
Az önkormányzat és a Vígszínház tíz 
előadásra kedvezményes jegyeket 
biztosít a kerületi időseknek.

Hékás Békással búcsúzott az Óbudai 
Nyár rendezvénysorozata a Csobán-
ka téren augusztus 26-án.

A civil és nemzetiségi nappal együtt 
rendezik szeptember 30-án az Óbudai 
Pikniket. Átadják a Mészkő parkot.
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Burgonyavásár. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017. október 12-én és 13-án szervezi meg 
kedvezményes burgonyavásárlási akcióját. (A részletekről következő számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.)

Mohafallal tisztulhat a levegő a Kolosy téren

A légszennyezettség csökkentése érdekében egy City-Tree nevű berendezést helyeztetett el az önkor-
mányzat a Kolosy téren. A mohafal egy olyan mobil zöldfal, mely tökéletes életteret nyújt a légtisztító 
növényeknek, melyek megkötik az emberi egészségre veszélyes, levegőben található szennyezőanya-
gokat. Ideális esetben a berendezés 275 városi fa légtisztító erejét ötvözi, tehát a városban élő növé-
nyek mellett extra levegőtisztításra adhat lehetőséget                                                     Tudósítás a 3. oldalon 

Megjelenésünk Lapunk következő 
száma szeptember 30-án, szombaton 
jelenik meg. Újságunk korábbi számai is 
olvashatók a www.obuda.hu honlapon. 

Fotó: Antal István
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Közel az embereKhez. Óbuda-békásmegyer önkormányzata ismét 
meghirdeti Közel az emberekhez elnevezésű kampányát, amelynek kere-
tében 2017. szeptember 30-ig várják az óbudaiak észrevételeit, konstruk-
tív javaslatait a kozelazemberekhez@obuda.hu e-mail címre.

Népszavazás a nyomvonalról 
Tarlós István kezdeményezi a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén, 
hogy budapesti szintű ügydöntő népszavazást tartsanak a római-
parti védmű nyomvonaláról. A főpolgármester az M1 csatorna mű-
sorában elmondta: felveti a népszavazás lehetőségét a testület előtt, 
mert már nem szakmai vita folyik az ügyben, és ez már nem kezelhe-
tő. Megjegyezte: a népszavazás kiírásáról szóló esetleges közgyűlé-
si döntést a Kúria felülírhatja.

Lakossági konzultációt indít Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata a Ró-
mai-part arculatával, jövőbeni funkci-
óinak kialakításával kapcsolatosan. 
Mintegy 15 ezer ott élő polgár vélemé-
nyét várja az önkormányzat szeptem-
ber 30-ig. 

A Római-part jövőjének kér-
désköre az elmúlt időszak-

ban a közérdeklődés középpont-
jába került. A partszakasz árvíz-
védelmének biztosítása és a part 
menti közterületek fejlesztése a 
Fővárosi Önkormányzat feladata, 
mindazonáltal Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata minden tőle 
telhetőt meg kíván tenni a Római-
part természeti, szabadidős és tu-
risztikai értékeinek fenntartásáért. 

Önkormányzatunk meggyőző-
dése, hogy a jelentősebb fejlesz-
tések előtt, azokkal összefüggés-

ben szükséges az érintett lakosok 
véleményét kikérni. Így van ez a 
Római-part esetében is, hisz kö-
zös érdekünk, hogy jövőbeni ar-
culata és funkciói a part közvetlen 
környezetében élők, azaz a Pók 
utca–Szentendrei út–Rákóczi út–
Batthyány út–Pünkösdfürdő utca 
által határolt területen lakók elvá-
rásait tükrözze. 

Ezen célok megvalósulása ér-
dekében, az önkormányzat képvi-
selő-testületének döntése alapján 
konzultációra hívjuk az említett 
területen lakó mintegy 15 ezer 
nagykorú polgárt, hogy az elvá-
rásaikat összegezve, azt javaslat-
tétel formájában továbbíthassuk a 
Fővárosi Önkormányzat illetéke-
sei felé. Az önkormányzat képvi-
selő-testületének döntése alapján 
a polgármesteri hivatal bonyolít-
ja a felmérést. 

Konzultáció a Római-partról 

lakossági fórum
Óbuda-Békásmegyer polgármestere  ezúton értesíti az érintetteket, 
hogy 2017. szeptember 18-án (hétfőn) 16-17 óra között a Kaszás-
dűlői Kulturális Központban III. kerület (Pethe Ferenc tér 2.) 
Budapest III. kerület Bécsi út–Fehéregyházi út–Hunor utca–Hé-
vízi út–Vörösvári út-(16918/22) hrsz.-ú közterület által határolt 
terület kerületi szabályozási tervének módosításával kapcso-
latban Massányi Katalin főépítész lakossági fórumot tart.

Megtekinthető szabályozási terv módosítás
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton értesíti az érintetteket, 
hogy 2017. szeptember 15. és 2017. szeptember 25. között a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és 
ügyfélfogadási időben a hivatal épületében, a főépítészi és városter-
vezési irodán (Hídfő utca 18.), valamint Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának honlapján 
a Budapest III. kerület Bécsi út-Fehéregyházi út–Hunor utca–Hé-
vízi út-Vörösvári út-(16918/22) hrsz-ú közterület által határolt te-
rület kerületi szabályozási tervének módosítása megtekinthető. 
Észrevételeiket megtehetik a helyszínen biztosított véleményező la-
pokon, postai úton a Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri 
Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodának címezve (1300 Bp., 
Pf.: 102.), vagy elektronikus úton az info.foepitesz@obuda.hu e-mail 
címre küldve.   

Bús Balázs 
polgármester

A kivitelezési munkák várhatóan no-
vember közepéig tartanak, a mun-
kavégzés alatt forgalomkorlátozá-
sokra kell számítani az Ángel Sanz 
Briz út két kereszteződésében.

Elkezdődött az Ángel Sanz 
Briz út–Gázgyár utca–Zá-

hony utca csomópont és a Án-
gel Sanz Briz út–Auchan áru-
házi csomópont átépítése szept-
ember 11-én. A két csomópont 
jelzőlámpás szabályozású lesz, 
a hozzá kapcsolódó útépítési 
munkálatokkal (szélesítéssel), 

közmű, illetve kopóréteg cseré-
vel a Budapest Közút Zrt. lebo-
nyolításában.

A végleges forgalomtechni-
kai tervek szerint a közúti jel-
zőrendszer kiépítése mellett át-
alakítják a gyalogos átkelőhe-
lyeket, megvalósul a kerekpár-
utak csomóponti átvezetése is. 
Az útépítési munkákat meg-
előzően közműépítési/kiváltá-
si munkákat is el kell végezni: 
csatornázásról, elektromos és 
hírközlő vezetékekről, közvi-
lágítási hálózatról van szó. 

Jelzőlámpák a gázgyári 
csomópontokban

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerü-
let Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, 
nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az Óbudai 
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Bu
dapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 
15-17.30, szerdánként: 8.30-12  és 13-16, csütörtökönként: 
8.30-12 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a 
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy szemé-
lyesen átvehető az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határ-
időt (minden hónap utolsó munkanapjának 12. órája) követő 
60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, 
azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12 
órakor került sor az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 
hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről a pénz-
ügyi, tulajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság  az 
azt követő ülésén dönt.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az 
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit  Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mo
zaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3464). A pályázatokkal 
kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti tele-
fonszámon és címen.
A pályázati felhívás teljes szövege felkerült 2017. szeptem
ber 5-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.

Fotó: Antal István
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A levegőben lévő mérgezőanyagok átlagosan 1-2 évvel csökkentik a város-
ban élők élettartamát, szív- és érrendszeri betegségeket, tüdőproblémákat 
okoznak és károsan hatnak a környezetre is. A növények ezeken a helyeken 
már nem képesek a növekvő szennyezést ellensúlyozni, ezért az innovatív 
légtisztító berendezés használata segíthet a helyzeten. A légtisztító mohafal 
gyártója a német Green City Solutions. A CityTree a világ számos nagyvárosa 
után most Budapesten is megjelent, 6 hónapos tesztidőszakra. Az egyezteté-
sek és a Levegő Munkacsoport bevonásával tartott légszennyezési mérések 
után a mohafalat a Kolosy téren állították fel.

Az ünnepélyes átadást augusztus 31-én tartották. Az esemé-
nyen jelen volt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, or-

szággyűlési képviselő, Bús Balázs polgármester, Dénes Honus, a 
Green City Solutions ügyvezetője és Lenkei Péter, a Levegő Mun-
kacsoport szakértője. 

a mohafallal is tisztább
lehet Óbuda levegője

Bús Balázs polgármester idén tavasszal kezdeményezte a lég-
tisztító utcabútor bérlését és tesztelését. A helyi képviselő-testület 
elfogadta a javaslatot, ezzel a kerület lehetőséget kapott arra, hogy 
a térségben és az országban elsőként kipróbáljon egy jelentős tu-
dományos-technikai újdonságot. A városvezetés célja, hogy a faül-
tetések mellett további alternatív eszközökkel is javítsák a levegő 
minőségét a kerület azon részein, ahol az átlagosnál magasabb lég-
szennyezettséget mérnek. A CityTree felállítása elsősorban a vá-
rosvezetés környezettudatos szemléletét demonstrálja, a fő cél to-
vábbra is a zöldfelületek növelése. 

- Idén az első negyedévben 60 fát ültettünk, ősszel a Mészkő 
parkban további 91-et fogunk. Ezekkel együtt ebben az évben 351 
új fát telepítünk a kerületben. Ezzel párhuzamosan felméretjük a 
Testvérhegyi és a Táborhegyi közparkok faállományát, majd faül-
tetésre alkalmas időben a kiszáradt fákat eltávolítjuk és a helyük-
re újak kerülnek. Jövőre 2000 fa műszeres vizsgálatát végeztetjük 
el, ez alapján jelöljük ki az új telepítési helyszíneket – ismertette az 
eddigi munkálatokat és a közeli terveket a polgármester. Reményét 
fejezte ki, hogy a most üzembehelyezett mohafal figyelemfelkel-
tő működésével és adatszolgáltatásával hozzájárulhat ahhoz, hogy 
Óbuda levegőjének tisztaságára irányítsa a közfigyelmet. 

„Óbuda élenjár a környezet 
káros hatásainak csökkentésében”

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata élenjár a városi környezet káros hatásainak csökken-
tésében. Kifejtette, hogy a III. kerületben számos, a környezet ál-
lapotát javító fejlesztés történt, illetve valósul meg a közeljövő-

ben,  megemlítve a Mészkő utcai park kialakítását, a Margit kór-
ház nemrégiben felszerelt napelem-rendszerét. Kiemelte továbbá 
az Óbudai Egyetem parkjának felújítását és a Derű utcai park fej-
lesztését is. Üdvözölte, hogy Óbuda is csatlakozik azokhoz a vi-
lágvárosokhoz, melyek nyitottak az új gondolatokra és technológi-
ákra. Kiemelte a kormány fejlesztési intézkedéseit is a zöld gazda-
ság fejlesztése, a környezettudatos életmód térnyerése érdekében.

Dénes Honus, a CityTree-t gyártó  Green City Solutions ügyveze-
tője kifejtette, hogy a mohák nemcsak megkötik a szén-dioxidot és 
egyéb káros anyagokat, hanem a saját biomasszájukban hasznosít-
ják azokat. A berendezés három évvel ezelőtti sikeres „premierje” 
után Jénában, Berlinben, Oszlóban, Párizsban, Hong-Kongban és 
Modenában is telepítettek mohafalakat, nagy forgalmú köztereken. 
A légtisztító utcabútor számos tudományos és gazdasági díjat nyert. 

Lenkei Péter, a Levegő Munkacsoport képviselője elmondta: a 
legveszélyesebb környezeti ártalom Magyarországon a légszeny-
nyezés, évente 14 ezer ember veszti idő előtt életét emiatt, ezért 
különösen fontos, hogy figyelem irányuljon a problémára, és a ká-
ros hatások csökkentése megtörténjen. 

Utcabútor 
és innovatív légtisztító

A mohafal egy mobil zöldfal, mely tökéletes életteret nyújt a lég-
tisztító moháknak, melyek megkötik az emberi egészségre veszé-
lyes, levegőben található szennyező anyagokat, a nitrogén-oxido-
kat, a szén-dioxidot és a szálló port. A négy méter magas építmény-
ben 1600 virágládányi moha kapott helyet, melynek vízellátása a 
falon belül megoldott és a szükséges energiát napelemes rendszer 
biztosítja. Ideális esetben a CityTree 275 városi fa légtisztító erejét 
ötvözi, vagyis nagy forgalmú köztereken a növények mellett extra 
levegőtisztítást biztosíthat. A mohafal műszerei folyamatosan mé-
rik és jelzik a berendezés saját teljesítményét, melyet online felüle-
ten lehet majd figyelemmel kísérni.

mohafal és varjúháj
A szemlélő elsőre más növényt, mint kiderült, varjúhájat láthat 

a falon, mely a moha alatta található. A takarónövény véd az UV-
sugárzástól és a közvetlen napfénytől. A fal önellátó, saját öntöző-
rendszere van, ami nemcsak vizet, de tápanyagot is szállít. Télen a 
moha és a rajta lévő, a levegő tisztításáért felelős baktérium is pi-
hen, tavasszal pedig a rájuk rakódott szennyeződések „megemész-
tésével” kezdik az évet. 

A berendezést az önkormányzat saját forrásból, mintegy 20 ezer 
euróért bérli a gyártó cégtől, a fél évig tartó tesztidőszakra. Az 
ilyen jellegű alternatív megoldások ugyan nem helyettesíthetik a 
városban élő fákat, de segíthetnek azokon a területeken, ahol nincs 
lehetőség fák ültetésére.  Ha a mohafal a mérések alapján eredmé-
nyesnek bizonyul, a kerület vezetése mérlegelni fogja az állandó 
telepítés lehetőségét.                                                                    sz. Cs. 

Alternatív megoldás a faültetés mellett

Mohafallal tisztulhat a levegő a Kolosy téren
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Kinevezések 
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által kiírt pályá-
zat eredményeként, a fenntartó javaslatára Balog Zol
tán, az emberi erőforrások minisztere szeptember 1-től 
öt év határozott időre a Szent Margit Kórház gazdasá-
gi igazgatójává Farkas Annát, főigazgatójává pedig dr. 
Badacsonyi Szabolcsot nevezte ki.

Tüdőszűrés ismét a Laktanya utcában 
A tüdőszűrő gép karbantartása befejeződött. Ismét a 
Laktanya utcában várják tüdőszűrésre a lakosságot. 
Rendelési idő: hétfőn 13-tól 19, kedden 7-től 13, szerdán 
13-tól 19, csütörtökön és pénteken 7-től 13 óráig.

Véradások 
A Magyar Vöröskereszt a következő helyszíneken tart 
véradást: szeptember 19-én 10-től 15 óráig az Óbu-
dai Egyetemen.  (Bécsi út 96/b.); szeptember 26-án 
14-től 18 óráig az Óbudai Auchanban (Szentendrei 
út 115.). A regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcím 
kártya és taj-kártya feltétlenül szükséges! 

Szigorított választék az iskolai büfékben
Körlevélben tájékoztatta az iskolaigazgatókat az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma az iskolai büfékben 
árusítható, valamint a tiltott termékekről. Az iskolai bü-
féknek át kell állniuk arra, hogy egészséges ételeket 
áruljanak. A jogszabályokat mindenkinek be kell tarta-
nia, a túlcukrozott, mesterséges adalékanyagokkal el-
látott, a gyerekek fejlődését, egészséges növekedését 
hátrányosan befolyásoló termékek nem árusíthatók. 
Ez azért is fontos, mert minden ötödik kisfiú és negye-
dik kislány már hétévesen túlsúllyal küzd.

A laboratóriumi vizsgálatra törté-
nő jelentkezésben a várakozás 

csökkentése és a gördülékenyebb be-
tegellátás érdekében 2017. október 
2-től az alábbi változásokat vezetik be 
a Szent Margit Rendelőintézet Vörös-
vári úti és Csobánka téri szakrendelő-
jében. 

Előzetes időpontfoglalásra nyílik 
lehetőség a laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzéséhez is: hétköznapokon 7-
18 óra között a +36-21-383-2229-es 
telefonszámon. A Vörösvári úton és 
a Csobánka téren is kihelyeznek a la-
boratóriumi helyiség melletti falra egy 
érintőképernyős sorszámkiadó auto-
mata készüléket.

A laboratóriumi vizsgálatra érke-
zés lépései: 1. Beutaló kiállítása (orvos 
végzi). 2. Időpont foglalása (Ön vagy a 
beutalót kiállító orvos végzi). 3. Meg-
érkezés a foglalt időpontra (kérik 5-10 
perccel korábban érkezzen). 4. Auto-
matán taj-szám megadása (Ön végzi). 
5. Az automata sorszámot ad Önnek. 
6. Sorszám szerint a vizsgálatra behí-
vás, a vizsgálat elvégzése.

Tekintettel arra, hogy az időpont elő-
zetes foglalásával elkerülhető a hosz-

szabb várakozási idő, ezért kérik, hogy 
lehetőség szerint szíveskedjenek idő-
pontot kérni a vizsgálatra. Amennyi-
ben nincs előjegyzett időpontja, ké-
rik, hogy az automata által kiadott sor-
számmal szíveskedjen várakozni. 

Jelentkezés laboratóriumi vizsgálatra
Csökkenhet a várakozási idő 
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Hámori Máté, az Óbudai Danubia Zenekar művé-
szeti vezetője, karmestere augusztus 20-án átve-
hette a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tago-
zat kitüntetést. Ennek apropóján és az előttük ál-
ló évad kapcsán kerestük fel a művészt. Szó volt 
a zenekar Kodály-koncertjeiről, az Ősök ritmusa 
sorozatról, valamint Máté missziójáról, melynek 
középpontjában a fiatalok klasszikus zenei ér-
deklődésének felkeltése áll.

Hámori Máté arra a kérdésünkre, hogy 
mit jelent számára az állami kitünte-

tés, elmondta:
- Meglepett ez az elismerés, és persze 

örültem is neki. Azt gondolom, hogy ez a 
díj az egész Danubia zenekar sikere is, hi-
szen az elmúlt években sikerült valami je-
lentőset létrehoznunk együtt. Én ugyan 
azok közé a szerencsések közé tartozom, 
akik a munkájuk során folyamatosan meg-
kapják a közönség visszajelzését, hiszen 
minden pillanatban szó szerint a hátamban 
érzem sok száz ember pillantását, de sok 
olyan alkotóművész is kapott díjat, aki az 
idő nagy részében önmagára és a dolgozó-
szobájára van utalva. Nekik talán még fon-
tosabb egy ilyen megerősítés.

- Hogyan fogalmazná meg, miben rejlik 
az Óbudai Danubia Zenekar sikerének tit-
ka? Természetesen a művészeti vezető szak-
értelme mellett. 

- Talán abban, hogy minden pillanatban ke-
ressük a közönség „kegyét”, nem mi támasz-
tunk irányukba elvárásokat, hanem próbálunk 
minél összetettebb és izgalmasabb programo-
kat alkotni, amik egyedi módon keltik élet-
re közös szenvedélyünket, a klasszikus ze-
nét. Szeretnénk a saját korunk emberei lenni, 
akik egy időben ugyan több száz évet átölelő, 
mégis örökérvényű igazságot hozunk az em-
bereknek: a művészet igazságát. A formáknak 
azonban rendre meg kell újulniuk, hogy ez az 
örök tartalom a változó divatáramlatok árnyé-
kában is érdekes tudjon maradni.

Az Ősök ritmusa 
a Danubia őszi évadában

Az Ősök ritmusa témakörének szente-
li őszi évadát az Óbudai Danubia Zenekar. 

- Számít az, hogy honnan jövünk?
- Olyan korban, amikor kevéssé tudjuk, 

hogy hová is tartunk, igenis számít. A múl-
tunk mi vagyunk, helyesebben a mi törté-
neteink. Igaz mesék ősi korokból, emberek-
ről, akik úgy hasonlítanak ránk, mint a tükör-
képeink. Az ősök ritmusa ott dobog minden 

szívverésünkben, akár elismerjük ezt, akár 
tagadnánk. Nézzünk hát szembe velük, és így 
magunkkal: kik is voltunk, hogyan váltunk 
emberré, hogyan született meg ez a szép, is-
merős nagyvilág, az ember civilizációja. Hi-
szen a ránk váró út irányát már régen meg-
szabták az ősök lábnyomai. Az Ősök ritmu-
sa bérletsorozat-koncertjeinknek a Zeneaka-
démia ad otthont október 1-jén, október 25-
én, november 24-én és december 14-én. 

- Ugorjunk picit vissza a közelebbi kon-
certekhez, a Kodály-sorozathoz, melyet a 
Budapest Music Centerben (BMC) tarta-
nak. Miért pont Kodály?

- Bartók-Kodály országa, mondják. Na 
persze. A sorrend érdekes. Ilyenek va-
gyunk mi, mindent megmérünk, skatulyá-
zunk, pontozunk, értékelünk. Kodály esze-
rint az örök második. Milyen értelmetlen is 
ez! Hány embert ismerek, aki titkon, súgva, 
rebegve vallja be, hogy azért Kodályt kicsit 
jobban… Ne tessék suttogni, tessék kiabál-
ni! Tessék büszkének lenni! Ha valakié, ak-
kor ez az ország Kodályé elsősorban. Aki 
itt maradt végig, aki felismerte, hogy a ze-
ne mindenkié, de elsősorban: a gyermeke-
ké. Ő ténylegesen megdaloltatott egy egész 
országot, aki a mai zenei világnagyságaink 
útját egyenesre döngölte. Nem igazán ért-
jük még, hogy ki volt ő, és mit köszönhe-
tünk neki. Ötven évet kellett várnia, de talán 
most eljött az ő ideje is. A BMC-ben szep-
tember 23-án, november 11-én és december 
2-án tartjuk Kodály-sorozatunkat. 

a zene mindenkié
- Az előbb említette, hogy a zene minden-

kié, elsősorban a gyermekeké. Miért gon-
dolja így? 

- Az, hogy a zene mindenkié, Kodály gon-
dolata. Én ezt úgy finomítanám, hogy min-
denkinek megvan a saját zenéje, csak nem 
biztos, hogy már megtalálta. Ezen a pon-
ton van nekünk feladatunk: nem gondolom, 
hogy Beethoven vagy Ravel kevésbé lehet-
ne egy mai gyermek „saját” zenéje, mint Fat-
rat vagy a Wellhello. Sőt. Csak ehhez a felis-
meréshez olyan programokat kell elvinni szá-
mukra, amelyek a saját világukból nyitnak aj-
tót ezekhez a klasszikusokhoz. 

- „Tíz éve kezdődött az önkormányzat és 
a zenekar együttműködése. Egy ilyen együt-
tes támogatása kulturális befektetés, raj-
tunk múlik, hogy pár évtized múlva olyan 
emberek járjanak az utcán és éljenek Buda-
pesten, akiknek az életük része a minőségi 
kultúra” – fogalmazott év elején Bús Balázs 
polgármester az évforduló kapcsán. Mit je-
lentett a zenekar számára a helyi segítség?

- Talán nem túlzás azt állítani, hogy szá-
munkra az életet jelenti az önkormányzat 
nagyvonalú támogatása. A kultúra mindig 
drága műfaj, és a befektetés megtérülését ne-
héz a számok nyelvén mérni. Talán megvilá-
gító erejű az a Churchill-anekdota, ami sze-
rint, mikor a világháborús miniszterelnök-
nek azt javasolták, hogy a költségek lefaragá-
sát kezdje a kulturális kiadásokkal, ő ezt vá-
laszolta: akkor miért harcolunk? És tényleg: 
a művészetben, a kultúrában csúcsosodik ki 
mindaz, amit egy nép, egy civilizáció gene-
rációk verítékes munkájával felépített a szá-
zadok során. Végső soron kapu ez önmagunk, 
és a mindenség megértéséhez. Szerencsére 
Óbuda vezetése felismerte ezt, és a kultúrát 
a városrész legmeghatározóbb elemévé tette. 
Ehhez pedig mi is igyekszünk a lehető legtöb-
bet hozzátenni.                  szeberényi Csilla

Közös szenvedélyük a klasszikus zene

„Az ősök ritmusa ott dobog minden szívverésünkben”

IrodalMI CsIllagdélután. Folytatódott Gyimesi László író, költő irodalmi beszél-
gető sorozata a Csillaghegyi Közösségi Házban. Kanizsa József író, költő, irodalom-
szervező volt a vendég szeptember 13-án, aki több mint 55 éve szereplője a hazai iro-
dalmi életnek, harmincegy éve titkára a Krúdy Gyula Irodalmi Körnek, Óbuda rangos iro-
dalmi társaságának. Büszke zalai gyökereire, de ugyanolyan fontosak neki kőbányai és 
óbudai kötődései. Számos elismerés birtokosa, Kőbánya Díszpolgára, a Magyar Kultú-
ra Lovagja. Sok könyve jelent meg, ezekből válogattak az esten, és az érdeklődő közön-
ség megismerkedhetett a közeljövőben megjelenő új művekkel is. 
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Civil fórum a pénzügyi elszámolásokról
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a kerü-
letben működő civil szervezetek tevékenységé-
re, ezért mindennapi működésüket és különböző 
programjaikat anyagilag is támogatja. A támogatott 
szervezetek a közpénzek felhasználásáról tételes 
elszámolást kötelesek benyújtani az önkormány-
zatnak, ezért is tartotta fontosnak a kerület veze-
tése, hogy civil fórumon tájékoztassa az érintette-
ket a pénzügyi elszámolások elkészítésével kap-
csolatban. A megbeszélés, melyet szeptember 4-
én tartottak a polgármesteri hivatal üléstermében, 
rekordszámú szervezet részvételével zajlott.

Nevelőszülőknél elhe-
lyezett gyermekek is-

kolakezdésének megköny-
nyítésére hirdetett gyűjtést 
a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat, a felajánlásokat 
az óbudai máltai játszóte-
rek fogadták.

Fischer Ágoston Óbudai 
Szociális Díj adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a kerület szo-
ciális ágazatában tevékenykedő személyek és szer-
vezetek indítványait várja a 2017-es Fischer Ágoston 
Óbudai Szociális Díj odaítélésére. Az indítványokat 
2017. október 2-án 12 óráig lehet beterjeszteni.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvise-
lő-testületének a Fischer Ágoston Óbudai Szociá-
lis Díj alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló, 32/2005. (IX.6.) rendelete alapján 2017. év-
ben is kiosztásra kerül a Fischer Ágoston Óbudai 
Szociális Díj, amelyhez az önkormányzat várja a la-
kosság és a kerület szociális ágazatában tevékeny-
kedő személyek és szervezetek indítványait.
A rendelet értelmében a díj adományozható mind-
azoknak a természetes személyeknek, csoportok-
nak (szerveze-teknek, intézményeknek), akik kiemel-
kedő tevékeny-ségükkel, vagy életművükkel hozzá-
járultak Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásainak, 
szolgáltatásainak fejlődéséhez, valamint hátrányos 
helyzetű lakosai életminőségének 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.

Az indítvány feltételei
A díjazott személyére a nyilvános felhívás alapján, a fel-
hívásban megjelölt határidő alatt bárki tehet indítványt. 
Az indítványban minimum egy oldal terjedelemben be 
kell mutatni a javasolt személy vagy szervezet Óbuda-
Békásmegyer szociális jóléte érdekében kifejtett tevé-
kenységét, illetve részletezni kell a javaslat indokait. 
Személy illetve szervezet önmaga díjazását nem indít-
ványozhatja. Önkormányzati fenntartású intézmények 
csak indítványozóként vehetnek részt az eljárásban, 
ezen intézményekre tett indítvány érvénytelen. Nem 
részesülhet díjban olyan személy vagy szervezet, 
amely működési engedélyhez kötött tevékenységet a 
szükséges működési engedély hiányában végez.

Az indítvány benyújtásának módja
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. Makai Andreától a 437-8515-ös 
telefonszámon kérhető.Az indítványok beérkezési ha-
tárideje: 2017. október 2. 12 óra.

Tanszereket gyűjtöttek a Máltai játszótereken

Fotók: Antal István
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A Békásmegyeren immár 
hagyományossá vált  Hékás 
Békás méltó lezárása volt 
Óbuda csaknem három hó-
napig tartó nagyszabású 
rendezvénysorozatának, az 
Óbudai Nyár eseményeinek, 
melyek során mintegy 20 
helyszínen, legalább 60 in-
gyenes programon szóra-
kozhatott a közönség az idei 
nyáron. 

Klasszikus és köny-
nyűzenei koncer-

tek, színházi előadá-
sok, kiállítások, szabad-
téri mozielőadások és 
gyermekprogramok so-
rával kedveskedett az 
önkormányzat a közön-
ségnek, s közben nem 
feledkeztek meg arról 
sem, hogy finom fala-
tokból és hűsítő italok-
ból is jusson az esemé-
nyek helyszíneire. 

A Hékás Békás Nyár-
búcsúztató fesztiválon 
augusztus 26-án, idén is 

sokrétű programokon ve-
hettek részt az óbudaiak 
a Csobánka téren. Dél-
előtt és a koradélután ez-
úttal is inkább a csalá-
doké, a gyerekeké volt, 
akik kiélvezhették a Le-

vendula játszóház, a ko-
saras körhinta, a bábau-
tomata nyújtotta élmé-
nyeket. A színpadon a 
Hot Jazz Band gyerek-
koncertjét hallgathatták, 
délután pedig Aracs Esz-

ter Családi Bábszínhá-
zát tekinthették meg. A 
nap további része a fiata-
loké, majd a kevésbé fia-
taloké volt, amikor a The 
Giant’s break bemutató-
ját Molnár György Lyra-

díjas harmonikaművész 
és koncert-zenekara, az-
tán pedig a B52 követte 
a színpadon. 

Az est fénypontja pe-
dig a fiatal zenészekkel 
kiegészült Révész Sán-
dor és Závodi János Pi-
ramis éveket felelevení-
tő, csaknem kétórás kon-
certje volt, ahova nem 
csak Óbudáról, hanem 
a környező települések-
ről és Budapest távolabbi 
kerületeiből is eljöttek az 
érdeklődők. Az esemény 
sikeresen zárta az Óbu-
dai Nyár 2017-es rendez-
vénysorozatát.

B. Z.

Családi nyárbúcsúztató

Fotók: Antal István
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Óvodapedagógusok felvétele
A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet 4 fő óvodape-
dagógusi munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszonyra. A munkavégzés helye: Pais Dezső utca 2.;  Medgyessy Fe
renc utca 1. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályázat elbírá-
lása során előnyt jelent: jártasság kézművességben; hangszer haszná-
lat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szak-
mai önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél másolata; erkölcsi bizonyít-
vány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is), amely 3 hónapnál nem régeb-
bi; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet: postai úton (Cseresz
nyevirág Művészeti Óvoda 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2.); e-mai-
len: medgy-o@kszki.obuda.hu; pais-o@kszki.obuda.hu. A pályázat be-
nyújtásának határideje: október 5.,  illetve fo-lyamatosan az álláshely 
betöltéséig! A pályázat elbí-rálásának határideje: október 9., illetve fo
lyamatosan az álláshely betöltéséig. A munkakör az elbírálást követően, 
azonnal betölthető.

Dajkai állások
A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda és Tagóvodája állást hirdet 2 fő 
dajka munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 1 
fő részmunkaidős, határozatlan időre (Pais Dezső utca. 2.); 1 fő teljes 
munkaidős, határozatlan időre (Medgyessy Ferenc utca. 1.). Foglalkozta-
tás jellege: takarítós dajka. Ellátandó feladatok: takarítói feladatok ellátá-
sa. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló. 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló oklevél má-
solata (középfokú); erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). Pá-
lyázati feltétel: egészségügyi alkalmasság. A pályázat elbírálása során 
előnyt jelent a munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, dajkai, szak-
mai végzettség vagy érettségi. A pályázat kiírója: Cseresznyevirág Mű-
vészeti Óvoda és Tagóvodája 1039  Bp., Pais Dezső utca 2. A pályázatot 
postai úton a fenti címre, vagy e-mailen lehet beadni (pais-o@kszki.obu
da.hu). A pályázat benyújtásának határideje:  szeptember 21. A pályá-
zat elbírálásának határideje:  szeptember 22. A munkakör a pályáztatás 
elbírálását követően, azonnal betölthető.

A miniszter arról is szólt, 
hogy a tudomány, a felsőfo-

kú képzés és az ipar kapcsolatá-
nak erősítése egyszerre szolgál-
ja a termelővállalatok, az okta-
tás és a gazdaság érdekeit. Mint 
mondta: nyernek a közös mun-
kával az egyetemek és előnyös 

az együttműködés az iparválla-
latok számára is, akár az inno-
vációs eredmények alkalmazá-
sát, akár az új tudományos tö-
rekvések elérését célozza a part-
nerség. Mindez kiemelten fontos 
az egyetemi hallgatók számára 
is, akik az együttműködés révén 

korszerű tudáshoz és a munka-
vállaláshoz ma már elengedhe-
tetlen naprakész gyakorlati is-
meretekhez is hozzájutnak. 

- Az Óbudai Egyetem képvi-
seli mindazokat a hagyományo-
kat és büszkélkedhet mindazon 
eredményekkel, amelyek a ma-

gyar felsőoktatást nemzetközi 
összehasonlításban is kiemelke-
dő színvonalúvá teszik – emlé-
keztetett Varga Mihály, aki sze-
rint külön érdeme az intézmény-
nek, hogy a duális képzés kere-
tében már 52 partnerszervezet-
tel működik együtt.                 sz.

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjpályázat 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával az Óbudai 
Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. a 2017/2018. tanévre is kiírja a 
„Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíjpályázatot a III. kerületben lakó 
és tanuló, 7-12. évfolyamra beiratkozott tanulók számára, akik-
nek a 2016/2017-es tanév végén a tanulmányi eredménye elér-
te vagy meghaladta a 4.00 átlagot. Havi 10.000 forint pályáza-
ti támogatásban idén is minimum 25 fő részesülhet 10 hónapon 
keresztül. A pályázat benyújtási határideje: 2017. október 2. A 
pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget. További 
részletek a letölthető pályázati felhívásban és a pályázati adat-
lapon találhatóak. A pályázattal kapcsolatban információ kérhe-
tő Gálházi Tündétől az Óbudai Sport Nonprofit Kft. munkatársá-
tól telefonon: 1/250-1346/13 mellék.

Tehetséggondozó szakkör matematikából
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2017-2018-as tanévben is el-
indítják matematikából az ingyenes tehetséggondozó szakkört 5. 
osztályosoknak. A foglalkozásokat  csütörtökön 14.30-tól 15.30 
óráig tartja Számadó László a gimnáziumban (Nagyszombat utca 
19.). Első foglalkozás: 2017. szeptember 21. A szakkör munkájá-
ba év közben is be lehet kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. 

Tanévnyitó az Óbudai Egyetemen 

Közel 2 milliárd forint kollégiumfejlesztésre
A megújuló és egyre bővülő magyar iparnak minden eddiginél több szak-
emberre van és lesz szüksége – hangsúlyozta Varga Mihály az Óbudai 
Egyetem tanévnyitó ünnepségén, melynek a Művészetek Palotája adott 
otthont szeptember 4-én. A nemzetgazdasági miniszter bejelentette: a kor-
mány 1,8 milliárd forinttal támogatja az intézmény kollégiumfejlesztését.

Fotó: Antal István



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. 

Óbudai sziréna
Évekig körözték 

– Óbudán kapták el
A nyomozók elfogták 
azt a férfit, akit két évig 
köröztek a hatóságok 
csalás és lopás miatt. 
A BRFK célkörözési és 
bűnügyi bevetési osz-
tálya együttműködés-
ben fogta el az 57 éves 
budapesti H. Mártont a 
Hunor utcában augusz-
tus 30-án. Ellene há-
rom elfogatóparancs 
volt érvényben csalás 
és lopás miatt. A férfit a 
III. kerületi Rendőrkapi-
tányságon állították elő. 

autó a síneken
Személyautó ütközött 
villamossal a Bécsi úton 
a pénteki csúcsforga-
lomban augusztus vé-
gén. Az autó a sínpályán 
rekedt, a jármű vezetője 
a kocsiba szorult. A tűz-
oltók több feszítővágó 
berendezéssel kimentet-
ték őt, a járművet csörlő-
vel emelték le a sínekről. 
A balesetben két ember 
megsérült, őket a men-
tők kórházba szállították.

Villanyoszlopnak 
vágódott

Egy autó villanyoszlop-
nak ütközött még au-
gusztus végén, a Bécsi 
úton. Az összeroncso-
lódott jármű vezetőjét a 
tűzoltók feszítővágóval 
szabadították ki.

Tagokat toboroz 
a polgárőrség

Cselekvőképes, büntet-
len előéletű, Óbuda-Bé-
kásmegyer közrendjéért 
és közbiztonságáért té-
rítés nélkül tenni akaró 
felnőtt korú lakosok je-
lentkezését várja tagjai 
sorába a Budapest III. 
kerületi Polgárőr Egye-
sület (Óbudai Polgárőr-
ség). Bővebb felvilágosí-
tás a polgaror.obuda@
gmail.com e-mail címen, 
vagy a 30/621-6088-as 
telefonszámon.

Iskolakezdéskor, szeptem-
berben a gyerekekre intenzí-
vebben kell figyelnie a köz-
úti közlekedés valamennyi 
résztvevőjének. A vakáció-
ról visszatérő, felszabadult 
gyerekek veszélyérzete 
ilyenkor kisebb az átlagos-
nál, ráadásul a belterületi 
utak hirtelen zsúfolttá válá-
sa tovább fokozza a ve-
szélyt, ez különösen az is-
kolák környékére igaz.

A z átlagosnál jóval 
nagyobb figyelmet 

kell fordítania a közle-
kedés valamennyi részt-
vevőjének (gépjárműve-
zetők, gyalogosok, ke-
rékpárosok) a gyerekek-
re ősztől. A gyalogosbal-
esetek fő oka elsősorban 
a tiltott helyen és a tilos 
jelzésen való áthaladás. 
Sok baleset adódik ab-
ból, hogy a gyerekek ál-
ló járművek mögül kellő 
körültekintés nélkül pró-
bálnak áthaladni az út-
testen. Baleseti veszé-
lyeztetettségük 7 és 8 

óra között az is-
kolába menet, il-
letve 16 és 17 óra 
között, amikor 
az iskolából ha-
zasietnek a leg-
nagyobb. 

Az esetleges 
balesetek elkerü-
lése érdekében el-
sősorban a szülők 
feladata felkészí-
teni gyermekei-
ket a közúti köz-
lekedés szabálya-
ira, valamint veszélyei-
re. Célszerű elmondani 
nekik, hogy mikor lép-
het a gyalogos az úttestre, 
vagy mit jelent az elsőbb-
ség fogalma. Amikor a 
gyermek egyedül, szü-
lői felügyelet nélkül jár 
iskolába, ajánlott meg-
mutatni a tömegközleke-
dési járművek megálló-
helyét, illetve azt, hogy 
hol lehet átkelni az útke-
reszteződésben. Érdemes 
olyan útvonalat választa-
ni, ahol minimális a bal-
eseti kockázat. Ezt akkor 

is meg kell tenni, ha hosz-
szabb az út, néhány plusz 
perc gyaloglás megéri a 
nagyobb biztonságot!

Szeptemberben fokozott 
demonstratív rendőri jelen-
létet biztosítanak a tanítás 
kezdetén és végén, melybe 
országosan bevonják a fel-
készített önkéntes diákokat 

és a közterület-felügyelet 
munkatársait. Emellett mi 
is tegyük meg a tőlünk el-
várhatót és fordítsunk kel-
lő figyelmet a közlekedés-
ben minden eshetőségre, 
illetve legyünk türelme-
sek, valamint előre szá-
moljunk a megnövekedett 
utazási idővel. 

Tanévnyitó a közlekedésben

Vigyázó szemek az iskoláknál

A Vörösvári út kifelé vezető oldalán autóval ütközött egy 
CAF-villamos a Flórián térnél szeptember 8-án. A fotó tanú-
sága szerint ráadásul egy olyan szakaszon, ahol terelőszi-
get választja el a villamospályát az úttól, majd egy gyalog-
átkelőhely és egy kereszteződés következik, de ott nem le-
het balra kanyarodni. Ketten sérültek meg, a tömegközleke-
dés órákig állt. Budapesten az elmúlt hetekben többször 
hajtottak autók villamosok elé más vonalakon is

Villamossal ütközött

Fotók: Antal István

Ne várja meg, 
míg a tűzoltók mennek ki önhöz!

A katasztrófavédelem egész évben ellenőrzi, meny-
nyire tartják be a társasházakban a tűzvédelmi elő-
írásokat. Szeptember 18-20. között 10-től 16 órá-
ig háromnapos akció keretében minden lakástulaj-
donos, bérlő, közös képviselő, lakásszövetkezeti tag 
és érdeklődő számára lehetőség nyílik arra, hogy 
közvetlenül forduljon a katasztrófavédelemhez a tár-
sasházak tűzvédelmével kapcsolatos kérdéseivel.
Óbudán, az Észak-Budai Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltségen (I-II-III-XII. kerület), a Vihar utca 3. 
szám alatt várják az érdeklődőket a nyílt napokon.
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A Közösségi Kertek Éjsza-
káján, szeptember 2-án a 
Békási Kertben gyerekprog-
ramokkal és közös szalon-
nasütéssel várták az érdek-
lődőket.

A közösségi kertek 
olyan apró oázisok 

a nagyváros sivatagá-
ban, amik nem csak az 
ott kertészkedőknek sze-
reznek sok örömet, de a 
környékre is jó hatással 
vannak. Láthatatlanul is, 
de javítják a levegőt, sőt 
le is hűthetik azt, növelik 
a biodiverzitást. Ezek-
be az apró, olykor rejtett 
kertek életébe lehetett 

bekukucskálni szeptem-
ber 2-án.

A kertek idén is válto-
zatos programokkal ké-
szültek: volt koncert, pe-
tanque bajnokság, ke-
menceavató buli, kézmű-
ves program, növényfel-
ismerő játék, közös fő-
zés. Várták a kisebb és 
nagyobb gyerekeket is, 
szinte minden kertben tar-
tottak valamilyen  külön 
programot nekik. A szer-
vezők hulladékcsökken-
tő kampányt is indítottak: 
aki tudott, saját tányérral, 
pohárral érkezett, így mi-
nimalizálni lehetett a sze-
metet az eseményen.

egy éjszaka a közösségi kertekben

LEjÁrT A TürELMI IDő: BírSÁg A pArLAgFűérT. Aki eddig 
nem irtotta a parlagfüvet a tulajdonában lévő ingatlanon, bírságra 
számíthat. A készenléti rendőrség helikopteres egységeivel megkez-
dődött a területek légi felderítése, melynek során több százezer hek-
tárnyi területet tekintenek át a magasból. Az ellenőrzéssel kiegészítik 
a földi felderítést. Azokon a földeken, melyeken a jogszabályi elő-
írások ellenére nem történt meg a parlagfű-mentesítés, a hatóság 
közérdekű védekezést rendel el. A gondatlan földhasználót 15 ezer-
től  5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírsággal sújthatják. 

Takarítsuk ki Óbudát!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelten fontos fel-
adatának tartja környezetünk, a kerület közterületeinek tisztán 
tartását. Ez a törekvés azonban csak a lakosság együttműkö-
désével és támogatásával valósulhat meg. 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017. október 
16-tól 29-ig őszi takarítási kampányt szervez.
A takarítási kampányhoz bárki csatlakozhat, aki szemétsze-
déssel, a zöldhulladék összegyűjtésével aktívan részt kíván 
venni közvetlen lakókörnyezetének tisztábbá tételében.
A takarítási akcióban bármikor részt lehet venni október 16. 
és 29. között. Az akcióhoz csatlakozók maguk választhatják ki 
azt a kerületben lévő közterületet, ahol takarítani szeretnének. 
Az önkormányzat szemétgyűjtő és zöldhulladék-gyűjtő zsákok 
biztosításával segíti a takarításban résztvevő közösségeket, a 
legalább 5 magánszemélyből álló csoportokat. 
Kérjük a III. kerületi polgárokat, lakóközösségeket, civil szer-
vezeteket, intézményeket, gazdasági társaságokat, hogy csat-
lakozzanak a takarítási kampányhoz!
Takarítsuk ki együtt a III. kerületet és őrizzük meg tisztaságát!
Kérjük, részvételi szándékukat a takarítási helyszín és a részt-
vevők számának megadásával a zoldobuda@obuda.hu e-
mail címen jelezzék legkésőbb október 6-ig.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Fotók: Antal István
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Mozgalmas időszakot tudhat maga mö-
gött Szandi, akivel néhány évvel ezelőtt 
már készítettünk interjút. Most arról kér-
deztük, mivel töltötte a nyári hónapokat?

A z énekesnő elmondta: a renge-
teg fellépés mellett is sokat tu-

dott együtt lenni a család. Annak el-
lenére, hogy már a legkisebb gyer-
mekük is elmúlt 11 éves, örömmel 
vannak velük a mindennapokban. - 
Amíg ez így van, boldogan visszük 
magunkkal őket, amikor pihenünk 
valahol. Idén is eltöltöttünk pár na-
pot Zalakaroson,  Kecskeméten zár-
tuk a nyarat. A fellépésekre termé-
szetesen nem jönnek velünk, hiszen 
akkor nem tudnánk a feladatunk-
ra koncentrálni. De júliusban, ami-
kor Torontóban a magyar fesztivá-
lon énekeltem, örömmel nézték végig 
a koncertet az első sorból, sőt Blan-
ka lányommal még duettet is énekel-
tem. A fennmaradó napokban pedig 
ellátogattunk a Niagara vízeséshez, 
és megnéztük a híres CN Towert is. 
Az otthonunkat pedig igyekeztünk 
úgy kialakítani, hogy mindannyian 
jól érezzük magunkat. Nyáron a kert 
és a terasz is megtelik élettel! 

- A vizes vb megnyitógáláján való szerep-
lés után Csabi fiatok a minap újra színpad-
ra állt a Nagyidai cigányok című produk-
cióban. Lehet, hogy hozzád hasonlóan ő is 
színpadra termett? 

- Most kezdte a második évet az Expe-
riDance Táncakadémián, ahol rendkívül 
jól érzi magát. Az ide járó fiúkat és lányo-
kat összeköti közös szenvedélyük, a tánc. 
Egyelőre úgy látom, három gyermekünk 
közül Csabi az, akit vonz a színpad.

- A gyerekek most hány évesek, melyik is-
kolába járnak?

- Mindhárman az Ó-békásmegyeri Mus-
tármag Keresztény Óvodába jártak és aztán 
a Szent József Általános Iskolába mentek to-

vább. Tősgyökeres óbudaiként tanulmányai-
kat is a környéken folytatják. Blanka lányunk 
17 éves és most kezdte a harmadik évet a Kő-
rösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Gimnázi-
umban. Domonkos nyáron lett 15, ő ez év-
től a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Gimná-
ziumban koptatja a padokat. Csabi pedig 11 
éves és most lett ötödikes. 

- Sok ünnepet tartottatok mostanában: há-
zassági évfordulót, születésnapokat. Még a 
család kedvencének is készítettél tortát, amint 
arról a facebook-oldalad is tanúskodik. 

- Nagyon szeretek különlegesebbnél külön-
legesebb, személyre szóló tortákat készíteni. 
Ez a hobbim, ez az, ami teljesen kikapcsol. A 
legszebb pillanat számomra mindig az, ami-
kor látom az ünnepelt arcán az örömöt, amikor 

először megpillantja a neki szánt édes kre-
álmányt. Szeretjük megélni az ünnepeket és 
megbecsülni az együtt töltött percek mind-
egyikét. 

- A tévénézők az elmúlt hetekben láthat-
tak egy humoros vetélkedőműsorban is, 
ahol megütöttétek a főnyereményt. Sze-
retsz játszani? 

- Jó móka volt részt venni ebben a mű-
sorban. Egy felnőtt ember életében sokszor 
vannak nehéz helyzetek, olyan feladatok 
akár szakmailag, akár szülőként vagy egyéb 
más területen, amikor valóban komolyan 
kell gondolkodni. Azonban időnként egy 
kicsit jólesik az életet játékosan felfogni és 
szükség van arra, hogy ki tudjuk kapcsolni 
a folyton azon zakatoló agyunkat, hogyan is 
oldjuk meg a családdal vagy munkával kap-
csolatos teendőket. A laza helyzetekben sok-
szor egészen infantilissá is tudok válni. 

- Bár már készítettünk veled interjút jó 
néhány évvel ezelőtt, mondj nekünk né-
hány szót arról: mióta laktok itt? Miért 
szerettek itt élni? 

- Én hároméves voltam, amikor a békás-
megyeri lakótelepre költöztünk, így itt nőt-
tem fel. Csodálatos és vidám gyermekko-
rom volt. 13 évesen a karrierem is innen in-
dult. Aztán 18 éves koromtól pár évre, idé-

zőjelben szólva hűtlen lettem Óbudához, mert 
beköltöztem a belvárosba, Csabihoz. De a szí-
vem visszahúzott és már együtt építkeztünk 
Óbudán. Ide született mindhárom gyerme-
künk. Nagyon szeretünk itt élni, nem is tudjuk 
elképzelni máshol az életünket! Mára Csabi, 
a férjem is annyira megszerette Óbudát, hogy 
ő is teljes mértékben az otthonának érzi. Is-
merünk minden utcát, minden teret, mint a te-
nyerünket és a környéken élő emberekkel van 
egy csodálatos összetartás-érzésünk. 

Szandi beszélgetésünk végén elmondta: 
nagyon „sűrű” volt a nyaruk, és mozgal-
masan telik számukra a szeptember is. Ez-
után tudnak majd egy kicsit pihenni, hiszen 
szükségük is van a feltöltődésre az újabb 
feladatok előtt.                                   sz. Cs. 

Szandi ősszel is tovább pörög

„A hobbim, hogy édes kreálmányokat készítsek”

A Sziget főszervezője csaknem húsz 
éve gyűjti kortársai alkotásait, és 
mára mintegy 250 műből álló kollek-
ciót tudhat magáénak, melyek ottho-
na és irodája falait borítják. A gyűjte-
ményből nyílt válogatás-kiállítás 
Napkitörés címmel  az Esernyős Ga-
lériában szeptember 5-én.

A tárlatot efZámbó István 
nyitotta meg. A galériá-

ban megtekinthető gyűjteményt 
a kezdetektől leginkább a ze-
ne határozta meg: Gerendai Ká-
roly szereti a képek alkotóit és 
munkáikat. efZámbó István, 
feLugossy László, Wahorn And-
rás, Ádám Zoltán, Bada Da-

da, Gerhes Gábor, Nádler Ist-
ván, Bukta Imre, Fehér László, 
El Kazovszkij, Mulasics László, 
drMáriás, Nagy Kriszta Teres-
kova, Tarr Hajnalka, Soós Nó-
ra, Swierkiewicz Róbert, Vár-
nai Gyula művei adják a gyűj-
temény alapját. Szerepel benne 
egy-egy alkotással a Franciaor-
szágban élő aatoth franyo, va-
lamint Gerendai által jótékony-
sági árveréseken vásárolt – pél-
dául a Bátor tábor vagy egyéb 
szervezetek javára zajló aukción 
– művek. (A kiállítás október 1-
ig tekinthető meg.)                     sz

Napkitörés – válogatás Gerendai gyűjteményéből

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Nyitott 
Templomok Napja
Fennállásának 30. évfor-
dulója alkalmából a csil-
laghegyi Boldog Özséb 
Templom jubileumi ese-
ményei közt csatlako-
zik a Nyitott Templo mok 
Napja prog ram so rozat-
hoz. A szep tember 16-
án 18 órakor kezdődő 
ünnepi gitáros szentmi-
sét követően kitárják a 
kapukat, 20-tól 24 órá-
ig ifjúsági zenés áhítatot 
tartanak. 

Konfirmációs 
tanfolyam 

A legalább hetedik osz-
tályt elkezdő gyerekek/fia-
talok számára indul szep-
tembertől konfirmációs 
tanfolyam a Csillaghegyi 
Református templomban 
(Vörösmarty utca 2.) Kü-
lön csoportban felnőttek-
nek is hirdetnek kereszte-
lési és konfirmációs előké-
szítőt. Jelentkezni a gyüle-
kezet honlapján lehet, ahol 
bővebb tájékoztatás is ta-
lálható: www.csillaghegy.
honlap.parokia.hu

Óbudára kerül 
a Gulág-szobor

A Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok emlék-
műve Óbudára kerül,  a 
tervek szerint 2018-ban 
avatják fel. A feke-
te gránitburkolatú obe-
liszk 14 méter magas 
lesz, az áldozatokra sti-
lizált szögesdrótok em-
lékeztetnek majd. 

„Családom a bázisom” – volt a mottója az óbudai Szaléziaknál tartott nyári napközis tábornak, 
melyen általános iskolás diákok vettek részt. A programban játék, sport, kézműves foglalko-
zás, imádság, séta, kirándulás,  tánc, strandolás, vízi akadályverseny és sok kaland szerepelt

Nyári Oratórium a Szaléziaknál

Német nemzetiségi napot 
rendeznek az Óbuda-Hegy-
vidék Szentháromság Plé-
bánián (Vörösvári út 110.) 
szeptember 30-án az Óbu-
dai Piknik – X. Civil és Nem-
zetiségi Napon.  

P rogram: 10 órától a 
gyerekeknek a temp-

lom kertjében és a Szent 
Ágoston teremben: „Ki 
tud többet Óbudáról?” cí-
mű vetélkedő, ügyességi 
játékok, rajzverseny. Egész 
nap a templomban az 
óbuda-békásmegyeri né-
met nemzetiség életét be-
mutató kiállítás  32 tabló-
val; a templomkertben jó 

együtt lenni: beszélgeté-
sek, játékok (pingpong, 
csocsó, kártya, sakk). 
Ebédre bográcsban főtt 
sváb káposzta. Kórusta-
lálkozó 16.30 órától a 
templomban: fellép a 
nyergesújfalui Német 
Nemzetiségi Énekkar, a 
Braunhaxler Dalkör,  a 

plébánia Nádasi Alfonz 
kórusa. Szentmise 18  
órakor, sváb batyus szü-
reti bál a templomkertben 
19 órától (rossz idő esetén 
a plébánia közösségi ter-
mében). Közreműködik 
Zwickli Mihály fúvós ze-
nekara. 

(A belépés ingyenes.)

Német nap a Vörösvári úti plébánián

A Jézus Szíve (Filo-
xéra) Kápolna bú-

csúnapját szeptember 3-
án rendezték. Az ünnepi 
szentmisét Bajzáth Fe-
renc, az Óbuda-Hegyvi-
déki Szentháromság Plé-
bániatemplom plébáno-
sa celebrálta. Közremű-
ködött Ötvös Csilla, a 
Magyar Állami Opera-
ház magánénekese és a 
Braunhaxler Dalkör. A 

szentmise után a kápolna 
kertjében agapéra és ba-
ráti beszélgetésre hívták 
a jelenlévőket. 

Az eseményen részt 
vett Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képviselő, 
aki köszöntött egy helyi 
házaspárt abból az alka-
lomból, hogy megújítot-
ták a 12 évvel ezelőtti es-
küjüket. 

Búcsúnap agapéval
A szeptember 16-ai Nyitott 
Templomok Napjától kez-
dődően szeptember 24-ig 
tartják meg idén az Ars 
Sacra Fesztivált. 

Évről évre önkénte-
sen csatlakoznak az 

Ars Sacra Fesztiválhoz 
Magyarország legna-
gyobb múzeumai, kul-
turális központjai, szá-
mos galéria és művész. 
A fesztivál programjait, 
a keretében megvalósu-
ló képző- és iparművé-
szeti kiállításokat, kü-
lönböző műfajú koncer-
teket, színházi és iro-
dalmi előadásokat, tár-

latvezetéseket, gyerek-
programokat ingyene-
sen látogathatja a nagy-
közönség. 

Az eseménysorozat 
egyik első rendezvényei 
között szerepelt Ugray 
György (1908-1971) 
szobrászművész Er-
délytől Vatikánig című 
emlékkiállítása, ame-
lyet már szeptember 13-
án megnyitottak a Pest-
szentimrei Közösségi 
Házban. A tárlat szep-
tember 28-ig tekinthető 
meg a közösségi házban. 
(Az Ars Sacra Fesztivál 
óbudai programjai a 22. 
oldalon.)

Koszorúzással emlé-
keztek Czetz János 

honvédtábornok halálá-
nak évfordulójára szep-
tember 6-án a róla elne-
vezett utca sarkán elhe-
lyezett márványtáblánál 
Csillaghegyen. Az em-
lékezés virágait a Ma-
gyar Hadtudományi Tár-

saság, az Argentin Köz-
társaság Nagykövetsége, 
az Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat, és Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának képvisele-
té ben Theisz Bálint ka-
binetvezető és Borbély 
Rita főtanácsadó helyez-
te el.

Erdélytől Vatikánig

Czetz Jánosra emlékeztek

Fotók: Benkő Vivien Cher
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Hamarosan egy lakópark há-
zai állnak azon a területen, 
ahol a Budapesti Történeti 
Múzeum (BTM) munkatársai 
idén januártól folyamatos 
feltáró munkálatokat végez-
nek. Az eddigi ásatások so-
rán rézkori, kelta és római 
kori maradványok is előke-
rültek. A 3500 éves szövő-
széknehezékek, a kelta 
üvegkarperecek és a római 
kori viseleti tárgyak Csillag-
hegy sokszínű és izgalmas 
történetéről mesélnek. 

Év elején, a Forest Hill 
lakópark építési mun-

kálataival párhuzamosan 
haladó régészeti kutatá-
sok bizonyították, hogy a 
terület már több ezer éve 
is lakott volt, illetve hogy 
az ember három külön-
böző korszakban telepe-
dett itt meg. A legkorábbi 
Krisztus előtt 3500 körüli 
rézkori közösség életvite-
lére bizonyítékot szolgál-
tat egyebek mellett egy 
vesszőfonatos, agyaggal 
tapasztott ház omladéká-
nak részlete. 

Áldozati rítusok
vörös okker morzsák

- A feltárás során olyan 
eredeti helyzetben lé-

vő tárgyakat is találtunk, 
amelyek az egykoron itt 
állt épület berendezésé-
nek részei lehettek. Ilye-
nek a nagyméretű cse-
répedények, hombárok, 
szövőszéknehezékek és 
orsógombok – mond-
ta Kraus Dávid, a BTM 
ős- és népvándorlás ko-
ri főosztályának régésze. 
A kutatók áldozati gödröt 
is találtak, nagy mennyi-
ségű állatcsonttal. A ritu-
álisan összetört tál és vö-
rös okker morzsák tár-
ják elénk az egykori rítus 
elemeit. 

Kelták 
a vaskor végén
Az építmények egy ré-

sze alapján arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy a vas-
kor végén (körülbelül a 
Krisztus előtti és a Krisz-
tus utáni első század kö-
zött) kelta lakosság népe-
sítette be a területet. A fé-
lig földbeásott házak és a 
gödrök gazdag leletanya-
got rejtettek. A cserép-
edény-töredékek mellett 
étkezési hulladék, orsó-
karikák, fenő- és őrlőkö-
vek, agyagnehezékek, ki-
sebb vastárgyak kerültek 
elő. A korabeli viseletre 

utal két töredékes üveg-
karperec, egy ruhakap-
csoló tű és egy bronzfi-
bula tűje. 

Játékos kedvű 
rómaiak

Az építési terület leg-
magasabb szintjén egy 
római kori épület omla-
déka is előkerült. Itt kő-
alapozású, vályogtéglák-
ból épült és tetőcserép-
pel fedett épület állha-
tott, a talált mozaikkoc-
kák alapján akár moza-
ikpadlóval is rendelkez-
hetett. A faszenes, égett 

foltok arra utalnak, hogy 
a ház tűzvészben pusz-
tult el.

 - Az itt talált leletek 
részben személyes vi-
seleti tárgyak, például 
bronz ruhakapcsoló tű, 
pikkelypáncél töredékek, 
hajtűk, illetve konyhai 
edények és étkészletek 
darabjai. Nagy számban 
kerültek elő úgynevezett 
terra sigillaták, vörös cse-
répedények. De üvegtá-
lak, poharak és illatsze-
res palackok töredékei is 
napvilágot láttak – mond-
ta Némethné dr. Fényes 

Gabriella, a BTM Aquin-
cumi Múzeumának régé-
sze. - Az itt lakók játé-
kos kedvére csont dobó-
kocka, játékzseton és kis 
bronzcsengő utal. A le-
letek összességükben ar-
ra utalnak, hogy a római 
korban itt élők módosak 
voltak, és igényes életvi-
telt folytattak. 

A leletek restaurálás 
után az Aquincumi Mú-
zeum gyűjteményébe ke-
rülnek, a legszebb dara-
bok az intézmény kiállí-
tásain is láthatók lesznek. 

sz. Cs. 

Már hatezer éve is éltek az épülő csillaghegyi  lakópark helyén

Üvegtálak, poharak, illatszeres palackok a föld mélyéből

A Magyar Olimpiai és Sport-
múzeum „Egy Római-parti 
csónakházban…” című kiál-
lításának szakmai bemuta-
tóját augusztus 31-én tartot-
ták a Bíbic csónakházban. 
Számos érdekességgel vár-
ják a Római-part történetére 
kíváncsi látogatókat. 

A z időszaki kiállí-
tás végigvezet a 

partszakasz vízi életé-
nek történetén, a római 
kortól kezdve napjain-
kig, különös tekintet-
tel az elmúlt száz év so-
rán kialakult pezsgő kö-
zösségi életre. Az érdek-
lődők megismerhetik en-
nek a különleges atmosz-
férának olyan jellegzetes 
színtereit, mint a csónak-
házak, szabad strandok, 
kosaras uszodák és han-
gulatos kisvendéglők. A 

tárlat bepillantást enged 
a magyar vízi sport nagy 
pillanataiba és bemutat-
ja a kiemelkedő magyar 
sporteredményeket.

Dr. Szabó Lajos szak-
mai bemutatójában ki-
tekintést nyújtott a terü-
let történeti, sporttörténeti 
alakulására. A látogatók-
kal folytatott jóízű beszél-
getés során felelevened-
tek személyes emlékek 
is. A bemutató vendégei 
voltak az egykori Podo-
letz csónakház tulajdono-
sának leszármazottai, va-
lamint Balogh Anikó, Eu-
rópa-bajnoki bronzérmes 
kajakos, akik szívügyük-
nek tekintik a sportág ha-
gyományainak ápolását.

Aki nem szeretne le-
maradni erről az egye-

dülálló kiállításról, októ-
ber 1-ig még megtekint-
heti ingyenesen a Bíbic 
csónakházban, a Római-

parton. Családok, érdek-
lődő csoportok és iskolai 
osztályok látogatását is 
várja a tárlatvezető.

Helyszín: a volt Bí-
bic II. csónakház épüle-
te,  Római-part 26. A ki-
állítás hétfő kivételével, 
13 és 20 óra között láto-
gatható.

A Római-part története a csónakházban

Fotó: Antal István
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sor-
szám

Helyiség címe 
és száma

Helyi-
ség alap-
terület  

(m2)

Bérleti időszak Tevékenység tárgya

a bérleti díj alsó 
határa ahonnan a 
licitlépcső indul /

hó/Ft+áfa

Pályáza-
ti biztosíték 

összege
/Ft/

Profilkö-
töttség

Bérleti időszak 
kezdete

1 Csobánka tér 6. (Fsz 
03/c) 12 H-P 7:00-20:00 gyógycipők méretvétele 67 000 200 000 nincs 2018.01.01

2
Csobánka tér 6. (Fsz. 
70.sz.szoba és 70/a.

sz.szoba;          
20,1 H-P 7:00-20:00 gyógyászati segédeszköz for-

galmazás 74 000 140 000 nincs 2018.01.01

3 Csobánka tér 6. 
(Fsz.71) 20,8 H-P 7: 00-20.00 büfé 80.000 160 000 nincs 2017.11.01

4 Csobánka tér 6. 
(Fsz.71) 21 H-P 7:00-20:00 optikai szaküzlet 114 400 300 000 nincs 2018.01.01

5. Csobánka tér 6. 
(II. 6.) 19,8 H-P 8:00-20:00 egészségügyi szolgáltatás 35 000 100 000 nincs 2018.01.01

6. Vörösvári út 88-96. 
(alagsor) 18  H-P 8:00-20:00      egészségügyi szolgáltatás 31 200 50 000 nincs 2018.01.01

7. Vörösvári út 88-96. 
(Fsz.18) 2 H-P: 8:00-16:00 könyvárusítás 35 000 100 000 van 2018.01.01

8. Vörösvári út 88-96. 
(Fsz. 6. sz. szoba) 25,37 K: 16:00-20:00 egészségügyi szolgáltatás 8 000 16 000 van 2018.01.01

9. Vörösvári út 88-96. 
(Fsz.18 ) 25,6 P: 14:00-17:00 gyógycipő méretvétel 40 100 100 000 nincs 2018.01.01

10. Vörösvári út 88-96. 
(Fsz.21) 22 H-P: 6:30-17:30 élelmiszer kiskereskedelem, 

vendéglátás (büfé) 125 000 400 000 van 2018.01.01

11. Vörösvári út 88-96. 
(Fsz.5ab) 58 H-P 7:00-20:00 audiológiai, gyógyászatisegé-

de. forgalmazás 350 000 1 000 000 nincs 2018.01.01

12. Vörösvári út 88-96. 
(Fsz.22) 20 H-P 7:00-20:00 gyógyászati segédeszköz for-

galmazás 200 000 500 000 nincs 2018.01.01

13. Vörösvári út 88-96. 
(Fsz. 23) 20 H-P 7:00-20:00 optikai szaküzlet 250 000 Ft 750 000 nincs 2018.01.01

14. Vörösvári út 88-96. (I. 
em 118.sz. szoba) 18

H: 8:00-14:00 SZ: 
8:00-20:00 P: 8:00-

18:00

egészségügyi szolgáltatás, 
gyógycipő méretvétel 120 000 Ft 240 000 nincs 2018.01.01

15. Vörösvári út 88-96. 
(II.em) 1 H-P 7:00-20:00 hírlapárusító automata (1db) 15 000 Ft 30 000 van 2018.01.01

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
HELyIsÉgBÉrLETrE

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és 
az Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
(1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.) között 2016. no-
vember 16-án létrejött megállapodás, valamint az Ön-
kormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 17/2014. (VI. 2.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonren-
delet) 12. §-a alapján 
Az Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
(a továbbiakban: Bérbeadó) ajánlati felhívást hirdet az 
Önkormányzat tulajdonában álló

a) a 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. szám alatti 
17005/62 hrsz.-ú ingatlan;
b) a 1039 Budapest, Csobánka tér 6. szám alatti 
2321/149. hrsz.-ú ingatlan;
c) a 1033 Budapest, Laktanya út 1. hrsz 8351/1. szám 
alatti ingatlan
jelen felhívás mellékletben meghatározott helyiségei-
nek mellékletben megjelölt időponttól kezdődő hatá-
rozott (1-3 év) időre történő bérbeadására.

I. BÉRBEADANDÓ HELYISÉGEK LISTÁJA
A bérbeadandó helyiségek előzetes megtekintésére 
2017. 09. 18. napján lehetőség nyílik azoknak, aki(k) 
ezirányú szándékukat legkésőbb 2017. 09. 18. napjáig 
jelezték a Bérbeadó felé.

A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
az ajánlatokat kizárólag írásban, zárt, roncsolás 
mentes borítékban, személyesen lehet benyújtani.
az ajánlatok benyújtásának helye: 1039 Budapest, 
Csobánka tér 6. 2/10. 
az ajánlat benyújtásának határideje 2017. szep-
tember 20. napján 15 óra.
A részletes ajánlattételi feltételeket tartalmazó ajánlat-
tételi felhívás, továbbá a kötelezően alkalmazandó a le-
tölthető pályázati nyomtatványok megtekinthetők: a 
www.obresz.hu url. című honlapon.

Dr. Baraczka Mariann
ügyvezető igazgató

Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Álláspályázatok 
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglal-

koztatási Központ  (Benedek Elek utca 1-
3.) a következő álláshirdetéseket teszi köz-
zé: 1 fő terápiás munkatárs teljes munka-
idős munkakör betöltésére határozott idő-
re, 2018. szeptember 30-ig. A munkavég-
zés helye: Óbudai Rehabilitációs és Fog-
lalkoztatási Központ Benedek Elek utca 
1-3., Fogyatékosok Nappali Otthona. Pá-
lyázati feltétel: felsőfokú gyógypedagógi-
ai vagy szociális szakképzettség az 1/2000. 
SzCsM. (I.7.) Korm. rendelet 3. sz. mellék-
lete szerint. A pályázat benyújtásához szük-
séges okmányok: részletes, fényképpel el-
látott önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget 
igazoló okiratok másolata. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2017. szeptember 
30. A munkakör legkorábban a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. Il-

letmény, juttatások: az 1992. évi, XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Előnyt 
jelent fogyatékos ellátásban szerzett mun-
katapasztalat. a pályázat benyújtásának 
módja: e-mailen: titkarsag@obudairehab.
hu, személyesen vagy postai úton: Óbudai 
Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ, 
1033 Bp., Benedek Elek utca 1-3., minden 
esetben elérhetőség megjelölésével. Továb-
bi információ munkaidőben a 388-7530-as 
telefonszámon.

• 1 fő személyi segítő teljes munkaidős 
munkakör betöltésére határozatlan idő-
re. A munkavégzés helye: Óbudai Reha-
bilitációs és Foglalkoztatási Központ, Be-
nedek Elek utca 1-3., Támogató Szolgá-
lat. Pályázati feltétel: szociális gondo-
zó ápoló, általános ápoló vagy szociális 
szakgondozó szakképzettség az 1/2000. 
SzCsM. (I.7.) Korm. rendelet 3. sz. mel-
léklete szerint. A pályázat benyújtásához 

szükséges okmányok: részletes, fénykép-
pel ellátott önéletrajz; 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai vég-
zettséget igazoló okiratok másolata. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2017.  
szeptember 30. A munkakör legkorábban 
a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. Illetmény, juttatások: az 
1992. évi, XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. Előnyt jelent fogyatékos el-
látásban szerzett munkatapasztalat. a pá-
lyázat benyújtásának módja: e-mailen: 
titkarsag@obudairehab.hu, személyesen 
vagy postai úton: Óbudai Rehabilitációs 
és Foglalkoztatási Központ, 1033 Bp., Be-
nedek Elek utca 1-3., minden esetben elér-
hetőség megjelölésével. További informá-
ció munkaidőben a 388-7530-as telefon-
számon. 

A munkáltatóval kapcsolatban tájékozód-
hat a www.obudairehab.hu honlapon.
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Szol gál ta tás
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
par ketta lerakás, -javítás, -csiszolás, csem-
pézés, villanyszerelés, vízszerelés, kőműves 
munkák garanciával. Tel.: 202-2505; 06-30-
251-3800. Halász Tibor
 REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁ-
LÓ, NAPELLENZŐ, stb. szerelése garan-
ciával kerületi redőnyös. Ajándék szúnyoghá-
ló minden megrendeléshez!!! Tel.: 06(70)341-
9489, 06(20)341-0043
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak: (Ingyenes kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921,06-20-972-5032
 Kőműves munkák, burkolat javítás, jár-
dák, kerítések készítése, javítása, térkövezés. 
06-30-341-3423
 Redőnyszerelés javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor Tel.: 06-20-321-
0601
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap cse-
re, ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70)544-
4050 

 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150

 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 ZÁRSZERVIZ ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-9021- EL-
MŰ által minősített vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347. 403-
9357, 06(30)589-7542

 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-
LAKDOKTOR.HU. 23 éve vállalom kedve-
ző árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé-
sét, szigetelését garanciával. Felmérés díjta-
lan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres ke-
resése, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588
 Kert-telekrendezés! Támfalépítés, betono-
zás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítés 
építés, tereprendezés. 06-1-781-4021; 06-20-
259-6319 www.telekrendezes.hu
 Bútorkészítés! Egyedi méretű beépített bú-
tor, konyhák készítése, laminált parketta lera-
kás. Tel.: 06-20-349-2224
 Gázkészülékek javítása! 35 éves gya-
korlattal, garanciával, korrekt árakkal. Horti 
Ákos, Varsa utca 12.  367-0817; 06-30-231-
9179
 Festés, mázolás, tapétázás, parkettásmun-
kák. Tel.: 06-70-280-0479; 349-4899 
 Vízvezetékszerelés, WC tartály-szerelés-
javítás, csaptelep cserék! www. vizszerelo-
budapest.hu Kérjen visszahívást! 06-20-491-
7949
 Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-
20-264-7752

Egész ség
 Dr. Szabó Katalin reuma és lézerterápiás 
rendelése: Dunamed rendelő III. ker. Kiskoro-
na u. 20. Indokolt esetben háznál is kezel. 
Tel.: 06-70-426-5984
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10. a Fló-
rián téri piac mellett. Fogsorok akciós ára 
nyugdíjasoknak  55.000 Ft. Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675
 3 alkalmas 30 perces, ingyenes polarizált-
fény-terápiás kozmetikai ránctalanító bőrre-
generáló arckezelés Önnek. Időpont-egyez-
tetés és információ: Tel.: +36-1-77-66-77; e-
mail: info@polarisol.com; www.polarisol.
com
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas kedvez-
mény! Ajándék frissítő lábmasszázs! Tel.: 06-
20-806-7783

 Fogyókúrás tanácsadás és magán vérvéte-
li lehetőség a Monostori úton, a Rómain. Dr. 
Schmidt Andrea belgyógyász-háziorvos ma-
gánrendelése. Időpont és információ a www.
romaimed.hu honlapon. 

Oktatás
  spanyol nyelvoktatást vállal kezdőtől a 
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár. 
Tel.:06-20-801-7580
 általános iskolás gyerekek délutáni-esti 
felügyeletét, tanítását kísérését vállalja nyug-
díjas pedagógus. Tel.: 06-20-801-7580
 Angolórák minden szinten, diplomás gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika, fizika tanítás általános és 
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz 
megyek 06-20-959-0134
 nyelvvizsgáztatásban jártas tanárnő an-
goltanítást, vizsgafelkészítést vállal Kaszás-
dűlőn. +36-30-722-1994; 2-426-826
 Tanulj angolul könnyedén, eredménye-
sen, beszédcentrikusan. Korrepetálás, érett-
ségi, nyelvvizsga felkészítés. 06-20-439-6410
 angol, olasz, orosz magánórák minden 
szinten tapasztalt tanárnőnél hatékonyan. 06-
30-587-8329
 Diákmunka! Internet és okostelefon hasz-
nálatához középiskolást keresek. Díjazás 
megegyezés szerint. Helyszín: Csillaghegy. 
Tel.: 06-70-267-1060
 Kémia, biológia tantárgyakból érettségi-
re való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30-203-
2077
 Eredményes angol-nyelvtanítás gyer-
mekeknek, felnőtteknek gyakorlott tanár-
tól. Nyelvvizsga-felkészítés. Tel.: 06-20-442-
1575

Elad-vesz
 KÖNYVEKET, könyvtárakat (régit, újab-
bat), képeslapokat antikváriumunk vásárol 
díjtalan kiszállással. Tel: 06-20-42-56-437
 Borostyán, arany, ezüst, karóra, briliáns 
felvásárlás magas áron. Bp., V. ker. Kígyó ut-
ca 4/6. fszt. Antikvitás. Nyitva 10-15-ig. Tel.: 
+36-20-340-7350; 06-1-792-1692
 ÓBUDA  ANTIKVÁRIUM azonnali kész-
pénzfizetéssel vásárol könyveket, könyvtára-
kat, porcelánt, régi fegyvereket, képeket, ké-
peslapot, játékokat, diafilmet, Lego-t, teljes 
hagyatékot. Vállalunk teljes lakásürítést. Díj-
talan kiszállás.  06-20-978-1974, 388-7332
 Régi, retro, antik játékok azonnali kész-
pénzes felvásárlása! Hétfőtől péntekig, 
10-18h-ig. Regiment Játéküzlet. 1066 Teréz 
krt. 32. Tel.: 302-8751
 Platina huzal, tégely, drót, ipari, labo-
ri, szűrő, ékszer. Ipari ezüst, tálcák, dobozok   
kp.-es felvásárlása. Tel.: 06-30-437-3124
 Könyveket, könyvtárakat vásárolunk. In-
gyenes kiszállás, azonnali fizetés. Tel.: 06-20-
387-4140

 

régiség
  Kastélyok berendezéséhez vásárolok bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porceláno-
kat, bronzokat, antik órákat stb., teljes hagya-
tékot első vevőként legmagasabb áron. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com
 +5000 Ft-ot fizetek az újság felmutatása-
kor, vásárlás esetén! Készpénzért vásárolok 

hagyatékot, mindennemű régiséget. XIX-XX. 
századi festményeket, álló, asztali órákat. Ki-
szállás díjtalan. Markó István, tel.: 06-70-600-
0323
 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő 
legmagasabb áron vásárol festményeket, bú-
torokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgyakat, 
aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás , értékbecslés díjtalan! Üzle-
tünk: II. Fő u. 67.; 06(1)789-1693; 06(30)382-
70-20
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással! Bútor, festmény, porcelán, 
kerámia, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír-
adástechnikai, bakelit hangszert, fényképező-
gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, sző-
nyegeket  készpénzért. Pintér Nikolett. Tel.: 
466-83-21, 06(30)973-49-49
 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

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ha házat, lakást vásárol vagy épít, kérésére 
megvizsgálom. Dr. Székely, tel: 30-9000-963
 Eladó Belső-Óbudán, téglaépítésű, igé-
nyesen kialakított, cirkós, külön WC, kertre 
és utcára néző ablakokkal, magasföldszinti 49 
nm-es lakás. Teljeskörűen felújított házban. 
26.500 000 Ft. Tel.: +36-20-508-5217
 „FŐNIX” Iroda 20 éves tapasztalattal és 
ügyfél megelégedéssel a budai ingatlanok ér-
tékesítésében, várja megtisztelő megbízását. 
Alacsony jutalék. Gondos ügyintézés. Tel.: 
+36-30-954-5797
 Pátyon panorámás 1132 nm-es telek fa-
házzal, egyebekkel, 5,4 millió Ft-ért eladó. 
06-70-296-9374
 Panorámás, szép nagy ház, hatalmas gon-
dozott kerttel, tulajdonostól eladó. https://
csucshegyingatlan.wordpress.com
 Külföldiek, befektetők! nyolcvanegy mil-
lióért eladó ház Csillaghegyen. Öt szoba, két 
szint, garázzsal, medencével, tervezett kerttel. 
06-70-670-2057 
 Kenyeres utcában 39 nm-es, másfél szo-
bássá alakítható lakás, 15,9 Mft. irányáron el-
adó. 06-70-949-4013
 Dombóváron családi házamat sürgősen el-
adnám, vagy budapesti lakásra cserélném. 
https://ingatlanrobot.hu/eladolakas/1369022_
Elado_lakas_Dombovar_Szolohegy_Csoko-
nai.html

Állás
 Délutános műszakban (2,4 órában) taka-
rítónőket keresek óbudai munkahelyekre. 06-
20-264-1450
 Konyhai kisegítőt, pultos lányokat kere-
sünk Bécsi úti TESCO-nál. WOK n’ GO étte-
rem. 06-30-581-5567
 Rómain fodrász-manikűr-műkörmöst 
keresek, bevezetett üzletünkbe. Érdeklődni: 
dr. Steierné Csirik Erzsébet, 06-20-942-0104
 Varrónőt keresünk pünkösdfürdői műhe-
lyünkbe. Nyugdíjas jelentkezését is várjuk. 
Tel.: 06-30-656-4444
 Óbudai kft. irodai munkára keres rész-
munkaidőben (napi 3 órára) számítógéphez 
értő munkatársat. Rátonyi Iván, 30-922-5305

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 : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.
nyitva : H-P 10-18.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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 BUDAPEST III. KER. CSILLAGHE-
GYEN, DUNAI OLDALON HETI 3-4 NAP, 
NAPI 4-5 ÓRÁRA KERESEK BEJÁRÓNŐI 
ÉS BABYSITTERI ÁLLÁST VÁLLALÓ 
HÖLGYET. CSAK MEGBÍZHATÓ ÉS PE-
DÁNS HÖLGY ÉRDEKEL. 06-30-321-6282   
 római-parti sportcentrumunkba ke-
resünk munkatársakat: teljes állásban gya-
korlott, barátságos, referenciával rendelke-
ző úszóoktatót, teljes vagy részmunkaidőben 
megbízható, talpraesett, tapasztalt, nem do-
hányzó büfés-recepciós hölgyet. A fényképes 
önéletrajzát az rtaoffice@rta.hu címre várjuk 
 Óbudai sportlétesítmény munkatársakat 
keres a következő munkakörökre: villanysze-
relő, sportpálya karbantartó, jó fizikumú se-
gédmunkás. Jelentkezni a +36-1-240-9123-as 
telefonon, vagy az rtaoffice@rta.hu e-mail cí-
men lehet
 Kézilányt keresünk óbudai kisvendéglőbe. 
Jelentkezés telefonon: 06-30-202-5003, vagy 
személyesen: 1034 Bécsi út 103. Kerék ven-
déglő
 Csomagolói munka a XII. kerületben. El-
várás: monotóniatűrés, váltott műszak válla-
lása, kézügyesség, gyors és precíz munkavég-
zés, álló munka vállalása. Jelentkezés önélet-
rajzzal: csomagolo@emporia.net

Kiadó
 Szentlélek térnél 7 és 28 nm közötti iro-
dahelyiségek kiadók 9 EUR/nm áron. Rezsi 
költség 5,3 EUR/nm. Ugyanitt pince területek 
is bérelhetők. Parkolás a ház előtt lehetséges. 
Tel.: 06-30-931-1638
 Kiadó szobák diákok részére a Bécsi úton. 
Érd.:obuda25@gmail.com

életjáradék
Ötmillió forintot plusz életjáradékot fizet-
nék egyedülálló, hetven feletti nyugdíjasnak 
budapesti ingatlana megörökölhetőségéért. 
06-30-266-0036

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, 
bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

gondozás
 Lakástakarítást, vásárlást, gyógyszertár-
piac-séta, gondozást csak hétvégén vállalok. 
06-20-393-3031
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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 fia-
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 megfigyelése 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 megfigyelés 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 hőmér-

séklet, hanem az ilyenkor a piacokon bőséggel meg-
található, viszonylag olcsó zöldségek és gyümölcsök 
beszerzése is segíti. Érdemes ezekből 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.

Karfiolos rakott csirke
Hozzávalók: 1 db csontos csirkemell, 2 db 

csirkecomb, 1 nagy db karfiol, 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 elősütjük. 
A karfiolt szétbontjuk, nagyjából egyforma méretű-
ekre, alaposan megmossuk. Az elősütött csirkedara-
bokat belerakjuk egy tepsibe, egymástól távolabb, 
a közöket karfioldarabokkal töltjük ki. A megma-
radt zsiradékba keverjük az ételízesítőt, felöntjük a 

vízzel, felforraljuk,  a tepsiben lévő húst és karfiolt 
meglocsolgatjuk vele. Alufóliával letakarjuk,  elő-
melegített sütőben vagy egy óráig sütjük. Lereszel-
jük a sajtot, összekeverjük a tojással és a tejföllel, 
majd a keveréket rákanalazzuk a hús és karfiol te-
tejére. Alufólia nélkül még vagy 20 percig sütjük, 
rizzsel vagy tésztakörettel kínáljuk. 

Diós kifli
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 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 tej-
fölt, amennyit felvesz. Összegyúrjuk, kinyújt-
juk. A diót összekeverjük a tejjel, ízesítjük. Ki-
szaggatjuk a tésztát, megtöltjük a dióval, kiflik-
ké alakítjuk. Előmelegített sütőben takaréklán-
gon mintegy 20 percig sütjük, porcukorba for-
gatva fogyasztjuk. 

Szeptemberi népszokások, hagyományok

Itt van az ősz, itt van újra 

Gyümölcs, zöldség bőségesen 
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Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapataik, vagy verseny-
zőik eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót és 
küldjék el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre.

Kitűnően szerepelt a lipcsei 
vívó világbajnokságon Rédli 
András párbajtőröző. Az 
Óbudai Egyetem hallgatója 
az elődöntőig vezető úton 
remek vívással késztette 
megadásra holland, dél-ko-
reai, ukrán, majd argentin 
ellenfelét, ezzel már nyaká-
ban érezhette a bronzérmet. 

A döntőbe kerülésért 
az esélytelen nyu-

galmával várhatta a két-
szeres vb-győztes észt 
Nikolai Novosjolov elle-
ni csörtét. Hosszú perce-
kig fej-fej mellett halad-
tak, a második pihenőt 

követően egyenlő volt az 
állás, a harmadik szakasz 
közepén azonban az észt 

versenyző három tussal 
elhúzott, innen már biz-
tossá vált a győzelme. A 

döntőben a 2011-es világ-
bajnok olasz Paolo Piz-
zot ugyan alaposan meg-
izzasztotta a magyar fiú 
legyőzője, ám végül az 
olasz virtuóz dobhatta 
magasra fejvédő sisakját. 

A csapatban olimpi-
ai bronzérmes, világ- és 
Európa-bajnok 33 éves 
Rédli András a döntő-
be jutás elmaradása mi-
att vegyes érzéseiről ta-
núskodóan nyilatkozott 
a szövetség honlapján. 
Többek között így fo-
galmazott: - Kicsit bosz-
szant, hogy úgy érzem, 
Pizzot le tudtam volna 

győzni a döntőben és ak-
kor világbajnok lehettem 
volna. Ki tudja, leszek-e 
még ilyen közel hozzá? 
Remélem, igen. A vízvá-
lasztó az ukrán Nyikisin 
elleni meccs volt. Ha ott 
kikapok, akkor nem ju-
tok a nyolc közé és zárok 
egy átlagos világbajnok-
ságot. Így viszont egy ér-
tékes bronzérem lett be-
lőle, amivel nagyon elé-
gedett vagyok. András a 
Keleti Károly Gazdasági 
Karon szerzett diplomát, 
jelenleg a Trefort Ágos-
ton Mérnökpedagógiai 
Központ hallgatója.       la

Vb-bronzérmes párbajtőröző Óbudáról

Az idősödő kornak is van-
nak szépségei. Például egy 
megőrzött, szépen kidolgo-
zott testalkat, ami nem csu-
pán díszlet: az izmokban erő 
rejlik, bámulatos sporttelje-
sítmények elérésére alkal-
mas „energia töltet”. A 
Gruber’s Gym 36 (közöttük 6 
hölgy) tagú versenyzői gár-
dája minden évben bizonyít-
ja, hogy nem áll rosszul az 
említett adottságok terén. 

A 2017-es év eddig le-
bonyolított verse-

nyei közül 13 erőpróbán 
– ebből négy nemzetközi 
– vettek részt és amint a 
számok bizonyítják, egy-
séges, erős csapatot al-
kotnak. Az eredmények 
felsorolása hosszadalmas 
lenne, ezért célszerűbb-
nek tűnik az összesítés, 
mely szerint az „idősebb” 
óbudai klub 35 első, 18 
második, 9 harmadik, 3 

negyedik, 3 ötödik és 1 
hatodik helyezést ért el. 

Az erőemelés, felhú-
zás és fekvenyomás szá-
mokból álló versenyek 
legeredményesebb ver-

senyzőjének Rohrmann 
Katalin bizonyult, aki 10 

aranyéremmel gazdago-
dott, rajta kívül Eszenyi 

István, Kasza László 5-
5, Hajas Norbert 4 szám-
ban győzött. 

Gruber Vilmos klub-
vezető érthető elégedett-
séggel értékelte az eddigi 
verseny szezont: – Erő-
emelőink ezúttal is bizo-
nyították, hogy erős, na-
gyon szorgalmas csapa-
tunk van, évről évre hoz-
zuk a tőlünk megszo-
kott  eredményeket. Óbu-
da jó hírét szeretnénk to-
vábbra is öregbíteni és 
megtartani helyünket az 
ország legjobb hat klub-
ja között. Eddigi szerep-
lésünkben fontos ténye-
ző Kovács Lajos edzői 
tevékenysége. Hozzáértő 
munkája és a versenyzők 
példamutató hozzáállá-
sa eredményeként szület-
nek elismerésre méltó si-
kereink.                  lovas

A masters korosztály eminens erőemelői 

A vizes világbajnok-
ság harmadik heté-

ben rendezett FINA Mas-
ters versenyen a 4×50 
méteres vegyes gyorsvál-
tó büszke tagjaként éle-
te legjobb időeredményét 
úszta az Óbudán élő Mol-
nárfi Maya, akinek csa-
pata ezzel világbajno-
ki bronzérmet szerzett. 
A Harrer Pál utcai nyug-
díjas ház lakója, a kitű-
nő formában úszó nyolc-
vanéves hölgy élete leg-
jobb időeredményével 
több előtte úszót is meg-
előzött. Arra a kérdés-

re, hogy mióta úszik, így 
válaszolt: - Majdnem 70 
éve, 10 éves korom óta. 

A FINA Mastersen el-
ért kiváló eredményéhez 
gratulálunk.

Molnárfi Maya bronzérme a FINA Mastersen

mOb-ülés Sinkó andrea vezetésével
A szöuli olimpiai 6. helyezett ritmikus gimnasztiká-
zó, Sinkó Andrea MOB-tag vezetésével megtartot-
ta alakuló ülését a MOB sportolói bizottsága szep-
tember 8-án, a szervezet székházában. A bizottság 
kiemelkedő feladata a nemzetközi sportszerveze-
tekbe való kandidálások kezelése, kapcsolattartás 
a nemzetközi tisztségviselőkkel, emellett a sporto-
lók érdekképviselete.
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold gábor 2. vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné németh Éva 3. vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
stollmayer ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 18-19 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 17-18 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
rácz andrea 8. vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla györgy 9. vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12. vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 437-8930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNp-s képviselők 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 min den hó nap el ső he té-
ben, szer dán 16.30-tól 17.30 
órá ig az MSZP III. ke rü le ti 
iro dá já ban: Mó kus ut ca 1-3. 
Tel.: 244-8036.

Bé res and rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-
30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu 
e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő jén, 
17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá ban. Elő-
ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.

Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 
16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Csobán-
ka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-8036. 
Dr. simonka Csa ba (MSZP) min den hó nap utol só he té-
ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro-
dá já ban (Mó kus ut ca 1-3., tel.: 244-8036). 
szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái
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Van a Római-parton egy 
régebben inkább csak álló-
vendégeket fogadó, ám ma 
már dunai kilátású asztalok-
kal is rendelkező helye. A Bí-
bic többek között egykori téli 
teáival és forralt boraival el-
évülhetetlen érdemeket szer-
zett a környékbeliek körében.

Ha sorozatunk előző epi-
zódjában azt mondtuk, 

hogy a Római-part vendéglá-
tóhelyeinek benépesülése so-
rán a Nyárfás a harmadik ge-
nerációba tartozik – mert míg 
az első hullám megtisztelő cí-
me a századelő kiméréseit, az 
1910-es és ’20-as években itt 
létesült kerthelyiségeket ille-
ti, a második nagy nemzedék pedig a hajókikö-
tőkre és evezős csónakházakra, valamint azokra a 
nagyvállalati üdülőkre épült rá, amelyek itt kínál-
tak a dolgozóiknak hétvégi felüdülést –, akkor a 
Bíbic bátran ebbe az utóbbi kategóriába sorolható. 
Dunai kirándulóhajó-kikötője ugyan nem volt, de 
konkrét és közeli csónakházai annál inkább. 

esterházy utcája
A még ma is működő Bíbic mellett ilyen volt an-

nak idején a Hableány – s ide kell sorolni a parton 
valaha működő legjobb helyet, Farkas Pléh Lajos 
egykor működő Evező-jét, majd Evezős Vendéglő-
jét –, aztán a Rozgonyi Piroska utca legvégén, a sar-
kon sok nevet megélt egység, a Mosquito, majd a 
Béke I. és a Béke II. csónakház közötti Önkiszol-
gáló, aztán tovább északra egy azóta szintén eltűnt 
palacsintázón kívül sokáig semmi, csak a Pünkösd-
fürdőnél valaha tekepályát is üzemeltető, ma Kacsa 
Bisztróként működő kocsma.

A parttól kicsit távolabbi helyek között pedig 
megemlíthetjük Esterházy Péter utcájában (amit 
Emőd helyett szép gesztusként talán inkább ró-
la lenne jó elnevezni) a valaha létezett Halász-
kertet, a Nánási úton az Evezős Vendéglőt, ami 

aztán volt Pink Pelikántól kezdve Monte Cristo, 
s ki tudja, mi minden, és vele szemben Eszti néni 
Vendéglőjét, a Királyok útja és a Kalászi út sar-
kán ma már romokban álló kocsmát, a Sétaha-
jót, ahol esténként ott zongorázott Bubibá’, majd 
északabbra a már évek óta szomorú álmát alvó 
„ősbölény” Bivalyost…, aztán vége. Ezek voltak 
a régiek. Később persze jött a parton a Golyós és 
a többiek, de az már egy másik történet. 

anyák jóvoltából
A Bíbicben az a jó, hogy ez egy fix pont. 

Egyfelől régóta itt áll, kőépülete mintha az ős-
idők kezdetétől dacolna az időjárással és a néhány 
évente ki-kiömlő Dunával, másfelől pedig vala-
ha, ha a Hableány és a következő hajókikötő, a 
rómaifürdői megálló között megszomjazott vala-
mely helyi vagy ide kiránduló halandó szivacs, ez 
az épület fehér zászlóként integetett felé. A békét 
és biztonságot jelezte egyébként a parti vendéglá-
tásban holtidőnek elkönyvelt hideg hónapokban, 
mert sokáig az egyetlen helyként fogadta a kitik-
kadt vándort télen is. 

Természetesen másképp néz a partra, másképp 
lát egy ilyen helyet a város másik feléből bringán 

vagy tűsarkon érkező vendég, és másként az itteni-
ek. A nem is oly szűk környezetből az a bizonyos 
55 ezer ember(?) erre a partra hozza le a mai napig 
gyerekeit játszani a kavicsos fövenyre. Generációk 
nőttek fel úgy, hogy szüleik – elsősorban az anyák 
– jóvoltából itt ismerkedtek meg a Dunával, a par-
ti élővilággal, itt láttak és etettek először madara-
kat, vadkacsát. 

Kocsmák sorsa
A Bíbic már 30-40 évvel ezelőtt is kiszolgálta a 

partot használó helyieket, ősszel és télen is meg-
bízható pont volt a családok hosszabb-rövidebb 
parti kirándulásaihoz. Miközben más vendéglá-
tóhelyek bezárt havas placcai hideg, elutasító ar-
cukat mutogatták a karácsony másnapi, vagy új-
év napján sétára ide látogató helyieknek, addig 
a Bíbicben teát és forraltbort lehetett kapni eze-
ken a rövid téli napokon is, amit a parti vándor 
nem felejt.

Aztán a ’90-es évektől a Bíbicnek is fejlődnie 
kellett, hogy tartsa a lépést a parton megjelenő új 
kihívókkal. Kerthelyisége jellegzetesen boltíves, 
vagy hullám alakú tetőt kapott, ami jól megvéd a 
naptól és az esőtől is, de ezzel szinte egybeépült a 
szomszédos Nyárfással, így már nem különül úgy 
el a part többi egységétől, nem integet fehér zászló-
ként, mint valaha. Ráadásul újabban a mögötte levő 
területen is vendéglátóhely létesült, így ha ma nem 
egy régi parti motorossal beszélsz meg találkozót 
a Bíbicben, könnyen lehet, hogy egymástól 10-20 
méterre ültök le, kikérve mindketten a másiknak is 
az első kört, hogy aztán telefonon tisztázva a hely-
zetet két-két sörrel a kezetekben arról kelljen dön-
teni, melyik teraszt is válasszátok végül. Ez legyen 
persze a parton a legnagyobb probléma. 

A Bíbicnek lettek közben parti asztalai is, jó kö-
zel a Dunához, amely távolság azért mindig a fo-
lyó vízmagasságán múlik. Évszázadok óta így ha-
tározzák meg a parti kocsmák sorsát és vendége-
ik kényelmi viszonyait különböző külső körülmé-
nyek, például a vízállási adatok.    Bodzay Zoltán

A Bíbic ugyan változik, mégis örök

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 
finom szemcse. 14. Szerencsejáték. 15. Úton lévő. 16. Város az USA Texas 
államában. 18. Betűt vetni. 20. Névelős erősség. 21 Profilon. 23. … Barry-
more, amerikai filmszínésznő. 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



36 2017. 17. számhIrdetés



372017. 17. szám sport – hIrdetés

Labdarúgó csemege ínyen-
ceknek. Így is jellemezhet-
nénk az augusztus végi kerü-
leti sporteseményt, hiszen eb-
ben a sorozatban az európai 
női labdarúgás krémje, egyes 
országok bajnok csapatai 
mérkőznek a BL serlegért. 

A kvalifikáció 8. cso-
portjába az MTK 

Hungária FC, a Sporting 
Club (portugál), a WFC 
BIIK-Kazygurt (kazah) 
és a WFC Hajvalia (ko-
szovói) kapott besorolást. 
Az MTK mérkőzései ki-
vételével (ők saját stadi-
onjukban fogadták ellen-
feleiket) valamennyi ta-
lálkozó színhelyéül a Ke-
rület pályát jelölte ki az 

MLSZ, ugyanitt tarthat-
ták edzéseiket is a csapa-
tok. A mérkőzések iránt 
élénk volt az érdeklődés, 
a kerületben unikumnak 
számít a gyengébb nem 
futballja (legutóbb több, 
mint húsz éve játszott itt 
a női válogatott), de az is 
kedvezően befolyásolta 
az érdeklődést, hogy a ta-

lálkozókra ingyenes volt 
a belépés. A Kalap utcai 
centerpályán eddig meg-
szokottá vált, hogy csak 
férfi csukák nyüstölték 

a gyepet, ezúttal a nézők 
kecses mozgású amazo-
nok harcias küzdelmét 
láthatták.

Kép és szöveg: lovas

Női Bajnokok Ligája mérkőzések a Kerület pályán

Ezek a számok mindent el-
árulnak a Római Sport Egye-
sület úszóinak teljesítményé-
ről, melyet a Párkányban tar-
tott nemzetközi versenyen 
értek el augusztus 26-án. 

A megmérettetésen 51 
egyesület 380 ver-

senyzővel indult. Az RSE 
13 úszója kiválóan teljesí-
tett ezúttal is. Tizennyolc 
érmet nyertek, mely-
ből 10 arany, 5 ezüst és 3 
bronz. Gyepes Lajos, az 
egyesület elnöke külön 
felhívta a figyelmet ta-
nítványa, Komoróczy Lo-
ra teljesítményére, aki 4 
versenyszámban indult – 
minden úszásnemben 100 
méteren – és mindegyi-
ket megnyerte. A nap vé-

gére, a 100 méteres mell-
úszás döntőjében beke-
rült a felnőtt mezőnybe is, 
ahol a IV. helyen végzett, 
11 évesen!

Az RSE további ér-
mesei: Körmöci Csen-
ge 2 arany; Király Nelli 
1 arany, 1 ezüst, 1 bronz; 
Király Kitti 1 arany, 1 
ezüst, 1 bronz; Kosztadi-
nov Péter 1 arany, 1 bronz; 
Sárosy Barna 1 arany; 
Horváth-Milvich Bene-
dek 3 ezüst. 

A versenyen részt vett 
még: Szporni Bence, Hor-
váth-Milvich Borbála, 
Horváth-Milvich Botond, 
Báti Boróka, Hortobágyi 
Bence, Liebscher Júlia. 
Valamennyi versenyző ja-
vított egyéni csúcsán.    sz.

RSE: 10 arany, 5 ezüst, 3 bronz
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

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

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

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

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

FO gA DÓ ÓrA. Zsiga-Kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921-es számon.

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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában 
(Kaszásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügy-
véddel, minden hónap negyedik keddjén (legközelebb szeptember 26-
án) 17-től 19 óráig. Érdeklődni a 367-8791-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Ba
lázs ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtö-
kén (legközelebb szeptember 21-én) 17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. 
szám alatti  Fidesz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni 
a (20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Bé
la ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart október 5-én (csütörtökön) 18-20 
óráig a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.), majd novembertől 
minden hónap második csütörtökén 18-20 óráig ugyanezen a helyszí-
nen. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es tele-
fonszámon, vagy a Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választóke-
rület 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 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 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 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 Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első he-
tében, hétfőn 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodá-
jában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036). 
• Komka Norbert (MSZP) és dr. Simonka Csaba (MSZP) szociális kérdé-
sekben minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 15-től 16 óráig tanács-
adást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036)
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos épí tész in-
gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik csü tör tö kén 18-tól 19 
órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be-
je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a ta nács adást meg előzően a 06-70-967-
1493-as te le fon szá mon, vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, 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 gyó gyász nál. Tel.: 06-30-
905-9175.
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület ingyenes építészeti, jogi, bírói 
tanácsadása augusztus hónapban szünetel. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let Zsám
boki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol da li épü let-
szár nya.)




