
A közösségépítés megkerülhetetlen szín
tere, az Óbudai Kulturális Központ belső 
tereit újították fel a nyár folyamán. 

Az ideiglenes piacon árusító kereske
dők kedvezményre jogosító kuponok
kal kedveskednek a vásárlóknak.

Rendhagyó bringásreggelivel zárják az 
évadot október 27-én 7 és 9 óra között 
a Fő téren. Regisztráció szükséges.
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Az igényes, fiatalos, esztétikus, minden korosztály számára kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújtó Mészkő park közösségi tervezéssel újult meg 
Aranyhegy-Ürömhegy térségében. A multifunkciós közösségi teret teljes mértékben a helyi lakosok igényei szerint alakították ki. A megvalósítást 380,5 
millió forint kormányzati támogatás segítette                                                                                                                                                     Bővebben a 4-5. oldalon 

Közösségi tér közösségi tervezéssel

Átadták a Mészkő szabadidőparkot

Fotó: E. J.

Mint ahogy a koráb-
bi években, Óbu-

da-Békásmegyer Önkor-
mányzata idén is meg-
rendezte szeptember 30-
án az Óbudai Piknik – 
X. Civil és Nemzetisé-
gi Nap nevű rendezvé-
nyét. Jó alkalom volt ez 

arra, hogy a vidám sza-
badtéri programokkal az 
óbudai családok és lakó-
közösségek kicsit köze-
lebb kerüljenek egymás-
hoz, lehetőség teremtőd-
jék személyes kapcsola-
tok kialakulására. Eh-
hez számos óbudai civil 

szervezet és sportegye-
sület járult hozzá a ma-
ga eszközeivel, mintegy 
közösségformáló jelenlé-
tével és szervezésével a 
szabadság és a jóleső ki-
kapcsolódás helyi kis kö-
rei megteremtéséhez.

Képriport a 6-7. oldalon 

Összehozta a kerületieket az Óbudai Piknik Közel kétmilliárd forint jut 
a Szent Margit Kórház fejlesztésére

A főváros történetének legnagyobb kórházfejlesz
tési programja indul el idén. Az Egészséges Buda
pest Programban (EBP) mintegy kétmilliárd forint 
jut a Szent Margit Kórház fejlesztésére – jelentet
te be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, or
szággyűlési képviselő az egészségügyi intézmény
ben tartott sajtótájékoztatón szeptember 28-án. 

Tudósítás a 11. oldalon
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Nincs egyetértés egy fővárosi, közlekedésfej-
lesztési projektről az érdekelt önkormányzatok 
között. E problémák tisztázását kértük Bús Ba-
lázs polgármestertől, aki beszélt a kormányzat-
hoz fűződő viszonyról, a kerület jövőbeni prog-
ramjairól és a római-parti védmű kérdéséről is.

- Az Árpád-fejedelem út–Szépvölgyi út 
csomópontjában vezetnék le a közúti forgal-
mat a Slachta Margit rakpartra. Egyebek 
mellett ez az elképzelés is szerepelt a Duna-
parti építési szabályzatban, melyet a Fővá-
rosi Közgyűlés megvitatásra érdemesnek ta-
lált. Egyetért a fejlesztés szükségességével?

- Azzal egyetértek, hogy a rakpart, a víz-
part és a lakóterületek kapcsolatát érdemes 
több ponton létrehozni. Óbudának azonban 
még mindig a legnagyobb gondja a közleke-
dés. Hiányzik az M0 északi szektora, a teher-
forgalom a sűrűn lakott területekre zúdul, je-
lentősen túlterhelve az úthálózatunkat.

A HÉV-vonal a III. kerületben négy köz-
úti, szintbeli kereszteződésen is áthalad, 
rendkívüli torlódásokat okozva a gépjár-
mű közlekedésben. Amikor felmerült a Ha-
tár útnál egy újabb szintbeli kereszteződés 
építése, akkor azt a BKK azzal utasította el, 
hogy megnőne a HÉV menetideje. A meg-
oldás véleményünk szerint a szintbeli ke-
reszteződések megszüntetése lenne, tehát 
a sínpályáját le kell süllyeszteni terep-
szint alá. Az esztergomi vasút esetében is 
szerencsétlen megoldás született, hisz az új 
elkerülő út itt is elválaszt, ahelyett, hogy a 
vasút pályáját lábakra állították volna, mint 
Berlinben vagy New Yorkban.

Mivel más óbudai példákon már láttuk 
a szintbeli csomópont hatásait, nem támo-
gatjuk azt a Szépvölgyi útra tervezett ese-
tében sem. Sajnos a III. kerület főépítészé-
nek észrevételeit a főváros illetékesei telje-
sen figyelmen kívül hagyták.

- Milyen megfontolás állhat a koncepció 
mielőbbi fővárosi elfogadtatása mögött?

-  A fő problémát a rózsadombi autós lob-
bi érdekérvényesítésében látom. A Margit 
híd felújításakor megváltoztatták a forgal-
mi rendet, északra, az Árpád híd felé terel-
ve a II. kerület közlekedésének egy részét. 
A hídra felvezető sávokat bővítették dél fe-
lől, északról viszont – az óbudaiak kárára 
szűkítették. Értelmetlen harc folyik a kö-
töttpályás közlekedés ellen. A fonódó vil-
lamos helyes és szükséges beruházás volt, 
mégis vannak akadályozói. A rózsadom-
bi autósokat ugyan lehet, hogy nem érinti 
a HÉV közlekedés, de Észak-Óbuda és az 
északi agglomeráció lakóinak mégiscsak ez 
a fő közlekedési eszköze. Az Árpád fejede-
lem útja buszsávjának megszűntetése is ar-
ra utal, hogy a hegyvidéki autósok érdek-
érvényesítése erősebb volt a tömegközleke-
déssel utazókénál.

- A két kerület határán lévő csomópont ki-
alakítása kapcsán konszenzus kényszer van 

a főváros, illetve a III. és II. kerületek kö-
zött. A Szépvölgyi út, Folyondár utca lám-
pás kereszteződéssé alakítása ügyéből kiin-
dulva mennyire lesz  itt gördülékeny a jövő-
beni együttműködés?

- Kétséges számomra a II. kerület együtt-
működési szándéka, csak hárítást érzékel-
tem eddig részükről, a Folyondár utca–
Szépvölgyi út csomóponti fejlesztés is egy-
helyben áll. Itt sem vették figyelembe az 
észrevételeinket. Azt reméljük, hogy ez a 
hozzáállás a jövőben megváltozik. 

- A 2006-2017-es időszakra vetítve mi 
mondható el a kerület fejlesztéseiben meg-
jelenő központi költségvetés forrásairól?

- 11 éve vagyok polgármester. Első cik-
lusomat még egy baloldali kormányzat és 
vele azonos fővárosi vezetés alatt teljesítet-
tem. Ez az idő kerületi értékeink megvédé-
séért folytatott hadakozással telt, gondol-
junk csak a Margit Kórház megvédésére. 
A fejlesztésekhez nem kaptunk támogatást. 
Ez 2010 után megváltozott, de a legjelen-
tősebb fejlesztéseink 2014 után kaphattak 
új lendületet. Ebben Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter kulcsszerepet vállalt. 
A rendszerváltás óta nem kapott a kerület 
ilyen mértékű támogatást. 2019-ig mintegy 
10 milliárdos fejlesztésre nyílhat lehetősé-
günk, melynek része a békásmegyeri piac 
megépítése is. Legutóbb a Derűs Alkony 
Gondozóház felújításához kaptunk 20 mil-
liós kiegészítést és a Mészkő park is álla-
mi támogatással újulhatott meg. Azt látom, 
hogy mivel a közösségi tervezés nyomán jó 
tervek születnek, az állam is szívesen járul 
hozzá anyagilag.

- Csak a Nemzetgazdasági Minisztérium-
mal ilyen jó a kapcsolat, ami érthető, hisz 
Varga Mihály a III. kerület országgyűlési 
képviselője, vagy a kormányzat más szer-
veivel is?

- Nem csak az NGM-mel, hanem a Bel-
ügyminisztériummal is, Pintér Sándor mi-
niszter úr több óbudai projektet támogat. 
Legutóbb jeleztük például, hogy a Szentend-
rei úton vissza kellene szorítani a gyorsulá-
si versenyeket. Szerencsére gyorsan kaptunk 
segítséget, a VÉDA kamerarendszer kiépíté-
sének költségét 50%-ban magukra vállalták. 
Bízom abban, hogy az önkormányzat költsé-
geihez a főváros is hozzájárul majd.

- A jövőt illető fejlesztési koncepciókat 
külön területcsoportokra osztották. Mit le-
het tudni az összegző dokumentumokról?

- Négy fejlesztési programot fogadott el 
önkormányzatunk képviselő-testülete. Az 
első az egészségügy területét érintő Ör-
lős Endre Program. Nevét a Margit Kórház 
igazgató főorvosáról kapta. Tartalmát te-
kintve az egészségügyi szakrendelő, a házi-
orvosi rendelők következő évi fejlesztése-
it foglalja össze, de érinti a Margit Kórház 
kormányzattal közös modernizálását, va-
lamint a tüdőszűrő állomás átköltöztetését 
is a Csobánka téri rendelőbe. Természete-
sen folytatjuk a prevenciót szolgáló, koráb-
bi szűrőprogramokat is.

Fischer Ágoston a múlt század fordulójá-
tól papként vezette Óbudán a Jó Pásztor-há-
zat a Kiscelli utcában, ahová utcagyerekeket 
fogadott. Az ő nevét viseli szociális progra-
munk. Olyan átfogó és konkrét fejlesztése-
ket tartalmaz, melyekre már most megvan a 
fedezet, emellett az időseknek és a nélkülö-
zőknek járó juttatások terén is előrelépést je-
lent. A III. kerület rendelkezik a főváros leg-
kiterjedtebb szociális hálózatával, melynek 
része a régóta megbízhatóan működő civil 
szervezetek sokasága. Ezzel együtt bővíteni 
szeretnénk az idősek szociális ellátását, ami-
re az ismert demográfiai trendek alapján nö-
vekvő igény is mutatkozik.

Óbuda legnagyobb gondja 
a közlekedés és az árvízvédelem

Folytatás a 3. oldalon
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Harmadik a Guckler Károly 
Program. A névadó a múlt 
század fordulójának híres er-
dőmestere volt, aki komoly 
érdemeket szerzett a Budai-
hegyek, különösen a Hár-
mashatárhegy kopár területe-
inek fásításában. A program-
ban szereplő zöld területek 
fejlesztésével az ő törekvéseit 
folytatjuk. Budapesti viszony-
latban a III. kerület rendelke-
zik az egyik legnagyobb zöld 
felülettel, ezzel együtt önkor-
mányzatunk elindítja a közös-
ségi fatelepítési tervét.

A Hadrianus Program azért 
viseli a római császár ne-
vét, mert ő volt az első, aki a 
III. kerület jelenlegi helyszí-
nén jelentős településfejlesz-
tést hajtott végre Pannónia provincia hely-
tartójaként. A terv a közterületek megújítá-
sának koncepcióit fogja össze. A közösségi 
tervezés keretében kidolgozott elképzelések 
megvalósítása azonban az uniós, illetve álla-
mi segítség mértékétől függ. Emellett az épí-
tett értékek védelméről, az energiatudatosság 
erősítéséről, és a környezetvé-
delem kérdéseiről is részlete-
sen lehet benne olvasni.

- A Kúria zöld utat adott 
a római-parti gáttal kapcso-
latos népszavazási kezdemé-
nyezésnek. Mi az ezzel kap-
csolatos kerületi álláspont?

- Nemrég megkérdeztük a 
III. kerületieket egy közvé-
lemény-kutatás keretében, 
hogy szerintük hol épüljön 
meg a római-parti védmű. A 
kutatás reprezentatív, így ma 
már tudjuk, hogy a helyiek 
59%-a a Duna parton kép-
zeli el a gátat, de többségük, 
pontosan 43%-uk csak ak-
kor támogatja ezt, ha eköz-
ben a part természetközeli ál-
lapota is megóvható. 2005 
óta az óbudai képviselő-tes-
tület mindig a part menti véd-
mű mellett foglalt állást, és az 
érintett dunai evezős sport-
egyesületek is ezt szeretnék. 

Erre az igényre született 
egy javaslat, amelyet Tar lós 
István főpolgármester úr, a 
fővárosi képviselők többsége 
és a kerületi képviselők is 
egyhangúlag támogattak. E 
szerint a nyomvonal feljebb 
kerülne a kerítések határához, 
akár kisajátítások révén, így a 
part megtartható a ma ismert 
és kedvelt állapotában. Jogos 
elvárás, hogy akinek az ingat-
lanját közpénzből megvéd-
jük, az vegye ki a részét a 
közteherviselésből.

- A népszavazási kezdeményezésre még 
nem reagált.

- 1990 óta Budapesten nem volt érvé-
nyes helyi népszavazás. Itt a kerületben leg-
utóbb az Álomsziget projektről volt érvény-
telen voksolás. Mi Óbudán minden terve-
zésünket a helyiek megkérdezésével és be-

vonásával végezzük, de 
a gát nyomvonal-kije-
lölése más jellegű kér-
dés. Úgy gondolom, eb-
ben az esetben a helyi-
ek véleménye közvéle-
mény-kutatás által sok-
kal olcsóbban és hatéko-
nyabban megismerhető. 
Az sem mellékes, hogy 
egy helyi népszavazásra 
akkor is 20 millió forint 
közpénzt kell költeni, ha 
az érvénytelen. Nem tar-
tom szerencsésnek, hogy 
55 ezer ember életét és 
vagyonbiztonságát érin-
tő árvízvédelemről nép-
szavazás döntsön. A kér-
dés nem politikai – bár 
sokan így tekintik – sok-
kal inkább katasztrófa-

védelmi és árvízvédelmi szakmai ügy. Nem 
örülök annak, hogy a pártok az országgyű-
lési választás kampányának játékává akar-
ják silányítani az óbudai emberek életét vé-
dő gát kérdését. A referendum olyan kocká-
zatos próbálkozás, amihez személy szerint 
nem kívánok asszisztálni.                      A. B.

Folytatás a 2. oldalról
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A park 2,4 hektáron terül el, 
a lankás hegyoldalban. Kü-
lönlegessége - sok egyéb 
mellett -, hogy a környéken 
élők, a helyi civil szervezet 
és az önkormányzat szak-
emberei közösen alakították 
a terveket. Az új multifunk-
ciós közösségi területet 
szeptember 30-án, az Óbu-
dai Piknik – X. Civil és Nem-
zetiségi Napon adták át, 
nem meglepő módon nagy 
érdeklődés mellett. 

A korábban beépí-
tetlen önkormány-

zati telken már volt egy 
fitneszpark, mely nagy 
népszerűségnek örven-
dett. Az itt élők azon-
ban pont emiatt szerettek 
volna egy multifunkciós, 
több korosztálynak is ki-
kapcsolódási lehetősé-
get nyújtó szabadidőpar-
kot Aranyhegy-Üröm-
hegy térségében. A meg-
valósult Mészkő park ki-
alakítása tehát lakossági 
kezdeményezésre indult 
el. A Háromhegyek Köz-
hasznú Egyesület keres-
te meg tavalyelőtt az ön-
kormányzatot, melynek 
vezetése felajánlotta a 
területet a tervezett sza-
badidőpark lehetséges 
helyszínéül. 

Közösséggel 
tervezve

Az elképzeléseket a 
közösségi tervezés során 
beszélhették át az érin-
tettek. Öt alkalommal ta-
lálkozhattak a környéken 
élők, a helyi civil szer-

vezet és a tervezők. Az 
összejöveteleken bár-
ki elmondhatta a park-
kal kapcsolatos vágyait, 
igényeit, és lépésről lé-
pésre rajzolódott ki egy 
multifunkcionális közös-
ségi park képe. Az elté-
rő használatú területe-
ket úgy tervezték, hogy 
azok használói a legke-
vésbé zavarják egymást 
és a környéken élők nyu-
galmát. Helyet kaptak 
sport-, játszó- és pihenő 
funkciók, közösségi te-
rek, játékos kutyás terü-
letek. Tavaly elkészültek 
a kiviteli tervek, melyek 
közösségi támogatott-
ságát és a helyiek aktív 
részvételét látva a térség 
országgyűlési képvise-
lője, Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter és 
Bús Balázs polgármester 
is mindent megtett, hogy 
a beruházáshoz szüksé-
ges források rendelke-
zésre álljanak. A fárado-
zások végül sikerrel jár-
tak,  a projekt 380,5 mil-
lió forint kormányzati tá-
mogatáshoz jutott, ami-
ből idén végül megvaló-
sulhatott a fejlesztés.

Az összefogás 
egyenlő a sikerrel

A parkátadó ünnepsé-
gén Bús Balázs polgár-
mester Henry Ford, az 
amerikai autógyártás út-
törőjének szavait idéz-
te: - „Ha összejövünk, 
az a kezdet; ha összetar-
tunk, az a haladás; ha 
összefogunk, az a siker”. 

Ez a gondolatsor tökéle-
tesen összefoglalja a kö-
zösségi tervezéseink mű-
ködési mechanizmusát 
és tulajdonképpen a si-
ker titkát is. A Mészkő 
park már a kezdetekkor 
is jól fejleszthető terület-
nek látszott, ezért termé-
szetes volt, hogy igent 
mondtunk a Háromhe-
gyek Egyesület javasla-
tára. Az önkormányzati-
ság lényege ugyanis egy-
bevág azzal a (szubszidi-
aritás néven ismert) elmé-
lettel, mely szerint a he-
lyiek tudják legjobban, 
hogy mire van szüksé-
gük. Azt hiszem, hogy a 
most elkészült sokfunkci-
ós park egyfajta integrá-
ciós szerepet is betölthet. 
Kicsi-, mégis fontos lé-
pésnek tartom, hogy a fi-
zikai térben közelebb ke-
rüljenek egymáshoz a kü-
lönböző korú, gondolko-

dású, indíttatású embe-
rek. Ez a park nem csak 
helyszíne, de eszköze is a 
közösségépítésnek, ahol a 
szabadtéri sportolás, a ku-
tyasétáltatás vagy épp az 
unokákkal való játék le-
hetőséget teremt a fiata-
lok és idősebbek közti ta-
lálkozásra, esetleg még a 
lakókörnyezettel kapcso-
latos vélemények cseré-
jére is - tette hozzá a pol-
gármester. 

A Mészkő park megva-
lósulásáért köszönet illeti 
még Wallner Krisztina tá-
jépítészt és a Kobold 2003 
Kft. csapatát, továbbá az 
Óbuda-Békásmegyer Vá-
rosfejlesztő Nonprofit Kft. 
munkatársait a közösségi 
tervezés során végzett gon-
dos munkájáért, a Három-
hegyek Közhasznú Egye-
sület és nem utolsósorban 
az aranyhegyiek és mind-
azok közreműködését, akik 

az elmúlt két évben bár-
milyen módon segítették 
a park létrejöttét – hangsú-
lyozta a polgármester. 

Álmodozásból 
valóság

- Valódi összefogás 
eredménye a most átadott 
Mészkő Park, hiszen a 
kormány 380,5 millió fo-
rinttal támogatta létrejöt-
tét, önkormányzati telkek-
re épült, tervezésébe pe-
dig a környék lakóit is be-
vonták. Kiemelte: a kor-
mány támogatja azokat a 
kezdeményezéseket, ame-
lyek egy kisebb vagy na-
gyobb közösség számára 
teszik jobbá környezetü-
ket, és teremtenek új lehe-
tőségeket a sportolásra és 
kikapcsolódásra - hangsú-
lyozta Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képviselő 

Folytatás az 5. oldalon

Közösségi tér közösségi tervezéssel

Átadták a Mészkő szabadidőparkot

Fotók: E. J.
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Folytatás a 4. oldalról
Bús Balázs és Varga 

Mihály közösen adta át 
az új park szimbolikus 
kulcsát Kővári Krisztina 
Mónikának, a Háromhe-
gyek Közhasznú Egye-
sület elnökének, aki fel-
idézte, hogy az itt élők 
2011-ben kezdték meg 
a közös gondolkodást. 
A legfőbb céljuk akkor 
még a területen felhal-
mozódott szemét eltaka-
rítása volt, de már kez-
detét vette az álmodozás 

a terület új funkciójának 
megtalálása érdekében. 
A helyiek „örökbe fogad-
tak” egy 200 négyzetmé-
ternyi területet, és indul-
tak a fitneszpark pályáza-
ton is. Fokozatosan, lé-
pésről lépésre találkoztak 
a helyiek erőfeszítései az 
önkormányzat elképzelé-
seivel, majd végül igazi 
együttműködéssé vált a 
kapcsolat. Nagy örömük-
re bekerült a költségve-
tésbe a park fejlesztésére 
szánt forrás, nem sokkal 

később pedig kiderült, 
hogy kormányzati támo-
gatást nyert a projekt.

Hinta, takeball, 
üldögélő sarok…

A park kivitelezése má-
jusban indult, és 123 nap 
alatt befejeződött. A bejá-
ratnál épült meg az a ját-
szótér, amit az Ilona Ma-
lom Műhely készített. A 
műhely országszerte szá-
mos sikert ért már el kre-
atív játszótereivel, me-
lyek modern és vidám 

hangulatúak és általá-
ban az adott terület mili-
őjébe vagy egyedi témájá-
ba illeszkednek. A játszó-
tér rusztikus elemei és szí-
nei jól illeszkednek a park 
könnyed, színes arculatá-
hoz,  külön teret biztosí-
tanak a kicsiknek és a na-
gyobb gyerekeknek. Van 
itt homokozó, hinta, csúsz-
da, cölöpvár, vizes játék, 
kosárpalánk, ping-pong 
asztal, de még tekball is. 
Közelükben padok és ivó-
kutak. A kutyatartók sem 

panaszkodhatnak: kis- és 
nagytermetű kedvence-
iknek külön-külön is van 
lehetősége a szaladgá-
lásra a kutyafuttatókban. 
Aki csak pihenni, sétálni 
szeretne, az a belső sétá-
nyokon, az üldögélő sar-
kok valamelyikében ezt 
is megteheti. A terület nö-
vényvilága ősz végén to-
vább fejlődik, a vegetáci-
ós időszak végén 91 új fát 
ültetnek a közösség kéré-
sére, az önkormányzat tá-
mogatásával.        Sz. Cs. 

Az Óbudai Kulturá-
lis Központban első-

sorban a fenti szintet újí-
tották fel. Modern, visz-
szafogott színeket kaptak 
a falburkolatok, kicserél-
ték a toló- és harmonika-
falakat, a falfelületek vi-
lágosra festése pedig még 
esztétikusabbá tette az 
épület belső tereit. Meg-
újult továbbá a világítás, a 
padlóburkolat jelentős ré-
sze, a két nagyobb külön-
terem és a két kisebb kö-
zösségi szoba. Emellett 
két ruhatárat és recepci-

ót is kialakítottak. Az in-
tézmény homlokzatán új, 
megvilágított felirat is he-
lyet kapott. 

A megújult intézmény 
átadóján Lőrincz Edi-
na, az Óbudai Kulturális 
Központ Nonprofit Kft. 
igazgatója köszöntötte a 
vendégeket október 7-én. 

Az épületet Kévés 
György Kossuth-díjas épí-
tész tervezte 1973-ban, 
Bauhaus stílusban. A ház 
maximális kihasználtság-
gal működik, az idők fo-
lyamán azonban napról 

napra látványosan amor-
tizálódott. A kisebb javí-
tások, karbantartások mel-
lett – a színháztermen kí-
vül – nem történt a 40 év 
alatt az épületben felújítás.

Bús Balázs polgármes-
ter az eseményen felidéz-
te a két évvel ezelőtti ün-
nepséget a ház alapításá-
nak 40. évfordulója alkal-
mából. Az akkor Várko-
nyi György Úttörőház ne-
vet viselő intézmény fa-
lai között számtalan alko-
tóközösség lelt otthonra, 
megannyi ismert előadó 

fordult meg az évtizedek 
során. Az épület egészen 
a közelmúltig az akko-
ri kor viszonyait tükröz-
te. Ezért is határozott úgy 
az önkormányzat vezeté-
se, hogy nyáron megkez-
dik az épület rendbetéte-
lét. - A III. kerület kultu-
rális intézményhálózatá-
nak zászlóshajójáról be-
szélünk – hangsúlyoz-
ta a polgármester. - Az 
itt folyó szakmai munkát 
a Magyar Népművelők 
Egyesülete is elismerte, 
amikor önkormányzatun-

kat 2015-ben az Önkor-
mányzatok a közművelő-
désért-díjban részesítet-
te. Ez nem véletlen, hisz’ 
közösségépítő munkánk 
megkerülhetetlen színtere 
az ÓKK. A rekonstrukció 
kapcsán persze elsődlege-
sen magáról az épületről 
esik szó, azonban ne fe-
ledjük, hogy nem csupán 
a San Marco utcai ház, 
de az itt található Zápor 
közösségi kert is fontos 
helyszíne az itt élő gyere-
kek és a családok találko-
zásainak.                      Sz.

Megújult a közösségépítés és a kultúra központja

Fotók: Benkő Vivien Cher

Fotók: E. J.
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Az Óbudai Piknik helyszíne-
it ezúttal is úgy választották 
ki a szervezők, hogy egész 
Óbuda-Bákásmegyer terüle-
tét lefedjék az eseményhely-
színek, hogy az ottani prog-
ramokért ne kelljen túl mesz-
szire utazniuk a családok-
nak, közösségeknek. 

Ennek megfelelően 
műsort és programo-

kat szerveztek a Mészkő 
Parkba, Pünkösdfürdőre, 
Solymárvölgybe, Békás-
megyer-Ófaluba, Óbuda-
Táborhegyre, a csillag-
hegyi őstermelői piacra, 
valamint Óbuda-Hegyvi-
dékre, de bemutatót tar-
tott például a Budai Ak-
robatikus Sport Egyesület 
a Bogdáni úton is, illet-
ve az Ételt az Életért Ala-
pítvány ingyenesen me-
leg ételt osztott a Táncsics 
Mihály utcában. 

Pünkösdfürdő
A Római SE és a Ró-

maifürdő SE szervezés-
ében rendezett Duna-par-
ti Civil Pikniken játékok-
kal és játékos feladatokkal 
várták a látogatókat, kéz-
műves foglalkozások, arc-
festés is a program része 
volt, mint ahogy a sport-
egyesületeknél a sport-
ágpróba. A kerületi civil 

szervezetek megmutat-
ták tevékenységeiket, va-
lamint hagyományőrző 
csoportok műsorát láthat-
ták az érdeklődők. A Ró-
mai légionáriusok – Az 
Aquincumban állomáso-
zó Tizedik Gemina Légió 
Hagyományőrzői az óko-
ri római katonai élet fel-
elevenítése mellett ízelí-
tőt adtak a római polgárok 
mindennapjaiból öltözkö-
désük, illetve a korabe-
li gasztronómia bemuta-
tásával.

A nap folyamán a gö-
rög, ruszin, sváb nemzeti-
ség tagjai a hagyománya-
ikat bemutató érdekessé-

gekkel, kézműves foglal-
kozással várták a betérő-
ket, akik megízlelhették a 
helyben készült ételkülön-
legességeket is. A szerve-
zők idén is meghirdették 
a hagyományos főzőver-
senyt nemzetiségi ételek, 
illetve a legjobb egytálétel 
kategóriában. Volt rétze-
ne a Katasztrófavéde-
lem Központi zenekará-
val, amelyen a Csillaghe-
gyi Általános Iskola ma-
zsorett csoportja közre-
működött. A „partdöngö-
lő” tánchoz a hangulatot 
és a zenét a Göncöl Nép-
táncegyüttes és a Naszály 
Zenekar szolgáltatta. 

A kísérő programok kö-
zött kiállítások szerepeltek 
és fergeteges forgatag, vá-
sári komédiások, gólyalá-
basok, mutatványosok lép-
tek fel, valamint sportos ci-
vilek, az Óbudán működő 
sportegyesületek sportolói 
mutatkoznak be (Diamond 
SE-Hapkidosuli; Ganka-
ku Sportegyesület; Római 
SE; Rómaifürdő SE; BKV 
Sportcentrum; Külker 
Evezős Klub), hogy a né-
zők betekintést nyerjenek 
az egyesületi munkába.

Solymárvölgy
A solymárvölgyi szü-

ret rendezvényeit a Mene-

dék a Csúcshegy Barátai-
nak Egyesület szervezte, 
amelynek keretében volt 
szőlőszüret Pilisborosje-
nőn, majd ebéd a Solymár 
közben. A programok kö-
zött a gyerekek lovagol-
tatása és az íjászat is nép-
szerű volt, illetve a szőlő-
feldolgozást követően az 
Ürömi Duhajdombi Állat-
otthon Alapítvány bemu-
tatója következett a fele-
lős állattartásról. Mindezt 
a Patonai Zenekar műsora 
és szüreti lovaskocsis fel-
vonulás, valamint az este 
folyamán koncert követte.

Békásmegyer-Ófalu
A Boldog Salamon Kör 

szervezte a programokat 
Békásmegyer-Ófaluban, 
ahol Bolgár Eszter nem-
zetközi jógaoktatóval reg-
geli falunapüdvözlettel in-
dult a nap, majd a Kincső 
Néptáncegyüttes, a Krot-
tendorf Német Hagyo-
mányőrző Egyesület kóru-
sa és tánccsoportja, vala-
mint Garamvölgyi Dáni-
el és Csapodi Borbála lé-
pett fel. Egész nap ugrá-
lóvár, kovácsműhely és a 
Szent Margit Rendelőinté-
zet szervezésében tanács-
adás, egészségügyi szűré-
sek várták az érdeklődő-
ket. A programokat az es-
ti utcabál zárta a Band. Ja-
mes Band. zenekarral. 

Óbuda-Táborhegy
Az Óbuda-Hegyvidé-

kiek Egyesülete szerve-
zésében táborhegyi szü-
retet tartottak a Mene-
dék a Csúcshegy Barátai-
nak Egyesülettel és a Krú-
dy Gyula Irodalmi Körrel. 
A résztvevők a pilisboros-
jenői szőlődombra kirán-
dultak, ahol jó kis regge-
li után együtt szüreteltek a 
csúcshegyiekkel. Vissza-
érve a Táborhegyi Nép-
házba, az Alerton Klub 
hegyi asszonyai dalaikkal 
fogadták a fáradt szürete-
lőket. Aki nem fért hozzá a 
szőlőpréshez, az részt ve-
hetett a borkészítés részle-
teit ismertető beszélgeté-
sen Viniczai Sándor hegyi 
borszakértő vezetésével.

Folytatás a 7. oldalon

Összehozta a kerületieket az Óbudai Piknik 

Fotók: Antal István
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A magyar népi kultúra ápolá-
sa és a helyi közösségépítés 
érdekében végzett tevékeny-
ségéért a képviselő-testület 
idén a Göncöl Néptáncegyüt-
tesnek ítélte a Balázs Lajos 
Óbudai Civil Díjat. Az elisme-
rést az alapítvány vezetője, 
Csiki Gergely néptánc-peda-
gógus vette át Bús Balázs 
polgármestertől, a X. Civil és 
Nemzetiségi Napon.

A díj átadásakor a pol-
gármester beszé-

dében úgy fogalmazott: 
az évek, évtizedek óta 
itt működő sportegye-
sületek, szociális, kö-
zösségfejlesztő, kulturá-
lis szolgáltatásokat nyúj-
tó illetve hagyományőr-
ző szervezetek, közvet-
lenül vagy áttételes mó-
don, de a mi családtag-
jaink, gyermekeink min-
dennapjait teszik szebbé, 
élhetőbbé, ezért köszö-
nettel tartozunk nekik.

A Göncöl Néptánc-
együttes vidéki és kül-
földi fellépéseik mellett 
rendszeresen adnak mű-
sort a városrészben. Csiki 
Gergellyel, az alapítvány 
vezetőjével az elismerés 
apropóján beszélgettünk.

- Mikor került a nép-
tánc bűvkörébe? 

- Már az általános isko-
la második osztályában. 

- Lehet mondani, hogy 
a ’70-es, ’80-as évek nép-
tánc-ház mozgalmai egy-
fajta reneszánszukat élik? 

- Igen. Napjainkban 
már számtalan lehetősé-
ge van az embereknek, 
ha táncolni szeretnének, 
és nem csak néptánc-
együttesekben, hanem 
sok táncház és más ze-
nés-táncos rendezvény is 
várja az érdeklődő gyer-

mekeket és felnőtteket 
országszerte.

- Mikor és milyen cél-
lal alapította a Göncöl 
Néptáncegyüttest? 

- 2012 őszén alapítot-
tam az együttest. A cé-
lom az volt, hogy a kerü-
letben működő gyermek 
és felnőtt csoportjaimat, 
amelyek eltérő helyszí-
neken működtek, közös-
ségé kovácsoljam. Sze-
rettem volna lehetőséget 
biztosítani azoknak a fel-
nőtteknek is, akiknek ed-
dig nem volt lehetőségük 

megismerkedniük a ma-
gyar néptánccal. 

- Hallani, hogy szá-
mos, saját ötleten ala-
puló program köthe-
tő az együttes nevéhez, 
így nem meglepő, hogy a 
szakmai megmérettetése-
ken is szép sikereket ér-
nek el. Most éppen mire 
készülnek, és mely elis-
meréseket emelné ki? 

- Mindenképp kiemel-
ném, hogy 2014-ben a 
Dunán innen, Tiszán túl 
Kárpát-medencei Gyer-
mek- és Ifjúsági Népmű-

vészeti Tehetségkutató 
Verseny országos döntő-
jében fiatal táncosunkat, 
Bernáth Bencét a zsű-
ri ezüstminősítéssel ju-
talmazta. Majd 2015-ben 
ugyanezen a versenyen 
a Kis Göncöl csoportunk 
jutott el az országos dön-
tőig, ahol a táncosoknak 
szintén ezüstminősítést 
sikerült elérniük. Ugyan-
csak ebben az évben az 
Agora Koreográfus Ver-
senyen Göncöl csopor-
tunk I. helyezést ért el. 
Most ismét erre a kore-
ográfus versenyre készü-
lünk, ami november 4-én 
lesz Tatabányán. 

Itt szeretném megra-
gadni az alkalmat, hogy 
megköszönjem minden 
kedves barátunknak, tán-
cosnak, családnak és tá-
mogatónak, hogy eddig 
kitartottak mellettünk és 
hittek, bíztak bennünk. 
Köszönjük a sok ajánlást 
és javaslatot az elismerés-
re. Köszönjük Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatának és Bús Balázs 
polgármester úrnak, vala-
mint az Óbudai Kulturális 
Központ munkatársainak 
támogatását is.            Sz.

X. Civil és Nemzetiségi Nap

A Göncöl Néptáncegyüttes az év civil díjasa

Folytatás a 6. oldalról
Délutáni program volt a 

szőlőművelők által emelt 
Szent Donát-kápolna meg-
tekintése Kádár József ve-
zetésével, majd a kápol-
na történetét és felújítása-
it bemutató kiállítás meg-
nyitása. A Krúdy Kör vi-
dám szüreti irodalmi idé-
zetei és az Alerton Klub 
szüreti táncai után mulat-
ság következett elfáradá-
sig. A szüreti hangulatot 
idézte fel és fokozta a Bé-
kás Zenekar, Juhász Dé-
nes vezetésével.

Csillaghegyi 
őstermelői piac

A Csillaghegyi Polgári 
Kör Egyesület szervezés-
ében délelőtt az ősterme-
lői piacon termékbemu-
tatók és kóstolók fogad-
ták az érdeklődőket, va-
lamint ugráló trambulin 

szórakoztatta a gyerme-
keket. A Csillaghegyi Kö-
zösségi Ház udvarán lufi-
hajtogató, kézműves fog-
lalkozások, népi játékok 
és bográcsozás, borkósto-
ló, édes meglepetések vár-
ták a közönséget a Mátyás 
király úton.

Óbuda-Hegyvidék
A Német Nemzetisé-

gi Önkormányzat Óbuda-
Békásmegyer, az Óbuda-
Hegyvidéki Szenthárom-
ság Plébánia és a „Bra-
unhaxler” Egyesület szer-
vezésében délelőtt a kert-
ben „Ki tud többet Óbu-
dáról” címmel vetélke-
dőn vehettek részt a gye-
rekek, valamint ügyességi 
játékokon, rajz versenyen 
mérhették össze tudásu-
kat. Egész nap az óbu-
dai német nemzetiség éle-
tét be mutató kiállítást te-

kinthettek meg a látoga-
tók. Ebédre bográcsban 
főtt sváb káposztát kínál-
tak a szervezők. A temp-
lomkertben pingpong, 
csocsó, kártya, sakk, kö-
zül választhattak a hegy-

vidékiek, valamint kó-
rustalálkozóra is sor ke-
rült. Az esti szentmise 
után az emeleti teremben 
sváb bál zárta a progra-
mot. A rendezvényt meg-
látogatta Varga Mihály 

nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képvi-
selő, Menczer Erzsébet, 
a SZÓRAKÉSZ elnöke, 
vendég volt Ötvös Csilla, 
a Magyar Állami Opera-
ház magánénekese. B. Z.

Fotó: Antal István

Fotó: E. J.
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A római-parti védmű (a témával lapunk előző számában részletesen foglalkoztunk) és a csillaghegyi 
bánya sorsa mellett kétéves fejlesztési programokról, együttműködési megállapodásokról, VÉDA-el-
lenőrzőpont létesítésének támogatásáról döntöttek a képviselők a szeptember 29-ei testületi ülésen.

Közel száz napirendi pontot tárgyalt a testület

Új javaslat a gátról, fejlesztési programok és VÉDA
Új vezető a kapitányság élén

A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetői Szikszó 
Sándor rendőr alezredes kinevezésének támogatá
sát kérték a kerület képviselő-testületétől a III. kerü
leti Rendőrkapitányság vezetői posztjára. Szikszó 
Sándor korábban a XVII. kerületi Rendőrkapitányság 
valamint a BRFK ellenőrzési szolgálat szakmai ellen
őrzési osztály vezetője volt. Az alezredes kinevezé
sét támogatták a képviselők. (Interjú a 23. oldalon.)

Fejlesztési programok négy területen 
Négy lényeges fejlesztési terület – az infrastruk-
turális fejlesztések, a szociális terület, a kör-
nyezetvédelem és az egészségügy – rövidtávú, 
a 2017-2019-es időszakra szóló terveit tartalmazó 
fejlesztési programját fogadta el az önkormányzat 
képviselő-testülete. Az infrastrukturális fejlesztése
ket a Hadrianus, a szociális terület céljait a Fischer 
Ágoston, a környezetvédelmi célokat a Gukler Ká-
roly, míg az egészségügyi koncepciókat az Örlős 
Endre Program foglalja össze.

Elutasított területi átsorolás

A képviselő-testület határozottan kiállt Bús Balázs 
polgármester határozati javaslata mellett, és nem 
támogatta a volt csillaghegyi bánya és közvetlen 
környezetének átsorolását települési térséggé. (A 
témában készült cikk lapunk október 1-jén megje-
lent 18. számának 4. oldalán olvasható.)

Hagyományápolás az óvodákban
Az Óbudai Népzenei Iskolával közösen indított Népha-
gyományok az óvodában elnevezésű programsorozat 
az elmúlt nevelési évben a kerület 29 óvodájában közel 
1600 gyermekkel ismertette meg a népi hagyományo
kat és a népzenét. A testület a pénzügyi lebonyolítást 
végző Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egye
sület előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszá
molójának elfogadása mellett, a program folytatásáról 
és bővítéséről is döntött. A program megemelt összegű 
támogatásának kezelője a továbbiakban az erre a célra 
létrehozott Zenei Anyanyelv Alapítvány lesz.

A z országgyűlés ta-
valy júniusban elfo-

gadta a településkép vé-
delméről szóló törvényt, 
mely alapján minden tele-
pülési és kerületi önkor-
mányzatnak el kell ké-
szítenie településképi ar-
culati kézikönyvét, majd 
annak alapján település-

képi rendeletét. Ezek rög-
zítik az adott település 
képére vonatkozó köve-
telményeket. A jogsza-
bályoknak megfelelően a 
rendelet és a kézikönyv 
az elmúlt hónapokban 
megtekinthető, valamint 
véleményezhető volt a la-
kosság, a kormányzati és 

szakmai szervezetek szá-
mára egyaránt. Az ön-
kormányzat törvényi kö-
telezettségének megfele-
lően készítette el a tele-
pülésképi arculati kézi-
könyvét, valamint telepü-
lésképi rendeletét, melye-
ket a képviselők megsza-
vaztak.

Elkészült a településképi kézikönyv

A 2016-2017-es tanév-
ben folytatódott a 

kerületi nyugdíjasok ked-
vezményes számítógép-
használati oktatása, me-
lyen több mint 100-an 
vettek részt. A tanfolya-
mok moduláris felépíté-
sűek, 5 egymásra épülő 

szintet járhatnak végig, 
melyek mindegyike az 
előzőekben megszerzett 
jártasság elmélyítése mel-
lett új ismeret-elemeket 
tartalmaz. A testület dön-
tése értelmében a kedvez-
ményes tanfolyam a 2017-
2018-as tanévben folyta-

tódik. (Az oktatásról bő-
vebben a 25. oldalon.)

Folytatódó számítógépes 
tanfolyamok nyugdíjasoknak

A képviselő-testület megsza-
vazta Bús Balázs polgármes-
ter korábbi kezdeményezését 
a VÉDA Közúti Intelligens Ka-
merahálózat telepítéséről. 

A súlyos balesetek el-
kerülését és köz-

úti szabálysértések meg-
szüntetését célzó beru-
házás a kerület útforgal-

mi adatainak elemzését 
követően valósul meg. 
A közlekedési ellenőrző 
pontokat a Szentendrei 
úton, a Záhony utcai cso-
mópontban (a Békásme-
gyer és az Árpád híd felé 
vezető irányokat egyaránt 
érintő módon) telepítik. 

A komplex ellenőrző 
pont költsége sávonként 

22 millió forintot tesz ki, 
az érintett szakaszon 7 
sáv található. A beruhá-
zást az önkormányzat a 
Belügyminisztériummal 
közösen finanszírozza, a 
Fővárosi Közgyűlés kö-
vetkező ülésén dönt ar-
ról, hogy a Fővárosi Ön-
kormányzat is támogatja 
a beruházást.

Helyben már jóváhagyták a VÉDA-t

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma 
október 28-án, szom-
baton jelenik meg. Újsá
gunk korábbi számai is 
olvashatók a www.obu-
da.hu honlapon. 

Fotók: Antal István
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• A testület döntésének 
megfelelően meghosszab-
bította az önkormányzat 
együttműködési megál-
lapodását a Ganz Ifjúsági 
Műhely Egyesülettel. A 
műhelyt 1984-ben Balázs 
Lajos villamosmérnök 
hozta létre azzal a céllal, 
hogy a lézengő, unatko-
zó, de a téma iránt érdek-
lődő gyerekeknek hasz-
nos időtöltést nyújtson a 
modellezés, makettezés és 
az elektronika világának 
megismerése révén. 
• Új megállapodást köt az 
önkormányzat a 2012 óta 

működő Symphonia Ala-
pítvánnyal, amely orszá-
gosan 16 telephelyen ok-
tat hangszeres zenét hal-
mozottan hátrányos hely-
zetű gyerekeknek. Alap-
fokú művészeti iskolájuk 
normatívából él, tandíjat 
nem kérnek, a hangszere-
ket a gyermekek ingyen 
használják. Első budapesti 
telephelyük Óbudán lesz, 
ennek beindítását támogat-
ja a kerület vezetése.
• Az önkormányzat újabb 
együttműködési megálla-
podást kötött az EB OVO 
Egyesülettel. A szervezet 

az előző évben készítette 
el a kerület Ebtartási Stra-
tégiáját, szakmai beszámo-
lóját és pénzügyi elszámo-
lását, melyet a képviselő-
testület jóváhagyott. Az eb-
stratégiában megfogalma-
zott célok megvalósulása 
érdekében, a munka foly-
tatásához új megállapodás 
megkötésére volt szükség, 
hogy a felelős városi kutya-
tartás megfelelő módjának 
hagyományteremtése, va-
lamint az ehhez kapcsoló-
dó lakossági igények minél 
magasabb színvonalú ki-
szolgálása megvalósuljon.

Együttműködés a Ganz Műhellyel, 
a Symphonia Alapítvánnyal, az Eb OVO Egyesülettel

Az egykori köztársasági elnök 
halálának második évforduló-
ján felavatták Göncz Árpád 
mellszobrát október 6-án. 

J ovánovics Görgy 
Kossuth-díjas szob-

rászművész alkotása az 
államfő egykori Bécsi 
úti lakása közelében, az 
Óbudai Egyetem park-
ban található. Közadako-
zásból készült, felállítá-
sát Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata is támo-
gatta. Az eseményen több 
százan vettek részt, és he-
lyeztek el virágot az em-
lékműnél. 

Göncz Árpád író, mű-
fordító, politikus, a rend-
szerváltozás utáni Ma-
gyarország első köztársa-
sági elnöke – aki 1990 és 
2000 között volt államfő – 
életének 94. évében hunyt 
el 2015 októberében, a ke-
rület díszpolgára.

Felavatták 
Göncz Árpád mellszobrát

Fotó: Benkő Vivien Cher

Bús Balázs polgármester az 
Argentin Köztársaság buda-
pesti nagykövetségének ado-
mányozta Nagy Benedek 
szob rász alkotását, mely a 
két fél által kiírt nemzetközi 
szoborpályázat második he-
lyezettje lett.

2016 júliusában Óbu-
da-Békásmegyer Ön-

kormányzata az Argen-
tin Köztársaság magyar-
országi nagykövetségé-
vel közös nemzetközi, 
meghívásos, egyfordulós 
tervpályázatot hirdetett 
meg Czetz János szobrá-
nak tervezésére. A meg-
hívott magyar művészek 
között volt Csikai Már-
ta, ifj. Kövér György, Ri-
eger Tibor, Nagy Bene-
dek; Argetínát Vivianne 
Duchini, Omar Estela, 

Leonardo Iramain, Da-
niel Ciancio képviselte.

A pályázat szempontja-
it figyelembe véve a zsű-
ri négy pályaművet érté-
kelt. A pályázat első he-
lyezettje az argentin szár-
mazású Vivianne Duchi-
ni szobrászművész lo-
vasszobra lett. Nagy Be-
nedek szobrászművész 
alkotása ugyan nem nyert 

a pályázaton, de a zsű-
ri nagyra értékelte a mű-
vész által készített alko-
tást is. A pályázatra be-
adott pályaművét ezért 
Bús Balázs polgármester 
az Argentin Köztársaság 
budapesti nagykövetsé-
gének adományozta.

Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere az Argentin 
nagykövetségen elmon-

dott beszédében úgy fogal-
mazott: a magyarság sza-
badságszeretete és forra-
dalmainak bukása számos 
tanulsága mellett két do-
logra is rávilágít. Egyfe-
lől megmutatja azt a mély-
ről jövő bátorságot, amely-
lyel ismert hőseink vezető 
szerepet vállaltak a felke-
lők seregében, s ha a sors 
úgy hozta, még a vértanú-
ságot is. A ’48-as táborno-
kok és az 1956-os kivég-
zett, elítélt vagy elkergetett 
hazafiak életpályája erre a 
bizonyíték. Másfelől azt is 
láthatóvá teszi, hogy mely 
népek azok, akiktől a ma-
gyarok segítséget és befo-
gadó támogatást remélhet-
nek szükség idején. Euró-
pában a lengyelekhez fű-

ződő barátságunkat a tör-
ténelmi bajtársiasság ala-
pozta meg évszázadokkal 
ezelőtt, ám úgy vélem, az 
argentin emberektől sem 
idegen az efféle, jövevé-
nyeket fogadó barátságos 
nyitottság.

Az Argentin Köztársa-
ság budapesti nagyköve-
te, Maximiliano Grego-
rio-Cernadas hangsúlyoz-
ta Czetz tábornok magyar-
országi hősiességét vala-
mint Argentínáért végzett 
odaadó munkáját. A nagy-
követség vezetője köszö-
netet mondott Bús Balázs 
polgármesternek a szobor-
pályázat megszervezésé-
ért, valamint Nagy Bene-
dek alkotásának adomá-
nyozásáért.

Czetz János tábornok lovasszobra 
az Argentin nagykövetségen

A jövő év első felében 
– a közlekedés-tech-

nikai trendeknek meg-
felelően – 10 új elektro-
mos töltőpont épül a ke-
rületben. Az önkormány-
zat korábbi határozatának 
megfelelően, az új gép-
járművek beszerzése ese-
tén, előnyben részesíti az 
elektromos hajtású vagy 
a konnektorról is tölthető 

hibridautókat. Az e-töltők 
telepítésével és üzemel-
tetésével felmerülő ösz-
szes költséget az e-Mobi 
Elektromobilitás Non-
profit Kft. biztosítja. A tíz 
helyszín megvalósulását 
követően további e-töltők 
telepítését tervezik a kö-
zeljövőben, így a jelenle-
gi fejlesztés az első ütem-
nek tekinthető.

E-töltők tíz helyszínen 

Fotó: Antal István

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Folytatódott az Egészségkörút Óbudán rendezvénysorozat 
október 7-én. Az ingyenes vizsgálatokat a Laktanya utcai 
Tüdőszűrő és Tüdőgondozó Állomáson végezték. Ezúttal a 
légzőszervi megbetegedések kiszűrése volt a fő cél. Több 
mint 150 kerületi lakos kereste fel a Tüdőgondozót, ahol a 
vérnyomás- és vércukormérés mellett légzőszervi tornán, 
légzésfunkció vizsgálaton, légzőszervi allergia teszten és 
szén-monoxid szűrésen is részt vehettek. A szűrőnapra el-
látogatott az eseménysorozat nagykövete, Barabás Éva is. 
A Szent Margit Rendelőintézet munkatársai legközelebb 
november 11-én (szombaton), a Vörösvári úti rendelőinté-
zetben várják ingyenes szűrővizsgálatokkal a lakosságot

Mintegy hetvenmillió forint-
ból újította fel az önkor-
mányzat a Derűs Alkony 
Gondozóházat, a költségek 
egy részét a Nemzetgazda-
sági Minisztérium által kiírt 
pályázaton elnyert összeg 
fedezte. A megújult intéz-
ményt az Idősek Világnapjá-
hoz kapcsolódóan október 
2-án adták át.  

A Gondozóház 1992-ben 
nyitotta meg kapuit, 

és mintegy 50 idős em-
bernek nyújt átmeneti el-
helyezést. A ’70-es évek-
ben készült épületet utol-
jára a ’90-es években újí-
tották fel. 

- Akadálymentes bejá-
rat van az épület mind-
két oldalán, korszerűbbre 
cserélték a nyílászárókat, 
illetve jutott forrás a ker-
ti árnyékolás kialakításá-
ra is – sorolta felvezető-
jében a felújítás részleteit 
Müller Istvánné, az Óbu-
dai  Szociális Szolgálta-
tó Intézmény vezetője. 
A Derűs Alkony Gondo-
zóházat mintegy hetven-
millió forintból újítot-
ta fel az önkormányzat, 
a költségek egy részét a 
Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium által kiírt pá-
lyázaton elnyert összeg 
fedezte. 

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, or-

szággyűlési képviselő 
beszédében emlékezte-
tett: az elmúlt években 
csaknem 9 milliárd fo-
rintot fordított a kormány 
európai uniós pályáza-
ti forrásokból az idősott-
honok férőhelyeinek nö-
velésére és fejlesztésére, 
így 3300 férőhely újul-
hatott meg. Hangsúlyoz-
ta: - Nem véletlen, hogy 
a III. kerületi helyható-
ság többször is elnyer-
te az Idősbarát Önkor-
mányzat elismerést. Eb-
ben a városrészben olyan 
szeretettel és törődéssel 
fordulnak az idősek fe-
lé, ami példamutató, akár 
országos szinten is. Re-
ményét fejezte ki, hogy 

az intézmény mintául 
szolgál máshol is a fővá-
rosban.

Bús Balázs polgár-
mester elmondta: - Két 
évtizeddel ezelőtt járt 

először az intézmény-
ben. Az önkormányzati 
munkában (többek közt 
Menczer Erzsébet képvi-
selővel együtt) egyik el-
ső projektjük (akkor kor-

mányzati és fővárosi for-
rásokkal kiegészítve) a 
Derűs Alkony Gondozó-
ház bővítése volt. 

A polgármester köszö-
netét fejezte ki mások 
mellett Müller Istvánné-
nak és munkatársainak 
áldozatos munkájáért, il-
letve hogy jó hangulatot 
tudtak teremteni a többi 
intézményben is. Az ön-
kormányzat vezetése a 
forrásokat igyekszik biz-
tosítani a terület fejlesz-
tésére, a szakembereknek 
pedig jelentős szerepük 
van abban, hogy jó irány-
ba halad az idősellátás a 
kerületben.                  sz.

Felújítások a Derűs Alkony Gondozóházban
Hűvösvölgyi Ildikó Kos
suth-díjas színművész 
és Kiss László népdal
énekes lépett fel az ün
nepi műsorban.

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István
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A következő három 
évben több mint 70 

milliárd forintot fordít a 
kormány a fővárosi egész-
ségügyi ellátórendszer fej-
lesztésére az Egészséges 
Budapest Programban – 
mondta Varga Mihály. 
Az Egészséges Budapest 
Program III. kerületi fej-
lesztései részeként az el-
következő időszakban a 
Szent Margit Kórházban 
mintegy 924 millió forint-
ból a meglévő épületek 
komfortosításának, egy új 
műveseállomás létesíté-
sének, valamint az intéz-
ményhez tartozó nővér-
szálló felújításának elő-
készítő, tervezési munkái 
egyaránt megvalósulhat-
nak. Hozzátette: további 
828 millió forintot az or-
vosiműszer-ellátottság fej-
lesztésére, valamint infor-
matikára  fordíthat a kór-
ház vezetése. A III. kerü-
letet érintő további beru-
házások, valamint a Szent 
János Kórház, az Orszá-
gos Reumatológiai és Fi-
zioterápiás Intézet, a Bu-
dai Irgalmasrendi Kórház 

fejlesztése jelentős mér-
tékben növeli Észak-Buda 
ellátási színvonalát. 

Egészségügyi 
stratégia

Bús Balázs polgármes-
ter a sajtótájékoztatón 
hangsúlyozta: - A Szent 
Margit Kórház nem füg-
getlen az óbudaiak ellá-
tásától, sőt sokkal inkább 
magunkénak érezzük, 
ezért az önkormányzat az 
intézmény működését to-

vábbra is a kerületi lako-
sok elvárásaihoz igazodó-
an támogatja. Az előttünk 
álló időszak feladata, hogy 
összehangoljuk az állami, 
az önkormányzati és az in-
tézményi szolgáltatások 
rendszerét. Önkormány-
zatunk nemrég megalko-
tott, jövőt érintő egészség-
ügyi stratégiája az elkövet-
kezendő két év egészség-
ügyi fejlesztéseit összegzi 
és Örlős Endre, a Margit 
Kórház egykori igazgató-
főorvosának, kerületünk 
díszpolgárának nevét vi-
seli. Az Örlős Endre Prog-
ram elképzelt fejlesztéseit 
igyekszünk összehangolni 
azokkal a tervekkel, ame-

lyek itt, a kórházban való-
sulhatnak meg a követke-
ző években az Egészséges 
Budapest Program eleme-
iként, illetve európai uniós 
pályázatok révén. 

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs, a Szent Margit Kór-
ház főigazgatója a koráb-
bi kórház-konszolidációs 
program eredményeit is-
mertette: 87 millió forint-
ból megújult az intézmény 
gasztroenterológiai osz-
tálya, kiépült a vezetékes 
orvosigáz-hálózat, illetve 
megvalósult az épületek 
és a mentőbejárat automa-
ta ajtóinak cseréje, vala-
mint jutott forrás informa-
tikai eszközbővítésre is.

500 milliárd 
2010 óta

Ónodi-Szűcs Zoltán, 
egészségügyért felelős ál-
lamtitkár emlékeztetett: 
az előző ciklusban 500 
milliárd forint forrás ér-
kezett az ágazatba a köz-
ponti régió kivételével. 
A kormány úgy döntött, 
hogy 2017-től Budapest 
és a központi régió ellá-
tását fejleszti. 2010 után 
a rendszerváltozás óta a 
legnagyobb, több mint 
500 milliárdos fejlesz-
tés valósult meg, mely-
ben országszerte épültek, 
illetve újultak meg kór-
házak, rendelők. A kor-
mány a következő 10 év-
ben - 2017 és 2026 kö-
zött - várhatóan összesen 
körülbelül 700 milliárdos 
fejlesztést hajt végre a fő-
várost és agglomerációt is 
kiszolgáló kórházakban.

Cserháti Péter minisz-
teri biztos vázolta az 
Egészséges Budapest 
Program főbb elemeit, ki-
emelve, hogy a Szent 
Margit Kórház vezetése 
az előkészítő munka so-
rán mindvégig mértéktar-
tóan, reális célokat meg-
fogalmazva vett részt, 
ami nagyban hozzájárult 
a munka sikeréhez.

                            Sz. Cs.

Elindult az Egészséges Budapestért program 

Közel kétmilliárd forint jut a Szent Margit Kórház fejlesztésére

A Szent Margit Kórházban át-
adták a felújított gasztroente-
rológiai osztályt szeptember 
28-án. A 87 millió forint kon-
szolidációs támogatásból to-
vábbi fejlesztések is megvaló-
sultak. Többek közt kiépítet-
ték a „B” épület vezetékes or-
vosigáz-hálózatát, új automa-
ta ajtókat szereltek be és 30 új 
számítógépet vásároltak. 

Az avatóünnepségen 
dr. Badacsonyi Sza-

bolcs, a Szent Margit Kór-
ház főigazgatója a beruhá-
zás részleteiről tájékoztat-
ta a sajtó képviselőit. 
Hangsúlyozta, ezzel a pá-
lyázattal egy régóta várt, 
rendkívül fontos és jövőbe 
mutató elemmel egészült 

ki a konszolidáció folya-
mata, hiszen a felhalmo-
zódott adósságok kifizeté-
se mellett lehetőséget kí-
nált az intézményeknek, 
hogy hatékonyságnövelő, 
az üzemeltetési költsége-
ket csökkentő beruházá-
sok valósuljanak meg, ez-
zel mérsékelve a kórházak 
eladósodásának mértékét 
és kockázatát.

A teljesen megújult 
gasztroenterológiai osztá-
lyon új burkolatokat kap-
tak az osztály belső terei: 
kórtermek, vizesblokkok, 
elkülönítők, folyosók, ki-
szolgáló helyiségek. Va-
lamennyi kórtermet kom-
fortosították, ezzel az osz-
tályon magasabb kényelmi 

szolgáltatást tudnak nyúj-
tani. A kiemelt komfort-
fokozatot igénylő betegek 
számára pedig egy, illetve 
kétágyas, wi-fi elérhetősé-

get is biztosító, úgyneve-
zett VIP-kórtermek kiala-
kítása valósulhatott meg. 
Kiépült egy mozgássérül-
tek által is önállóan hasz-

nálható vizesblokk, ezzel 
a részleg akadálymentesí-
tése is megtörtént. Befe-
jeződött a világítástechni-
kai korszerűsítés, illetve a 
vezetékes orvosigáz-háló-
zat kiépítése is megvaló-
sult a „B” épület teljes te-
rületén is. A kórházban a 
támogatásnak köszönhető-
en új automata ajtókat üze-
meltek be, melyek haszná-
latával elsősorban a fek-
vőbeteg-szállítás vált egy-
szerűbbé, de a gyalogosok 
kényelmesebb bejutását is 
segíti az épületekbe, emel-
lett a fűtési hőenergia „ki-
szökése” is csökken a mo-
dernizációnak köszönhe-
tően.

Az osztály mára akkre-
ditált, kiemelt gasztroen-
terológiai centrum.     Sz.

Átadták a megújult gasztroenterológiai osztályt

A Szent Margit Kórház ebben az évben ünnep
li fennállásának 120 éves évfordulóját. A sajtótájé
koztatón ismertetett támogatási forrásokkal törté
netének legnagyobb egészségügyi és infrastruktu
rális fejlesztése kezdődhet el a közeljövőben.

Fotók: Antal István
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A budapesti villamosközle-
kedés jubileumán, október 
7-én különleges járművek 
felvonulása és a Dallamos 
villamos, valamint nyílt nap 
is várta az érdeklődőket a 
Szépilona kocsiszínben.

Európában elsőként, ép-
pen 130 évvel ezelőtt 

indult el belvárosi villamos 
Budapesten. Az egy kilo-
méter hosszú vonal a Nyu-
gati pályaudvar és a Király 

utca között épült meg 1887 
novemberében.

A jubileum jegyében, 
október 7-én több külön-
leges villamossal is utaz-
hattak az érdeklődők. 
A járművek a Bécsi út/
Vörösvári út-Bécsi út-
Frankel Leó utca-Bem 
rakpart-Várkert rakpart-
Szent Gellért rakpart-Ru-
das Gyógyfürdő-Döbren-
tei tér-Krisztina körút-
SzéllKálmán tér-Szilágyi 

Erzsébet fasor-Budakeszi 
út-Szépilona kocsiszín út-
vonalon vonultak fel. 

Az utasok találkozhat-
tak több típusú szerelvé-
nyekkel, köztük a 436, 
611, 2624, TW6000 és a 
KCSV7 villamosokkal, 
de kiállítva látható volt 
még a hóseprő villamos, 
valamint a 1303 KCSV5 
prototípus jármű is. A kü-
lönleges villamosok 8 
órától egymás után indul-

tak a Bécsi út-Vörösvári 
út végállomástól, s a jár-
műfelvonuláson közle-
kedő szerelvényeken ér-
vényes menetjeggyel 

vagy bérlettel lehetett 
utazni.

A járművek egészen a 
Szépilona kocsiszínig szál-
lították az utasokat, ahol 
nyílt napon a gyermekes 
családok és a közlekedés-
barátok is megtalálhatták 
a számukra legérdekesebb 
programokat. A rendez-
vény egész nap ingyenesen 

volt látogatható, a gyerme-
keket többek között BKV-
s színezőkkel, makettké-
szítéssel, KRESZ- pályával 
várták. A közlekedés iránt 
érdeklődők részt vehettek a 
vezetett túrákon, utazhattak 
a hógéppel, délután pedig 
az úgynevezett hegyipályás 
kocsik közül a TW6000-es 
és a KCSV7-es villamosok 
tettek egy kört a Szépilona 
kocsiszín és a Márton Áron 
tér között. Délután pedig 
járt a Dallamos villamos a 
4-es vonalán.              B. Z.

Európában elsőként 
130 éve villamosozunk Budapesten

Egyoldalú forgalmirend-változtatás
A főváros egyoldalúan változtatta meg a forgal
mi rendet a Bécsi úton. A III. kerület vezetése nem 
ért egyet az intézkedéssel. Előzetes tájékoztatás és 
egyeztetés nélkül október 9-én a Bécsi út-Pomázi út 
kereszteződésénél a Budapest Közút Zrt. egy köte
lező haladási irányt jelző táblát helyezett ki, amellyel 
a városhatár irányából megszüntette a Bécsi útról a 
Pomázi útra kanyarodás lehetőségét. A polgármes
ter sajnálatosnak tartja, hogy a kerületet érintő fontos 
változtatásokról, mint például az 1-es villamos meg
hosszabbításának elmaradásáról, az utóbbi időben 
kizárólag a sajtóból értesül a III. kerület vezetése. 
A sajtóhírekben megjelentekkel szemben pedig az 
igazság az, hogy semmilyen kamerát nem üzemeltet 
a III. kerület a területen, így bírságolni sem bírságol.Fotó: Antal István
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Nem kisebb elismerésben 
és megtiszteltetésben ré-
szesült Gyepes Ádám, a Ró-
mai Sport Egyesület társve-
zetője, minthogy beválasz-
tották a Magyar Úszószövet-
ség elnökségi tagjainak so-
rába, a közgyűlés szeptem-
ber végi ülésén.

A Római Sport Egye-
sületet nem kell be-

mutatni a városrészben 
élőknek, hiszen szinte 
nincs olyan úszóverseny, 
melyről fiatal sportolóik 
ne éremmel térnének ha-
za. A szervezet alapítója 
Gyepes Lajos. Az utób-
bi években közösen dol-
goznak fiával, Gyepes 
Ádámmal.

- Édesapádat és közö-
sen elért eredményeiteket 
minden sportkedvelő isme-
ri a kerületben. Te hogyan 

kapcsolódtál be a munká-
ba? Vélhetően determinált 
a közeg. 

- Egyértelmű volt az el-
ső perctől, hogy én is az 
úszósporttal foglalkozom 
majd. Természetesen 
édesapám volt a húzó-
erő, egyúttal több olyan 
rendkívüli ember vett kö-

rül, akik befolyással vol-
tak a pályámra. Renge-
teg tapasztalatot adtak át 
nekem. Olyan fantaszti-
kus sportolóktól kaptam 
iránymutatást, mint az 
úszó olimpikon Székely 
Éva néni és dr. Török Ot-
tó. A csillaghegyi uszo-
da egyébként is egy va-

rázslatos környezet, szá-
munkra már-már  szen-
tély. Én  a harmadik ge-
neráció képviselője va-
gyok, aki szorosan kö-
tődik ehhez a helyhez. 
A nagypapám volt a fő-
kertész. Édesapám úszó-
edzőként tölti itt a fél éle-
tét, én pedig követem őt a 
pályán. Nyolc éve dolgo-
zunk együtt. Évről évre 
egyre több tapasztalatot 
szereztem, egymást segít-
ve mára felépítettünk egy 
jól prosperáló rendszert. 

- Hogyan alakult, hogy 
elnökségi taggá válasz-
tottak? 

- Édesapámmal együtt 
nagyon jó szakmai kap-
csolatban állunk más 
sportszervezetek vezető-
ivel, edzőivel. Meghatá-
rozó tényező, hogy  egye-
sületünk a sportolóinkkal 
elért eredmények által is 
egyre ismertebb szakmai 
berkekben. Öt éve folya-
matosan van válogatott 
úszónk, és a többi fiatal 
versenyzőnk is nagyon 

jól teljesít. Számít az is, 
hogy bőven van tapasz-
talatom egy kisebb egye-
sület működését illetően, 
például hogy milyen dol-
gokon lehetne javítani, 
változtatni. 

Mindez együtt játszott 
szerepet abban, hogy föl-
kértek bennünket, jó len-
ne, ha a Római Sport 
Egyesületet is képviselné 
valaki az Úszószövetség-
ben. Édesapámmal meg-
beszéltük, és arra jutot-
tunk, hogy én indulnék 
a tagságért. Ebben az el-
határozásban szerencsé-
re sok egyesületi veze-
tő megerősített, és az ülé-
sen egyhangúlag bizalmat 
szavaztak nekem. Na-
gyon jó, erős elnökség állt 
össze, egy fantasztikus, 
hozzáértő ember vezeté-
sével. Elnökségi tagként 
a kisebb sportegyesületek 
érdekeit illetve Óbudát és 
a helyi úszósportot képvi-
selem majd az Úszószö-
vetségben.

Szeberényi

Óbudáról az Úszószövetségbe

Az Úszószövetségbe hárman is érkeztek a város-
részből. Az Óbudán élő Wladár Sándort elsöp
rő többséggel választották a szervezet elnökévé, 
Gyurta Dániel olimpikont és Gyepes Ádámot, az 
RSE társvezetőjét pedig elnökségi taggá. 
Lapzártakor érkezett: a Budapesti Úszó Szövet
ség tisztújító közgyűlésén Gyepes Lajost elnökségi 
tagnak választották.

Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény hatodik 
éve rendezi az Asztalitenisz 
Szüreti Kupát az óbudai 
nyugdíjasoknak.

A tíz idősklubban házi 
bajnokságokat szer-

veztek, amelyen több, 
mint 70 óbudai nyugdíjas 
vett rész, majd az őszi 
megmérettetésen a döntő-
ben 12 egyéni versenyző 
indult a helyezésekért. A 
játékosok a Kiskorona ut-
cai díszteremben mérhet-
ték össze tudásukat. A 
megnyitón Müller István-
né intézményvezető és 
Volper László mesteredző 
köszöntötte a résztvevő-
ket. Hangsúlyozták, meny-
nyire fontos a sport közös-

ségteremtő ereje és a jó 
hangulat. Az állóképes-
ség, a gyorsaság, és a logi-
ka szállt harcba egymással 
a meccseken, ahol az aláb-
bi eredmények születtek:

Női kategória 
I. helyezést ért el: Mán-

diné Tóbiás Zsuzsanna ( 
Meggy-fa Idősek Klubja). 
II. helyezést ért el: Kiss 
Jusztina (Harrer Idősek 
Klubja). III. helyezést ért 
el: Kádas Tiborné (Szé-
rűskert Idősek Klubja).

Férfi kategória 
I. helyezést ért el: Ló-

di Sándor (Hatvany Idősek 
Klubja). II. helyezést ért el: 
Erőss Tamás (Hatvany Idő-
sek Klubja). III. helyezést 
ért el: Ruzicska Csaba (Szé-
rűskert Idősek Klubja).

Asztalitenisz Szüreti Kupa

Fotó: Antal István
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Takarítsuk ki Óbudát!
ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata kiemel
ten fontos feladatának tartja környezetünk, a 
kerület közterületeinek tisztán tartását. Ez a 
törekvés azonban csak a lakosság együttmű
ködésével és támogatásával valósulhat meg. 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
2017. október 16-tól 29-ig őszi takarítási 
kampányt szervez.
A takarítási kampányhoz bárki csatlakozhat, 
aki szemétszedéssel, a zöldhulladék össze
gyűjtésével aktívan részt kíván venni közvet
len lakókörnyezetének tisztábbá tételében.
A takarítási akcióban bármikor részt lehet ven
ni október 16. és 29. között. Az akcióhoz csat
lakozók maguk választhatják ki azt a kerület
ben lévő közterületet, ahol takarítani szeretné
nek. Az önkormányzat szemétgyűjtő és zöld
hulladék-gyűjtő zsákok biztosításával segíti a 
takarításban résztvevő közösségeket, a leg
alább 5 magánszemélyből álló csoportokat. 
Kérjük a III. kerületi polgárokat, lakóközössé
geket, civil szervezeteket, intézményeket, gaz
dasági társaságokat, hogy csatlakozzanak a 
takarítási kampányhoz!
Takarítsuk ki együtt a III. kerületet és őrizzük 
meg tisztaságát!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Bárczi iskola: A Föld-
művelésügyi Miniszté-
rium nemzetközi mintá-
ra 2011-ben indította útjá-
ra a TeSzedd! mozgalmat, 
mely mára hazánk legna-
gyobb önkéntes akciójá-
vá vált. A mozgalom mot-
tója: Önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért. Idén 
a Bárczi Géza Általános 
iskola is csatlakozott eh-
hez. A felső tagozatosok 
szeptember 15-én az isko-
la és a Gőtés-tó környékét 
tisztították meg, zsákokba 
gyűjtve az eldobált PET-
palackokat, aludobozokat, 
műanyag- és papírszeme-
tet. A gyűjtés során hasz-
nált zsákokat és kesztyűket 
a Földművelésügyi Mi-
nisztérium juttatta el szá-
mukra. Kissé borús idő-
ben sok-sok  zsák szeme-
tet szedtek össze, melyeket 
az iskola mellett halmoz-
tak fel. Innen szállítják el a  
szervezők. Az akció során 
a tanulók gyakorlatban is-
merkedhettek meg az ön-
kéntesség fogalmával,  bi-
zonyíthatták, hogy szá-

mukra fontos a környeze-
tért való aktív cselekvés.

Zápor suli: Az iskola 
apraja-nagyja részt vett az 
Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért elnevezé-
sű  rendezvényen. Az esős 
idő ellenére  nagyon lelke-
sen takarították a gyerekek 
az iskola környékét, a kör-
nyező játszótereket, parko-
kat. Elszörnyedve látták, 
hogy mennyi mindent do-
bálnak el az emberek. Sok 
zsáknyi szemét összegyűlt, 
de még többször ennyit is 
össze tudtak volna szedni. 
Mindenesetre azok a gyere-
kek, akik ezt megtapasztal-
ták, már biztosan nem fog-
ják eldobálni a szemetet.  

A környéken lakók nagy 
örömmel fogadták az akci-
ót, hálásan köszönték meg 
a diákok munkáját. 

Pais iskola: Diákok, 
pedagógusok és az iskola 
dolgozói lelkesen csatla-
koztak az országos prog-
ramhoz. Megtapasztalták, 
hogy egy kis összefogás-
sal szebbé, tisztábbá, él-
hetőbbé tudják tenni lakó-
helyüket, környezetüket. 
Örökös Ökoiskola lévén 
a diákokban már kialakult 
a környezettudatos maga-
tartás, de ilyen országos 
méretű összefogással még 
hatékonyabbá és hitele-
sebbé válik az ökoszemlé-
letű nevelés.

Diákok a tisztább környezetért



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

Óbudai sziréna
Elgázoltak 

egy kislányt
A Pünkösdfürdő utcában eddig 
tisztázatlan körülmények között 
egy személygépkocsi elütött 
egy kislányt október 1-jén es
te. Az útszakaszt mindkét irány
ból lezárták a Kabar utca és a 
Medgyessy Ferenc utca között. 
A gyermeket súlyos fejsérülés
sel szállították kórházba, állapo
táról egyelőre nem adtak hírt. 

Még a liftből 
is ömlött a víz

Eddig ismeretlen okok miatt egy 
lakó alaposan eláztatta a Ma
dzsar József utca 5. szám alatti 
panelépületet. A ház 14. emele
tén a szemétledobó helyiségben 
kinyitotta a tűzoltócsapot, ami mi
att beáztak az elektromos elosz
tók. Akciója közben az oltócső is 
eldurrant, így elárasztva az al
sóbb emeleteket. Még a liftekből 
is ömlött a víz október 3-án. 

Lakóház 
tetőtere lángolt 

Egy családi ház tetőterében ke
letkezett tűz a Kalászi utcában 
október 4-én. A helyszínre ri
asztott fővárosi hivatásos tűzol
tók három vízsugárral oltották el 
a lángokat.

Öt autó 
rohant egymásba

A Szentendrei úton öt gépjármű 
ütközött egymásnak a Mátyás ki
rály út közelében október 7-én. 
Az eset során nem sérült meg 
senki, azonban nagy torolódás 
alakult ki az útszakaszon. A mű
szaki mentést a fővárosi hivatá
sos tűzoltók végezték, akik áram
talanították a járműveket és biz
tosították a karambol helyszínét.

Tagokat toboroz 
a polgárőrség

Cselekvőképes, büntetlen elő
életű, Óbuda-Békásmegyer köz
rendjéért és közbiztonságáért té
rítés nélkül tenni akaró felnőtt ko
rú lakosok jelentkezését várja 
tagjai sorába a Budapest III. ke
rületi Polgárőr Egyesület (Óbudai 
Polgárőrség). Bővebb felvilágosí
tás a polgaror.obuda@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 06(30)621-
6088-as telefonszámon.

Szikszó Sándor rendőr 
alezredest bízták meg a 
BRFK III. kerületi Rend-
őrkapitányság vezeté-
sével július közepén. 
Azóta a képviselő-tes-
tület előtt is bemutat-
kozott, ami egyet jelent 
azzal, hogy olvasóink 
is megismerhetik. Rö-
vid beszélgetésünk so-
rán egyértelművé vált: 
a munkája a hivatása. Legfonto-
sabb célkitűzései közt említette a 
balesetek visszaszorítását, a lako-
sok biztonságérzetének növelését. 

S zikszó Sándort először csa-
ládi hátteréről kérdeztük. A 

kapitány annyit árult el, hogy 
feleségével három gyermekük 
van, Szentendrén élnek. Pár-
jának jelentős szerepe van ab-
ban, hogy számára nyugodt 
családi hátteret biztosít, és így 
a munkájában kiegyensúlyo-
zott teljesítményt tud nyújtani. 
Mikor arról érdeklődünk: sza-
badidejében mit csinál szíve-
sen, egyértelmű választ ad egy 
mosoly kíséretében: a család-
ja a hobbija. Áttérünk hát a pá-
lyáját érintő kérdésekre. 

-Mikor határozta el, hogy a 
rendőri hivatást választja? 

- Amióta az eszemet tudom, 
rendőr szerettem volna lenni. 
Soha semmi másban nem gon-
dolkodtam. Egész gyermekko-
romtól nagyon tudatosan ké-
szültem erre a pályára. Érettsé-
gi után jött a katonaság. Azért, 
hogy biztosan behívjanak, még 
kérvényt is írtam, mert tudtam, 
ez lépéselőnyt jelent a rendőr-
ségi felvételemhez. A későbbi-
ekben sem akartam letérni erről 
a pályáról. Számomra a rend-
őri munka egyet jelent a hiva-
tásommal.

- Mit tudhatunk eddigi pálya-
futásáról?

- Ózdon nőttem fel, műsza-
ki szakközépiskolát végeztem. 
A rendőrséghez ’96-ban sze-
reltem föl. Az akkori VI.-VII. 
kerületi rendőrkapitányságon 

kezdtem. A szét-
válást követően a 
VII.-ben marad-
tam. Voltam járőr, 
szolgálatirányí-
tó és még folytat-
hatnám a sort. A 
Rendőrtiszti Fő-
iskolát 2006-ban 
végeztem el. Még 
abban az évben 
neveztek ki tiszt-

nek, előadói beosztásba kerül-
tem, majd 2007-ben kiemelt fő-
előadó lettem. Ezután kérésem-
re áthelyeztek a BRFK ellen-
őrzési főosztályához, ugyan-
ebben a munkakörben, in-
nen lépkedtem tovább a rang-
létrán, osztályvezetői szintig. 
2013-ban volt egy nagyobb ug-
rás a pályámban, ekkor bíztak 
meg a XVII. kerületi rendőr-
kapitányság vezetésével. Há-
rom és fél év után, idén július 
16-án neveztek ki a III. kerületi 
Rendőrkapitányság élére. 

- Milyennek látja a kapcsola-
tot a kapitányság és az önkor-
mányzat között? 

- Nekem eddig csak pozi-
tív tapasztalatom volt az ön-
kormányzat vezetésével, szak-
embereivel kapcsolatban. Itt-
létem óta nem telt el túl hosz-
szú idő, de eddig bármilyen 
kérdésem, felvetésem, kérésem 
volt, nagyon készségesen álltak 
hozzám. Abszolút nyitottak, 
és szemmel láthatóan eddig is 
teljes mértékben támogatták a 
rendőrség munkáját. Minden 
okom megvan az optimizmus-
ra, hogy ez így is marad. 

- Továbbra is szoros együtt-
működést tervez a közterület-fel-
ügyelettel és a polgárőrséggel? 

- Amikor idejöttem az első 
dolgom egyike az volt, hogy 
felmértem, milyen az együtt-
működés a rendőrség és az em-
lített szervezetek között. Ki-
emelkedően jónak találtam. 
Munkatársaink heti szinten jár-
őröznek együtt a közterület-
felügyeletesekkel. A helyi pol-
gárőrséggel is épp a múlt héten 

tartottunk egy egyeztetést, és 
egyebek mellett arra jutottunk, 
hogy lehetőség szerint minél 
több közös szolgálatot szeret-
nénk ellátni.

Úgy gondolom, hogy a már 
említett szervezeteken kívül a 
természetvédelmi őrökkel is 
több közös szolgálatellátás-
ra lenne szükség. (A kerület-
nek nincsenek természetvédel-
mi őrei, a feladatok ellátása a 
Fővárosi rendészeti Igazgató-
sághoz tartozik.) Még ebben a 
hónapban szeretnék egyeztetni 
az igazgatóság szakembereivel 
ez ügyben. A kerületben van-
nak tájvédelmi, erdős részek, 
kieső területek, ahol az illegá-
lis szemétlerakás komoly gon-
dot okoz. 

Összefoglalva tehát, szeret-
ném, ha a rendvédelmi szer-
veket támogató szervezetekkel 
még szorosabb lenne az együtt-
működés. 

- Mi a véleménye a városrész 
közbiztonsági helyzetéről?Mit 
tart elsődleges célkitűzésének?

- Én jónak ítélem meg a köz-
biztonságot a kerületben. Ter-
mészetesen, ahogy mi szak-
mai berkekben mondjuk, a la-
kosság szubjektív biztonságér-
zetén mindig lehet javítani. És 
ez a legfőbb cél. Az embereket 
leginkább irritáló bűncselek-
mények visszaszorítása. Ezek 
közé tartozik a rablás, betö-
rés, gépkocsi lopás, illetve az, 
hogy a lehető legkevesebb in-
zultus történjen a közterülete-
ken. Mindemellett a balesetek 
csökkentését az elsődleges fel-
adatok közé sorolom. 

Mivel ez egy kiegyensúlyo-
zott teljesítményt nyújtó kapi-
tányság, ezért legfontosabb az 
eddig elért eredmények meg-
tartása. Szemmel láthatóan na-
gyon jól összeszokott és össze-
tartó csapat dolgozik itt. Ezek-
re alapozva, minden esély meg-
van arra, hogy még tovább ja-
vítsunk a mutatókon, leginkább 
a lakosság biztonságérzetén. 

Szeberényi Csilla

„A lakosságot leginkább irritáló bűncselekményekre koncentrálunk”

Új vezető a rendőrkapitányság élén
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Interaktív tábla 
az Óbudai Gimnáziumban

Az Együtt az Óbudai Gimnáziumért Közhasznú Ala-
pítvány a szülői támogatásoknak, az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata által kiírt sikeres civil műkö
dési pályázatnak, valamint az alapítvány saját forrá
sának köszönhetően nagyszabású terv megvalósítá
sát tűzte ki célul. Ennek első állomásaként szerezték 
be, majd  a nyár folyamán felszerelték  a gimnázium 
fizika nagyelőa-dójában egy SMART típusú interak
tív táblát, mely mind a reál, mind a humán tantárgyat 
oktató pedagógusok hatékonyabb, színvonalasabb 
munkáját hivatott segíteni. Terveik szerint januárban 
a multimédiás eszközzel kapcsolatos elégedettsé
gi felmérést követően viszik tovább a projektet, mely
nek keretében egyegy szaktanterem modernizálá
sát finanszírozzák. Jelenleg folyamatban van a vég
zős osztályok tanulását, felkészülését segítő korsze
rű IKT eszközök beszerzése (osztályonként 1-1 pro
jektor, notebook, vetítővászon) 1 millió forint értékben.

Rendhagyó irodalomórák
Sikli László a magyarság képes, verses történetén 
keresztül, sok játékkal, mesével, rajzzal arra bíztat
ta a Bárczi Géza iskola diákjait, hogy egy próbaté
telen vegyenek részt. Egy hétig ne a tévé és az in
ternet rabjai legyenek, hanem minden nap olvas
sanak öt oldalt és tanuljanak egy sor verset. Sok 
gyereknek ez sikerült is, akik arról számoltak be, 
hogy sokkal boldogabbnak és szabadabbnak érez
ték magukat így. Öt alsós osztály (3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 
4.b – 125 fővel) vett rész ezeken az órákon négy 
héten át. A  rendhagyó tanórák után érezhető volt, 
hogy megjött a fiatalok  olvasási kedve.  A könyv
tárból  ez idő alatt több könyvet kölcsönöztek. 

Számítógépes tanfolyam idősebbeknek 
Október 31-én (kedden) kezdődik az „Ismerkedés 
a számítógéppel és az internettel. Idősebbek is el
kezdhetik!” elnevezésű  tanfolyam következő kur
zusa. (Érdeklődni és jelentkezni Neubrandt Olginál 
lehet a 06-30-221-4938-as telefonszámon.) 

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 tantárgykombináció 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.)

Fehér Szilveszter, az Óbudai 
Gimnázium idén érettségi-
zett tanulója tanulmányai so-
rán eredményesen képvisel-
te iskoláját és kerületét kü-
lönböző fizika versenyeken.

Általános iskolás ko-
rában szerette meg 

a fizikát. Elméleti problé-
mákkal ugyanolyan szí-
vesen foglalkozott mint 
kísérletekkel. Jelentke-
zett az Óbudai Gimnázi-
um emelt óraszámú fizika 
tagozatára, végig kiemel-
kedő tanulója volt az osz-
tálynak fizikából és ma-
tematikából. Tanára Fe-
hér Gabriella.

10. osztályban bejutott 
a Mikola Sándor Orszá-
gos Fizikaversenyre, ahol 
19. helyezett lett. Ez a 
verseny a 9-10. osztályos 
tanulók egyik legrango-
sabb országos versenye.

A matematika és fizika 
iránt érdeklődő középis-
kolások számára ismeret-

szerzési lehetőség a Kö-
zépiskolai Matematikai 
és Fizikai Lapok, amely-
ben egész tanéven át tar-
tó pontversenyt hirdet-
nek mindkét tantárgy-
ból. Fizikából elméleti 
feladatmegoldó és kísér-
leti versenyt is. Az elmé-
leti felkészülés, a kísérle-
tek elvégzése és értéke-
lése egész éven át kitar-
tó munkát, a középisko-
lai tananyagot meghala-
dó ismereteket igényel. 
Szilveszter négy éven 
keresztül foglalkozott az 

ott kitűzött problémák-
kal, küldte be a megoldá-
sokat. 10. osztályban az 
elméleti versenyben di-
cséretet kapott. 11. osz-
tályban már kitűzött fel-
adata is megjelent, év vé-
gére 6. helyezett lett. 12. 
évfolyamon az elméle-
ti verseny 1. helyezettje 
lett, a kísérleti verseny-
ben holtversenyben az 1-
2. helyen végzett. Ezek 
az eredmények a befek-
tetett, elmélyült munkát 
ismerik el.

Az utolsó két tanévben 
a BME tehetséggondozó 
szakkörére is járt. Meg-
hívták a Nemzetközi Di-
ák Olimpia fizika váloga-
tó versenyére.

Amikor elballagott, 
megkapta az Óbudai 
Gimnázium „Természet-
tudományokban elért ki-
váló eredményeiért” elis-
merést. 2017 szeptembe-
rétől az ELTE fizika sza-
kos hallgatója.

Fizikából csillagos ötös 

Az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő 990.000 forin-
tos támogatásának köszön-
hetően, a Határtalanul pá-
lyázat keretében május vé-
gén Erdélybe utaztak hete-
dik osztályos tanulók a Med-
gyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskolából. 

A z utazást megelőző-
en meglátogatták a 

Magyarság Házát és a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeumot, 
rendhagyó történelem 
és osztályfőnöki órákon 

vettek részt. Nagyvára-
don megtekintették a szé-
kesegyházat, Szent Lász-
ló hermáját, a Körös part-
ját, a belváros épülete-
it, templomait. Kirándul-
tak Sonkolyoson, Király-
hágón, a Sárkányok kert-
jében és a kiskohi med-
ve barlangban. Útjuk so-
rán Bánffyhunyad, Ma-
gyarvista, Magyarval-
kó, Magyarremete refor-
mátus templomában és a 
nagyszalontai Csonka to-
ronyban jártak. Szállá-
suk Kalotaszentkirályon 

volt, ahol első nap kürtős-
kalács sütésben, második 
este táncházban és népdal 
tanulásban volt részük. A 
körösfői Koós Károly Ál-
talános Iskola hetedikese-
it látogatták meg. 

Elmesélték élményei-
ket itthon a diáktársaik-
nak a nemzeti összetar-
tozás napján, kedvet csi-
nálva a következő évi ki-
ránduláshoz. Prezentáci-
ók segítségével mutatták 
be Erdély nevezetessége-
it, történelmét, jelen hely-
zetét, majd az osztályok 
feladatokat oldhattak meg 
ezekkel kapcsolatban.

Legendák nyomában

A Kerék bölcsődébe megérkeztek az IKEA-s berendezések. Az Óbudai Bölcsisekért Ala-
pítvánnyal közös pályázaton 2,5 millió forintot forrást nyert az önkormányzat

Fotó: Antal István
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Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé
kásmegyer Önkormányzata az Embe
ri Erőforrások Minisztériumával együttmű
ködve, nyílt pályázaton meghirdeti a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányza
ti Ösztöndíj-pályázatot a felsőoktatási hall
gatók számára a 2017/2018. tanév máso-
dik és a 2018/2019. tanév első félévére vo
natkozóan (BURSA-2018A), illetve a felső
oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fia
talok számára. (BURSA-2018B)
A pályázati benyújtásának határideje: 
2017. november 7. Az „A” típusú pályá
zatra azok az önkormányzat területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőok
tatási hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép
zésben, osztatlan képzésben vagy felső
fokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 
A „B” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális helyzetű (a 

2017/2018. tanévben utolsó éves, érettsé-
gi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert, érett
ségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 
2018/2019. tanévtől kezdődően felsőokta
tási intézményben teljes idejű nappali tago
zatos alapképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázat kötelező mellékletei
a) „A” típusú pályázat esetén: ere-
deti hallgatói jogviszony-igazolás a 
2017/2018. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval 
egy háztartásban élők egy főre jutó ha-
vi nettó jövedelméről. (A pályázat benyúj
tását megelőző három hónapról.) 
Az egy főre jutó jövedelem nem haladhat
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg
kisebb összegének 300%-át (85.500 Ft).
c)Testvér(ek) iskolalátogatási vagy hall-
gatói jogviszony igazolása.
d) Lakcímkártya másolata.
e) A pályázó rövid nyilatkozata szociális 
helyzetéről, körülményeiről.

A pályázat benyújtásának módja 
és határideje 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok feltölté
sét követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva, ÓbudaBékásmegyer 
Önkormányzata ügyfélszolgálati Irodá-
ján kell benyújtani a mellékletekkel együtt.  
Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.
Nyitva tartás: hétfőn 8-18 óráig; kedden 
8-18 óráig; szerdán 8-18 óráig; csütörtö-
kön 8-18 óráig; pénteken 8-12 óráig.
További információ az önkormányzat hon
lapján (www.obuda.hu), az Emberi Erő
forrás Támogatáskezelő honlapján (www.
emet.gov.hu) található illetve az önkor
mányzat oktatási osztályán kapható a 
437-8614-es telefonszámon (Szathuryné 
Ruszthi Nóra).

A Költségvetési Szerveket 
Kiszolgáló Intézmény (KSZ-
KI) IT Oktatási Csoportja az 
előző évekhez hasonlóan 
eredményes tanévet zárt.

Az önkormányzat je-
lentős támogatásá-

val kedvezményes tan-
folyamokat szerveztünk 
kerületünk nyugdíjasai-
nak, amelyek ismét nagy 
érdeklődést váltottak ki: 
közel százötvenen je-
lentkeztek az Óbuda új-
ságban közzétett hirde-
tés megjelenését köve-
tően. 2016 szeptembe-
re és 2017 júniusa között 
70 új hallgatót fogad-
tunk kezdő csoportjaink-
ba, és 70-nél többen vet-
tek részt emeltebb szintű 
kurzusokon is.

Kezdőknek, időseknek 
szervezett tanfolyamaink 
több részből állnak, ame-
lyek egymásra épülnek, 
de külön-külön is lehet 
rájuk jelentkezni.

Első lépések – a szá-
mítógép bekapcsolásától 
az első e-mail elküldésé-
ig. Második fejezet – in-
ternetes böngészés, leve-
lezés, szövegformázás, 
nyomtatás. Harmadik kör 
– eddigi témák elmélyíté-
se képek kezelésével ki-
egészítve. Negyedik tétel 
– az eddig tanultak ismét-
lése bemutató készítéssel 
és némi táblázatkezelős 

számolgatással kibővítve. 
PC-s gyakorlatok – az ed-
dig megszerzett ismeretek 
elmélyítése.

A visszajelzésekből 
egyértelműen látszik, 
hogy jó irányba lépett ok-
tatóközpontunk: nagy ta-
nulókedv jellemzi kerüle-
tünk idősebb generációját, 
emellett barátságok, ki-
sebb közösségek kialaku-
lásának is tanúi lehettünk. 

Szintén önkormányzati 
támogatással folytatódott 
az elmúlt tanévben az or-
szágosan is elismert diák 
ECDL- programunk. 

Az érdeklődő gyerekek 
iskolától és természetesen 

a felkészítő pedagógustól 
függően hatodik vagy he-
tedik osztályos korukban 
regisztrálnak a programra, 
így az önkormányzat tá-
mogatásával térítésmente-
sen megkapják ECDL Ba-
se (régi elnevezése ECDL 
Start) vizsgakártyájukat.

A tanulók a három kö-
telező témakör - számí-
tógépes alapismeretek; 
szövegszerkesztés; onli-
ne alapismeretek - és a 
negyedik – prezentáció 
- modul tananyagából a 
pedagógusok irányításá-
val, sok esetben szülői se-
gítséggel is felkészülnek, 
majd megszerzett tudá-

sukról gyakorlati vizsgák 
keretében adnak számot.

Az ECDL-vizsgák 
helyszíne a KSZKI, mint 
a Neumann János Számí-
tógép-tudományi Társa-
ság által akkreditált 310. 
számú vizsgaközpont.

Az elmúlt időszakban 
191 új tanulót regisztrál-
tunk, ők jellemzően két 
modulvizsgát tettek a két 
félév alatt. Az egy év-
vel korábban jelentkezett 
hallgatók száma megha-
ladta a 240-et, nagy ré-
szük sikeresen letette a 
harmadik és negyedik 
vizsgáját, és megszerez-
te a nemzetközileg is el-

fogadott ECDL Start bi-
zonyítványt.

Ezt a programot 2009 
óta működtetjük azért, 
hogy fejlődjön a kerüle-
tünkben lakó és tanuló fi-
atalok informatikai kultú-
rája és javuljanak későbbi 
munkaerő-piaci esélyeik. 
Azt tapasztaljuk, hogy az 
iskolák többsége, a peda-
gógusok és a szülők egya-
ránt támogatják törekvé-
sünket, a vizsgázó fiata-
lok zöme pedig szereti a 
megmérettetést és örömét 
leli a vizsgák sikeres tel-
jesítésében. 

2017 áprilisában vizs-
gaközpontunk munkáját 
„a digitális írástudás ter-
jesztéséért és az ECDL-
program kiváló üzemel-
tetéséért” immár másod-
szor dicsérő oklevéllel 
ismerte el a Neumann Já-
nos Számítógép-tudomá-
nyi Társaság. 

A képviselő-testület 
döntésének köszönhe-
tően önkormányzati tá-
mogatással folytathatjuk 
nyugdíjas és diák ECDL-
programjainkat a 2017-
2018-as tanévben.

KSZKI IT 
Oktatási  Csoport

Számítástechnika időseknek, 
diákoknak önkormányzati támogatással 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Fotó: Antal István
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Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik ut-
ca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros 
III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata tulajdonában álló, nem lakás cél-
jára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban lehet be-
nyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, 

pénztári órák hétfőnként: 15-től 17.30, szer-
dánként: 8.30-tól 12 és 13-tól 16, csütörtö-
könként: 8.30-tól 12 óráig). Pályázni for-
manyomtatványon lehet, mely letölthető a 
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlap-
ról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI 
VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. 
Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik 
utca 7.). A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtására nyitva álló határidőt (minden hó-
nap utolsó munkanapjának 12. órája) kö-

vető 60 napig köteles tartani. A pályázatok 
benyújtására folyamatosan van lehetőség, 
azok bontására minden hónap utolsó mun-
kanapján 12 órakor került sor az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT 
Zrt. hivatalos helyiségében, melynek ki-
értékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és va-
gyonnyilatkozat-kezelő bizottság az azt kö-
vető ülésén dönt. A pályázat teljes szövege  
felkerül  2017. október 5-től a www.obuda.
hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.

Pályázat önkormányzati tulajdonú, hely-
reállításra szoruló lakások költségelven 
való bérbeadására

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának Egészség-
ügyi, Szociális és Lakás-gazdálkodási Bi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában lévő 
alábbi lakások bérbeadására hirdet pályáza-
tot. A teljes pályázati kiírás valamint a la-
kásokról készült műszaki leírások Budapest 
Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatalá-
nak Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Bu-
dapest, Harrer Pál utca 2.), az Óbudai Va-
gyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában 

(1033 Budapest, Mozaik utca 7.) valamint 
az önkormányzat honlapján, a www.obuda.
hu oldalon megtekinthetők. A lakásokról ké-
szült fotók – a pályázat benyújtásának ha-
táridejéig – megtekinthetők az Óbudai Va-
gyonkezelő Nonprofit Zrt. honlapján (www.
ovzrt.hu). A pályázatra történő jelentkezés-
hez nyomtatványok 2017. október 13. nap-
jától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
Polgár-mesteri Hivatalának Ügyfélszolgála-
ti Irodájában, valamint a Szociális Szolgálta-
tó Főosztály Ügyfélszolgálati Irodájában át-
vehetők. A pályázati nyomtatványok beszer-
zése és a pályázaton való részvétel ingyenes. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 

október 31. 12 óra. Helye: a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (1033 Bu-
dapest, Harrer Pál utca 2.), a Szociális Szol-
gáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodája 
(1033 Budapest, Fő tér 2.). A pályázat be-
nyújtásakor adategyeztetés céljából a pá-
lyázók és az együtt költöző családtagok 
személyi azonosító okmányait (személyi 
igazolvány, lakcímkártya), vagy azok má-
solatát be kell mutatni! A pályázatokat az 
Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálko-
dási Bizottság 2017 decemberi ülésén bírál-
ja el. A döntésről a Szociális Szolgáltató Fő-
osztály a pályázókat legkésőbb 2018. január 
31. napjáig írásban értesíti.

Viadukt-túra
Az Összefogás Óbudáért egyesület minden érdek
lődőt vár októberi túrájára, Biatorbágy környékére, a Vi
adukt és a fantasztikus kilátást nyújtó sziklaalakzatok 
érintésével. Útvonal: Biatorbágy vá.,-Viadukt-Szily-
kápolna-Kő-orr-Dobogó-hegy-Nyakas-kő-Madár szirt-
séta Bia városrészben-Viadukt-Biatorbágy vá. Idő-
pont: 2017. október 21., szombat. Távolság: kb. 14 ki
lométer. szintemelkedés: könnyű túra. Találkozó: 7.40 
órakor a 17-es villamos Bécsi úti végállomásánál;  
8.25 órakor a Déli pályudvar pénztáránál (menetjegy
gyel), vonat indul: 8.41 órakor, Biatorbágy állomásig vált
sanak jegyet. érkezés: Déli pályaudvar 16.39/17.39.  
Túravezető: Takács Andrea (+36-30-350-8359). A tú
rára a fenti telefonszámon, vagy az info@osszefogas-
obudaert.hu email címen lehet jelentkezni.
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Előzetes: Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata 2018-ban harmadik alkalom-
mal hirdeti meg fotópályázatát. Az elő-
ző két évben több száz résztvevővel, ezer-
nyi beküldött képpel és az Esernyős Ga-
lériában rendezett sikeres kiállításokkal 
kezdődött program folytatódik. A tava-
lyihoz hasonló feltételekkel, magas pénz-
díjakkal meghirdetjük az új fotópályáza-
tunkat, melynek címe: Aqua. Óbuda vizei. 

A Víz az Élet. Nélküle semmi nincs, ál-
tala minden lehet. Millió előfordulásá-

ban része az életünknek, egy csepp, egy po-
hár, vagy patak, folyó, tó, nagyobb eső után 
maradt tócsa és még ki tudja micsoda. Meg-
isszuk, fürdünk benne, hajózunk rajta, vagy 
csak nézzük és fényképezzük… Látjuk reg-
gel, délben, este és éjszaka, látjuk jég alatt és 
gőz formájában, alig csobogva, vagy éppen 
vadul pusztítva. A víz sokáig szelíd barát, de 
képes ellenség is lenni. Sokféle arca van, s 
azt fordítja felénk legtöbbször, amit szeret-
nénk, amire kíváncsiak vagyunk. A víz át-
látszó, megmutatja mélyét, a víz tükör és 
csak a felszínt látod benne, a víz eltakar vagy 
kiemel, egy cseppjében benne van minden, 
ha akarom, a víz öröktől fogva lévő, a víz tü-
nékeny… csupa kettősség, csupa ellentét.

Az első emberi települések mindig va-
lamilyen víz partján álltak. Eleink is tud-
ták, hogy a víz, a tiszta víz, az élővíz Kincs. 
Kincs, amit őrizni kell. A víz a mi közös fe-
lelősségünk, hogy az utánunk jövő generá-
cióknak is legyen belőle elég.

Óbuda vizei. A legnagyobbtól a legkiseb-
big. Ősszel, télen, tavasszal vagy a kániku-
lában most majd az Önök fényképein.

A pályázat idén is nyitott, nyilvános, azon 
foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől 
függetlenül bárki részt vehet, hivatásos és 
amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek je-
len honlapon. Pályázatot csak pontosan ki-
töltött nevezési lappal fogadunk el, mely a 
honlapon lesz elérhető 2018. május 6-tól 

kezdődően. A képek feltöltése is a honlapon 
keresztül történik a meghirdetett időben. A 
feltöltött, és a zsűri által kiállításra kiválasz-
tott képek nagyítását a kiíró fél – a nyom-
tatásra alkalmas nagyméretű digitális fájlok 
alapján – vállalja.

Versenyen kívül – az eddigiekhez hason-
lóan – ismét meghívást kapott öt fotómű-
vész, hogy képeikkel szerepeljenek a kiál-
lításon.

Fotópályázat Óbuda vizeiről

Kettős Kodály Zoltán-évfor-
duló jegyében zajlott az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató In-
tézmény őszi műveltségi ve-
télkedője szeptember 21-én.

A háromszoros Kos-
suth-díjas zeneszer-

ző, népzenekutató és ze-
nepedagógus születésé-
nek 135., halálának 50. 
évfordulója adott alkal-
mat arra, hogy méltókép-
pen tisztelegjünk szemé-
lye és munkássága előtt. 
A több hónapos felké-

szülési idő alatt a Derűs 
Alkony Gondozóházban 
és az intézmény tíz idő-
sek klubjában közel száz 
nyugdíjas ember ismer-
kedett Kodály Zoltán 
életművével, és látogatott 
el az Andrássy úti Em-
lékmúzeumba. A felké-
szülési idő alatt jó társas 
kapcsolatok alakultak ki.

A 18 benevezett csa-
patból hét maximális 
pontszámot ért el, így a 
második fordulóban a 
helyezési sorrendet már 
csak az időeredmény 
tudta eldönteni. 

A zsűri soraiban kö-
szönthettük Tamási Kin-
ga Johannát, az Andor 
Ilona Ének-Zenei Álta-
lános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola énektanárát, 
kórusvezetőjét és Zelin-
ka Tamás zenetanárt, ze-
nei ismeretterjesztőt.

Az okleveleket, díja-
kat Müller Istvánné in-
tézményvezető a zsűrivel 
adta át a klubtagoknak. I. 
helyezés: Kiskorona III. 
csapata. II. helyezést ért 
el: Őszike I. csapata. III. 
helyezés: Kiskorona II. 
csapata.

Műveltségi vetélkedő Kodály emlékére 

Magyar Kiválóságok
Szeptemberben ezzel a címmel új előadássoroza
tot indított az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz
mény, melynek során híres emberekkel közönség
találkozót szervez. A meghívott vendég a Bocuse 
d’Ordíjas Vomberg Frigyes volt. A lyoni versenyen 
negyedik helyezést érte el a magyar csapat 2017. 
január 24-én. A mesterszakács fő profilja az okta
tás, a jövő tehetségeinek támogatása. Előadásá
ra nagy volt az érdeklődés, több, mint 150 óbudai 
nyugdíjas polgár látogatott el a programra, élvezte 
a tartalmas előadást.

Gyermekrajz pályázat
Mi is itt vagyunk!

ÓbudaBékásmegyer Közterületfelügyelete és a 
BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság rajzpályáza
tot hirdet  III. kerületi óvodák gyermekei részére „Mi 
is itt vagyunk!” címmel.
A pályázat témája: a gyermekekre való figyelemfel
hívás a közlekedés résztvevőinek, az intézmények 
környezetében.
Pályázni lehet ceruzával, zsírkrétával és vízfes-
tékkel készült képpel, mely a pályázati témához kap
csolódik. Egy gyerkőc több képpel is pályázhat!
A képek bal alsó sarkában fel kell tüntetni a gyer
mek nevét, életkorát, óvodája és csoportja nevét. A 
hátoldalra kérjük ráírni a lakcímet, a szülő teljes ne
vét, e-mail címét és telefonos elérhetőségét.
Beküldési határidő: 2017. október 18. Cím: 1033 
Budapest, Mozaik utca 7. - „Mi is itt vagyunk!” 
jeligére.
Személyesen és postai úton is leadható. (Kérjük, 
néhány nappal korábban adják postára a pályáza
tot, hogy időben megérkezzen!)
Helyezettek: 1. Fődíj egy csoportos állatkerti láto
gatás, oda-vissza utaztatás rendőrségi kisbusszal. 
2. Második helyezett egy csoportos játszóház belé
pő, oda-vissza utaztatás rendőrségi kisbusszal. 3. 
Gyerekjátékok.
Díjátadó előzetes egyeztetés alapján. A nyeremény
programok lebonyolításának időpontja: 2017. októ-
ber 26. (csütörtök) és 2017. október 27. (péntek).

Mesebolt 
a Tündérkertben
Kállai Nagy Krisztina 
grafikus, illusztrátor al
kotásaiból Mesebolt 
címmel nyílt tárlat a 
Tündérkert Galéria és 
Közösségi Térben. A ki
állítás november 8-ig 
tekinthető meg ingye
nesen. (Cím: Bécsi út 
53-55. Nyitva tartás: 
hétfőtől szombatig 10 
és 18 óra között. Vasár-
nap zárva.)

Fotó: Antal István
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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
 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 
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774

 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton szere-
lés, burkolás, laminált parketta lerakása 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, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingye-
nes 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
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 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
 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
 Dr. Szabó Katalin reuma és lézerterápiás 
rendelése: Dunamed rendelő III. ker. Kisko-
rona u. 20. Indokolt esetben háznál is kezel. 
Tel.: 387-1508
 Fogyókúrás tanácsadás és magán vérvéte-
li lehetőség a Monostori úton, a Rómain. Dr. 
Shmidt Andrea belgyógyász-háziorvos ma-
gánrendelése. Időpont és információ a www.
romaimed.hu honlapon

Oktatás
 Középiskolai matematikatanárt keresek 
két gimnazista mellé, két délutánra Óbudán, 
magas óradíjjal. 06-20-946-2027
 Angolórák minden szinten, diplomás gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Tanulj angolul könnyedén, eredménye-
sen, beszédcentrikusan. Korrepetálás, érett-
ségi, nyelvvizsga felkészítés. 06-20-439-6410
 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 
 MAT-FIZ-KÉM tanítás minden szinten 
akár Önnél! Kérésre ingyenes próbaóra. 06-
70-222-2257
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás, vizs-
gafelkészítés Óbudán. Külföldi és Goethe In-
tézetekben megszerzett tapasztalattal, bár-
mely korosztálynak.  06-30-773-9155, kreati-
on@freemail.hu
 Magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 
korrepetálást és felvételi előkészítést vállalok. 
06-20-431-3293

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. fszt. 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
 ANTIKVÁRIUMUNK vásárol jó állapotú 
könyveket, könyvhagyatékot. Díjtalan kiszál-
lás! Tel.:06-20-471-6410; 250-6667

 

Régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútoro-
kat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat, stb., teljes hagyatékot első ve-
vőként legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06-20-280-0151. herendi77@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, kérésére 
megvizsgálom. Dr. Székely Tel: 30-9000-963
 Eladó Belső-Óbudán téglaépítésű, igénye-
sen 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
 Szentendre kertvárosában, óvároshoz kö-
zel, kertkapcsolatos, 64 nm-es, új építésű tár-
sasházi lakás, 18 nm-es terasszal 33 MFt 
irányáron eladó. A teremgarázs ára 2,5 MFt. 
Tel.: +36-30-598-9529
 INGATLANIRODÁNK eladó budapesti 
lakásokat keres! Bízza ránk ingatlanát, gyor-
san hozunk vevőt. Jutalék 3%, ügyvéd ingye-
nes, külföldi vevők elérése. Hívjon: 06-20-
960-0600
 Flóriánnál eladó 52 négyzetméteres, abla-
kos konyhás panellakás, harmadikon, tulajdo-
nostól. 06-20-432-1979

Állás
 Kőművest és segédmunkást keresek! Le-
het beugrós is. Tel.: +36-30-341-3423
 Takarító kollégákat keresünk 19.30-22.30 
között a Kolosy téren lévő irodaházba. Tel.: 
06-30-961-8366
 Római-parti sportcentrum munkatársa-
kat keres: teljes állásban megbízható, talpra-
esett, tapasztalt, nemdohányzó BÜFÉS-RE-
CEPCIÓS HÖLGYET és gyakorlott, barát-
ságos, referenciával rendelkező ÚSZÓOKTA-
TÓT. Fényképes önéletrajzát az rtaoffice@rta.
hu címre várjuk
 Fekete mosogatót és kézilányt keresünk ki-
emelt bérezéssel III. kerületi iskolai konyhá-
ba. Jelentkezni a konyhai-kisegito@gmail.hu 
e-mail címen. Tel.: 06-20-418-4447
 III. kerületi mosoda állást hirdet mosó-
vasaló munkakörbe. Érdeklődni: 06-30-620-
1178-as számon lehet munkanapokon 9-16 
óra között 
 Nyilvános WC üzemeltetéséhez nyugdí-
jas hölgyeket keresünk. Tel.: 06-20-270-7161
 Munkatársakat keresünk kötetlen mun-
kaidőben, azonnali kezdéssel. Feladatok: kije-
lölt háztartások felkeresése, kérdőívek felvé-
tele, válaszok rögzítése számítógépen. Jelent-
kezni: hr@statek.hu e-mail címen 

kiadó
 Motorbeállóhely kiadó a Pünkösdfürdő ut-
ca mellett. Zárt, fedett motorbeállóhely hosz-
szútávra kiadó. Tel.: 06-(30)-919-5018.

életjáradék
Életjáradék! Havonta jövedelmet nyújtanék 
nyugdíjasoknak. Nagyösszegű kifizetés nem 
akadály. Keressen bizalommal: dr. Bagyura 
Tünde. Tel.: 06-70-931-1937
Kisgyermekes pár eltartási vagy életjára-
déki szerződést kötne. Terhelt ingatlanra is. 
Tel.:06-30-820-9215

Számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bő-
vítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06(30)857-2653

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
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/



292017. 19. szám közérdekű – HirdeTés



30 2017. 19. számsport

Az ismert hazai ultraspor-
toló tizenöt éve emberfe-
letti teljesítményeivel hívja 
fel a figyelmet a teremtett 
környezet védelmére, külö-
nös tekintettel a hazai 
nagy folyók védelmének 
fontosságára. A Duna és a 
Tisza elkötelezett védel-
mezője „hiper triatlon” ak-
ciója (hosszú távú futás, 
kerékpározás, úszás) köz-
ben arra is ügyel, hogy az 
érintett területen élők ré-
szére nemes célok üzene-
tét közvetítse.

H idvégi-Üstös Pál 
hihetetlennek tű-

nő teljesítményeivel már 
több alkalommal kivívta 
az átlagemberek csodá-
latát. Többek között vé-
gigúszta és futotta a Ti-
szát, ugyanezt tette afri-
kai túráján Fokvárostól 
Alexandriáig, járt Nyu-
gat-Szaharában, futott a 
Nílusért Szudánban és 
2013-ban húszezer kilo-
méteren keresztül ma-
gyar felfedezők nyomá-
ban járta végig Közép-
Ázsiát, ezzel segítette a 
fiatal kutatók terepmun-
káját.

Az új program 
célja

Legújabb programja a 
Dunához kötődik. Mivel 
jelenleg a Duna Régió 
Stratégia soros elnöksé-
gét hazánk látja el, a fel-
adatokat koordináló Kül-
kereskedelmi és Külügy-
minisztérium számára 
fontos, hogy minden Du-
na menti településhez el-
jussanak az éves elnök-

ség legfontosabb üzene-
tei és a települések vé-
leménye is megjelenjen 
a záró konferencián. A 
programsorozat célja fel-
hívni a figyelmet termé-
szeti értékeinkre, a glo-
bális felmelegedés miatt 
is egyre fontosabb édes-
vízkészletre, Európa leg-
jelentősebb folyójára, a 
Dunára, amely nem csak 
ivóvízbázis, de közleke-

dési útvonal, a pihenés és 
a sportolás helyszíne is. 
Ennek a célnak a megva-
lósításában vállalt szere-
pet Hidvégi-Üstös Pál.

Az ultratáv
-sportoló akciói

A kiváló fizikai álla-
potnak örvendő ultratáv-
sportoló a program beha-
rangozásaként mindjárt 
bámulatos teljesítmény-
re vállalkozott. 150 éves 
velocipéddel végigke-
rekezte a magyarorszá-
gi Duna-szakasz mindkét 
oldalát (csekélység: 750 
km), közben konzultált a 
Duna menti önkormány-
zatokkal. Úszó program-
ja sem „piskóta”: Vácon 
csobban a Dunába, majd 
több részletben egészen 
Mohácsig úszik (táv: 
kb. 235 km). A harma-
dik próba még az előzők-
nél is nehezebbnek tű-
nik. Hidvégi-Üstös Pál-
nak erőssége a futás, de a 
Duna forrásától a torko-
latig tartó 3000 kilomé-
teres táv lefutása valóban 

ultra teljesítmény. Rövid 
pihenő idejét is haszno-
san tölti, felkeres több is-
kolát, személyesen adja 
át a program üzenetét és 
kerékpáros csatlakozás-
ra hívja a gyerekeket az 
adott településeken ke-
resztül.

Budapesti 
találkozó

A szeptember 21-én 
kezdődött futás bizony 
nem sétagalopp, de a ki-
váló erőben lévő sportoló 
alaposan felkészülve vár-
ta a rajtot. Hosszúra ter-
vezett futása közben ok-
tóber 18-án Budapesten 
rövid ideig megáll, fóru-
mot tart, beszámol addig 
szerzett tapasztalatairól. 
Ezen a napon rendezik 
a Duna Régió Stratégia 
éves Fórumot a Kong-
resszusi Központban. 
Hidvégi-Üstös Pál – ab-
ban a reményben, hogy 
észrevételeivel hozzá tu-
dott járulni a soros elnök-
ség sikeres munkájához 
– tovább folytatja gyalo-
gos útját a Duna torkola-
táig.

Lovas Albert

70 maraton a Dunáért

A Gankaku Sportegyesület 
újabb feketeöves versenyzőt 
tudhat soraiban. A 17 éves 
Kammer Krisztián nevéhez 
fűződik ez a bravúr, a sport-
ág szövetségének központi 
edzőtáborában teljesítette az 
1. dan fokozat megszerzésé-
hez szükséges igen kemény 
övvizsgát. Ugyanitt további 
11 Gankaku SE versenyző 
vett részt a tesztelésen, kö-
zülük Sárközi Miklós 2. kyu, 
Sárközi Blanka és Szabó Pet-
ra 3. kyu, vagyis barna öves 
minősítést szerzett.

Vajon kicsoda Kam-
mer Krisztián (a 

képen oklevéllel), az 
ifjú feketeöves, 1. da-
nos karatés, aki teljesít-
ményével kiérdemelte 
a sportágban tekintélyt 
biztosító mesterfokoza-
tot? Krisztián hétéve-
sen kezdett el karatéz-
ni a Gankaku SE Óbu-
da klubban. Ügyessége 
révén rövid idő alatt el-
sajátította az alapokat, 
gyorsan tanult, verse-
nyeket nyert, 17 éves ko-

rában pedig pályafutása 
jelentős állomására ér-
kezett: megszerezte a fe-
keteövet. Ezzel a sikeres 
vizsgával a klub történe-
tének nyolcadik tanítvá-
nya, aki kiérdemelte a 
mesterfokozatot. 

Edzője, Szabó János 
szerint példa értékű hoz-
záállásának, töretlen aka-
raterejének köszönhe-
ti, hogy elérte a Guju-
kai- Karate első (1. dan) 
mesterfokozatát. Korá-
nak megfelelően most 
nagyobb hangsúlyt él-
vez nála az olimpiai ver-
senyszámok közé fel-
vett sportkarate. A nagy 
menetelés két éve kez-
dődött. Európa-bajnoki 
aranyérem jelentette az 
első jelentős sikert, de a 
további versenyeken is jó 
formában küzdött. Egy 
ezüst- és egy bronzérem-
mel újra bizonyította te-
hetségét. 

Szeptember végén 
Sza bó Petrával és Zeke 

Dáviddal a Kanadában 
rendezendő IKGA Glo-
bal Championship elne-
vezésű stílus világver-
senyen vett részt, ahol 
folytatta győztes me-
netelését: egyéniben és 
csapatban is aranyérmet 
szerzett. Két versenyző-
társa sem okozott csaló-
dást, Zeke Dávid a má-
sodik, Szabó Petra a har-

madik helyen fejezte be a 
versenyt. 

Kammer Krisztián ed-
digi eredményei szépen 
ívelő sportpályafutást 
ígérnek. Remek sport-
eredményei mellett az is-
kolában is az eminensek 
közé tartozik, nem vé-
letlen, hogy a Jó tanuló, 
jó sportoló versenyben 
„mindent vitt”: óbudai, 

fővárosi és országos vi-
szonylatban is a legjobb-
nak bizonyult. Krisztián 
még poétikusan ifjú le-
gény, ám eredményeivel, 
a sportban és a tanulás-
ban mutatott kifogásta-
lan hozzáállásával meg-
mutatja a siker felé veze-
tő utat,  ezzel hiteles pél-
daképpé válhat a fiatalok 
előtt.                       lovas

Jól sportol, jól tanul a feketeöves karatés
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Mi motiválta az Óbudai Sport 
Kft. csapatát, hogy létrehoz-
za ezt az eseményt? 

A z Óbudai Terepfutó 
és Túrafesztivál két 

legnépszerűbb rendezvé-
nye a futás és a termé-
szetjárás köré épül fel. 
Minden sportnak van-
nak válfajai, ahogy a ter-
mészetjárás egyik lendü-
letesebb formája a nap-
jainkban egyre népsze-
rűbbé váló terepfutás. 
Most a kettőt ötvözve, 
helyszínnek a Budai-he-
gyek Panoráma futókö-
rét választották. Az ok-
tóber 7-ei esemény ke-
retein belül lehetőséget 
adtak a futásra, túrázás-

ra és a nordic walkingra, 
ahol négy táv közül vá-

laszthattak az érdeklő-
dők. Túrázhattank a csa-
ládi távon és 20 km-en, a 
terepfutókat 7,7 km vagy 
16 km megtétele várta. 
A nordic walking távot 
a résztvevők a gyalogtú-
ra családi távján tehették 
meg az Óbudai Nordic 
Walking Klub vezetett 
csapatával. Nagy volt az 
érdeklődés, részt vettek 

családok, baráti társasá-
gok, kicsik, nagyok és 
kutyusok. Összesen 550 
fő vett részt a sportese-
ményen, 178-an a terep-
futást választották, 372-
en pedig a túrázás mel-
lett döntöttek.

Az eseményre regiszt-
rációval lehetett jelent-
kezni, a túramenetlapo-
kat a kirándulók és a fu-

tók a helyszínen vehet-
ték fel. - Nagy várakozás-
sal tekintettünk az ese-
mény elé – mondták el a 
szervezők, hiszen a telje-
sítménytúra programban 
először rendezték meg a 
terepfutás számot. Nagy 
volt az izgalom, mert a 
heti időjárás előrejelzés 
sem kecsegtetett jó idő-
vel. Szerencsére a szél el-
fújta a felhőket, s ahogy 
a kora reggeli készülés és 
a nevezések lezajlottak a 
nap is előbújt. A távokon 
mindenkit frissítőpontok 
könnyítettek az emelke-
dők megtételét követően. 
A célban mindenki meleg 
leves mellett foglalhatott 
helyet a Csúcshegyi Me-
nedékház ezerszínű őszi 
kertjében. 

A jótékonyságra is fi-
gyelmet fordítva a tel-
jes 2017. évi „Szabad-
idő, szeretem!” elneve-
zésű rendezvénysoroza-
tot felölelően a Családok 
Átmeneti Otthonának ja-
vára szerveztek gyűjtést.

Futva és gyalog a Budai-hegyekben

A Budai Akrobati-
kus Sport Egye-

sület (BASE) nagyobb 
felhajtások nélkül, ám 
annál nagyobb lelkese-
déssel, sok gyakorlás-
sal készül a versenyek-
re. Úgy vélik, az évek 
szorgalmas munkája, a 
versenyzők kitartása, 
az edzők szakma sze-
retete, nevelő munká-
ja előbb-utóbb elnyeri 
méltó jutalmát. 

Ennek igazát bizonyí-
tották a BASE versenyzői 
a szeptember végén első 
ízben rendezett Nemzet-
közi Budapest Akroba-
tikus Tornaversenyen. A 
Kovács Luca, Tóth Sára, 

Sztojka Zsófia hármas az 
Age Group 11-16 kategó-
riában az első napi remek 
szereplés után bejutott a 
döntőbe, ahol az erős me-
zőnyben végül a 6. helyen 
végeztek.                   lovas

Akrobatika a javából

Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapataik, vagy versenyző
ik eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót és küld
jék el a lovasalbert@gmail.com email címre.



32 2017. 19. számhIrdetés



332017. 19. szám hItélet

Az óbudai evangélikusok történetét bemutató állandó kiál-
lítás nyílt október 8-án a Dévai Bíró Mátyás téri templom-
ban a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódóan

Fotó: Benkő Vivien Cher

Bibliafordításról szóló elő-
adással folytatódik az Óbu-
dai Platán Könyvtár Refor-
máció 500 rendezvényso-
rozata.

Idén ünnepeljük a re-
formáció kezdetének 

500. évfordulóját. A ju-
bileumi évben az Óbu-
dai KönyvMegállók ün-
nepi fóliát kaptak a refor-
máció könyvnyomtatásra 
és a nyomtatott könyv el-
terjedésére gyakorolt ha-
tását hangsúlyozva, mely 
az anyanyelvi Biblia elter-
jedését is segítette. Luther 
Márton a reformáció elve-
inek meghirdetésével egy-
szerre belefogott az Újszö-
vetség majd a teljes Biblia 
német fordításába. Felis-
merte ugyanis, hogy az Is-
tenhez forduló, a hitre ala-
pozott életvezetés elkép-
zelhetetlen anélkül, hogy 
értenénk és olvasnánk. 

Október 26-án 18 
órakor „Biblia és refor-
máció” címmel dr. Pe-

csuk Ottó egyetemi ad-
junktus, a Magyar Bib-
liatársulat főtitkára elő-

adását hallgathatják meg 
a legújabb bibliafordí-
tásról az Óbudai Platán 
Könyvtárban. (Cím: Ara-
tó Emil tér 1., bejárat a 
Kadosa utca felől). 

Az idő előrehaladtával 
minden nyelv változik, 
ezért nagyjából 25-30 
évenként felül kell vizs-
gálni a bibliafordításokat 

is. A Magyar Bibliatársu-
lat Szöveggondozó Bi-
zottsága úgy ítélte meg, 
hogy az 1975-ben meg-
jelent és 1990-ben revi-
deált új fordítású szöveg 
ismét megérett egy nyel-
vi szempontú revízióra, 
és a fordításnál már el-
sődleges szempontként 
a közérthetőségre töre-
kedett. Nagy kihívást je-
lentett, hogyan lehet az 
új szöveggel minél ha-
tékonyabban megszólí-
tani a fiatal felnőtt kor-
osztályt. Alkalmazkod-
va a XXI. század tech-
nikai elvárásaihoz, az új 
fordítású Biblia nemcsak 
nyomtatott könyvként ér-
hető el, hanem e-book, 
mobil és webes formá-
ban is olvasható. Károli 
Gáspár idejében az volt 
a nagy feladat, hogy le-
gyen teljes magyar bib-
liafordítás, ma pedig az, 
hogy a számtalan elér-
hető változat közül vala-
melyiket egyáltalán ke-
zükbe veszik-e az embe-
rek. A könyvtárakban va-
lamennyi formátumhoz 
hozzáférhetnek az olva-
sók.

Biblia és reformáció 

Az Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia 
októberi programjai

A templom általános miserendje: hétfőtől szom
batig 6.30 és 18. órakor. Vasárnap ifjúsági mise 
9, 10.30 és 18 órakor. * Szentmise a margitszige
ti Szent Mihály kápolnában: október 18-án (szer
dán) 16 órakor.* A közösségi élet programjai: fel
nőtt hittan hétfőn  19 órakor. Jegyes oktatás: szer
dán 20 órakor. Társadalometikai kör: pénteken es
te 19 órakor. (Cím: Bécsi út 32. Weboldal: www.uj-
lakitemplom.hu)
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2. vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3. vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 18-19 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 17-18 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9. vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12. vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 437-8930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá-
mú egyé ni vá lasz tó ke rü let 
ön kor mány za ti kép vi se lő-
je min den hó nap el ső he té-
ben, szer dán 16.30-tól 17.30 
órá ig az MSZP III. ke rü le ti 
iro dá já ban: Mó kus ut ca 1-3. 
Tel.: 244-8036.

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

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

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

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága 
az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot. 

A teljes pályázati kiírás Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, 
Harrer Pál utca 2.), az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) valamint az önkormányzat 
honlapján, a www.obuda.hu oldalon megtekinthető. A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2017. október 13. napjától 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a Szociális Szolgáltató Főosz-
tály Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes. 

Sor-
szám Út / utca Emelet m2 Szobaszám Komfort-

fokozat
Alap

lakbér Ft/m2

1. Margitliget 7 52 1+1 összkomfortos 431,-Ft
2. Szindbád 13 52 1+1 összkomfortos 431,-Ft
3. Szindbád 14 52 1+1 összkomfortos 431,-Ft

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31. 12 óra. Helye: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 2.), a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodája (1033 Budapest, Fő tér 2.),

A pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együtt költöző családtagok személyi azonosító okmányait 
(személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát be kell mutatni!

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság 2017 decemberi ülésén bírálja el.
A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosztály a pályázókat legkésőbb 2018. január 31. napjáig írásban értesíti.

A Cseresznyevirág Művészeti Óvo-
da pályázatot hirdet 4 fő óvodapedagógu-
si munkakör betöltésére, határozatlan ide-
jű közalkalmazotti jogviszonyra. A munka-
végzés helye:  Pais Dezső utca 2.;  Med-
gyessy Ferenc utca 1. Illetmény, juttatá-
sok: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

alapján. A pályázat elbírálása során előnyt 
jelent: jártasság kézművességben; hangszer 
használat. A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: részletes szakmai ön-
életrajz; végzettséget igazoló oklevél má-
solata; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoz-
tatásra vonatkozólag is), amely 3 hónap-
nál nem régebbi; egészségügyi alkalmas-

ság. Jelentkezni lehet: postai úton (Cseresz-
nyevirág Művészeti Óvoda, 1039 Budapest, 
Pais Dezső utca 2.); e-mailen: medgy-o@
kszki.obuda.hu; pais-o@kszki.obuda.hu. A 
pályázat benyújtásának határideje: novem-
ber 6.,  illetve folyamatosan az álláshely 
betöltéséig. A pályázat elbírálásának határ-
ideje: november 8., illetve folyamatosan az 
álláshely betöltéséig. A munkakör az elbírá-
lást követően, azonnal betölthető.

Óvodapedagógusok felvétele

Pályázat önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon való bérbeadására
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Októberben már jócskán benne já-
runk az őszben. Ennek a hónapnak is 
több elnevezése van. Hívták ősz hó-
nak, magvető havának, a népi kalen-
dárium Mindszent havának nevezi. 

Ilyenkor a halászok hajóikat 
partra vontatták, a földmű-

vesek eltették a nyáron használt 
szerszámokat. Ebben a hónapban 
kezdődött el a szüret, ami a gaz-
daságokban kiemelkedően fontos 
eseménynek számított. De ennél 
jóval több is volt, ünnep, ami a 
különböző történelmi korokban 
az egyszerű munkánál mindig 
többet jelentett. Voltak olyan idő-
szakok, amikor még a hadviselő 
vitézek is hazasiettek a szüretre, 
sőt, a törvénykezés is szünetelt. 

A szüret menete
Viszonylag egyszerű volt. A ki-

sebb birtokosoknál a rokonok, is-
merősök segítettek, akiket a gaz-
da cserébe ebéddel vendégelt 
meg. A szüreti étkezésekből nem 
hiányozhatott a pogácsa, a lacipe-
csenye, a gulyás, a töltött káposz-
ta, a bor, és persze a pálinka sem. 

A nők, lányok, asszonyok szed-
ték a fürtöket, görbe késsel, ka-
corral, vagy metszőollóval dol-
goztak. A férfiak puttonyoztak, 
kezükben frissen vágott vesz-
sző volt, amelyre minden puttony 
szőlő után egy-egy rovást vés-

tek. A szedők mögött, kezében 
kis pálcával az úgynevezett pal-
lér járt, akinek a feladata a mun-
ka menetének irányítása volt, és 
annak ellenőrzése, hogy egy tő-
ke se maradjon leszedetlen, egy 
sor se maradjon ki. A puttonyból 
a szőlőt egy nagy edénybe öntöt-
ték, amit terhesnek hívtak. A gye-
rekek a kezükben lévő, három-
négyágú karókkal zúzták a szőlőt. 

Taposás, préselés
A felcsendülő végzésnóta jelez-

te a szüret befejezését, ekkor sze-
kereken hazavitték a terhest és 
az embereket. Ezután kezdődött 
a szőlő feldolgozása, a darálás, 
áztatás, taposás, préselés. A régi 
időkben szokás volt, ha a gazda 
kivívta a puttonyosok megbecsü-
lését, hogy a legények négyágú 
szőlőkoronát készítettek számára. 
Felpántlikázva, tiszteletük jeléül 
adták át a házánál, amire a gaz-
da áldomást ivott a munkásaival. 
A gazdagok szürete természete-
sen mind tartalmában, mind kül-
sőségeiben eltért az egyszerűbb 
kisbirtokosokétól. Megbíztak egy 
szüretgazdát, általában a vincel-
lérüket, hogy képviselje őket, és 
irányítsa a munkát. Ennek végén 
rendezték a szüreti bált, amely al-
kalmat kínált a szórakozás mel-
lett rokonlátogatásra, ismerkedés-
re vagy eljegyzésre is. 

Szüreti bál és felvonulás
A szürethez kapcsolódó bál és 

felvonulás régi szokásokban gyö-
keredzik. Az ókori görögök Dio-
nüszosz-kultusza a rómaiak Bac-
chus ünnepségeivel folytatódott. 
A kereszténység kezdetén ezek 
az ünnepségek a böjt előtti far-
sang idejére tolódtak. Az 1700-as 
évektől, a népi szüreti szokások 
kialakulásával az októberi, no-
vemberi időszakra húzódtak át az 
ünnepek. Bacchust nem római is-
tenként, hanem hordón ülő bábu-
ként vagy huszárként ábrázolták 
nálunk a felvonulásokon. Bak-
susnak nevezték, egyik kezében 
lopótököt, a másikban koccin-
tásra kész poharat tartott. A me-

net fontos szereplője volt a bor-
király vagy bálkirály, ő volt a fe-
lelős az esti mulatság rendezésé-
ért. A szüreti felvonulás két ál-
landó szereplője volt a tolvaj és a 
csősz, akik veszekedésükkel szó-
rakoztatták a közönséget. De szá-
mos más beöltözött szereplője 
is volt a menetnek, például a tö-
rök, a szerecsen vagy a vándor-
árus. A különböző településeken 
más és más szokás alakult ki, a 
lényeg azonban hasonló volt: vi-
dámsággal zárták le a gazdaság 
egyik nagy eseményét, a szüretet. 
Ismertebb, nevesebb szőlőtermő 
vidékeinken a szüreti mulatságok 
ma is élnek,  idegenforgalmi lát-
ványosságok. 

Szőlő, szőlő, szőlő 

H ajnalban kezdődött a szüret,  kiadós 
reggelivel indult, amiben volt szalon-

na, sonka, kolbász. Ebédre és vacsorára is 
tartalmas ételek készültek, például töltött 
káposzta, vagy gulyás, olyan ételek, ami-
ket csak melegíteni kellett, és már lehetett 
is enni a szőlőben, a munka szünetében. 
Néhány olyan receptet ajánlunk, amely a 
szőlőhöz, borhoz, a szürethez kapcsolódik. 

Kolbászleves
Hozzávalók: 30 dkg füstölt kolbász, 1 dl 

száraz vörösbor, 20 dkg sárgarépa, 15 dkg 
petrezselyemgyökér, 15 dkg zeller, 15 dkg ka-
ralábé, 25 dkg kelbimbó, 10 dkg gomba, 1 
fej vöröshagyma, só, őrölt bors, 4 tojás, olaj. 

Elkészítés: a zöldségeket megtisztítjuk, 
feldaraboljuk. A hagymát finomra vágjuk, 

kevés olajon üvegesre pároljuk, rátesszük 
a felszeletelt gombát, megpirítjuk, majd rá-
tesszük a zöldségeket is. Ráöntjük a bort, 
vízzel felengedjük, beletesszük a négyfelé 
vágott kolbászt,  puhára pároljuk. Ha már 
puha, kiveszünk a levéből félliternyit, lábas-
ban felforraljuk, egyenként beleütjük a négy 
tojást, úgy, hogy a sárgája egyben maradjon. 
Ha kezd keményedni, forrón tálaljuk. 

Szüreti pecsenye
Hozzávalók: 80 dkg sertés vagy pulyka-

comb, 4 db ecetes almapaprika, 1 nagyobb 
fej hagyma, 1-2 gerezd fokhagyma, 5 dkg 
füstölt szalonna, olaj, só, bors. 

Elkészítés: a szalonnát felkockázzuk, zsír-
jára sütjük, megfonnyasztjuk benne a hagy-
mát, fokhagymát. A húst nagyobb kockákra 
vágjuk, beletesszük a párolt hagymába, sóz-
zuk, borsozzuk, és tovább pirítjuk, míg a hús 

meg nem puhul. Az ecetes paprikát felkoc-
kázzuk, a levével együtt a hagymás húshoz 
adjuk, és ismét lepirítjuk. Kenyérrel vagy hé-
jában főtt burgonyával kínáljuk. 

Almás-szőlős rétes
Hozzávalók: 10 dkg durvára vágott dió, 

5 dkg szőlő, 2 db savanykás alma, 12 evő-
kanál citromlé, 10 dkg darált keksz, 10 dkg 
cukor, 1 mokkáskanál őrölt fahéj, réteslap. 

Elkészítés: az almákat meghámozzuk, le-
reszeljük, majd összekeverjük a többi hoz-
závalóval. A tölteléket hosszában a rétes-
lapokra halmozzuk, feltekerjük, és előme-
legített sütőben mintegy negyedóra alatt 
megsütjük. 

Ha készen vett réteslapokat használunk, 
egy kanál tejföl és olaj keverékével kenjük 
meg, így kevésbé lesz száraz. A tetejét is 
megkenhetjük ezzel a keverékkel.

Szüreti ételek
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A csillaghegyi Peron olyan 
vendéglátóipari egység, 
amelynek nem kell különö-
sebben reklámoznia magát, 
mert olyan szerencsés helyen 
van, ahol gyalogos, biciklis, 
HÉV-utas, fiatal és idős, azaz 
mindenki belebotlik. 

Nagy csapdában, za-
varban van az em-

ber, ha felfedezett vég-
re egy elfogadható árú, 
jó ebédelő helyet Csillag-
hegy központjában, ami 
igazából egy hentesüzlet, 
majd jóllakottan átmegy 
a síneken, a kereszt irá-
nyúan átellenben találha-
tó Peron nevű helyre, s ott 
megáll a pult előtt. Legin-
kább csak azért van baj-
ban, mert el kell döntenie, 
a száztíz forintos folyó-
borból kéri-e a hosszú-
lépését, leöblíteni a túlol-
dali csülköspacal súlyos 
zsírjait, vagy a drágább, 
de lényegesen jobb meg-
oldást választva, tisztes-
séges Irsai Olivérből kér-
je-e a nedűt. Fizetési idő-
szak után az utóbbi, előt-
te azonban fanyar arccal 
marad az előbbi. A hezi-
tálás tehát felesleges, az 
idő mondja meg. 

Ez a Peron aztán tény-
leg mindennek a kereszte-
ződésében, az origójában 
van. Ide járnak vásárolni 

ezt, azt, és ügyeket intézni 
a csillaghegyiek akkor is, 
ha nem a HÉV az elsődle-
ges járművük, ha meg az, 
akkor végképp. Erre jön-
nek le a hegy felől is azok, 
akik Ürömig, s talán azon 
túl is viszonylag új telepe-
sek a környéken, illetve az 
immár talán kevesebb ré-
giek szintén. 

Az újabb dilemma attól 
keletkezik a pultnál állva, 
hogy az ember, kezében 
az italával, bent üljön le, 
vagy a kinti teraszt válasz-
sza ebben a még kellemes, 
ősz eleji gyér napsütésben. 
A kint mellett a bent üvöl-
tő slágeradó elviselhetet-
lensége dönt. Tényleg ért-
hetetlen, hogy miért zúdít-
ják kocsmárosok ezrei az 
emberekre ezt a szemetet, 
amiért pedig hivatalosan 

jogdíjat is kell fizetniük az 
Artisjus Magyar Szerzői 
Jogvédő Iroda Egyesü-
letnek, hacsak nem azért, 
mert a pultos lány unalmát 
ez veri el. Ez azonban so-
vány érvnek látszik a mér-
hetetlen károkat okozó 
agylebontással szemben. 

Mert a reggae még ta-
lán hallgatható, de a ki-
lencvenes évek bonanzája 
2017-ben elviselhetetlen 
fájdalom fülnek és lélek-
nek. Az immár gyermek-
korig visszafiatalodott 
Tom Jones szódával még 
elmenne, ám a limbóhin-
tó már megint nem. Hogy 
bírhatják ezt a fiatalok a 
21. századnak már nem 
is annyira az elején, mert 
a hétvégi estéken ők jár-
nak ide többnyire? A kín-
zás legalább olyan mérté-

kű lehet nekik, mintha ne-
kem a hetvenes években 
Mari Zsuzsit vagy Karel 
Gottot kellett volna hall-
gatnom Syrius és mond-
juk a Pink Floyd helyett.

Még a gondolat is ki-
rázott, pedig a vénasz-
szonyoknak köszönhe-
tően október elején még 
idesüt a nap a Peronra, 
amely egyben terasz is, 
járda is az erre gyalogo-
san közlekedőknek, de 
bicikliútnak ugyancsak 
nevezhetjük, mert az erre 
jövők nem tolják a brin-
gát, hanem hajtják. Ko-
radélután csak lézenge-
nek a vendégek, többnyi-
re beugranak bekapni va-
lamit, majd sietnek is to-
vább, estére azonban be-
igazolódik a tulajdonos 
évtizedekkel ezelőtti el-

képzelése, hogy a HÉV 
hajdani jegyirodájából, 
várójából(?) alakítson 
ki vendéglátóhelyiséget, 
amelynek épülete még 
tetszetős is. Különösen, 
hogy nemrég felújították. 

A HÉV vonalán, le-
számítva a Szentlélek té-
ri megállót, talán ez a leg-
központibb hely, ahol ez 
a funkcióváltás jövedel-
mezően megtehető volt. A 
Rómaifürdő megálló épü-
lete ugyan mindegyiknél 
szebb, de az ottani forga-
lom össze sem hasonlít-
ható már az ittenivel. Pe-
dig valaha a gyönyörű ál-
lomásépület mellett ott is 
volt egy vendéglő, ame-
lyet beszántottak, ma or-
vosi rendelőknek és ügy-
védi irodáknak helyet adó 
ház áll a helyén.

Mint ahogy most már 
szinte minden HÉV-meg-
álló környékén található 
hasonló hely – Rómaifür-
dőn a Szarvas, Aquincum-
ban a Faház –, a hétvége a 
peronban is inkább a fiata-
loké. Általában kevés pén-
zük lévén itt jönnek össze, 
itt alapoznak és innen in-
dulnak útnak, hogy aztán 
bevegyék a város más szó-
rakozóhelyeit vagy ösz-
szejöveteleit, mint ahogy 
mi is tettük máshol, más 
időkben.    Bodzay Zoltán

Napsütéses terasz, járda, bicikli a Peronon

Rejtvényünkben Babits Mihály: Szüret előtt című verséből idé-
zünk. Megfejtés a vízszintes 2. és a függőleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 2. Az idézet eleje (zárt betűk: E. K. É. C.). 12. 
Felfogott. 14. Svájci folyó. 15. Ütlegel. 16. Idegen Károly. 17. 
S.GY! 19. Jóhiszemű. 20. Jóllakott. 21. Z. Y. S. 22. Cselekedete. 23. 
Közel-keleti félsziget nevével kapcsolatos hely. 24. Vatikáni, spa-
nyol és belga autók jele. 25. Olaszokra mondják. 26. Részben fod-
rász! 27. Vízi ragadozók. 29. Budapesti fürdő. 31. Börtönben van. 
32. Mosásra váró, névelővel. 34. Kettőzve sárkány. 35. Távol-kele-
ti kordéféle. 37. Ingféle angolul. 38. Belül rezget! 39. … mindenit, 
nahát. 40. Égboltja. 41. Norvég, francia és togoi autók jele. 42. Bar-
langban is van. 44. K. G. H. 45. Jer. 46. Eddig érő paszuly. 47. Fejér 
megyei helység fordítva. 48. Úriasszonyféle megfordulva. 49. Zoll-
lal is ismert. 50. Egyfajta szertartás. 51. Felém közeleg (két szó).
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet másik része (zárt betűk: K. T. E. 
N. K. A.). 2. Étteremben adják. 3. Izomféle. 4. Latin kötőszó. 5. 
Megkevert est. 6. Békés megyei helység. 7. Ropogtatni való. 8. 
Fordított korszak. 9. Tiltás. 10. Iktatod. 11. Korábbi üdítőital. 13. 
Olasz tésztás étel. 18. Egykori vármegyénk. 19. Az etióp császárt 
nevezték így, ékezet nélkül. 22. Lefolyótisztító márka. 24. Tartó-
szerkezet. 27. Ütközés hangja. 28. … Rider, amerikai sorozat. 30. 
Benczur Gyula egyik festménye. 32. Névelős erős illat. 33. Ittri-
um és rénium vegyjele. 36. Szerelvényanyag. 38. Röpke, tiszavi-
rág életű. 41. Kamaszkorom legszebb …, korábbi amerikai film. 
43. Igazságáért harcol. 44. Hajszín. 47. … Basinger, amerikai film-

színésznő. 47a. Dereka egynemű betűi. 50. Máltai és spanyol au-
tók jele. 52. Fordított doki.

Szüret előtt
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

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

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

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

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

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

FO gA DÓ ÓRA. Zsiga-kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921es 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 Béla 
ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 
33.) novembertől minden hónap második csütörtökén (legközelebb no-
vember 9-én) 18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklőd
ni a 20-200-0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi út 77-79. alatti Fidesz 
irodában lehet.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választóke
rület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát 
tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő 
utca 7. Előzetes  bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-
226-7828as 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 Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 
16. szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar 
utca 11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges 
a 06-30-546-2202-es telefonszámon.)
• 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)
• 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
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden hónap 
második csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor 
ügyvéd tartja. Az építési  tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelent
kezés legkésőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 
irodavezetői telefon-szám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.
info/Postafiók
A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve 
templom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben    
minden hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés 
dr. Léder Rózsánál, 06-30-883-2123.)
Családjogi tanácsadás – mediáció: minden hónap második  csütörtö
kén 16 órától  dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja.( Előzetes bejelentke-
zés:  06-70-967-1493)

Október 18-án (szerda) 18 
órakor Csillaghegyi Találko-
zó a Csillaghegyi Közössé-
gi Házban. Bogár Ildikó, Csa-
pó Harold Gábor, Kocsis Lász-
ló Zoltán kisfilmjeinek vetítése: 
Nyolcszázezer – riport vitéz bé-
kei Koós Ottó nyugalmazott al-
ezredessel; Volt egyszer két ba-
lerina.

Október 21-én (szombat) 
október 23-ai megemlékezés a 

csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lomban a 18 órai esti mise után, 
gyertyagyújtás a Zsámboki téri 
keresztnél. 

Október 28-án (szombat) 
őszi szemétszüret 9 órától. 
Nagytakarítás közterületeken 
8-tól 13 óráig. Növény- és vi-
rágvásár a közösségi ház udva-
rán. Konténerek elhelyezését fi-
gyelje hirdető felületeinken! (A 
rendezvények ingyenesek.)

Csillaghegyi Polgári Kör
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Hahota
Egy gazdag, fösvény 
öregember a halálos 
ágyán fekszik, és oda
hívja magához a felesé
gét. – Az összes pénze
met magammal akarom 
vinni – mondja az öreg. 
 Ígérd meg nekem, hogy 
beleteszed a koporsóm
ba. A férj meghal, az öz
vegy pedig a legjobb ba
rátnőjével megy el a te
metésre. Mielőtt lezárják 
a koporsót, az özvegy 
beletesz egy kis fémdo
bozt. A barátnője döb
benten kérdezi tőle: - Re
mélem, nem tetted bele 
a pénzt?  Megígértem 
neki – feleli az özvegy. 
- Ezért az utolsó fillérig 
mindent összeszedtem, 
betettem a számlámra, 
és kiállítottam egy csek
ket a nevére. Ha odaát 
be tudja váltani, felőlem 
el is költheti.

* * *
Órán kérdezi a tanár: 
 Gyerekek, ki tapasz
talta már meg azt, hogy 
jobb adni mint kapni, mi
kor és hol? Zsoltika vadul 
jelentkezik: - Én, tanár 
bácsi, tegnap délután a 
bokszedzésemen. 

* * *
A bíró az ítélethirdetés 
után odaszól a vissza
eső vádlotthoz: - Remé
lem ez volt az utolsó al
kalom, hogy itt találkoz
tunk.  Miért, nyugdíjba 
készül a bíró úr? 

* * *
A medve bulit rendez. 
Mindenki, aki jön a bu
lira, kell hozzon vala
mi italt. Aki nem hoz, 
azt elveri a medve. Jön 
a nyuszika. - Hoztál-
e italt? – így a medve. 
 Nem – mondja a nyu
szika. Elkezdi püfölni. 
A nyuszika nagyon ka
cag. Erre még jobban 
püföli. A nyuszi még 
jobban kacag. Kérde
zi a medve: - Miért ka
cagsz?  Mert jön a sün, 
és ő sem hoz semmit! 

* * *
Az egyik börtönőr a 
másikhoz:  Képzelje, 
a 152-ből megszökött 
az éjjel valaki. - Na há
la Istennek, már három 
napja nem tudok aludni 
a fűrészelése miatt! 

Új játékokkal, előadásokkal 
és bemutatóterekkel nyílt 
meg szeptember 29-én a 
Csodák Palotája (Csopa), 
amely új helyszínén, Óbu-
dán, a Bécsi úti Új Udvar Be-
vásárlóközpontban négy te-
matikus szabadulószobával 
várja a látogatókat.

Öveges professzor öt-
lete alapján 1996-ban 

adták át a Csodák Palotá-
ját, amely 2005-ig a Váci 
úton működött, onnan a 
Millenárisba került, majd 
a Campona Bevásárló-
központban kapott helyet. 
Augusztus végén azonban 
bezárt a Camponában, és 
szeptemberben Óbudára 
költözött a Csodák Palotá-
ja, az eddigi Csopa Play-
bar alatti területre. A Ko-
losy térhez közeli, Bécsi 
úti üzletközpontban öt-
ezer négyzetméteren Eu-
rópa legnagyobb tudo-
mányos szórakoztatóköz-
pontja jött ezzel létre, ahol 
mintegy 250  játék várja a 
látogatókat.

Mizda Katalin, a Cso-
dák Palotája Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgató-
ja az óbudai helyszínen 
rendezett újranyitás al-

kalmából tartott rendez-
vényen felidézte az intéz-
mény múltját. Az interak-
tív központot 21 évvel ez-
előtt fizikusok alapították, 
azonban a Csopa vezeté-
se fontosnak tartotta a fi-
zikai tudományon túli te-
rület mellett a többi tudo-
mányterület felé történő 
nyitást, ezért az élmény-
alapú oktatás és a játszva 
megismerés felől kezdték 
építeni, fejleszteni a Cso-
dák Palotáját.

A Csopa „testvére-
ként” 2016-ban megnyi-

tott Csopa Playbar cél-
ja az volt, hogy a kamasz 
és a fiatal felnőtt korosz-
tályhoz szóljon és olyan 
helyet teremtsen, ahol 
kényelmesen, kelleme-
sen és inspiráló közeg-
ben tölthetik el szabad-
idejüket a vendégek. Idén 
a két helyszín összeköl-
tözésével megteremtet-
ték egy világszínvonalú, 
több tudományágat fel-
ölelő, minden korosztály-
nak jó programot nyújtó 
tudományos szórakozta-
tóközpontot. 

Az Öveges-teremben 
látványos tudományos 
előadások várják a látoga-
tókat, de kialakítottak négy 
tematikus szabadulószo-
bát, különleges 5D-s, 9D-
s és körmozis élményve-
títésekre alkalmas termet. 
Mindezek mellett lehet ka-
landozni a Tudósok Csar-
nokában és az Űrbázison 
is, valamint számos izgal-
mas program és interaktív 
játékok, legalább félnapos 
kalandozást nyújtó tudo-
mányos programok várják 
a családokat.              B. Z.

Óbudán nyitották újra a Csodák Palotáját

Egy vendéglátóipari múze-
umtól talán nem vehető zo-
kon, ha szinte állandó témái 
közé tartozik a sör. Csak alig-
hogy véget ért október köze-
pén a Serneveléstől a sör-
gyártásig alcímet viselő kiál-
lítás, máris itt van a témában 
egy újabb, a S’Örömre fel! el-
nevezésű fotókiállítás. 

Öt napig – október 15-
ig – azonban még 

párhuzamosan volt meg-
tekinthető a két kiállítás, 
ahol a sörről készült lát-
ványos felvételeken kí-
vül a látogatók még meg-
ismerhették honfogla-
ló őseink italkultúráját, 
a középkori sernevelő-
ket, a német és cseh sör-
főzőket, az ipari sörgyár-
tás megindulását és leg-

nagyobb üzemeink törté-
netét, az állami sörfőzést, 
és a napjainkban működő 
kisüzemi főzdéket. Emel-
lett választ kaphattak ar-
ra, hogy miként készül a 
sör, hogyan lesz az árpá-
ból maláta, mi a különb-
ség az alsó- és felsőer-
jesztésű sörök között, és 
végül arra is, hogy a pol-
gárság vagy a munkásság 
kedvelt itala volt-e a sör, 
s hogyan irányították ezt 
a propaganda különböző 
eszközeivel.

A Magyar Fotóművé-
szek Világszövetsége és 

a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Mú-
zeum közös szervezés-
ében október 10-én meg-
nyílt tárlaton már a kiál-
lítást megnyitó Kovács 
Gábor Maláta neve is ér-
dekesnek látszott, aki a 
kiállított munkák mellett 
nem meglepő módon a 
sörfogyasztás szépségei-
re is felhívta a figyelmet. 

A XVII. Magyar Fotó-
szalon D kategóriájának 
válogatott fotóiból rende-
zett kiállítás november 26-
ig megtekinthető a Ma-
gyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeumban. 
(Cím: Korona tér 1.)      B. 

S’Örömre fel!

MODelleZés és elekTROnIkA. A Ganz Ifjúsági 
Műhelyben 7 éves kortól modellező (hajó, vonat, re
pülő stb.), 12 éves kortól elektronikai foglalkozásokra 
várják a fiatalokat, akik itt elsajátítják a technikai alap
ismereteket. Jelentkezni lehet 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)

Fotó: Antal István


