
Ha több lenne a biztonságos tárolóhely, 
többen kerékpároznának. Az önkor-
mányzat felméri a lakossági igényeket.

Egészségnap október 7-én a Laktanya 
utcai tüdőgondozó és tüdőszűrő állo-
máson ingyenes vizsgálatokkal.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
október 12-én és 13-án tartja kedvez-
ményes burgonyavásárlási akcióját.
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Meghívó az 5. oldalon

I smét napirenden szerepelt a Fővárosi Közgyűlés 
szep tember 27-ei ülésén a Római-part árvízvédel-

mi megoldásának kérdése, amihez Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgármestere módosító előterjesz-
tést nyújtott be. A Fővárosi Közgyűlés végül meg-
erősítette korábbi határozatát a part menti védeke-
zés szükségességéről, illetve elvetette Lányi And-
rás író, filozófus Nánási út–Királyok útján megépí-
tendő védműre tett javaslatát. Bús Balázs módosító 
előterjesztéséről úgy döntöttek a képviselők, felkérik 
a tervezőt, hogy vizsgálja meg a jelenlegi kerítésvo-
nal közelébe javasolt nyomvonalat.   Folytatás a 3. oldalon

Az óbudai többség a Duna-parti mobilgátat támogatja,
amennyiben a part természetközeli állapota megőrizhető
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A Fővárosi Önkormányzat augusztus 
végi ülésén, a Duna-parti építési sza-
bályzat (DÉSZ) egy Óbudát is érintő 
forgalomtechnikai fejlesztése kap-
csán kiderült, a III. kerület észrevéte-
leit nem vették figyelembe a tervezet-
ben. A jelen állapot tényeinek rögzíté-
sére kértük Massányi Katalint, Óbu-
da-Békásmegyer főépítészét.

- Milyen óbudai aggályok me-
rültek fel a Slachta Margit rak-
part és a Szépvölgyi út csomó-
pontjába tervezett körforgalom 
koncepciójával szemben?

- A tervezett körforgalom nem 
szerepel a DÉSZ II. ütemében. A 
tervezetben egy egyszerű, a Szép-
völgyi út meghosszabbításával 
kialakítandó összeköttetés sze-
repel. Tulajdonképpen mindegy, 
hogy milyen megoldással tervez-
ték a forgalom rakpartra vezeté-
sét, mivel nem készült hozzá 
kellő mélységű közlekedési ha-
tásvizsgálat. Óbuda számára fel-
tétlenül szükséges egy ilyen vo-
lumenű csomópont forgalmi ter-
helést átrendező hatásának feltér-
képezése. Világosan látnunk kell, 
hogy az érintett területre, utakra, 
valamint a környező egyéb cso-
mópontokra milyen hatással len-
ne egy ilyen fejlesztés.

A DÉSZ közlekedési alátá-
masztó munkarésze is bizony-
talanságot fogalmaz meg a cso-
mópont kialakításával kapcso-
latban. A dokumentumban szó 
szerint ezt olvashatjuk: „A Mar-
git hídtól északra, az útvonal 
forgalmi szerepének bővítése-
ként a II.-III. kerületek közigaz-
gatási határánál csomópont ki-
alakítása javasolt a Szépvölgyi 
úttal. A csomópont kialakítá-
sát nehezíti, hogy a hosszú ide-
ig még a közeli Árpád fejedelem 

úti keresztezés egyben a Buda-
pest–Szentendre HÉV vonal ke-
resztezését is jelenti.”

A csomópont bizonytalan ki-
alakíthatóságára utal a követke-
ző szavakkal megfogalmazott 
kétely: 

„A javasolt Szépvölgyi úti cso-
mópont és az új gyalogos keresz-
tezési lehetőségek – amelyek javí-
tanak a vízpart gyalogos elérhe-
tőségén – a reggeli és a délutá-
ni csúcsforgalmi időszakokban 
érdemben nem rontanak majd 
az útvonal teljesítőképességén, 
mivel az már ma is túlterhelt, 
rendszeresek a torlódások. A ki-
sebb forgalmú időszakokban az 
útvonal egészén elérhető hala-
dási sebességet értelemszerűen 
rontani fogják az új keresztezé-
si pontok, de nem jelentős mér-
tékben.” Magyarul ez azt jelenti, 
hogy a csomópont kialakításával 
nem javulnak a közlekedési lehe-
tőségek, hanem romlanak.

- A III. kerületi főépítészi iro-
da mikor küldte el a csomópont-
tal kapcsolatos észrevételét a fő-
városnak?

- 2017. január 30-án írtuk 
meg, hogy a Szépvölgyi út vona-
lában a Slachta Margit rakpart-

ra tervezett csomópont létesíté-
sével nem értünk egyet. Ezen kí-
vül többször is jeleztem január-
ban, különböző fővárosi egyez-
tetéseken, hogy a tervezett szint-
beli csomópont kialakításával 
nem értek egyet. Ezekre azon-
ban se szóban, se írásban nem 
érkezett válasz a fővárostól.

- A tapasztalatok szerint mely 
lakóhelyen élőknek lenne in-
kább előnyös, és kiknek inkább 
hátrányos, ha szintbeli eltolás 
(felüljáró vagy alagút) kialakí-
tása nélkül valósulna meg ez a 
beruházás?

- Vélhetően senkinek sem len-
ne igazán előnyös, hiszen a cso-
mópont miatt minden irányból 
nagyobb lenne a torlódás a kör-
nyéken. Csúcsidőben most is 
sok a dugó, sokszor a Flórián té-
rig állnak az autók a Pacsirtame-
ző úton és a Pusztaszeri útig a 
Szépvölgyi úton. A III. kerüle-
ti lakosoknak azonban minden-
képpen nehezebb lenne a város-
ba való be- és kijutás.

- Mire számít a további egyez-
tetéseken? Mire kell ügyelni ah-
hoz, hogy mindenki számára el-
fogadható közúti csomópont 
épülhessen? 

- A DÉSZ III. kerületi terüle-
tére vonatkozóan további szak-
mai egyeztetések várhatók az 
ősz folyamán, hiszen erre a te-
rületre egyelőre csak a terv vizs-
gálati munkarészeit kaptuk meg, 
a javaslatokat még nem. Az Ár-
pád fejedelem útja és a rakpart 
közötti területre vonatkozó elő-
írásokat és szabályozási tervet a 
Fővárosi Közgyűlés fogadja el, 
a megkötött megállapodás alap-
ján kerületi egyetértéssel.

A III. kerületi szakasz tervez-
tetésére vonatkozó, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata és a 
Fővárosi Önkormányzat között 
létrejött megállapodás ezt mond-
ja ki: „Felek vállalják, hogy a 
terveztetési folyamat alatt vala-
mennyi egyeztetésen közös, egy-
idejű részvételt biztosítanak. A 
tervezés során szükséges dön-
téseket közösen, egyetértésben 
hozzák.” Párbeszédre, együtt 
gondolkodásra tehát mindenkép-
pen szükség van.

- A szóban forgó terület fej-
lesztésére jelenleg mely koncep-
ció az irányadó?

- A III. kerület érintett terüle-
tére jelenleg az Árpád fejedelem 
útja–Árpád híd–Duna folyam–
Szépvölgyi út által határolt terü-
letre vonatkozó kerületi szabályo-
zási terv (KSZT) van hatályban. 
Egyébként ez is azt tartalmazza, 
hogy a Duna-parti út elérhetősé-
ge érdekében indokolt az Árpád 
fejedelem útja és Slachta Margit 
rakpart közvetlen kapcsolat ki-
építése a Nagyszombat utcánál. A 
benne szereplő távlati elképzelés 
azonban a rakparti út HÉV-vonal 
fellett átívelő kapcsolatát javasol-
ja. Természetesen más megoldás 
is lehetséges, például a HÉV te-
repszint alá vitele.

Vitatható a Szépvölgyi úti csomópont tervezete

A csillaghegyi, a békásmegyeri és a kaszásdűlői HÉV-átjárók jól példázzák – különösen a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban – az egy szintben lé-
vő csomópontok minden hátrányát: mindegyik túlterhelt, rendszeresek a torlódások, rendkívül sok a várakozási idő

Fotók: Antal István
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Melegh Miklósné, Emília 
(nyugdíjas): - Belső-Óbu-
dán lakunk. Többnyire busz-
szal, villamossal utazunk, de 
a gyerekeim autóval járnak. 
Az egyik fiam Dél-Budán la-
kik, a csúcsforgalmat a rak-
parton kerüli ki, úgy jön hoz-
zánk, és mi is arra megyünk hozzá. Igyekszünk 
olyan időpontot választani, hogy a legkevesebb 
esély legyen a dugóra. Néha elmegyünk Sziget-
szentmiklósra. Szerintem itt is az lesz, mint ott, 
ahol a HÉV-átjárótól 100 méterre van egy körfor-
galom. Csúcsidőben 10-20 perc alatt lehet átjutni, 
de van, hogy majdnem Halásztelekig áll a sor. Ér-
demes megnézni. 

Horváth Miklós (taxisofőr): 
- Sokszor állok itt a Szép-
völgyi út alján, a taxi drosz-
ton. Nézzék meg, rég lement 
a csúcsforgalom, és mégis, 
meddig áll a sor! Jó néhány 
év tapasztalattal a hátam mö-
gött állítom, hogy egy ilyen 
csomópont fel fogja tartani a sort. A part men-
ti úton napközben jól szoktam haladni, torlódás 
mindig a fel- és lehajtóknál alakul ki. Szerintem 
egy új csomópont kialakítása miatt tovább fog 
lassulni a közlekedés minden irányban. Talán ak-
kor érdemes levezetni a rakpartra a forgalmat, ha 
meg tudják oldani felüljáróval vagy HÉV-alagút-
tal, hogy ne legyen dugó.

Pers Krisztina (egyetemis-
ta): - Egy héten háromszor 
biztos, hogy autóval megyek 
az egyetemig, a parti úton. A 
rakparti közlekedés sokkal ki-
számíthatóbb, mint a fenti uta-
ké, és pont az a lényege, hogy 
az ember arrafelé elkerülhes-
se a nagyobb dugókat, folyamatosan lehet halad-
ni. Csúcsidőben itt is lassabban lehet közleked-
ni, de ezt bele lehet kalkulálni. A Margit hídi fel- 
és lehajtónál lévő lámpák fogják meg legjobban 
a sort. Aki a II. kerületig vagy a másik irányba le 
akar menni a rakpartra, nem kell sokat autóznia. 
Egy új csomópont miatt legalább az Árpád hídig 
áll majd a sor.                                                Sz. Cs.

Mi a véleménye egy olyan forgalomtechnikai megoldásról a Szépvölgyi út alján, mely szintben keresztezné a HÉV, a kerékpárosok, a gyalogosok, vala-
mint a Szépvölgyi és Árpád fejedelem úti gépjárművek forgalmát, összeköttetést teremtve a rakparttal.

Ön szerint kell új csomópont a Szépvölgyi út alján?

Folytatás az 1. oldalról
Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere a 
római-parti védmű nyom-
vonalára új javaslatot ter-
jesztett elő a Fővárosi 
Közgyűlés ülésén. Az ed-
digi elképzelésektől eltérő-
en a polgármester módo-
sító előterjesztésében nem 
közvetlenül a partra java-
solja megépíteni az véd-
művet, se nem a Nánási út 
és Királyok útja nyomvo-
nalára, hanem arra tesz ja-
vaslatot, „…hogy a nyom-
vonal a jelenlegi kerítésvo-
nal közelébe kerüljön, és a 
beruházó – ott ahol szük-
séges – éljen a kisajátítás 
lehetőségével. Ehhez, a lé-
nyegében a kerítések vo-
nalában kialakított nyom-
vonalhoz, az érintett ingat-
lantulajdonosok szerep-
vállalása is szükséges.” 

Megkérdezték 
a kerületieket
Erről a nyomvonalról 

Bús Balázs előzetesen az 
itt élők véleményét is ki-
kérte amikor Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata a Kód Piac-, Vé-
lemény- és Médiakuta-
tó Intézetet kérte fel arra 
a közvélemény-kutatásra, 
amely 1004 véletlensze-
rűen kiválasztott, Óbuda-
Békásmegyer területén élő 
18 éven felüli felnőttkorú 
személy megkérdezésével 
történt. A kutatás eredmé-
nye szerint Óbuda-Békás-
megyer lakosságának re-
latív többsége új nyomvo-
nalon építtetné meg a gátat 

a Római-parton, megőriz-
ve a part természetköze-
li állapotát.

Bús Balázs polgármes-
ter a közgyűlési felszólalá-
sában hangsúlyozta, hogy 
árvízvédelem nélkül a part 
nem fejlődik, hanem pusz-
tul. Ezt bizonyítják az el-
múlt évtized rekord árhul-
lámainak következményei. 
Módosító előterjesztésé-
ben felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy a Római-part ár-
víz elleni védelmének biz-
tonságos megoldása leg-
alább 25 éve napirenden 
van, kézzel fogható ered-
mény azonban eddig nem 
született. A Római-part ár-
vízvédelmének megoldása 
feltétlenül szükséges azért, 
hogy a mindenki által érté-
kesnek tartott sport- és rek-
reációs célú létesítmények, 
valamint csónakházak és 
vendéglátóhelyek hosszú 
távon fenntarthatók és to-

vább fejleszthetők legye-
nek, ami egybevág a Fővá-
rosi Önkormányzat erede-
ti előterjesztésével és szán-
dékával, miszerint „…az 
árvízvédelmi mű nem cél, 
hanem eszköz a jobb part-
használati és területhasz-
nálati feltételek megterem-
téséhez.”

A telekhatárok 
végében

A polgármester felszó-
lalásában kiemelte, hogy 
az árvizek káros hatásai 
nem az üdülőparkokat, ha-
nem elsősorban az érté-
kesnek tartott, megtartás-
ra szánt funkciókat sújtot-
ták. A parti védmű tehát el-
sősorban a parton találha-
tó egyéb, sport- és rekre-
ációs funkciók, valamint 
a jogszerűen ott élők mi-
att szükséges és nem a fel-
töltésre épült társasüdülők-
nek, amelyeket jellemzően 

nem érint az árvíz. Fontos 
tehát, hogy a sport és rek-
reációs célú fejlesztések-
nek teret adó partszakasz 
be legyen védve, ezért 
egy új megoldást javasolt, 
amely szerint a védmű a 
partvonalon, de ne a parté-
len, hanem a telekhatárok 
végében épüljön meg, akár 
kisajátítások révén is.

A javaslat szerint nem 
kétséges, hogy Óbuda-Bé-
kásmegyer számára jelen-
leg a legfontosabb kérdés 
a védmű mielőbbi meg-
építése, amiben Bús Ba-
lázs módosító javaslata 
is a parton való védeke-
zést tartja szükségszerű-
nek. Ebben tehát a polgár-
mester javaslata támogat-
ja Tarlós István főpolgár-
mester és az eredeti előter-
jesztést jegyző Szeneczey 
Balázs főpolgármester-he-
lyettes eredeti előterjesz-
tését, ugyanakkor a 2017. 

szeptember 18-23. között 
készült felmérésből kide-
rül, hogy az itt élőknek a 
part természetes jellegé-
nek megőrzése is ugyan-
ilyen fontos. A reprezen-
tatív felmérésből kide-
rül, hogy a megkérdezet-
tek 59 százaléka támo-
gatja, hogy a Duna-par-
ton épüljön meg a véd-
mű, ezen belül 43 száza-
lék, azaz a többség csak 
abban az esetben, ha a 
part természet közeli ál-
lapota is megmarad.

Kisebb 
beavatkozás

A római-parti szakasz 
tervezése során bebizo-
nyosodott, hogy a jelen-
leg tervezett nyomvonal 
megvalósítása a part jelen-
tős átépítésével járna és ez 
megosztja Óbuda-Békás-
megyer lakosságát is. A 
telekhatárok végében épü-
lő védmű, a tervek ilyen 
irányú módosítása a köz-
megelégedés irányába 
mutatna és vélhetően ki-
sebb beavatkozást jelen-
tene a parti ökoszisztémá-
ba – szerepel Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere 
előterjesztésében.

A javaslatot a Főváro-
si Közgyűlés szeptem-
ber 27-ei ülésén a képvi-
selők megvitatták, s a ha-
tározatok egyikében arról 
döntöttek, felkérik a terve-
zőt, hogy vizsgálja meg az 
óbudai javaslatot, misze-
rint húzódjon a gát nyom-
vonala a parton, de feljebb, 
a kerítések vonalában.

Új, óbudai javaslat a római-parti védmű nyomvonalára
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A helyi képviselő-testület határozottan 
kiállt Bús Balázs polgármester határo-
zati javaslatai mellett, és nem támogatta 
a volt csillaghegyi bánya (a csillaghegyi 
strand fölött) és közvetlen környezeté-
nek átsorolását települési térséggé. A 
fővárosi vezetést pedig arra kérik, terve-
iben tartsa a területet a jelenlegi külön-
leges, rekreációs, beépítésre nem szánt 
terület-felhasználási egységben. 

A volt csillaghegyi bánya terüle-
te korábban a Budai Tégla Zrt. 

tulajdonában volt, melyet a társaság 
2012-ben – a mai napig nem tisztá-
zott körülmények között – értéke-
sített Üröm önkormányzatának. A területet 
2015. év végén egy gazdasági társaság vásá-
rolta meg Ürömtől azzal a céllal, hogy a volt 
bánya területén lakóterületi fejlesztést hajt-
son végre. Ezt követően, tavaly augusztus-
ban az új tulajdonos azzal a szándékkal ke-
reste meg Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának vezetését, hogy a jelenleg külterüle-
ti és beépítésre nem szánt, a hatályos helyi vá-
rosrendezési szabályzat (ÓBVSZ) szerint köz-
park besorolású ingatlanokat sorolják át be-
építésre szánt övezetbe, és az önkormányzat 
vonja őket belterületbe. Bemutatták a terve-
zett beépítési koncepciót is, mely társasházas 
és családi házas beépítést javasol a területen. 
A cég képviselői részletes tájékoztatást kap-
tak az önkormányzat szakembereinek és ve-
zetésének ellenérveiről, aggályairól, és hogy 
az átsorolás csak az Országos Területrende-
zési Terv (OTRT) és a Budapesti Agglomerá-
ció Területrendezési Terv (BATRT), valamint 
a főváros település szerkezeti tervének módo-
sításával történhetne, ugyanis ezek jelenleg 
nem teszik lehetővé a terület építési övezetbe 
sorolását.

Idén augusztusban a Miniszterelnökség ar-
ról adott tájékoztatást, hogy megkezdte és el-
készítette az országos és az agglomerációs ter-
vek felülvizsgálatát, melyet megküldtek véle-
ményezésre az önkormányzatnak. Ebből ki-

derült, hogy a volt csillaghegyi bánya és köz-
vetlen környezetének területe mindkét terület-
rendezési tervben átkerült települési térségbe. 
Ez azt jelenti, hogy a főváros településszerke-
zeti terve alapján a kerületi építési szabályzat-
ban beépítésre szánt építési övezetek is kije-
lölhetők lennének, mely így akár utat nyithat 
a lakóterületi fejlesztésnek. 

Aggályos a terület 
átsorolása

Bús Balázs polgármester a szeptember 
29-ei helyi testületi ülésen elmondta: A volt 
csillaghegyi bánya területének bárminemű 
átsorolását több szempontból is aggályos-
nak tartja. Többek közt azért, mert a kilenc-
venes évek végén, Ürömön rohamléptekkel 
megindultak a máig tartó, elsősorban lakóte-
rületi fejlesztések, melyek messze felülmúl-
ják még az agglomerációs települések átla-
gát is. Ezek nagy része a kerület közigazga-
tási határára rátelepülve, elsősorban a csil-
laghegyi bánya szomszédságában mentek 
végbe (Rókahegyi út menti fejlesztések, volt 
honvédségi terület). A tervezett fejlesztése-
ket az önkormányzat már 2005-ben is aggá-
lyosnak tartotta a kerületre zúduló várható 
terhelések, illetve az Üröm belterületét ke-
leti irányból elkerülő út megépülésének el-
maradása miatt. 

- Üröm lakóterületi fejlesztései kap-
csán kerületünkre jelentős többletterhe-
ket ró az alapintézményi ellátás bizto-
sítása, így különösen az egészségügyi, 
bölcsődei, valamint óvodai nevelés fi-
nanszírozása, melyhez sem a környező 
települések, sem egyéb forrás nem járul 
hozzá – hangsúlyozta a polgármester, 
majd hozzátette: - Üröm község közle-
kedési kapcsolata Budapesttel igen spe-
ciális, mivel az ürömi lakosok kizárólag 
a 10-es úton és az Ürömi úton keresztül 
tudják megközelíteni a fővárost. Emi-
att az említett területen jelentős a köz-
lekedési terhelés jelenleg is. Az Ürömi 
út-Dózsa György úti lámpás kereszte-

ződést önkormányzatunknak saját forrásból, 
mintegy 183,5 millió forint értékben kellett ki-
építenie, hogy javítsunk a helyzeten, melyhez 
semmiféle segítséget nem kaptunk, ráadásul 
fővárosi feladat lett volna. Az érintett terüle-
ten bármilyen új lakóterületi fejlesztés esetén 
részünkről jogosan felmerülő igény a megfe-
lelő közlekedési kapcsolat biztosítása, ugyan-
is közúti fejlesztések hiányában az ürömi lako-
sok a jelenleg is túlterhelt közúti kapcsolatokat 
veszik igénybe, egyre lehetetlenebbé váló köz-
lekedési helyzetet okozva ezzel Budapestnek, 
szűkebb értelemben Óbuda-Békásmegyer-
nek. A csillaghegyi bánya esetleges lakóterü-
leti fejlesztése a meglévő közlekedési csomó-
pontokat még tovább terhelné, ami jelentősen 
megnövelné a környék környezeti terhelését. 
A HÉV szintbeli keresztezésének megszünte-
tése nélkül további többletterhelést jelentő fej-
lesztés semmiképp sem támogatható! 

A tervek szembe mennek
a környezetvédelemmel is 
A terület a fentieken túlmenően csúszásve-

szélyes, illetve az ökológiai hálózat öko-fo-
lyosójának övezetébe is esik. Az országos te-
rületrendezési és a budapesti településszer-
kezeti terv csillaghegyi bányát érintő ösz-
szes módosítása tehát önkormányzatunk va-
lamennyi környezetvédelmi törekvésének is 
ellentmond. A szóban forgó területet és köz-
vetlen környezetét érintően a tervezetek mó-
dosítását nem támogatom, határozottan el-
lenzem és károsnak tartom – jelentette ki 
Bús Balázs polgármester. 

Javaslatára a képviselő-testület nem támo-
gatja a volt csillaghegyi bánya és közvetlen 
környezetének átsorolását az országos és a 
fővárosi tervekben: sem erdőgazdálkodási 
térségből települési térségbe, sem nagy kiter-
jedésű zöldfelületiből települési térségbe. A 
testület felkéri az Országgyűlést, hogy a ter-
vezetek módosításánál vegye figyelembe az 
önkormányzat vezetésének véleményét, egy-
úttal szorgalmazzák a fővárosnál, hogy kép-
viselje Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának álláspontját és Budapest Főváros Te-
lepülésszerkezeti Tervé ben tartsa a területet 
a jelenlegi különleges rekreációs, beépítésre 
nem szánt terület-felhasználási egységben. 

Göncz Árpád barátai és tisztelői szere-
tettel meghívják Göncz Árpád mellszob-
rának avatására, amelyre 2017. október 
6-án, pénteken 13 órakor kerül sor az 
Óbudai Egyetem parkban, a Magyar 
Köztársaság néhai elnöke, író, műfordí-
tó, Óbuda díszpolgára egykori Bécsi úti 
lakóhelye közelében. A szobor Jováno-
vics György Kossuth-díjas szobrászmű-
vész alkotása. 

A megjelenteket a kezdeményezők nevé-
ben Gulyás András köszönti. Beszédet mond 
Gönczöl Katalin és Bojár Gábor. Közremű-
ködnek Koncz Zsuzsa, Bródy János és Jor-
dán Tamás Kossuth-díjas művészek.

A szervezők szeretettel várnak minden-
kit. Koszorút ne, legfeljebb egy szál virá-
got hozzanak! (Helyszín megközelítése: 17-
es, 19-es, 41-es villamos, 960-as autóbusz 
Katyni mártírok parkja megálló.)

Göncz Árpád szobrának avatása

Göncz Árpád barátai és tisztelői: Aján Tamás, Balogh Csaba, Bojár Gábor, Bródy János, Bús 
Balázs, Dely Géza, Érdi Sándor, Faragó András, Gulyás András, Kende Péter, Koncz Zsuzsa, 
Kozma Imre, Pordán Ákos, Rolla János és Szász Katalin  2016. november 30-án köztéri mell-
szobor állítását kezdeményezték az író, műfordító, politikus, a rendszerváltozás utáni Magyar-
ország első köztársasági elnöke emlékére. A közadakozási felhíváshoz magánszemélyek, vál-
lalkozások és civil szervezetek mellett csatlakozott Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata is. 

„Ne legyen lakóterület a volt csillaghegyi bánya!”

Bús Balázs határozottan ellenzi az övezeti átsorolást
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100. születésnapja alkalmá-
ból otthonában köszöntötte 
Magda nénit Kelemen Viktó-
ria alpolgármester.

B áró Győrffy Mag-
dolna 1917. szept-

ember 17-én született 
Debrecenben, erdélyi ne-
mesi családban. Magda 
néni négy testvére közül 
ketten fiatalon elhuny-
tak, így két lánytestvéré-
vel nevelkedett a debre-
ceni Nap utcában. Isko-
láit a cívis városban vé-
gezte, a Dóczy Leány-
nevelő Intézetben érett-
ségizett, majd felvételt 
nyert a Tanítóképzőbe, 
ahol Szabó Magda írónő 
osztálytársa, cserkész-
társa volt. A diákévek 
élményei az Abigél cí-
mű ifjúsági regényben is 
megelevenednek. Magda 
néni több szakmát is ki-
tanult, ismereteit hasz-
nosítva gyertyagyárat, 
szappangyárat és vegyi 
üzemet alapított.

A zene iránti rajongá-
sa vezetett el oda, hogy a 
kisfiúnak, akivel először 
az iskolaudvaron találko-
zott, később örök hűséget 
esküdjön. 1943-ban ment 
férjhez Domahidy Lász-
lóhoz a későbbi érdemes 
művész operaénekeshez. 
Házasságukból egy fiú 
született, László.

A II. világháború alatt 
az orosz hadsereg a Nap 
utcai házukat és a műhe-
lyeket lefoglalta. A hábo-
rú után vagyonuk nagy 
részét elvették, a megha-
gyott üzemek működését 
ellehetetlenítették.

Magda néni édesany-
ja halála után költözött a 
család Budapestre. 1965 
óta élnek Óbudán. Pezs-
gő társasági életet éltek a 
kerületben, gyakran meg-
fordult náluk Darvas Iván, 
Melis György, vagy Pitti 
Katalin. A környék szép-

sége vonzotta a neves mű-
vészeket, akik a szomszé-
dos családi házakat sorra 
megvásárolták.

53 boldog házasságban 
töltött év után 1996-ban 
Magda néni egyedül ma-
radt, de napjait máig ak-
tívan tölti: gyógytorná-

zik, rendszeresen olvas, tv-
t néz, szívesen beszélget, 
hazai és külföldi rokonok-
kal állandó kapcsolatot tart.

Fia, ifj. Domahidy Lász-
ló nemzetközi hírű opera-
énekes – aki folyamatosan 
jelen van Óbuda kulturális 
életében és jótékonysági 

koncerteket ad – odaadó-
an gondoskodik róla.

Debrecenből, Kana-
dából, Ausztráliából ér-
keztek rokonok, barátok, 
hogy együtt köszöntsék 
Magda nénit 100. szüle-
tésnapja alkalmából. Is-
ten éltesse Magda nénit!

A 100 éves Magda nénit köszöntjük

Átadták a felújított gasztroenterológiai osztályt
Lapzártakor érkezett: A Szent Margit Kórházban átad-
ták a felújított gasztroenterológiai osztályt szeptember 
28-án. A 87 millió forint konszolidációs támogatásból 
további fejlesztések is megvalósultak. Többek közt ki-
építették a „B” épület vezetékes orvosi gázhálózatát, új 
automata ajtókat szereltek be és 30 új számítógépet vá-
sároltak. A megújult részleg átadásán részt vett Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési kép-
viselő, dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős 
államtitkár, Bús Balázs polgármester és dr. Badacsonyi 
Szabolcs, a Szent Margit Kórház főigazgatója.

A laboratóriumi vizsgálatra történő jelentke-
zésben a várakozás csökkentése és a gör-
dülékenyebb betegellátás érdekében 2017. 
október 2-től az alábbi változásokat veze-
tik be a Szent Margit Rendelőintézet Vörös-
vári úti és Csobánka téri szakrendelőjében.
Előzetes időpontfoglalásra nyílik lehető-
ség a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésé-
hez is: hétköznapokon 7-18 óra között a 
+36-21-383-2229-es telefonszámon.
A Vörösvári úton és a Csobánka téren is ki-
helyeznek a laboratóriumi helyiség mellet-

ti falra egy érintőképernyős sorszámkiadó 
automata készüléket.
A laboratóriumi vizsgálatra érkezés lépé-
sei: 1. Beutaló kiállítása (orvos végzi).* 2. 
Időpont foglalása (Ön vagy a beutalót ki-
állító orvos végzi).* 3. Megérkezés a fog-
lalt időpontra (kérik 5-10 perccel koráb-
ban érkezzen!).* 4. Automatán taj-szám 
megadása (Ön végzi).* 5. Az automata 
sorszámot ad Önnek.* 6. Sorszám sze-
rint a vizsgálatra behívás, a vizsgálat el-
végzése.

Tekintettel arra, hogy az időpont előzetes 
foglalásával elkerülhető a hosszabb vára-
kozási idő, ezért kérik, hogy lehetőség sze-
rint szíveskedjenek időpontot kérni a vizs-
gálatra. Amennyiben nincs előjegyzett idő-
pontja, kérik, hogy az automata által kiadott 
sorszámmal szíveskedjen várakozni. 
Bíznak benne, hogy a felújított laboratóriu-
mi helyiség és az októbertől bevezetendő 
informatikai szolgáltatás a lakosság meg-
elégedésére szolgál, és tovább javítja az 
szolgáltatás minőségét.

Jelentkezés laboratóriumi vizsgálatra – Csökkenhet a várakozási idő 

Művészeti délután a Fehér bot napja alkalmából
A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regioná-
lis Egyesülete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
támogatásával előadói délutánt tart október 14-én 14.30 
órai kezdettel a Békásmegyeri Közösségi Ház előadóter-
mében. Látássérült és látó művészek szórakoztatják a kö-
zönséget. (A belépés ingyenes. Cím: Csobánka tér 5.).

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István
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A III. kerület sportéletében fontos 
szerepet játszik a kitűnően szerve-
zett szabadidős sporttevékenység, 
ám kiemelt figyelem irányul a hazai, 
valamint nemzetközi szintéren ered-
ményesen szereplő sportklubokra 
is. Ebben a sorozatban az Óbudán 
élő, vagy kerületi egyesületben ver-
senyző aktív, illetve egykori sikeres 
sportolókkal ismerkedhetnek meg 
az olvasók. Ezúttal Lévai Vivien vá-
logatott röplabdázót kerestük fel.  

- A Vasas Óbuda OB I-es női 
röplabda-csapatában saját ne-
velésű játékosként szerepel. Mi-
kor döntött a röplabda mellett 
és hogyan került a klubhoz?

- Már korán eldőlt, hogy röp-
labdás leszek, hiszen nagyma-
mám, anyukám és a testvérem is 
röplabdázott, így hát én jöttem a 
sorban. Kipróbáltam és megsze-
rettem. Még az általános iskolá-
ban kezdtem edzésre járni, ki-
derült, van érzékem a játékhoz, 
szerencsére az akkori edzőm is 
így látta és a Vasashoz irányí-
tott. Már tizenöt éve vagyok a 
klub játékosa.

Kicsi 
az óriások között

- 165 centis magassága átla-
gos női méret, ám röplabdában 
meglehetősen alacsonynak szá-
mít. Igaz a mondás: nem csak a 
méret a lényeg?

- Úgy gondolom, már nagyon 
sokszor bizonyítottam, hogy 
megállom a helyem az óriás lá-
nyok sportágában. Sokszor el-
gondolkoztam, mi lenne, ha ma-
gasabb lennék, talán más sze-
repkörben hasznosabb lenne a 
játékom? De egyáltalán nem za-
var, hogy én vagyok a legkisebb 
a csapatban, alacsony terme-
temnek vannak előnyei is.

-  Milyen emlékeket hagyott 
önben az első válogatottság?

- Minden sportoló azért dol-
gozik keményen, hogy bekerül-
jön a válogatottba. Szép emlé-
kekkel gondolok vissza arra az 
időszakra, amikor címeres mez-
ben léphettem pályára. Renge-
teg dolgot tanultam, amit a mai 
napig kamatoztatni tudok.

- Korábbi terveiben szerepelt 
a légióskodás. Nem bánja, hogy 
nem jött össze a külföldi „mun-
kavállalás”?

- Egyáltalán nem bánom. A 
sors úgy hozta, hogy különbö-

ző okok miatt itthon kell marad-
nom. Úgy gondolom, sokat nem 
veszítettem vele, hiszen itthon 
is lehet új dolgokat tanulni, já-
tékban tovább fejlődni.  Azon-
ban még bármi megtörténhet a 
jövőben, ha adódik egy kedve-
ző külföldi lehetőség, biztosan 
elgondolkozom rajta.

Lelkileg 
megerősödve

- Volt egy kritikus, súlyos sé-
rüléssel nehezített időszak a pá-
lyafutásában. Nehéz volt a visz-
szatérés?

- Hát, azt az időszakot na-
gyon megszenvedtem. Sosem 
gondoltam volna, hogy egyszer 
lesz egy komoly sérülésem, hi-
szen már 15 éve esésekkel te-
li mérkőzéseket játszom, eddig 
mindig megúsztam. 2015 ok-
tóberében azonban elért a vég-
zet, az ősz első mérkőzésén sú-
lyos térdsérülést szenvedtem. 
Elkerülhetetlenné vált a műtét, 
ami azt jelentette, hogy hosz-
szú ideig röplabda nélkül tel-
tek a napjaim. Unatkozni azon-
ban nem volt időm, hiszen a mi-
előbbi gyógyulás érdekében fél-
éves kőkemény rehabilitáció 
várt rám. Szerencsére nagyon 

jó gyógytornász kezébe kerül-
tem, aki a mai napig is minden-
ben segít, legyen az testi vagy 
lelki eredetű probléma. Az ilyen 
helyzetbe került sportoló leg-
nagyobb problémája, hogy ké-
pes mindent megtenni a mielőb-
bi gyógyulás érdekében, vagy 
egyszerűen feladja a küzdel-
met. Engem lelkiekben megerő-
sített ez az időszak, nagy öröm-
mel, motiváltan tértem vissza a 
pályára.

- Csapattársai között volt és 
van is néhány külföldi játékos. 
El tudott lesni tőlük valamit, 
amivel segíteni tudta saját fej-
lődését?

- Technikai téren nem tudtam 
sokat ellesni tőlük, mert más 
poszton szerepeltek, de irigylés-
re méltó hozzáállásuk, pozitív 
emberi tulajdonságaik kedvező-
en hatottak rám.

Tanulnak egymástól
- 25 éves kora ellenére a le-

gidősebb játékosok egyike. Tud 
valamiben segíteni a fiatal játé-
kosoknak?

- Igyekszem megosztani ve-
lük a pályafutásom során szer-
zett tapasztalataimat és úgy ve-
szem észre, bátran jönnek is 

hozzám érdeklődni. Ez egy má-
sik generáció, van olyan csapat-
társam, aki tíz évvel fiatalabb 
nálam, mások a szokásaik, más-
ként gondolkodnak. Néha csak 
pislogok nagyokat, amikor be-
szélgetnek egymással, vagy me-
sélnek sztorikat. Ez természetes, 
ők is tanulhatnak tőlem, én is tő-
lük, ilyen közösségben - nem 
mintha öreg lennék- újra fiatal-
nak érezhetem magam.  

- Már ifjúsági játékosként el-
ismerték tudását a klubban, két 
alkalommal is az „Év utánpót-
lás játékosa” díjjal jutalmazták. 
Ma bemutatkozott a válogatott-
ban, hosszú évek óta hűséggel 
szolgálja a Vasast, úgy tűnik, jól 
érzi ott magát.

- A Vasas Óbuda Röplabda-
szakosztály egy nagy család. 
Nagyon jól érzem magam az 
összetartó közösségben, mond-
hatni, a Folyondár utca a máso-
dik otthonom. Sok minden köt 
ide, nehéz szívvel hagynám el a 
klubot.

Röplabda nélkül
- Van valamilyen hobbija, 

kedvenc időtöltése, amivel olda-
ni tudja az edzésekkel, mérkőzé-
sekkel járó feszültséget?

- Az a lényeg hogy szabad-
időmben ne a négy fal között 
üljek. Szeretem a természetet, 
ha ki szeretném kapcsolni az 
agyam és nem állandóan a röp-
labdával foglalkozni, akkor ki-
rándulok, vagy a kutyusokkal 
sétálgatok. A barátommal gyak-
ran járunk moziba, de az ottho-
ni főzőcske is remek kikapcso-
lódást biztosít.

- Mit szeretne csinálni, ha 
majd becsomagolja és szögre 
akasztja a sportfelszerelését?

- Remélem, minél később jön 
el ez a pillanat. Még nem tudom 
pontosan, hogyan tovább, de 
vannak elképzeléseim. Minden-
képpen olyannal szeretnék fog-
lalkozni, amit szívvel-lélekkel 
csinálhatok és még élvezetet is 
nyújt számomra.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Az óbudai sportélet büszkeségei 

Lévai Vivien válogatott röplabdázó

MEgjElEnéSünK 
Lapunk következő száma ok-
tóber 14-én, szombaton je-
lenik meg. Újságunk korábbi 
számai is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon. 
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Óbuda-Békásmegyer Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórumának (KEF) 
szeptember 18-án, a Békásmegye-
ri Közösségi Házban tartott ülé-
sén a legfontosabb téma a III. ke-
rület frissen elkészült kábítószer-
ügyi kutatásának ismertetése 
volt. Az eseményen részt vett Bús 
Balázs polgármester,  Bucsek Gá-
bor budapesti rendőrfőkapitány, 
Rétvári Bence államtitkár képvise-
letében Pálfalvi Milán, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
tanácsadója.

B ús Balázs polgármester – 
aki egyben a kerületi Ká-

bítószerügyi Egyeztető Fó-
rum (KEF) elnöke – Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata kábítószerügyi kutatására 
utalva elmondta, a kerület frissen elkészült 
reprezentatív felméréséből kiderül, hogy a 
III. kerületi érintett diákok körében a már 
hosszú évtizedek óta jól ismert, természe-
tes úton előállított marihuána a „piacve-
zető”, bár a szintetikus pszichoaktív sze-
rek is jelen vannak. Az ismeretlen hatás-
mechanizmusuk miatt különösen nagy ve-
szélyt jelentő dizájner drogok a kerületben 
kevéssé gyakoriak. Ezzel együtt tisztában 
kell lenni utóbbiak veszélyesen alacsony 
árával, és – részben ebből következően – a 
használók életkorának csökkenésével.

A kutatás záróeseménye 
- Óbuda-Békásmegyer vezetése a Nem-

zeti Drogellenes Stratégiával összhangban 
már a kezdetektől a megelőzést és a haté-
kony együttműködést helyezte a közép-
pontba – hangsúlyozta Bús Balázs. - Eh-
hez keresett partnereket és vállalt koordiná-
ló szerepet, 2005-ben pedig létrehozta a Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórumot, mely min-
den évben négyszer ülésezik és 2012 óta fo-
lyamatosan pályázik különböző forrásokra.

A polgármester a KEF ülését annyiban is 
rendhagyónak tartotta, hogy az egyben az 
említett kutatás záróeseménye. - Fontos do-
kumentum került az asztalra, hisz ez nem-
csak a drogfogyasztás körülményeit és rész-
leteit összegzi, de olyan következtetéseket 
is megfogalmaz, mely a jövőt illetően fel-
adatot is kijelöl számunkra – tette hozzá 
Bús Balázs, egyben megköszönte mindazok 
munkáját, akik részt vállaltak a kutatás kü-
lönböző fejezeteinek elkészítésében.

Bucsek Gábor budapesti rendőrfőkapitány 
azt hangsúlyozta, ha kábítószerről van szó, 
akkor minden esetben konkrétan és őszintén 
kell beszélnünk. Kiemelte a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumok szerepét, amelyeket nem 
csupán a drogügyek megbeszélése érdekében 
tartott jelentősnek, hanem ezt a fórumot tartja 
az egyik legfontosabb kapocsnak a lakosság 
és a civil szervezetek irányában. Nem csupán 
a kábítószerekkel összefüggően szeretnék ezt 
a fórumot megtartani, hanem kiegészítő meg-

beszéléseket kívánnak tartani a családon be-
lüli erőszak és az iskolán belüli erőszak vo-
natkozásában is. Információkat kívánnak 
kapni, valamint nyújtani is arról, hogy mi a 
rendőrség álláspontja. 

Erős politikai szándék 
Pálfalvi Milán, az EMMI tanácsadó-

ja  Rétvári Bence államtitkár nevében kö-
szöntötte a fórum résztvevőit, és tolmácsol-
ta a kormányzat álláspontját a drogmegelő-
zés és a drogfogyasztásból következő prob-
lémák kérdéseiről. Mint elmondta, a kor-
mány nagy hangsúlyt helyez a dizájner dro-
gok terjedésével szembeni hatékony fellé-
pésre, az azok fogyasztásából eredő egész-
ségügyi és szociális problémák minimali-
zálására. A dizájner drogok elleni küzde-
lemben célnak azt nevezte, hogy a jövőben 
még eredményesebben, gyorsabban, célzot-
tabban lehessen fellépni, visszaszorítva ez-
zel a terjesztést és a fogyasztást. Mindezt a 
törekvést a kormányzat mind anyagi, mind 
pedig jogi eszközökkel is támogatja. 

Müller Éva, az EMMI osztályvezetője 
szakmai előadásában a kormányzati straté-
giai dokumentumok elkészítésének céljairól 
beszélve elmondta, hogy ezek során nem tit-
kolt szándék, hogy elkészítésükkel az adott 
témára költségvetési forrásokat is kívánnak 
szerezni. Ennek jó példájaként említette a 
parlamenti határozattal először 2013-ban el-
fogadott Nemzeti Drogellenes Stratégiát, 
amely nagyon erős politikai szándékot jel-
zett. Ez a stratégia céljai szerint a droghasz-
nálatban jelentős csökkentést ír elő. Az osz-
tályvezető részletesen ismertette az erre a te-
rületre fordítható, évről évre növekvő hazai 
és európai uniós források mértékét.

Majzik Balázs, a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság megbízott osztály-
vezetője a szereplők együttműködésére 
hívta fel a figyelmet a drogmegelőzésben. 
Háttérintézményük feladatai között a leg-
fontosabbak között említette a drogpoliti-
kai célok kialakításában meglévő feladatai-
kat, valamint a Nemzeti Drogellenes Straté-
gia végrehajtásából adódó szakmai és mód-
szertani, valamint a hazai és európai uniós 

pályázatokkal összefüggő te-
vékenységeiket. 

Kérdőíves felmérések 
Dr. Gallóné Nagy Judit, 

a III. kerületi Polgármeste-
ri Hivatal Szociális Szolgál-
tató Főosztályának vezetője, 
az ülés moderátora elmond-
ta, hogy  Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata kábító-
szerügyi kutatásának célja a 
kerületben előforduló kábító-
szer-fogyasztás jellemzőinek 
vizsgálata, a szolgáltatások 
feltérképezése és az esetle-
ges hiányok felderítése, vala-
mint a fejlesztési lehetőségek 

meghatározása volt. Ennek során a kerület-
ben tevékenykedő intézmények monitoro-
zására, és a kerületben fellelhető fogyasz-
tók kábítószer-használatáról kérdőíves fel-
mérésre került sor, illetve a kerületi iskolák 
7-13. évfolyamában tanuló diákok kérdő-
íves felmérése történt meg. 

Prof. dr. Rácz József, a Kék Pont Drog-
konzultációs Központ és Drogambulancia 
Alapítvány igazgatója szakmai előadásában 
a drogproblémával kapcsolatban álló kerü-
leti intézmények szolgáltatásait és műkö-
désüket mutatta be. Hevesiné Melczer Mó-
nika, a III. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Szociális Szolgáltató Főosztály Egészség-
ügyi és Jogi Osztályának vezetője a kerüle-
ti általános és középiskolákban történt kér-
dőíves felmérések tapasztalatairól beszélt  
részletekbe menően, míg Törzsökné Góc-
zán Emese, a III. kerületi Polgármesteri Hi-
vatal Szociális Szolgáltató Főosztályának 
KEF koordinátora a szerfogyasztók jellem-
zőiről számolt be, illetve összegezte a kuta-
tás eredményeit. 

Elterjedt a híre
Kelemen Viktória alpolgármester zársza-

vában örömét fejezte ki azért, hogy ilyen 
sok kerületi intézmény és szervezet számá-
ra ennyire fontos a téma, hogy ennyien kí-
váncsiak a III. kerületi kutatás eredménye-
ire. Részletes és kimerítő kutatás tudott ké-
szülni, amihez az kellett, hogy a résztvevők 
közösen tudtak fellépni, mert egyedül, egy 
szervezet ezt nem lett volna képes megvaló-
sítani. Kelemen Viktória megköszönte a ku-
tatás létrejöttében közreműködő valameny-
nyi résztvevő munkáját.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésén 
elhangzottak szerint még az ősz folyamán 
hasonló programmal és előadókkal regioná-
lis eseményre kerül sor Óbudán a budapesti 
kerületek kábítószerügyi szervezeteinek rész-
vételével, ugyanis híre ment az óbudai kuta-
tásnak, amivel a többi kerület szervezeteinek 
szakemberei is szeretnének megismerkedni. 
(Az ülés tárgyát képező kábítószerügyi kuta-
tás eredményei hamarosan elérhetők lesznek 
a www.obuda.hu oldalon.)    Bodzay Zoltán

Óbuda kábítószerügyi kutatása példa értékű

Fotó: Antal István
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Kutatók Éjszakája Óbudán is
Robotok, érdekes kísérletek, virtuális valóság, mester-
séges intelligencia, alternatív hajtású járművek, fény-
graffiti, izgalmas előadások a reklám és gazdaság vilá-
gából – ezekkel és még rengeteg más programmal vár-
ta az Óbudai Egyetem az érdeklődőket a Kutatók Éjsza-
káján. Hat helyszínen összesen 170 interaktív progra-
mon, tudományos előadáson vehettek részt kicsik és 
nagyok az egyetem különböző kampuszain szeptember 
29-én. Óbudán három kar készült programokkal. Olyan 
különlegességekkel, mint például üdítőt csapoló robot, 
boncolás laborbemutató sebészrobottal, kiterjesztett 
valóság szimulátor, de egy félbevágott elektromos au-
tót is megnézhettek a látogatók működés közben, vagy 
akár egy valódi mozdonyt is életre kelthettek okostele-
fonjuk segítségével. Sőt, Magyarország leghosszabb 
sálja elkészülésében is részt vehettek az érdeklődők.

Tehetséggondozó szakkör matematikából
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2017-2018-as tan-
évben is elindították szeptember 21-én matematiká-
ból az ingyenes tehetséggondozó szakkört 5. osztályo-
soknak. A foglalkozásokat  csütörtökön 14.30-tól 15.30 
óráig tartja Számadó László a gimnáziumban (Nagy
szombat utca 19.). A szakkör munkájába év közben is 
be lehet kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. Min-
den érdeklődő, a matematikát szerető ötödikest szíve-
sen lát a szakkörvezető. A hagyományos gondolkodta-
tó matematikai feladványok mellett közös játékok, logi-
kai kérdések és az együttgondolkodás élménye színe-
síti a foglalkozásokat. A szakkör évtizedes múltja alap-
ján elmondható, hogy a különböző iskolákból érkezett 
tehetséges, hasonló érdeklődésű gyerekek között ba-
rátságok is kialakulhatnak. Az itt szerzett tapasztalatok-
kal a különböző matematikai versenyeken pedig még 
nagyobb eséllyel érhetnek el jó eredményt, melyre isko-
lájuk és szüleik mellett ők is büszkék lehetnek.

Középiskolai előkészítők, általános- 
és középiskolások korrepetálása 

Matematika-magyar, fizika-kémia szakos tanárok korre-
petálnak a Vörösvári úton általános- és középiskolás ta-
nulókat. Felvételi előkészítők indulnak minden délután 
és szombat délelőtt 4-6-8 osztályos gimnáziumba ké-
szülő diákoknak (még) választható napokon. Lehetőség 
van féljegyek javítására: bármelyik tantárgyból, az elő-
ző évek írásbelijéhez hasonló feladatok megoldására, 
gyakorlására. Minden tantárgy-kombináció lehetséges. 
A diákokat minden hétköznap délután és szombat dél-
előtt 2-3 fős kiscsoportban oktatják a tanárok, a gyere-
kek által kért napokon és időpontban. (Jelentkezés a 06-
20-946-2027-es telefonszámon. További tájékoztató az 
interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)

É lő népzene a bölcsődében a Kerek 
Zenekarral szerdánként. A prog-

ramon Csoóri Julianna kisgyermek-
nevelő vezetésével, a Kerek Zenekar 
közreműködésével ismerkednek a böl-
csődés gyermekek a mondókákkal, 
népdalokkal, hangszerekkel. 

Az év IV. negyedében is várják a 
gyed-en, gyes-en lévő édesanyákat, csa-

ládokat gyermekeikkel 
bölcsődékbe a korai zenei 
fejlődésgondozásra, a táb-

lázatban megadott időpontokban. 
Életünk első három évében az anya-

nyelvünk zenei környezetére hangoló-
dunk. A korai, megfelelő zenei neve-
lés éppen olyan jelentőséggel bír, mint 
a beszédkészség fejlesztése a kisgyer-
mek személyiségét illetően. Ez moz-
gással kísérve a harmonikus koordiná-
ciót segíti. 

Népzene bölcsődéseknek Dátum Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde
9 órától 10 órától 11 órától

2017.10.04. Medgyessy u. 3. Fodros u. 7. Arató E. tér 1-3.
2017.10.11. Kerék u. 12-14. Szél u. 23-25. Szérűskert u. 35.*
2017.10.18. Solymár u. 12. Mókus u. 1-3. Fodros u. 7.
2017.10.25. Víziorgona u. 8. Víziorgona u.1. Kelta u. 3.
2017.11.08. Medgyessy u. 3. Fodros u. 7. Arató E. tér 1-3.
2017.11.15. Kerék u. 12-14. Szél u. 23-25. Szérűskert u. 35.*
2017.11.22. Solymár u. 12 Mókus u. 1-3. Szérűskert u. 35.*
2017.11.29. Víziorgona u. 8. Víziorgona u.1. * Kelta u. 3.
2017.12.06. Medgyessy u. 3. Fodros u. 7. Arató E. tér 1-3.
2017.12.13. Kerék u. 12-14. Szél u. 23-25. Szérűskert u. 35.*
2017.12.20. Solymár u. 12 Mókus u. 1-3. Víziorgona u.1.*

A csillaggal jelölt bölcsődéknél a játszócsoportban lesz az „Élő népzene foglalkozás”. 
A bölcsődékről tájékozódhatnak a www.obudaibolcsodek.hu honlapon.
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A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 430-4700. 
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Óbudai sziréna

Az óbudai nyomozók 
a lakosság segítsé-

gét kérik, rablási kísérlet 
elkövetőjét keresik.

Az ismeretlen fér-
fi augusztus 7-én 15.45 
órakor fellökött és bán-
talmazott egy, a Juhász 
Gyula utcában rollere-
ző gyermeket, akitől 
értékei átadását köve-
telte, majd elfutott a 
helyszínről. Az elköve-
tő körülbelül 190 cen-

timéter magas, sportos 
testalkatú, fekete hajú 

és barna szemű, 18 év 
körüli férfi. A bűncse-
lekmény elkövetésekor 
fekete baseballsapkát 
viselt. 

A III. kerületi Rend-
őrkapitányság munka-
társai kérik, aki a grafi-
kán látható férfit felisme-
ri, tartózkodási helyéről, 
a bűncselekményről in-
formációval rendelkezik, 

tegyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-111-es 
telefontanú zöldszámán, 

vagy 107-es és a 112-es 
központi segélyhívószá-
mok valamelyikén! 

Vízirendőrök mentették ki a 
Dunában úszó, majd szorult 
helyzetbe kerülő vizslát, 
Mokkát szeptember elején.

Egy kutya eltűnéséről 
kaptak bejelentést 

a rendőrök a Hajógyá-
ri-sziget északi részéről. 
Az egyik járókelő arra 
figyelt fel, hogy a gond-
jaira bízott egyik ku-
tya a folyó felé veszi az 
irányt, majd beúszik. A 
vízirendőrök elindultak 
a kutya keresésére. Né-
hány perces kutatás után 

a sziget Árpád hídhoz 
közeli részén meglátták 
a parti köveken szárítko-
zó állatot. A magas part-
fal miatt szárazról nem 
lehetett megközelíteni az 
ebet, ő sem tudott vol-
na felugrani, csapdába 
esett, csak a Duna felől 
lehetett a közelébe men-
ni, de a folyó felől sike-
rült elérni. Mokkát az 
óbudai BKK-hajókikötő-
be vitték, ott adták visz-
sza gazdájának.

Mokka kutyát a Dunából mentették ki

Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, Óbuda-Békás-
megyer közrendjéért és közbiztonságáért térítés 
nélkül tenni akaró felnőtt korú lakosok jelentkezé-
sét várja tagjai sorába a Budapest III. kerületi Pol-
gárőr Egyesület (Óbudai Polgárőrség). Bővebb fel-
világosítás a polgaror.obuda@gmail.com e-mail cí-
men, vagy a 30/621-6088-as telefonszámon.

Rablót keresnek

Az óbudai rendőrök a lakos-
ság segítségét kérik a felvé-
telen látható ismeretlen fér-
fiak azonosításához.

A két férfi egy Zá-
por utcai lakásban 

a Vízművek munkatár-
sainak kiadva magukat 
elterelték az ott lakó fi-
gyelmét és ellopták a 
pénzét. Tettükről a biz-
tonsági kamera felvételt 
készített.

Az egyik elkövető 50-
60 év körüli, körülbelül 
165 centiméter magas, 
zömök testalkatú, rövid, 
barna hajú férfi. A bűn-
cselekmény elkövetése-
kor vajszínű baseball sap-
kát, szürke szövetkabátot 
és munkásnadrágot viselt.

A másik 16 év körü-
li, körülbelül 170 centi-
méter magas, rövid, bar-

na hajú férfi. A bűncse-
lekmény elkövetésekor 
szürke szövetkabátot, vi-
lágos pólót, farmernadrá-
got és fehér baseball sap-
kát viselt. 

A rendőrkapitányság 
munkatársai kérik, hogy 
aki a felvételen látható 
férfiakat felismeri, sze-
mélyazonosságukkal, tar-
tózkodási helyükkel vagy 
a bűncselekménnyel kap-
csolatban információval 

rendelkezik, névtelensége 
megőrzése mellett tegyen 
bejelentést az ingyenes 
06-80-555-111-es „Tele-
fontanú” zöldszámán, a 
107-es, 112-es közpon-
ti segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén!

Ál vízművesek loptak
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A városrészben összességé-
ben több százmillió forintból 
újultak meg óvodák konyhái, 
udvarai, gyermekmosdói. A 
bölcsődék többségében 
tisztasági festést végeztek, 
nyílászárókat cse réltek. Ősz-
szel pedig az Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató Intézmény-
ben kezdődnek kisebb-na-
gyobb munkálatok.

Az önkormányzat költ-
ségvetése minden 

évben tartalmaz intézmé-
nyi felújításokra szánt ke-
retösszeget, melyet az elő-
zetesen összeállított, le-
egyeztetett terv alapján 
határoz meg és bonyolít le 

az Óbudai Vagyonkezelő 
Nonprofit Zrt. (ÓBV Zrt.) 
műszaki osztálya – tudtuk 
meg dr. Kirchhof Attila 
vezérigazgatótól, aki hoz-
zátette: - Ezek főleg loká-
lis, állagmegóvó jellegű 
munkák. Mindenhol 
igyekszünk az intéz-
ményvezetőkkel egyet-
értésben meghatározni 
egy fontossági sorrendet 
és az adott költségvetési 
évben a keret erejéig eze-
ket meg valósítani. Álta-

lában az egyenlő meg-
osztás elvét követjük, te-
hát az egyes épületekre 
szánt összegek között 
nincs nagyságrendi elté-
rés. Természetesen szo-
kott lenni egy-egy kiug-
ró tétel, ahol nem tűr ha-

lasztást valamilyen na-
gyobb munka. 

Idén a keretösszeg brut-
tó 250 millió forint volt. 
Ezen kívül hat óvodaud-
var 76 millió forintból 
újulhatott meg. A Med-
gyessy bölcsőde 196, a Ví-

ziorgona utca 7. szám alat-
ti Családok Átmeneti Ott-
hona 121 millió forintból, 
szintén külön költségve-
tésből teljes felújítást ka-
pott – mondta el kérdé-
sünkre válaszolva az ÓBV 
Zrt. vezérigazgatója.     Sz. 

Egész nyáron dolgoztak az óvodák, bölcsődék rendbetételén

Százmilliók felújításokra

Az Ágoston Művészeti Óvodában külső színezést végeztek, kicserélték a nyílászárókat. 
A hőközpontból leválasztott helyiségből raktárt és nevelői szobát alakítanak ki. Hamarosan 
elkészül  az épület tetején lévő napelemes rendszer is 

 A Családok illetve a Gyermekek Átmeneti Otthona Vízior-
gona utcai telephelyén teljes felújítást végeztek

Fotó: Antal István

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Mint arról korábbi cikkünkben hírt adtunk: a ke-
rületi közterület-felügyelet vezetése, munkatár-
sai az eddiginél is nagyobb hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy az itt élők ne csupán a közlekedés 
kapcsán „intézkedő hatósági közeget” lássák 
bennük, hiszen ez csak a munkájuk töredékét je-
lenti. Korábban állatmentési akcióikról, most az 
illegális szemétlerakás ellen folytatott küzdel-
mükről adunk hírt, Rácz Ferenc Péter, a felügye-
let igazgatója beszámolója alapján.

A szervezet vezetője elmondta: az elmúlt 
időszakban is kiemelkedő hangsúlyt 

fektettek a közterületekre illegálisan kihe-
lyezett hulladékok feltérképezésére, eltaka-
rítására, a szemétkupacok kirakásának meg-
előzésére.  Köztisztasági csoportjuk mun-
katársai hétről hétre, területekre osztva jár-
ják a városrészt, egyúttal összeszedik a par-
kokban, játszótereken, utak mellett hátraha-
gyott, általuk a „világító” jelzővel illetett sze-
metet. Emellett olyan illegális hulladékok-
kal elhalmozott területek kitakarításában 
vesznek részt, mint például a Keled utca, ré-
gi Szentendrei út vagy a Meggy utca. Utóbbi 
helyen, egy éjszaka alatt közel 100 köbméte-
res rakást halmoztak fel ismeretlenek. Van-
nak tehát „közkedvelt” lerakóhelyek, ugyan-
akkor ezek mellett problémát jelent a lakóte-
lepek szélén és az utak mentén eldobált hul-
ladék, ami ugyan helyszínenként nem tűnik 
soknak, de az elszállításkor már kisebb hegy-
gyé áll össze. Tavaly összesen 2 ezer köbmé-
ter szemetet gyűjtöttek össze a kerületben. 

Mindenki takarít
A kerület tisztántartása nem csak a felügye-

let feladata, mi több, elsődlegesen nem a szer-
vezet kompetenciájába tartozik az illegá-
lis hulladékok eltüntetése. A lakosság által az 
ügyfélszolgálatra bejelentett illetve a kollégáik 
által látott szennyezett területekről a panaszo-
kat továbbítják a karbantartásért felelős fővá-
rosi szervezeteknek és az Óbudai Vagyonke-
zelő (ÓBV) Zrt.-nek: idén csak az első félév-
ben száz esetben volt erre szükség. A közterü-
let-felügyelet igazgatója megjegyezte: együtt-
működésük a társszervezetekkel magas szín-
vonalú, egymást támogató, kisegítő. Példá-
ul a felügyelet munkatársai osztják ki a lakos-
ságnak a biológiailag lebomló zöldhulladék 
gyűjtésére alkalmas zsákokat, melyet az ön-
kormányzat vásárol meg: tavaly több mint 5 
ezer darabot. Emellett a köztisztasági csoport-
juk munkatársai utánanéznek a kieső helyre 
tett zsákoknak is, ezzel is segítve az FKF mun-
káját. Sajnálatos módon minden lehetőség el-
lenére az illegálisan kihelyezett zöldhulladék 
mennyisége így is több ezer köbméterre tehe-
tő, melyet az ÓBV Zrt. szállíttat el. 

Ne az utcára dobjuk 
a veszélyes hulladékot!

Továbbra is sok gondot jelentenek a sze-
lektív hulladékgyűjtők környékére halmo-
zott, sokszor oda nem tartozó kommunális és 
egyéb szemétkupacok. Ilyenkor az FKF Zrt.-

nek jelzik a problémát. De ami még ennél is 
több fejtörést okoz, azok a közterületre kitett 
veszélyes hulladékok. A szállítást külön meg 
kell rendelni, ezért azt javasolják a lakosok-
nak, hogy éljenek a lehetőséggel, és amitől 
meg szeretnének válni, azt az önkormányzat 
által évente, több helyszínen szervezett akció-
jakor adják le! Kevesen tudják, de az elhasz-
nálódott elektronikai eszközöket új vásárlása-
kor az adott helyszínen, díjmentesen le lehet 
adni. Az egyéb, szükségtelenné vált, év köz-
ben összegyűlt holmiktól a kijelölt hulladék-
udvarokban szabadulhatnak meg. (A gyűjtő-
helyek címei megtalálhatók az interneten.) 

A közterület-felügyelet igazgatója külön 
felhívta a figyelmet arra, hogy a lakók lehető-
ség szerint egyeztessenek közös képviselőik-
kel, hiszen számos társasháznak, lakószövet-
kezetnek van szerződött partnere a hulladék 
év közbeni, igény szerinti elszállítására is. 

Mobil térfigyelővel
a szemetelők ellen

A legjobb volna, ha mindenki igyekezne 
környezettudatosan élni, de ameddig van-
nak szabálytalankodók, addig a közterü-
let-felügyelet is nagy hangsúlyt igyekszik 
fektetni a prevencióra. Járőrszolgálatuk fo-
lyamatosan ellenőrzi a frekventált helye-
ket. Mobil térfigyelő-kamerájuk is van már, 
melyet könnyen áttelepíthetnek egyik hely-
színről a másikra, és 24 órában tudják fi-
gyelni a terepet. 

- Kollégáink a felsoroltak mellett lehető-
ségükhöz mérten figyelmet fordítanak a ját-
szó- és más közösségi tereken található pa-
dok, berendezések, burkolatok állapotára 
is. Jó hír, hogy nyolc játszótér ülőalkalma-
tosságait újítja fel a közeljövőben az önkor-
mányzat – tette hozzá Rácz Ferenc Péter. 

Sz. Cs. 

Takarítsuk ki Óbudát!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ki-
emelten fontos feladatának tartja környe-
zetünk, a kerület közterületeinek tisztán 
tartását. Ez a törekvés azonban csak a la-
kosság együttműködésével és támogatá-
sával valósulhat meg. 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
2017. október 16-tól 29-ig őszi takarítá-
si kampányt szervez.
A takarítási kampányhoz bárki csatlakoz-
hat, aki szemétszedéssel, a zöldhulladék 

összegyűjtésével aktívan részt kíván ven-
ni közvetlen lakókörnyezetének tisztábbá 
tételében.
A takarítási akcióban bármikor részt lehet 
venni október 16. és 29. között. Az akció-
hoz csatlakozók maguk választhatják ki azt 
a kerületben lévő közterületet, ahol taka-
rítani szeretnének. Az önkormányzat sze-
métgyűjtő és zöldhulladék-gyűjtő zsákok 
biztosításával segíti a takarításban részt-
vevő közösségeket, a legalább 5 magán-
személyből álló csoportokat. 

Kérjük a III. kerületi polgárokat, 
lakóközösségeket, civil szerveze-
teket, intézményeket, gazdasági 
társaságokat, hogy csatlakozza-
nak a takarítási kampányhoz!
Takarítsuk ki együtt a III. kerületet 
és őrizzük meg tisztaságát!
Kérjük, részvételi szándékukat a 
takarítási helyszín és a résztvevők 
számának megadásával a zoldo-
buda@obuda.hu e-mail címen 
jelezzék legkésőbb október 6-ig.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Közteresek akcióban: hegynyi szemetet tüntetnek el

Fotó: Antal István



24 2017. 18. számHelytÖrténet

Életre kelt az ókori Aquincum katona vá rosa a Flórián téren szep-
tember 17-én. Az érdeklődők bepillanthattak a római polgárok és 

egy valódi légiótábor mindennapjaiba, illetve egy gladiátorküzdelem-
be. A rendezvényt az Aquincum Baráti Kör tagjai szervezték. Egyebek 
mellett színházi előadással, rabszolgavásárral, antik zenei koncerttel 

idézték meg a római kort az eseményen, melyen családi programokkal  
várták az érdeklődőket. Az Óbudán fellelhető régészeti emlékek jelentős 
része az ókor időszakát öleli fel. A műemlékekre szerették volna felhív-
ni a figyelmet, ennek kapcsán a rendezvény szervezői látványos, a kort 
idéző programokkal készültek, hagyományteremtő céllal.                    sz

Megelevenedő ókor a Flórián téren

Az egyik legjelentősebb ma-
gyar szellemtörténész, a 
tradíciókat hatalmas tudás-
sal és bölcsességgel bemu-
tató Hamvas Béla százhúsz 
évvel ezelőtt, 1897. március 
23-án született. A Silentium 
egyik esszéjében ezt írja 
óbudai otthonának lebom-
bázása után: „A sötét esz-
tendőben minden földi va-
gyonomat elvesztettem. Va-
laki a birtokot levakarta ró-
lam. Effektív létezés csak a 
birtoklás teljes felszámolá-
sa után lehet. Itt kezdődik a 
valóság.” 

A tradíciókat hatalmas 
tudással és bölcses-

séggel bemutató Hamvas 
Béla Eperjesen született. 
Pozsonyban nevelkedett, 
apja magyar-német sza-
kos tanár volt. Érettsé-
gi után önkéntes katonai 
szolgálatra jelentkezett, 
az orosz és ukrán fronton 
kétszer is megsebesült, 
majd idegösszeomlást ka-
pott. Mivel apja a szlovák 
hűségesküt megtagadta 
Trianon után, a családot 
kiutasították Pozsonyból, 
így családjával Budapest-
re költözött, ahol a böl-
csészkar magyar-német 
szakos hallgatója volt, 
emellett a Konzervatóri-
um zeneelméleti előadá-
sait látogatta, később új-
ságíró lett, majd a fővá-
rosi könyvtárban kapott 
állást. A Hamvasbela.org 

honlap szerint latin és gö-
rög nyelvű művek mellett 
németül, franciául, vala-
mint angolul is olvasott. 

Kerényi Károllyal 
1935-ben megalapítot-
ták a Sziget-kört, azt a 
klasszikus görög hagyo-
mányból merítkező szel-
lemi szövetséget, amely-
hez csatlakozott Szerb 
Antal, Németh László, 
Kövendi Dénes, Dobro-
vits Aladár, Molnár Antal 
és mások. 

Amikor 1937-ben fe-
leségül vette Kemény 
Katalin művészettörté-
nészt és írót, lakást bé-
reltek Óbudán, a Reme-
te-hegy oldalában. Innen 
bombázták ki őket. A II. 

világháború alatt három-
szor hívták be katonai 
szolgálatra. A végkifejlet 
idején Németországból 
megszökött, de az oro-
szok elfogták, azonban 
tőlük is sikerült megme-
nekülnie. A háború alatt 
Lao-ce, Böhme, Hérak-
leitosz, Kungfu-ce, He-
noch műveit fordította, 
első esszékötete, A látha-
tatlan történet 1943-ban 
jelent meg, és ekkoriban 
írta a Scientia Sacra cí-
mű nagyesszét, a Titkos 
jegyzőkönyv című esszé-
kötetét, a Tabula Smarag-
dina fordítását, kommen-
tárját, s befejezte az Uni-
cornist, majd az Egyete-
mi Nyomdának összeál-

lította az Anthologia Hu-
mana – Ötezer év böl-
csessége című könyvet. 

Budapest ostroma-
kor házuk találatot ka-
pott, s könyvtára, kézira-
tai megsemmisültek. A 
háború végét Óbudán, a 
Vihar utca 29. szám alatt 
töltötte, naplója tanul-
sága szerint iszonyatos 
nyomorban és éhezés-
ben. A szovjet megszál-
lás után szinte azonnal 
zaklatni kezdték, könyv-
tári állásából 1948-ban 
felfüggesztették és B-lis-
tázták, ami egyben azt is 
jelentette, hogy publiká-
ciós és szerkesztői jogá-
tól megfosztották. Föld-
műves-igazolványt vál-

tott ki, amelyben mun-
kahelyéül sógora szent-
endrei kertjét jelöli meg. 
Gyümölcstermesztés-
ből élt 1951-ig, a Kar-
nevált ebben az időben, 
Szentendrén írta meg, s 
a könyv az olvasók köré-
ben kézirat formájában 
harminc évig járt kéz-
ről kézre – írja a fent jel-
zett portálon Dúl An-
tal, az életművet gondo-
zó Medio Kiadó vezető-
je –, mígnem 1985-ben, 
már halála után, nyomta-
tásban is megjelent.

Szentendrei munká-
ja után 1951-től 1964-ig 
az Erőműberuházó Vál-
lalat építkezésein (Tisza-
palkonya, Inota, Bo-
kod) vállalt munkát, mint 
raktáros, segédmunkás, 
gondnok, s eközben ki-
húzott íróasztalfiókjában 
szanszkritból, görögből 
és héberből fordított és 
írt, ekkor keletkezett a 
Patmosz című esszégyűj-
teménye. 

Második nyugdíjazá-
sa után, 1968. november 
7-én agyvérzésben halt 
meg. A szentendrei izbé-
gi temetőben nyugszik. 
Életműve felbecsülhe-
tetlen. 

Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésére, 
kedvenc írója, Hamvas 
Béla nevét sétány őrzi a 
Graphisoft Park mögött, 
a Duna mentén.    Sz. Cs. 

Utcáink, tereink névadói
Hamvas Béla sétány 

Fotók: Antal István
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Egyedi ékszerkollekció 
az Esernyős tárlatán

Az Ars Sacra programsorozat részeként, Megmen-
teni a Megmenthetőt címmel Szász Károly ipar-
művész egyedi ékszerkollekciójából nyílt kiállítás 
szeptember 21-én az Esernyősben. A rendhagyó 
megnyitón felvonultak Cselényi Eszter (Celeni) di-
vattervező tüneményes ruhakölteményei is. Az elis-
mert ékszerész-iparművész és a sikeres ruhaterve-
ző közös metszéspontjaként különleges esemény 
mutatja be, hogyan nyer ihletet mindkét művész a 
múlt emlékeiből, hiszen míg Szász Károly üveg és 
porcelán antikvitásokat varázsol újjá ékszerkülön-
legességekként, addig Cselényi Eszter legújabb 
kollekciójával Budapest szecessziós emlékeit men-
ti át egyedi tervezésű ruhakölteményeinek színei-
be, hímzéseibe és vonalaiba. (A kiállítás megtekint
hető október 8-ig.)

33 szerelmi háromszög a könyvtárban
Az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva ok
tóber 5-én 18 órakor a Fő téri Krúdy Gyula könyvtár 
vendége lesz dr. Hahner Péter történész, egyetemi 
docens, aki az elmúlt években számos, a közön-
ség körében nagy sikernek örvendő könyv szerző-
je. Legutóbb megjelent kötete, a „33 szerelmi há-
romszög a történelemben” kapcsán hívták meg a 
szervezők. (A belépés ingyenes. Cím: Fő tér 5. A 
programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.)

Ünnepi est a Krúdy Kör 35. évfordulóján
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör október 12-én 16 órai 
kezdettel tartja megalakulásának 35. évforduló-
ja alkalmából rendezett ünnepi estjét a Kéhli Ven-
déglő Krúdy Szalonjában. Az ünnepi eseményen 
Kanizsa József, a kör titkárának megnyitója után a 
résztvevők koszorút helyeznek el a Kéhli Vendéglő 
Krúdy termének emlékfalán.  Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármestere köszönti a 35 éves 
Krúdy Kört. Irodalmi összeállítás hangzik majd el 
a „Három és fél évtized” címmel megjelent antoló-
gia irodalmi anyagából, mely műsort Király Lajos, a 
Krúdy Kör elnöke állított össze. 

Mesebolt a Tündérkertben
Kállai Nagy Krisztina grafikus, illusztrátor alkotása-
iból Mesebolt címmel nyílt tárlat a Tündérkert Galé-
ria és Közösségi Térben. A kiállítás november 8-ig 
tekinthető meg ingyenesen. (Cím: Bécsi út 53-55. 
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 10 és 18 óra kö
zött. Vasárnap zárva.)

A békásmegyeri szakkörből indultak
„Innen lettünk naggyá” címmel egykor a Békásme-
gyeri Képzőművészeti Szakkörben tanulók munká-
iból rendezett kiállítást láthattak  a Békásmegyeri 
Közösségi Házban. A tárlaton  a házban csaknem 
három évtizede működő képzőművészeti szakkör 
legújabb generációhoz tartozó tagjai mutatkoztak 
be, akik az elmúlt 5 évben művészeti szakiskolák-
ban, főiskolákon, egyetemeken tanultak tovább. A 
kiállítók között ifjú festők, szobrászok, grafikusok, 
valamint festő és szobrász műtárgy-restaurátorok 
munkái voltak közszemlén. A tárlatot a szakkör két 
tanára, Kőfaragó József és Véssey Gábor festőmű-
vész nyitotta meg. 

A Múzeumok Őszi Fesztivál-
ja alkalmából a Vasarely Mú-
zeum munkatársai összefog-
tak néhány hazai és külföldi 
játékfejlesztővel, hogy a mú-
zeum látogatóinak különbö-
ző méretű és alakú összera-
kós játékokkal szerezzenek 
örömet. Közöttük van olyan 
is, akit tisztán Victor Vasa-
rely művei ihlettek meg. 

A módszer vadonatúj, 
amellyel élvezhet-

jük és felfedezhetjük Va-
sarely műveit. E játékok 
segítségével jobban meg-
értheti bárki, hogy a mű-
vész hogyan hozott létre 
geometrikus alakzatok-
ból és saját vizuális ábé-
céjéből térbeli illúziókat 
a sík felületen.

Akinek van kedve egy 
saját összerakós fejtö-
rő játék készítéséhez, az 
látogassa meg a Vasa-

rely Múzeumot és alkos-
sa meg a hozzávaló ele-
meket és tervezze meg 
saját, egyedi játékát. Ad-
ja aztán oda családtagja-
inak vagy barátainak, és 
figyelje meg, milyen vál-
tozatos módokon tudják 
összerakni azt. 

A Vasarely Múzeum 
munkatársai felnőtteknek, 
tizenéveseknek és gyere-

keknek is ajánlják a szep-
tember 30-ai 10-től 13 
óráig tartó programot, a já-
ték elkészítését és kipróbá-
lását a múzeumban. A belé-
pés ingyenes; 100 forintos 
támogatói jegy vásárlásá-
val hozzájárulhat a múze-
um jövőbeli ingyenes 
programjainak megrende-
zéséhez. (Cím: Szent lélek 
tér 6.).                       B. Z.

Puzzle- és társasjáték-nap

B ereczki András fo-
tóiból nyílt kiállítás 

szeptember 8-án a kaszás-
dűlői 3K-ban, ahol a tárla-
tot Major Nándor nyitotta 
meg. Az idő és annak isme-
rete mindig is fontos szere-
pet játszott az emberek éle-
tében. Bárhol, bármilyen 
körülmények között fontos 
volt tudni, hogy mennyi is 
az idő, lehetett szó akár egy 
egyszerű napról, munkáról, 
határidőkről, egy találko-
zóról vagy a vasút menet-
rendjéről. Éppen ezért az 
időt mérő és jelző szerke-
zet, az óra, kiemelt helyen 
szerepelt az ember hétköz-
napi és alkalmi eszköz-
tárában egyaránt. Az óra 
évszázadokon át a preci-
zitás, a szakértelem és a 
kifinomultság szimbólu-

ma volt. Mai rohanó, digi-
talizált világunkban e jel-
kép fénye kezd egy kicsit 
megkopni, holott az idő, 
illetve annak – szűkös-
sége miatti – értéke még 
fontosabb is, mint bár-
mikor a múlt során. Az 
okos órák megjelenésé-
vel pedig az óra öltözte-
tő, ékszerkaraktere is ki-

veszőben van. E fotósoro-
zat a közelmúlt zsebórái-
nak világába kalauzolja 
el az érdeklődőt, abba az 
időbe, amikor az óráknak 
még igazán rangja volt. A 
kiállítás október 27-ig in-
gyenesen megtekinthető 
a 3K nyitvatartási idejé-
ben. (Cím: Pethe Ferenc 
tér 2.)                             B.

Régi idők – zsebórák a 3K-ban

Aqua. Óbuda vizei – III. Óbudai Fotótárlat
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2018-ban harmadik alkalommal hirdeti 
meg fotópályázatát. Az előző két évben több száz résztvevővel, ezernyi bekül-
dött képpel és az Esernyős Galériában rendezett sikeres kiállításokkal kezdődött 
program folytatódik. A tavalyihoz hasonló feltételekkel, magas pénzdíjakkal meg-
hirdetik az új fotópályázatot, melynek címe: Aqua. Óbuda vizei. A pályázat idén is 
nyitott, nyilvános, azon foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki 
részt vehet, hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek jelen honlapon. 
Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal fogadnak el, mely a honlapon 
lesz elérhető 2018. május 6-tól kezdődően. A képek feltöltése is a honlapon ke-
resztül történik a meghirdetett időben. A feltöltött, és a zsűri által kiállításra kivá-
lasztott képek nagyítását a kiíró fél – a nyomtatásra alkalmas nagyméretű digitális 
fájlok alapján – vállalja. (Bővebben következő számunkban.)

Fotó: Antal István
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Szeptember 29-én van Szent Mihály 
napja. Jeles nap volt régen, egész 
Európa-szerte ismert pásztorünnep. 
Ekkor hajtották be a legelőkről az ál-
latokat a falvakba, ekkor léptek szol-
gálatba az új pásztorok. Bérfizető, 
pásztorfogadó napnak is tartották. 

Nálunk a gazdasági év ne-
vezetes fordulópontjának 

számított. Ez a nap volt egyben 
az úgynevezett kisfarsang kez-
dete is, ami a karácsonyi ün-
nepkört megelőző mulatozások 
időszakát jelentette. A gazda-
sági évet lezáró ünnepek szep-
tembertől novemberig tartot-
tak. A termés betakarítása, az 
egész éves földműves munka 
látható eredményei adtak okot a 
vidámságra. Vásárokat is rendez-
tek, amelyeknek a kereskedelmi 
mellett fontos volt a társadalmi, 
műveltségcserélő szerepük. Ek-
kortól kezdődött a lakodalmak 
időszaka is, ami Katalin-napig, 
november 25-ig tartott. 

Keresztény hagyomány
A hagyomány szerint Szent 

Mihály arkangyal egyike a hét 
főangyalnak, ő a mennyei hadak 
nagy vezére és győztes harcosa. 
Jelképe hatalmas kardja, amely-
lyel legyőz minden gonoszt. A 
túlvilágra érkező lelkek bírája 
és kísérője is. Ő az utolsó ítélet 

ark angyala, a keresztény kato-
nák patrónusa. Oltalmára bízzák 
a halottat, amikor a Szent Mihály 
lova néven emlegetett ravatalra 
téve utolsó útján a sírhoz kísérik. 

Juhászok napja
A múltban a gazdasági év for-

dulójaként tartották számon e na-
pot az állattartó gazdák. A legelők-
ről ekkor hajtották vissza az állato-
kat, ez volt a pásztorok elszámol-
tatásának, elszegődésének ideje 
is. Gyakran vasárnapra esett Szent 
Mihály napja, így a juhászok, pász-
torok ilyenkor egészítették ki fel-
szerelésüket. Mivel a Hortobágy 
környékén Mihály-naptól Mihály-
napig fogadták fel a juhászokat, ez 
volt számukra a legnagyobb ün-
nep, amikor nagy mulatságokat, 
bálokat rendeztek. Egyes helyeken 
Mihály napjának reggelén, a temp-

lomok körül gyülekeztek a pászto-
rok. Miután a szentmisén megkap-
ták a pap áldását munkájukra és a 
következő gazdasági évre, felke-
resték jövendő gazdáikat, ahol ün-
nepi lakoma és áldomás mellett kö-
tötték meg az új szerződéseket. 

Szüret
Egyes vidékeken, így az Alföl-

dön ez volt a szüret kezdőnapja. 
A szüret kemény munka és ünnep 
egyszerre. A szőlő kapálása, met-
szése és oltása után ekkor köszönt 
be a borkészítés ideje. A szüret el-
ső napja általában valami neves 
dátumhoz, így például Szent Mi-
hály napjához kapcsolódott. Ter-
mészetesen figyelembe vették az 
időjárási viszonyokat, a szőlőfaj-
tákat, ezért voltak olyan települé-
sek, ahol máskor kezdtek el szü-
retelni. A XIX. századtól a váro-
si vagy községi tanács, illetve a 
hegyközségi elöljáróság határo-
zott arról, mikor kezdődjön meg a 
szüret. A szürethez, mint minden 
betakarító tevékenységhez, ter-
mékenységi rítusok kapcsolódtak. 
Ezek olyan szokások voltak, ame-
lyek az emberek hite szerint elő-
segítik a következő évi jó termést. 
Ilyen volt például, hogy a szüret 
végeztével lemetszették a szőlő-
vesszőket, és mindegyik tőke tö-
vére egy-egy szőlőszemet tettek. 
Általában e nappal kezdődött a 

kukoricatörés, és az egyéb őszi 
munkák, a szüreten kívül.

Munkatilalom
Női munkatilalom kapcsoló-

dott a naphoz. Úgy tartották, aki 
ilyenkor mos, annak kisebesedik 
a keze, aki mángorol, annak 
egész évben dörögni fog a háza 
felett az ég. 

Időjósló hiedelmek
Számos időjósló hiedelem fű-

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

Eljegyzések
A legények Szent Mihály nap-

ján vitték el jövendőbelijüknek 
a jegykendőt, ha még a kisfar-
sang idején meg akartak esküd-
ni. Ekkor még volt lehetőség ar-
ra, hogy a szabadban főzzenek, 
táncoljanak, a lakodalmakat is 
megtarthatták a szabadban fel-
állított asztalok mellett. 

Pásztorünnep, a szüret kezdete Szent Mihály napja

Pásztorételek
Régen mást ettek a földművesek, a pászto-

rok vagy favágók, a táplálkozás függött attól, 
mit dolgozott a család, vagy éppen milyen év-
szak volt. A szegényebbek sok kukoricát, bur-
gonyát, kölest ettek vagy abból készítettek éte-
leket. Szigorú rendje volt, milyen hús mikor 
kerülhet asztalra, az édességeket is otthon ké-
szítették. A pásztorok, mivel otthonaiktól tá-
vol legeltették az állatokat, kaptak élelmiszert, 
amit általában maguknak főztek meg. Számos 
pásztorétel alakult ki így, amit természetesen 
bográcsban készítettek. Otthon is kipróbálhat-
juk őket, ehhez adunk néhány ötletet. 

Pásztorleves
Hozzávalók: 30 dkg sertéslapocka, 30 dkg 

zöldbab, 1 db vöröshagyma, 1 dl olaj, 2 db 
leveskocka, 1 kiskanál majoranna, 2 dl tejföl, 

1 evőkanál finomliszt, bors. Nokedlihez: 1 to-
jás, 3 evőkanál finomliszt, 1 evőkanál víz.

Elkészítés: a sertéslapockát, vöröshagy-
mát kockákra vágjuk, a zöldbabot a hagyo-
mányos módon vágjuk fel. Olajon megpi-
rítjuk a hagymát, rátesszük a húst, mikor a 
hús lepirult, felöntjük vízzel. Hozzátesszük 
a zöldbabot, fedő alatt takaréklángon félpu-
hára pároljuk. Felöntjük vízzel, hozzáadjuk a 
majorannát, a leveskockát, felforraljuk. Be-
leszaggatjuk a nokedlit, majd a liszttel elke-
vert tejföllel behabarjuk, borssal ízesítjük. 

Öregtarhonya
Hozzávalók: 25 dkg szalonna, 25 dkg na-

gyobb szemű tarhonya, 1 fej vöröshagyma, 
pirospaprika, 3 burgonya, 1 paprika, só. 

Elkészítés: a szalonnát apró kockákra 
vágjuk, jól kisütjük. Ráöntjük a tarhonyát,  

aranysárgára pirítjuk. Rátesszük az apróra 
vágott vöröshagymát, megszórjuk pirospap-
rikával, és annyi vízzel öntjük fel, amennyi 
ellepi a tarhonyát. Ha elfőtte a vizet, pótol-
juk, míg a tarhonya meg nem puhul. Az ap-
róra vágott burgonyát, és nem túl erős papri-
kát is beletesszük, ha megpuhult a tarhonya, 
zsírjára sütjük, savanyúsággal tálaljuk. 

Mákos köles
Hozzávalók: 15 dkg köles, 15 dkg darált 

mák, 2 csomag vaníliás cukor, 10 dkg cu-
kor, 7 dl tej.

Elkészítés: megmossuk a kölest, majd el-
keverjük a tejben, hozzáadjuk a mákot, a 
cukrot, vaníliás cukrot, és kevergetve ösz-
szefőzzük. Ha nagyon sűrű, kevés tejjel 
még felhígíthatjuk. Melegen és hidegen is 
fogyaszthatjuk, lekvárral ízesíthetjük. 
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A pünkösdfürdői Boldog 
Özséb templomot 1987-ben 
szentelték. Ennek harminc-
éves jubileumát szeptember 
17-én ünnepelték. A szent-
misét Erdő Péter bíboros, 
prímás, Esztergom-buda-
pesti érsek mutatta be, Kó-
nya Attila plébános meghí-
vására. A hívek megemlé-
keztek a templomot építtető 
Antal János atyáról is.

Visszatekintés
A templom alapkövét 

1984. október 21-én he-
lyezték el. A gyorsan fel-
épített felvonulási épület-
ben berendezett ideiglenes 
kápolnában még abban az 
évben, karácsony ünne-
pén megszületett az egy-
házközség. A templom-
építés Csaba László ter-
vei alapján, 1985 júliusá-
ban kezdődött el. Az épít-
kezést Antal János vezet-
te. Az új templomot 1987. 
szeptember 13-án Paskai 
László érsek áldotta meg. 
Lékai bíboros nem élhette 
meg a templom elkészül-
tét. Az épület négy pont-
ban alátámasztott külön-
leges sátorra emlékezte-
tő faszerkezetből áll, em-
lékeztetve a híveket, hogy 
életük négy alappillére Jé-
zus örömhírének forrása, 
a négy evangélium. A ju-
bileumi ünnepre a plébá-
nia közösségei kilenc na-
pon keresztül vezették a 
rózsafüzér imádságot. A 
csoportok mellett a hívek 
széles körben kapcsolód-
tak be az imádságokba. 

Boldog Özsébre 
emlékezve

Erdő Péter a templom 
búcsúnapján, a védő-
szentre, Boldog Özsébre 
emlékezve úgy fogalma-
zott: - Hálát adunk az el-
múlt harminc évért, ami 
ennek a templomnak a 
megáldása óta annyi ke-
gyelmet és áldást hozott 
az itteni plébánia közös-
ségének és mindazok-
nak, akik nyitott szívvel, 
imádkozó lélekkel tértek 
be ebbe a templomba. 

Lékai bíboros annak 
idején példaképeket kere-
sett, csakhogy az evangéli-

um mai tanúinak boldoggá 
avatása az állami hatósá-
gok rosszallásába ütközött. 
Ezért hát a történelmet kel-
lett vallatni. Így került a 
középpontba az egyetlen 
magyar eredetű szerzetes-
rend, a pálos rend alapí-
tója, Esztergomi Özséb, 
aki a középkor nagysze-
rű alakja volt: hivatást ka-
pott a remeteéletre, majd a 
közösségi szerzetesi élet-
re. Ezt megelőzően is pap 
volt, mégpedig kiválóan 
művelt és odaadó lelküle-
tű. Már fiatalon könyvet 
írt, és fiatalon lett esztergo-
mi kanonok is. Kiváltkép-
pen a jogban volt jártas. 
Özséb a papi élet nagy-
lelkűségét, a szabadság és 
az állandó rendelkezés-
re állás eszményét, a má-
sokért élő és Krisztushoz 
életformájának részletei-
ben is szeretettel ragaszko-
dó pap képét állította ma-
ga elé. A tökéletességet ke-
reste, lemondott mindené-
ről, és vállalta a remeteéle-
tet. Képességeit társai ja-
vára fordította. Közösség-
gé szervezte őket, szabály-
zatot készített számukra. 
Kiválóan ismerte az egy-
házjogot és a latin nyelvet. 
Ezek segítségével fáradha-
tatlanul szervezte rendjét. 
Esztergomi Boldog Özséb 
Aquinói Szent Tamás kor-
társa volt. Igen művelt 
környezetben kellett tehát 
helytállnia szerzetesi kö-
zössége és a magyar ke-
reszténység érdekében. 

Fizikai és lelki 
újjászületés

- Adja Isten, hogy ben-
nünk, mai magyar katoli-
kusokban is erősödjön hi-
vatásunk érzése, a nagy-
lelkűség és a komolyság 
szelleme, hogy Isten sze-
retetének eszközei lehes-
sünk egész népünk szá-
mára! Ha a Gondviselés 
a tatárjárás után lehető-
vé tette a fizikai és lelki 
újjászületést, ma is biza-
lommal kérhetjük, hogy 
minden nehézség ellené-
re áldja meg, újítsa meg 
családjaink, papjaink, 
szerzeteseink és egész 
népünk életét – tette hoz-

zá a szentmise végén Er-
dő Péter bíboros. 

Az eseményen részt vett 
Tarlós István főpolgármes-

ter. Az önkormányzatot 
Gidófalvy Dénes főtanács-
adó képviselte. A szentmi-
se végén a hívek megem-

lékeztek Antal János atyá-
ról, aki a templomot épít-
tette és Csaba László épí-
tészmérnökről.        Sz. Cs.

Harmincéves a Boldog Özséb templom
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Szol gál ta tás
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, javítás, csiszolás, csempézés, 
villanyszerelés, vízszerelés, kőművesmunkák 
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! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, WC-tartály, radiátor szerelés. 06-70-642-
7526 
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak: (Ingyen kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921,06-20-972-5032
 Redőnyszerelés javítás, gurtnicsere, szalag-
függöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hétvé-
gén is! Nagy Sándor Tel.: 06-20-321-0601
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csatorna 
csere lakásban és udvarban. Kerti csap csere, 
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
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton 
szerelés, burkolás, laminált parketta leraká-
sa magán-személyek, közületek részére. 06-
30-212-3308
 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
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 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 gyakor-
lattal, garanciával, korrekt árakkal. Horti Ákos 
Varsa utca 12.  367-0817; 06-30-231-9179
 Kft.-k könyvelése, adótanácsadás, táv-
könyvelés, exkluzív kereskedelmi Kft. köny-
velői tapasztalat. Greguss Mária  30-491-9213 
mariagreguss@gmail.com
 Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-
20-264-7752
 Festés, mázolás, tapétázás, parkettásmun-
kák. Tel.: 06-70-280-0479; 349-4899
 Teljes körű könyvelés és bérszámfejtés III. 
kerület Szentendrei út 4. 06-20-296-0955
 Alpinista munkákat és favágást vállalunk! 
Reklámfelületek, házfalak, ablakok, ereszcsa-
tornák tisztítása, festése, fák kivágása, galy-
lyazása, faápolás.  Tel.: 30-994-2431

Egész ség
 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
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas kedvez-
mény! Ajándék frissítő lábmasszázs! Tel.: 06-
20-806-7783

 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozmeto-
lógus főorvos magánrendelése III. ker. Bé-
csi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). 
Gyermekgyógyászat, bőrkinövések eltávo-
lítása is. Bejelentkezni 06-20-543-3948

Oktatás
  Matematika-magyar-fizika-kémiataná-
rok a Vörösvári úton. Korrepetálás, bukás-
megelőzés, minden délután és szombat dél-
előtt 2-3 fős kiscsoportban. Thalész-kör 06-
20-946-2027
 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
 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
 Kémia, biológia tantárgyakból érettségire 
való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30-203-2077
 Matematika, fizika tanítás általános és 
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz 
megyek. 06-20-959-0134
 Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott precíz tanártól, speciális mód-
szerekkel. Tel.: 06-30-952-3691 
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, vizs-
gafelkészítés Óbudán. Külföldi és Goethe In-
tézetekben megszerzett tapasztalattal, bár-
mely korosztálynak.  06-30-773-9155, kreati-
on@freemail.hu

Elad-vesz
 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
 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. Fsz. Antikvitás. Nyitva 10-15-ig. Tel: 
+36-20-340-7350; 06-1-792-1692
 Régi, retro, antik játékok azonnali kész-
pénzes felvásárlása! Hétfőtől péntekig, 
10-18h-ig. Regiment Játéküzlet. 1066 Teréz 
Krt. 32. Tel.: 302-8751
 Eladó 32 nm-es Erdért faház tavaszi bon-
tással, létra, műanyag hordó, vascső, munka-
asztal, kerti zuhanyzó, kerti asztalok, székek, 
napernyők, horganyzott hordó. Tel.: 2-830-
090; 06-30-811-3324
 Segítene kibővíteni a foci gyűjteményemet?  
Készpénzért veszek népstadionos műsorfüze-

teket és belépőjegyeket.  Tel.: 06-20-480-4556, 
e-mail: nepstadion2015@gmail.com
 Eladnám új vagy alig használt ruháim tur-
kálói áron. Érdeklődni egész nap. Tel.: 06-70-
648-1576

 

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
 Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő 
legmagasabb áron vásárol festményeket, bú-
torokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgyakat, 
aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyatékot. 
Kiszállás , értékbecslés díjtalan! Üzletünk: 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, kérésé-
re 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
 Dombóváron családi házamat sürgősen el-
adnám, vagy budapesti lakásra cserélném. 
https://ingatlanrobot.hu/eladolakas/1369022_
Elado_lakas_Dombovar_Szolohegy_Csoko-
nai . html
 Flóriánnál eladó 52 négyzetméteres, abla-
kos konyhás panellakás, harmadikon, tulajdo-
nostól. 06-20-432-1979

Állás
 Víz, gáz, fűtésszerelő iparos keres szerelőt, 
segítőt, józan élet. 06-20-423-5812
 Kőművest és segédmunkást keresek! Le-
het beugrós is. Tel.: +36-30-341-3423
 Csillaghegyi könyvelőiroda keres köny-
velési ismeretekkel rendelkező munkatársat 
részmunkaidős állásra. Tel.: 06-20-951-9718
 Óbudai családi bölcsődébe gyermekszere-
tő, tapasztalt kolléganőt keresünk. Lehet pá-
lyakezdő, vagy friss nyugdíjas. Érvényes eü. 
könyvvel + tanúsítvánnyal előnyben. 06-710-
365-4562

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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 Csomagolói munka XII. kerületben. Elvárás: monotónia-
tűrés, váltott műszak vállalása, kézügyesség, gyors és precíz 
munkavégzés, álló munka vállalása. Jelentkezés önéletrajzzal: 
csomagolo@emporia.net
 Női állatgondozót keresünk kutyákhoz, Pomázra heti 3 nap-
ra. Jogosítvány, iskolai végzettség, kutyás tapasztalat szüksé-
ges. Érdeklődni: 06-20-424-9808
 Fekete mosogatót és kézilányt keresünk kiemelt bérezés-
sel III. kerületi iskolai konyhába. Jelentkezni a konyhai-kise-
gito@gmail.hu e-mail címen. Tel.: 06-20-418-4447

Kiadó
 Csillaghegyen 30 nm-es üzlethelyiség csendes tevékeny-
ségre kiadó. Érdeklődni: tomajbela@gamil.com e-mail címen  
lehet. Saját gáz, villanyóra van
 Motorbeállóhely kiadó a Pünkösdfürdő utca mellett. Zárt, 

fedett motorbeállóhely hosszútávra kiadó. Tel.: 06-(30)-919-
5018
 Bp., III. ker. Kecske közben, Kolosy tér közelében 109 nm-
es irodahelyiség KIADÓ, teljes berendezéssel együtt, hosszú-
távra. 06-20-982-0266

életjáradék
Ötmillió forintot plusz életjáradékot fizetnék egyedülálló, 
hetven feletti nyugdíjasnak, budapesti ingatlana megörököl-
hetőségéért. 06-30-266-0036

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, karbantartás, ví-
rusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés. Ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

Megújult a vagyonkezelő Honlapja. A korábbiakhoz képest informatívabb és 
áttekinthetőbb formában tájékozódhatnak az ügyfelek az önkormányzat tulajdonában, keze-
lésében lévő ingatlanokról. Az új oldalon a látogató az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, 
üzlethelyiségek kezelésének, fenntartásának feladatairól, az értékesítésre kijelölt ingatlanok 
adottságairól tájékozódhat. A cég emellett a piacok üzemeltetésével, az ingatlanvagyonnal 
kapcsolatos különböző nyilvántartások vezetésével is foglalkozik. Kiemelt helyen szerepel az 
önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérbeadását bemutató rész. Itt olvas-
hatnak a piaci, költség elvű, valamint szociális alapú lakbérek tételes megállapításáról, a hát-
ralék kezelésről, de a támogatási lehetőségekről is. A társasházakban meglévő önkormány-
zati tulajdon teljes körű képviseletét is a vagyonkezelő látja el, ezekről is részletesen tájékoztat 
az oldal. (https://ovzrt.hu/kapcsolatok/kapcsolat/kozponti-ugyfelszolgalat/)
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Összefoglaltuk az október 
7-ei Túra és Terepfutó Fesz-
tivál főbb tudnivalóit. Az 
esemény a Szabadidő, sze-
retem! programsorozat utol-
só darabja. 

A szervezés során mind-
két módon túrázó 

közönség részére igyek-
szünk kellemes és aka-
dálymentes útvonalat biz-
tosítani. Indításkor is fi-
gyelünk arra, hogy a gya-
loglók és futók ne keresz-
tezzék egymás útját, no-
ha vannak közös frissítő 
– igazoló pontok. Kérjük, 
egymásra is figyeljenek, 
a gyorsabban haladó futó 
elhaladására kiemelten!

A térképeken kijelölt 
frissítőpontokon minden 
túrázót, tehát a gyalogló-
kat és a futókat is bősé-
ges választékkal várjuk. 
Az útvonalleírások és tér-
képek letölthető formá-
ban az esemény menü-
pontjában honlapunkon 
– https://www.obudas-
port.hu/rendezvenyek/
obudai-terepfuto-es-tu-
rafesztival – elérhetők.

Előzetes regisztráció 
minden résztvevőnek 

kötelező! A túrán előze-
tes regisztrációt követő-
en lehet részt venni. Csa-
ládi regisztrációra is lehe-
tőséget adunk, ekkor a re-
gisztráló nevét külön kér-
jük megadni, ezt követő-
en az űrlap megfelelő me-
zőjébe a családtagok ne-
vét vesszővel elválasztva 
kérjük feltüntetni.

Rajt: Fenyőgyöngye 
autóbusz-állomás. Cél: 
Csúcshegyi Vendégház, 
Menedékház utca 22.

Rajt időpontok: 20 km 
gyalogtúra rajt időpont 8-
9 óra  között folyamatos 
indulás a túralap átvéte-
lét követően.* 16 km és 
7,7 km terepfutás menet-
lap átvétel 8.30-tól együt-
tes rajt 9 órakor.* 7,7 km 
gyalogtúra rajt időpont 
9.30 -10.30 között folya-
matos indulás a túralap 
átvételét követően.

Szintidő és szintkü-
lönbség: 20 km gyalogtú-
ra szintidő 8 óra, szintkü-
lönbség 625 méter. 16 km 
terepfutás szintidő 4 óra, 
szintkülönbség 336 méter. 
7,7 km terepfutás szintidő 
2 óra, szintkülönbség 161 
méter. 7,7 km gyalogtú-

ra szintidő 4 óra, szintkü-
lönbség 161 méter. 

Frissítőpontok: hosz-
szú távok esetében 3, rö-
vid távok esetében 2.  

Öltözők a rajtnál nem 
lesznek, átöltözési lehe-
tőséget a célban – Csúcs-
hegyi Menedékházban – 
biztosítunk. Mobil-wc a 
rajtnál és a célnál lesz ki-
helyezve.

Várunk minden ked-
ves résztvevőt rendezvé-
nyünkön!

Óbudai Sport Kft. 

Csomagszállítás
Kedves Terepfutók! Felmerült az igény a csomag-
szállításra, mi megoldjuk! A rajtnál (Fenyőgyön-
gye) lehetőség lesz leadni csomagokat (pl. háti-
zsák, benne váltóruha), melyet a célban (Csúcs-
hegy) lehet átvenni. A csomagszállítás díjmentes.

Túra és terepfutás a Budai-hegyekben

Nevezés
A rendezvény az óbudaiaknak ingyenes, a nem 
kerületi 14 év felettiek 1000 forintos helyszíni té
rítés ellenében indulhatnak. A nevezési díj tar-
talmazza: indulási lehetőséget, frissítést, orvo-
si ügyeletet 17 óráig, 1 adag levest, gyalogtúrá-
nál kitűzőt, terepfutást teljesítőknek befutóérmet.

Élénk érdeklődés kísérte az 
Óbudai Sport és Szabadidő 
Nonprofit Kft. sportágbör-
zéjét, melyet a III. kerületi 
TVE és a Kaszások Street-
ball pályáján rendeztek 
szeptember 14-én. Azzal a 
céllal érkeztek a családok, 
9-től 15 óráig , hogy a gyere-
keik számára megtalálják 
azt a sportágat, amit a ké-
sőbbiekben rendszeresen 
űznek. 

A kerületi sportegye-
sületek többsége 

fontosnak tartotta a meg-
jelenést, hiszen ez a nap 
számukra a toborzást je-
lentette, a helyszínen be-
mutathatták tevékenysé-
güket, a gyerekek pedig 
mindjárt kipróbálhatták, 
így személyes tapaszta-
latokat szereztek a sport-
ágakról. A választékra 
nem lehetett panasz, kö-
zel ötven népszerű és ke-

vésbé ismert, de érdekes-
ségeket rejtegető sport-
ág szerepelt a listán. Az 
Óbuda-Békásmeg yer 
Önkormányzata által tá-
mogatott esemény min-
den évben sikert arat, a 

mostani talán a legláto-
gatottabb, legsikeresebb 
volt az eddigiek közül. 

Csiki Attila, az Óbudai 
Sport és Szabadidő Non-
profit Kft. cégvezetője elé-
gedett volt a látottakkal: 

- Szerencsénk van, jó az 
idő, nagy az érdeklődés, 
a színpadon egymás után 
lépnek fel a szakosztá-
lyok, a gyerekek érdeklő-
déssel szemlélik a külön-
böző sportági bemutató-

kat. Köszönet illeti a TVE 
és a Kaszások egyesüle-
tet, hogy rendelkezésünk-
re bocsátották a pályákat, 
ahol a gyerekek megis-
merkedhettek a klubokkal, 
tanácsot kérhettek, hasz-
nos információkat kaptak 
a sportági választáshoz. 

A bemutatók mellett 
a látogatók részt vehet-
tek a ingyenes szűrővizs-
gálatokon, emellett ado-
mánygyűjtést rendezünk 
az Összefogás Óbudá-
ért Egyesület minél haté-
konyabb működéséhez. A 
programot kiegészíti egy 
totó játék is, a tárgynyere-
mények költségét  szpon-
zorok biztosították. Úgy 
érzem, sikeres volt a ren-
dezvény, sok gyerek ta-
lálta meg a neki legjob-
ban tetsző mozgásformát, 
ami a jövőben rendsze-
res elfoglaltságot biztosít 
és újabb élmények forrá-
sa lehet.

Kép és szöveg: Lovas 

Börzén  választhattak sportágat a gyerekek

Fotó: Antal István
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Az új tanévben folytatódnak 
az önkormányzat által támo-
gatott óvodás és iskolásko-
rú gyermekeket érintő térí-
tésmentes oktatási és spor-
tolási lehetőségek.

Az óvodásokat az 
úszásoktatás várja, 

az iskolások a korcsolyá-
zás alapjait sajátíthatják 
el. Az önkormányzat to-
vábbra is nagyon hasznos 
és eredményes program-
nak tartja a gyermekek 
rendszeres testmozgás-
ra való nevelését. Mind-
két program az alapkész-
ségek megszerzését és a 
sporttal való megismer-
tetést helyezi előtérbe.

Az óvodáknak szó-
ló úszásprogramban az 
elmúlt tanévben az ösz-
szes kerületi óvoda nagy-
csoportos gyermeke részt 
vett az oktatáson, ami 
11 óvoda 32 telephelyén 
mintegy 1300 gyermek 

úszástudásának fejlődését 
tette lehetővé. A gyere-
kek 6 héten keresztül heti 
két alkalommal látogatták 

az edzéseket, amelyeket 
egyrészről a Vízművek 
Zrt. uszodájában a Ró-
mai Sport Egyesület által, 

másrészről a Római Te-
niszakadémián tartottak. 
Annak érdekében, hogy a 
nagycsoportba lépő gye-
rekek számára az oktatást 
lehetővé tegyék, a prog-
ram az elmúlt tanévben 
kialakított szerkezethez 
hasonlóan a 2017/2018-
as tanévben is folytatódik.

A korcsolyaoktatás-
program az új tanévben 
szeptember 12-től kezdő-
dött a Zipernowsky Ká-
roly Általános Iskola és 
a Dr. Béres József Álta-
lános Iskola, valamint a 
Dr. Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola bevo-

násával. A tanév első fe-
lében az oktatáson közel 
100 második osztályos 
diák vesz részt a tanterv 
szerinti testnevelésórá-
kon. Az oktatás minősé-
gét az Óbudai Gepárdok 
edzőinek szakértelme ga-
rantálja. Tekintettel arra, 
hogy a jéggel való meg-
barátkozás nem mindig 
zökkenőmentes, az okta-
tók kitartó és lelkes bá-
torításának köszönhető-
en minden gyermekkel 
megszerettetik ezt a té-
li évszakban remek ki-
kapcsolódási lehetőséget 
nyújtó sportágat. 

Sportoktatás önkormányzati támogatással

Úszás óvodásoknak, korcsolyázás kisiskolásoknak

Idén hetedik alkalommal 
rendezték szeptember 13-án 
a középsúlyos értelmi sérült 
fiatalok atlétikai viadalát.

Óbuda-Békásmegyer 
Ön kor mányzatá -

nak támogatásával, az 
Óbudai Rehabilitációs 
és Foglalkoztatási Köz-

pont szervezésében tar-
tották az évről évre egy-
re nagyobb népszerűség-
nek örvendő Óbudai Re-
hab Atlétika Kupát. Az 
esemény helyszínét újra 
a már felújított III. kerü-
leti Torna és Vívó Egylet 
térítésmentesen biztosí-
totta.

A korszerűsített pályán 
középsúlyos értelmi sé-
rült fiatalok mérhették 
össze erejüket 60 méte-
res futásban, távolugrás-
ban, kislabda dobásban, 
váltófutásban. A rendez-
vényen a szervező in-
tézmény mellett további 
tíz budapesti fogyatékos 
személyeket gondozó 
nappali intézmény ellá-
tottai versenyeztek, ösz-
szesen 115-en.

Az Óbudai Rehab At-
létika Kupa fő célja, 

hogy a hasonló képes-
ségű, fogyatékkal élők 
együtt, közösségként él-
hessék át a sport által 
adott örömöket, és meg-
mutassák, hogy a küzde-
ni tudás, a versenyszel-
lem megléte, a teljesíte-
ni akarás nem csak az ép 
emberek sajátja.

A rendezvényen meg-
jelent szervezetek, egye-
sületek segítségével az 
egészséges életmód sze-
repét kívánták hangsú-
lyozni. A Szent Margit 

Rendelőintézet munka-
társai jóvoltából a ver-
senyzők és a szurkolók 
ingyenes szűrővizsgála-
tokon vehettek részt.

Az Óbudai Rehabili-
tációs és Foglalkoztatá-
si Központ számára kü-
lön büszkeség, hogy ellá-
tottjai közül Erdei Gábor 
távolugrásban második, 
Studniczky Renáta „Ci-
la” távolugrásban harma-
dik, az intézmény csapa-
ta váltófutásban harma-
dik helyezést ért el.

Sikerek a VII. Óbudai Rehab Kupán

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

A labdarúgó Magyar Kupában a III. kerületi TVE hazai pá-
lyán szoros mérkőzést vívott az egy osztállyal magasabb 
bajnokságban szereplő Soroksár együttesével. A rendes 
játékidőben kiegyenlített játék folyt, mindkét csapat a háló-
ba talált. 1:1-es állás után hosszabbítás következett, mely-
ben a rutinosabb vendégek még két gólt szereztek, ezzel 
bebiztosították továbbjutásukat

Fontos, hogy a gyerekek már óvodás és kisiskolás 
kortól megismerkedjenek az egészséges életmód-
dal, a mozgásra és a sportra való igény már ebben 
a korban kialakuljon. Mindkét sportolási lehetőség 
kiválasztásánál fontosnak tartották, hogy igazodjon 
a gyermekek mozgásigényéhez, váljon a szabad-
idő eltöltésének hasznos és tartalmas eszközévé, 
valamint fejlessze mozgáskoordinációjukat, kitartá-
sukat és akaraterejüket.

Fotók: Antal István

Fotó: Lovas Albert



34 2017. 18. számFogadÓÓrák – HIrdetés

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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Rejtvényünkben hazánk három városának egy-egy neve-
zetességét olvashatja. Megfejtés a vízszintes 8. és 30., va-
lamint a függőleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Öregszem. 8. Kecskeméti kulturális intéz-
mény (zárt betűk: T. A. E.). 12. Szélfajta. 13. San marinói és 
osztrák autók jele. 15. Duplázva mulatozás. 16. Kis Eszter. 17. 
Régi, nagyméretű dunai hal. 18. Vadászkutya. 19. Ékez egyne-
mű betűi. 20. Süteményféle. 21. Méh teszi. 22. Lyuk tájszóval. 
24. Földhöz lapulva halad. 25. Luxemburgi és svéd autók jele. 
26. Személyes névmás tárgyesete. 28. Titán vegyjele. 29. Fa-
nyarkás gyümölcs. 30. Zalaegerszegen található. 34. Alfa kö-
zepe! 35. Módosult női név. 37. Arzén vegyjele. 38. Rajtakap-
tam. 40. Tiltás. 41. Taníts. 43. Meseróka neve keverve. 44. Véd-
tek. 46. Kártyafajta. 48. Névelő. 49. Fénycsőben van. 50. A job-
bik része. 51. …- Dame, párizsi templom. 53. Ama helyen. 54. 
Kis Mónika. 55. Gombafajta. 56. Gyorsan csöpögtetem.
FÜGGŐLEGES: 1. Veszprémi nevezetesség (zárt betűk: K. 
K. Á.). 2. Szereplő a Pál utcai fiúkban. 3. Mez betűi keverve. 4. 
…morfózis. 5. Becézett Erika. 6. Azonban. 7. Növényfajtánk. 
8. Kambodzsai, máltai és osztrák autók jele. 9. Két amper! 10. 
Illat. 11. Halaszt. 14. Zalai patak. 17. Fele Fe. 18. Tehén nyak-
bavalója. 20. Bagoly mondja. 23. Tisztítóeszköz. 27. Amerikai 
adóember. 29. Volt szovjetunióbeli, spanyol és svéd autók jele. 
31. A lantán vegyjele. 32. Majdnem makrancos! Belül felsír! 
34. Leöltő. 36. Lehajítja. 39. Étek egynemű betűi. 42. Az régi-
esen. 45. Gyakori magyar családnév. 47. … Lisa, a világ egyik 
leghíresebb festménye. 50. Igen megfelelő. 51. Nigéria rövidít-
ve. 52. Amerigo …, magyar származású olasz művész volt. 54. 
Motorkerékpár típus. 55. Török autók jele.

Hazai séták

Lángost enni nem csak a nyári nap-
sütéses vízparton jó, hanem mindig 
és mindenütt. A Flórián téri aluljáró-
ban, az ókori római emlékek közvet-
len szomszédságában már évek óta 
kerületszerte híres lángosos műkö-
dik, amely több vendéget lecsábít 
az egyébként huzatos, hosszú, föld 
alatti térségbe, mint az összes többi 
ott üzemelő vállalkozás. 

Nem volt ugyan könnyű dol-
guk a hetvenes évek elején a 

Flórián téri felül- és aluljáró ter-
vezőinek, mert már a római ko-
ri emlékek megmentése és meg-
mutatása miatt is rengeteg köve-
telménynek kellett megfelelniük, 
ennek megfelelően nem is sike-
rült különösebben emberbarátra 
tervezniük a komplexumot. Ezt 
onnan tudhatjuk, hogy csak ke-
vesen választják az aluljárót, ha 
valamiért nem éppen ott kell át-
haladniuk, de ez utóbbi esetben 
is gyorsan átszaladnak rajta, ha 
nem állítja meg őket valamilyen 
ürüggyel egy-egy hajléktalan, 
vagy egyszerűen csak szegény 
ember. Még ők is inkább a felszí-
nen kéregetnek, s csak akkor hú-
zódnak le a huzatos, zajos és ri-
deg lég- és zajfolyosóba, ha már 
nagyon esik. 

Ebben a barátságtalan kör-
nyezetben jutott eszébe vala-
kinek lángosost nyitni pár év-
vel ezelőtt, aminek aztán gyor-
san elterjedt a kerületben a hí-
re, mert jó lángost süt, másfelől 

pedig kedves a kiszolgálás. Ta-
lán nem is kell több egy keres-
kedelmi vagy vendéglátóipari 
vállalkozás esetében e kettőnél, 
azaz minőség a termékben és a 
kiszolgálásban. Hozzá jöhetne 
még a kellemes környezet, ami 
ugye esetünkben nem az iga-
zi, de ezek szerint az előbbi két 
erénnyel még ez utóbbi hátrányt 
is lehet ellensúlyozni.

Mindannyian fel tudunk hoz-
ni emlékezetes lángosokat éle-
tünk korábbi szakaszaiból, majd 
aztán ezek idővel megszűnnek 
jók lenni, átalakulnak vagy akár 
be is zárnak. Volt idő, amikor 
a Római Strand lángosa volt a 
nyerő, aminek kedvéért odajár-
tak a strandlátogatókon kívül 
Csillaghegyről és a kerület más 

részeiből is, mert nem csupán a 
strandra, hanem a kerítésen kí-
vülre is árulták a jó minőségű 
lángost. Volt aztán lángosevő 
körökben, aki a római-parti lán-
gososra esküdött, a Rómaifürdő 
hajóállomástól mintegy 20 mé-
terre levőre, mások meg – mint 
magam is – inkább attól száz 
méterre északra, a Golyós nevű 
helyen Vali lángosára.

Tapasztalatból mondom, a 
Flórián aluljáró lángososa évek 
óta tartja a színvonalat. Hallot-
tam már olyan kritikát, misze-
rint túl zsíros lenne a lángos, 
ám ezt a minapi ismételt kósto-
lás után cáfolom. Az persze két-
ségtelen, hogy az aluljáróba le-
tévedve a földi halandónak – 
mondjuk így – lángosillat üti 

meg az orrát, amit onnan nem is 
tud kipiszkálni addig, míg nem 
kóstolja meg a lángos sima, 
vagy káposztás változatainak 
valamelyikét, de azért hívhat-
juk ezt olajszagnak is, ami néző-
pont, jóindulat, vagy akár éhség, 
jóllakottság kérdése is lehet.

A minapi „ellenőrzésem” so-
rán a szokásostól eltérően nem 
sima lángost, hanem sajto-
sat kértem. A megszokott kér-
dés után, miszerint szeretnék-e 
rá fokhagymát – sohasem, mert 
elveszi az ízét az egyébként fi-
nom tésztának –, még izgatottan 
vártam kicsit egy hangra. Egy 
újabb kérdésre ugyanis, ami 
rendszeresen elhangzik még az 
előző után, de mégse mindig, 
mert előfordult már, hogy e nél-
kül, csaknem csalódottan kellett 
távoznom. 

- Esetleg egy kis snidlinget 
szórjak rá?

Na ez az. Ezért a mondatért 
érdemes volt lejönni ismét a hu-
zatos aluljáróba. Na meg a sima 
lángosért sajttal, ami egysze-
rű választás, de van itt káposz-
tás ezzel, azzal és amazzal, még 
kapros-túrós és sonkás is. Na 
meg ott vannak még a  palacsin-
ták és a gofrik is. Csak ne érez-
tek volna rá ennyien ezekre az 
ízekre, mert nehéz olyan idősza-
kot kifogni, hogy ne álljon ott 
sor délidőben.    Bodzay Zoltán 

Szeretjük a Flórián aluljáró lángosát
Fotó: Antal István
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Hahota
Két szentjánosbogár 
találkozik. Az egyik tel-
jesen be van kötözve.
- Mi történt veled? – 
kérdezi a másik.
- Tudod, gyenge már 
a látásom. Tegnap es-
te megláttam egy gyö-
nyörű nőt, leröppen-
tem és magamhoz 
szorítottam. Ekkor de-
rült ki, hogy csak egy 
eldobott cigarettacsikk 
volt. 

* * *
Árkon-bokron túl, Ópe-
renciás tengeren is túl, 
de még az üveghegye-
ken is túl lakik a kur-
tafarkú malac. Reggel 
felkel, kinyitja az abla-
kot, kihajol és így szól:
- Hú a fenébe, de bor-
zasztóan messze la-
kom! 

* * *
Iskolásfiú azt kérdezi 
az apjától: - Papa, te is 
szerelmes voltál a taní-
tó nénibe?
- Igen, fiam, de anyád-
nak el ne áruld. 

* * *
A tanár visszaadja Pis-
tike kijavított dolgoza-
tát. A fiú átnézi a piros 
színnel teli dolgozatát, 
majd megkérdezi a ta-
nárt: - Tanár bácsi! Mit 
tetszett ideírni pirossal 
az osztályzat mellé?
- Az áll ott, hogy írj ol-
vashatóbban! 

* * *
Kislány a lovas isko-
lában gyakorol. Az edző 
figyeli, hogyan ugorja 
át az akadályokat. Az 
egyiknél azonban a ló 
hirtelen lefékez, a kis-
lány pedig leesik a ló-
ról, át az akadály túlol-
dalára.
- Remek! Csak legkö-
zelebb a lovat is vigye 
magával! 

* * *
Szeretem az extrém 
sportokat, mert köz-
ben rengeteg új bará-
tot ismerek meg: men-
tősöket, baleseti sebé-
szeket, gyógytornászo-
kat és kedves embere-
ket, akik kihívták a men-
tőket.

Miközben sokhelyütt éppen 
a friss szőlőt szüretelték a 
hazai borvidékeken, ugyan-
azon a hétvégén, szeptem-
ber 22-e és 24-e között im-
már ötödik alkalommal ren-
dezte Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata az Óbudai 
Bornapokat a Fő téren, vala-
mint a Szentlélek téren.

Változatos zenei cse-
megével és étel-

kínálattal is fogadta 
az érdeklődőket az el-
múlt hétvégén az ötödik 
alkalommal tartott Óbu-
dai Bornapok esemény-
sorozata. A fellépő nyolc 
zenei formáció mellett 
a téren elhelyezett stan-
dokon több hazai borvi-
dékről érkezett, csaknem 
harminc hazai pincészet 
képviselői várták a bo-
rok iránt érdeklődő kö-
zönséget.

A háromnapos, ingye-
nesen látogatható rendez-
vényen fellépett Voga Vi-
ki, a Hot Jazz Band, a Bla-
halouisiana, a Váczi Esz-
ter Quartett, valamint Bó-
dy Magdi és Szakcsi La-

katos Béla a Török Ádám 
és a Freedommal, a Bel-
au, Djabe valamint a Bu-
dapest Bár. Az Óbudaiak 
tehát kellemes környezet-
ben, jó zene és finom bo-
rok mellett szórakozhat-

tak ezúttal is, mint ahogy 
így volt ez az Óbudai Nyár 
hasonló eseményein, illet-
ve remélhetően hasonló-
an kellemes hangulat lesz 
majd az Advent Óbudán 
rendezvényein is.             B.

Vidám Óbudai Bornapok ötödször

Timkó Bíbor grafikus, il-
lusztrátor mesekönyvekhez 
készült illusztrációiból ösz-
szeállított kiállítás nyílt Me-
sevilágok címmel szeptem-
ber 18-án az Óbudai Platán 
Könyvtárban. 

T imkó Bíbor grafikus, 
festő tanulmányait a 

Moholy-Nagy Művésze-
ti Egyetem textiltervező 

(1996-2002), valamint vi-
zuális és környezetkultúra 
szakán (1997-2003) végez-
te. Magát képzőművész-
ként definiálja, s római 
ösztöndíját is már az Ac-
cademia Di Belle Arti fes-
tő szakán végezte. Emel-
lett évekig tanított vizuális 
kultúrát középiskolákban 
és dolgozott alkalmazott 
grafikusként, illusztrátor-
ként. Legutóbb az idei, 87. 
Ünnepi Könyvhétre je-

lent meg az új lengekönyv, 
ami egy gyerekeknek szó-
ló szakácskönyv, s amely-
be a mesét Berg Judit ír-
ta, a recepteket Nagy Tün-
de állította össze, a köny-
vet pedig Timkó Bíbor il-
lusztrálta. A kiállítás októ-
ber 20-áig az Óbudai Pla-
tán Könyvtár nyitvatartási 
idejében ingyenesen meg-
tekinthető. (Cím: Arató 
Emil tér 1. – bejárat a Ka-
dosa utca felől.)

Mesevilágok

MOdEllEzéS éS ElEKtROnIKa. A Ganz Ifjúsági Műhelyben 7 éves kortól 
modellező (hajó, vonat, repülő stb.), 12 éves kortól elektronikai foglalkozásokra 
várják a fiatalokat, akik itt elsajátítják a technikai alapismereteket. Jelentkezni le-
het a helyszínen, telefonon vagy e-mailben: Kövesdy Csaba, Hímző utca 11. (Be-
járat az épület hátsó része felől. Tel: 06-30-330-5117, kovesdycsaba@gmail.com)

Moziajánló
Az ítélet napja 

3D-ben
Országszerte több mint 
húsz filmszínházban lát-
hatja a közönség szep-
tember 14-től a digitáli-
san felújított és 3D-be 
átalakított Terminátor 2: 
Az ítélet napja című fil-
met, az eredeti, 1991-
es magyar szinkronnal. 
James Cameron ren-
dező, négy Oscar-dí-
jat nyert, mára kultikus-
sá vált sci-fi akciófilmje 
tér ezzel vissza a mozik-
ba. Az átalakítás csak 
még izgalmasabbá tet-
te a huszonhat évvel ez-
előtt készített történe-
tet, a gépek és embe-
rek harcát, a jövőben, és 
a filmbéli jelenben, felté-
ve azt a kérdést is, vajon 
átírható-e a jövő… Aki 
teheti, nézze meg az 
új formában, megéri, 
mivel a filmet kockáról 
kockára alkották újra. A 
térmélységbeli munká-
latok még látványosab-
bá tették, az újraszíne-
zésnek, a fényekkel va-
ló játékoknak köszön-
hetően a Terminátor 2 
úgy fest, mintha napja-
inkban készült volna. 

Fotó: Antal István
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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 október 24-én) 
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 csütör-
tökén (legközelebb október 19-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 0620
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.: 0630
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.)

Szociális gondozók felvétele
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti jog-
viszonyba a következő munkakörökbe keres szakképzett, elhiva-
tott munkatársakat: szociális gondozó (nyugdíjasházba nővéri 
feladatok ellátására, 12 órás munkarendbe); szociális gondozó 
(házi segítségnyújtó szolgálatba, 8 órás munkarendbe). Önélet-
rajzát személyesen vagy e-mailben juttathatja el intézményünk-
be. Elérhetőség: 1036 Kiskorona utca 3. Tel.: 250-1552;  e-mail: 
honti.szilvia@kszki.obuda.hu

Világosabb közterületek
Óbuda-Békásmegyer egyes pontjain még az idén megvalósul a köz-
világítás fejlesztése. Várhatóan októberben telepítik a Marcus Aure-
lius köz új lámpatesteit. Az év végéig várható a Saroglya utca Arany-
hegyi utca-Saroglya köz közötti szakaszának, a Tamás 61/d. utáni 
szakaszának, a Nánási út Nánási köz-Pók utca közötti szakaszának, 
valamint az Ezüsthegyi út-Dózsa György út-Őszike utca által határolt, 
ez idáig kivilágítatlan parkjának közvilágítás-fejlesztése. Szintén az 
idei év egyik célkitűzése, hogy elkészüljenek a Gázgyár utca Nánási 
úttól kezdődő, az északi összekötő vasúti híd alatt elkanyarodó, kivi-
lágítatlan útszakasz közvilágítás-fejlesztését célzó tervei.
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