
Az Anyatej Világnapja alkalmából ren-
dezik a hagyományos Óbudai Kisgyer-
mekes Családok Egészségnapját.

Új, elektromos motorokat kapott a helyi 
közterület-felügyelet partőrsége. Cél a 
közbiztonság további javítása.

Szeptemberben két szombati napon 
hat helyszínen adhatók le a veszélyes 
hulladéknak számító anyagok.

XXV. év fo lyam 17. szám • Meg je le nik két he ten te 40 ol da lon, 73.000 példányban • 2019. szeptember 7.
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Kisgyermekesek egészségnapja E-motorok a közbiztonságért Veszélyes hulladék-begyűjtés
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Kerti parti a Zápor kertben

100 éves a Csillaghegyi Fürdő           Születésnapi programok a 29. oldalon

Együttműködés 
a Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a gyermek-szakellátás 
fejlesztésének érdekében a III. kerületi lakcímmel rendelke-
ző gyermekek csecsemőkori csípőszűrésére és iskola előtt 
álló 6. életévüket betöltött gyermekek szemészeti szűrésé-
re együttműködési megállapodást kötött az Óbudán működő 
Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel.               Folytatás a 3. oldalon

Óbudai Piknik Civil és Nemzetiségi Nap
Kilenc helyszínen több mint harminc szervezet mutatkozik be a 12. 
Óbudai Piknik Civil és Nemzetiségi Napon szeptember 21-én. A sok 
látnivaló, program mellett az eseményre látogatók megismerkedhet-
nek a különbözö helyszíneken a civil szervezetekkel. Ezúttal nem 
az együtt végzett munka, hanem az együttlét öröme vonzza majd a 
résztvevőket. A közösen főzött, elfogyasztott ebéd, a ráérős beszél-
getések vendégmarasztaló hangulata.                         Részletek az 5. oldalon

A nyári nagy melegben lehetőség nyílt hűsölésre: a Zápor kertben közös kerti partit tartott a Zápor és a Békási kert közössége augusztus végén. Az 
Óbudai Kulturális Központ (OKK) San Marco utcai telephelyén létrehozott kertet az önkormányzat a Városi Kertek Egyesülettel közösen üzemelteti. Va-
lamennyiről elmondható, hogy kikapcsolódási lehetőséget, hasznos időtöltést, a gyermekeknek tanulási élményt nyújt a növények megismerése és 
gondozása révén. A jó hangulatú eseményre Bús Balázs polgármester és Lőrincz Edina, az ÓKK ügyvezető igazgatója is ellátogatott

Fotó: Antal István
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Augusztus utolsó napjaiban 
befejeződött a kerületi köz-
intézmények felújítása. A 
nyári bezárások idején ösz-
szesen 6 bölcsődei és 23 
óvodai épületben zajlottak 
munkálatok. 

Idén sok helyen végez-
tek tisztasági festést, 

burkolat- és nyílászá-
rócserét, vizesblokk, va-
lamint csoport- és torna-
szoba felújítást. Hat óvo-
dai intézmény udvará-
ra került napvitorla, így a 
gyermekek az erős napsü-
tés idején is biztonságban 
játszhatnak a szabadban. 

A kisebb felújítási mun-
kák mellett idén is akad-
tak nagyobb volumenű 
feladatok. Így az Óbudai 
Hétpettyes Óvoda-Szín-
Kör-Játék Tagóvodában a 
korábbi, kézi erővel mű-
ködtetett ételliftet cserél-
ték ki, valamint a Soly-

már Bölcsőde tetőszigete-
lésének komplett felújítá-
sát végezték el. 

A kerületi bölcsődék és 
óvodák felújítására Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-

mányzata idén is jelentős, 
összesen bruttó 172 mil-
lió forintot biztosított, a 

felújításokat az Óbudai 
Vagyonkezelő Nonprofi t 
Zrt. végeztette el.

Szebb és korszerűbb épületek a kisgyermekeknek

Felújított óvodák, bölcsődék

Három hét alatt megújult a Szen-
tendrei út 2/a alatti felnőtt háziorvo-
si rendelő váróhelyisége. A régi, el-
használódott és jócskán megkopott 
csempeburkolat helyére új, szép és 
könnyen tisztán tartható csempe 
került. A falakat és a mennyezetet 
lefestették, a várón kívül a lépcső-
házi falfelületek is hófehérek lettek 
az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t 
Zrt. megbízásából. 

A régi mennyezeti lámpák 
helyére korszerű, nagy 

fényerejű és alacsony fogyasz-
tású LED-lámpák kerültek. A 
váróhelyiség teljes elektromos 
hálózatát ellenőrizték, a hibás 
kapcsolókat, csatlakozókat ja-
vították. Hamarosan a székek 
cseréje is megtörténik. A hónap 
végére már az újakkal találkoz-
hatnak az ide érkezők. A szak-
emberek igyekeztek a munká-
latokat úgy időzíteni, szervezni 
és bonyolítani, hogy az azokból 
fakadó kellemetlenségek a ren-
delőben a gyógyítást ne zavar-
ják. A rendelő falain belül való-
ban szebb és komfortosabb kör-
nyezet fogad mindenkit. 

Megszépült a Szentendrei úti háziorvosi rendelő

Újságunk mellékleteként Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkor mányzatának az el-
múlt 5 év városfejlesztő és közössé-
gépítő munkáját összefoglaló kiad-
ványát találja. 

Az elmúlt években sokat fej-
lődött a III. kerület, ám még 

az itt lakók sem szerezhetnek hét-
köznapi tapasztalataik alapján 
mindenről tudomást. Ezért adja 
ki évente, füzet formájában Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányza-
ta a beszámolóját. A kiadvány a 
teljesség igénye nélkül, azonban 
a legfontosabb történéseket be-
mutatva arra vállalkozik, hogy 
képekkel illusztrálva, fejezetek-
re bontva bemutassa a kerületnek 
azt a sokrétű és szerteágazó mun-

kát, amit Bús Balázs polgármes-
ter vezetésével, a választók aka-
ratából, a civilekkel, egyes ese-
tekben pedig a Fővárosi Önkor-

mányzattal és Magyarország kor-
mányával összefogva elvégzett.

A 24 oldalas füzetben 5 elkü-
lönülő fejezetbe rendezve olvas-

hatnak a fejlesztésekről, a kö-
zösségi tervezések során meg-
kezdett és befejezett rekonstruk-
ciós munkákról, a kerületet jel-
lemző kulturális események tör-
ténéseiről, az egészség megtar-
tását célzó erőfeszítésekről, de 
arról a kiterjedt szociális védő-
hálóról is, mely az itt élők élet-
minőségét hivatott javítani.

A kiadvány a III. kerület el-
ért eredményeit foglalja össze, 
de a városrész fővárosi beágya-
zottsága okán kitekintést enged 
a budapesti fejlesztések és si-
kerek felé is a főpolgármesteri 
számadás közreadásával.

A Bús Balázs polgármester-
rel készített interjúban nem csu-
pán a mögöttünk hagyott 5 év 
ügyeiről, hanem a kerület jövő-
jét érintő tervekről és elképzelé-
sekről is olvashatnak.

Öt év eredményei a mellékletben
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Folytatás az 1. oldalról
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának az elmúlt években több 
egészségügyi vonatkozású, alap- 
és szakellátás területét érintő fej-
lesztést sikerült elindítania, illetve 
befejeznie. Ezen fejlesztések kö-
zül kiemelkedik az Egészséges 
Budapest Program, melynek kere-
tén belül a kormány 5,1 milliárd fo-
rinttal támogatja a Szent Margit 
Rendelőintézet szakrendelőinek 
felújítását, az épületek korszerű-
sítését, az orvostechnikai és in-
formatikai eszközök cseréjét.

A Szent Margit Rendelőin-
tézet Nonprofi t Kft. első-

sorban a felnőtt lakosság szá-
mára nyújtja szolgáltatásait, 
azonban a felmerült igényekre reagálva évek 
óta ellátja egyes szakterületek tekintetében a 
hozzájuk forduló 18 év alatti gyermekeket is, 
mely éves szinten 4000-4500 beteget jelent. 
A legtöbb orvos-beteg találkozás gyermekel-
látás tekintetében a sebészet, fül-orr-gégé-
szet, röntgen, labor, ortopédia, szemészet és 
bőrgyógyászat területén van.

További bővítés
Ennek fi gyelembevételével Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormányzata a kerületi há-
zi gyermekorvosokkal, illetve Óbuda-Bé-
kásmegyer Védőnői Szolgálatával konzul-
tálva megvizsgálta, mely orvos-szakmai te-
rületen indokolt a kerületi gyermek-szakel-
látást tovább bővíteni. Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának Képviselő-testülete júli-
usi rendkívüli ülésén az előzetes igények fel-
mérése után úgy határozott, hogy a kerüle-
ti gyermek-szakellátás fejlesztése érdekében 
a III. kerületi lakcímmel rendelkező gyerme-
kek csecsemőkori csípőszűrésére és gyer-

mekszemészeti ellátására együttműködé-
si megállapodást köt aSvábhegyi Gyermek-
gyógyintézettel. Ez azt jelenti, hogy az ed-
dig a Szent Margit Rendelőintézetben is elér-
hető két szűrést a szolgáltatás bővítése által 
több kerületi gyermek veheti igénybe vala-
mint, várhatóan csökken az előjegyzési idő.

Rendkívüli fontosságú
Az együttműködési megállapodás – ame-

lyet Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere és dr. Skorán Ottó, a Svábhegyi 
Gyermekgyógyintézet ügyvezető igazgató-
ja augusztus 30-án írt alá – szeptember 1-jé-
től lépett hatályba, és a gyermekszakellátás, a 
betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés 
szempontjából rendkívüli fontossággal bír.

A prevención a hangsúly
- 2007-ben, amikor a Szent Margit Kórház 

nehéz helyzetbe került, elkezdtük fejleszteni 
a Szent Margit Rendelőintézet különböző el-
látásait. Illetve nagyjából ez idő tájt indult el 

egy, az Európai Unió 
által fi nanszírozott 
program, az Egész-
ségolimpia, ebből nőtt 
ki az „Egészségkörút 
Óbudán” elnevezésű 
helyi program. Mind-
kettő a prevencióra he-
lyezte, illetve helyezi 
a hangsúlyt. Ezt rend-
kívül fontosnak tar-
tom: egészségünkért 
mi is felelősséggel tar-
tozunk, mely felelős-
séget nem lehet az or-
vosokra és a gyógy-
szerészekre hárítani 
– mondta Bús Balázs 
polgármester, utalva a 
szűrések jelentőségére. 

Hozzátette: nem könnyű új ellátást létrehoz-
ni úgy, hogy nincsen mellette állami fi nanszí-
rozás, ezért nagy biztonságot jelent a kerület-
ben élő gyermekes családok számára, hogy a 
Svábhegyi Gyermekgyógyintézet a III. ke-
rületben található és számos OEP által fi -
nanszírozott rendelést biztosít.

- Bízom benne, hogy az együttműködés kere-
tében a jövőben tovább bővíthetjük majd a szol-
gáltatásokat – zárta beszédét a polgármester.

- Öt szakterületen vagyunk országos illető-
ségű intézmény, elsősorban a gyermekpulmo-
nológia, a gyermekallergológia, fül-orr-gégé-
szet, gyermekkardiológia, és a gyermekradi-
ológiai vonalon kell ellátnunk országos szin-
ten a betegeket – magyarázta dr. Skorán Ottó. 
Mint mondta: az öt fő szakterületen kívül 28 
szakterületet magánorvosi rendelésben látnak 
el, és amikor kialakították az együttműködés 
koncepcióját, megvizsgálták, melyik rende-
lésre érkeznek nagy számban a betegek. A vá-
lasztott csecsemőkori csípőszűrés, valamint a 
szemészet ráadásul olyan területek, amelyek 
alapot adhatnak az egészséges felnőttkornak.

Megállapodás a Svábhegyi Gyermekgyógyintézettel

Együttműködés csípő- és szemészeti szűrésre

Nagy múltú intézet
A Svábhegyi Gyermekgyógyintézet az al-
lergológia, valamint a gyermek tüdőgyó-
gyászat területén több mint fél évszá-
zados múltra tekint vissza. A hajdani, a 
Svábhegyen levő, fekvőbetegeket ellátó 
kórházban több mint 50 éve halmozódó 
klinikai tudás és tapasztalat gyűlt össze, 
amelyet a jelenleg rendelőintézetként mű-
ködő gyermek egészségügyi központ or-
vosai nemcsak generációról generációra 
adnak át, de folyamatosan fejlesztenek, 
frissítenek és újítanak. Bár az intézet neve 
épp a szakmai tudás megbecsülése jeléül 
az intézményi átalakulás és a III. kerületi 
Bokor utcába költözés után sem változott, 
együttműködve a kutatás-fejlesztés terü-
letével, a legújabb technikai eszközöket 
vezették be, és használják a diagnoszti-
zálásban és a gyógyításban egyaránt.

Fotó: Antal István
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Interaktív utazó kiál-
lítás és játszóház vár-

ta az érdeklődőket „Játé-
kos tudomány – Furfan-
gos csudavilág” címmel.

A tavasszal megalakult 
Óbudai Kutyás Egyesü-
let „Kutya bajok” elne-

vezésű rendezvényén az 
ebekkel játékos felada-
tok  során ismerkedhet-
tek a látogatók. Mit csi-
nál és mit nem egy fele-
lős gazdi? A kutyatartás-
sal kapcsolatos gyerekek 
és felnőttek által feltett 

kérdésekre szakemberek 
válaszoltak. 

Az interaktív klíma sá-
torban a klímaváltozásra 
való felkészülés volt a té-
ma. A KEHOP-1.2.1 pá-
lyázat támogatásával a III. 
kerületi önkormányzat a 
lakosság bevonásával ké-
szíti el helyi klímastratégi-
áját 2019-2020 folyamán.

Újra hasznos kézmű-
ves foglalkozáson vehet-
tek részt kicsik és nagyok 
az Öko-Kalandok játszó-
házban.

Délután főként a zenéé 
volt a főszerep. Fellépett a 
Molnár György Trió, a Gu-
ca Partyzans Brass Band, 
Méhes Csaba és a Brass in 
the Five. „Táncrend” cím-
mel a Harmónia Táncklub 
társastánc bemutatóval szó-
rakoztatta az egybegyűlte-
ket, „Gőzerővel” címmel 
pedig a Tűzmadarak Cir-
kusztársulat. A Dvorak Pa-
tika Színház pantomim elő-
adással jelentkezett.

A nap fénypontjaként 
a KFT együttes koncertje 
zárta a Hékás Békást, és ez-
zel az Óbudai Nyarat.   km

Nyárzáró Hékás Békás

Fotó: Egri Dalma

Az Óbudai Nyár június közepétől augusztus végéig tartó, 
méltán népszerű, színes és programokban gazdag kulturá-
lis kavalkádját az egész napos Hékás Békás zárta augusz-
tus 31-én a Csobánka téren

Több mint 500 kerületi bérlakásba 
költözött új lakó a 2014-2019 közötti 
időszakban.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata jelenleg 3044 

önkormányzati tulajdonú la-
kással rendelkezik, melyekben 
mintegy 7500 ember él. Az el-
múlt öt évben a kerület tulajdo-
nában álló lakásállomány szá-
mottevően nem csökkent, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormány-
zata fővárosi átlagban is jelen-

tős számú lakóingatlannak ren-
delkezik. Az önkormányzati la-
kások 97,6 százaléka van jelen-
leg kiadva, a fennmaradó laká-
sok egy része krízishelyzet ese-
tére van fenntartva vagy mű-
szaki állapotuk, komfortfoko-
zatuk nem megfelelő a lakha-
táshoz.

A 2014-2019 közötti időszak-
ban 543 lakásba költözött új la-
kó, túlnyomórészt lakáspályá-
zat útján, illetve kisebb rész-
ben szociális kiutalás vagy krí-

zishelyzet alapján (pl. a Csalá-
dok Átmeneti Otthonából ki-
kerülők számára). 290 lakást a 
beköltöző bérlők újítottak fel 
olyan konstrukcióban, hogy a 
felújításra fordított összeg egy 
részét beszámíthatják a lakbér-
be. A pályázatoknál fontos ki-
kötés, hogy a meghirdetett laká-
sok 50%-át fi atalok (40 év alat-
tiak) részére kell bérbe adni. 
2014-2019 között összesen 327 
lakás került pályázat útján meg-
hirdetésre, ebből 5 lakásba piaci 

alapon (1 pályázat), 290 lakásba 
felújítási kötelezettséggel költ-
ségelven (21 pályázat), 32 la-
kásba szociális alapon (7 pályá-
zat) költözhettek bérlők.

Összhangban a kormány csa-
ládpolitikai törekvéseivel, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányza-
ta is kiemelten kezeli a pályakez-
dők, kisgyermeket nevelők lak-
hatásának támogatását. Ezen el-
vek mentén 2019 júniusában kife-
jezetten fi atalok számára kiírt la-
káspályázat is közzétételre került.

A fi atalokat kiemelten segítik a kerületi lakáspályázatok

Fotók: Zumpf András
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A III. kerületi civil szervezetek ünnepén mindenki 
megtalálja a kedvére való programot. Több helyszí-
nen ismerkedhetnek a szüreti munkákkal, felvonu-
lással és bállal azok, akik az egykori óbudai dűlők 
nyomát kutatják. De lesznek koncertek, játszóhá-
zak, kórustalálkozó és Almás Pite Fesztivál is a he-
lyi közösségek által szervezett programok sorában.

Ezen a szom ba ton szám ta lan pik nik ad teret 
a jó szom szédi, baráti kap cso la tok ápolá-

sához, a helyi közösségek ünnep lésé hez. Ezút-
tal nem az együtt végzett munka, hanem az 
együtt lét öröme vonzza majd a részt vevő ket. 
A közösen főzött, elfo gyasz tott ebéd, a ráérős 
beszél ge té sek ven dég ma rasz taló han gu lata. 

Az Óbudai Piknik idei központi esemé-
nyén, a Keve utcában Bús Balázs polgár-
mester a hagyományoknak megfelelően eb-
ben az évben is átadja a Balázs Lajos Óbu-
dai Civil díjat. A Dr. Béres József Általá-
nos Iskola előtt ezt követően bemutatkoz-
nak a kerületi nemzetiségi önkormányzatok 
hagyományőrző programjai, majd óriásbáb-
előadás és utcabál várja az érdeklődőket. 

A Wysocki légió a katonai hagyományo-
kat korhű egyenruhákban és felszerelésekkel 
mutatja be, az Óbudai Platán Könyvtár Si-
lent book élményfoglalkozással és könyvtá-
ri kalandpályával várja a gyereket és szülő-
ket. Az Óbudai Kutyás Egyesület itt mutat-
ja be az Óbudai Kutyás Kisokost, az Elve-
szett Állatok Alapítvány játékos formában 

hívja fel a fi gyelmet az állatvédelem fontos-
ságára. Sport és közösségi foglalkozásokkal 
várja az érdeklődőket a Római Sport Egye-
sület, a Mi Rómaink – Közösségi és Turisz-
tikai Egyesület és az Összefogás Óbudáért 
Egyesület. A Gasztro sétányra kitelepül a 
Borkas, a Főzdebusz, a Lemonbár, a Bisztró-
nyúl, a lepényes, és a KolbIce is. 

A Civil Ház szeptembertől új helyszínen, 
a Végvár utca 2. földszintjén várja az érdek-
lődőket. Ez alkalomból a Nagyszombat ut-
ca - Kecske utca sarkán található játszóté-
ren és a Civil Házban évadnyitó családi na-
pot tartanak bábelőadással, retro fagylaltos 
autóval, kézműves foglalkozásokkal.

Békásmegyer-Ófalun, az Iskola utcában 
fellép a Tárkány Trió, a Szax Buam fi vé-
rek, a Csepel Német Nemzetiségi Gyermek 
Tánceggyüttes, de a dunabogdányi, a tarjá-
ni, és szomori német tánccsoport is minden-
kit táncra hívja Ófalu közösségét és az ér-
deklődőket.  Lesz ugrálóvár, kovácsműhely, 
de az Ófalu Közösségi Kert és a Tündérkert 
is megtekinthető. A programot a Boldog 
Salamon Kör és a Krottendorf Egyesü-
let szervezi. Az Ezüsthegyi Könyvtár pik-
nikplédjén mesekuckó, könyvjelző hajto-
gatás és színezők várják az ide látogatókat. 
A Szent Margit Rendelőintézet ingyenes 
szűrővizsgálatokkal várja az érdeklődőket. 

Csillaghegyen a Mátyás király úton a Csil-
laghegyi Polgári Kör Egyesület szervezés-

ében a Termelői Piacot követően a Csillaghe-
gyi Közösségi Ház udvarán ugráló vár, kézmű-
ves foglalkozás, népi hagyományos játékok, a 
LOGISCOOL iskolai bemutatói, a csillaghegyi 
népdalkör előadása, csillaghegyi lekvár főzés, 
sör és borkóstoló várja az érdeklődőket.

A Mészkő parkban a Háromhegyek 
Közhasznú Egyesület játékkal, sporttal, 
versenyekkel, és sok-sok fi nomsággal vár-
ja a környéken élőket.

Közösen indul szüretre az Óbuda - Hegy-
vidékiek Egyesülete és a Menedék a Csúcs-
hegy Barátainak Egyesület közössége Pi-
lisborosjenőre. Visszaérkezés után a Tábor-
hegyi Népháznál és a Solymárvölgyi úton 
szüreti mulatsággal búcsúztatják a nyarat.

A Csillaghegyi református templom ud-
varán Szüreti Játszóházzal és Almás Pi-
te Fesztivállal várják a látogatókat, míg az 
Óbuda-Hegyvidék Szentháromság Plébá-
nia kertjében a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a Braunhaxler Egyesület és a Plé-
bánia szervezésében kórustalálkozó, felvonu-
lás és Batyus szüreti bál kínál szórakozást.

A sok látnivaló, program és fi nomság mellett 
a programokra látogatók megismerkedhetnek 
az egyes helyszíneken a szervező, részt vevő 
civil szervezetekkel, barátságokat köthetnek, 
és együtt tölthetnek egy feledhetetlen napot.

A 12. Óbudai Piknik Civil és Nemzetisé-
gi Nap részletes programja a www.obudai-
piknik.hu oldalon található meg. 

12. Óbudai Piknik Civil és Nemzetiségi Nap: 
kilenc helyszínen több mint harminc sz ervezet mutatkozik be
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata tervei alapján 2019 
őszén újítják fel a Mocsáros-
dűlőn található Gladiátor 
parkot. A közösségi park kü-
lönleges színfolt a kerület-
ben, egyszerre nyújt teret 
sportolásra, játékra és kö-
zösségi találkozásra, ezért 
igen népszerű a környéken 
élő családok körében.

Az önkormányzati te-
rületre épült, rend-

kívül hangulatos pihe-
nőpark 2002-ben, a kör-
nyékbeliek összefogá-
sának és sok önkéntes 
munkájának köszönhető-
en jött létre, és azóta is az 
Aquincum-Mocsárosdű-
lő Egyesület kezelésé ben 
állt. Az egyesület és tag-
jai éveken keresztül gon-
doskodtak a terület üze-
meltetéséről, a játszótér 
fenntartásáról. Az önkor-
mányzat támogatásán kí-
vül pályázatokon igényel-
tek és nyertek is forrást a 
park infrastrukturális 
környezetének bővítésé-
re, a zöldfelület gondozá-
sára, programokra. A sok 
önkéntes munkának is 
köszönhető, hogy másfél 
évtized alatt a park a kör-
nyékbeliek szeretett kö-
zösségi helyévé vált. 

2018-ban már látha-
tó volt, hogy a park na-
gyobb felújításra szorul, 
ami az önkormányzat még 
nagyobb anyagi áldozat-
vállalását teszi szükséges-
sé. A III. kerület az üze-

meltetési jogot átadta az 
Óbuda Sport és Szabad-
idő Nonprofi t Kft.-nek, lé-
vén a park kiemelt funkci-
ója a szabadidős lehetősé-
gek széles tárházának biz-
tosítása, majd elkészíttet-
te a felújítás terveit, amely 
– online kérdőív segítsé-
gével – a parkhasználók 

véleményét is fi gyelem-
be véve alakult ki. A meg-
újulás új eszközöket – má-
szóvárat, fészekhintát, hin-
talovat – hoz a parkba, és 
egy kisebb kiülős közös-
ségi rész is létrejön. A ké-
sőbbiekben – egy pályá-
zati forrásból – egy új fi t-
neszrész is kialakításra ke-

rül. A park jellege, hangu-
lata, elrendezése nem vál-
tozik, tehát a látogatók a 
kivitelezés után is a meg-
szokott környezetben kap-
csolódhatnak ki. A tervek 
elérhetőek az obvf.hu/gla-
diator oldalon.

A fejlesztési munkála-
tok várhatóan szeptember-

ben kezdődnek meg, és a 
tervek szerint még az ősz 
folyamán befejeződnek. 
Az eg yesülettel folytatott 
egyeztetéseknek is köszön-
hetően az idei átmeneti év 
után hamarosan egy meg-
újult, gondosan kezelt par-
kot használhatnak majd a 
környékbeliek!

Fejlesztés a Gladiátor parkban

Szeptember 16-a a helyi adók és a gépjárműadó 
féléves összegének befi zetési határideje
Az építmény-, telek- és kommunális adó, valamint a gépjárműadó-
val kapcsolatos elektronikus ügyintézési lehetőségek kibővítésének 
köszönhetően az egyes adószámlák állapotáról, valamint az esedé-
kes fi zetési kötelezettségekről idén már személyes ügyintézés nél-
kül, az E-önkormányzat portál online felületén is tájékozódni lehet.
Mi szükséges az E-önkormányzati portál használatához?
Az E-önkormányzat portál elérhető a https://ohp-20.asp.lgov.hu 
címen vagy az önkormányzat weboldaláról (https://obuda.hu) a 
nyitólap „Intézze ügyeit elektronikusan!” gombjára kattintva. Ma-
gánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében az azonosításhoz 
mindössze Ügyfélkapu regisztrációra van szükség.
A gazdálkodó szervezetek egyenlegét jelenleg az ügyvezető Cégka-
puhoz rendelt Ügyfélkapujával van lehetőség lekérni. Tekintettel ar-
ra, hogy az E-önkormányzat portálnak és a Cégbíróság nyilvántartási 
rendszerének összekapcsolása még fejlesztés alatt áll, az első egyen-
leglekérdezés előtt mindenképpen szükséges, hogy az ügyvezető az 
adóügyi főosztály rendszerében felvetesse magát a képviselői törzs-
be, melyet a szintén a portálon található „Adategyeztetés önkormány-
zati adóügyben” nevű elektronikus űrlap benyújtásával tehet meg.
Hogyan kérhető le a portálon belül az egyenleg?

A bejelentkezés után először az „Önkormányzat kereső” menü-
pont alatt kell megkeresni és beállítani Budapest Főváros III. Ke-
rület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát, majd ezután hasz-
nálható az „Adóegyenleg lekérdezés” menüpont.
A lekérdezéshez mindenképpen meg kell adni a lekérdező személy 
adóazonosító jelét, valamint gazdálkodó szervezetek és egyéni vál-
lalkozók esetében az adószámot is.
Mi a teendő, ha a lekért egyenleg helyett az „adategyeztetés 
szükséges” hibaüzenetet küldi a rendszer?
Amennyiben a rendszer adategyeztetésre való felhívást ír ki, a le-
kérdező személyes adatai és a nyilvántartásunkban szereplő ada-
tok között eltérés van. Ezt a 436-7173-as telefonszámon tudja jelez-
ni a polgármesteri hivatal munkatársa felé, aki abban az esetben, ha 
mindent rendben talál, azonnal elvégzi az adatok frissítését.
A szeptember 16-i határidővel fi zetendő adónemek számlaszámai
Gépjárműadó: 12001008-00140579-00100005
Építményadó: 12001008-00140568-00100009
Telekadó: 12001008-00107221-00100000
Magánszemély kommunális adója: 12001008-00131713-04800008
Amennyiben a fi zetési kötelezettséget átutalással kívánja valaki telje-
síteni, az egyenlegértesítőn, a csekken vagy a határozaton feltüntetett 
egyedi azonosítót, valamint magánszemélyek esetén az adóazonosí-
tó jelet, jogi személyek esetén az adószámot is szükséges megadni.
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Immár 4. alkalommal, fél évre ismét in-
gyen egy óbudai család otthonába kerül-

het az Ágymester Manufaktúra által igé-
nyesen elkészített fa vándorbölcső, melyet 
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere ajánlott fel az óbudai Három Ki-
rályfi , Három Királylány Mozgalom részé-
re 2018-ban.

A pályázatra olyan Óbudán élő kisgyer-
mekes családok jelentkezését várjuk, ahol a 
szülők óbudai lakcímkártyával rendelkez-

nek és a sorsolás pillanatában a kisbabájuk 
már megszületett, de még nem töltötte be az 
egy hónapot.

A jelentkezők e-mailben pályázhatnak a 
csepregi.erzsebet@3kiralyfi .hu e-mail cí-
men. A jelentkezésnél kérjük, hogy adják 
meg a szülők és a kisbaba pontos nevét, lak-
címét, a család elérhetőségeit (e-mail cím, 
telefonszám) és a kisbaba születési dátumát.

A pályázat, jelentkezés benyújtási határ-
ideje: 2019. szeptember 18. 24 óra

A sorsolás szeptember 20-án, a Vöröske-
reszt utcai Védőnői Tanácsadóban lévő Ba-
ba-mama klubban lesz.

A vándorbölcsőt az új lakója szeptember 
27-én, a Kisgyermekes Családok Egészség-
napján veheti át. A programmal és a sorso-
lással kapcsolatosan Óbuda-Békásmegyer 
Védőnői Szolgálat honlapján, Facebook ol-
dalán és a kozpont@obudaivedonok.hu ol-
dalon keresztül érdeklődhetnek. 

Vándorbölcső sorsolás
Pályázat a vándorbölcső ingyenes használatba vételére óbudai kisgyermekes családoknak 

Fischer Ágoston Díj adományozása
Idén is kiosztják a Fischer Ágoston Óbudai Szo-
ciális Díjat, amelyhez az önkormányzat várja a la-
kosság és a kerület szociális ágazatában tevékeny-
kedő személyek és szervezetek indítványait. A díj 
adományozható mindazoknak a természetes sze-
mélyeknek, csoportoknak (szervezeteknek, intéz-
ményeknek), akik kiemelkedő tevékenységükkel, 
vagy életművükkel hozzájárultak Óbuda-Békásme-
gyer szociális ellátásainak, szolgáltatásainak fejlő-
déséhez, valamint hátrányos helyzetű lakosai élet-
minőségének javításához.
A díj adományozásáról a beérkezett indítványok 
alapján – az odaítélés indokait is tartalmazó határo-
zatban – a képviselő-testület dönt. A díj átadására 
ünnepélyes keretek között egy fő vagy egy szerve-
zet részére, a „Szociális Munka Napján” kerül sor. 
A díjazott személyére a nyilvános felhívás alapján, 
a felhívásban megjelölt határidő alatt bárki tehet in-
dítványt. Az indítványban minimum egy oldal terje-
delemben be kell mutatni a javasolt személy vagy 
szervezet Óbuda-Békásmegyer szociális jóléte ér-
dekében kifejtett tevékenységét, illetve részletez-
ni kell a javaslat indokait. Személy, illetve szerve-
zet önmaga díjazását nem indítványozhatja. Önkor-
mányzati fenntartású intézmények csak indítványo-
zóként vehetnek részt az eljárásban, ezen intézmé-
nyekre tett indítvány érvénytelen. Nem részesülhet 
díjban olyan személy vagy szervezet, amely műkö-
dési engedélyhez kötött tevékenységet a szüksé-
ges működési engedély hiányában végez.
Az indítványt a Szociális Szolgáltató Főosztályon 
(1033 Budapest, Fő tér 2. dr. Gallóné Nagy Judit fő-
osztályvezető részére, vagy postai úton: 1300 Bp. 
Pf.: 102.) lehet benyújtani. Felvilágosítás dr. Kará-
csonyi-Makai Andreától a 4378-515-ös telefonszá-
mon kérhető.
Az indítványok beérkezési határideje: 2019. október 1. 

A közintézményi felújítások során Óbuda-Bé-
kásmegyer Védőnői Szolgálata Óbuda utca 6. 
szám alatti telephelyén a korábbi kartonozót 
alakították át tanácsadó helyiséggé az Óbudai 
Vagyonkezelő Zrt. szakemberei. 

Gipszkarton falakat építettek, új padlót 
fektettek és az elektromos munkákat is 

elvégezték. Hat körzetre osztva, közel más-
fél ezer gyermek tartozik ide, a növekvő lét-

számmal járó feladatok pedig egyre több-
ször okoztak gondot az utóbbi időben az itt 
dolgozóknak. A kartonok jelentős részét az 
átalakítást megelőzően archiválták, mos-
tanra valóban csak a kötelezően előírt doku-
mentumok találhatók itt. Az új tanácsadói 
helyiséget a védőnők hamarosan „felöltöz-
tetik”, a falakra színes matricák és egyéb 
dekorációs elemek kerülnek, a betérőket pe-
dig kényelmes székek fogadják majd. 

Új tanácsadó helyiség a Védőnői Szolgálatnál

Fotó: Antal István
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A tervek szerint a P+R par-
kolók mellett akadálymente-
sítik a megálló peronját, eh-
hez 13 személyes lift épül. A 
Juhász Gyula utcánál cso-
mópont épül a Batthyány ut-
cára, gyalogátkelőhellyel. A 
második alkalommal kiírt 
közbeszerzési pályázaton 
keresi a kivitelezőt a Buda-
pesti Közlekedési Központ a 
békásmegyeri HÉV-állomás 
és környezetének fejleszté-
séhez.

A tervezett beruhá-
zás egybevág Óbu-

da-Békásmegyer Önkor-
mányzata vezetésének 
elképzeléseivel: Bús Ba-
lázs polgármester évek 
óta szorgalmazza a kerü-
leti P+R parkolók kiala-
kítását, illetve a HÉV-
peron akadálymentes 
megközelítésének lehe-
tőségét a lakossági igé-
nyeknek megfelelően.

A békásmegyeri pro-
jektben a már meglevő, 
Ország úti parkolót épí-
tik át és újítják fel, illet-
ve a Batthyány utca és a 
HÉV-vágányok között 
új P+R parkolóhelye-
ket, és ehhez kapcsoló-
dóan új aluljárólépcsőt, 
rámpát, illetve B+R ke-
rékpárparkolót alakí-
tanak ki. Az Ország út 

mellett a fejlesztés be-
fejezésével a nyugati ol-
dalon 173, a keleti olda-
lon 37 parkolóhely vár-
ja majd az utasokat, míg 
a Batt hyány utca mellett 
166 új parkolóhelyet ad-
nak át.

A beruházás része-
ként új, jelzőlámpás cso-
mópont épül ki a Juhász 
Gyula utca folytatásában 
a Batthyány utca új kap-
csolataként; buszöblöt 
kap a Juhász Gyula ut-
ca; 13 személyes lift épí-
tésével akadálymentesí-
tik a HÉV peronját; illet-
ve közmű- és zöldfelüle-
ti munkákat végeznek. A 
projektet az uniós Integ-
rált Közlekedésfejlesz-

tési Operatív Program 
(IKOP) támogatásával 

valósítják meg, a szer-
ződéskötés után a nyer-

tes vállalat 410 nap alatt 
végzi el a munkálatokat.

Akadálymentesítik a HÉV peronját

376 P+R parkolóhely épül Békásmegyeren

A ‘80-as években épült óbu-
dai felüljárónál többek közt 
a pályaszerkezetet és a szi-
getelést is kicserélik, kijavít-
ják a pillérek hibáit.

A BKK kihirdette a 
Flórián tér felüljá-

rójának felújítására ki-
írt közbeszerzés eredmé-
nyét. A projekt kapcsán 
műszaki ellenőri felada-
tokat a Főber Nemzet-
közi Ingatlanfejlesztő és 
Mérnöki Zrt. látja el.

Az óbudai csomópont-
ban a 364 méter hosz-
szú déli és a 322 méteres 
északi közúti felüljárók 
újulnak meg.

A munkák során töb-
bek közt pályaszerkezet-
csere, szigetelés csere is 
történik, emellett új vas-

beton monolit szegély 
épül korláttal. A hídfők-

nél új dilatációs szerke-
zet épül be, a víznyelő-

ket megtisztítják. A tám-
falak és a hídfők beton 

felületeinek lokális hi-
báit kijavítják, akárcsak 
a pillér oszlopok lokális 
hibáit.

A Flórián téri felül-
járót az 1980-as évek-
ben a megnövekedett 
forgalom miatt építet-
ték, hogy meggyorsítsa 
az áthaladó forgalmat. A 
2×2 sávos felüljárónak 
a tér tehermentesítése 
volt a feladata, másrészt 
bekötötte a kelet-nyugati 
közlekedési tengelyt biz-
tosító Árpád-hídhoz az 
észak-dél irányú budai 
közlekedést. Szintén eb-
ben az időszakban épült 
meg az aluljárórend-
szer is, mellyel így há-
rom szintes közlekedési 
csomópont létesült a tér 
közepén.

Megújul a Flórián téri felüljáró

Fotó: Antal István

BKK látványterv
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Magyar-lengyel barátságról a Krúdy Irodalmi Körben 
Az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Körben is megkezdődik szeptem-
ber 12-én az őszi kulturális szezon. A Kéhli vendéglő Krúdy Sza-
lonjában 16 órai kezdettel hallható az „Adalékok a Kaposvári Ma-
gyar-Lengyel Baráti Társaság történetéhez” című előadás. Ezt kö-
vetően Ambrus Judith írót, újságírót mutatják be a megjelenteknek 
„Különös érintés” című kötete kapcsán. Az est moderátora: Kani-
zsa József, a Kör ex-titkára. (Cím: Mókus utca 22.).

Augusztus 31-én ünnepelte fennál-
lásának huszadik évfordulóját a 
Zemplén Győző utcai Máltai Játszó-
tér, ahol több mint tizenötezer gyer-
mek fordult meg az elmúlt két évti-
zedben. A jubileum alkalmából 
egész napos programokkal, koncer-
tekkel és játéklehetőséggel várták a 
családokat, akik között jó pár olyan 
szülő is akadt, aki a játszópark két 
évtizeddel ezelőtti megnyitóján is 
jelen volt. 

A Máltai Szeretetszolgálat 
„Játszva megelőzni” Prog-

ramjában hét máltai játszótér 
működik Óbudán. Ezek közül 
három az ország egyik legna-
gyobb lakótelepének otthont adó 
Békásmegyeren alakult meg, 
köztük az augusztus végén ju-
biláló, húsz esztendős Zemplén 
Győző utcai játszópark is. Az is-

kolakezdés előtti utolsó szomba-
ton rendezett, nyárzáró ünnep-
nek is beillő születésnapi ese-
ményen Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere arról 
beszélt, hogy egy lakótelep, egy 

élettér rehabilitációja nemcsak a 
panelek, de a közösségek építé-
sét, gondozását is jelenti, ebben 
pedig kiemelkedő szerepe van a 
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
latnak. A polgármester elmond-
ta: a Zemplén Győző utcai ját-
szótérnek már a megnyitóján is 
jelen volt – gyermekével együtt 
–, most, 2019-ben pedig öröm-
mel számol be arról, hogy hét ját-
szótér jöhetett létre azóta, és to-
vábbra is folyamatos az együtt-
működés a Szeretetszolgálattal.

Győri-Dani Lajos, a karita-
tív szervezet ügyvezető alelnöke 
azzal indította köszöntőjét, hogy 
felidézte: a húsz évvel ezelőtti 
megnyitón a Máltai Szeretetszol-
gálat alapító elnöke, Kozma Im-
re atya a gyerekek kérésére lecsú-

szott a csúszdán. Ehhez a kis tör-
ténethez fűzte hozzá, hogy bár a 
máltai játszóterek is öregednek, 
és gyakran a játékok vagy az ön-
kéntesek is cserélődnek, a lényeg 
mindig ugyanaz marad: a cél, 
hogy azok a lakótelepiek, akik 
találkozásokat keresnek, a Mál-
tai Játszótereken egymásra és ott-
honra is találhassanak. Kiemelte: 
a Zemplén Győző utcai játszóté-
ren az elmúlt húsz esztendőben 
több mint tizenötezer gyermek 
lelt közösségre.

A megnyitót követően – a 
népszerű játszótéri eszközökön 
túl – változatos elfoglaltságok, 
szórakozási lehetőségek várták 
az aprónépet és szüleiket. Fol-
meg Balázs, a „Játszva meg-
előzni” Program szakmai ve-
zetője programismertetője után 
rögtön a húrok közé csapott a 
Hahó Együttes. Nagy népsze-
rűségnek örvendett a régi tűzol-
tóautó, amelyen a Szomjoltóság 
csapata érkezett, a kézműves sá-
tor, az arcfestő stand, a társasjá-
ték-asztal, valamint az ugráló-
vár és a trambulin sem árválko-
dott gyerekek nélkül.

A családi napon a Tengelice 
zenebölcsit, Nokedli bohóc, va-
lamint a Zemplén Győző utcai 
játszótér kis gitárosai előadását, 
és a III. kerületi önkormányzat 
ajándékát, a közös tortát is él-
vezhették az odalátogatók.

Együtt játszva cseperedni közösséggé

Húszéves a Zemplén Győző utcai Máltai Játszótér

Fotó: Antal István
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Kerületünkben komoly múlt-
ra tekint vissza az évente 
rendezett szakmai nap: az 
Óbudai Orvosnapot immár 
16., az Egészségügyi Szak-
dolgozók Tudományos Nap-
ját pedig 12. alkalommal 
rendezik szeptember 14-én 
a Társaskörben.

Az idei évben a mini-
málisan invazív el-

járások, a változatos mű-
téti megoldások kerül-
nek a fókuszba – a témá-
ban szakterületükön ko-
moly elismertségnek ör-
vendő tekintélyek adnak 
elő a nap folyamán. 

A korszerű műtéti meg-
oldásokat már számos te-
rületen alkalmazzák, így 
az urológiában, szívse-
bészetben, mellkas sebé-
szetben, az ortopédiában 

vagy az idegsebészetben. 
Az egészségügyi nap tu-
lajdonképpen azt járja 
körül, hogyan és miként, 
milyen eredménnyel al-
kalmazzák ezt a technoló-

giát a szakemberek, vala-
mint a gyakorlati tapasz-
talatoknak és a páciensek 
rehabilitációja során al-
kalmazható lehetőségek-
nek is komoly szerep jut.

A teljesség igénye nél-
kül olyan kiválóságok fo-
gadták el a felkérést, mint 
Prof. Dr. Harsányi Lász-
ló, a SOTE I. számú Se-
bészeti Klinikájának kép-
viseletében, Dr. Gősi 
Gergely az írországi Wa-
terford Egyetemi Kór-
házból, Dr. Szolnoky Jenő 
PhD a Gottsegen György 
Országos Kardiológiai 
Intézetből vagy Dr. Kas 

József főorvos az Orszá-
gos Korányi Pulmonoló-
giai Intézet Mellkassebé-
szeti Tansz ékéről. 

A szakmai nap prog-
ramja szeptember 14-én 
8.30 órak or kezdődik, a 
regisztráció már 8 órá-
tól az Óbudai Társaskör 
nagytermében (Kiskoro-
na utca 7.). 

Várnak minden orvos 
kollégát és egészségügyi 
szakdolgozót bízva ab-
ban, hogy a továbbkép-
zés számos, a szakterüle-
tükön sikerrel alkalmaz-
ható és hasznosítható in-
formációval szolgál. 

Óbudai Orvosnap a Társaskörben • Akkreditált egészségügyi továbbképzés

Változatos műtéti megoldások

Az Összefogás Óbudáért 
Egyesület 9 éve áll az 

óbudaiak szolgálatában. Te-
vékenységük középpontjában 
a nehéz sorsú kerületi csalá-
dok támogatása áll. Rászo-
ruló gyermekeket reggeliz-
tetnek, évente több adomá-
nyozási akciót is szerveznek, 

minden hónap első hétfőjén 
ingyenes jogi tanácsadással 
állnak az érdeklődők rendel-
kezésére.

Idei iskolakezdési csomag 
adományozási akciójukon 50, 
egyenként 5 ezer forint értékű 
tanszert adtak át rászoruló óbu-
dai gyermekek részére.

Iskolakezdési csomag rászoruló gyermekeknek

Fotó: Antal István

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 található Csillaghegyi 
Egészségház felújítása. A felújítás időszakában, előreláthatóan 
október végéig az alábbi helyen lesznek elérhetők a háziorvosok 
és fogorvosok:
Dr. Telegdy Margit, Dr. Lux Balázs, Dr. Felkai Sára, Dr. Katona 
Ilona, Dr. Kosztolicz Ágnes, Dr. Molnár Nikolett háziorvosok jú-
lius 23-tól várhatóan október 31-ig a Csobánka téren, a régi MR 
részleg helyén kialakított ideiglenes rendelőben dolgoznak majd. 
A háziorvosok vezetékes telefonszáma várhatóan ebben az idő-
szakban nem lesz elérhető, a felújítás ideje alatt mobil telefonszá-
mot tudnak majd hívni a betegek.
Dr. Kis Dóra Szilvia július 22-től várhatóan október 31-ig az Ányos 
utca 2. alatt található gyermekfogászaton rendel majd. Dr. Ke-
mény Zsombor július 23. és október 31. között szintén az Ányos 
utca 2. szám alatti gyermekfogászaton rendel.
Dr. Szász-Szabó Gyöngyvér július 22. és október 31. között a Pais 
Dezső utcában található fogászaton rendel majd, dr. Canga Urá-
nia rendelőjében.
Mindhárom fogorvost a korábbi vezetékes telefonszámán lehet 
majd elérni a felújítás alatti időszakban is.
A felújítás alatti időszakban kérjük türelmüket és megértésüket. A 
felújított rendelő várhatóan novembertől már egy jóval komforto-
sabb, esztétikusabb belső térrel várja majd a látogatókat.
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Óbuda-Békásmegyer vala-
mennyi iskolájában becsön-
gettek az új iskolai évre. A Zi-
pernowsky Károly Általános 
Iskolában évnyitóval és az el-
ső osztályosok köszöntésé-
vel indították a 2019/2020-as 
tanévet.

H erth Mariann meg-
bízott igazgató eb-

ben az iskolában is né-
hány biztató gondolattal 

köszöntötte az elsős tanu-
lókat. Az ünnepélyes év-
nyitóra meghívást kapott 
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármeste-
re is, aki 35 évvel koráb-
ban ebben az iskolában 
állt először a katedrára.

A kerület minden isko-
lájában rendben lezajlot-

tak a szünidőre tervezett 
felújítások, időben meg-
érkeztek a tankönyvek, 
így mindegyik intézmény 
felkészülten fogadta a ta-
nítási év első napján a di-
ákokat. A most induló 
tanévben az 1-9. évfolya-
mon valamennyi tanuló 
ingyenesen kapja a tan-

könyvet, a 2020-as tan-
évtől pedig a köznevelés 
valamennyi résztvevője 
térítésmentesen jut majd 
a kiadványokhoz.

A családok iskolakez-
dését könnyítve a Magyar 
Államkincstár augusztus 
23-ától megkezdte a szep-
temberi családtámogatá-

sok folyósítását: a családi 
pótlékot, a gyermekgon-
dozást segítő ellátást, va-
lamint a gyermeknevelési 
támogatást.

Az állami támogatás 
mellett Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata is se-
gítséget nyújt a nehezebb 
helyzetben lévő családok 
számára. (Lapunk előző 
számában részletesen ol-
vashattak a pályázatokról.)

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. 

Az elmúlt években jelentősen megnőtt a megkésett beszédfejlődésű kisgyermekek 
száma. A zenei fejlődésgondozás fontosságából kiindulva indították el Óbuda bölcsődé-
iben azt az ingyenes foglalkozás-sorozatot, ahova azokat is szeretettel várják, akik még 
nem bölcsisek. Csoóri Julianna kisgyermeknevelő és a Kerek zenekar játékos elemek-
kel fűszerezett előadásai rendkívül népszerűek a résztvevők körében.

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.

Elkezdődött az új tanév

Fontos dátumok
• A 2019/2020-as tanév szeptember 2-án, hétfőn kez-
dődött, és 2020. június 15-ig, hétfőig tart. • A tanulók-
nak száznyolcvan napot kell iskolában tölteniük, a ta-
nulmányaikat középfokú iskolákban végzőknek az 
utolsó tanítási nap 2020. április 30. • Az első félév 
2020. január 24-ig tart, az iskolák január 31-ig érte-
sítik a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről. 
• Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. októ-
ber 25., a szünet utáni első tanítási nap november 4. • 
A téli szünet előtt utoljára 2019. december 20-án kell is-
kolába menni, az első tanítási nap 2020. január 6-a. • A 
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8., 
a szünet utáni első iskolai nap 2020. április 15.

A népzene elismerése
Az Óbudai Népzenei Iskola három pedagógusa 
augusztus 20-a alkalmából kitüntetésben része-
sült. Horváth Attila vonós tanár a magyar ezüst ér-
demkereszt polgári tagozat elismerést vehette át, 
Szabó Zoltán dudatanár a Magyar Művészeti Aka-
démia elismerő oklevelében részesült, Szerényi 
Béla intézményvezető Martin György-díjat kapott.

Óvódapedagógusi állás
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Óbudai Száz-
szorszép Óvodája (Budapest, 1032 Reménység utca 6.) 
1 fő határozatlan idejű, óvodapedagógus munkakör betöl-
tésére hirdet pályázatot. Pályázati feltétel: felsőfokú szak-
irányú végzettség, alapfokú angol nyelvtudás. Pályázat 
benyújtásához szükséges okmányok: részletes, fény-
képpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai vég-
zettséget igazoló okiratok; érvényes egészségügyi alkal-
masság. Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla szerint 
+ 40 ezer forint nyelvi pótlék. A pályázat benyújtásának 
határideje: folyamatos. Elbírálás határideje: folyamatos. 
A pályázat benyújtásának módja: 1. e-mail-en: remeny-
o@kszkiobuda.hu; 2. postai úton: Óbudai Százszorszép 
Óvoda 1032 Bp., Reménység utca 6. - minden esetben el-
érhetőség megjelölésével. A pályázati kiírással kapcsolat-
ban további információt nyújt dr. Bozzayné Káli Tünde óvo-
davezető a +36-70-685-2239-es telefonszámon.
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Nehéz műtét Bangladesben – Csil-
laghegyről… Dr. Csókay András 
idegsebésszel beszélgetünk a kerü-
letről, a családról, a hitről és a kihí-
vásokról.

- Indulásnak, beszéljünk né-
hány szót szűkebb hazájáról, 
Csillaghegyről. Mióta lakik a 
kerületben és mi tetszett meg 
benne?

- Van annak már csaknem há-
rom évtizede, hogy a belváros-
ból a Pók utcai lakótelepre köl-
töztünk a családommal. A fele-
ségemmel sokat sétáltunk a Du-
na-parton, amikor egy baráti há-
zaspárral elhatároztuk, hogy a 
közelben, Csillaghegyen egy 
ikerházat építünk. Több, mint 
huszonöt éve élünk a házban, 
csendes, nyugodt helyen. Sze-
retünk kirándulni a Róka-hegy-
re, a közeli Szentendrére. Tet-
szik a kerület kertvárosi jelle-
ge és örülünk annak, hogy szé-
pen fejlődik. Az is meghatáro-
zó, hogy három szép templom 
van a környékünkön, a Zaránd 
utcai, a csillaghegyi és a Boldog 
Özséb. A gyerekek ezekben a 
templomokban voltak elsőáldo-
zók, majd később bérmálkozók. 
A Boldog Özsébben Attila atyá-
nál ketten is ministráltak. A leg-
kisebb fi únk, Marci most már 
az égben ministrál, onnan fi gyel 
minket.

- Eszükbe se jutott elköltözni?
- Nem, nagyon ragaszkodunk 

ehhez a környékhez, bár a négy 
fi ú mellett csak a kislányunk 
született itt a kerületben, a Szent 
Margit Kórházban. Három ki-
sebbik gyermekünk már itt járt 
a Hunyadi utcai oviba, majd a 
Fodros Általános Iskolába. Bar-
nabás nevű fi únk az Óbudai 
Gimnáziumban érettségizett. 
Kislányunk, Pupi, kilenc évig 
táncolt a Kincső Néptáncegyüt-
tesben, a kerület büszkeség-
ében, Turcsánné Horváth Anikó 
néni vezetése alatt. Ez szintén 
egy szoros kötelék számunk-
ra a kerülethez. A Duna közel-
ségével a sport is. Barnabás és 
Pupi, évekig a Külker Evezős 
Klub tagjai voltak, versenysze-
rűen eveztek. A Római Tenisz-
akadémiához az egész csalá-
dot kedves emlékek fűzik. Nem 
csak teniszeztek, hanem úszni 
is a Tenisz Akadémia uszodájá-
ban tanultak meg. Pupi és Mar-

ci a 831-es számú Szent Kristóf 
Cserkészcsapatban kezdte Csil-
laghegyen, Pupi most már nem 
csak, mint őrstag, hanem mint 
cserkészvezető is részt vesz a 
csapat munkájában.

Míg mi, szülők, a gáton bicik-
lizünk, kutyát sétáltatunk, ad-
dig a nagyfi aink, Gergi és Ben-
ce napi rendszerességgel fu-
tottak több kilométert. Ők már 
nem laknak velünk, de szeretet-
tel gondolnak vissza arra az idő-
re, amikor még az egész család 
együtt élt itt. Sok barátunk la-
kik a környéken, ahogy a gyere-
keinknek is. Csendes kertváros 
Csillaghegy. Kirándulunk a Ró-
kahegyen, sétálunk a Duna-par-
ton, esténként, baráti társaság-
gal élvezzük a part nyújtotta le-
hetőségeket. Már csak a Bajáki 
Elemér utcai könyvtár megnyi-
tását várjuk, ahol a kedves An-
di néni mindig nagy szeretettel 
fogadta a könyvet kölcsönözni 
akaró gyermekeinket.

- Egy magyar orvoscsoport 
hívta fel magára a világ fi gyel-
mét akkor, amikor augusztusban 
fejüknél összenőtt banglade-
si sziámi ikreket választott szét 
több éves aprólékos előkészüle-
tek után. Ebben a csapatban vett 
részt, mint az idegsebészeti rész 
vezetője kerületünkből.

- Nagyon megterhelő idősza-
kon vagyunk túl, mindannyian 
fáradtak vagyunk a műtét és a 
hosszú út után.

 - Mindenekelőtt arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy van az immár 
két külön álló kislány?

- Ahogy a Cselekvés a Kiszol-
gáltatottakért Alapítvány, amely 
elvállalta a műtétet, honlap-
ján is rajta van, az egyikük jól 
van, a másik kislány is kinyitot-

ta a szemét korábban, de a hon-
lapon is említett eddigi szövőd-
mények miatt, neki nagyon ne-
héz még a helyzete, bármi tör-
ténhet, így bőven van még miért 
imádkozni, amire kérem is a lap 
olvasóit. Az eddigieket nagyon 
köszönjük a csillaghegyieknek 
is. Akinek van még szabad ima 
kapacitása, örömmel fogadják a 
gyerekek. Hatalmas erő ez.

 - Hogyan vettek tudomást 
egy távoli országban élő sziámi 
ikerpárról?

- Az alapítványt dr. Pataki 
Gergely barátommal, Szent Te-
réz Anya sugallatára hoztuk lét-
re 2002-ben. Gergely, kilenc éve 
indította a bangladesi égés-se-
bészeti missziót, én három éve 
a nigériai idegsebészetit. Elhív-
tuk egymást a másikunk misszi-
ójába, így kerültek képbe Dak-
kában a gyerekek 2017. novem-
ber 30-án. Sok imádságot köve-
tően megszületett a terv, mely-
ben a megoldást láttuk. Gergely-
lyel összeállítottunk egy har-
mincöt fős csapatot, amely igen 
hosszú előkészület és tanulmá-
nyozás után, több fázisban, vé-
gül is elvégezte a műtétet.

- Amelyre felfi gyelt az egész 
világ.

- Igen, hiszen eddig, az utóbbi 
harminc-negyven évben, mind-
össze tizenhét ilyen szétválasz-
tás volt. Sajnos, többen nem is 

élték túl. Addig néztük az MR-
képeket, amíg imádság közben 
eszembe nem jutott, hogy mi 
lenne, ha érpályán belüli úton 
választanánk szét a nagy, közös 
agyi vénákat, ami a műtétnek ta-
lán a legkritikusabb része. Hu-
dák István kollégám, aki zseni-
ális sebésze az agyi érpályákon 
belüli operációknak, olyan mód-
szert fejlesztett ki, amivel ez le-
hetséges. Két lépésben, sikere-
sen meg is csinálta, így jelentős 
előnnyel fogtunk neki a továb-
bi küzdelemnek. Ha nincs ez a 
módszer, nem vállaltuk volna el 
a végleges szétválasztást. Amit 
aztán Gergely művelt a plaszti-
kai részben és az egész megszer-
vezésében, valóságos csoda. 

- Egy laikus számára még 
hallani is sok, mi mindenre van 
szükség egy ilyen hatalmas mű-
téthez és milyen nagy fi zikai, 
szellemi megpróbáltatással jár. 
Hogyan lehetett ezt bírni szelle-
mileg és fi zikailag?

 - Nagyon fontos, hogy men-
tálisan is rendben legyünk, ko-
moly lelki gyakorlatokat kell ál-
landóan végezni, amit nálam az 
imádság jelentett. A napot min-
dig imádsággal kezdem.  Ger-
gely is nagyon fontos mozzanat-
nak nevezte a hazaérkezésünk-
kor tartott sajtótájékoztatón, 
hogy a beavatkozás alatt több-
ször is közösen imádkoztunk a 
muszlim és hindu orvosokkal.

- Egy ilyen műtétsorozat igen 
költséges lehet…

- Valóban, a Cselekvés a Ki-
szolgáltatottakért Alapítvá-
nyunk, rendkívül hálás a műtét-
sorozatot lehetővé tevő anyagi 
és lelki támogatásért, amire to-
vábbra is szükségünk van, hi-
szen munkánk a tudományos-
szakmai felkészültség és a hit 
egyensúlyán alapszik. Az alapít-
vány honlapján – cselekves.org – 
minden információ rajta van, ho-
gyan segíthetnek a jóakaratú 
emberek nekünk. 

Temesi László

Dr. Csókay András Csillaghegyről, hitről, kihívásokról

„Kirándulunk a Rókahegyen, sétálunk a Duna-parton”

Az előkészületekről
Dr. Csókay András: „Alaposan átnéztük a szakirodalmat, de iga-
zi sebészi nüanszok nincsenek leírva, mert minden egyes szét-
választó műtét nagyon személyre szabott. Én, ahogy más ese-
tekben is, inkább rágyakorló műtéteket végzek a boncteremben. 
A sziámi ikrek szétválasztására igen hosszasan gyakoroltam, és 
megvizsgáltam az MR- és a CT- képek alapján azokat a legne-
hezebb helyzeteket, amelyekkel a nagyműtéten találkozhatok, és 
azokat modelleztem frissen elhunytak boncolásakor.
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Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság 
Plébánia és kápolnái szeptemberi miserendje
Szeptember 6-án, pénteken délután 2 órakor 
keresztútjárás a Kiscelli kálvárián.
Szeptember 7-én, szombaton előadás a Mária 
Rádióban (FM 88.8.) Teréz Anya munkatársaival. 
A karitász munkához várnak jelentkezőket a 06-
20-240-9190-es telefonszámon
Szeptember 8-án vasárnap délelőtt 9 órakor Ve-
ni Sancte (tanévnyitó szentmise) a plébániatemp-
lomban. Ekkor áldják meg az óvodai- és iskolás-
táskákat.
Szeptember 14-én, szombaton reggel 9 órakor 
templomi hittanórára várják azokat a gyerekeket, 
akik nem tudnak iskolában oktatásra járni.
Szeptember 15-én, vasárnap délután 3 órakor 
szentmise a Filoxéra kápolnában
Szeptember 16-án, hétfőn zarándoklat Medju-
gorjébe.
Szeptember 20-án, pénteken déli 12 órától dél-
után 5 óráig szentségimádás a Doberdó úti Szent 
Vér kápolnában.
Szeptember 21-én, szombaton délután 3 órakor 
szentmise a csúcshegyi Szűz Mária kápolnában.
Általános: hétfőn és kedden este 6 órakor Igeli-
turgia, szerdától szombat estig szentmise 6 óra-
kor. A templomban vasárnap 9 és 11 órakor mise. 
A templom este 6 óráig tart nyitva.

Hangversenyek 
a reformátusoknál
• Az Ars Sacra Fesz-
tivál keretében rende-
zik a Nyitott Templomok 
Napját. A programhoz 
csatlakozik az óbudai 
református templom is, 
ahol Bach műveket ját-
szik a Savaria Barokk 
Zenekar szeptember 
14-én 19 órai kezdettel. 
• „Hangzásvilágok bű-
völetében” a címe Sza-
bó Balázs orgonamű-
vész koncertjének, me-
lyet szeptember 17-én 
19 órától hallhat a kö-
zönség. (A templom cí-
me: Kálvin köz 4. A be-
lépés díjtalan).

Égi Jel-Kép
„Kortárs házi oltárok 
és szakrális művek a 
Völgyi-Skonda kortárs 
gyűjteményből” címmel 
az Ars Sacra Fesztivál-
hoz kapcsolódóan nyit 
meg válogatást Gara-
mi Gréta művészettör-
ténész szeptember 20-
án 18 órakor az Óbu-
dai Kulturális Központ 
San Marco Galériájá-
ban. Középpontjában 
azok az azonos mére-
tű háromrészes házi ol-
tárkák állnak, melyek-
ben az elmélyülés és 
a biblikus utalások kü-
lönböző neves alkotók 
egyéni stílusán keresz-
tül válnak láthatóvá. (A 
kiállítás október 4-ig, 
hétköznapokon 9-től 16 
óráig ingyenesen láto-
gatható. Cím: San Mar-
co utca 81.).

Remény
Az Ars Sacra Fesztivál 
részeként rendezik Csí-
zy László számítógé-
pes grafi káinak össze-
állítását bemutató „Re-
mény” című kiállítást a 
Civil Ház új helyszínén, 
a Végvár utca 2. szám 
alatt, a földszinten. 
Megnyitó szeptember 
16-án 17 órakor. (Meg-
tekinthető október 4-ig 
a ház nyitvatartási ide-
jében).

Óbudai Piknik
a plébániakertben

Szeptember 21-én, szombaton Óbuda-Békásme-
gyer Német Nemzetiségi Önkormányzatával és a 
Braunhaxler Egyesülettel közösen Óbudai Pikniket 
rendeznek az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság 
Plébánia kertjében. A belépés ingyenes.

Program
10.00-12.00 közös játékra várják a gyerekeket a 
plébánia kertjébe
14.00-16.00 a Nádasi Alfonz kórus, az Ürömi Sing-
kreis, a Pilisborosjenő Weindorf Deutschklub Ének-
kar és a Braunhaxler Dalkör koncertje a templom-
ban.
16.00-17.00 szentmise a templomban, közreműkö-
dik Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház ma-
gánénekese, és a Braunhaxler Dalkör, orgonál: He-
gedűs Valér.
17.00-19.00 Fúvós zenekaros szüreti felvonulás a 
Vörösvári úton borkóstolóval.
19.00-21.00 batyus sváb bál a plébánia kertjében, 
Zwickl Mihály fúvós zenekarával.

Ligeti/Mozart/Mahler 
szeptember 22-én 

19.30 órakor a Zeneaka-
démián. Műsoron Lige-
ti: Atmosphéres, Mozart: 
g-moll szimfónia, Mah-
ler: Dal a Földről. Köz-
reműködik: Kovácshá-
zi István, Komlósi Il-
dikó. Vezényel: Hámori 
Máté. Ajánló: Ez a mű-
sor nagyon izgalmas ki-
hívás: egy koncerten há-
rom teljesen eltérő stí-
lusban mutathatjuk meg, 
mit is tudunk – afféle ze-
nei tíz (vagyis három) 

próba ez számunkra. Rá-
adásul három olyan stí-
lusban, amely különö-

sen is közel áll hozzánk. 
Ligeti a huszadik szá-
zad legeredetibb szer-
zői közé tartozik, mi pe-
dig büszke pionírjai va-
gyunk ennek az izgal-
mas repertoárnak Ma-
gyarországon. Mozart 
kiemelt szerepet kap az 
évadban: több koncerten 
is játsszuk majd műveit, 
hiszen a Mozart-stílus a 
zenekari nyelv minden 
alapszavát tartalmazza. 
Mahler ritka vendég ná-
lunk, ezért minden Mah-
ler-koncert ünnep szá-

munkra. Most sokak sze-
rint a legjobb „szimfóni-
áját”, ezt az emberélet-
hez szóló gyönyörű sze-
relmi vallomást játsszuk 
el önöknek. (Jegyár: 
4700 Ft, 3800 Ft, 3200 
Ft, 2500 Ft.)

Danubia koncert a Zeneakadémián

Vándorúton 
a kegyszobor

A Nemzetközi Szent Csa-
lád Szövetség misszionári-
usai az Óbuda-Hegyvidé-
ki Szentháromság plébáni-
ára hozták augusztus 30-án 
a fatimai Szűzanya vándor-
szobrát, a Szűzanya imád-
ságra és engesztelésére hí-
vó üzenetével. Az ünnepé-
lyes köszöntés után a szent-
misét, elmélkedést és szent-
ségimádást követően a 
kegyszobrot 9 órakor ünne-
pélyesen elbúcsúztattuk.

Fotók a homlokzaton
A „Panel zsáner” című fotópályázat kültéri kiállí-
tását a Békásmegyeri Közösségi Ház homlokza-
tán Bús Balázs polgármester nyitja meg szeptem-
ber 19-én 17 órakor. (Megtekinthető 2020. janu-
ár 31-ig).
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2019. augusztus 24-én indult ajánlás-
gyűjtési időszakkal kapcsolatos fonto-
sabb tudnivalókról, valamint a jelöltek, 
listák bejelentésével, a választási bizott-
sági tagok megbízásával kapcsolatos in-
formációkról adunk tájékoztatást.

A jelöléshez szükséges ajánlások számá-
ról, valamint a jelöltekről, azok státu-
száról (bejelentett, nyilvántartásba vett, 
de nem jogerős, nyilvántartásba véve jog-
erősen, nyilvántartásba vétel visszautasítva 
nem jogerős, nyilvántartásba vétel vissza-
utasítva jogerős) az alábbi helyeken tájé-
kozódhatnak:
- a választások hivatalos honlapján www.
valasztas.hu, 
- az önkormányzat hivatalos honlapján 
www.obuda.hu,
- a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 3. föld-
szint) Választással kapcsolatos hirdetőtáb-
láján, valamint
- az Ügyfélszolgálati Irodán (Harrer Pál ut-
ca 2.)
(Az Óbuda Újság augusztus 15-én megje-
lent 15. számában is tájékozódhattak a je-
löltek elfogadásához szükséges ajánlások 
számáról)

Ajánlóívek igénylése
A választási iroda a helyi önkormányza-
ti választásra az A4 jelű, a nemzetisé-
gi önkormányzati választásra az A6 jelű 
nyomtatványon bejelentett igénylést köve-
tően haladéktalanul átadja az igénylő vagy 
a jelöltként indulni szándékozó választó-
polgár részére az igényelt mennyiségű aján-
lóívet. A nemzetiségi jelölteket állító szer-
vezet részére az ajánlóívek igénylésekor át-
adásra kerül az adott nemzetiségi névjegy-
zékbe vett választópolgárok nevét és lakcí-
mét tartalmazó jegyzék is. Az ajánlóív pe-
csét hitelesítés nélkül érvényes.

Jelöltek, kompenzációs lista bejelentése
Egyéni választókerületi jelöltet, valamint 
polgármester-jelöltet legkésőbb 2019. 
szeptember 9-én 16.00 óráig lehet bejelen-
teni az E2 nyomtatvány és az ajánlóívek 
átadásával.
Nemzetiségi önkormányzati képviselő-
jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-
én 16.00 óráig lehet bejelenteni az E3 jelű 
nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával.
Jelöltek nyilvántartásba vételéről az aján-
lóívek ellenőrzése után a Budapest Főváros 

III. Kerületi Helyi Választási Bizottság 
(HVB) dönt legkésőbb a benyújtást követő 
negyedik napon. A HVB döntése – ameny-
nyiben ellene nem fellebbeznek – a döntést 
követő harmadik napon válik jogerőssé.
A HVB a bejelentett jelöltek – kivéve, 
amelyek nyilvántartásba vételét jogerősen 
elutasította – szavazólapon szereplő sor-
rendjének sorsolását 2019. szeptember 9-
én 16.00 óra után végzi el.
Kompenzációs listát jogerősen nyilván-
tartásba vett jelölő szervezet állíthat, ha 
a III. kerület egyéni választókerületeinek 
több mint felében, azaz kilenc egyéni vá-
lasztókerületben jelöltet állított. 
Kompenzációs listát legkésőbb 2019. 
szeptember 10-én 16.00 óráig kell beje-
lenteni, az L5 jelű formanyomtatványon, 
amelynek minden jelöltsorához mellékelni 
kell az SZ4 jelű formanyomtatványt is.
A kompenzációs lista nyilvántartásba véte-
léről a HVB dönt, amely döntés – ameny-
nyiben ellene nem fellebbeznek – a dön-
tést követő harmadik napon válik jog-
erőssé.
A HVB a bejelentett kompenzációs lis-
ták sorrendjét is sorsolással állapítja meg 
– 2019. szeptember 10-én 16.00 óra után – 
annak érdekében, hogy a töredékszavaza-
tok esetleges egyezősége esetén a mandá-
tum kiosztása megállapítható legyen.

A választási bizottságok összetétele
A HVB 3 tagját és a póttagokat az önkor-
mányzat képviselő-testülete választotta 
meg 2019. augusztus 23-án. A HVB továb-
bi egy-egy tagját a III. kerületben jelöltet, 
illetve listát állító jelölő szervezetek, vala-
mint a független jelöltek bízzák meg.
A Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) 
választott tagj ait és szükséges számban a 
póttagokat az önkormányzat képviselő-tes-
tülete a 2018. évi általános országgyűlé-
si választás során már megválasztotta. Az 
SZSZB-be a választókerületben jelöltet, 
illetve listát állító jelölő szervezetek, vala-
mint a független jelöltek két-két tagot bíz-
hatnak meg.
Az azon nemzetiséghez tartozó jelölő 
szervezet, amelynek települési önkormány-
zati választására a III. kerületben sor kerül, 
a szavazóhelyiségbe egy megfi gyelőt bíz-
hat meg. Megfi gyelő csak a központi név-
jegyzékben a nemzetiség választópolgára-
ként nyilvántartott választópolgár lehet.
A megbízáshoz használatos formanyomtat-
vány a www.valasztas.hu holnapról elérhető.
A megbízásokat a Helyi Választási Irodá-
hoz kell eljuttatni legkésőbb 2019. október 
4-én 16.00 óráig.
Az SZSZB eskütételével egybekötött ok-
tatásának helye és időpontjai a táblázat-
ban:

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója 
a 2019. október 13-ára kitűzött választásokkal kapcsolatos tudnivalókról

Oktatás helye Oktatás időpontja
Szavazókör 

sorszáma
Óbudai Kulturális Központ

(1032 Budapest, San Marco utca 81.)

2019. október 7. (hétfő) 17.00 óra 1-22
2019. október 7. (hétfő) 18.30 óra 31-46, 48-50

2019. október 10. (csütörtök) 17.00 óra 51-67
Békásmegyeri Közösségi Ház

(1039 Budapest, Csobánka tér 5.)

2019. október 8. (kedd) 17.00 óra 23-30, 47, 68-76
2019. október 8. (kedd) 18.30 óra 77-95

2019. október 9. (szerda) 17.00 óra 96-112
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Óbuda-Békásmegyer Német Nem-
zetiségi Önkormányzata idén ün-
nepli fennállásának 25 éves jubileu-
mát, ezért most nem csak az elmúlt 
ciklus, hanem a mögöttünk hagyott 
25 év eredményeit is szeretném 
„dióhéjban” összefoglalni:

25 év nagyon hosszú idő. 25 
év alatt nagyon sokat lehet 

és kell tenni egy olyan közös-
ségért, amelynek élete mindig 
küzdelmes volt. 

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata jelentős anyagi, szak-
mai és erkölcsi támogatásával, 
pályázati forrásokból, valamint 
kerületi vállalkozók és magán-
személyek adományainak kö-
szönhetően az idén szintén fenn-
állásának 25 éves évfordulóját 
ünneplő Braunhaxler Egyesület-
tel közösen kutattuk fel és állít-
tattuk helyre Óbuda-Békásme-
gyer épített örökségéből a Szent-
háromság szoborcsoportot, a 
Szent Flórián fogadalmi oltárt, 

a békásmegyeri Kurtz-keresztet, 
a Kiscelli Kálváriastációkat és 
számos út menti fa- és kőkeresz-
tet. Segítséget nyújtottunk a Do-
berdó úti Szent Vér, a Jablonka 
úti Szent Donát és a Külső-Bé-
csi úti Jézus Szíve, (Filoxéra) ká-
polna rendben tartásához, majd 
2014-ben teljes felújításához.

Felelevenítettük a Szent Már-
ton napi lampionos felvonulást, 
megszerveztük a málenkij ro-
botra elhurcoltak emlékmiséit 
és emléktáblájuk felállítását az 
Óbudai Városháza falán, a ki-
telepítettek emlékmiséit és em-
léktáblájuk felállítását a békás-
megyeri Szent József plébánia-
templom falán.

A Braunhaxler Egyesülettel 
közösen 1995-ben rendeztük 
meg – hosszú évek után először 
- az egykor messze földön híres 
Óbudai Búcsút, a békásmegyeri 
batyus sváb bálokat, a német és 
magyar nyelvű nagypénteki ke-
resztútjárást, a nemzetiségi ad-
venti estet és a Krumplibúcsút.

1998 óta támogatjuk a Braunha-
xler naptár kiadását, amely az egy-
kor volt Óbuda és Békásmegyer 
életét, utcáit, házait mutatja be.

Számos, Óbuda és Békásme-
gyer egykori világát bemutató 
könyv kiadását támogattuk: Gá-
losfai Jenőné: Német földről gya-
logszerrel, tutajon, (2003), Koc-
kás abrosz, jó kadarka (2007), 
Óbuda ízei (2011), Mesél Óbu-
da múltja (2016), Holevász Ka-
talin: Szülőföldünk, Békásme-
gyer (2000), Lipp Mónika: Mű-
vészet a XVIII. századi Óbudán 
(2002),  Neubrandt Istvánné: 
Braunhaxlerek (2014),  Szülő-

falunk, Békásmegyer – Heimat-
buch der Krottendorfer (2016), 
dr. Zumpf András: Tekints fel a 
keresztre (2019).

Az elmúlt 25 év során sok ta-
nulmányutat és zarándoklatot 
tettünk kül- és belföldön egya-
ránt, szeretettel fogadtak min-
ket mindenhol, és mi is szeretet-
tel hívjuk meg rendezvényeink-
re partnereinket.

Most, a következő 25 év kez-
detén szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik az el-
múlt 25 évben tudásuk legjavá-
val segítették a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Braunhax-
ler Egyesülettel közösen végzett 
hagyományápoló munkáját. 

Tisztelettel és szeretettel emlé-
kezünk dr. Fehérvári Józsefre, a 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat első elnökére, és Neubrandt 
Istvánra, a Braunhaxler Egyesü-

let egykori  elnökére, jelenünket 
és jövőnket megalapozó munká-
jukra; képviselőinkre, egyesületi 
tagjainkra, akik már nem érhették 
meg ezt a jubileumot. 

Emléküket szívünkben őriz-
zük, és soha nem feledjük, 
hogy munkájuk kötelez: őriz-
zük, ápoljuk és adjuk tovább a 
következő generációnak őse-
ink ma már újra élő gazdag ha-
gyományait; folytassuk tovább, 
együtt, gazdagítsuk együtt Óbu-
da-Békásmegyert! 

„Tudjuk, az idő nem áll meg, 
de vannak dolgok, értékek, ame-
lyek a sürgető idő ellenére is 
megállnak. Emberi erőfeszí-
tés kell, hogy elpusztítsuk, vagy 
hogy megőrizzük őket.”  (Csoó-
ri Sándor)

Neubrandt Istvánné elnök
Német Nemzetiségi 

Önkormányzat

25 éve az óbuda-békásmegyeri 
németajkú közösség szolgálatában

Európa legnagyobb nemzetiségi tánc- és kórusfesztiválján, melyet idén 
Európa szívében, a németországi Frankenbergben rendeztek, Óbuda-
Békásmegyert a Braunhaxler tánccsoport képviselte

Élőszereplős csatarekonstrukció

Egy rövid időre a ‘40-es évek Varsója elevenedett meg a Fő té-
ren. A II. világháború legnagyobb és legvéresebb felkelésében 
közel 50 ezer felkelő szállt harcba a lengyel fővárost megszállva 
tartó németek ellen. A fegyveres harcokban 16 ezer szabadság-
harcos és további 150 ezer polgári lakos vesztette életét. A látvá-
nyos csatarekonstrukció a lengyel történelem egyik legheroiku-
sabb fejezetének és a magyar katonák felkelőknek nyújtott önzet-
len segítségének állított emléket. 

Fotók: Antal István



A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 06-1-430-4700. 
Az ügye le tet a 430-4712-es számon hív hat ják, itt te he tik meg be je len té se i ket. 

 Óbudai sziréna

Új, elektromos motorokkal gazda-
godott Óbuda-Békásmegyer Közte-
rület-felügyeletének partőrsége. Az 
eszközök beszerzésének célja a Ró-
mai-part és egyéb, nehezebben 
megközelíthető közterületek bizton-
ságának javítása.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának támo-

gatásával két elektromos, ja-
pán gyártmányú motorkerék-

párt szerzett be a közterület-fel-
ügyelet. A járművek rendelkez-
nek GPS jeladóval, egy töltéssel 
110-120 kilós vezető mellett 60 
kilométer tudnak megtenni. Az 
elektromos eszközök csúcsse-
bessége 50 km/óra. A felügyelet 
a motorokat októberig szeretné 
üzemeltetni a Római-parton.

Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere a helyszí-
nen elmondta: az önkormányzat 

nagyon fontosnak tartja a Ró-
mai-parton a közbiztonság erő-
sítését. Az új motorokkal köny-
nyebben megközelíthetővé vál-
nak nem csupán a Római-part, 
hanem a Pók utcai lakótelep, il-
letve a Hajógyári-sziget egyes 
részei is. Hozzátette: pár éve az 
önkormányzat gépjárműbeszer-
zéseinél törekednek arra, hogy 
elektromos, illetve hibrid jár-
műveket szerezzenek be, de a 
Római, illetve a Hajógyári-szi-
get esetében kiemelten fontos, 

hogy környezetkímélő megol-
dásokat tudjanak találni.

- Jól vizsgázott és beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket a Ró-
mai-parton a partőrség, amely-
nek része a motoros hajó, az iro-
dakonténer, és az elektromos 
autó. A további fejlesztés érde-
kében nagyobb kapacitású, ter-
helést bíró, ugyanakkor környe-
zetbarát eszközöket vetünk be – 
mondta Rácz Péter, Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-felügye-
letének igazgatója.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletének járőrei, partőrségének konté-
nerirodája a Kossuth Lajos üdülőpart 128. számmal szemben található, az elekt-
romos autó és a motorok pedig állandó mozgásban vannak a Római-partonE-motorok 

a közbiztonságért

Fél kilónál is több kábítószergyanús anyagot és több százezer 
forintot találtak egy óbudai drogdíler lakásán augusztus 26-án. 

A III. kerületi rendőrök a 44 éves budapesti B. Zol-
tán lakásában Tywin, a kábítószer-kereső kutya 

segítségével 24 gramm kábítószergyanús fehér port, 
illetve a hűtőben több mint fél kiló kábítószergyanús 
anyagot találtak. A rendőrök a lakásból több mint hat-
százezer forintot és valutát, valamint a kábítószer ada-
golásához, csomagolásához használt eszközöket fog-
laltak le. A kábítószer értéke meghaladja az egymil-
lió forint. A nyomozók B. Zoltánt előállították a III. 
kerületi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-keres-
kedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A 
rendőrök a férfi t őrizetbe vették és előterjesztést tettek 
letartóztatására. 

Egymilliós drogfogás

Fotó: Antal István



232019. 17. szám ZÖLDOLDAL

Lapzártakor érkezett: Együttmű-
ködési megállapodást írt alá Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata 
a Szent István Egyetem Tájépíté-
szeti és Településtervezési Kará-
val szeptember 4-én. A kooperá-
ció a testvérhegyi egykori bánya-
terület fásítását és funkcióbővíté-
sét előkészítő tervezést alapozza 
meg.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának képvi-

selő-testülete 2017-ben ha-
tározatában elfogadta a fás 
szárú növényállomány növe-
lésére irányuló intézkedési 
tervet, és döntött arról, hogy 
az intézkedési terv szerinti stra-
tégiai irányok mentén cselekvé-
si programot (Fásítási Stratégia) 
készít. Ebben meghatározott cél 
szerint az önkormányzat 10 év 
alatt (2017-2026) 10 ezer új fát 
ültet el a teljes kerület területén: 
a telepítés célterületei között 
szerepelnek Táborhegy és Test-
vérhegy egykori bányaterüle-
tei is. A 10 ezer fából körülbelül 
3-6 ezer fa erre a két helyszín-

re kerül majd elültetésre a doku-
mentum szerint, a Fásítási Stra-
tégiában meghatározott üteme-
zés alapján elsőként a Gölöncsér 
utca és a Testvérhegyi lejtő által 
közrefogott 36,6 hektáros test-
vérhegyi bányaterület fásítása 
valósulna meg.

A terület méretéből, élőhelyi 
sajátosságaiból és a használati 
módokból fakadóan a fásítás te-
rületeinek és módjának kijelölé-

se – a jövőbeni hasznosítási le-
hetőségek feltárásával – tájépíté-
szeti tervezési feladat. Mivel ez 
léptékében túlmutat a települési 
környezetben bejáratott kertter-
vezői tevékenységen, ezért – tá-
jépítészekkel is konzultálva – a 
legjobb megoldás a Szent István 
Egyetem Tájépítészeti és Tele-
püléstervezési Kar Tájtervezési 
és Tájrehabilitációs Tanszékével 
való együttműködés, így a kép-
viselő-testület július 25-i ülésén 
döntött az egyetemmel való kö-
zös munkáról. A megállapodást a 
felek a Szindbád Közösségi Iro-
da és Rendezvénytérben kötöt-
ték meg.

Az ünnepélyes aláírás után 
Bús Balázs polgármester beszé-
dében kiemelte, hogy az önkor-
mányzat a környezetvédelmi 
fenntarthatósági programját kö-
zéptávon 2015-től 2020-ig ha-
tározta meg, ennek rövidtávú 
részét képezi a Guckler Károly 
Környezetvédelmi Program, ez 

2017-től 2019-ig tartalmazza 
az élhető és fenntartható kör-
nyezet megőrzése és fejlesz-
tése céljából fontos intézke-
déseket.

A Guckler Program fon-
tos eleme a már említett Fásí-
tási Stratégia, valamint a Kö-
zösségi Faültetési Program is. 
Utóbbi 2018-ban indult el, a 
programban 119-en regisztrál-
tak, és csoportos ültetéseken is 
több mint 70 fő vett részt. Bús 
Balázs hozzátette: az óbudai 
közterületi fák száma a faka-
taszter szerint 38877, így Óbu-
da-Békásmegyer a főváros ta-
lán egyik legzöldebb kerülete, 

valamint ha az uralkodó szélirányt 
nézzük, Budapest levegője Óbuda 
felől tisztul.

- Mindebből látható, hogy 
nem ma kezdtük a kerület zöld-
területeivel való foglalatosko-
dást és annak fejlesztését, ha-
nem jóval korábban – zárta be-
szédét a polgármester.

Dr. Fekete Albert, a Szent Ist-
ván Egyetem Tájépítészeti és 
Településtervezési Kar dékán-
ja kifejtette: a környezetvédel-
mi és oktatási jelentősége mel-
lett a megállapodásnak a közös-
ségépítés szempontjából is nagy 
fontossága van.

A dékán hangsúlyozta: Óbu-
dán már jelentős hagyománya 
van a közösségi tervezésnek, na-
gyon fontos bevonni a lakosokat 
és tudatosítani bennük azt, hogy 
mi miért történik szakmai vona-
lon is, de mindezt úgy, hogy lás-
suk, hol a határ, hogy hol van az 
a pont, ahonnan már a szakmai 
érvek érvényesítése a fontos.

Együttműködés a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karával

Erdősítik a testvérhegyi bányaterületet

Tervezés műhelymunkában
Az egyetem a tájrehabilitációs tervezést tanszéki munka keretein 
belül, műhelymunka keretében végzi el. A végzős tájépítész hall-
gatók szeptember-októberben készítenék el a koncepciót a test-
vérhegyi bányaterületre. Munkájuk során az önkormányzat által 
megadott keretek között dolgoznának (funkciók, jelleg, elülteten-
dő fák száma stb.). A műhelygyakorlat során több különböző kon-
cepció készülne, melyek tartalmaznák a terület értékeinek feltárá-
sát és azok megőrzésének lehetőségeit, a hasznosítási javaslato-
kat és az ezeket alátámasztó megalapozó vizsgálatokat. Az elké-
szült vizsgálatok és a koncepciótervek alapján az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának lehetősége lesz döntést hozni a jö-
vőbeli tervezési irányokról. A bevált kerületi gyakorlat szerint a la-
kosok és az érintett szervezetek is bevonásra kerülnének a folya-
mat során. A jelenlegi használat és az igények feltérképezése, a 
megelőző konzultáció, valamint a műhelymunka eredményeinek 
bemutatása és megvitatása a közösségi tervezéssel foglalkozó 
szakembereinek feladata.

Fotók: Antal István
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Az Óbudai Sport és Szabadidő Non-
profi t Kft. meghívót tett közzé: Gyer-
tek! Családok, baráti társaságok, ki-
csik és nagyok! Töltsetek velünk 
egy sportos napot az egészségete-
kért! És jöttek – igaz, a kánikula mi-
att a vártnál kevesebben –, mozog-
tak és jól érezték magukat.

A nyár utolsó előtti napján 
alaposan megrakták az égi 

kandallót. Már a tíz órás kezdés-
kor is izzott a levegő, így érthe-
tő, hogy lassan gyülekeztek a 
mozogni vágyó kicsik, nagyok 
a Boldog Sándor István Parkban. 

Bő választék
Az egésznapra tervezett prog-

ram célkeresztjében a családok 
és a közösségek szerepeltek, a 
rendezők őket hívták egy kelle-
mes, közös játékkal, mozgással 
eltöltött kikapcsolódásra. A 35 
fokos hőség azonban csökken-
tette a látogatási kedvet, de azért 
volt mozgás a parkban. 

Kínálatból nem volt hiány, több 
sportegyesület gondoskodott a já-
tékról és egyéb mozgáslehetőség-
ről. Az Óbudai Kaszások kosár-
labdázást, a High Life SE aszta-

liteniszezést biztosított, a Treck 
SE a kerékpárosok részére ala-
kított ki érdekes akadály pályát, 
melyen sok gyerek tesztelhette 
ügyességét, de ki lehetett próbálni 
a Csi kung-ot, Pilatest és a Zum-
bát. A műsort színesítette a Koz-
ma Zsuzsa vezette Fitt Móka né-
ven ismert közös torna és a Tung 
SE harcművészeinek bemutatója.

Egészségőrzés
A rendezvény nem csak a 

sportról szólt, a Szent Margit 

Rendelőintézet munkatársai a 
prevenció jegyében szűrővizs-
gálatot végeztek. Jelentkezni le-
hetett anyajegy szűrésre, vércu-

kor- koleszterin – inBody tes-
tösszetétel –, pulzus- és vérnyo-
más-mérésre, de lehetett kérni 
gyermekortopédiai és életmód 
tanácsokat is. 

A kicsik sem maradtak prog-
ramok nélkül, végigjárhatták a 
játszótér változatos állomásait, 
arcot festhettek, élvezhették a 
Batyu Színház bábelőadását. 

Ami a látogatottságot illeti, a 
kosárpályán, a kerékpáros tere-
pen és a pingpongasztalnál volt 
a legnagyobb forgalom. 

A rendezvényt meglátogató 
Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere először csak 
nézte a játszókat, majd ő is ütőt 
vett a kezébe és hosszú labda-
menetekkel bizonyította, nem 
csak kedveli de érti is a játékot.

Kép és Szöveg: L. A.

Sportos nap családoknak az egészségért

Őszköszöntő gyalogtúra a Pilisbe
Az Összefogás Óbudáért Egyesület szervezésében szeptember 
14-én a Pilisbe vezet az őszköszöntő gyalogtúra. Útvonal: Szen-
tendrei Skanzen – Pilisszentlászló – Visegrád (zöld majd piros 
jelzésen). Időpont: szeptember 14. Táv: kb. 16 km. Szintemel-
kedés: 300 m, középnehéz túra. Találkozó: 7:50 órakor, Szent-
endre busz pályaudvar, busz indul 8.05 órakor. Visszaérkezés: 
az esti órákban. Túravezető: Csikósné Mányi Júlia, Tel.: +36-30-
200-3115. A túrára a fenti telefonszámon vagy az info@osszefo-
gasobudaert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.
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Óbudán egyre emelkedik a 
tömegsport szinten kocogók 
száma. Ez elsősorban az ön-
kormányzat szabadidős 
sport tevékenységet támo-
gató programjának, az egy-
más után épített futókörök-
nek és az évente több alka-
lommal rendezett versenyek-
nek köszönhető. Ez a nagy 
tömeg (piramis széles alap-
ja) „termeli” ki a minőségi fu-
tókat, köztük találjuk Simák 
Gergőt is, aki Torinóból sze-
nior Európa-bajnoki aranyér-
met hozott Óbudának.

Simák Gergő neve is-
merősen cseng futó-

körökben, övén már több 
értékes skalp díszeleg. 
A szenior (35 év feletti-
ek) kategóriában verseny-
ző kerületi lakos hat alka-
lommal indult a magyar 
válogatott színeiben nem-
zetközi versenyeken, ám 
elmondása szerint ez volt 
eddigi legnagyobb futása.

Betegen készült
A hivatalos nevén Eu-

ropean Masters Game 

(ismertebb nevén szeni-
or olimpia) atlétikai ver-
senyén minden számban 

népes mezőny indult, Si-
mák Gergőnek nem vol-
tak merész céljai, már 

egy dobogós helyezés 
is álomnak tűnt számá-
ra. Főleg a felkészülését 
akadályozó betegség mi-
att voltak kétségei. Meg-
betegedett, levert volt, 
gyengének lassúnak érez-
te lábait. De lassan erő-
re kapott, a verseny kö-
zeledtével már javultak 
a teszt eredményi. Tud-
ta, hogy a torinói 36 fo-
kos melegben csak okos 
taktikával maradhat ver-
senyben. Megbújt a tö-
megben, a lassú iram ne-
ki kedvezett, majd a haj-
rában minden tartalék 
erejét bevetve robban-
tott. Mire a többiek esz-
méltek, már késő volt, kis 
előnnyel ugyan, de első-
ként szakította át a cél-
szalagot.

Példát mutat
Gergő 14-18 éves ko-

ra között versenyszerűen 
atletizált, majd 15 év ki-
hagyás után újra ráérzett 

a futás kellemes érzésé-
re. A „mit szeret a futás-
ban?” kérdésre így vála-
szolt: - Futás közben tu-
dok igazán ellazulni, fel-
töltődni. Nem csak öncé-
lúan futok, szeretek má-
sokat is motiválni, moz-
gásra ösztönözni. Kitartó 
edzéseimmel fi amnak is 
példát mutatok, sokszor 
együtt kocogunk, örülök, 
hogy megszerette az atlé-
tikát. Még csak hat és fél 
éves, de már szép ered-
ményei vannak. Ami a 
terveimet illeti, szeretnék 
a téli fedett pályás szeni-
or Eb-n is indulni Mal-
mőben, de először szpon-
zort kellene találni, hogy 
fi nanszírozni tudjam a 
versenyen való részvétel 
költségeit. Annak is örül-
nék, ha a további verse-
nyeken gyarapítani tud-
nám a már meglévő kb. 
200 éremből és serleg ből 
álló gyűjteményemet.

Kép ész szöveg: lovas

A hagyományokhoz illően 
az idei Goju-kai Európa-baj-
nokságon ismét kiemelke-
dőt nyújtottak hazánk kara-
tésai. Az éremesőhöz (20 
arany, 13 ezüst, 16 bronz) a 
Gankaku Sportegyesület 
versenyzői is hozzájárultak, 
valamennyi nemesfémből 
hármat hoztak haza.

A Szabó házaspár ál-
tal vezetett, Kram-

mer Krisztiánra, Szabó 
Leventére, Zeke Dávidra 
és Szabó Petrára épülő 
óbudai csapat ezúttal is 
bizonyította tehetségét, 
valamennyien felvették a 
versenyt a kontinens leg-
jobb karatésaival. 

Két óbudai 
a döntőben

 A -75 kg súlycsoport-
ban abszolút óbudai fö-
lény mutatkozott, a Szabó 
Levente–Krammer Krisz-
tián döntőben ezúttal Sza-
bó diadalmaskodott, a 
vesztes a magyar kumite 
csapat győztes tagjaként 
vigasztalódott. A „Csapat 

kata” (formagyakorlat) 
versenyszámban tetszetős 
gyakorlatot mutatott be 
a Szabó, Krammer, Ze-
ke trió, de ez az erős me-
zőnyben „csak” a harma-
dik helyre volt elég. Zeke 
Dávid az egyéni forma-
gyakorlatban megismé-
telte két éve Kanadában 
elért világbajnoki máso-
dik helyezését, ami azt je-
lenti, ő is király ebben a 
kategóriában. A Ganka-
kunak van egy tűzről pat-
tant, harcias női verseny-
zője is, aki a magyar csa-
pat tagjaként kumitében 
(küzdelem) ezüstérmet 
szerzett, egyéniben pedig 
a harmadik helyet szerez-
te meg.

Összhangban 
a sport és tanulás

A már sok nagy verse-
nyen bizonyító verseny-
zők mellett a jövő leté-
teményesei is felcsillan-
tották erényeiket. A most 
debütáló gyermek csa-
pat is remekül szerepelt, 
Óvári Miklós a 10 éve-

sek között, Miklós-Ko-
kor Alex Balázs és Kővá-
ri Dávid a 9 évesek ka-
ta versenyszámban ötö-
dikek lettek. Dávid még 
rátett egy lapáttal: küz-
delemben dobogós (III.) 
helyig menetelt. Kicsik-
ről lévén szó, kezdésnek 
nem rossz… A csapatot 
remekül felkészítő Sza-

bó házaspár (micsoda 
példamutatás: a család-
fő a veterán 40-50 éve-
sek korcsoportjában for-
magyakorlatával első he-
lyen végzett!) elmondása 
szerint nagyon büszkék a 
versenyen elért eredmé-
nyekre. De még ennél is 
többre tartják, hogy az el-
múlt tanévben Krammer 

Krisztián és Szabó Petra 
elnyerték „Magyarország 
Jó Tanulója, Jó Sportoló-
ja” címet és – ez sem le-
becsülendő – négy spor-
tolójuk is felvételt nyert 
felsőfokú intézmények-
be. Ezzel is bizonyítva, 
hogy jó időbeosztással, 
na és nagy adag szorga-
lommal összeegyeztethe-
tő a tanulás és a magas 
szintű sporttevékenység.

Kép és szöveg: LA

Európa-bajnoki arany Torinóból

Ismét villantottak a Gankaku karatésok
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A pályázatot zárt borítékban 
lehet benyújtani az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. Ügyfélszolgá-
latán (1033 Budapest, Mozaik 
utca 7., földszint, pénztári órák 
hétfőnként: 15:00-17:30, szer-
dánként: 8:30-12:00 és 13:00-
16:00, csütörtökönként: 8:30-
12:00 óra között).
Pályázni formanyomtatványon 
lehet, mely letölthető a www.obu-
da.hu és a www.ovzrt.hu honlap-
ról, vagy személyesen átvehető 
az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. Ügy-
félszolgálatán (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7.).
A pályázó ajánlatát a pályázat 
benyújtására nyitva álló ha-
táridőt (minden hónap utolsó 
munkanapjának 12.00 órája) 
követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására fo-
lyamatosan van lehetőség, azok 
bontására minden hónap utolsó 
munkanapján 12.00 órakor 
került sor az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ NONPRO-
FIT Zrt. hivatalos helyiség-
ében, melynek kiértékeléséről 
a pénzügyi, tulajdonosi és va-
gyonnyilatkozat-kezelő bizott-
ság az azt követő ülésén dönt.
A pályázat értékelésénél a meg-
ajánlott bérleti díj alapján törté-
nik a döntés. A pályázaton azon 
Ajánlattevők vehetnek részt, akik 
a bérleti jog biztosítására a bá-
natpénzt befi zetik. A bánatpénzt 
az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. pénz-
tárában (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7.) készpénzben lehet 
letétbe helyezni (pénztári órák 
hétfőn: 15:00-17:30, szerdán: 
8:30-12:00 és 13:00-16:00, csü-
törtökön: 8:30-12:00 óra között). 
A bánatpénzt helyiségenként kell 
letenni. Az eredményhirdetést 
követő nyolc napon belül a nem 
nyertes pályázók részére a bánat-
pénz visszafi zetésre kerül. 
Érvénytelen a pályázat, ameny-
nyiben nem tesz eleget a pályá-
zati kiírásban előírt valamennyi 
feltételnek. 
A pályázati felhívás teljes szö-
vege felkerült 2019. szeptem-
ber 5-től a www.obuda.hu és a 
www.ovzrt.hu honlapokra.

Cím Funkció Helyrajzi 
szám

Alap-
terület

(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki 
állapot

Minimális 
bérleti

díj (Ft/hó)

Bánat-
pénz
(Ft)

Berend utca 18., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18529/6/A/49 71 – leromlott 25.925,- 31.000,-

Bécsi út 293/B., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-

Föld utca 51., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 20.740,- 24.000,-
Hévízi út 9., III. lh., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18529/4/A/136 57 villany leromlott 19.323,- 23.000,-

Hídfő utca 13., 
földszinti, udvari iroda 18022 16 víz, villany, gáz közepes 53.296,- 63.000,-
Hunyadi utca 58-
60., pinceszint, 
udvari

raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 7.392,- 8.000,-

Kabar utca 6., föl-
szinti, utcai iroda 64057/1/A/128 23 víz, villany, táv-

fűtés közepes 49.473,- 59.000,-
Kórház utca 1.,pin-
ceszinti, udvari raktár 18267/16 

/A/19 87 villany leromlott 31.633,- 37.000,-
Lajos utca 104., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17799/2 52 – leromlott 17.628,- 21.000,-
Lajos utca 114., 
pinceszinti, udvari raktár 17810/0/A/20  65 víz, villany leromlott 48.295,- 57.000,-
Lajos utca 116., 
pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 30.690,- 36.000,-
Meggyfa utca 19., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 49.755,- 59.000,-

Pacsirtamező utca 
13., földszinti, utcai

vendéglá-
tó funkció 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 279.328,- 335.000,-

Pacsirtamező utca 
13., földszinti, utcai

üzlet 
funkció 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 240.120,- 288.000,-

Pacsirtamező utca 
32., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17635/0/A/3 78 villany leromlott 26.442,- 31.000,-

Pacsirtamező utca 
33., földszinti, utcai üzlet 17780/0/A/3 105 víz, villany, gáz közepes 217.350,- 260.000,-
San Marco utca 12-
18/A., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17449/4/A/1 45 villany leromlott 15.255,- 18.000,-

San Marco utca 12-
18/B., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17449/4/A/21 45 villany leromlott 15.255,- 18.000,-

Selyem utca 4., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 20.679,- 24.000,-
Selyemfonó utca 8., 
földszinti, utcai iroda 18910/77 

/A/51 78 víz, villany, táv-
fűtés leromlott 90.012,- 108.000,-

Szellő utca 2., föld-
szinti, utcai iroda 18443/2/A/2   46 víz, villany, táv-

fűtés közepes 72.864,- 87.000,-
Szőlő utca 46., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany leromlott 16.600,- 19.000,-
Tímár utca 13/A., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 40.002,- 48.000,-

Tímár utca 17/B-
19., „B” lh., pince-
szinti, lépcsőházi

raktár 17487/0/B/62 48 villany leromlott 22.896,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-
19., „E” lh., pince-
szinti, lépcsőházi

raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 21.942,- 26.000,-

Tímár utca 17/B-
19., „F” lh., pince-
szinti, lépcsőházi

raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 22.896,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-
19., „H” lh., pince-
szinti, lépcsőházi

raktár 17487/0/B/68 49 villany erősen 
leromlott 23.373,- 28.000,-

Tímár utca 26., 
pinceszinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen 

leromlott 135.339,- 162.000,-

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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Szeptember hónappal kezdődik az ősz. Ez az év 
kilencedik hónapja a Gergely-naptárban. A hó-
nap neve a latin septem szóból ered, melynek je-
lentése hét, mivel eredetileg az év hetedik hó-
napja volt a római naptárban. 

Több régi magyar neve is van, őszelő, Föld-
anya hava, mérleg hava, Szent Mihály ha-

va. A csillagászati ősz szeptember 23-án kezdő-
dik. Ettől kezdve a Nap a Baktérítő felé távolo-
dik az Egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szö-
get zárnak be a földtengellyel. Ezért az északi 
féltekén rövidülnek és hűlnek a nappalok, kö-
zelít a tél. A meteorológiai ősz Európában már 
szeptember 1-jén beköszönt. A hónap nevéhez, 
eredetéhez számos néphit, név- és időjósló na-
pok, földműveléssel, borvidékeken a szürettel 
összefüggő események kapcsolódnak. 

Őszelő
Sok hiedelem, népszokás utal a várható idő-

járásra, a termés milyenségére. A hónap elején 
tartották régen a piros alma ünnepét is. Faluhe-
lyen ekkor kezdték a kukoricát törni, aminek a 
neve tengerihántás vagy máléfejtés volt. A fi a-
talok, miközben törték a kukoricát, énekeltek, 
mókáztak, bolondoztak, ittak, udvaroltak, és ha 
üszkös kukoricacsőre leltek, a lányok arcát be-
feketítették vele. Elsején kezdték meg a búza, 
másutt a rozs vetését. A néphit szerint, ha e na-
pon vetik el a búzát, bő termésre számíthatnak. 
Időjárásjósló is volt e nap, ha esik, esős lesz az 
ősz is, ha nem, száraz idő lesz. Ha karácsony-

kor le szerették volna vágni a disznót, e naptól 
fogták hízóra. A régiek megfi gyelése szerint, 
ha a költöző madarak ebben a hónapban elin-
dulnak, és hullani kezdenek a falevelek, hama-
rosan megérkezik a hideg. 

Lőrinc -nap
A szeptember 5-ei Lőrinc naphoz is szá-

mos népi megfi gyelés köthető, ami a várha-
tó időjárást próbálja előre jelezni. Ilyen pél-
dául a madarak gyülekezése, mert az a jó idő 
végét jelenti. Azért is nevezetes, mivel úgy 
tartják a régiek, hogy ezen a napon fordul az 
időjárás, ezután már a dinnye rossz ízű lesz. 

Kisasszony napja
Szűz Mária születésének napja szeptember 

8-ra esik. Ezt az ünnepet a XI. századtól tartják 
számon. Sok helyütt ez a nap volt a cselédek 
szolgálatba lépésének ideje. Egyes helyeken 
ekkor kezdték meg a gabona vetését, hagyomá-
nyosan a gazda megszentelte a vetőmagot, tisz-
ta ruhába öltözött, úgy ment a földekre. Munka 
közben tilos volt káromkodnia, mikor végzett, 
magasra dobta a zsákot, hogy akkorára nőjön a 
gabona. Szokás volt az elvetendő búzát kitenni 
a reggeli harmatra, hogy meg ne dohosodjon. 
Úgy tartották, ha ezt a vetőmag közé keverik, 
megmentik az üszkösödéstől. Ez a nap jelezte 
a dióverés kezdetét, és a madarak útra kelését 
is. Időjárásjósló nap is volt, ha esett ilyenkor az 
eső, akkor esős őszre számítottak eleink. Egyes 
vidékeken dologtiltó nap volt, az asszonyok-

nak a fonás volt tilos. A liturgikus hagyomány 
szerint Mária a hajnali csillag, belőle támad az 
igazság napja, Krisztus. E képzettel függ össze 
az a népszokás, hogy asszonyok hajnalban ki-
mentek a dombokra vagy a folyók partjára, és 
ott várták a napfelkeltét, közben imádságokat 
mondogattak. Úgy vélték, aki méltó rá, a felke-
lő napban megláthatja Máriát. 

Mária napja
Szűz Mária névnapja szeptember 12-e. Az 

újkorban, Bécs török alóli felszabadulása 
után vált egyetemes ünneppé. A kultuszt Kö-
zép-Európában a passaui Mariahilf-kegykép 
(Segítő Boldogasszony) ihlette. A kegykép a 
török alóli felszabadulás jelképe lett. A Segí-
tő Boldogasszony kultusza Magyarországon 
is gyorsan elterjedt, különösen az országba 
bevándorolt németek tisztelték. Számos bú-
csújáróhelyünk oltárán áll a kegykép máso-
lata. Egyes vidékeken ez volt a búcsúk nap-
ja, a rokonokat sült kacsával, töltött papriká-
val, lepénnyel, kaláccsal kínálták. Vendégsé-
geket, táncmulatságokat is rendeztek, ahová 
több faluból várták a látogatókat. 

A nyártól való búcsúzást nemcsak a színekben 
gazdag ősz, a hűvösebb, elviselhetőbb hő-

mérséklet, hanem az ilyenkor a piacokon bőség-
gel megtalálható, viszonylag olcsó zöldségek és 
gyümölcsök beszerzése is segíti. Érdemes ezek-
ből összeállítani az étrendünket, és minél többet 
fogyasztani belőlük, amíg megtehetjük.  

Körteleves
Hozzávalók: 12 db közepes körte (négy a díszí-

téshez), 1 db citrom, 2 dl habtejszín, 1 csomag va-
níliás cukor, fél csomag vaníliás pudingpor, cukor, 
szegfűszeg, fahéj, ízlés szerint. 

Elkészítés: meghámozzuk, feldaraboljuk a körté-
ket. Felöntjük 4 dl vízzel, hozzáadjuk a citrom re-
szelt héját és levét, a fűszereket és egy kanál cuk-
rot. Főzzük, majd hagyjuk kicsit hűlni, összeturmi-
xoljuk. A pudingport elkeverjük 2 dl vízzel, hozzá-
adjuk a tejszínt, és belekeverjük a levesbe. Vissza-

tesszük a tűzre, és az újraforrástól számított 1 per-
cig hagyjuk a tűzhelyen, cukorral ízesítjük. Jól be-
hűtjük, tálalásnál a négy körtét megpucoljuk, koc-
kákra vágjuk,  a tányérokra szedett levesre teszünk 
belőlük, fahéjjal megszórva kínáljuk.

Karfi olos rakott csirke
Hozzávalók: 1 db csontos csirkemell, 2 db 

csirkecomb, 1 nagy db karfi ol, 330 gramm tej-
föl, 10 dkg sajt, 2 tojás, 3 evőkanál olaj, só, bors, 
ételízesítő ízlés szerint, 1 dl víz.

Elkészítés: a csirkecombokat és mellet meg-
mossuk, a combot kettőbe, a mellet négyfelé vág-
juk. Sózzuk, borsozzuk, majd az olajon elősüt-
jük. A karfi olt szétbontjuk, nagyjából egyforma 
méretűekre, alaposan megmossuk. Az elősütött 
csirkedarabokat belerakjuk egy tepsibe, egymás-
tól távolabb, a közöket karfi oldarabokkal töltjük 
ki. A megmaradt zsiradékba keverjük az ételíze-

sítőt, felöntjük a vízzel, felforraljuk,  a tepsiben 
lévő húst és karfi olt meglocsolgatjuk vele. Alufó-
liával letakarjuk,  előmelegített sütőben vagy egy 
óráig sütjük. Lereszeljük a sajtot, összekeverjük 
a tojással és a tejföllel, majd a keveréket rákana-
lazzuk a hús és karfi ol tetejére. Alufólia nélkül 
még vagy 20 percig sütjük, rizzsel vagy tészta-
körettel kínáljuk. 

Diós kifl i
Hozzávalók: 50 dkg fi nomliszt, 30 dkg marga-

rin, 1 tojássárgája, 200 gramm tejföl, fél kávés-
kanál só. Töltelék: 25 dkg darált dió, 1 dl tej, 12 
dkg porcukor, 1 kávéskanál fahéj. 

Elkészítés: a margarint a liszttel elmorzsoljuk, 
hozzáadjuk a tojássárgáját, pici sót, és annyi tejfölt, 
amennyit felvesz. Összegyúrjuk, kinyújtjuk. A di-
ót összekeverjük a tejjel, ízesítjük. Kiszaggatjuk a 
tésztát, megtöltjük a dióval, kifl ikké alakítjuk. Elő-
melegített sütőben takaréklángon mintegy 20 per-
cig sütjük, porcukorba forgatva fogyasztjuk. 

Szeptemberi népszokások, hagyományok

Itt van az ősz, itt van újra 

Gyümölcs, zöldség bőségesen 
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Jógatábor

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 
szeptemberi programja

09. 07. vagy 14. szombat MUSTFOKOLÓ SZŐLŐPRÉSELÉS 
– MUST- ÉS BORKÓSTOLÓ az őstermelői piacon (Tolnai Ipar-
cikk parkolója).
CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
(1039 Mátyás király út 13-15)
09. 18. szerda 18 óra Csillaghegyi Találkozó – Horváth Zoltán 
György: Szent Erzsébet kultusza Wartburgtól Marburgig.
09. 21. szombat Civil nap a Csillaghegyi Közösségi Házban a 
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület rendezésében. Ugrálóvár, 
népi játékok, szilvalekvár főzés, sör és bemutatkozik a LOGIS-
COOL Békásmegyer
ZSÁMBOKI ÖNKÉPZŐKÖR A ZSÁMBOKI MŰHELYBEN 
(1039 Lehel utca 14. Katolikus templom jobboldali szárnyának emeletén) 
09. 28. szerda 18 óra – Csépe László: Pozsonyi csata. (Figye-
lem: Szokásostól eltérő időpont!)
10. 02. szerda 18 óra – Tóth Sándor: Hunyadi János Beszterce 
grófja. Hunyadi származásának valós története.
További programjainkat fi gyelje folyamatosan hirdető felületein-
ken! A műsorváltozás jogát fenntartjuk. Programjaink ingyene-
sek. (A programok megtekinthetők honlapunkon: www.csipke.
info/rendezvények/éves program)

Gépkocsivezető felvétele
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támo-
gató Szolgálata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő gép-
kocsivezetői állásra.
 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: az intézmény akadálymentesített gépjármű-
vével fogyatékos személyek szállítása, esetleges felügyeletük a 
szállítás során.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: szakmunkásképző intézet, gépkocsivezető 

B kategóriás jogosítvány, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: targoncavezetői enge-
dély, bizonyítvány, PAV I,II vizsga megléte, szociális végzettség, 
valamint személyi szállító képzés megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részle-
tes, fényképpel ellátott önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legko-
rábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: e-mailen: titkarsag@obudai-
rehab.hu , személyesen vagy postai úton: Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási Központ 1033 Bp., Benedek Elek utca 1-3. 
Minden esetben elérhetőség megjelölésével. További információ 
munkaidőben a 06-1-388-7530-as telefonszámon. A munkáltató-
val kapcsolatban tájékozódhat a www.obudairehab.hu honlapon.

Őszköszöntő vigasság a Római-parti Piacon
Szeptember 14-én őszköszöntő mulatságot tartanak a Római-
parti Piacon, melyre minden érdeklődőt, kicsiket és nagyokat is 
várnak. A piacon az ősz kezdetével még több árus, portéka talál-
ható, bővül a kínálat, így érdemes körbejárni, kóstolni, a hétvégé-
re itt bevásárolni. Az alkalomból a gyerekeket óriás szappanbubo-
rék fújással és pónilovaglással várják, sütnek rózsafánkot is, me-
lyet kóstolni igencsak ajánlott. Lecsó fog rotyogni a bográcsban és 
különleges vegetáriánus burgert is készítenek. A piac megszokott 
kínálatában persze a díjnyertes lángos, sült kolbász és a hurka is 
megtalálható. A hangulatért először a Páratlan zenekar lesz a fe-
lelős, akik hagyományos népzenét húznak a kilátogatóknak, őket 
pedig a Playground együttes követi. Utóbbi banda az egri utcaze-
ne kapcsán alakult régi barátokból és közös kedvenceket játsza-
nak majd a közönségnek leginkább akusztikus jelleggel.
Érdemes kilátogatni erre a nagyszerű programra a Nánási udvar-
ba, a Nánási út 47-49. alatt. A részletes programok, bővebb infor-
máció a piac Facebook oldalán található.
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Az egyetemen folynak a szigorlatok. A professzor így szól az egyik 
gyengén felkészült hallgatóhoz: - Látja, kérem, Nagy Sándor ennyi 
idős korában már meghódította a világot! A poén a vízszintes 1. és a 
függőleges 21. sorban olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A poén első része (zárt betűk: B. O. Z. E.). 13. Névelős 
fi nom szemcse. 14. Szerencsejáték. 15. Úton lévő. 16. Város az USA Texas 
államában. 18. Betűt vetni. 20. Névelős erősség. 21 Profi lon. 23. … Barry-
more, amerikai fi lmszínésznő. 25. Gúla egyik fele. 26. Osztrák és ausztrál au-
tók jele. 27. Robert Merle egyik regénye. 29. Belül liheg! 31. Némán inal. 32. 
Arccal a föld felé fekszik. 33. Bont. 34. Operaénekesnőnk, Sylvia. 36. Ré-
giesen vagy. 37. Német föld. 38. Z. C. I. 39. Egyfajta halk hangot hallat. 40. 
Izomkötő szövet. 41. Lágy fém. 42. Iskolában tettük magunkévá. 44. Andor-
rai és svéd autók jele. 46. Oxigén és szén vegyjele. 47. Szláv igazság. 48. 
Rosszat akarók. 50. Nyitá. 52. Brit csillag. 54. Névelős keleti sivatag. 55. Be-
cézett női név. 57. Szülőtlen. 59. Térorientáció része!
FÜGGŐLEGES: 1. Ve párja. 2. Erdélyi főnemes, történetíró volt, Péter 
(1676-1752). 3. Federico Garcia …, spanyol költő volt. 4. Történelmi fran-
cia város. 5. AAAA. 6. Német nem. 7. P. N. R. 8. Csúfság. 9. Szél teszi. 10. 
Bina-… indiai város. 11. Maró anyag. 12. Vágtázó. 17. Lenn. 19. Bevagdal. 
21. A poén második része (zárt betűk: R. L. O. A. A.). 22. Kiejtett susogó 
mássalhangzó. 24. E. R. L. 27. Színész-énekesnő, Andrea. 28. Apró szem-
cse. 30. Mulatozás. 32. Nem mondtál igazat. 35. Vonat útja. 36. Rángatózás-
ra mondják ezt a táncot. 37. Belülről jövő. 39. Z. L. R. 40. Peruban élt ural-
kodó. 43. Katonai szak. 44. Az asztácium vegyjele. 45. Régen hinti. 48. Haj-

dani magyar vármegye volt. 49. Finom itóka. 51. Néma Rezső! 53. Idegen 
művészet. 56. Római négy. 58. Belül matat!

Tanára válogatja

A népszerű közösségi tér program-
jai már fél évtizede színesítik a kerü-
let gazdag kulturális kínálatát. A 
szeptemberi jubileum alkalmából 
születésnapi héttel várják a közön-
séget, amelyben helyet kap az Eser-
nyős profi lját meghatározó képző-
művészet, irodalom, zene és fi lm, 
valamint egy különleges épületfel-
fedező séta is. 

A 2014 szeptemberi nyi-
tás óta az Esernyős célja,  

hogy összegyűjtse és közvetít-
se azokat az értékeket, melyek 
a III. kerületet jellemzik, de el 
is hozza Óbudára mindaz t a 
minőségi programot, amelyek 
érdeklődésre tarthatnak szá-
mot. A Fő tér 2. szám alatt ta-
lálható közösségi tér kávézó-
ként és információs pontként 
nyílt, de folyamatosan bővült 
és további funkciókkal gyara-
podott az eltelt évek alatt. Ma 
már a kerület turisztikai vonz-
erejét szervezi és színesíti, az 
Esernyős Galériában országos 

és nemzetközi hírű képzőmű-
vészek állítanak ki a rendsze-
resen visszatérő óbudai tárla-
tok mellett, a Szindbád Ren-
dezvénytérben és a belső ud-
varban neves hazai előadók 
lépnek fel. Az Esernyős üze-
melteti a Gázlámpa Kioszkot 
is, amellyel igyekszik hozzá-
járulni a Fő tér pezsgő élettel 
való megtöltéséhez, miközben 
működteti a Szindbád cowor-
king irodát is, ahol munkaállo-
más és tárgyaló bérelhető a jel-
lemzően home-offi ce-ban dol-
gozó egyéni vállalkozók szá-
mára. 

Az ünnepi programokra sze-
retettel várják a kerületi látoga-
tókat, több esemény ingyene-
sen is megtekinthető majd szept-
ember 20-27. között, mindenről 
a www.esernyos.hu oldalon le-
het tájékozódni. Többek között 
lesz vezetett épületfelfedező sé-
ta, amelyen be lehet pillantani az 
Esernyős kulisszái mögé, vala-
mint megismerkedni az egykori 

kereskedőház és a Fő tér kalan-
dos múltjával. Ezen a héten még 
megtekinthető Michelangelo 
Pistoletto kiállítása, amely igazi 
szenzációnak ígérkezik a kortárs 
szcénában, de nem maradhat el a 
soron következő Óbudai Dizájn 
Piknik kézműves vására vagy a 
Művek és Mi irodalmi sorozata 

sem, ahol ezúttal Ady és Krúdy 
áll majd a középpontban. A ze-
nét, irodalmat és képzőművésze-
tet egyesítő összművészeti ese-
mény tiszteleg Amerigo Tot mű-
vészete előtt a Budapest Bár ze-
nészeivel, végül a sorozatot ün-
nepi fényfestés zárja DJ Bem ze-
nei kíséretével.                      DL

5 éves az Esernyős
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A 10. születésnapját ünneplő 
óbudai Kobuci kert ad otthont 
a Szent Margit Kórház részére 
szeptember 22-én 18 órakor 
kezdődő jótékonysági kon-
certnek, melynek fővédnöke 
Bús Balázs polgármester. Az 
eseményen fellép és koncer-
tet ad a Csángálló zenekar.

A főváros egyik leg-
népszerűbb szabad-

téri koncerthelyszíne az 
évfordulót egy különle-
ges portréalbum meg-
jelentetésével is ünnep-
li, melynek az eladásá-
ból származó összeget a 
Szent Margit Kórház ja-
vára ajánlották fel. 

A Szent Margit Kórház 
egyszerre épít az alapítása 
óta eltelt több mint 120 év 
tapasztalatára, és próbál 
megfelelni a XXI. század 
kihívásainak. Mindennapi 

tevékenységükkel, a gyó-
gyítás iránt elkötelezett 
munkatársaik áldozatkész 
munkájával bizonyítják, 
hogy – egy állami tulajdo-
nú intézmény keretei kö-
zött – a Szent Margit Kór-
ház fontos szerepet tölt be 
Budapest, Óbuda-Békás-
megyer és a térség egész-
ségügyi ellátásában.

A jótékonysági est az 
idős betegek ellátásá-
nak támogatását célozza 
meg, hiszen az adomány-
gyűjtés és a koncert be-
vétele a 2019-es év fo-
lyamán a Szent Margit 
Kórház Krónikus Bel-
gyógyászati Osztályának 
felújításáért zajlik.

A rendezvényre jegyek 
elővételben a www.ko-
buci.hu oldalon vásárol-
hatók vagy az esemény 
napján a helyszínen.

A CIF Ragyogjon Magyarország! prog-
ram három Máltai Játszóteret vará-
zsolt újjá Békásmegyeren. A CIF vé-
gezte a professzionális tisztítást, a 
Máltai Szeretetszolgálat stratégiai 
partnere, a SPAR pedig önkénteseivel 
vett részt az akcióban. Padokat festet-
tek, virágokat ültettek. A helyi csalá-
dokat és közösségeket immáron a tel-
jeskörűen megtisztított és megszépült 
játszóparkok várják változatos közös-
ségi és kulturális programokkal.

A CIF Ragyogjon Magyar-
ország! és a Máltai Szere-

tetszolgálat „Játszva megelőz-
ni” Programjának szinte azo-

nos küldetése van; közös cél-
juk igényes és ápolt közösségi 
terek létrehozása és biztosítá-
sa, ahol jó érzés időt tölteni és 
ami elősegíti a gyerekek, fel-
nőttek, családok jóllétét. Az au-
gusztus végi projektben a Sil-
vanus sétány, a Zemplén Győző 
utcai és a Gyűrű utcai játszótér 
kapott teljeskörű professzioná-
lis nagytakarítást a CIF-től. A 
SPAR önkénteseivel összefog-
va a Gyűrű utcai játszópark fa-
felületeit is újrafestették, a pa-
dok elhasználódott lapjait újak-
ra cserélték és virágok ültetésé-
vel csinosították a területet.  

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület (MMSZ) 
1998-ban indította útjára Bé-
kásmegyeren a „Játszva meg-
előzni” Programját. Ez a terü-
let Magyarország egyik legna-
gyobb lakótelepi körzete (Bé-
kásmegyeren körülbelül 60 ezer 
ember él, a Szentendrei út Duna 
felöli oldalán további 30 ezer). 
Ez fontos szempont volt a hely-
színek kiválasztásában. A prog-
ram célja, hogy a lakótelepeken 
élő családoknak, továbbá hátrá-
nyos helyzetű gyerekeknek is 
helyet adjanak közös játékra, is-
merkedésre, a szabadban való 

mozgásra és készségfejlesztés-
re, valamint biztonságos köze-
get nyújtsanak a kamaszgyere-
kek és tinédzserek szocializáló-
dásához is.

A programban kialakított 
Máltai Játszóterek nem csupán 
hagyományos játszóparkok, ha-
nem teret adnak a játszótér köré 
épülő közösségi programoknak, 
fejlesztő képzéseknek és segí-
tő foglalkozásoknak is. A gye-
rekeken kívül a szülőknek, kis-
mamáknak, első gyerekes anyu-
káknak, vagy épp a gyermekü-
ket egyedül nevelőknek is spe-
ciális közösségi térként szolgál. 

Megszépült Máltai Játszóterek Békásmegyeren

Ób u d a - B é k á s -
megyer Önkor-

mányzata kiemelt 
fontosságúnak tekin-
ti a közlekedés biz-
tonságát. A gyerme-
kek iskolakezdési ve-
szélyeztetettségének 
csökkentése érdeké-
ben Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-fel-
ügyelet, a BRFK III. 
kerületi Rendőrkapi-
tányság és a kerüle-
ti Polgárőrség látható 
jelenlétet biztosít az érintett tan- és ne-
velési intézmények közvetlen környe-
zetében. A segítő fellépés és forgalom-
segítés célja a közlekedési jogsértések 
megszüntetése, a gyermekek és szüle-
ik, biztonságának garantálása különös 
tekintettel az iskolakezdés időszakában.

Az érintett intézmények mindegyiké-
nél vagy a reggeli iskola kezdési, vagy 
a délutáni iskolai időszak befejezésekor 
a gyermekek hazaindulásakor találkoz-
hatnak a vigyázó kollégákkal, akik az 
őket megszólító szülőknek és gyerme-
keknek szívesen adnak tanácsokat és vá-

laszolnak kérdéseikre közbiztonsági té-
mában.  Bátran forduljanak hozzájuk bi-
zalommal, akár személyesen akár telefo-
non vagy elektronikus úton (e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@obkf.hu, telefonszám: 
+36-1-453 2618).

A felügyelet ezen tevékenységet nem 
csak kampányszerűen az iskola kezde-
tének időszakában, szeptemberben, ha-
nem a tavalyi évhez hasonlóan, egész 
tanévben biztosítja rotáció szerűen a 
forgalom segítését és a közlekekedés 
biztonság megteremtését a nevelési- és 
oktatási intézményeknél.

Jótékonysági est 
a Szent Margit 
Kórház javára

Fokozott fi gyelem az iskoláknál

Fotó: Antal István
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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
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: fürdőszo-
bák teljes körű felújítása, burkolása, csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátorszerelés 06-70/642-
7526
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén 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
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
munkalapcsere… 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
 Kéménybélelés, kondenzációs kazánok 
bekötése, szerelt kémény építés, szakvéle-
mény ügyintézéssel. Tel: 06203271888

 

Egészség
Bőrgyógyászat Dr. Zubek Krisztina +36 

30 5516137
 Pedikűr-manikűr házhoz megy! Nyugdí-
jas-kedvezmény. Tel.: 06-20-8067783
 Kivehető fogsor készítés 40.000 -Ft (áll-
csontonként), fogsorjavítás 4.900-Ft, alábé-
lelés 15.000-Ft. Kérésére házhoz megyünk. 
T:0620/927-67-67

 

Ovis torna
 HAPKIDO – a sokszínű koreai harcművé-

szet, önvédelem oktatás Óbudán. Tel.: 
06(20)946-0321 www.Hapkidosuli.hu

 

Elad-vesz
Készpénzért vásárolunk arany, ezüst, bo-

rostyán, 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

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

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

 65 m²-es 3 szobás panellakás eladó Óbudán. 
T.: 0620 220 5219
 Műteremlakást, vagy erre alkalmas, nagy 
alapterületű, nagy helyiségekből álló, legfel-
ső emeleti lakást vennék a kerületben saját 
célra. muteremlakas2019@gmail.com, sms: 
+3620 4588656
 Eladó Óbudán IV. e. másfélszobás la-
kás. Világos konyhás, erkélyes, 51 nm. 34Mf 
0620-35-83-832
 Kórház utcában keresek 50 nm másfélszo-
bás lakást, IV. emeletig. 0620-35-83-832
 Óbudán tulajdonostól eladó tégla 51 nm 
lakás 36,9 Mf. Ingatlanosok ne. 06-30-784 
6167
 Eladó 50 nm-es 2 szobás keleti tájolású, 8. 
emeleti Szentendrei úti, felújított panellakás. 
Irányár: 30,9M 0630/3160434
 Ingatlant vásárolnék eltartási szerződés-
sel. Jelentkezzen, ha segítőkész emberre van 
szüksége: 06-70/361-5492
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Jutalék 3%, ügyvéd ingyen, külföl-

di vevők elérése. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 06-20-9-600-600

 

Oktatás
Angolórák minden szinten, diplomás, gya-

korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Kémia és biológia tantárgyakból érettségire 
való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/203-2077
 Eredményes angol-nyelvoktatás gyerme-
keknek és felnőtteknek gyakorlott tanártól. 
Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. Tel.: 
0620 442-1575
 Angol, spanyol nyelvórák az Árpád hídnál. 
Tel. : 30-382-9486

Régiség
 Almási Katalin becsüs vásárol készpénzért 
bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, porce-
lánokat, órákat, csillárt, könyveket, csipkét, 
szőrmét, írógépet, varrógépet, bizsukat, hagya-
tékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30/308 9148
 Régi futballmeccs-belépőjegyeket, műsor-
füzeteket gyűjtök, készpénzért vásárolok! Tel.: 
06-20/480-4556, nepstadion2015@gmail.com
 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
 Festménygyűjtemény gyarapítása céljá-
ból megvételre keresek készpénzért kiemel-
kedő kvalitású 20. századi magyar festményt. 
Árverésen, kiállításon szerepelt előnyben. Ne-
mes Gyula 06-30-949-29-00, email: gyulane-
mes70@gmail.com

 

Egyéb
 Német bútorokat adományoznék az óbu-

dai németeknek, ha volna tájház; csináljatok. 
Rusz, Bp. III. Nimród u. 10.

Állás
 Kőművest keresek, lehet beugrós is, napi 
15.000 Ft. 0630/341-3423
 Óbudai családi bölcsődébe szakképzett, 
tapasztalt kisgyermekgondozót, kisgyermek-
nevelőt keresünk 8 órás munkaidőben. Kere-
sünk részmunkaidős dadust, szívesen látunk 
frissnyugdíjas szakembereket is. T: 0670/659-
9500 Önéletrajz: bolcsiobuda@gmail.com
 Építsd karriered a legjobban fi zetett szak-
mák egyikében az év franchise hálózatánál, 

az Otthon Centrumnál. Fényképes önéletraj-
zodat a bekasmegyer@oc.hu címre várom.
 3. kerületi mosoda állást hirdet mosó-vasa-
ló munkakörben! Érdeklődni a 06306201178-
as telefonszámon lehet.
 Takarító kollégát keresünk II. ker. (Kolo-
sy tér közelében) lévő iroda napi takarítására 
(19.30-22.00). Nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. T: 0620-961-8366
 Óbudai általános iskolákba délelőttös és 
délutános takarítónőket keresünk. Érdeklőd-
ni: 06-20-980-5616
 Bp. III. központba megbízható futárt 
keresünk tiszta ruha szállítására. Kereset 
bruttó 250000. Csak III. kerületiek jelent-
kezzenek! Jelentkezhetnek nyugdíjasok is. 
06-30/313-559
 Irodaház közös területeinek takarítására 
keresek takarítót hajnali munkakezdéssel. 
Lehet jó munkabírású nyugdíjas is. Telefon: 
06-20-316-1356

Életjáradék
 Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, kul-
turált, egyedülálló fi atalember életjáradékot 
kötne hosszú távú befektetés céljából, esetleg 
gondozását vállalom. 0670/551-2881.

 

Társkereső
 Független, nemdohányzó, korrekt barátot/

barátnőt keres 73 éves, fi atalos, művészet-, 
zenerajongó, ateista nő. Tel.: 06/20/386-7828

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.

Megjelenésünk 
Lapunk kö vet ke-
ző száma szep-
tem ber 21-én, 
szombaton je-
le nik meg. Ko-
rábbi számaink 
is olvashatók a 
www.obuda.hu 
honlapon.

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
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Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából a 3K Kaszásdűlői Kultu-
rális Központban (Pethe Ferenc tér 2.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tó-
soky Balázs ügyvéddel, minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. 
Érdeklődni a 247-3604-es telefonszámon lehet.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös-
sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Balázs 
ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtökén 
17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alatti Fidesz irodában. Bejelentke-
zés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén 18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem 
szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi út 
77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerü-
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart 
a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 
7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-
7828-as telefonszámon.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti szer ve ze te a Váradi ut ca 
17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó-
órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén dr. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács-
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. 
szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 
11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-
30-546-2202-es telefonszámon.)
• Az MSZP társasházi kérdésekben minden hónap első hétfőjén 15-től 16 
óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., 
tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Szalai-Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap 
utolsó csütörtökén 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hétfőjén 
16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus 
utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást és ügyeletet ad. Érdeklődni a 06(70)420-7330-as telefonszámon, 
vagy a bp3@dkp.hu e-mail címen lehet. Cím: 1033 Bp., Szentendrei út. 93. 
VIII./60. épület 1. emelet. Nyitvatartás: kedd 16-18; csütörtök 10-12 óra. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig. Tel.: 06-30-207-1156 (Cím: Hímző utca 1., földszint).
• A Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let megbízásából minden hónap máso-
dik csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor ügy-
véd tartja a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.). Az 
építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelentkezés legkésőbb 
2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodavezetői te-
lefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/Postafi ók
• A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben min-
den hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr. Lé-
der Rózsánál, 06-30-883-2123.)

• Szabó Tímea (Párbeszéd) ország gyű-
lési képviselő minden hónap utolsó szer-
dáján 16 órától a Pethe Ferenc tér 1. 
alatti szolgáltatóházban (a posta mellett), 
minden kedden 10-től 17 óráig a Kisko-
rona utca 10. szám alatt tart fogadóórát. 
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-
30-415-4837.

• A Fidesz 4. számú válasz-
tókerülete óbudai irodájá-
nak nyári nyitvatartása Cím: 
1036 Bp., Bécsi út 77-79. 
Kedden 10-től 16 óráig, csü-
törtökön 12-től 18 óráig. Te-
lefonszám: 06-20-200-0017.

Új, közös ügyfélszolgálati iroda
Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a Főtáv 
Zrt. és a DHK Zrt. megnyitotta új, közös ügyfélszolgálati irodá-
ját a XIII. kerületben, a Váci Greens irodaházban. Cím: Budapest, 
XIII. kerület, Váci út 127., Váci Greens irodaház, D épület. 
Nyitva tartás Hétfő:  8:00 – 19:00; Kedd:  8:00 – 17:00; Szer-
da: 8:00 – 17:00; Cs ütörtök:  8:00 – 16:00, Péntek: 8:00 – 14:00
Az új ügyfélszolgálati irodában készpénzes és bankkártyás fi zetés-
re is van lehetőség. Szolgáltatásainkról tájékozódhat a www.fotav.
hu és a www.dhkzrt.hu honlapokon is.              FŐTÁV Zrt., DHK Zrt.




