heltai Jenő tér által határolt 
területen; a Zipernovsky Károly utcai isko-

la, óvoda és nyugdíjasház közötti közterület 
felújítása; járdák és utak burkolatának fel-
újítása; panelházak enrgiahatékony felújítá-
sának támogatása, illetve a Heltai Jenő té-
ri vásárcsarnok újjáépítése. Nagy örömömre 
ezekből a tervekből a mögöttünk álló 5 éves 
önkormányzati ciklusban valamennyi meg-
valósult, fejlesztések szempontjából nagyon 
sikeres időszakot zárunk.

Az egészségesebb
mindennapokért

- Milyen tervek, elképzelések vannak a 
kerületnek erre a részére vonatkozóan? 

- Szeretném, ha folytatódnának a körzet-
ben megkezdett közterület fejlesztések, út, 
járda, játszótér és zöldterület felújítások, il-
letve ha újabb szabadtéri fi tneszparkok lé-
tesülnének az itt lakók sportosabb, egész-
ségesebb mindennapjaiért. A közbiztonság 
további javítása érdekében nagyon fontos-
nak tartom a térfi gyelő kamerarendszer bő-
vítését, és a fi atalok számára sport- és sza-
badidőpark létesítését.                              Sz. 

A 9. számú választókerü-
let önkormányzati képvi-
selője Bulla György (Fi-
desz-KDNP). Körzetébe 
Aranyhegy, Péter-hegy, 
Üröm hegy Mocsárosdű-
lő, Kaszásdűlő északi ré-
sze, a Gyógyszergyár úti 
lakótelep északi része 
és a Kunigunda útja 
északi része tartozott. 
Ez a terület Óbuda-Bé-
kásmegyer legnagyobb 
kiterjedésű választóke-
rülete. 

- Mi foglalkoztatta a lakosságot az elmúlt 
időszakban? 

- Mivel a BKISZ projekten belül óriá-
si beruházásokat folytattak és folytatnak, 
ami még kimaradt a fejlesztésekből, példá-
ul a csatornázás és útfelújítás, a közlekedé-
si problémák megoldása.

Forgalomcsillapítás,
csapadékvíz elvezetés

- Milyen beruházások valósultak meg a 
városrészben az elmúlt ciklusban? 

- Ha megengedi, felsorolásszerűen mon-
danám. Többek közt Aranyhegy térségében 
a forgalom-csillapított övezet tervezése. 
Aranyhegy-Ürömhegy csapadékvíz elveze-
tése koncepció tervének készítése, a BKISZ 
projekt folytatása. Az Almáskert és a Pirka-
dat utcában csatorna és út építése. Forga-
lomtechnikai fejlesztések tervezése. Mocsá-
rosdűlőn, az Apát utcában a földút program 

megvalósítása. A Fehértó utcában 
jelenleg ez folyamatban van. Meg-
valósult a Gladiátor park rehabilitá-
ciója. A KEHOP-program részeként 
napelemmel gazdagodott a Krúdy 
Gyula Általános Iskola. Megoldot-
tuk az oktatási intézmény energeti-
kai korszerűsítését, és egy futópá-
lyát is létesítettünk. A Kunigunda 
útján gyalogjárdát alakíttattunk ki. A 
környéken élők nagy örömére meg-
valósult a Mészkő park. Megtörtént 
a Rám-hegy utca tervezése és kiépí-
tése, illetve a Tarhos utcai aszfalt-
burkolat kiépítésének tanulmány 
terve, az Ürömhegyi út fejlesztése. 

Az egyik legnagyobb lakossági igény a köz-
biztonsággal kapcsolatban merül fel. Tér-
fi gyelő kamerarendszert építtettünk ki Ka-
szásdűlőn, hogy  még nagyobb biztonság-
ban érezhessék magukat az itt élők.

További csatornázás,
útépítés a tervek közt

- Milyen tervek, elképzelések vannak a 
kerületnek erre a részére vonatkozóan? 

- Rendkívül fontosnak tartjuk, a csator-
názásból és útépítésből kimaradt terüle-
tek befejezését. Mocsárosdűlőn a főváros-
sal egyeztetve sport rekreációs közpon-
tot szeretnénk kialakítani a jövőben. Az 
Aranyhegy közelében, a 10-es elterelő út 
által okozott zajterhelés-csökkenését cél-
zó fejlesztések kidolgozását és kivitelezé-
sének előmozdítását folyamatosan szorgal-
mazom. Sebesség-visszajelző automata ki-
helyezését illetve zajvédő falak lehetsé-

ges tervezését is fontosnak tartom. Tervek 
közt szerepel a Gladiátor utcai játszótér és 
szabadidőközpont európai szabványoknak 
megfelelő létrehozása is. Az új lakóparkok 
forgalomtechnikai szabályozását elkerülhe-
tetlennek tartom. Bús Balázs polgármester-
rel és csapatával folyamatosan egyeztetünk, 
közösen a felmerülő problémák megoldá-
sán dolgozunk.                                   Sz. Cs.

Választókerületek önkormányzati képviselői

„Terveinkből minden megvalósult”

Térfi gyelő kamerák a közbiztonság javításáért

A Bp., III. ker. Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Óbudai Százszorszép 
Óvodája (1032 Budapest, Reménység  u. 
6.) Gelléri Andor Endre utcai telephelyé-
re munkatársat keres azonnali kezdés-
sel: 4 órás dajka (takarítói feladatokkal) 
munkakör betöltésére: Az állás azonnal 
betölthető. Szükséges okmányok: • ön-
életrajz • iskolai végzettséget igazoló bi-
zonyítvány/min. 8 általános Alkalmazás 
esetén: egészségügyi alkalmasságot iga-
zoló-egészségügyi kiskönyv, erkölcsi bi-
zonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). Fel-
vételnél előnyt jelent: gyermekintézmény-
ben szerzett munkatapasztalat  Érdeklőd-
ni: Dr. Bozzayné Káli Tünde intézményve-
zetőnél lehet. Tel.: +36-70-685-2239.
Önéletrajz benyújtása e-mailben: 
remeny-o@kszki.obuda.hu vagy postai 
úton A jelentkezés benyújtásának határ-
ideje: folyamatos.
Elbírálás: folyamatos. Bérezés: közalkal-
mazotti illetménytábla szerint.
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 Óbudai sziréna

Egy ötödik emeleti lakásban 
tűz ütött ki a Vízimolnár ut-
cában augusztus 7-én. A ki-
égett lakásban élőknek 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata átmeneti la-
kást biztosít.

A fővárosi tűzoltók 
gyorsan kiértek és 

megkezdték az oltást, az 
épület átszellőztetését 
és átvizsgálását. A men-
tők, a rendőrség, az EL-
MŰ, valamint Óbuda-
Békásmegyer Közterü-
let-Felügyelet és az Óbu-
dai Vagyonkezelő Non-
profi t Zrt. munkatársai 
is hamar a helyszínre ér-
keztek. A lángokat sike-
rült rövid idő alatt meg-
fékezni, a keletkezett kár 
azonban így is jelentős. 
Az oltás során az épü-

let elektromos fővezeté-
két biztonsági okokból 
le kellett kapcsolni. Is-
mereteink szerint a la-
kásban hárman élnek, 
közülük a tűz keletkezé-
sekor egyetlen lakó tar-
tózkodott otthon. Őt a 
tűzoltók átadták a kiér-
kező mentőknek. (Há-
rom mentőautó érkezett 

a helyszínre.) A Csil-
laghegyi Mentőállomás 
eset-kocsijával egy em-
bert szállítottak kórház-
ba, füstmérgezés gyanú-
jával. A károsult család-
nak az önkormányzat ál-
tal felkínált átmeneti la-
kás kulcsait még aznap 
átadták a helyhatóság 
munkatársai. 

Átmeneti elhelyezést biztosít az önkormányzat
Lángolt egy panellakás

Körülbelül 4000 ecstasy tab-
lettát és 15 kilogramm mari-
huánát találtak annál a két 
holland férfi nál, akiket a Szi-
get fesztivál területén, a ren-
dezvény első napja előtt 
fogtak el a hatóságok.

A két drogcsempész 
már a beköltözés nap-

ján szemet szúrt a feszti-
vál biztonsági őreinek, 
mert feltűnően nagy volt 
a látogatottság a sátruk 
környékén: ekkor egy ki-
logrammnyi rózsaszí-
nű tablettára, 128 gramm 
kábítószergyanús növé-
nyi törmelékre, valamit 
451 műanyag fi olában ká-
bítószergyanús anyagból 
sodort cigarettára buk-
kantak rá a rendőrök. Sőt 
még saját árlistát is készí-
tettek az illegális szerek 

árusításhoz, ami szintén 
a rendőrök kezébe került.

A rendőrség jelentése 
szerint két férfi t a kihall-
gatásukat követően, au-
gusztus 9-én letartózta-
tásba helyezték. Kiderült, 
hogy a két holland sok-
kal nagyobb mennyiségű 
droggal rendelkezik, mint 
azt előzőleg feltételezték: 
ugyanis találtak náluk egy 
slusszkulcsot, ám az ah-
hoz tartozó járműről igen-
csak hallgattak a gyanúsí-
tottak. Nem véletlenül: a 
Volkswagenből újabb, kö-
zel 4000 rózsaszínű tablet-
ta került elő, valamint 15 
kilónyi marihuánás ciga-
retta. Ezek alapján a két fi -
atalnál összesen körülbelül 
100 millió forint értékű ká-
bítószerre bukkantak a ha-
tóságok.

Lecsaptak 
a drogkereskedőkre
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Hét családi szabadidőpar-
kot adnak át Budapesten, 
köztük egyet a Hajógyári-
szigeten.

Hét helyszínen újul-
nak meg a főváros 

zöldterületei, illetve ját-
szóterei, amelyek többek 
között sport- és rekreáci-
ós funkciókkal bővülnek 
– közölte a Főkert Zrt. A 
2,1 milliárd forintos fej-
lesztés célja, hogy a fő-
városiak megújult kör-
nyezetben, minél ak-
tívabban tölthessék el 
szabadidejüket.

A „Budapest 2019 – 
Európa sportfővárosa” 
programsorozatban hét 
új családi szabadidőpar-
kot alakítanak ki a fővá-
rosban: az I. kerületben a 
Tabánban, az óbudai Ha-
jógyári-szigeten, a VIII. 
kerületi II. János Pál pápa 
téren, a XI. kerületben a 
Függetlenségi parkban, az 
Egyetemisták parkjában 
és a gazdagréti Kaptató 
sétányon, valamint Cse-
pelen a Csillagtelepen.

A Főkert közlése szerint 
a parkokban kültéri edző-
eszközök, sportpályák, 
futókörök, játékok, vala-
mint pihenő- és közösségi 
terek egyaránt helyet kap-
nak. Ezeket egészítik ki 
közvilágítási és informá-
ciós rendszerek, utcabú-

torok, ivókutak, valamint 
wifi -vel, UV-sugárzásmé-
rővel és fényforrással fel-
szerelt okos oszlopok.

A projektben több tíz-
ezer fát, cserjét, valamint 
évelő dísznövényt ültetnek, 
de a szakemberek gondos-
kodnak a faápolásról, vala-

mint az út- és járdafelületek 
megújításáról is.

A munkálatok augusz-
tus első napjaiban kez-
dődtek el, a tervek sze-
rint szeptember közepé-
től vehetik birtokba az 
első felújított parkokat a 
budapestiek.

Családi szabadidőparkok Budapesten
Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény közal-
kalmazotti jogviszonyba az 
alábbi munkakörökbe ke-
res szakképzett, elhivatott 
munkatársakat:
• gondozó, ápoló (Házi 
Segítségnyújtó Szolgá-
latba napi 8 órás). Köz-
alkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.Foglalkozta-
tás jellege: teljes munka-
idő. Illetmény és juttatá-
sok: az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. Önkor-
mányzati munkaköri pótlé-
kot és egyéb juttatásokat is 
biztosítunk (BKV bérlet, ét-
kezési hozzájárulás, vidé-
kieknek utazási költségté-
rítés, ruhapénz).
Munkakör betölthetőség-
nek időpontja: folyamatos.
Pályázat benyújtásának 
módja: az önéletrajz és a 
végzettséget igazoló bizo-
nyítvány másolata benyújt-
ható a honti.szilvia@kszki.
obuda.hu e-mail címen ke-
resztül, valamint további in-
formációt Honti Szilvia HR-
vezető nyújt a 06-1-250-
1552-es telefonszámon.
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A Tímár utcai felüljáró – ere-
detileg akadálymentes felül-
járóként épült a gyalogosok 
számára – jó ideje neuralgi-
kus pontja a gyalogos-ke-
rékpáros közlekedésnek. A 
felüljáró két oldalán elhelye-
zett KRESZ tábla egyértel-
műen jelzi a kerékpárút vé-
gét, ennek ellenére sokan fi -
gyelmen kívül hagyják azt.

A július végi egyezte-
tésen a Magyar Ke-

rékpárosklub, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata, az Óbuda-Békás-
megyer Városfejlesztő 
Nonprofi t Kft. és Óbuda-
Békásmegyer Közterü-
let-felügyeletének képvi-
selői vettek részt. A meg-
beszélésen a kerékpáros-
klub képviselője azt sze-
rette volna elérni, hogy 
engedélyezzék ismét a 
kerékpáros közlekedést 
a felüljárón, bár elmon-
dásuk szerint a saját mé-
réseik is azt támasztják 
alá, hogy a kerékpárosok 
döntő többsége nem tart-
ja be a szabályokat az át-
járóban. Tekintettel arra, 
hogy a felüljáró a gyalo-
gosok biztonságos közle-
kedését szolgálja, a szak-
mai álláspontok továbbra 
sem preferálják a kerék-
párral történő áthaladást.

A kerékpárosok élet-
szerűtlen és túlzó intéz-
kedésnek tartják a tiltást, 
mert a Fővárosi Baleset-
megelőzési Bizottság-
tól kapott adatok szerint 
nem regisztráltak kerék-
páros balesetet a felül-
járón 2017-ben és 2018 
első felében. Azonban 
ez nem jelenti azt, hogy 
nem is jelentenek bal-
esetveszélyt a gyalogo-
san közlekedőkre a felül-
járón nagy sebességgel 
közlekedő kerékpárosok. 

Nagyon sok lakossági 
bejelentés érkezik a köz-
terület-felügyelethez a Tí-
már utcai felüljárón nagy 
sebességgel közlekedő 
kerékpárosokról. A gya-
logosok mozgása (főleg 
a gyerekeké és időseké) 
gyakran kiszámíthatatlan, 

nehezebben reagálnak a 
veszélyhelyzetek elhárí-
tására, így közvetlen ve-
szélyhelyzetek sokasága 
adódik nap, mint nap.

Kétségtelen, hogy a 
kerékpárosok szemszö-
géből nézve valóban ké-
nyelmetlen, hogy le kell 
szállni a kerékpárról és 
áttolni a felüljárón, azon-
ban a kerékpárosok ál-
lításával ellentétben ez 
nem jár aránytalan idő-
veszteséggel, mindössze 
2-3 percet vesz igénybe. 

A közterület-felügye-
let kiemelten fontos fel-
adatának tartja a baleset-
megelőzést. A meglévő 
KRESZ-tábla mellé ezért 
egy új, nagyméretű fi gye-
lemfelhívó tábla került 
kihelyezésre, valamint az 
aszfaltburkolatra is felfes-
tésre került a fi gyelmezte-
tés, mely szerint a kerék-
párral közlekedőknek a 
felüljáróra történő felhaj-
tás előtt le kell szállni a 
járművükről és áttolni a 
kerékpárt a felüljárón.

Az ÓBKF munkatársai 
rendszeresen jelen van-
nak ezen a kerékpáros 
közlekedés szempontjá-
ból frekventált helyszí-
nen, és különböző fóru-
mokon, plakátokon, fa-
cebook bejegyzésekben 
és a weboldalunkon ke-

resztül is igyekszünk fel-
hívni a fi gyelmet a biz-
tonságos közlekedés sza-
bályaira.

A kerekparosklub.hu 
weboldalon 2019. au-
gusztus 6-án megjelent 
cikk állításával ellentét-
ben a kiszabott bírságok 
száma elenyésző, hiszen 
nem a bírságolás a cél, 
hanem a balesetek meg-
előzése és a kompromisz-
szum, a megoldás kere-
sése. 2019 elejétől a mai 
napig összesen 4 helyszí-
ni bírság és 10 dokumen-
tált, írásos fi gyelmeztetés 
született a helyszínen, vi-
szont több mint 250 szó-
rólap került kiosztásra 
szabálytalanul közlekedő 
biciklistáknak.

Gyalogos-kerékpáros közlekedés a Tímár utcai felüljárón

A balesetek megelőzése a cél
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Megvalósíthatónak látja a Metró-
ért Egyesület elnöke a szentendrei 
és a ráckevei/csepeli HÉV össze-
kötését. Bíró Endre azután fogal-
mazott így az InfoRádióban, hogy 
zöld jelzést kapott a gigaberuhá-
zás tervezése.

Egy kormánydöntésnek 
köszönhetően indulhat a 

szentendrei és a ráckevei/cse-
peli HÉV összekötésének ter-
vezése, az egész projekt vár-
ható befejezési idejét 2023-ra 
teszik. A Metróért Egyesület 
úgy gondolja, hogy a beruhá-
zás Budapest közlekedésének 
a talán legjobban hasznosu-
ló, nagyon jó elképzelése. Bí-
ró Endre, az egyesület elnö-
ke arról, hogy mennyire bo-
nyolult a Duna alatt összeköt-
ni a vonalakat, az InfoRádió-
ban elmondta: - Ez egy ismert 
technológia, gondolhatunk a 
kettes vagy a négyes metró-
ra. Természetesen nem olcsó, 
a Duna alatt megvan az a mi-
nimális mélység, ameddig le 
kell süllyeszteni a vonalalag-
utat, de ez ma már abszolút 
nem a fantazmagóriák köré-
be tartozik. Most a vonal pon-
tos megtervezése jön, azt gon-
dolja, egy jó elképzelés lenne 
a Kálvin teret is érinteni, és 
meggondolandónak tart egy 
Astoriánál, illetve egy Nyuga-
ti pályaudvarnál létrejövő át-
szállási lehetőséget. 

„Sok ember 
közlekedését 

könnyítenénk meg”
- Utána Budán valahol a Fi-

latorigát vonalában érhetné el 
a szentendrei HÉV-vonalat a 
pesti HÉV-vonalak meghosz-
szabbítása. Békásmegyer ide-
ális végállomás lehetne, on-
nan napi több tízezer ember 
utazik a város felé, ragyogó 
átszállási pontokat érhetnének 
el az új vonallal - tette hozzá 
Bíró Endre. Úgy látja, most 
itt a lehetőség arra is, hogy a 
szentendrei HÉV belső szakaszát a föld alá 
vigyék. Úgy fogalmazott: - Ha két megoldás 
közül kell választani, hogy a Batthyány té-
rig a jelenlegi HÉV-vonalat besüllyesztjük a 
föld alá, aminek természetesen van észszerű-
sége a felszíni közlekedés nehézségei miatt, 
vagy a két HÉV-vonal egyszerű földalatti ösz-
szekötése, én az utóbbi elképzelésnek adnék 
prioritást. Sokkal nagyobb a haszna, sokkal 

több ember közlekedését könnyíti meg – nyo-
matékosította Bíró Endre. (A fejlesztéssel új 
kötöttpályás kocsik is érkeznének, a mostani 
NDK-gyártmányú HÉV-szerelvények.)

Mint azt megírtuk: a szentendrei HÉV föld alá 
vitelét korábban többször is javasolta Bús Balázs 
polgármester, abban bízva, hogy ezzel jelentő-
sen javulna a kerület közlekedése. Hangsúlyoz-
ta: „a legfontosabb az, hogy a szentendrei H5-ös 

HÉV jelenleg olyan közlekedé-
si problémát állít elő, amit hosz-
szú távon meg kell oldani. Az 
egyik a területelvágó hatása, a 
másik, hogy öt szintbeli keresz-
teződésben nehezíti meg Óbu-
dán az autós közlekedést. Ha 
le lehet süllyeszteni a föld alá a 
HÉV-et, akkor fölötte a terület 
fölszabadul, akár kerékpárosok 
is sokkal korszerűbben tudnák 
használni.” (A P+R parkolók 
létesítése elengedhetetlen, 350 
parkoló elkészítésére a főváros 
elindította a tervezést, egyelőre 
Békásmegyerre.)

Kényelmesebben 
és gyorsabban

Bíró Endrét, a Metróért 
Egyesület elnökét arról kér-
deztük: 

- Véleménye szerint miért 
fontos a beruházás megva-
lósítása? 

- Ez a beruházás egya-
ránt szolgáltatna kulturált és 
gyors közlekedési lehetősé-
get az agglomerációban élők-
nek és Budapest polgárainak. 
Az agglomeráció esetében 
mind az északi régió (Szent-
endre körzete) a déli régió 
(Csepel és körzete), Buda-
pest esetében elsősorban Bé-
kásmegyer és környéke kap-
na kiváló, gyors közlekedési 
eszközt, mellyel számos pon-
ton elérhetővé válik a gyors-
vasúti hálózat többi eleme. 

- Lényegi kérdés hogyan 
nevezzük a vasutat? 

- Az elnevezés egy szá-
zadrangú kérdés. A Met-
róért Egyesület álláspont-
ja szerint, ennek az eredeti 
nevén Észak-Déli Regioná-
lis Gyorsvasútnak a párizsi 
RER-hez kellene műszaki 
tartamában hasonlónak len-
nie. A RER jelentése Exp-
ressz metró. 

- A metró eltérő műszaki 
adottságai mire adnak több 
lehetőséget? 

- A korszerűen kiépített 
metróvonalak ma már akár 90 másodperces 
járműkövetést is lehetővé tesznek. Erre úgy 
gondolom, belátható időn belül itt nem lenne 
szükség. Ami viszont fontosabb, hogy nagy-
fokú utasbiztonság, magas szintű utaskom-
fort és magasan automatizált üzemmenet vá-
lik lehetővé. Sokkal kényelmesebb és gyor-
sabb közlekedéshez juthatnak hozzá az uta-
sok.                                                        Sz. Cs. 

A HÉV olyan problémát okoz, amit meg kell oldani

„Sok lehetőséget kínál a vonalak összekötése”
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Szőke Lajos 
– kaszásdűlői plébános

A kaszásdűlői Kövi-Szűz 
Mária Plébániatemplom 
augusztus 1-jével kine-
vezett új plébánosa Sző-
ke Lajos atya. Budapes-
ten született 1957. má-
jus 25-én. Esztergomban 
1992. június 20-án szen-
telték pappá. Pályája kez-
detén, Óbuda főplébáni-
áján szolgált, mint káp-
lán 1992-től 1995-ig. Ezt 
követően 1995-től 2004-
ig Tahitótfalu és Sziget-
monostor plébánosa volt.  
2005-től mostanáig pedig 
a Budapest-Rákoscsaba-
Újtelepi egyházközség plébánosaként szolgált.

Horváth Márton – Újlak új káplánja
Horváth Márton szintén augusztus 
elején került az újlaki Sarlós Bol-
dogasszony plébániára. Nyergesúj-
faluról származik, egy Duna-men-
ti kisvárosból a Gerecse lábainál. 
Édesanyja, Sarlós Katalin, műsza-
ki könyvtáros volt a nyergesi Vis-
cosa gyárban, majd hitoktatói sza-
kot is végzett. Rövid ideig tanított is. 
Édesapja Horváth László, asztalos 
kisiparos. 
Az új káplán kérdésünkre válaszol-
va elmondta: -Van két fi ú és két lány 
testvérem, én a második legidősebb 
vagyok a nővérem után. Középisko-
lai tanulmányaimat 1995-ben fejez-
tem be a nyergesújfalui Irinyi János 
Gimnáziumban. Gyerekkoromban úgy gondoltam, asztalos leszek, mert 
édesapám, nagyapám, dédnagyapám is ezt a szakmát gyakorolta. Ott-
hon van egy műhelyünk is. Amikor azonban tizenhat éves voltam, termő-
földeket kaptunk vissza az államtól. Elkezdtünk földműveléssel is foglal-
kozni, és állatokat is vettünk. Nekem nagyon megtetszett a gazdálkodás, 
szívesebben dolgoztam a határban és az állatokkal. Ezért érettségi után 
a gazdaságban kezdtem el dolgozni, az asztalos műhelyben pedig az 
idősebbik öcsém folytatta az iparos munkát. 
Anyai nagyapám révén a csillagászat és a kozmológia nagyon érdekelt 
már kisgyerekkorom óta. Fiatalon megörököltem csillagászati távcsö-
vét és szakirodalmi könyveit, melyek később sok ihletet adtak teológi-
ai diplomamunkám megírásában. De leginkább a vallásos témák, hit-
beli kérdések foglalkoztattak. Ezért 2001-ben elkezdtem teológiát ta-
nulni levelező tagozaton; és akkoriban vettem észre a papság iránti hi-
vatásomat is. 
- 2010-ben kértem a felvételemet az esztergomi papnövendékek közé, 
két másik nyergesi fi atallal együtt. Engem egy évre Molnár Béla atyá-
hoz küldtek Pestújhelyre, hogy ott egy városi plébánia életét is meg-
ismerhessem. Ezután kerültem a szemináriumba. 2017. június 10-én 
szentelt pappá Erdő Péter bíboros úr. Első kápláni helyem az Ecseri 
úti Szent Kereszt Plébánián volt. Augusztustól pedig Újlakon folytatom 
kápláni szolgálatomat Beran Ferenc plébános úr vezetése mellett – tet-
te hozzá Horváth Márton.

Szili András atya 
– Ófalu plébániai 

kormányzója
A Békásmegyer-ófalui Szent József-
templom újonnan kinevezett plébá-
niai kormányzója Budapesten szüle-
tett, 1986-ban. A Lónyay Utcai Re-
formátus Gimnázium és Kollégium-
ban érettségizett. Teológiai tanul-
mányait Esztergomban végezte. A 
2011/12-es tanévben diakónusi szol-
gálatát a Szent István-bazilikában 
töltötte. Esztergomban szentelték 
pappá 2012. június 16-án. Újmisés papként első lelkipásztori beosztása 
Pestszentlőrincen, a Mária Szeplőtelen Szíve-főplébánián volt 2012-től 
2016-ig, majd ugyancsak káplánként szolgát a Budapest-Zuglói Pádu-
ai Szent Antal plébánián 2016-tól egészen idén augusztusig, mikor is el-
sejei dátummal érkezett Óbudára, mint a Békásmegyer-Ófalui Szent Jó-
zsef-templom plébániai kormányzója. Plébániai feladatkörén túlmenően 
2015 novemberétől a Budapesten élő spanyol anyanyelvű hívek lelké-
sze is. Papi jelmondata: „A szív titkait csak ő ismeri.” Zsolt. 43.

P. Andrásfalvy János SDB, szalézi pap 
– kápolnaigazgató 

1971-ben születtem bu-
dapesti családban. Szü-
leinknek gondja volt, 
hogy a családban mind 
tanuljunk zenét és nyel-
veket, és részt vegyünk 
a krisztinavárosi plébá-
nia életében. Miután vé-
geztem a budapesti Pi-
arista Gimnáziumban  a 
biológia és kémia szak-
ra vettek föl az ELTE ta-
nárképző Főiskoláján. 
1990-ben megismertem, 
majd egy év múlva be-
léptem Don Bosco Szalézi Rendjébe, a rendszerváltozás 
utáni első novíciusok közé, ahová az idén már körünkből 
eltávozott, szeretett Havasi atyánk vett föl. Papi tanulmá-
nyaimat a Piarista Főiskolán kezdtem, a rend jóvoltából 
egy évet tanulhattam nemzetközi közösségben a Szent-
földön, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia 
szakán fejeztem be. 2001-ben ifjúságpasztoráció-kateke-
tika szakon licenciát szereztem  a Szalézi Pápai Egye-
temen Rómában, majd Péliföldszentkeresztre és a nyer-
gesújfalui Szalézi-Irinyi Gimnáziumba helyezett a tarto-
mányfőnök atya. 2008-tól 2010-ig Szombathelyen, majd 
2010-11-ben Óbudán teljesítettem szalézi szolgálatot, 
míg 2011-ben Kazincbarcikára helyeztek. Először a Sza-
lézi Szent Ferenc Gimnáziumban, majd a Don Bosco Ál-
talános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Gim-
náziumban lettem igazgatóhelyettes. Fél éve a Don Bos-
co Barcika Tanodának vagyok rendünk részéről a képvi-
selője. Rendünkben 8 éven át voltam ifjúságpasztorációs 
megbízott, a tömegkommunikáció terén, a szalézi mun-
katársak, és a formáció szervezése terén is kaptam meg-
bízást. Nemrégen Óbudára kaptam kinevezést a Segítő 
Szűz Mária kápolnánk kápolnaigazgatói feladatkörének 
ellátására. Bizakodva igyekszem ellátni az Úrtól rám bí-
zott feladatokat, és a helyi közösséget szolgálni. 

Új kápolnaigazgatót, káplánt, plébániai 
kormányzót és plébánost neveztek ki ke-
rületi plébániákra augusztus 1-jével.

Új emberek óbudai templomokban
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Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi 
Központ korlátozott számú 
támogató jeggyel szeretné 
megköszönni az intézmény-
re augusztus 31-ig leadható 
lakossági online szavazato-
kat. A legtöbb szavazatot 
kapott szervezet kapja az 
MVM ZENERGIA koncert be-
vételét. 

Az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyer-

mekvédelmi Központ 

korlátozott számú, aján-
dékba adott jegyeket kí-
nál fel az érdeklődőknek, 
amelyekről a + 36-1-250-
1964-es számon lehet ér-
deklődni munkanapo-
kon. A koncert ingyenes 
az állóvendégek számá-
ra, de az ülőhelyekre li-
mitált számban támoga-
tói jegy vásárolható.

Mint arról már koráb-
ban hírt adtunk, két nagy 
országos szervezet mel-
lett a III. kerületi Óbu-

dai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Köz-
pontot is jelölték a le-
hetséges támogatandó 
szervezetként. Az MVM 
a jegyeladásból befolyt 
összeget ajánlotta fel a 
jótékony célra.

Az MVM ZENERGIA 
egy olyan egyedülálló fú-
ziós koncert, ahol találko-
zik a zene és a jótékony-
ság, a klasszikus és köny-
nyűzene. Az eseménynek 
a Bazilika előtti Szent Ist-

ván tér ad otthont augusz-
tus 31-én 20 órától. Az 
est során neves művészek 
által csendülnek fel töb-
bek között Liszt Ferenc, 
a Queen, Mozart, Piazzol-
la, Paganini, Edith Piaf és 

a Margaret Island művei. 
A zenei élményt a Bazili-
kára vetített fényfestés te-
szi még emlékezetesebbé.

Szavazni augusztus 
31-ig lehet a www.mvm-
zenergia.hu oldalon.

Köszönet a szavazatokért

Törékeny vágyak

„Porcelánok a királyi asztaltól a panel-vitrinig. Hüttl 
Tivadar gyára és az Aquincum Porcelángyár” cím-
mel az Óbudai Múzeum új időszaki kiállítása sokol-
dalúan mutatja be a Hüttl és az Aquincum gyár törté-
netét. A látogatók bepillanthatnak a porcelán készí-
tésének technológiájába, újításaiba, kísérleteibe is.

Fotó: Antal István
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A röplabda és a baseball 
mellett már vízilabdában is 
van első osztályban szerep-
lő III. kerületi csapat. A Va-
sas Óbuda női röplabdásai 
és az Óbudai Br ick Factory 
évek óta az elit tagjai, ezút-
tal a III. kerületi TVE vízilab-
dás lányai tornázták fel ma-
gukat a legmagasabb osz-
tályba. Az őszi szezontól 
már három csapat gondos-
kodik a szurkolók színvona-
las szórakoztatásáról.

A TVE-ben nem is-
meretlen sportág a 

vízilabda. A férfi  csapat 
1922-ben bajnoki címet 
szerzett, ezt a hagyo-
mányt folytatva az egye-
sületben úgy döntöttek, 
újjászervezik a szakosz-
tályt. A női csapatot be-
nevezték a 2015-2016 évi 
OB I/B osztályú bajnok-
ságba, ahonnan – folya-
matosan erősödve – re-
kordidő (négy év) alatt 
feljutottak a csúcsra. 

Új edző, 
új csapat

A feljutást kiharcoló, 
magas átlagéletkorú gár-
dával az A osztályban a 
kiesés elkerülése lehe-
tett volna reális cél, ezért 
alapos vérfrissítés vált 

szükségessé. Tucatnyi új 
– zömében fi atal – játé-
kos érkezett, belőlük és a 
meglévő, sok nagy csatát 
látott idősebb játékosok-
ból kell ütőképes csapatot 
kialakítani Lukács Dénes 
vezető edzőnek. A 46 éves 
szakember eddig csak fér-
fi akat irányított, ám itthon 
és Egyiptomban szerzett 
tapasztalatokkal felvértez-
ve a gyengébb nemmel is 
eredményes lehet. 

Szimpatikus volt a be-
lépője: - Nagyon örültem 
a TVE felkérésének, ko-
moly szakmai kihívásnak 

érzem a feladatot – kezdte 
székfoglalóját. - Egy újjá-
szervezett szakosztályt 
fogok szakmailag irányí-
tani a következő években. 
Az a célunk, hogy olyan 
vonzó és versenyképes 
környezetet teremtsünk 
a III. kerületben, amely 
a magyar vízilabda után-
pótlás egyik bázisa lehet. 

Fokozatos 
építkezés

A célig vezető út hosz-
szú, de bejárható. A TVE 
a feljutással már meg-
tette az első jelentős lé-

pést, a következő feladat 
a szisztematikus építke-
zés megvalósítása. Egy 
élcsapat nem működ-
het sikeresen széles bá-
zissal rendelkező hátor-
szág nélkül, ahol évről 
évre nő a játékosok lét-
száma és vele párhuza-
mosan fejlődik a játéko-
sok tudása. A TVE után-
pótlásképzése teljesen át-
alakul a következő évek-
ben. Az élcsapatokkal 
versenyző OB I-es csapat 
menedzselése mellett ki-
emelt feladatként kezelik 
mind a lány, mind pedig 

a fi ú vonalon az előkészí-
tő, gyermek és baby kor-
csoportok megerősítését. 

A jelenlegi helyzet biz-
tató: kialakulóban a vég-
leges játékoskeret, Lu-
kács Dénes edző már ja-
vában gyakoroltatja a já-
tékosállományhoz igazo-
dó taktikát. – Elégedett 
vagyok az eddig tapasz-
taltakkal – mondja az 
edző –, a lányok hozzá-
állásán látom, hogy min-
denki bizonyítani szeret-
né, hogy helye van a csa-
patban és együtt elérhetik 
a kitűzött célt, a közép-
mezőnyben végezhetnek. 

Rutin és lendület
Lukács Dénes úgy vé-

li, a játékoskeretben sze-
rencsésen ötvöződik az 
idősek – fi atalok aránya, 
Drávucz Rita, Pelle Anikó, 
Kisteleki Dóra és Szentke-
reszti Gabriella képvise-
lik majd a rutint, a tehetsé-
ges fi atalok pedig a lendü-
letet. A bajnokság szept-
emberben kezdődik, addig 
jócskán jut idő egyrészt az 
újonc OB/A csapat felké-
szítésére, másrészt az új 
szakosztályi modell még 
hiányzó mozaikdarabjai-
nak összerakására.

Kép és szöveg: lovas

Óbuda kedvencei lehetnek a vízilabdás lányok

Megfi atalított csapattal a legmagasabb osztályban

Nagy várakozás elő-
zi meg a III. kerü-

leti TVE NB III-as lab-
darúgó csapatának idei 
bajnoki szereplését. A 
rövid időn belül osztály-
váltásra készülő együt-

tes hazai pályán a Ko-
márom ellen vívta el-
ső mérkőzését, a telt-
házas (600 néző) lelá-
tó népe győzelmet sze-
retett volna ünnepelni, 
a „mumus” – tavaly el-

vitte mind a három pon-
tot – azonban félidei ve-
zetésével most is ijedtsé-
get okozott. Szerencsére 
nagyobb malőr nem tör-
tént, a fi úk jó hajrával 
kiegyenlítettek, az 1-1-

es döntetlen igazságos-
nak mondható. A követ-
kező fordulókban iga-
zolta a csapat az opti-
mista várakozást, már 
begyújtott rakétával 
sorrendben három győ-
zelmet aratott (Puskás 
Akadémia II 2-1, Bicske 

3-2, Hévíz 1-0) és ezzel 
a remek sorozattal fel-
zárkózott az Érd mögé a 
második helyre. Boríté-
kolható, hogy a nyáron 
megerősített csapat az új 
edzővel a bajnokság zá-
rásakor biztosan az él-
mezőnyben végez

Begyújtott rakétákkal
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Szeretné szabadidejét jó társaságban tánccal eltölteni? Szeretet-
tel várják a Krottendorf Egyesület tánccsoportjába. A próbá-
kat Békásmegyeren tartják szerdánként 18-20 óráig. Jelentkezés 
és bővebb felvilágosítás a 06-30-447-5205-ös telefonszámon. A 
tánccal különlegessé varázsolhatja a szürke hétköznapokat. 
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 Horváth Ádám televíziós rendező június 19-én 
hagyta itt „szomszédait” és feleségét, Csűrös Ka-
rolát, akinek a júliusi temetés óta álmatlan éjszakai 
vannak. A Szomszédok híres Etusa, férje elveszté-
se óta csak nehezen tud aludni, a szintén színész 
barátnője, Pásztor Erzsi tartja benne a lelket…

A házaspár nemrég még sűrűn látogatta 
az óbudai székhelyű Magyar Televízió 

stúdióit, ahol többek között a Hogy volt?! 
című népszerű műsorban emlékeztek tele-
víziós munkáikról, főleg a legendás Szom-
szédok teleregényről, amely harminc évvel 
ezelőtt kezdődött és majd másfél évtizeden 

át szögezte a képernyő elé nézőit. Horváth 
Ádám, a sorozat ötletgazdája, írója és rende-
zője, alig pár nappal élte túl 89. születésnap-
ját. Rendezett tévéfi lmet, drámát, operát, 
balettet, zenés játékot, kabarét, de a legna-
gyobb hírnévre mégis csak a teleregénnyel 
tett szert. A Kossuth-, Erkel Ferenc- és Ba-
lázs Béla-díjas fi lmrendező, forgatókönyv-
író eredetileg agrobiológusnak készült, de 
szerencsénkre tévés lett, sőt a rendszervál-
tás után a Magyar Televízió elnöke is volt. 
Korosztályok nőttek fel a Szomszédokon, 
ami köszönhető a sok ismétlésnek is, így az 
évtizedek alatt milliók követték nyomon a 
képernyő előtt ülve Vágásiék és szomszéda-
ik életét. Ez volt a magyar televíziózás tör-
ténetének egyik leghosszabb sorozata, ami 
tizenhárom évig tartott. Több mint harminc 
évvel ezelőtt, 1987. május 7-én csendült fel 
először a főcímdal, és 1999. december 30-
án utoljára, ez idő alatt pontosan három-
száztizenkét rész ment le!

- Az indulás előtt fél évvel született meg 
az ötlet a fejemben, hogy készüljön egy 
olyan tévésorozat, amely az életünkről, a 
máról, a mindennapjainkról szól – mondta, 
nem sokkal halála előtt e sorok írójának. – 
A tervemmel megkerestem a Magyar Tele-
vízió vezetőit, akik kérték, hogy írjak egy 
próbarészt. Hatot írtam, amelyek elnyerték 
a tetszésüket és hozzá láthattam a szereplő-
válogatáshoz és a forgatáshoz. Nálam sose 
számított a protekció, csak a teljesítmény! 

- A feleségének sem volt protekciója?
- Neki se! Karolát tehetséges, jó színész-

nek tartottam, ezért került be a fi lmbe. Kü-
lönben is, a forgatás alatt ő soha sem a felesé-
gem volt, hanem egy színésznő. Ezt ő tudo-
másul is vette. Nem volt konfl iktusunk, pe-
dig a sorozat elejétől a végéig együtt voltunk.

- A legelején majdnem elhagytam Ádámot 
– vette át a szót Csűrös Karola. - Ádám, ele-
inte titkolta előttem, hogy engem szemelt ki 
a később legendássá vált szerepre, ezért ul-
timátumot adtam neki. Amikor egy este ha-
zatérve a Szabadság térről, elmesélte nekem, 
hogy megírta a karaktert, amibe be is ava-
tott, de nem említette meg, hogy kinek szán-
ja. Kérlelni kezdtem, hogy enyém legyen a 
szerep, de ő csak hallgatott, mire mondtam 
neki, ha másnak meri adni, elválok! Erre ő 
pimaszul annyit mondott, hogy ez bizony jó 
alkalom lenne, majd félvállról megemlítette, 
egyébként, nekem írta a szerepet. Megnyu-
godtam, és azóta együtt vagyunk. Ennek már 
53 éve! Egyébként a tyúkanyó Etus fi guráját 
a saját édesanyjáról mintázta.

Csűrös Karola az özvegyasszony „szere-
pét” nagyon nehezen éli meg. Elmondta la-
punknak, hogy alig tud aludni éjszakánként, 
állandóan férje jár az eszében.

-Ádám nagyon hiányzik – tette hozzá. – 
Pásztor Erzsike, egyik legjobb színészkol-
légám és barátnőm, szinte minden nap fel-
hív, hogy lelket öntsön belém. Köszönöm 
neki a törődést.                     Temesi László

Csűrös Karola: „Ádám nagyon hiányzik”  

Búcsú a szomszédoktól

Rejtvényünkben Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba 
című verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 5. és a 
függőleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Távol-keleti folyó. 5. Az idézet eleje 
(zárt betűk: L. G. S.). 13. … Band, nyugati beatzenekar 
volt. 15. … Tamás, úszó olimpiai bajnokunk. 16. Korszak. 
17. Ittrium és rénium vegyjele. 18. Dór betűi keverve. 
19. Belül nagyobb! 20. Hegedűvonó anyaga. 21. T. K. A. 
22. Brit idő. 23. Spanyol, svéd és osztrák autók jele. 24. 
Kókusz származék. 26. Fájdalma. 27. A másik irányba 
(két szóval). 29. Kobrák ellensége. 30. Szintén. 32. Public 
Relation. 33. Felkiáltó szócska. 35. Római ötvenegy. 36. 
Mely személy? 37. Színész formázza meg. 39. Kis Árpád. 
42. Ide vonták Ludas Matyit. 43. P-vel az elején régi 
magyar vidék. 44. Visszakap! 46. Ilyen a falevél. 47. Fogat 
tart. 48. Valaminek a végetvetése. 49. Visszamer! 50. Civil, 
belülről! 51. Szélek nélküli patak! 52. Öszsze-vissza éli! 
53. Erre megy a tánc. 55. A földbe temettetné. 56. Svéd, 
olasz és thaiföldi autók jele.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második része (zárt 
betűk: T. S. A.). 2. Egyik folyónk. 3. Komótosan. 4. Re 
párja. 5. Félelmetes fi lm. 6. Vajon az? 7. Béka egyneműi. 
8. Miskolcról indult zenekar. 9. Kopasz. 10. Némán 
zár! 11. Fejér megyei helység. 12. Préseljük. 14. Ilyen 
minden növény. 18. Orosz folyó. 21. Rendetlen. 22. 
Tizenévesek. 25. Kontra ellentéte. 26. Fejbe ütsz. 28. … 
Attila, színészünk. 31. Nagyon kedveli. 34. O. R. N. 38. 
R. M. S.! 40. Levélkézbesítő. 41. Vagdalj! 43. Kis Anna. 
45. Névelős hölgy. 47. Focista teheti. 50. Tejtermék. 51. 
Kalendáriumban van! 54. Móka egyneműi. 55. Tova.

Iskolakezdés
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt. (1033 
Bp., Mozaik u. 7.) Budapest Főváros III. ke-
rület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta 1/1 tulajdonában lévő, Budapest III. kerü-
let, 14736/1 helyrajzi számú, 646 m2 alapterü-
letű, természetben a Bécsi út 72. szám alatt lé-
vő „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 
ingatlant egyfordulós zártkörű pályázat kere-
tében kívánja értékesíteni.
Az eladásra kínált önkormányzati tulajdonú in-
gatlan Belső-Óbuda központi részén helyezke-
dik le. Az ÓBÉSZ szabályozása szerint az ingat-
lan ezért csak a talajszint alatt, illetve emeleten 
beépíthető, arra önálló épület nem létesíthető. 
Az ingatlanon jelenleg régészeti eljárás van fo-
lyamatban, ezért az ingatlan birtokbaadására 
csak a régészeti eljárás befejezését követően ke-
rülhet sor azzal, hogy a régészeti munkák időtar-
tama alatt a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 
a kiíró előzetes írásbeli hozzájárulásával az in-
gatlan területére beléphet és azt indokolt mérték-
ben, a kiíró hozzájárulásában meghatározott fel-
tételek szerint - a régészeti munkák zavarása, il-
letve akadályozása nélkül - használhatja.  
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Budapest III. kerület, Bécsi út 72. 
Hrsz.: 14736/1

Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Területe: 646 m2  
Az ingatlan 6 m2 területét ELMŰ vezetékjog 
terheli. 
Minimál ár: bruttó 89.300.000,- Ft  
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 9.000.000,-Ft
Pályázati feltételek:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
adatait, a megajánlott vételárat, a fi zetési fel-
tételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilat-
kozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeket elfogadja. 
Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyúj-
tástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kö-
töttség). 
A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, 
aki a pályázati biztosítékot befi zette az Ön-
kormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél veze-
tett 12001008-00140645-00100001 számú leté-
ti számlájára. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó for-
manyomtatványt, valamint a pályázati biztosí-
ték befi zetését igazoló bizonylatot zárt boríték-
ban, legkésőbb 2019. szeptember 4. (szerda) 14 
óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelő Nonprofi t Zrt. Ügyfélszolgálati Iro-
dájában (1033 Bp., Mozaik u. 7.) személyesen, 

vagy meghatalmazott útján. A beadási határidő 
után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.
A pályázatok bontására 2019. szeptember 4-
én 14.20 órakor a Bp., III. kerület Mozaik u. 7. 
sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt. 
hivatalos helyiségében kerül sor. 
A pályázaton résztvevőket levélben, vagy tele-
fonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pá-
lyázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a leg-
magasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pá-
lyázatbontást követően további tárgyalást foly-
tasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, 
hogy a pályázatot indokolás nélkül eredményte-
lennek nyilvánítsa. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhaszno-
sítási Osztály +36 1 430-3472 és a +36 1 430-
3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás teljes szövege felkerül a 
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, 
valamint a következő internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, in-
gatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály  

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt. 
(1033 Bp., Mozaik u. 7.) egyfordulós pályá-
zatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület, 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulaj-
donában álló ingatlanok tulajdonjogának ér-
tékesítésére
Telkek értékesítése:
1) III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környe-
zetben, Lke-2/SZ-IK-1 övezetbe tartozó, 15-
20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkor-
mányzati tulajdonú FELÉPÍTMÉNYES IN-
GATLAN ELADÓ! Az ingatlanon jelenleg kis-
méretű, bontandó állapotú hétvégi ház áll. A Ju-
tas közben minden közmű megtalálható. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  
Megnevezés: kivett gazdasági épület, udvar 
Hrsz.: 22314/12
Területe: 1.784 m2  (~55 m x 32,5 m) 
Irányár: 57.000.000,- Ft (Áfa mentes) 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.700.000,-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az 
ÓBÉSZ tartalmazza. 
2) III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környe-
zetben, Lke-2/SZ-IK-1 építési övezetbe tartozó, 
15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező ön-
kormányzati tulajdonú üres ÉPÍTÉSI TELEK 
ELADÓ! A Jutas közben minden közmű meg-
található. A telek alakja keskeny, hosszú, sík te-
repadottságú, kerített. A telken belül található 
egy körbekerített gáz nyomásszabályozó „ház”, 
mely a telek területéből kb. 75 m2 –t foglal el, a 
védőtávolság miatt került a tulajdoni lapra 107 
m2 bányaszolgalmi jog bejegyzésre. A gáznyo-
más szabályozó épület által elfoglalt terület a te-
lek beépíthetőségét befolyásolja (csökkenti), va-
lamint a védőtávolságon belül új építményt, épü-
letet elhelyezni nem lehet. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 22314/13

Területe: 1.308 m2  (~86 m x 15 m) 
Irányár: 25.889.763,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 
32.880.000,-Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.300.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az 
ÓBÉSZ tartalmazza. 
3) III. kerület Békásmegyer, József-hegyen, csa-
ládi házas környezetben, Lke-2BÓ/O-1 építé-
si övezetbe tartozó, 15 % beépítési lehetőséggel 
rendelkező önkormányzati tulajdonú üres ÉPÍ-
TÉSI TELEK ELADÓ! Az Óbor utcában min-
den közmű megtalálható. A telek kisméretű, vi-
szonylag keskeny, az utcáról erősen lejt a Kőbá-
nya utca irányába. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Óbor u.   
Megnevezés: kivett beépítetlen terület  
Hrsz.: 65089
Területe: 277 m2  (~9,5 m x 29 m)
Irányár: 6.108.000,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 
7.757.160,-Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 780.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az 
ÓBÉSZ tartalmazza. 
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az 
építési engedélyben történő érvényesíthetőségé-
ért a Kiíró nem vállal felelősséget. Új épület el-
helyezésének tervezésekor a mindenkori építési 
jogszabályok az irányadók.
A telekről további felvilágosítás kérhető, vala-
mint megtekintésre időpont egyeztethető a +36 1 
430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon.
Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek ér-
tékesítése:
1) Bp., III. ker. Bécsi út 93/b. pinceszint, 
17563/1/A/17 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 
58 m2 
Irányár: 5.900.000,- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000,-Ft
2) Bp., III. ker. Meggyfa u. 21. pinceszint, 
18529/22/A/38 hrsz. egyéb helyiség, alapterü-
lete: 155 m2 

Irányár: 8.150.000,- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 815.000.-Ft
A helyiségekről további felvilágosítás kérhető, va-
lamint megtekintésre időpont egyeztethető a  +36 
1 430-3465 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon.
Általános tudnivalók:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
adatait, a megajánlott vételárat, a fi zetési fel-
tételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilat-
kozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeket elfogadja. 
Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtás-
tól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség). 
A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, 
aki a pályázati biztosítékot befi zette az Ön-
kormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél veze-
tett 12001008-00140645-00100001 számú leté-
ti számlájára. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó for-
manyomtatványt, valamint a pályázati biztosí-
ték befi zetését igazoló bizonylatot zárt boríték-
ban, legkésőbb 2019. szeptember 4. (szerda) 14 
óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelő Nonprofi t Zrt. Ügyfélszolgálati Iro-
dájában (1033 Bp., Mozaik u. 7.) személyesen, 
vagy meghatalmazott útján. A beadási határidő 
után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.
Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtat-
vány letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.
A pályázatok bontására 2019. szeptember 4-
én 14.05 órakor a Bp., III. kerület Mozaik u. 7. 
sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt. 
hivatalos helyiségében kerül sor. 

A pályázati felhívás teljes szövege felkerül a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint 
a következő internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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A Római-parton tevékenyke-
dő Óbudai Sport Egyesület 
csapata 1997 óta foglalkozik 
a fi atalok számára sport- és 
kalandprogramok, illetve ter-
mészetjáró vízitúrák szerve-
zésével. Rendezvényeik cél-
ja, hogy életre szóló élményt 
nyújtsanak a gyerekek és 
családtagjaik számára. 

A Horváth „Indián” 
Pál és fi a, Horvá-

th „Kisindián” Péter ál-
tal működtetett szakosz-
tály a Római-part leg-
népszerűbb, leglátoga-
tottabb sport bázisai kö-
zé tartozik.

Rövid történelem
Az Óbudai Sport Egye-

sület 1965-1990 között még 
több szakosztályos klub-
ként működött, 1990-ben 
jogutódlással újjáalakult 
és felvette mai nevét. Hat 
évig vízi- és természet-
járó túra szervezéssel és 
túravezető képzéssel fog-
lalkozott. 1997-től bővült 
a tevékenységi kör, eve-
zés oktatásos nyári tábo-
rok is bekerültek a prog-
ramba, három év múlva 
már több, mint 200 diák 
töltötte a vízen a vakáció 
élmény dús napjait. De 
még nem zárult be a te-
vékenységi kőr, 2017-től 
a tengeri kajakozás 
–  mint ínyenc sportfa-
lat – ugyancsak kipróbál-
hatóvá vált. A Vogalonga 
néven elhíresült exkluzív 
itáliai program Velence 
„vízi utcáin” zajlik, ahol 
ezernyi kajakos lapátol a 
történelmi lagunákon.

Profi  csapattal
A visszatekintésből lát-

szik, hogy akik szeretik a 
vízi sportokat, az Óbu-
dai Sport Egyesületben 
válogathatnak a prog-
ramok közül. Az egy-
mást sűrűn követő ese-
mények iránt nagy az ér-
deklődés, emiatt a Roz-
gonyi Piroska utcai bá-
zison tárolt „vízi jármű-
vek” keveset pihennek. 
A vízreszállás biztonsá-
gáról, egy összeszokott, 

kormányosokból, motor-
csónak vezetőkből, sza-
badidős edzőkből, túra-
vezetőkből álló profi  csa-
pat gondoskodik, mun-
kájukat az 50 órás közös-
ségi szolgálatot teljesí-
tő fi atalok segítik. Alap-
elveik: biztonság, fi gye-
lem, csapatszellem, tör-
vényesség, szakértelem. 
Ezek betartása mellett 
nem csoda, hogy fennál-
lásuk óta nem is volt bal-
eset. Hogy a jövőben se 
legyen, továbbképzése-
ket szerveznek, hogy a 
profi  csapat még felké-
szültebb legyen.

Tervek
A két „Indián” nem dől 

hátra sikerei láttán. A jö-
vőben emelni szeretnék 
a szolgáltatások színvo-
nalát, gazdagítani a hajó-
parkot, céljuk, hogy több 
száz óbudai és vonzáskör-
zetében élő család részé-
re élményekben gazdag 
mozgáslehetőséget bizto-
sítsanak. Fontosnak tart-
ják az állami gondozott- 
és fogyatékkal élő gyere-
kek bevonását, az eddig 
számukra rendezett több, 
mint 20 gályás út nagy si-
kert aratott. Az ingyenes 
„rabszolga” gályás ka-
land programot egyébként 
évente több alkalommal 

megrendezik, melyre elő-
zetes nevezés szükséges. 
Télen sincs uborkasze-
zon, a hévízi túra már sok 

éve kedvenc program, a tó 
termálvízéből táplálkozó 
kis patakon különleges él-
mény a kenus túrázás.

Nyári vízi tábor
A legnagyobb töme-

get megmozgató rendez-
vényük a nyári gyerek-
tábor melyen száznál is 
több programon renge-
teg gyerek vett részt. A 
jó hangulatnak és az él-
ményeknek köszönhető-
en sokan visszajárnak, 
idén már négy héten át 
rendeztek jól sikerült he-
ti táborokat. A foglalko-
zásokat itt is képzett ha-
jóvezetők, edzők és lel-
kes önkéntesek vezetik, 
az oktatás kis létszámú 
csoportokban (8 gyerek/
oktató) zajlik. A táborban 
az unatkozás ismeretlen 
fogalom, a sok program 
közül természetesen a ví-
zen töltött órákat kedve-
lik a legjobban. Mottó: 
„a Római-parton kenuz-
ni játék, sport, felfedezés 
és kaland! ”

Lovas

Óbudai Sport Egyesület

Vízitúra és természetjárás gyermekeknek

Teljes a címvédő játékoskeret
Sanja Kalicanin érkezésével teljessé vált a Vasas Óbuda NB I-es női röplab-
da csapatának játékoskerete. A Nyíregyházával két alkalommal Magyar Ku-
pát nyerő 29 éves szerb center erősítést jelent, aki szeretne új csapatával is-
mét bajnokságot nyerni és helytállni a nemzetközi porondon. Az előtte érkező 
Bleicher Rékával és Hajós Alizzal befejeződött a játékos mozgás, már aligha 
lesz változás az októberben induló szezon rajtjáig. Örömteli hír, hogy a Vasas 
Óbuda Villám Lilla és Dékány Bernadett személyében két játékost ad a vá-
logatottnak. Kialakult a csapatot felkészítő szakmai stáb is. A felállás: Jakub 
Gluszak vezetőedző, Kőnig Gábor másod edző, Kleczli Csaba statisztikus, dr. 
Zsáry András orvos és az új gyúró, Töviskes Ákos.
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Szent István napjához nem tar-
toznak hagyományos éte-

lek. A népi megfi gyelések sze-
rint amilyen az idő István nap-
ján, olyan lesz negyven napon át, 
ha jó, akkor bőséges lesz a gyü-
mölcstermés. Régen, ha ekkorra 
befejezték a cséplést, ünnepsége-
ket rendeztek. Mivel a kenyér ün-
nepeként is ismert ez a nap, né-
hány ilyen receptet ajánlunk. 

Kenyérleves
Hozzávalók: 1 közepes fej vö-

röshagyma, 25 dkg zsemlemor-
zsa, 2 l tej, só, bors, ízlés szerint, 
1 evőkanál vaj. 

Elkészítés: a vajon üvegesre 
pároljuk az apró kockákra vágott 
hagymát, hozzáadjuk a kenyér-
morzsát, és együtt pirítjuk kicsit. 
Felengedjük a tejjel, összefor-
raljuk. Ha túl sűrű, adunk hozzá 
még tejet. A végén ízlés szerint 
fűszerezzük sóval, borssal. 

Kenyérpuding
Hozzávalók: 20 dkg kenyér 

vagy kalács, 2 bögre tej, 4 tojás, 
fél bögre kristálycukor, 2 cso-
mag vaníliás cukor, 1 teáskanál 
fahéj, csipet só. 

Elkészítés: kisebb darabok-
ra vágjuk a kenyeret vagy ka-
lácsot, ha vastag a héja, levág-
juk. Vajjal kikenünk egy tepsit 
vagy tűzálló tálat, és a darabolt 
kenyér egy részét beletesszük. 
Egy tálban összekeverjük a te-
jet, a tojást, a cukrot, sót, fahé-
jat, ráöntjük a kenyérre. Újabb 
réteg kenyér majd a massza kö-
vetkezik, fontos, hogy a kenyér 
jól beszívja. Sütőben aranybar-
nára sütjük. Ha szeretjük, ma-
zsolával gazdagíthatjuk, a ke-
nyérdarabok közé keverjük. 

Egyszerű kenyér
Hozzávalók: 50 dkg fi nom-

liszt, fél tasak instant élesztő 
vagy fél kocka friss, 2 dl lan-
gyos víz, 2 evőkanál naprafor-
góolaj, fél teáskanál cukor, 1 te-
áskanál só.

Elkészítés: a lisztet tálba 
szitáljuk, beleöntünk kevés vi-
zet, beleszórjuk, morzsoljuk az 
élesztőt, meghintjük egy kis 
cukorral, majd 10-15 percig 
állni hagyjuk. Instant élesz-
tő használatánál kicsit tovább, 
majd összegyúrjuk a hozzáva-
lókat, hogy se túl lágy, se túl 
kemény ne legyen a tészta, a 
vizet folyamatosan adagoljuk. 
Ha kész, tegyük formába (püs-
pökkenyérforma is jó), hagy-
juk állni vagy egy órát, majd 
ha megkelt, kenjük meg vízzel 
a tetejét, és előmelegített sütő-
ben süssük készre. 

Ételek kenyérből

Jógatábor

Nyárbúcsúztató gyalogtúra
A Budai-hegységbe vezet az Összefogás Óbu-
dáért Egyesület szervezésében a nyárbúcsúz-
tató gyalogtúra, melynek útvonala: Solymár vas-
útállomás – Rózsika-forrás – Zsíros-hegyi kilátó-
pont – Fenyveskert (evés-ivás) – Szélhegy vasút-
állomás. Időpont: augusztus 31., szombat. Táv: 
körülbelül 12 kilométer. Szintemelkedés: 300 mé-
ter, középnehéz túra. Találkozó: 9 órakor, Solymár 
vasútállomás. Visszaérkezés: vonattal a kora es-
ti órákban. Túravezető: Pettik Zoltán, tel.: +36-20-
987-4900. A túrára a fenti telefonszámon vagy az 
info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen lehet 
jelentkezni.
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Az akció érvényes minden recept nélkül kapható termékre 2019. december 31-ig.
A részletekről érdeklődjön a patikában. Más akcióval össze nem vonható.
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Hahota
Kovácsné nyaralásból 
hazatérve megkérdi fi -
ától: 
- Sokat bánkódott a pa-
pa mikor elmentem?
- Eleinte nem, de most, 
az utolsó napokban 
eléggé odavolt szegény.

* * *
Egy idős házaspár har-
mincadik házassági év-
fordulóján egy sziget-
re utazik, ahol a legen-
da szerint olyan csodá-
latos fürdő van, amiben 
megfi atalodnak az em-
berek. 
Az üdülésről visszatér-
ve a lányuk várja őket 
a repülőtéren, de sehol 
nem látja a szüleit. 
Egyszer csak odalép 
hozzá egy fi atal nő, 
karján egy csecsemő-
vel és megszólítja: 
- Lányom, én vagyok 
az. Ugye nem ismersz 
meg? Megfi atalított a 
csodaforrás.
A lány döbbenten kér-
dezi: 
- Mama, de ki ez a cse-
csemő?
- Az apád. Ez a hülye 
elaludt a vízben.

* * *
- Úgy gondolom, hogy 
az idén Afrikában töl-
töm a szabadságomat.
- De hiszen az nem sok 
pénzbe kerül!
- Tévedsz, nem kerül 
semmibe…
- Hogyan?
- Gondolkodni ingyen is 
lehet!

* * *
Idilli szépségű faluba 
érkezik a házaspár. 
- Tetszik? – kérdezi a 
férfi .
- Szóhoz sem jutok a 
látványtól! – válaszol a 
feleség.
- Nagyszerű! Akkor itt 
töltjük az egész nyarat!

* * *
Egy turista megkérdi a 
mellette álló, egyenru-
hás férfi t: 
- Elnézést, Ön rendőr?
- Nem, igazából én a tit-
kosszolgálatnak dolgo-
zom, álcázott ügynök 
vagyok.
- És akkor miért van 
egyenruhában?
- Mert ma szabadságon 
vagyok.

Idén Nacsa Olivér megkapta a Karin-
thy-gyűrűt. Ez nem tréfa, csak félig, 
ugyanis a Bagi-Nacsa párost gyűrűz-
ték meg – amihez gratulálunk –, de Oli-
vért azért „emeljük ki” jobban, mert 
éppen most jubilált, augusztus 5-én 
töltötte be a 40. életévét.

Nagyon boldog vagyok, hogy 
megkaptam Ivánnal együtt ezt 

a szép gyűrűt – mondta az ünnepelt 
Óbudán, a Magyar Televízió Kuni-
gunda utcai épületében. – A csak-
nem fél évszázada alapított díjban 
neves elődeink részesültek, ezért is 
vagyunk büszkék erre a kitüntetésre. 

Éppen az egyik „előd”, a tavalyi 
díjazott, Vida Péter, a Thália Szín-
ház színésze konferálta be a Ba-
gi-Nacsa párost, és ott volt az ün-
nepségen kedvenc állandó pa-

ródia célpontjuk, Korda György 
énekes és Molnár Piroska Kossuth-
díjas színész is, aki így dicsérte 

a humoristákat: „Paródiáikban a 
karakter lényegét ragadják meg, 
ami óriási kincs.”                (temesi) 

Születésnapos Nacsa Olivér és a Karinthy-gyűrű

A Szigetre idén a világ 
több mint 100 országából 
látogattak ki. A legtöbben 
az Egyesült Királyságból 
érkeztek, majd sorban kö-
vetkeztek a hollandok, 
franciák, németek és ola-
szok. A több mint ezer fel-
lépő a világ 62 országából 
érkezett. Idén az egyszer-
re bent lévő látogatók kö-
rülbelül 53 százaléka volt 
magyar.

A Sziget idei látoga tott-
sága mintegy 25-30 

ezer fővel alulmúlja a ta-
valyi csúcsot, így a nye-
reség is szerényebb lesz 
a 2018-asnál – közölte az 
augusztus 13-án zárult 
Sziget Fesztivál kapcsán 
Kádár Tamás főszerve-
ző-cégvezető.

Közleményükben 530 
ezerre becsülik a részvé-
telt, ami ugyanakkor a ta-
valyi, 565 ezres rekord 
utáni második legmaga-
sabb. Bár az eredmény-
re a cégvezető nem kö-
zölt pontos számot, tava-
lyi nyilatkozata szerint a 
rendezvény egymilliárd 
körüli profi tot hozott. A 
visszaeséshez hozzájárul, 
hogy a fesztivál 10,8 mil-
liárd forintos költségve-
tése is meghaladja a tava-
lyi 10,1 milliárdot. És ha 
ez nem lenne elég, pont 
a legerősebbnek szánt – 
így számukra is legdrá-
gább – utolsó napra rom-
lott el az idő, amit napi-
jegy-eladásaikon is meg-
éreztek – derül ki közle-
ményükből.- Próbálj meg gömbhalat fogni, akkor lábtengózhatnánk…

Kevesebben a Szigeten

A XXIII. OMSZ (Országos 
Mentőszolgálat) Halfo-

gó Kupát Csillaghegy csapata 
nyerte úszós kategóriában jú-
nius végén. Ezzel megszerez-
ték a jövő évi verseny szerve-
zési jogát is. A részvétel Már-
tai István főorvos, Óbuda-Bé-
kásmegyer Mentő Alapítvá-
nyának elnöke és Divéki Ádám 
támogatásával vált lehetséges-
sé. A csapat tagjai balról jobb-
ra: Sipos Zoltán, Zentai Zsolt, 
Bernáth István és Kovács Vik-
tor. Háttérben: Lénárt Erika és 
Elek Zsuzsanna valamint Csi-
kasz, a törpe tacsi.

A csillaghegyi mentők nyerték a halfogó kupát

28. Budapesti Borfesztivál
Felkészülni! Vigyázz! Indulás! Hova? Hát a 28. 
nemzetközi borfesztiválra, fel a Várba, Európa leg-
szebb panorámás boros rendezvényére. Ezt az al-
kalmat várja minden évben a sok tízezer borbarát, 
köztük jó néhány óbudai borkedvelő. A szeptember 
5-9 között rendezett eseményen 200 kiállító mutat-
ja be borait és gasztronómiai remekeit. 
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. 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
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021 EL-
MŰ-ügyintézés.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, csempézés, vízszerelés, villanysze-
relés, kőművesmunkák, garanciával. Halász 
Tibor Tel.: 06-1/202-2505, 06-30/251-3800
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javí tást 
vállalok, nyikorgás megszüntetését. Ba-
rabás tel.: 70/2800-479 www.parkettazo-
kisiparos.5mp.eu

 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: fürdőszobák 
teljes körű felújítása, burkolása, csap, szifon, 
wc-tartály, radiátorszerelés 06-70/642-7526
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
PVC, szőnyegpadló lerakás. Minőségi, precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) 
Csapó György Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu
 Tv-javítás (rejtett költségek nélkül) T.: 
06(30)912-3761, (1)243-9401 (lecserélt LCD, 
LED tévéjét ingyen elszállítom, vagy kész-
pénzért megveszem, hibásat is.)
 Kéménybélelés, kondenzációs kazánok 
bekötése, szerelt kémény építés, szakvéle-
mény ügyintézéssel. Tel: 06203271888

 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bútorsze-
relés, vízszerelés, villanyszerelés, munkalapcse-
re… Tel.: 06-30-960-4525 www.999mester.hu
 Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel! Tel.: 06-20-961-
6153 www.mesterur.hu
 Kapcsolattartási problémák? Válás előtt-
közben-után: konfl iktuskezelés, egyezség lét-
rehozása. Hívjon, kérdezzen! Szántó Esz-
ter családjogi, gyermekvédelmi mediátor 
06306493081 www. szantoeszter.hu

Elad-vesz
 Készpénzért vásárolunk arany, ezüst, 
borostyán, korall ékszereket, karórákat. 
Arany 1950Ft/g-tól 15.000Ft/g-ig, ezüst 
90Ft/g-tól 120Ft/g-ig, Bp. V. k. Kígyó u. 
4/6., nyitva: 10-15, tel.: +3620/340-7350, 
061/792-1692
 KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-
bat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol. 
Díjtalan kiszállással. 06-20-4256437
 GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő - 
múzeumok számára is- készpénzért vásárol 
festményeket, aranyakat, bútorokat, ezüsttár-
gyakat, evőeszközöket, Herendiket. Kiszállás 
díjtalan. Üzlet: 06/1/789-1693, 06/30/898-5720

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

 Eladó lakásokat, házakat keresek a III. ke-
rületben! Telefonszámom: 0630 5051289

Régiség
 Almási Katalin becsüs vásárol készpénzért 
bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, por-
celánokat, órákat, csillárt, könyveket, csipkét, 
szőrmét, írógépet, varrógépet, bizsukat, ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30/308 
9148
 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

Állás
 Kőművest keresek, lehet beugrós is, napi 
15.000 Ft. 0630/341-3423
 Építsd karriered a legjobban fi zetett szak-
mák egyikében az év franchise  hálózatánál, az 
Otthon Centrumnál. Fényképes önéletrajzodat 
a bekasmegyer@oc.hu címre várom.
 3. kerületi mosoda állást hirdet mosó-vasa-
ló munkakörben! Érdeklődni a 06306201178-
as telefonszámon lehet.
Nappali takarítót keresünk 9-4 óráig. Tel. : 
06-30/553-5825

Egészség
 Bőrgyógyászat Dr. Zubek Krisztina +36 
30 5516137

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 12-18.

Takarító-mosogató munkakörbe kere-
sünk kollégákat III. kerületi cukrászdába. 
Fizetés: nettó 170.000-200.000 Ft. Napi 
8 óra munka, a beosztás 1 hónapra előre 
elkészül, megbízható, stabil háttér. Nincs 
éjszakázás, csak nappali műszak. Jelent-
kezni a cziniel@czinielcukraszda.hu 
e-mailben vagy a 06-30/922-2913 telefon-
számon lehet.

Konyhai kisegítőt, hidegkonyhai kollé-
gát keresünk 3. kerületi csapatunkba. net-
tó: 220.000 Ft-tól. Az új kolléga feladata a 
reggeli ételek készítése (nem mosogatás), 
8 órás munkanapok, 5 napos munkahét. 
Kulturált munkakörnyezet, stabil, megbíz-
ható háttér, biztos megélhetés. Szakképe-
sítést nem igényel. Jelentkezését kérjük, 
hogy a Cziniel@czinielcukraszda.hu-ra 
küldje el. Tel.: 06-30-922-2913

Elhullott állatok bejelentése
Az állati tetemek elszállítására vonatkozó igényt 
Csikós Viktória Fruzsinának lehet bejelenteni 
naponta 0-24 óra között az 06-70-539-3220-as 
(telefonszám változás!) telefonszámon. Emel-
lett a bejelentések a segitoangyalok@segitoan-
gyalok.hu e-mail címen is megtehetők.

KIHEZ FORDULJUNK? Ha az utcán szemetet, el-
kóborolt kutyát vagy akár gazdátlan állatot talál, ak-
kor keresse bizalommal Óbuda-Békásmegyer Köz-
terület-felügyeletét! Telefonszám: 06(1)453-2618. 
E-mail cím: ug yfelszolgalat@obkf.hu
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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

Megjelenésünk 
Lapunk kö vetkező száma szeptember 7-én, szombaton je le nik 
meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Új, közös ügyfélszolgálati iroda
Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a Fő-
táv Zrt. és a DHK Zrt. megnyitotta új, közös ügyfélszolgálati iro-
dáját a XIII. kerületben, a Váci Greens irodaházban. Cím: Buda-
pest, XIII. kerület, Váci út 127., Váci Greens irodaház, D épület. 

Nyitvatartás
Hétfő:  8:00 – 19:00
Kedd:  8:00 – 17:00
Szerda:  8:00 – 17:00
Cs ütörtök:  8:00 – 16:00
Péntek:  8:00 – 14:00

Az új ügyfélszolgálati irodában készpénzes és bankkártyás fi ze-
tésre is van lehetőség. Szolgáltatásainkról tájékozódhat a www.fo-
tav.hu és a www.dhkzrt.hu honlapokon is. FŐTÁV Zrt., DHK Zrt.

Hozd magaddal a papit!
A múzeumi órák kicsiknek és nagyoknak júniusi programja vala-
mint a Hozd magaddal a nagyit! júliusi alkalma után augusztus-
ban új eseménnyel jelentkezett az Aquincumi Múzeum az Óbu-
dai Nyár népszerű kulturális sorozatában. A nagypapákat várták 
unokáikkal együtt a múzeumba augusztus 21-én, ahol tárlatveze-
tésen és kézműves foglalkozáson vehettek részt.

A Római-parti Piac több 
mint egy termelői piac. A 
Nánási udvarban hétről-hét-
re, minden szombaton meg-
található vásár célkitűzése, 
hogy a bevásárlás mellett 
egy igazi, hétvége indító 
program legyen a családok, 
vásárlók számára. 

- Azt gondolom, ma-
napság kevés rendsze-
res lehetőség van, ahol 
nem kell sietni, ahol van 
idő kérdezni, ahol hétről-
hétre jól érezhetjük ma-
gunkat és egy picit elfe-
ledhetjük a rohanó hét-
köznapokat. Persze, so-
kan szánnak ezekre időt 
és keresik a programokat 
a hétvégékre, a piac cél-
ja azonban pont az len-
ne, hogy ne kelljen keres-

gélni új programok után, 
egyszerűen csak tudjuk, 
hogy minden szombaton 
van egy olyan hely, ahova 
ha van időnk lemenni, a 
bevásárlás mellett tudunk 
jókat beszélgetni, kikap-
csolni, fel tudunk töltődni 
a hétvégére. A visszajel-
zések alapján egyre töb-
ben így gondolnak a pi-
acra, aminek tényleg örü-
lök. Sok munka van még 
előttünk, de a kis lépések-
ben hiszek, amikor szinte 
együtt alakítjuk olyanná, 
amilyennek szeretnénk – 
mondja Nagy Gerda, a pi-
ac vezetője. 

És hogy ezt mivel érik 
el? A piac hangulata na-
gyon közvetlen. A gyere-
kek számára van egy sá-
tor, ahol csak ők alkot-

hatnak, amíg a szülők el-
intéznek egy-két vásár-
lást. Egyre több a rend-
szeres árus, akiknél kész-
ételt is vehetünk. A pi-
acon nyáron limonádét, 
télen teát kínálnak, önki-

szolgáló, becsületkasszás 
rendszer keretében. A ze-
ne mindig szól, néha ut-
cazenészekre bukkanha-
tunk. Kóstolók, termelők 
beszéde színesíti a egész 
teret. Maga a Nánási ud-

var is nagyon hangulatos, 
a piac egy fákkal körül-
ölelt területen kapott ott-
hont, a tovább maradókat 
pedig éttermekkel, bor-
bárral, kézműves söröző-
vel várja.

A piac, ahol nem csak a vásárlás a fő program

Fotó: Zumpf András




