
III. kerületben dolgozó egészségügyi 
szakemberek áldozatos munkáját is-
merték el a Szemmelweis-napon.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
2016-ban is megszervezi nyári napkö-
zis táborait a korábbi évek helyszínein. 

Színpadi, medencés programokkal ren-
dezik július 24-én a Csillaghegyi Strand-
fürdőben a vizes sportnapot családoknak.
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Graffiti Bud Spencer emlékére a Filatorigátnál

Kerékpárok idősebbeknek és haladóknak
Tíz új kerékpárt kapott az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény az önkor-
mányzattól. A biciklizés népszerűsítése mellett az idős ellátásban résztvevők 
egészségét, és esetenként az utazási idő lerövidítését is szolgálják. A 
Berguson kerékpárbolt az önkormányzat munkatársainak elektromos rásegí-
téssel szerelt tesztkerékpárokat adott.                                  Részletek a 10. oldalon

Megjelenésünk
Lapunk következő szá-
ma július 29-én, pén-
te ken jelenik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is 
olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

A TakerOne néven alkotó, fotórealisztikus képeiről ismert budapesti graffitis a Filatorigát HÉV-megálló egyik falára fújta fel Bud Spencer portréját, így 
tisztelegve a 86 éves korában elhunyt olasz színész előtt. A spagettiwesternek legnagyobb sztárjának unokájához, Alessandro Pedersolihoz is eljutott 
a kép, amit most már saját közösségi oldalán is használ, hogy őrizze nagyapja emlékét

Fotó: Assay Péter

Ingyenes koncertek a Fő téren

Óbudai Blues 
Fesztivál 

a Kobuci Kertben
Program a 13. oldalon
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ÓBUDAI NYÁR JÚNIUS 4.–AUGUSZTUS 28. 
Minden évben nagyon sok 
látogatót vonz június utolsó 
hétvégéjén a kétnapos Óbu-
dai Búcsú, melyet az idén jú-
nius 25-én és 26-án rendez-
tek. Jónéhány éve az Óbu-
dai Nyár színes programso-
rozatában tartja a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
és a „ Braunhaxler” Egyesü-
let az önkormányzat támo-
gatásával. Koncertek sorát 
láthatták az érdeklődők a 
Szentlélek téri színpadon; 
sztárvendég Szikora Róbert 
és az R-GO volt. 

A szombati (június 25-
ei) program a legki-

sebbek számára Szalóki 
Ági koncertjével kezdő-
dött. A Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke, 
Neu brandt Istvánné és a 
Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke, Kri-
zsán Ferenc németül és 
szlovákul köszöntötte a je-
lenlévőket. Pappné Windt 
Zsuzsanna, a „Braun hax-
ler” Egyesület elnöke úgy 
mesélt az egykori búcsúk-
ról, hogy szinte a vidám 
vásári forgatagban talál-
ták magukat az esemény 
iránt érdeklődők. Az ese-
ményt Menczer Erzsébet, 
a SZORAKÉSZ elnöke 
nyitotta meg.

Nemzetiségi 
kórustalálkozó
Az Első Óbudai Német 

Nemzetiségi Általános 
Iskola 3.a és 3.b osztályos 
tanulói német táncokat és 
énekeket mutattak be. 
Kora délután nemzetiségi 
kórustalálkozó követke-
zett a házigazda, a „Braun-
haxler” Dalkör, a Sorok-
sári Férfikórus, a Pesthi-
degkúti Német Nemzeti-
ségi Énekkar, a Budake-
szi Énekkar, a Ludwig 
Hollos Kórus, a Csolnoki 
Wagenhoffer Nemzetisé-
gi Kórus, a Soroksári Vi-
dám Favágók, a Pest szent
lőrincPest szent imrei Né-
met Nemzetiségi Dalkör, 
a Pilisborosjenői Német 
Énekkar, a Krottendorf 
tánccsoport, a Balo Lipot 
Szlovák Énekkar, a Győri 
Német Énekkar, a Schau-

marer Herbst rosen, a Pi-
lisszántói Szlovák Páva-
kör részvételével.

Opera-operett
Ezt a polka party kö-

vette Zwickl Mihály fú-
vós zenekarának közre-
működésével. Őket Ötvös 
Csilla, a Magyar Állami 
Operaház magánénekes-
nője, Bartók és Pásztory
díjas énekesnő és növen-
dékei váltották a színpa-
don, népszerű operaári-
ákkal, operett részletekkel 
és musicalslágerekkel. 
Zon gorán kísért Hegedűs 
Valér.

Randevú 
a Duna-parton
A nap záró programja a 

Vidám Színpad Duna-
parti randevúja volt. A 
műsorban Nyertes Zsu-
zsa, Straub Dezső, Götz 
Anna és Böröndi Tamás 
san zo nokat, kuplékat 
adott elő, melyeket a kö-
zönség velük együtt éne-
kelt.

Ünnepi szentmise
Vasárnap, június 26-án 

Süsü, a sárkány kedveske-
dett a gyerekeknek, akik 
játszóházban folytathat-
ták a napot. A Szent Péter 
és Pál Főplébániatemp-
lomban az ünnepi szent-
misét Cserháti György, 
esztergomi segédpüspök, 
a szórványban élő magya-
rok püspöke celebrálta. 
Közreműködött az Albert 
Schweitzer Kórus és Ze-
nekar Kenessey László ve-
zetésével.

Koncertek sora
Az estig tartó program-

ban a Landesrat Egyesí-
tett Harmonika Zenekara 
nyitotta a sort, őket a Bu-
dapest Ragtime Band, 
majd Szekeres Adrien vál-
totta a színpadon. Szikora 
Róbert és az R-GO kon-
certje zárta a sort. 

Fergeteges Óbudai Búcsú a Szentlélek téren 

Sztárvendég az R-GO

Fotó: Sánta Balázs Fotók: Antal István
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Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla és Klug Miklós

Zene, gyermekprogram, ki-
állítás, vendéglátás, verkli-
muzsika, fiákerutazás, sakk, 
újságok, nyugágyak várták 
a Krúdy-negyedbe látogató-
kat június 25-én. 

A rendezvényeknek az 
Óbudai Társaskör 

kertje, galériája, kávézó-
ja, az Óbudai Népzenei 
Iskola, valamint a Ma-

gyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 
adott otthont. A Tweed 
Run Budapest biciklis 
felvonulást és „látvány-
kerekezést” tartott régi 
kerékpárokon, tweed stí-
lusú ruhákban. Volt még: 
veteránkerékpár-kiállí-
tás, fotózkodás, kvízjáték 
és nyáresti muzsika – 
utóbbiban közreműköd-

tek a Liszt Ferenc Kama-
razenekar tagjai –, vala-
mint a DiverTango kon-
certje. Az Óbudai Népze-
nei Iskolában Szent Iván 

napjához kapcsolódó dal-
lamok, gyermek táncház, 
estefelé tűzgyújtás és 
tűzugrás várta a családo-
kat. 

A vendéglátásról a Kéhli 
Vendéglő, a Mókus Sör-
kert és Étterem valamint 
az Óbudai Társaskör kávé-
zójában gondoskodtak.

Nyár a Krúdy-negyedben
Látványkerekezés, 
tűzugrás, muzsika

Bartha Ágoston népzenész, gramofon- és lemezgyűjtő különleges hangu-
latú lengyel-magyar „gramofon diszkót” és bemutatót tartott, melyen a 
két nép két világháború közötti zenei hagyatékából válogatott. Az ese-
mény Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata és az 
Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont közös prog-
ramja volt június 23-án az Óbudai Nyár eseménysorozatában

Rejtő Jenő népszerű regényéből Szente Vajk készített színpadi adaptációt. A 
Játékszín művészeinek előadását óriási érdeklődés és telt ház kísérte az Óbu-
dai Kulturális Központban július 1-jén. A mindvégig nevettető, fordulatos, izgal-
mas történetet öt remek színész (Szerednyey Béla, Józsa Imre, Őze Áron, Cson-
ka András, Földes Eszter) tolmácsolta, akik huszonöt szerepet játszottak el

Az elbűvölő török származású osztrák énekesnő által vezetett, eklektikusan nemzetközi felállású 
Fatima Spar & Freedom Fries dzsesszbe oltott világzenéje, charlestonnal kevert klezmer muzsiká-
ja felhőtlen és táncos szórakozást nyújtott a közönségnek a július 9-ei Szentlélek téri koncerten

„Gramofon diszkó” az Esernyősben Szőke ciklon suhant át Óbudán

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Sánta Balázs

Fotók: Antal István
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Semmelweis Ignác születé-
sének évfordulójához kap-
csolódóan átadták az Óbuda 
Lakosságának Egészségéért 
Díjat, dicséreteket és jutal-
makat a III. kerületben dolgo-
zó egészségügyi szakembe-
reknek. Az eseményt a Bé-
kásmegyeri Közösségi Ház-
ban tartották június 24-én.

Az ünnepségen Bús 
Balázs polgármester 

nevében Kelemen Viktó-
ria alpolgármester köszö-
netet mondott a kerület 
valamennyi egészségügyi 
dolgozójának áldozatos 
munkájáért, mellyel hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy 
egyre többen érezhetik a 
mindennapokban: a III. 
kerület valóban gondos-
kodó város. 

Az alpolgármester el-
mondta: - Idén is folytató-
dik az Egészségkörút 
Óbudán szűrőprogram
sorozat. Még ebben az év-
ben újabb négy fitnesz-
parkot ad át az önkor-
mányzat, így az év végére 
már 25 helyszínen spor-
tolhatnak ingyen a kerü-
letben élők. A Szabadidő, 
Szeretem! elnevezésű ren-
dezvénysorozat állomása-
in is több ezren sportol-
nak közösen egészségük 
megőrzése érdekében. 
Idén kilencedik alkalom-
mal adták át az Év Iskola-
büféje címet; a program 
célja, hogy az iskolai bü-
fék kínálatában egészsé-
gesebb ételek várják a 
gyerekeket. A példaérté-
kű programban együtt 

dolgozik a kerületi Nép-
egészségügyi Szolgálat, a 
Védőnői Szolgálat, a 
Szent Margit Rendelőin-
tézet valamint a KLIK is. 

Összefogás a 
Margit kórházért

Kelemen Viktória kö-
szönetét fejezte ki az ön-
kormányzat nevében is 
Pintér Endre professzor-
nak, a Szent Margit Kór-
ház nyugalmazott sebész 
főorvosának, aki az Óbu-
dai Baráti Kör Egyesület 
elnökeként aláírásgyűjtést 
kezdeményezett, hogy a 
Szent Margit Kórház fej-
lesztésének fontosságára 
hívja fel a figyelmet. Há-
rom hónap alatt több mint 
22 ezer aláírás gyűlt ösz-
sze, ami kitűnő példája az 
óbudai közösség összefo-
gásának – hangsúlyozta 
az alpolgármester.

Semmelweis 
munkássága

korszakalkotó
Dr. Badacsonyi Sza-

bolcs, a Szent Margit 
Rendelőintézet ügyveze-
tő igazgatója Semmel-
weis Igánc munkásságá-
nak meghatározó jellem-
zőjéről beszélt, és arról, 
hogy ezeknek milyen ta-
nulságai vannak 2016-ban 
az egészségügyben dolgo-
zók számára. Az anyák 
megmentőjének korszak-
alkotó tevékenysége kap-
csán az esélyteremtés, a 
nyitottság, a türelem, a ki-
tartás fontosságát hangsú-
lyozta, majd hozzátette: - 

Nekünk is végig kell men-
nünk azon az úton, ami 
jobbá, eredményesebbé te-
szi a betegellátást a kerü-
letben. Egyértelmű célokat 
tűztünk ki magunk elé, az 
önkormányzat pedig tá-
mogat bennünket ezek 
megvalósításában. Nincs 
más dolgunk tehát, mint 
végigmenni ezen az úton, 
és következetesen megva-
lósítani a céljainkat!

Védőnői ellátás
A családok iránti gon-

doskodás szervezett for-
mában – Magyarorszá-
gon egyedülálló módon – 
a védőnői ellátás kereté-
ben valósul meg. Ha-
zánkban valamennyi te-
lepülésen működik a vé-
dőnői hálózat, ahol felső-
fokú végzettséggel ren-
delkező, magasan kép-
zett szakemberek végzik 
a várandósok, újszülöt-
tek, csecsemők, kisde-
dek, kisgyermekek és az 
iskoláskorú gyermekek 
gondozását. Nemcsak vé-
gigkísérik a gyermekek 
fejlődését születésüktől 
ifjú korukig, hanem 
egészségügyi, gondozási, 
családtámogatási taná-
csot adnak, segítséget 
nyújtanak a rászorulók-
nak és különböző problé-
mák érintettjeinek. Saj-
nos olyk or olyan helyze-
tek is adódtak, melyek-
ben ártatlan kisgyerme-
kek kerültek veszélybe, 
vagy váltak áldozattá. Az 
ilyen esetek megelőzésé-
ben, felismerésében is 

nagy szükség van a vé-
dőnői munkára, a védőnő 
társadalmilag is fontos 
szerepének megerősíté-
sére, elismerésére, meg-

szilárdítására – mondta 
Perjési Zsuzsanna, Óbu-
daBékásmegyer Védő-
női Szolgálatának megbí-
zott intézményvezetője.

Gyógyítók elismerése

Dicséretek
Bús Balázs polgármester dicséretben részesítette dr. 
László Csaba felnőtt háziorvost, Huber Zoltánné házi 
gyermekorvosi asszisztenst, Tébesz Marianna védő-
nőt, Gajdácsné Orbán Évát, a Szent Margit Rendelő-
intézet Radiológiai Osztályának Csobánka téri szak-
maiterület-vezető asszisztensét. Valamennyien évti-
zedek óta a kerületben élők magas szintű egészség-
ügyi ellátásáért dolgoznak kiemelkedő szakmai hoz-
záértéssel. Munkájukkal mindannyian kivívták mind a 
betegek, mind kollégáik tiszteletét és elismerését.
A Szent Margit Rendelőintézet vezetősége igazga-
tói dicséretben részesítette Ruzsák Erzsébet asz-
szisztenst, aki 1957-től nyugdíjba vonulásáig dol-
gozott a rendelőintézetben számos területen. Intéz-
ményvezetői dicséretet kapott Malek Éva, a Cso-
bánka téri tanácsadó védőnője.

Dr. Kiss Anna Irén házi gyer-
mekorvosnak ítélte oda az 
Óbuda Lakosságának Egész-
ségéért Díjat a városrész 
képviselő-testülete ebben az 
évben.

A doktornő több mint 
30 éve látja el ki-

emelkedő gondossággal a 
gyermekeket. Egykori be-
tegei ma már felnőttek, 
akik szintén hozzá viszik 
gyermekeiket, kifejezve 
ezzel bizalmukat, elisme-
résüket és szeretetüket. A 

szülők és gyermekek fo-
lyamatosan érzik segítő-
készségét, gyógyítani aka-
rását. Munkája során nem 
csupán a gyermekekre, 
hanem a család minden 
tagjára odafigyel. Hagyo-
mányos értékeket képvise-
lő orvos, elhivatott, élete a 
gyógyítás. Sok esetben 
még két órával a rendelési 
időn túl is fogadja és vizs-
gálja a kis betegeket, 
ugyanolyan türelemmel és 
odafigyeléssel, mint a ren-
delés elején, nála senki 

nem marad ellátatlanul. 
Ritkán van szabadságon, a 
nap 24 órájában elérhető, 
mindig készséggel segít, 
szükség esetén házhoz 
megy, hegyvidéken lakó 
betegeit is szívesen láto-
gatja. Mindezeken túl a re-
zidensképzésben is tevé-
kenyen részt vesz. A Sem-
melweis Egyetem Általá-
nos Orvostudományi Kar 
Családorvosi Tanszéké-
nek akkreditált oktatója, 
aki rendelőjében gyakran 
tart szakmai gyakorlatot. 

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj

Jubileum
A Szent Margit Rendelőintézet hagyományosan 
Semmelweis-napon jutalmazza hűséges dolgozóit. 
30 éve a szakrendelő munkatársa Rozmánné Gál 
Éva területvezető asszisztens és El-Abbar Judit fi-
zikoterápiás asszisztens. 15 éve dolgozik a kerületi 
betegekért dr. Nyári Zsófia szemész szakorvos és 
Bruneckerné Jebudenszki Zsuzsanna asszisztens.

Fotók: Antal István
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Volt, aki a futóköreit 
rótta éppen, mások a 

szabadtéri sporteszközö-
kön edzettek vagy zenére 
különleges korlátgyakorla-
taikat próbálgatták július 
7én délelőtt a Laktanya 
utcai sportparkban, ami-
kor ugyanott sajtótájékoz-

tatón jelentette be Boros 
Anita, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium (NFM) 
államtitkára azt a nagysza-
bású programot, melynek 
keretében a települési ön-
kormányzatok augusztus 
15-ig kérelmet nyújthatnak 
be sportparkok építésére. 

A program célja olyan 
közösségi terek kialakítá-
sa az ország minél több te-
lepülésén, ahol valameny-
nyi korosztály aktívan 
töltheti el a szabadidejét a 
minden igényt kiszolgáló 
szabadtéri létesítmények-
ben. A sportparkok meg-
felelő kereteket jelenthet-
nek a családok számára a 
közösen végzett mozgás-
ra. Ugyanakkor az önkor-
mányzatok aktív fellépé-
sére is nagy szükség van, 
hogy a létesítményeket 
színvonalas programokkal 
töltsék meg – hangsúlyoz-
ta az államtitkár.

Idén 1,5 milliárd forin-
tot fordítanak a sportpar-

kok létesítésére, míg a 
2017-es költségvetésben 
mintegy 5 milliárd forint 
forrás áll rendelkezésre 
ugyanerre a célra. Négyfé-
le sportpark megvalósítá-
sára van mód pályázni. A 
200 vagy 400 méteres, 
125 centiméter széles fu-
tókörrel bővíthető, 40, 70, 
90 vagy 150 négyzetméte-
res parkban a különböző 
eszközök alapvető erősítő 
edzésekre, valamint a na-
gyobb méretűek további 
speciális gyakorlatok el-

végzésére lesznek alkal-
masak. Az utóbbi években 
elterjedt street-workout 
eszközök a saját testsúlyos 
edzésre adnak módot.

A III. kerületben immár 
21 szabadtéri fitneszpark 
működik sikeresen, ame-
lyek száma az önkor-
mányzat tervei szerint 
évente újabb négy ilyen 
sportolási lehetőséggel 
bővül, ahol a felnőtt la-
kosság az egészsége meg-
őrzése érdekében ingye-
nesen sportolhat.      B. Z.

Óbudai minta alapján 
építenek sportparkokat

• A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az előzetes becslé-
sek szerint 100-150 jelentkezőre számít a kültéri sport-
parkok létesítését támogató programjában. A kérelme-
ket augusztus 15-én 16 óráig lehet benyújtani a Beruhá-
zási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbe-
szerzési Zrt.-hez (BMSK). Az új sportparkokat az elbírá-
lást követően a Nemzeti Sportközpontok építi meg, így 
az önkormányzatok nem pénzhez, hanem kész létesít-
ményhez juthatnak majd az elbírálást követően.A mindennapi élethez szük-

séges ismeretek megszer-
zését, akár az életmentést is 
megtanulhatják a gyerekek 
azokon a folyamatos játszó-
téri programokon, melyeket 
a Magyar Vöröskereszt szer-
vezett júliusban.

A szervezet két fontos 
témába vonja be a 

gyerekeket: újraélesztési 
és a veszélyhelyzeti isme-
reteket adnak át számukra. 
Ezzel egyszerre növelik a 
résztvevők és a környeze-
tük biztonságát, melyeket 
játékos formában, koruk-
hoz igazított tematikával 
sajátíthatnak el a kisebbek. 
Az úgynevezett AMBU-
fantom segítségével sajátít-
hatják el az újraélesztés fo-
lyamatát, a vérzéssel járó 
sérülések ellátását, vala-

mint a csonttöréssel kap-
csolatos teendőket. A cél 
elsősorban az érzékenyí-
tés, nem a tökéletes ellátás-
ra való felkészítést. Cseré-
ben felkészítő füzetet kap-
nak a résztvevők, amiből 
megtanulhatják, mi a teen-
dő lakástűz, szénmonoxid 
mérgezés, árvíz vagy vi-

har esetén. Hab a tortán, 
hogy értékes nyereménye-
ket oszt szét a Vöröske-
reszt. A programot július 
6-án a Zsirai Miklós utca 
és a Gulácsy Lajos utca kö-
zötti, illetve július 14-én a 
Hímző, Boglár és Pün-
kösdfürdő utca közötti ját-
szótéren tartották.          sz

Életet menthetnek a játszótéri hősök

Állások a Mesevilág óvodában
Az Óbudai Mesevilág Óvoda pályázatot hirdet 1 fő 
német nemzetiségi óvodapedagógusi, 1 fő óvoda-
pedagógusi munkakör betöltésére, határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszonyra; továbbá 1 fő 
óvodapedagógusi munkakör betöltésére határo-
zott idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A munka-
végzés helye: 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 1. 
Illetmény juttatások a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
alapján. A pályázat elbírálása során előnyt jelent az 
SNI gyermekekkel való szakmai tapasztalat. A pá-
lyázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes önéletrajz; motivációs levél; végzettséget 
igazoló oklevél másolata; 30 napnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány; egészségügyi alkalmasság. 
Jelentkezni lehet postai úton: Óbudai Mesevilág 
Óvoda, 1039 Budapest Bárczi Géza utca 1., e-mail-
ben: barczi-o@kszki.obuda.hu. A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2016. augusztus 15. A pályá-
zat elbírálásának határideje 2016. augusztus 19. A 
munkakör 2016. augusztus 22-től tölthető be.

Fotók: Antal István

Lényegében az Óbudán is megépített és népszerű sportpar-
kok mintájára a kormány hasonló létesítmények építésére 
irányuló programot indít. Az ingyenes sportolási lehetősé-
geket kínáló szabadtéri létesítményekkel, hasonlóan a kerü-
leti fitneszparkokhoz, elsősorban a felnőttek sportolási lehe-
tőségeit kívánják megteremteni az aktív életmód érdekében.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata elkötelezett a gyermekek és a 
családok támogatásában, a gyer-
mekéhezés megelőzésében, ezért 
az iskolai szünetekben is minden rá-
szoruló gyermeknek biztosítja az ét-
keztetését,  és bár törvény nem írja 
elő, Óbudán mégis megoldott a 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosultak étkeztetése 
is a nyári szünetben.

A gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról 

szóló, 1997. évi XXXI. törvény 
21/C. § (1) bekezdés a) pontja 
értelmében a települési önkor-
mányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, tör-
vényes képviselő kérelmére a 
nyári szünet teljes időtarta-
mára munkanapokon déli me-
leg főétkezést biztosít a hátrá-
nyos helyzetű és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermekek 
számára.
Bár a hivatkozott törvény to-
vábbi kötelezettséget nem ír 
elő, a képviselőtestület döntése 
értelmében idén nyáron is min-
den rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult 
gyermek ebédelhet saját for-
rásból, a 2/1999. (I.29.) ÖK ren-
delet 9. § (18) bekezdése alapján 
a nyári szünet teljes időtartamá-
ban – 2016. június 16-tól 2016. 

augusztus 31-ig 55 munkana-
pon keresztül – a szülő, vagy 
törvényes képviselő igénybevé-
teli nyilatkozata alapján.
Kétféle módon, több helyszínen 
van lehetőség a szolgáltatás 
igénybevételére az arra jogosul-
taknak. A gyermekek két nyári 
napközis táborban (Laborc ut-
ca, Kiserdei Nyári Napközis Tá-
bor), illetve az alábbi két iskolá-
ban juthatnak meleg ebédhez:
• III. Kerületi Óvoda, Általános 

Iskola, Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény 
(Szellő utca 9-11.).
• Bárczi Géza Általános Iskola 
(Bárczi Géza utca 2.).
A megrendelt étel helyben tör-
ténő elfogyasztására, illetve 
ételhordóban történő elszállítá-
sára minden munkanapon 
12től 14 óráig van mód.
A feltételekről és a részletekről 
– a korábbi évekhez hasonlóan 
– minden érintett család előze-

tesen levélben ka-
pott tájékoztatást. 
Az ehhez mellékelt 
naptárban kellett 
m e g j e l ö l n i ü k , 
hogy mely napok-
ra és melyik intéz-
ményben kívánják 
igénybe venni a 
szolgáltatást. A 
szülők az ételal-
lergiás gyermeke-
ik számára diétás 
ebéd igénylésére 
is kapnak lehető-
séget: ez esetben 
az orvosi szakvéle-
mény másolatát a 
naptár mellé szük-
séges csatolniuk.

Az augusztusra vonatkozó felté-
telek és a naptár július közepé-
től lesznek elérhetőek a két is-
kolában, valamint a Szociális 
Szolgáltató Főosztály Ügyfél-
szolgálati Irodáján.
Az eddigi tapasztalatok alapján 
a szülők és a gyermekek is szí-
vesen fogadják a lehetőséget, és 
várhatóan a tavalyihoz hasonló-
an, idén is több tízezer adag 
ételt osztanak ki az iskolákban, 
illetve a táborokban.

A rászoruló gyermekek 
a szünidőben is kapnak meleg ételt

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ új szolgáltatást indít 
a III. kerületi lakosok számára.
Megalakult a MunkaTárs álláskereső iroda, mely az eddigi szolgáltatásokat kibő-
vítve kapcsolatot hoz létre az álláskeresők és a munkáltatók között. Ehhez igény-
be veszik más munkaközvetítő irodák és civil szervezetek szolgáltatásait, heti két 
alkalommal nyílt klubnapot tartanak. Internet-használatot, telefonálási és 
szkennelési lehetőséget biztosítanak. 
Egyéni tanácsadást, személyre szabott támogatást nyújtanak, segítséget adnak a 
fényképes önéletrajz elkészítéséhez és a motivációs levél megírásához. Különle-
ges szolgáltatásként egyéni kérésre segítik az álláskeresőket a megnyerő külső, 
hajviselet, sminkelés kialakításában, amit szakképzett kollégák készítenek el.
Ősztől újra indulnak csoportfoglalkozások, ahol álláskeresési technikákat, a felvé-
teli beszélgetésre való felkészítést, és a munkahely megtartását célzó foglalkozá-
sokat tartanak. A csoportfoglalkozások előnyei közé tartozik a résztvevők közöt-
ti ismeretátadás, a gyakorlás lehetősége, és egymás támogatása is. 
Az ügyfelek számára az intézmény összes szolgáltatása is (családsegítés, lelki-, 
mentális támogatás, jogi segítségnyújtás) rendelkezésre áll, így az álláskeresők 
komplex segítséget kaphatnak.
Egyéni tanácsadás előjegyzés alapján történik.
Váradi utca 9-11. alatt: hétfőn 1318, kedden 918, 
szerdán 9-18, csütörtökön 9-13 óráig.
Víziorgona utca 7. alatt (Békásmegyer-RING): csü-
törtökön 9-13 óráig. 
Klubfoglalkozás (Internettel) az alábbi időpontokban 
elérhető (előjegyzés nem szükséges).    
Váradi utca 9-11 alatt: kedden 14-18 óráig.
Víziorgona utca 7. alatt (Békás me gyer-RING): csü-
törtökön 14-18 óráig.
Jelentkezés: Váradi utca 9-11. alatt, vagy 250-1964.

Új szolgáltatás: Munka-Társ álláskereső iroda

Fotó: Antal István

Az Összefogás Óbudáért Egyesület önkéntesei a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából 560 kilogramm 
almát osztottak ki azoknak a családoknak, akiknek a 
gyermekei részt vesznek az egyesület „rászoruló gyer-
mekek reggeliztetése” elnevezésű programjában

Fotó: Sánta Balázs
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Ismét a Külső Bécsi út érintésével 
jár a 218-as busz

Az első járat indulásától ismét a külső Bécsi út érinté-
sével jár a 218-as autóbusz július 9-től, mert befeje-
ződött az Aranyvölgy utca felújítása a NIF Zrt. beru-
házásában. Összefüggésben az esztergomi vasút-
vonal fejlesztésével, kiépítették a Bécsi út folytatása-
ként az Aranyvölgy utcát, mely a különszintű vasúti 
átvezetést biztosító Pomázi úti felüljáróhoz csatlako-
zik. Az építkezés miatt a Bécsi út aranyvölgyi szaka-
száról ideiglenesen elterelt 218-as autóbusz újra a 
Külső Bécsi út érintésével, mindkét irányban a Bécsi 
út-Pomázi út-felüljáró-Aranyvölgy utca-Bécsi út út-
vonalon közlekedhet – tájékoztatta lapunkat a Buda-
pesti Közlekedési Központ.

Parkolási ellenőrök felvétele
Az Óbudai Parkolási Kft. III. kerületi változó munka-
helyre és munkarendben, teljes munkaidőben, sza-
badban végzendő munkára keres parkolási ellen-
őröket. Jelentkezés e-mailben: allas@obudaipar-
kolas.hu Elvárásaink: megbízhatóság, jó kommuni-
kációs képesség, rugalmasság, higgadt konfliktus-
kezelés. Előny: a hasonló területen szerzett szak-
mai tapasztalat, nyelvtudás. Ajánlatunk: fix bér, bé-
ren kívüli juttatások, jutalomlehetőség.

Az otthoni szakápolásban és a 
házi segítségnyújtásban részt-
vevő munkatársak, illetve a 
gyógytornászok hajthatják 
mától azt a tíz kerékpárt, me-
lyet Bús Balázs polgármester 
jelenlétében Müller Istvánné, 
az Óbudai Szociális Szolgálta-
tó Intézmény vezetője vett át a 
Fő téren június 27-én.

Az intézmény szakdol-
gozói elsősorban a na-

pi feladatellátásokhoz ve-
hetik igénybe a bicikliket, 
de igény szerint a munkába 
járáshoz is rendelkezésre 
állhatnak. Mint elhangzott, 
Békásmegyeren és Csillag-
hegyen is vannak olyan el-
látási területek, melyek 
kétkeréken gyorsabban 
megközelíthetők, és bár 
voltak munkatársak, akik 
már korábban is saját ke-
rékpárral közlekedtek, szá-
mukra is könnyebbség, ha 
ezt hivatali járművel tehe-
tik. A kétkerekűeket szállí-
tó cég a jövőben megvizs-
gálja, hogy a csomagtartó-

kon elhelyezhetőe kisebb 
tárgyak, csomagok szállí-
tására alkalmas kosár. 

Az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény ke-
rékpárátadásával egy idő-
ben az önkormányzat 
munkatársai egy hónapos 
teszt időszakra a Berguson 
kerékpárbolt jóvoltából 
négy elektromos rásegítő 

motorral ellátott biciklit 
kaptak. Ezeket a 20 kilo-
gramm körüli gépeket el-
sődlegesen azoknak a hi-
vatali munkatársaknak 

ajánlják, akik korukból 
vagy egyéb helyzetükből 
adódóan már nem tudnak 
könnyedén hosszabb távo-
kat megtenni, de egy kis 

testmozgásra szükségük 
van. Az e-bike-kal köny-
nyebb elindulni, megállni, 
ugyanis a rásegítő motor a 
pedálok terhelésével ará-
nyosan gyorsítja vagy las-
sítja a mozgást. A feltöl-
tött akkumulátorok 100-
130 kilométer megtételé-
hez elegendő energiát ké-
pesek tárolni. A polgár-
mesteri hivatal munka-
társai 4-5 napra kaphat-
ják kölcsön munkába já-
ráshoz és munkavégzé-
sükhöz, a tesztidőszak 
végén pedig rövid össze-
foglalót kell készíteniük 
tapasztalataikról.

Nyugat-Európában a 
kerékpár eladásoknak kö-
zel a felét már az e-bike-ok 
teszik ki. Egy ilyen jármű 
több mint félmillió forint-
ba kerül – hangzott el.

A fővárosi hajójáratok me-
netrendjét sűríti a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK). 
Az új menetrend bevezetésé-
nek célja, hogy a hajóközle-
kedés hatékonyságát növel-
ve, az utasok igényeihez job-
ban igazodó szolgáltatás áll-
jon rendelkezésre. 

A tavasztól őszig tartó 
időszakban a meg-

növekvő utasforgalom-
nak megfelelő sűrűbb ha-
jóközlekedést vezet be a 
BKK, a téli idény kínála-
ta pedig elsősorban a 
munkába járásra fóku-
szál. A társadalmi egyez-
tetés eredményeként az 

utazóközönség igényei-
hez jobban igazodó új 
menetrend július 18-tól 
lép életbe.

Az Újpest, Árpád út és 
a Haller utca között a 
D11-es járat az eddiginél 
gyorsabban közlekedik: 
kihagyja a Várkert Bazár 
kikötőt. A hajójárat csak 
munkanapokon csúcsidő-
szakban, egész évben 
azonos menetrend szerint 
közlekedik, jellemzően 
60 percenként.

Tavasztól őszig a D12-
es hajó az újpesti csúcs-
idei járat kiegészítéseként 
a Boráros tér és Római-
fürdő között közlekedik. 

A két járat együtt a jelen-
leginél gyakrabban jár a 
belvárosi szakaszon, nö-
velve a dunai átkelési le-
hetőségek számát is. 

A hétvégi D13-as és a 
D12-es hajójáratot a 
BKK összevonja, ezáltal 
egyszerűbbé, átláthatób-
bá válik a hálózat. Ta-
vasztól őszig hétvégeken 
is a D12-es hajójárat köz-
lekedik a jelenleginél bő-
vebb kínálattal, jellem-
zően 30 percenként.

Az utasforgalmi igé-
nyekhez igazodva tavasz-
tól őszig jobb kiszolgálás-
ban részesül a Margitszi-
get, Centenáriumi emlék-
mű és az Óbudai-sziget 
megálló. A jelenleg csak 
hétvégén érintett (kis for-
galmú) Margitsziget, 
Szállodák és a Dráva utca 
kikötőt a hajók a további-
akban nem érintik.

Sűrítik a hajójáratokat

Az Árpád híd Budára vezető 
oldalán június 30-tól várha-
tóan augusztus 18-ig a Mar-
gitszigetnél hídjavítás mi-
att napközben fekvőrend-
őrön kell áthajtani, ezért se-
bességkorlátozást is elren-
deltek.

Az elmúlt hetekben a 
Pest felé vezető ol-

dalon javították éjsza-
kánként a hídon a dilatá-
ciós elemeket a Szentlé-
lek tér vonalában, ez a 
korlátozás megszűnt.

Most az Árpád híd Bu-
dára vezető oldalán, a 
Margitszigetnél hídjaví-
tás miatt kell napközben 
fekvőrendőrön áthajtani, 
és sebességkorlátozásra 

is számítani. Éjszakán-
ként (22-05 óra között) 
két sávot zárnak le. Az 
érintett autóbuszok (34, 
106, 901, 918, 937) meg-
állóit áthelyezik a szigeti 
lehajtó elé. A 226-os au-
tóbusz Margitsziget/Ár-
pád híd megállót a Hajó-
gyári-sziget felé nem 
érinti.

Sávlezárás, sebességkorlátozás az Árpád hídon

Kerékpárok idősebbeknek és haladóknak

Fotó: Sánta Balázs

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

Egyre gyakoribbá váltak a hirtelen lecsapó viharok, özönvízszerű esőzésekkel. A város-
részben több helyen is kármentesíteniük kellett a tűzoltóknak. Felvételünk a Búza utcában 
készült május 30-án, ahol a balesetveszélyt okozó lógó és letörött faágakat távolították el 
a járdáról, a parkoló autók közül

Vihar után takarítás

Fotó: Antal István

Több millió forintos bír-
ságot is kiszabhat a ka-

tasztrófavédelem, ha ellen-
őrzéskor szabálytalansá-
got találnak a társasházak-
ban. Az év elején módosult 
tűzvédelmi szabályzat ér-

telmében a társasházak-
nak március 31-ig kellett 
teljesíteniük a tűzvédelmi 
szabályzat új előírásait. A 
lépcsőházban, a folyosó-
kon és a közlekedőkben fo-
lyamatosan biztosítani kell 

az akadálymentes közle-
kedést. A lakóépületben 
kifüggesztett tűzvédelmi 
szabályzatnak tartalmaz-
nia kell a készítője nevét és 
elérhetőségét, valamint 
aláírását. 

Szigorodó tűzvédelmi szabályok

Késsel a kezében őrjöngött a villamoson
Csak a szerencsén múlott, hogy senki nem sérült 
meg az 1-es villamoson, amikor egy férfi késsel a 
kezében, ittasan őrjöngött június 30-án a déli órák-
ban. Az erősen ittas fiatalember kötekedni kezdett 
az 1-es villamos utasaival, majd elővett egy kést. 
Ekkor kitört a pánik, mindenki előrerohant a szerel-
vényben, és a vészjelző megnyomása után leszállt. 
Néhány ember letuszkolta az őrjöngő férfit a jármű-
ről, aki ezek után a villamos elé rohant, és be is má-
szott alá. Az utasok rettegve várták a rendőröket, 
akik percek alatt kiértek, és le is tartóztatták az 
őrültet. Nem hivatalos források szerint drogos volt. 

Hat kiló drog egy lakásban
Kábítószer-kereskedőt kaptak el a nyomozók. A 
férfitól közel hat kilogramm drogot foglaltak le júni-
us végén. A férfi III. kerületi lakásán tartott házkuta-
tás során majdnem fél kilogramm marihuánát és 
több mint öt kilogramm kábítószergyanús fehér port 
találtak. Az anyagok csomagolásához használt 
eszközökre, mobiltelefonokra és másfél millió forint 
készpénzre bukkantak. A bíróság elrendelte a 46 
éves T. Gábor előzetes letartóztatását kábítószer-
kereskedelem megalapozott gyanúja miatt.

Újabb kábítószer-kereskedő bukott le
Kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja 
miatt került előzetes letartóztatásba B. Antal 29 
éves budapesti lakos. A férfi lakásában egy  házku-
tatás során a III. kerületi nyomozók 15 tő kábító-
szergyanús növényt, 6 táphengerben csíráztatott 
növényt, 18 kábítószergyanús magot, 464 gramm 
növényi őrleményt, továbbá négy növényi törmelé-
ket tartalmazó pakettet foglaltak le. A gyanúsított ki-
hallgatása során beismerte, hogy cannabist ter-
mesztett a bérelt lakásában.

Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, a kerület köz-
biztonságáért térítés nélkül tenni akaró felnőtt korú 
lakosok jelentkezését várja tagjai sorába a helyi 
polgárőrség. (Bővebb felvilágosítás a polgaror-
obuda.hu honlapon, és az Óbudai Polgárőrség 
facebook-oldalon. E-mail cím: polgaror.obuda@
gmail.com. Telefonszám: 06-30-621-6088. Szemé-
lyesen a Kaszásdűlő utca 7. szám alatti irodában, 
szerdánként 15-től 19 óráig lehet jelentkezni, az 
ügyeleti időben.)

Állati tetemek elszállítása 
POlIsZ Biztonsági kft. (1196 Budapest, Ady End-
re út 51.) gyűjti be és szállítja el az állati tetemeket a 
III. kerület közigazgatási területéről. Az önkormány-
zat és a lakosság részéről az állati tetemek elszállí-
tására vonatkozó igényt, bejelentést minden nap 0-
24 óra között a 358-0526-os vezetékes és a 06-70-
338-5819-es mobiltelefonon vagy a 280-8945-ös 
faxon lehet megtenni. A bejelentések a diszpecser@
poliszkft.hu e-mail címen is megtehetők.

• A Sopronban rendezett XXII. Orszá-
gos Polgárőr Napon a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal elnöke Elismerő Aranyokle-
velet adományozott a Budapest III. Ke-
rületi Polgárőr Egyesületnek (Óbudai 
Polgárőrség), amellyel az együttműkö-
dés terén kifejtett munkájukat ismerte el.

• Magyarország belügyminisztere 
kiemelkedő polgárőri tevékenységé-

ért festmény emléktárgy elismerés-
ben részesítette Szücs János nyugál-
lományú határőr  alezredest, a Buda-
pest III. kerületi Polgárőr Egyesület 
elnökét, a polgárőrség célkitűzései 
megvalósításában végzett kiemelke-
dő tevékenységéért.

• Az egyesület ifjú polgárőrei pol-
gárőr fogadalmat tettek.

Elismerés kerületi polgárőröknek

Óbudai sziréna
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Remek panoráma az új kilátóból
lapzártakor érkezett: A csodálatos budapesti pa-
norámát nyújtó, Hármashatár-hegyre álmodott kilá-
tó ugyan már április eleje óta nyitva áll a látogatók 
előtt, ünnepélyes avatását július 14-én tartották, a 
Hármashatár-hegyi Turistaházzal együtt. A Guckler 
Károly Kilátópont a Pilisi Parkerdő Zrt. legújabb tu-
risztikai programjában valósult meg. A fenyőgeren-
dákból készült építmény különös látványt nyújt: 
nyolcszögletű és 4 méter magas. Nem mellesleg 
csodálatos panorámát nyújt a látogatóknak. A va-
donatúj turistaházban (mely Koller József, Ybl-dí-
jas tervező munkáját dicséri) 38 férőhelyet alakítot-
tak ki. A látogatók rendelkezésére áll egy közössé-
gi helyiség is, jól felszerelt teakonyhával. 

Állati jó bemutató
A Bárczi Géza Általános Iskolában három napig 
tartó „Állati jó bemutatókat” tartottak. Az alsó tago-
zatosok az állatokat és életmódjukat ismertető, já-
tékos előadáson vettek részt. Az iskola udvarára 
szokatlan vendégek érkeztek: hernyók, kukacok, 
giliszták, rovarok, galambok, egér, kuvik, sün, sikló 
és egy kis róka „dolgoztak” azon, hogy a gyerme-
kek új, helyes szemléletmóddal közelítsenek hoz-
zájuk és a többi földi élőlényhez. 

Nyár az erdőben
A Hármashatár-hegyi Erdő Ajándéka Erdei Iskola 
szervezésében 2016 nyarán is számos táborozási 
lehetőség közül választhatnak a természetbarát 
családok. A hely különlegessége, hogy a hegytető 
közelében, 490 méter magasan helyezkedik el az 
öreg tölgyek és feketefenyők ligetében. A ligetes 
erdőben fellelhető öreg tölgyek és feketefenyők 
biztosítják a különleges erdei klímát és friss leve-
gőt. Esős időben az erdei iskola nyújt menedéket, 
ad otthont az érdekes programoknak. Erdőjáró 
kézműves tábor: augusztus 22-26. Angol-művé-
szeti erdőjáró tábor: augusztus 1-5. erdei sport-
tábor: július 25-29. Túlélő-élet az erdőben él-
ménytábor: augusztus 8-12. Bővebb információ a 
www.erdoajandeka.hu oldalon. (Jelentkezni Szabó 
Miklós okleveles erdészmérnöknél, az erdei iskola 
vezetőjénél lehet a +36-20-954-2-252-es telefon-
számon, vagy az erdoajandeka@gmail.com e-mail 
címen.)

Nem minden szamóca, 
ami annak látszik

A jó idő beálltával egyre többen keresik fel a közeli 
erdőket, a kirándulók túráik során szívesen meg-
kóstolják a természet gyümölcseit. Ilyen például az 
erdei szamóca, amelynek termési időszaka június-
ban kezdődik. Azon-
ban nem sokkal ké-
sőbb, júliusban érik az 
indiai pimpó is, amely 
nagyon hasonlít a sza-
mócára, de íze és a 
szervezetre gyakorolt 
hatása merőben eltér 
az előzőtől: íze keserű 
és erős hasmenést 
okozhat. 

A rendezvény résztve-
vőit Dr. Réger Mi-

hály, az Óbudai Egyetem 
rektor helyettese és Szabó 
Magdolna, ÓbudaBékás-
megyer Önkormányzatá-
nak környezetvédelmi fő-
tanácsadója köszöntette. 

Dr. Réger Mihály az 
Óbudai Egyetem XXI. 
század kihívásainak 
megfelelő egyetem ki-
alakításának terveit, a 

Campus 21 programot is-
mertette. Dr. Kádár Pé-
ter az EUSEW kezdemé-
nyezést (energiameg ta-
karítás, tiszta, biztonsá-
gos és hatékony energia 
előállítás), majd az ener-
gia-hatékonysági intéz-
kedések tárgyát, az ala-
csony energiafogyasztá-
sú, nulla fogyasztású 
(passzív) és aktív épüle-
tek fogalmát mutatta be.

Ph.D., P.E. Francesco 
Paolo Lamacchia elnök, 
a ZEB Network korábbi 
konferenciaszervezési, 
oktatási és szakértési te-
vékenységéről tartott 
előadást. 

Ezt követte egy kétol-
dalú keretmegállapodás 
aláírása a ZEB Network 
és az Óbudai Egyetem 
között, mely szorosabbá 
fűzi az energiahatékony-
sági területen történő ku-
tatási együttműködést.

Csikai Mária, a Klíma 
Szakpolitikai Intézet igaz-
gatója a települések szén-
dioxid kibocsátásáról tar-
tott előadást. Dr. Nemcsics 
Ákos (ÓE) az organikus 
építészeti lehetőségeket, 
míg Dr. Vajda István az 
épületinformatikai oktatás 
helyzetét mutatta be. Sza-
kállas Anna a hazai ener-
giatanúsítványok rendsze-
réről szólt, míg Karacsi 
Márk a smart mérések és 
az energiamegtakarítás 
kapcsolatáról beszélt.

Célként megfogalma-
zódott egy koncepció ki-
dolgozása a III. kerület-
ben is nagy számban ta-
lálható panelépületek 
Zero Energy Building 
jellegű felújítására.

Energia-hatékonyságról 
az Óbudai Egyetemen

Az Európa Tanács 2006-ban indította útjára Sustainable 
Energy Week (EUSEW) programját, melynek keretében 
energia-hatékonysági és széndioxid-kibocsátás csökken-
tési céllal konferenciákat, work shop-okat, szakmai látoga-
tásokat szerveznek. Ennek részeként az Óbudai Egyetem 
és az olaszországi First Zero Energy Building Network 
(ZEB) június 14-én tematikus workshop-ot tartott „Smart 
Zero Energy Best Buildings in Central-Eastern Europe 
(SZEBB in CEE)” címmel.

HűS PÁRÁVAL A HőSÉG ELLEN. Az elmúlt hetekben igencsak nekidurálta magát az időjá-
rás, a jóval 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletekkel. A forróság ellen évek óta jó szolgálatot 
tesznek az önkormányzat által létesített párakapuk. Felvételünk Békásmegyeren készült

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata a 

III. kerületi gyerekek, 
valamint az önkormány-
zati fenntartású iskolák 
diákjai részére az Óbu-
dai Sport és Szabadidő 
Nonprofit Kft. közremű-
ködésével napközis gye-
rektáborokat szervez a 
nyári iskolaszünet idejé-
ben Budapesten két hely-
színen, a Laborc utcai 
Óbudai Szabadidőpark-
ban és a Kiserdei Nyári 
Napközis táborban. 
Emellett a Balatonnál 
Siófok-Sóstón egyhetes 

nyári táborokat szervez. 
Ebben az évben a gyer-
mekek felügyeletét a pe-
dagógusok mellett ani-
mátorok is segítik. Az új 
struktúra kialakításával 
az elsődleges cél az volt, 
hogy a tábori programo-
kat színesítsék és élén-
kítsék.

Játék a vízben
A gyermekeket a kerü-

letben működő sport-
egyesületek együttműkö-
désének köszönhetően 
sokszínű sportprogram-
mal várják. A Kiserdei 

táborhelyszínen a progra-
mok kiegészülnek a Du-
na-parti kajak-kenu és 
evezés sportágakkal fog-
lalkozó sportegyesületek 
programjaival. Jó időben 
a játék a vízben a legjobb, 
a strand a Laborc utcai tá-
borban a tábor területén 
belül, az Óbudai Szabad-
időparkban helyezkedik 
el, a Kiserdei Nyári Nap-
közis táborban a gyere-
kek heti három alkalom-
mal a Pünkösdfürdői 
Strandot látogatják. Több 

III. kerületi intézmény 
közreműködésével a 
résztvevők hasznos isme-
retekre tehetnek szert. 

Csiki Attila, az Óbudai 
Sport és Szabadidő Non-
profit Kft. cégvezetője tá-
jékoztatása szerint a tá-
borozó gyermekek a két 
óbudai helyszínen 8-tól 
16 óráig ugyanazokat az 
ellátásokat élvezhetik pe-
dagógusi felügyelettel, 
mint év közben.  

A nyári táborozás so-
rán tehát minden héten 
több száz óbudai gyer-
mek lubickol a kerületben 
található medencékben. 
A strandoláson túl azon-
ban a gyerekek kipróbál-
hatják az evezést is a Du-
na pünkösdfürdői szaka-
szán. Akik éppen nem 
ezekkel a nyári sportok-
kal töltik az idejüket, 
azok számára szervezett 
animátori foglalkozáso-
kat tartanak megannyi já-
téklehetőséggel.

Táborozási 
tudnivalók

A kerületi lakos gyer-
mekek a nyári napközis 

táborokban ingyenesen 
vehetnek részt és az ét-
kezési díjuk a tanév ide-
jén fizetett összeggel 
megegyezik. A kerületi 
iskolákba járó, de nem 
kerületi lakos gyerme-
kek a napközis táborokat 
napi 1800 forint napidí-
jért vehetik igénybe (ez 
heti 9000 forint), s az ét-
kezésük a tanév idején fi-
zetett összeggel meg-
egyező.

A nyári tábor első két 
hete június 27-e és július 
8-a között már lezajlott. 
A hétköznaponként 8-tól 
16 óráig tartó táborozás 
3-8. hetére (július 11.–
augusztus 19.) a tábori 
irodában lehet jelentkez-
ni, a tábor ideje alatt az 
igénybe venni kívánt 
időszakot megelőző nap 
reggel 9 óráig. Ott kell az 
érintetteknek a részvéte-
li díjat készpénzzel meg-
fizetni a táborozással 
érintett napokra. A tábo-
rozáshoz a közétkeztetés 
szabályai szerint elen-
gedhetetlen az étkezés 
megrendelése. 

B. Z.

Gyermektáborok szünidőben

Animátorok színesítik a táborozók életét

Szünidő a Szaléziaknál
„Együtt – nem vagy egyedül” a mottója az óbudai 
Szaléziaknál tartandó Nyári Oratórium napközis tá-
bornak, ahová alsós és felsős diákokat várnak. Mi a 
Nyári Oratórium? Játék és sport, kézműves foglal-
kozás, imádság, séták és kirándulások, versenyek, 
tánc, műhelyek, strandolás, vízi akadályversenyek 
és sok-sok kaland. Időpont: augusztus 22-26. Hely-
szín: Bécsi út 175. (Információ: nyarioratorium@
gmail.com; Jelentkezés: www.obudaiszaleziak.hu)

Úszás és vízilabda a Római SE-nél
A Budapestért-díjas és Óbudai Balázs Lajos civil 
díjas Római Sport Egyesület edzői várják nyári 
úszótáborukba az alapfokú és haladó tudású gyer-
mekek jelentkezését. Érezd jól magad! Sajátítsd el 
és fejleszd úszás tudásodat Óbuda legeredménye-
sebb úszóival! Célunk, hogy a velünk eltöltött idő 
alatt elkötelezettje legyél az egészséges életmód-
nak. Helyszín: pünkösdfürdői strand, június 20-tól 
augusztus 26-ig. Hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.30 
óráig. Étkezés: napi 2x. 4 éves kortól 16 éves korig. 
Részvételi díj: 20000 forint. Jelentkezni telefonon 
és személyen lehet: Gyepes Lajos, 06-30-293-
7302; Gyepes Ádám, 06-30-284-6823. Ugyaneb-
ben az időben vízilabda előkészítő csoportot is in-
dítunk : Ferenczy Dániel, 06-20-528-8300.

Ideiglenes forgalomirányítás
A Laborc utcai táborral összefüggően a táborüzemeltető 
tájékoztatja a park használóit, hogy a 2016. június 27-én 
kezdődő és nyolc héten át, 2016. augusztus 19-ig tartó 
önkormányzati nyári napközis tábor ideje alatt a park te-
rületén ideiglenes forgalomirányítást vezetnek be. Ebben 
az időszakban 7-től 9 óráig, valamint 15-től 17 óráig, az 
Óbudai Szabadidőparkba csak a Laborc utcából lehet 
behajtani. Kihajtás ugyanebben az időszakban az 
egyirányúsított parkon át a Farkastorki útra lehetséges. A 
be- és kihajtást forgalomirányítási táblákkal jelölik.

Fotók: Antal István
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Óvodapedagógusok felvétele
• 1 fő óvodapedagógus, Óbudai Hétpettyes Óvoda, 
Szín-Kör-Játék Tagóvoda. A pályázat kiírója: Óbudai 
Hétpettyes Óvoda, 1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. 
Tel.: 06-1-368-2236; Kiss Anita óvodavezető, kiss.
anita@kszki.obuda.hu. Pályázati feltételek:  felsőfo-
kú képesítés, óvodapedagógus; büntetlen előélet. A 
közalkalmazotti jogviszony időtartama: 1 évre szóló, 
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony. A fog-
lalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A pályázattal 
meghirdetett munkakör megnevezése: 1 fő óvodape-
dagógus. A feladatkör megnevezése: óvodai neve-
lés, iskolai előkészítés. A pályázatnál előnyt jelent: 
projekt módszer és drámapedagógia alkalmazása, 
3-5 év szakmai gyakorlat. A pályázatnak tartalmaz-
nia kell: részletes, fényképpel ellátott szakmai önélet-
rajzot, motivációs levelet, végzettséget tanúsító ok-
iratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt; érvényes egészségügyi alkalmasság. A 
kinevezés határozatlan időre szól:  4 hónapos próba-
idő, illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2016. július 25. A 
pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 29. Az 
állás betöltésének ideje: 2016. augusztus 20.
• 1 fő óvodapedagógus felvétele, Óbudai Hétpettyes 
Óvoda . A pályázat kiírója: Óbudai Hétpettyes Óvoda, 
1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. Tel.: 06-1-368-
2236; Kiss Anita óvodavezető kiss.anita@kszki.
obuda.hu. Pályázati feltételek:  felsőfokú képesítés, 
óvodapedagógus, büntetlen előélet. A közalkalmazot-
ti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő. A pályázattal meghirdetett munkakör meg-
nevezése: 1 fő óvodapedagógus. A feladatkör megne-
vezése: óvodai nevelés, iskolai előkészítés. A pályá-
zatnál előnyt jelent: projekt módszer és drámapeda-
gógia alkalmazása, 3-5 év szakmai gyakorlat. A pá-
lyázatnak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellá-
tott szakmai önéletrajzot; motivációs levelet; végzett-
séget tanúsító okiratok másolatát; 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt, érvényes egészségügyi 
alkalmasság. A kinevezés határozatlan időre szól: 4 
hónapos próbaidő, illetmény és egyéb juttatások a Kjt. 
szerint. A pályázat benyújtásának határideje:  folya-
matosan, 2016. július 25-ig. A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2016. július 29. Az állás betöltésének 
ideje: az elbírálást követően azonnal betölthető.

Pedagógiai asszisztenst keresnek
A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda 
1039 Bp., Zipernowsky utca 2. A munkavégzés helye: 
Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvo-
da 1039 Budapest, Kelta utca 8. Telefon: 250-4631, 
e-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu Felelős személy: 
Véghné Törő Alíz tagóvoda vezető A pályázattal meg-
hirdetett munkakör megnevezése: 1 fő pedagógiai 
asszisztens. A feladatkör megnevezése: óvodapeda-
gógus munkájának hatékony segítése a  gyermek-
csoportban. Pályázati feltételek: szakirányú közép, 
vagy OKJ-s végzettség; büntetlen előélet. A pályázat-
nak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott 
szakmai önéletrajzot; végzettséget tanúsító okiratok 
másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt. A kinevezés határozott, részmunkaidőre 
(heti 20 óra) szól, megbízásos szerződéssel. Illet-
mény és egyéb juttatások a Kjt. szerint. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2016. augusztus 1. A pá-
lyázat elbírálásának határideje:   2016. augusztus 10. 
Az állás betöltésének ideje: 2016. szeptember 1.

Balog Zoltán, az em-
beri erőforrások mi-

nisztere javaslatára Áder 
János, Magyarország 
köztársasági elnöke 
2016. július 15-ei hatály-
lyal az Óbudai Egyetem 
rektori feladatainak ellá-
tásával Prof. Dr. Réger 
Mihályt bízta meg, aki az 
elkövetkezendő három 
évben tölti be a tisztsé-
get. A megbízólevelet 
Áder János államfő júni-
us 29-én adta át a Sán-
dor-palotában.

Modern kampusz 
megteremtése a cél

Az újonnan kinevezett 
rektor célul tűzte ki az 
Óbudai Egyetem hazai 
és nemzetközi ismertsé-
gének és elismertségé-
nek erősítését, elsősor-
ban a közösség értékei-
nek megőrzésével és fej-

lesztésével. A rektori pá-
lyázatban megfogalma-
zott egyetemi jövőkép 
összhangban van az 
egyetem intézményfej-
lesztési tervével, kiemel-
ten egy modern, XXI. 
századi kampusz megte-
remtésével. A projekt 
célja, hogy az Óbudai 
Egyetem a tradicionális 
egyetemi létmódot meg-

haladó, hálózatos műkö-
désű, újszerű oktatási 
módszereket is alkalma-
zó, gyakorlatorientált, a 
gazdaság igényeire fóku-
száló, magas színvonalú 
mérnöki alap-, mester- 
és doktori képzést, vala-
mint nemzetközi szinten 
kutatás-fejlesztést és in-
novációt folytató intéz-
ménnyé váljon. 

Új rektor az Óbudai Egyetemen

Idén is június 17-én, a sza-
badság ünnepén jutalmaz-
ták azokat a művészeket, tu-
dósokat és sportolókat Bu-
dapest díszpolgári-címmel, 
akik maradandót alkottak, 
alkotnak saját területükön. A 
díjazottaknak Tarlós István 
főpolgármester adta át a 
megtisztelő elismeréseket a 
városházán. 

Ezen a napon egyszer-
re ünnepeljünk sza-

badságunkat, városunkat 
és annak legkiválóbb pol-

gárait. Manapság különö-
sen nagy szüksége van a 
közösségeknek iránymu-
tató, erőt, biztonságot 
adó, értékes, áldozatos 
munkát végző olyan pél-
daképekre, mint az idei  
díjazottak – mondta Bu-
dapest főpolgármestere.

A 2016-os évben Bu-
dapest díszpolgára lett 
Polgár Judit sakk nagy-
mester, Bogányi Gergely 
zongoraművész, Freund 
Tamás neurobiológus és 
agykutató, továbbá He-

gedűs Csaba olimpiai 
bajnok birkózó, sportve-
zető, dr. Varga Péter 
Pál, az Országos Gerinc-
gyógyászati Központ fő-
igazgatója, illetve Dózsa 
László 1956-os szabad-
ságharcos, színművész, 
rendező. Emellett posz-
tumusz díszpolgári cí-
met érdemelt ki Szabó 
Miklós operaénekes, mű-
fordító és Török Bódog 
kézilabda mesteredző, 
egykori női szövetségi 
kapitány.

Budapest új díszpolgárai

Fotó: Sánta Balázs
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Konyhai dolgozó és dajka felvétele
Az Ágoston Művészeti Óvoda (1032 Budapest, Ágoston utca 2/A) pályá-
zatot hirdet 1 fő szerződéses 8 órás  konyhai alkalmazott és 1 fő 8 órás daj-
kai állásra. Alkalmazási feltételek: minimum szakmunkás végzettség; bün-
tetlen előélet; egészségügyi alkalmasság. A munkakör legkorábban 2016. 
augusztusban tölthető be. Pályázatok benyújtásának határideje: augusz-
tus 1. Pályázatok elbírálásának határideje: augusztus 10. A pályázatok be-
nyújtásának módja: e-mail (agoston-o@kszki.obuda.hu)  vagy postai úton 
a fenti címre. Tartalma: önéletrajz; iskolai bizonyítvány másolata; elérhető-
ség megjelölésével.

Minden idők legeredménye-
sebb világbajnokságán van-
nak túl a magyar aerobiko-
sok. A koreai Incheonban jú-
niusban rendezett világese-
ményen 2 ezüst- és 1 bronz-
érmet, 4 World Games kvótát 
és több értékes, döntős he-
lyezést szereztek a magyar 
sportolók. Utánpótlás I-es 
csoport kategóriában bravú-
ros bronzérmet nyertek a 
legfiatalabbak Oroszország 
és Japán versenyzői mögött. 

A csapat (Görgényi 
Ilona, Ruzicska Va-

nessza, Gellén Zsófia, 
Szőke Csenge) tagja volt 
az Óbudai WDSE tehet-
séges versenyzője, Simon 
Zsófia is, aki az egyesület 
első világbajnoki érmét 
szerezte. Zsófia trió kate-
góriában is döntőbe jutott 
társaival, ahol az V. he-
lyet sikerült elérni. Fejér 
Fruzsina élete első világ-

versenyén trió kategóriá-
ban tizedik lett. Utánpót-
lás II-es csoport kategóri-
ában Hajdú Kata a ma-
gyar csapat tagjaként a 
kiemelkedő negyedik he-
lyen végzett, egyéniben 
pedig a világbajnoki cím-
védőt megelőzve, óriási 
mezőnyben a tizenhar-
madik helyezést érte el. 

A felnőtt válogatott 
tagjaként Meleg Dóra és 
Lőcsei Zoltán aerodance 
kategóriában az előkelő 
negyedik helyet szerezte 

meg, míg a step csapat-
ban Szabó Júlia és Kőrö-
si Kitti hatodik lett. 

Az Óbudai WDSE 
sportolói ebben a két kate-

góriában jogot szereztek a 
2017-es Világjátékokon 
való részvételre. Az óbu-
dai versenyzők felkészítő 
edzői: Sinkó Andrea, Si-

pos Mónika, Cserdi Zsó-
fia, Huba csek László. (Az 
Óbudai WDSE az önkor-
mányzat kiemelt támoga-
tottja.)                          Sz.

Óbudai aerobikosok 
világbajnoki 

sikerei Koreában

A 2008-ban alapított Óbuda 
Sportolója-díjat annak a III. 
kerületi spotegyesületben 
versenyző férfi és női spor-
tolónak ítéli oda a képvise-
lő-testület, akik olimpiai, va-
lamint paralimpiai program-
ban szereplő sportágakban 
kiemelkedő eredményt ér-
nek el. Az idei férfi díjazott 
Jobbágy László erőemelő.

Az eddigi legidősebb 
győztes 68 éves kora 

ellenére kirobbanó erőben 
van. Korosztályában soro-
zatban emel a világcsúcs-
nál is nagyobb súlyokat, 
így elmondható, hogy az 
erősek között is a legerő-
sebb. Hosszú versenyzői 
pályafutása alatt rendsze-
rint győzött, érmes helye-
zésnél alább sosem adta.

Foci, vagy szakma
Jobbágy László gyer-

mekkorának nagy részét 
intézetekben töltötte, ahol 
szerencsére nem érezte a 
szülői háttér hiányát, mert 
mindig jó társaság vette 
körül. Az általános iskola 
elvégzése után a Vasas kö-
lyök csapatában kezdett 

futballozni, de szépen in-
duló pályája hamar meg-
szakadt, mert az edzések 
és az iskolai elfoglaltsága 
ütközött egymással. Ok-
tatója válasz elé állította, 
vagy szakmát tanul, ami-
ből megélhet, vagy a spor-
tolást választja. Mivel a 
tanulás mellett döntött, el-
hagyta a zöld gyepet. A 
Ganz Mávag-ban ökölví-
vással próbálkozott, amit 
katona évei alatt is folyta-

tott. A seregben kapott 
kedvet az erősítéshez. 
Megcsodálta és meg is iri-
gyelte egyik társának ki-
dolgozott izmait, aki azért 
végzett rendszeres súly-
zós edzéseket, hogy balett 
közben jobban mutasson a 
színpadon.

Hokedli és 
vasalódeszka
Leszerelése után nagy 

ambícióval folytatta az 

erősítést. Óbudai laká-
suk konyhájában két ho-
kedlin és az arra helye-
zett vasalódeszkán kezd-
ték el néhány barátjával 
a fekvenyomó gyakorla-
tokat. Később leszorul-
tak a pincébe és a tároló 
helyiségekbe, ahol nyu-
gati újságokból ollózott 
képek alapján készítettek 
csigás erőfejlesztő gépe-
ket. 1972-ben szanálás 
után Újpalotára költöz-
tek, itt szintén az alag-
sorban találtak edzés le-
hetőséget. Lelkes baráta-
ival sportegyesületet ala-
pítottak, részt vettek ki-
sebb versenyeken, ahol 
sikeresen szerepelt a csa-
pat. Az egyre erősebbé 
váló sportoló tíz év múl-
va visszaköltözött Óbu-
dára. Néhány év a meg-
felelő edzőterem keresé-
sével telt el, majd Békás-
megyeren talált otthon-
ra, ott építette tovább 
versenyzői pályáját. 

Aranyérmek 
futószalagon

A Gruber’s Gym már 
országosan ismert klub 
volt sok „aranykovács” 
alkotott igen sikeres csa-
patot. 2013-ban mégis 
úgy döntött, a saját útját 
szeretné járni, néhány 
társával új helyen foly-
tatta a felkészülést és 
megalapították az Óbu-
dai Erőemelők Sport-
egyesületét. Jobbágy 
László  utólag bosszan-
kodik, hogy nem jegyez-
te fel pályafutásának 
minden eredményét, így 
csak a legjelentősebb si-
kereket tudta felsorolni. 
A hazai és különböző vi-
lágszervezetek  verse-
nyein korosztályában és 
súlycsoportjában futó-
szalagon nyerte az 
aranyérmeket, nehéz 
összeszámolni az ob-, 
Eb- és vb szereplések el-
ső helyezéseit. De nem 
csak győzött, hatalmas 
erejét a sorozatban „el-
követett” világcsúcsjaví-
tások is mutatják.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Óbuda Sportolója-díj 2016

Jobbágy László erőemelő
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szol gál ta tás
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: hp 9től 17 óráig. Tel.: 2443998

 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak. (Ingyenes kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 2500921, 06(20)9725032
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202
2505, 06(30)2513800. Halász Tibor

 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság, 
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Ke-
ve utca 21. Tel.: 2426823, 06(30)9313686
 Ezermester- Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarban-
tartás! www.999mester.hu, 06-30-960-4525
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi ta-
karítását és nagytakarítását vállalom kö-
zületeknek, magánszemélyeknek. Tel.: 
2022505, 06(30)2513800. Halász Tibor

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

 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz 
és műszaki bizományi. Ingyenes kiszál-
lás. Az elvégzett javításra garancia, nyug-
díjas kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 
4. (Duna fe lőli oldalon, postával szem-
ben). Tel.: 2432730, 06(20)9972747
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós, 
06-30-266-4666
 Óbudán, Budán nonstop hűtő, fagyasztó, 
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül. 
Tel.: 06(20)9287507, 3680864. Kovács Sándor
 Vízszerelés! Csapok, mosdók cseréje! 
Radiátorcsere! Minden, ami vízszerelés! 06-
30-954-9554
 Konyhabútorok, beépített szekrények 
készítése! Bútorszerelés, kis munkák is! 
www.butorguru.hu,06-30-960-4525
 Lakásfelújítás! Szobafestést-mázolást, 
kőművesmunkát, vízgázszerelést vállalok. 
Tel.: 06209863129, 7871332
 Tv javítás garanciával (LCD, LED tv-t vá-
sárolok). Tel.: 06309123761, 2439401
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 2438490, 06(20)9470774
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: +36(20)9344664, 246–
9021. ELMŰ által minősített vállalkozás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)9720347,403
9357, 06 (30)589-7542 
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)3210601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás!  Tel.: 06(30)3413423
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 2421389
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 
1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Nyugdíját egészítse ki életjáradékkal! 
Szerződéskor nagyösszegű készpénz, havonta 
járandóság. Feltétel: 1/1 tehermentes ingatlan 
és betöltött 75. életév. Éljen gondtalanul, ké-
nyelmesen saját megszokott otthonában! Pin-
tér Judit, tel.: 06-1-406-5699, 06-30-921-2418
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátor szerelés 06 70 642 7526
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, 
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 2445577, 06(30)4292991
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06204235812

 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parketta leraká-
sa magánszemélyek, közületek részére. Tel.: 
06-30-212-3308
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter, 
tel.:0670/397-3869
 Festés, 300 Ft/m2, passzítás, mázolás. 
Külső festések, parkettacsiszolás. Tel.: 06
20-94-55-473, 06-30-499-18-14
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor szerelés 06 70 642 7526
 Redőny, reluxa, napellenző, stb szerelése 
garanciával! Ajándék szúnyogháló minden 
megrendeléshez!!! Tel.: 06703419489
 Bútorasztalos! Gardróbszekrény, kony-
habútor készítése, lambériázás, teraszburko-
lás. Bútor, ajtóablak javítás. +36203520869

egész ség
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30től 19.30ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 3889406, 
06(20)2115190. Dr. Müller Zoltán főorvos

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

 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca, minden páros hét péntek délutánján 
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ 
munkanapokon: 06(20)480-3953

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. 
Bé csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia 
fő or vos. Be je lent ke zés: 3170631

 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or vos 
csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé sén vár ja 
ked ves be te ge it: Gabriel Med Stú dió III. ker. 
Po zso nyi u. 32. Anya jegy szű rés, ta nács adás, 
kis mű té tek. Be je lent ke zés: 06(30)3508359

 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 2402059, 06(20)4931675
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán 
és környékén idős személy gondozásában se-
gítséget nyújtana. Tel.: 06302533757
 Kineziológus Óbudán. Megoldás az élet 
problémáira, ha változtatni szeretne. Beje-
lentkezés: Nagyné Ildikó, 06-70-618-28-77, 
III. ker. Kerék u. 80.

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, 
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolá-
tól az egyetemig. Tel.: 3674809, 06(70)6195546
 Számvitel oktatást,korrepetálást vállalok 
Rómaifürdőn középiskolától az egyetemig. 
Ugyanitt: pénzügyiszámviteli ügyintézők, 
mérlegképes könyvelők vizsgára (pótvizsgá-
ra) való felkészítése. Tel: +36(20)2245266
 Matematikából  korrepetálást és felvéte-
lire felkészítést vállal tanárnő  Békásmegye-
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)3343433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyetemig. 
Tel.:  06(30)6041478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)9212899
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, vizsga-
felkészítés Óbudán, külföldi és Goethe  Intézetek-
ben megszerzett tapasztalattal, bármely korosz-
tálynak. 0630/773 - 9155, kreation@freemail.hu
 Matematika, fizika, kémia, pótvizsga-
felkészítés egyénileg önnél. Ingyenes próba-
óra. M: 06-70-222-22-57

Elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)5648326
 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.: 3320243
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 

vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, ké-
peslapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgá-
latában. Tel.: 3887332; 06(20)9781974
 Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat) 
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)4256437
 Koloniál-kedvelők! Szuper állapotú, köny-
nyed, teljes koloniál szobagarnitúra (szekrény, 
íróasztal karosszékkel, ülőgarnitúra kerek do-
hányzóasztallal, fél-könyvespolc) eladó 300 
ezer Ftért. Érdeklődni: 06203343853

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

 
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-
4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19
 Borostyán (golyó forma előnyben), 
Arany-Ezüst és Brilliáns ékszerek felvásár-
lása a legmagasabb áron. XI. kerületi Fehér-
vári úti csarnok földszint, virágsoron 
(PorcelánEzüst üzlet). Tel.: 061/2094245
 Budai Várban 20 éve működő régiségbolt 
vásárol régi márkás karórákat, ékszereket, 
keleti tárgyakat, mindenféle régiséget, teljes 
hagyatékot. Díjmentes kiszállással. www.
enterieurantik.hu. Tel.: 3750480, mobil: 
06-30-992-33-77
 Eladó barokk komód, art deco vitrin vala-
mint csináltatott üveglapos étkezőasztal, 4 db 
fonott üléses székkel. Áruk megegyezés sze-
rint! Tel.:  06203343853 vagy 0613343836
 Magas áron vásárolok fazon aranyat, 
törtaranyat, ezüstöket, borostyánt, órákat és ko-
rallokat. Tel.: 06205905284, 0617921692
 Mindenféle forgalomból kivont papír- és 
fémpénz felvásárlása, Ftpengőschiling
márka. Arany és ezüst érmék előnyben. Tel.: 
06-70-328-14-14

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Eladó lakást keresek készpénzes fizetés-
sel!!! Várom hívását!!! Tel : 06309673067
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésére 
megvizsgálom. Dr. Székely, 06-30-9000-963
 Ingatlanirodánk eladó lakásokat keres! 
Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd 
ingyen. Ismerősének lakása eladó? Hívjon, 
Ön is jutalékot kap! 06209-600-600
 II. Árpád fejedelem útján (Komjádi mel-
lett) 70 m2 üzelethelyiség eladó. Irányár: 
18,4 MFt Tel.: 06204984847
 Dobogókőn, Pilisi parkerdőnél eladó 4931 
m2 telek 15% beépíthetőséggel. Tel.: 0620
911-8689
 Margit körúton 120 m2, 3 szoba hallos 
lakás kiadó. Tel.: 06204919693
 Esztergom központjában, Széchenyi té-
ren eladó 134 m2, 1+5 félszobás lakás. Tel.: 
06-20-911-86-89
 Szentendrén, Izbégen eladó 1453 m2 6.06 
Ak értékű szántó. Tel.: 06204919693

Állás
 Az Evezős Sörkert munkatársakat 
keres szakács, konyhai kisegítő, ven dég
látóipari eladó (pultos) és pohárleszedő 
munkakörökbe. Kiemelt fizetés! Beugró-
kat is várunk! 06-1-367-2933, 06-30-864-
55-62, 06-70-672-5007
 Kőművest és burkolót alkalmi munkára 
felveszek. Tel.: 06303413423
 Békásmegyer a hegyfelőlí oldalon, vállal-
kozóival fodrászt keresek; 06 20 350 6483
 Római-parti (III.ker) szálloda gyakorlat-
tal rendelkező konyhalányt keres. Érdeklőd-
ni: 453-0060, 453-0062, 8-14 óra között 
vagy penzugy@alfaarthotel.hu
 Pilisborosjenői víz-, gáz, fűtésszerelő 
iparos keres hosszú távra szakmunkást vagy 
segédmunkást. Tel.: 06204235812
 Országos közétkeztetéssel foglalkozó 
cég Bp., III. telephelyeire felvesz konyhai ki-
segítő munkakörbe új munkatársat. Érdek-
lődni: 06208527704

 Betanított precíziós munkára figyelmes, 
szorgalmas, kultúrált munkatársnőt kere-
sünk 18-46 éves korig. Korrekt munkavi-
szony. Előképzettség nem szükséges. Fény-
képes bemutatkozó levelet a Pixelfix Kft. 
1037 Bp., Fehéregyházi út 19. címre kérünk

egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 12 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241
 Autót vásárolok évjárattól és típustól füg-
getlenül a hét minden napján! 06-70-622-0123
 Sétahajózás Lupa-szigetnél 15 személyes 
kishajóval, Lupa kerülés 30 perces 4000 Ft/
csoport. Budakalászi Auchantól 1500 méter-
re. Rév telefon: 06-20-988-1306

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javí-
tás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-
beszerelés, bővítés. Ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)8572653

Kiadó
 Római-parti lakótelepen helyiségek ki-
adók, 35 m2 35 000 Ft/hó + 3 havi kaució, 40 
m2 40 000 Ft/hó + 3 havi kaució. Érdeklődni: 
közös képviselőnél, 06203981850

életjáradék
 Ingatlanfejlesztő, idős személlyel életjára-
déki szerződést kötne. Tel.: 06703281414

Szabadidő
Nívós kulturális programokhoz, utazáshoz, 
szabadidő kellemes eltöltéséhez 60 körüli 
hölgyeket keresek. Tel.: 06203343853

Autó
 Garázsban tartott, alig használt Peugeot 
106 gépkocsi eladó. Tel.: 0613888323

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

aprÓHirdetéS
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Vaday Béla alkotásaiból nyílt kiál-
lítás a fenti címmel az Óbudai 
Szociális Szolgáltató Intézmény 
Kiskorona Galériájában június 
29-én. 

Mint kiderült, Vaday Béla 
30 évvel ezelőtt kezdett 

el faragni egy szobrászmű-
vész biztatására. Alkotó, egy-
úttal munkásember, elsősor-
ban az emberi munka, a régi 
mesterségek megjelenítése 
foglalkoztatja. Gyermekkorát 
Karcagon töltötte, szobraiban 
az itt látott életképeket is meg-
jeleníti. Az eltelt évtizedek 
alatt többször vett részt a To-

kaji Alkotótáborban. Mű-
veivel egyebek mellett sok-
szor szerepel a Vizuális 
Művészetek Hónap kiállítá-
sain, díjakat is nyerve. A 
legrangosabb bemutatkozá-
si lehetőséget a Pécsett tar-

tott XI. Országos Kisplasztikai 
Biennále jelentette számára.

A fák másodvirágzása 

Fotó: Antal István
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Az Óbudai Társaskörben 
(Kiskorona u. 7.) 

2016. július 18-án (hétfő) 
és július 25-én (hétfő) 

17-19 óráig.

2016. JÚNIUS 15-TőL

ERZSÉBET UTALVÁNNYAL ÉS BANKKÁRTYÁVAL IS LEhET FIZETNI!
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Szent Vér kápolna 
(Doberdó út, az egyetem fölött)

• Augusztus 5., 14 órakor keresztút a Kiscelli múzeumtól; 15 óra-
kor a Szent Vér kápolnában: irgalmasság rózsafüzére és szentmi-
se (búcsúnyerési lehetőség).

Szent Donát kápolna 
(Farkastorki út 56.)

• Augusztus 6., 15 órakor: a kápolna búcsúja, ünnepi szentmise 
(búcsúszerzési lehetőség).

Szent Anna kápolna 
(Jablonka út 67.)

• Minden vasárnap 16 órakor szentmise.

Csúcshegyi kápolna 
(Menedékház utca 24.)

• Július 23. (a kápolna felszentelésének 80. évfordulója), 10 órától 
Szentjánosbogár találkozó; 15 órakor szentmise.
• Augusztus 27., 10 órától kirándulás a Szentjánosbogár klubbal, 
15 órától szentmise.

Újvár utcai kápolna 
(Újvár utca 2., Idősek Otthona)

• Minden hónap 1. péntekén 15 órakor: 
szentolvasó; 2. péntekén 15 órakor: 
szentmise (nem látogatható).

Filoxéra-kápolna 
(Szőlővész utca) 

• Július 17., 15 óra: szentmise.
• Augusztus 21., 15 órakor: szentmise.

Új kötettel, ezúttal ver-
sekkel jelentkezett a 

87. Ünnepi Könyvhéten az 
idén 80 éves Csukás Ist-
ván, Kossuth-díjas író, köl-
tő, ÓbudaBékásmegyer 
díszpolgára. „Évszakom a 
szerelem” című kötete a 
nőférfi viszonyról szól, 
amiről az alkotó így nyilat-
kozott: „A négy évszak 
mellé egy ötödiket kreál-
tam: a szerelemét, amely 
akár napsütésben, akár 
hóviharban is jelentkezhet. 
Viszont nagyon meg kell 
dolgozni érte.” 

Csukás ötödik évszaka a szerelem

Csonttányérok
Ha azt gondolnánk, hogy 
a csonttányér csontból 
készül, tévednénk. Júni-
us 21-től augusztus 7-ig 
tekinthető meg Elek Len-
ke csonttányér kiállítása 
a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Mú-
zeumban. A római és a 
középkori főúri udvarok-
ban étkezés közben a 
csontokat az asztal alá 
dobálták, a kutyák pedig 
nyomban elszopogatták 
azokat, miközben a jólla-
kott gazdáik a tóga, vagy 
az asztalterítő szélébe tö-
rölték a szájukat. Évszá-
zadok múlva az abroszt 
már külön kiegészítette a 
csipkés damasztszalvé-
ta, a csont számára pe-
dig félhold vagy kifli alakú 
tányérka szolgált. Nem 
csontból készült tehát a 
csonttányér, hanem a 
csont számára porcelán-
ból, üvegből, fémből, ke-
rámiából, ezüstből. (Cím: 
Korona tér 1.)

Fuvolaest
Matuz Gergely Händel, 
Karg-Elert, Matuz István, 
Bánkövi Gyula és saját 
szerzeményeket játszik a 
július 25-én 19 órakor 
kezdődő ingyenes kon-
certen, a békásmegyeri 
Megbékélés Házában 
(Cím: Királyok útja 297., 
Újme gyeri tér).

Alkalmazott 
grafikák

Töreky Ferenc grafikáiból 
látható kiállítás augusztus 
21-ig a Magyar Kereske-
delmi és Ven dég látóipari 
Múzeumban.

Szikár, realista műveinek 
bemutatásával hívta fel a fi-
gyelmet az Óbudai Kulturá-
lis Központ San Marco Galé-
riája a kortárs képzőmű-
vész, Szabó Ábel Munká-
csy-díjas festőművész te-
hetségére. A kiállítást júni-
us 30-án nyitották meg az 
Óbudai Nyár programjában.

Vasak és huzalok, 
betontömbök, elha-

gyott gyárak. E szavak 
óhatatlanul a létező szoci-
alizmus időszakát idézik. 
A magányt és az elidege-
nedést. Szabó Ábel kiállí-
tott képei kapcsán Bús 
Balázs polgármester kö-
szöntőjében az emberköz-
pontú élhető terek és az 
elhagyatottság kapcsola-
táról beszélt. Az ismert 
dán építész, Jan Gehl gon-
dolatát idézve (A várost 
alkalmassá kell tenni a 
kapcsolatteremtésre, mert 
az ember legfontosabb 
szükséglete a többi ember 
társasága) úgy fogalma-
zott, csak tőlünk függ, 
hogy a sztárépítész szelle-
mében változtatunk-e a 
közterületekkel kapcsola-
tos szemléleten, vagy be-
letörődünk a gépek, a 
gyárak, az acélszerkeze-
tek és a betonkolosszusok 
embertelenségébe.

Szabó Ábel képei sú-
lyos kérdéseket vetnek 
fel, s komoly intellektuá-
lis igénybevételt jelente-
nek, ha művészetéhez az 
esztétikai vonatkozásai 
mellett tartalmilag is vi-
szonyulni szeretnénk. A 
festőművész tárlata „ki-
illeszkedik” a nyári, 
könnyedebb tematikát 
követő művészeti esemé-

nyek sorából, de ez nem 
baj, hisz’ a városi műértő 
közösségnek efféle kuri-
ózumra, folyamatos szel-

lemi inspirációra mindig 
szüksége van. 

 Építészetről van szó, 
történelemről van szó és 

egymásra épülő kultúrá-
ról – mondta a kiállítást 
megnyitó Bárdosi József 
művészettörténész.  A 
képeken építészetet lá-
tunk, de rajtuk keresztül 
az időt érzékelhetjük. 
Ott folytatja az ábrázo-
lást, ahol a nagy realista 
elődök abbahagyták, ám 
mindenféle ideológiától 
és kritikától mentesen. 
Nem változtat a látvá-
nyon, ezért Szabó képei 
leíró realista alkotások. 
Nem csak urbanisztikai 
egységet ábrázol, hanem 
a benne rekedt időt is. Ez 
a létezésünk helye, mely-
ben élnünk kell, s, hogy 
ne csak a rosszat lássuk 
benne, ehhez nyújt esz-
tétikai segítséget a mű-
vész.

(A tárlat július 22-ig, 
9-től 16 óráig látogatha-
tó a San Marco utca 81. 
szám alatt. A belépés in-
gyenes.)

Az Óbuda-hegy vidé ki Szentháromság 
Plébániához tartozó kápolnák 

ünnepei, miserendje (www.obuda-szent3sag.fw.hu)

Festett rideg realizmus

Fotó: Antal István
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok 
(telek és üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tulajdonjogának értékesítésére

Beadási határidő: 2016. július 29.
ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala mun-
katársat keres a következő pozícióba: online tartalomkezelő.
Feladatok: Hírek, tudósítások írása és feltöltése az önkormányzat web-
oldalára. Az önkormányzati honlap szerkezeti egységének gondozása, 
aktualizálása. Aktív közreműködés az önkormányzati honlap vizuális 
fejlesztésében. Beérkező anyagok feltöltése és struktúrába sorolása. Fo-
tók kezelése, rendszerezése, alapszintű képszerkesztés. Dokumentálás, 
adminisztratív feladatok. Sajtófigyelés és annak dokumentálása
Szakmai elvárások: Webes tartalomkezelő rendszerek (elsősorban 
WordPress) ismerete. Közösségi médiumok beható ismerete, azokon ak-
tivitás. Biztos számítástechnikai felhasználói ismeretek
Az ideális pályázó: Kiválóan kommunikál szóban és írásban (fontos a 
kiváló helyesírás). Vizuálisan fejlett, kreatív megoldásokat kereső gon-

dolkodásmóddal rendelkezik. Talpraesett, munkáját és személyiségét di-
namizmus, proaktivitás jellemzi. Szabálykövető magatartás és megol-
dásorientált hozzáállás jellemzi. Határidőket betartja. Önálló munka-
végzésre képes, terhelhető.
Előnyt jelent a kiválasztás során: Sajtós (PR), média (újságírói, szer-
kesztői) tapasztalat, referenciák, kapcsolatrendszer. Marketing (online) 
tapasztalat, referenciák. Fotós, videós, képszerkesztési ismeretek. 1-2 év 
munkatapasztalat releváns területen (szövegírás, tartalommenedzsment, 
online marketing). Angol nyelvismeret.
Végzettség: befejezett felsőfokú kommunikáció (média) szakos tanul-
mányok.
Foglalkoztatási forma: munka törvénykönyve szerinti alkalmazotti stá-
tuszban (nem közalkalmazott), kezdetben napi 6, később 8 órában.
Jelentkezés módja: fényképes szakmai önéletrajz és egy 350-400 szavas elem-
zés (fejlesztési javaslatokkal az önkormányzat online marketing tevékenységé-
ről) együttes küldésével a sajto@obuda.hu címre, 2016. július 29-ig.
Az email tárgyában a következő szerepeljen: Online tartalomkezelő.

Online tartalomkezelő munkatársat 
keres a polgármesteri hivatal
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát 
Csapó Harold Gábor 2.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát
Désiné Németh Éva 3.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát
Farkas Balázs 4.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát
Stollmayer Ákos 5.vk. Augusztus 5. 17-18 óráig Nagy László Ált. Iskola, Váradi u. 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 3678791
Dóra Csaba 7.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát  
Rácz Andrea 8.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát 
Bulla György 9.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát 
Baumann Irén 10.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát 
Török Ferenc 11.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát 
Puskás Péter 12.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát
Kemény Krisztina 13.vk. Augusztusban nem tart fogadóórát  
Kelemen Viktória 14.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát
Laukonidesz Lilla 16.vk. Júliusban és augusztusban nem tart fogadóórát

Fidesz-KDNP-s képviselők nyári fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá-
mú egyé ni vá lasz tó ke rü let 
ön kor mány za ti kép vi se lő je 
júliusban és augusztusban 
nem tart fogadóórát.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 0630
211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.
hu e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő
jén, 17től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá

ban. Elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06202360500.
Őri Lász ló (MSZP) júliusban és augusztusban nem tart 
fogadóórát.
Dr. Simonka Csa ba (MSZP) júliusban és augusztusban 
nem tart fogadóórát).
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 0670699
2214-es telefonszámon.

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

ÓVoDAPEDAgÓguSoK FElVéTElE. A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda, 1039 Budapest, Kelta utca 8. 
Telefon: 250-4631, 454-7210. E-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu. A pályázat felelőse: Véghné Törő Alíz tagóvoda vezető. A pályázattal meghirdetett 
munkakör megnevezése: 2 fő óvodapedagógus. Feladatkör megnevezése: óvodai nevelés, iskolai előkészítés. Pályázati feltételek: felsőfokú szak-
irányú végzettség; büntetlen előélet. A pályázatnál előnyt jelent: Montessori módszerben szerzett tapasztalat. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot; végzettséget tanúsító okiratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. A ki-
nevezés határozatlan időre szól (3 hónapos próbaidővel). Illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határideje: folya-
matosan, de legkésőbb 2016. július 31. A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 10. Az állás betöltésének ideje: 2016. augusztus 15.
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tófő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

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

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 2670524, 2670525.
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Nyo más: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

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

Fo gA DÓ ÓrA. Zsiga-kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Csillaghegyen, a Mátyás király út 12. 
szám alatti Job bik iro dá ban. Előze tes 
be je lent ke zés időpont-egyez te té s sel a 
06(30)365-0862-es számon.

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

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

A Bécsi úton újonnan meg-
nyílt Csodák Palotája Play

bar (Csopa) a nyár folyamán vár-
ja a III. kerületi iskolák kitűnő bi-
zonyítvánnyal rendelkező felsős 
tanulóit, akik június 15-e és au-
gusztus 31-e között  három tema-
tikus kiállításból (Illúzió, New-
ton, Születés) egyet ingyenesen 
látogathatnak. A III. kerületi al-
sós kitűnő tanulók a Csodák Pa-

lotája Campona helyszínen tehet-
nek látogatást augusztus 29-e és 
szeptember 2-a között, ahol több 
mint 100 interaktív játékkal játsz-
hatnak az 1700 mégy zetméteres 
fizikai játszó térben. A Csopa 
számára fontos a jövő nemzedék!  
Mindkét helyszínen értelmes 
szórakozási lehetőséget kínál, 
igazi családi, baráti programként. 
(www.csopa.hu)

Díjjazza a tudást a Csodák Palotája

Lapzártakor érkezett: Mint arról 
lapunk korábban hírt adott, a 
Szent Margit Kórház vezetése 
egy hónappal ezelőtt indította út-
jára a „Fogadj örökbe egy helyi-
séget!” elnevezésű kampányát. A 
CECED Magyarország Elek-
troni kai készülék-gyártó Érdekér-
vényesítő és képviselő Egyesülés 

„örökbe fogadja” a kórház köz-
ponti laboratóriumának hemosz-
tazi ológiai helyiségét, és energia-
hatékonyságuk javítása érdeké-
ben a kórháznak adományoz 14 
vadonatúj, energiatakarékos hű-
tőgépet – jelentették be a július 
15-ei sajtótájékoztatón. (Tudósí-
tás következő számunkban.)

Energiatakarékos 
hűtők a Margit kórháznak

Kézilabda toborzó
Ismerkedj meg Magyarország vezető csapatjátékával! Az Óbu-
dai kézilabda sportiskola SE 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben 
és 2006-ban született lányok jelentkezését várja korosztályos 
csapataiba. Érdeklődj telefonon: +36-20-212-6352, Klári néni.
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