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Burgonyavásár. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2018. október 18-án és 19-én rendezi 
a kedvezményes burgonyavásárlási akciót 9 helyszínen                                          Felhívás a 40. oldalon.

Idén 11. alkalommal 
rendezték szeptember 

29-én az Óbudai Piknik 
és Nemzetiségi Napot, 

mely a civil és nemzetisé-
gi szférát hivatott össze-
fogni. Az erős közösség-
teremtő, családias hangu-

latú programegyüttes az 
összetartozás érzését erő-
síti, elsősorban a kerületi 
lakosokban, de a hosszú 
évek alatt rengeteg kerü-
leten túli vendéget is ide-
csábítottak a szórakozta-
tó programok.

Képriport a 2-4. oldalon

Ismét összehozta az óbudaiakat a piknik

Szüreti felvonulással, gyermek- és sport programokkal, szü-
reteléssel, főzőversennyel, zenei eseményekkel, remek han-
gulattal, kilenc helyszínen (képünk a Mészkő parkban ké-
szült) vártak mindenkit az Óbudai Pikniken. A békásmegyeri lakó-

telepen, a Gyűrű ut-
cában nyílt 20 évvel ez-
előtt az első máltai ját-
szótér a városrészben, a 
Játszva megelőzni prog-
ramban. Az évforduló al-

kalmából konferenciát 
rendezett a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat a Bé-
kásmegyeri Közösségi 
Házban, ahol a két évti-
zed tapasztalatait össze-
gezték.     Részletek a 7. oldalon

20 éves az első máltai játszótér
Fotó: Zumpf András



2 2018. 19. számÓbudai Piknik

A Római-parton Bús Balázs 
polgármester nyitotta meg a 
XI. Óbudai Piknik és Nemze-
tiségi Napot, amely kilenc 
helyszínen nyújtott közös-
ségi programot a kerületiek-
nek szeptember 29-én.

T arlós István főpolgár-
mester nem tudott je-

len lenni az Óbudai Pik-
niken, ám a jeles nap al-
kalmából üzent az óbuda-
iaknak. „Az óbudai polgá-
rok lelkesedése, a kerüle-
tükért érzett felelősség és 
tenni akarás nélkül még 
ez a kerület is – különle-
ges adottságai ellenére is 
– csak egy városrész lenne 
a többi közül. Hisz egy vá-
rost nem csak a múltja, az 
épített és természeti örök-
sége teszi élhetővé és sze-
rethetővé, hanem az ott 
élők, akik törődnek a kör-
nyezetükkel és egymás-
sal. Ilyen jelképes alakja 
volt a kerületnek Balázs 
Lajos, aki a Ganz Ifjúsági 
Műhely létrehozójaként a 
’80-as évektől kezdve ha-
láláig a kerületi gyereke-
kért munkálkodott, és aki-
nek a most átadásra kerü-
lő díj őrzi nevét. Elisme-
réssel tapasztalom, hogy a 
családokért, az idősekért, 
az ifjúságért egész évben 
fáradhatatlanul munkál-
kodó szervezetek a kultú-
ra, nevelés, oktatás, egész-
ségügy, sport terén – hogy 
csak a legjelentősebbeket 
említsem – napi feladataik 
mellett komoly hangsúlyt 
fordítanak arra is, hogy a 
helyiek ne csak lakóként, 
hanem közösségként, egy-

mást segítve éljék meg a 
kerületben a mindenna-
pokat vagy töltsék együtt 
az ünnepeket, ünnepeljék 
együtt sikereiket.”

Fontos szerepük 
van a civil 

szervezeteknek
Az ünnep megnyitóján 

Bús Balázs polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket: 
- Függetlenül attól, hogy 
karitatív, sport, szabadidős 
vagy épp környezetvédel-
mi ügyekre fókuszálnak, 
mindannyian fontos sze-
repet töltenek be az óbu-
dai közösségépítő munká-
ban. Őket tekinthetjük a 
szubszidiaritás sarokköve-
inek, hisz a helyi társada-

lom közvetlen szükségle-
teire, problémáira elsőként 
ők igyekeznek válaszokat 
adni. Éppen ezért tekint-
hető természetesnek, hogy 
az anyagi lehetőségekhez 
mérten támogatjuk őket. 

A polgármester hang-
súlyozta, hogy a partne-
ri kapcsolatnak van egy 
jól körülhatárolt szabály-
rendszere, amelyet egy 
Márai idézettel szemlélte-
tett : „S mint ahogy csak 
az egyféle vércsoporthoz 
tartozó emberek tudnak 
egymásnak a veszély pil-

lanataiban segíteni, mikor 
vérüket adják embertár-
suknak, kinek rokon a vér-
képlete, úgy a lélek is ak-
kor tud csak segíteni egy 
másik léleknek, ha nem 
„másféle”, ha szemlélete, 
meggyőződésnél is titko-
sabb valósága hasonló” - 
írja Márai Sándor. 

- Az együttműködés, az 
egymásért és a közös cé-
lokért való fáradozás alap-
feltétele egy ki nem mon-
dott, de mindkét fél által 
megélt azonosságérzés. 
Annak elismerése, hogy 
a fontos ügyekben nincs 
köztük alapvető nézetelté-
rés – foglalta össze mon-
dandója lényegét Bús Ba-
lázs majd hozzátette, ez 
érvényes a civil szerveze-
tek és az önkormányzat 
kapcsolatában is. Beszé-
de végén köszönetet mon-
dott az idei Piknik fő hely-
színét biztosító Római-
fürdő SE vezetőinek, Fe-
hér Ágnesnek és Rátkai 
Jánosnak, valamint a Ró-
mai Sportegyesület elnö-
kének, Gyepes Lajosnak 
szervező munkájukért, de 
valamennyi civil szerve-
zet munkájáról, tettrekész-
ségéről elismeréssel szólt.

Otthontalan 
kisállatokat 

látnak el
A Piknik napján adták 

át a Balázs Lajos Óbudai 
Civil Díjat. Az idei év ki-

tüntetettje az Elveszett 
Állatok Gyógyító, Ellá-
tó, Elhelyező Alapítvány, 
amely magas színvonalú 
állatvédelmi, környezet-
védelmi és oktatási tevé-
kenysége elismeréseként 
részesült a kitüntetésben. 
Az elismerést a szervezet 
elnöke, dr. Varga József 
állatorvos vette át. 

A 2004-ben alakult El-
veszett Állatok Gyógyí-
tó, Ellátó, Elhelyező Ala-
pítvány elhivatott mun-
katársai egészségmegőr-
ző és betegségmegelőző, 
gyógyító rehabilitációs te-
vékenységet végeznek el-
hagyott vagy egyébként 
– akár a gazdája szociális 
helyzete miatt – rászoru-
ló kisállatoknak. Emellett 
közérdekű állategészség-
ügyi feladatokat is ellát-
nak, ideértve egyebek mel-
lett a kisállatok nyilvántar-
tását, a kötelező védőoltás 
beadását, járványmegelő-
ző ellátását is. A gyógyító 
tevékenység mellett befo-
gadják és elhelyezik az ott-
hontalan állatokat is. 

Az alapítvány 2004 ok-
tóberében Magyarorszá-
gon egy eddig egyedülál-
ló programot indított el az 
óvodások és általános is-
kolák tanulóinak oktatása, 
ismeretei bővítése érdeké-
ben. A gyermekek oktatása 
során nagy hangsúlyt fek-
tetnek a hobbi- és társálla-

Az Elveszett Állatok Alapítvány az év civil díjasa

Ismét összehozta az óbudaiakat a piknik

Szilágyi Zsolt ezredparancsnok, Bús Balázs polgármester 
és dr. Varga József állatorvos a római-parti ünnepségen

A Rómaifürdő SE Nánási úti vízitelepe adott otthont a Duna-parti pikniknek. A nap telepébresztővel indult fúvósok és mazsorettek közreműködésével

Folytatás a 3. oldalon

Fotók: Zumpf András
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A nap folyamán az óbudai-
ak kilenc helyszínen élhet-

ték át a közösségi programok-
ból adódó élményeket. A Ró-
mai-parton látogatható hajók-
kal és kipróbálható evezősök-
kel várták a résztvevőket, amel-
lett hogy főzőverseny, civil sát-
rak, kézműves foglalkozások és 
sportprogramok színesítették a 
napot. 

Békásmegyer-Ófalun, a Szent 
József Házban számos gyermek-
program és a Szent Margit Ren-
delőintézet munkatársai jóvoltá-
ból egészségügyi szűréseken is 
részt vehettek a látogatók, és a 

közösségi kert, valamint a Tün-
dérkert is nyitva állt. 

A Táborhegyen és Solymár-
völgyben, mint ahogy több más 
helyszínen is, a szüreté és az eh-
hez kapcsolódó tevékenységeké 
volt a főszerep. 

A Mészkő parkiak játékos ve-
télkedőkkel, sportversenyekkel 
készültek, hogy feledhetetlen él-
ményt nyújtsanak az óbudaiaknak. 

Csillaghegyen a néphagyo-
mányok köré csoportosították a 
programokat, melyek a közös-
ségi házban a Kretens Együttes 
rock koncertjével zárultak. 

Közösségi programok kilenc helyszínen

tok helyes tartásának és az állat-
védelmi törvény idevágó rendel-
kezéseinek megismertetésére, va-
lamint a környezetvédelemre.

Polgármesteri dicséret
a hadihajós ezrednek
A Magyar Honvédség 1. Hon-

véd Tűzszerész és Hadihajós 
Ezrede polgármesteri dicséret-
ben részesült. Az ezred idén ün-

nepli megalakulásának 170. év-
fordulóját. A honvédek évek óta 
hagyományosan részt vesznek 
az óbudai civil napon. Az ér-
deklődők ekkor tekinthetik meg 
az Óbuda nevet viselő AM ha-
jót is, míg a parton kiállítás for-
májában a tűzszerészek munká-
jával ismerkedhetnek meg a lá-
togatók. Az ezred parancsnoka, 
Szilágyi Zsolt vette át az évfor-
dulós kitüntetést. Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 2. oldalról

Fotó: Lovas Albert Fotó: Lovas Albert

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András

Fotó: Zumpf András
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Folytatás a 3. oldalról
Az Óbuda-Hegyvidé-

ki Szent háromság Plé-
bánia-templomban a 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat, a „Braun-
hax ler” Egyesület és a 
plébánia szervezte a pik-
niket. A közös ebéd után 
a templomban nemzeti-
ségi kórustalálkozót ren-
deztek. Ezt követően a 
Vörösvári úton feldíszí-
tett lovaskocsis szüre-

ti felvonuláson vehettek 
részt az érdeklődők. Az 
eseményt fúvószenekar 
kísérte. A német nyel-
vű szentmisét dr. Cser-
háti Ferenc püspök ce-
lebrálta a templomban, 
ahol a Braunhaxler Dal-
kör a Schubert misét ad-
ta elő, Ötvös Csilla ope-
raénekesnő az Ave Ma-
riát énekelte. A napot es-
te batyus szüreti svábbál 
zárta a templomkertben.

Végül, de nem utolsó-
sorban a Magyar Hospi-
ce Alapítvány a gyógyít-
hatatlan betegek életvégi 
méltóságának megőrzésé-
ért közös nárciszültetésre 
invitálták a városrészben 
élőket a Kenyeres utcai 
Budapest Hospice Házba.

A békási közösségi 
kert is éppen ezen a na-
pon ünnepelte alapításá-
nak 5. évét. Ebből az al-
kalomból a kertgazdák 

bográcsozással ünnepel-
tek és felidézték az el-
múlt évek történéseit.

A piknik és civil nap 
sikere ékes bizonyítéka 

az önkormányzat vezeté-
se törekvései megvalósu-
lásának, amelyet jelmon-
data is fémjelez: Óbuda – 
közösséget építünk.

Szüret Almás Pite Fesztivállal
A csillaghegyi reformátusok minden év szeptember-
ében tartják a gyülekezeti termekben és a templom 
udvarán a szüreti játszóházat. Eredetileg csak egy 
őszi kreatív délutánnak indult, de rövidesen kibővült 
szüreti látványossággal: szőlődarálással, préselés-
sel és természetesen a must jókedvű ivásával. Az 
idei alkalom - amely csatlakozott a szeptember 29-
ei Óbudai Piknikhez - délután kiegészült az Almás 
Pite Fesztivállal. A kicsit fellengzős elnevezés az al-
más pite sütők versenyét, és az összes sütemény jó-
kedvvel történő elfogyasztását jelenti. A legtöbb ne-
vező a hölgyek közül került ki, de az utóbbi két évben 
férfiak által sütött pite lett a győztes. A programot a 
szürethez kapcsolódó népi játékok és énekek zárták.

az 2-4. oldalt összeállította Klug Miklós

Fotó: Zumpf András

Fotó: Zumpf András

Fotó: Zumpf András
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Lapzártakor érkezett: Or-
bán Viktor miniszterelnök, 
a Fidesz elnöke felkérte 
Tarlós Istvánt, hogy a 2019-
es önkormányzati választá-
son induljon el a főpolgár-
mesteri tisztségért – jelen-
tette be a kormányfő októ-
ber 10-én, miután a Város-
házán tárgyalt a főpolgár-
mesterrel.

Orbán Viktor a Tar-
lós Istvánnal kö-

zösen tartott sajtótájé-
koztatón hangsúlyoz-
ta: a kormány számá-
ra magyar szempontból 
fontosabb város nem lé-
tezik, mint Budapest, 
amely a budapestiek ott-
hona, de egyben a nemzet fővárosa is. A 
mostani megbeszélésen egy 60 tételből ál-
ló listát mutatott be, mint annak bizonyí-
tékát, hogy a kormány elkötelezett a fővá-
ros fejlesztése mellett. A megvalósult beru-
házások közül megemlítette például a vá-
rosligeti műjégpálya és a Nemzeti Lovar-
da rekonstrukcióját, a Budai Vigadó, a Da-
gály, a Zeneakadémia és a Gül Baba türbé-
je felújítását, valamint a Korányi-projektet. 
A folyamatban lévő ügyek közül kiemelte a 
budai Várnegyed, továbbá a Fiumei úti sír-
kert és a Salgótarjáni úti zsidó temető fel-
újítását, az Operaház megújítását, és a ter-
vek szerint megépítendő új atlétikai stadi-
ont. A megvalósult beruházások összértéke 
mintegy 288 milliárd forint, a folyamatban 
lévő fejlesztéseké több mint 600 milliárd 
forint, amelyben nincsenek benne a közle-
kedési beruházások, utóbbiak 700 milliárd 
forintot meghaladó tételt tesznek ki.  Azt 
is megjegyezte, hogy a kormány több mint 
217 milliárd forintnyi adósságot vállalt át a 
fővárosi önkormányzattól.

- Mindannyiunknak az az érdeke, hogy 
Budapest visszanyerje régi fényét, Magyar-
ország csak akkor lehet komoly ország, ha 
a fővárosa is komoly dolgokra vállalkozik – 
fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy 
Budapest a Kárpát-medence természetes 
kulturális és gazdasági központja is. A kor-
mányfő azt mondta, a kormány azt szeretné, 
ha Budapestnek nemcsak nemzeti, hanem 
közép-európai kisugárzása is lenne. Hang-
súlyozta, hogy Budapestből „közép-euró-
pai erőközpontot” szeretnének építeni, a cé-
lok eléréséhez pedig nélkülözhetetlen „egy 
erős, magabiztos és közkedvelt főpolgár-
mester”. A kormány mellett a fideszes kerü-
leti polgármesterek is így gondolják, ezért 
Orbán Viktor – mint mondta – ma felkérte 
Tarlós Istvánt, hogy induljon el ismét a kö-
vetkező önkormányzati választáson a főpol-
gármesteri tisztségért. A miniszterelnök ki-
tért rá, hogy Tarlós Istvánnak szigorú meg-
kötései voltak, ezek közül a legfontosabb 

a Budapesti Közfejlesztési Tanács létreho-
zása, amiről mai ülésén dönt a kormány. A 
kormányfő hozzátette, hogy a tanácsot a fő-
polgármesterrel közösen, társelnökségben 
fogják vezetni, és közösen fogják építeni, 
fejleszteni Budapestet, ebből a szempont-
ból pedig nem 4-5 éves ciklusban gondol-
kodnak, hanem hosszabb távra, 2030-ig te-
kintenek. Tudatta egyúttal, hogy a 3-as met-
ró felújításához szükséges több tízmilliárd 
forintos összegről is meg tudtak állapodni.

Tarlós István a sajtótájékoztatón emlékez-
tetett rá, hogy az újraindulása kapcsán hó-
napok óta tartanak a találgatások, mint fo-
galmazott, nincs értelme vitába szállni „el-
lenzéki vágyakat erősíteni hivatott teóriák-
kal”. Hangsúlyozta: nem követelt semmit, 
de jelentős megkötöttségeket (és nem fel-
tételeket) fogalmazott meg a folytatáshoz. 
- Egyáltalán nem volt ebben semmi zsarolá-
si szándék, egyszerűen tudtam, hogy bizo-
nyos dolgok hiányában képtelen lettem vol-
na folytatni. Az életkorom nem az egyetlen 
tényező volt, ami ebben szerepet játszott. 
Egyébként az ellenzéki szimpatizánsoknak 
szeretném megjegyezni, ha az általuk ajná-
rozott 88 éves Soros György dédelgethet 
kéretlen nemzetközi terveket, akkor 70 éve-
sen miért ne lehetnének valakinek progresz-
szív tervei egy várossal a saját hazájában? 
– fogalmazott. Hozzátette: e megkötöttsé-
gekkel várakozásai ellenére nyitott kapukat 
döngetett. Ráadásul mivel a kormány és a 
miniszterelnök értékrendjének alapelveivel 
(az illegális migráció kezelése, nemeztálla-
miság és nemzetállamok szövetsége, ahogy 
az EU jogelődjének alapító atyái egykor 
megálmodták, a klasszikus európai kultúra, 
a családmodell, a családpolitika) Tarlós Ist-
ván mélységesen egyetért, a miniszterelnök 
felkérésére elvállalta a jelölést és a 2019-es 
választáson való részvételt.

A főpolgármester elmondta, hogy súlyos 
belső küzdelem után hozta meg a döntést. 
Emlékeztetett rá, hogy közel 30 éve vezető 
várospolitikus Budapesten, ebben a pozíci-

óban pedig az ember gyak-
ran nem a saját életét éli. 
Hangsúlyozta, hogy Bu-
dapesten főpolgármester-
ségének eddigi 8 éve alatt 
botrány, félrecsúszás nem 
volt, „tehát nyugodtan el-
mehettem volna, de más 
tényezők is közrejátszot-
tak, sok mindent elkezd-
tünk, részben a kormány-
nyal együttműködve, nem 
jó érzés lenne ezeket fél-
behagyni, nem akarok úgy 
járni, mint Demszky Gá-
bor a 4-es metróval” – je-
gyezte meg.

Kiemelte, hogy a kor-
mánnyal a súrlódások el-
lenére eddig is volt együtt-
működésük, amelynek lát-

szanak az eredményei, elég a külföldi fel-
méréseket megnézni. - Sok mindent elvé-
geztünk, amit korábban mások nem – tet-
te hozzá. Döntését az is befolyásolta, hogy 
a kormánnyal és a Fidesz meghatározó sze-
mélyiségeivel nagyon kedvezően alakultak 
az együttműködés feltételei.

- Én most sok mindent megszereztem és 
megtartottam a városnak, a miniszterelnök 
támogatott ebben – jelentette ki a főpolgár-
mester, ide értve a közvetlen főpolgármes-
ter-választást, az egykori Közmunkák Ta-
nácsára hasonlító Közfejlesztések Taná-
csa megalakulását, a 3-as metró befejezésé-
hez szükséges források megteremtését, azt, 
hogy a fővárosi közszolgáltató cégek to-
vábbra is a fővárosnál maradnak. Mindeze-
ket részletesen a miniszterelnök és a főpol-
gármester közötti megállapodás tartalmaz-
za, amelyet november 17-én fognak aláírni. 
Tarlós István alapvető feltételnek nevezte a 
munka folytatásához a megállapodás követ-
kezetes betartását, mindenki részéről. - A 
megállapodás az év minden napján megál-
lapodás – jegyezte meg, kérdésre válaszol-
va hozzátéve, hogy a ciklus végigvitelének 
is az a feltétele, hogy a megállapodást vére-
sen komolyan vegyék.

Budapest általános fejlesztését – a fővá-
ros kompetenciáját és illetékességét figye-
lembe véve – vele következetesen együtt-
működve kell elősegíteni, ennek tere és fó-
ruma lesz a most megalakuló Budapesti 
Közfejlesztések Tanácsa, ahol a fővárosnak 
érdemi beleszólása lesz Budapest jövőjének 
alakításába – tette hozzá.

Hozzáfűzte: a most tető alá hozott meg-
állapodást kormányrendeletek, határozatok 
hatályba lépésekor aláírásával garantálja a 
miniszterelnök. - Én azt tudom garantál-
ni, hogy megvédem, amit most megszerez-
tünk a városnak, és konzekvenssé teszem 
az együttműködést a kormánnyal minden 
olyan nagyszabású fejlesztési munkában, 
amit elkezdtünk, elkezdünk – nyomatéko-
sította.                                    Forrás: budapest.hu

Tarlós István újra indul a főpolgármesteri posztért
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Amit egy mammográfiai 
szűrésről tudni kell!

A mammográfiai szűrést ismerjük, hiszen 
egy adott kor felett minden második év-
ben részt veszünk rajta (szervezett szűrés 
45 éves kortól, 40 év fölött mammográfiás 
szűrés ajánlott).
De mi történik, ha visszahívnak? Kell fél-
nünk tőle? Mikor vesznek mintát? Tényleg 
„annyira” fáj, mint ahogy sokan emlegetik?
A jól ismert mammográfiai szűrésen mihelyt 
belépünk az ajtón, a röntgenasszisztens fo-
gad minket. Megtapintja a melleket és meg-
kérdezi, hogy van-e panaszunk és előfor-
dult-e már a családban daganatos meg-
betegedés, azon belül is elsősorban emlő-
rák. Ezután négy felvételt készítenek rólunk. 
A mammográfia felvételeit két szakképzett 
radiológus egymástól függetlenül értékeli, 
és ha valami elváltozást látnak, vagy vala-
mi nem egészen világos, akkor visszahívják 
a vizsgált személyt. A visszahívott nők 80 
százalékánál csak valamilyen jelentéktelen 
elváltozást kell tisztázni, és az újabb alapo-
sabb vizsgálat után már mehetnek is haza, 
hogy csak a legközelebb esedékes szűrő-
vizsgálaton jelenjenek meg újra.
A visszahíváskor orvos fogad minket és biz-
tos, ami biztos kiegészítő mammográfiás fel-

vételeket készítenek és általában ultrahan-
gos vizsgálatot is végeznek. Előfordulhat, 
hogy további kiegészítő vizsgálatok is szük-
ségesek a diagnózis megállapításához, ezért 
a gyanús elváltozásokból mintát vesznek.
Mintavétel. Tényleg fáj?
A mintavétel kétféle módon, vékony vagy 
vastagabb tűvel történhet, de Magyaror-
szágon leggyakrabban a vékony tűvel vég-
zik. A vékony tűnél egy pici kellemetlenség-
gel járhat a vizsgálat, de érzéstelenítéssel 
még ezen is igyekszenek enyhíteni. Ekkor 
egy vékony tű segítségével kis tűszúrást ej-
tenek, így lehetővé válik, hogy a kérdéses 
területről sejtmintát ve-
gyenek, amit további 
vizsgálatra küldenek. A 
sejtmintából megállapít-
ható az, hogy jó- vagy 
rossz-indulatú elválto-
zásról van szó. Vastag 
tűs vizsgálatnál helyi 
érzéstelenítés követő-
en, picike bőrmetszést 
ejtenek a bőrön, majd 
egy egy mm átmérőjű 
tű segítségével a kér-
déses területről szövet-
mintát vesznek ki továb-

bi vizsgálat céljából. A szövetminta vizsgá-
latának köszönhetően bővebb képet kapha-
tunk az elváltozásról. A vékony és vastag 
tűs vizsgálat során is a kivett mintát szövet-
tani elemzésre küldik, ahonnan néhány hé-
ten belül megtudhatjuk, hogy mi az ered-
mény. 
Azt azonban jó, ha tudjuk, még, ha a leg-
rosszabbat, a rosszindulatú daganatot is 
igazolták a vizsgálatok: a mammográfiá-
nak köszönhetően hamarabb kiderült a do-
log, hiszen így a gyógyulás esélye jóval na-
gyobb!

Forrás: http://www.egeszseg.hu/cikk/a-mammografia-utan

Idén 14. alkalommal rendez-
te Óbuda-Békásmegyer Vé-
dőnői Szolgálata az Óbudai 
Kisgyermekes Családok 
Egészségnapját szeptem-
ber 28-án az Óbudai Kultu-
rális Központban. 

Komoly vita folyik 
arról, hogy a gyer-

mekvállalás mennyire 
tekinthető közügynek, 
van-e, és ha igen, mi-
lyen tekintetben van sze-
repe az államnak, illet-
ve az önkormányzatnak 
– mondta bevezetőjében 
Bús Balázs polgármes-
ter az esemény megnyi-
tóján. Hozzátette: - Az 
Óbudai Kisgyermekes 
Családok Egészségnap-
ján arra kell vetni egy 
pillantást, hogy mi az, 
ami helyi szinten adható 
a kismamáknak, annak 
érdekében, hogy a lehető 
legbensőségesebb kap-
csolatban maradhassa-
nak a kisbabájukkal, és 
biztonságban nevelhes-
sék őket a születést kö-
vető években. 

A polgármester kap-
csolódási pontként ki-
emelte az Óbudai Kul-
turális Központ prog-
ramjait és az Óbuda-
Békásmegyer Védő-
női Szolgálata munká-

ját. Előbbi lehetőséget te-
remt arra, hogy a kisba-
bák nevelése, gondozása 
ne okozzon az anyukák 
számára életállapotbe-
li izolációt, míg utóbbi, a 
védőnőkkel való szoros, 
rendszeres és közvetlen 
kapcsolat nagy segítség 
az első években. Az óbu-
dai közösség tagjai szá-
mára a gyermekek vál-
lalása befektetés a jövő-
be, ezért az önkormány-
zat támogat a bölcsődé-

től, a civil kezdeménye-
zéseken át a kerületi fel-
adatvállalásokig minden 
olyan erőfeszítést, mely 
azt üzeni az itt élőknek, 
hogy Óbuda a családok 
és a kisgyermeket neve-
lők szempontjaira figye-
lő, komfortos városrész 
kíván lenni.

A polgármester Eöt-
vös Károly soraival zár-
ta beszédét, mely szerint: 
A csecsemőben akkor tá-
mad a lélek, mikor nevet-

ni kezd, s az öregben és 
nyavalyásban akkor mú-
lik el a lélek, amikor már 
nem tud többé nevetni.

Fontos az 
anyatejes táplálás

Az esemény ünnepi 
megnyitóján beszédet 
mondott dr. Harsányi 
Kornélia kerületi tiszti-
főorvos is, aki az anya-
tejes táplálás fontosságá-
ról beszélt. Schadek-Bíró 
Éva, a Védőnői Szolgálat 

vezetője és Bús Balázs 
polgármester köszöntöt-
te azokat a kerületi édes-
anyákat, akik anyatejet 
adtak le a Heim Pál Kór-
ház Anyatejgyűjtő Állo-
mására. Közülük a három 
gyermeket nevelő Csesz-
lai-Zsupanek Orsolya ad-
ta a legtöbb anyatejet. 

Tovább vándorolt 
a bölcső

Új lakójára talált a Há-
rom Királyfi, Három Ki-
rálylány Mozgalom óbu-
dai csoportján keresztül 
Óbuda vándorbölcsője 
is, melyet Erdeiné Csep-
regi Erzsébet, a csoport 
vezetője és a polgármes-
ter adott át. 

A bölcső második la-
kója a hathetes Kiss Jú-
lia. Azon túl, hogy a böl-
cső újabb és újabb babá-
kat ringathat majd, jelké-
pe annak, hogy a gyer-
mekvállalás közös ügy. 

Az egészségnap szá-
mos tartalmas progra-
mot, bemutatót, ingye-
nes szűrővizsgálatot és 
tanácsadást kínált az ér-
deklődőknek idén is.

„A csecsemőben akkor támad a lélek, amikor nevetni kezd”

Kisgyermekesek egészségnapja

Fotó: Antal István
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Húsz évvel ezelőtt, 1998-ban a bé-
kásmegyeri lakótelepen céltalanul 
csellengő gyerekek előtt nyitotta 
meg első játszóterét a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat. A Játszva 
megelőzni program évfordulója al-
kalmából tartott konferenciát a 
szervezet a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban szeptember 20-án. 

A Gyűrű utcában kialakított 
játszótér abban különbö-

zött a többitől, hogy személyzet 
is tartozott hozzá – tehát volt fe-
lelős gazdája, aki ügyelt a házi-
rendre, a tisztaságra, és persze 
arra, hogy a betérő gyermekek 
és felnőttek számára programo-
kat kínáljon. A kísérleti program 
sikere nyomán a következő évek-
ben további hat máltai játszóteret 
nyitott a III. kerületben a Szere-
tetszolgálat, majd a minta vidéki 
nagyvárosokban is elterjedt. 

A Játszva megelőzni program 
húszéves fennállására emlékez-
ve a szeretetszolgálat szakmai 
konferencián összegezte két év-
tized tapasztalatait. A tanácsko-
záson dr. Gallóné Nagy Judit, a 
polgármesteri hivatal szociális 
főosztályának vezetője arról be-

szélt, hogy a máltai játszóterek 
két évtizede képesek megvalósí-
tani kitűzött céljukat, hogy „be-
hívják” a körülöttük élő családo-
kat. Az önkormányzat jelentős 
anyagi támogatással is elisme-
ri a gyerekek és kamaszok kör-
ében végzett munka eredménye-
it, a kerületben hét helyszínen 
működnek máltai játszóterek.

Vecsei Miklós, a Szeretetszolgá-
lat alelnöke úgy fogalmazott: - A 
különlegességét a folyamatos je-

lenlét adta. A gyermekek ugyanis 
a legtöbb esetben nem játszanak 
felnőtt nélkül. A játszótér ugyan-
akkor a felnőtteket is „megfog-
ta”, hiszen az első években nem 
voltak dolgozói, csak önkéntesei. 
A szülők pontosan tudták, ha hét-

végén is be szeretnének jönni, ak-
kor nekik is ügyeletet kell vállal-
niuk, máskülönben zárva lesz a 
játszótér. De részt vállaltak a ta-
karításban, hólapátolásban, kerí-
tésfestésben is. Sajátjuknak érez-
ték a játszóteret, ami hatalmas kö-
zösségformáló erőnek bizonyult.

Győri-Dani Lajos, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat ügyve-
zető alelnöke a két évtizeddel 
korábbi indulásról azt mondta: 
egyszerű problémákra kerestek 
egyszerű válaszokat, a szemé-
lyes tapasztalataik alapján, így 
jött létre az első máltai játszó-
tér. Felelevenítette, hogy amikor 
a második játszótér sikere után 
egyszerre több hasonló hely lé-
tesítésére kaptak felkérést, ak-
kor kezdték összeírni a máltai 
játszóterek sajátosságait és jel-
lemzőit, hogy egységes gyakor-
lat alakuljon ki – így indulhatott 
el az intézménnyé válás felé ez a 
különleges gyakorlat.

A Gyűrű utcában nyílt 20 éve az első máltai játszótér

Párkapcsolati csoport
Az Óbudai Családi Tanácsadó október közepétől csoportot in-
dít azon nők és férfiak számára, akik elnyomva, csapdában ér-
zik magukat párkapcsolatukban vagy egyéb családi, baráti, ne-
tán munkahelyi kapcsolatukban, ám mindeddig, többszöri próbál-
kozásiak ellenére sem sikerült elérniük, hogy a másik fél teljesít-
se kérésüket, vagy értékelje áldozatkész hozzáállásukat.  
A csoport rendszeres látogatása és nehézségeik kölcsönös meg-
osztása révén újfajta érdekérvényesítő módszerekkel ismerked-
hetnek meg a résztvevők, melyek a számukra tartós előnyöket ho-
zó döntésekhez segíthetik őket kapcsolataik jelenét és jövőjét il-
letően.
A csoportokat heti rendszerességgel szerdánként 13.30-15 órá-
ig, 3-10 fő részvételével tartják védett, bizalmat és biztonságot 
adó környezetben, tapasztalt szakember vezetésével. Az első al-
kalmat október 26-ra tervezzük. A foglalkozásokat Pincz Adri-
enn mentálhigiénés tanácsadó tarja.
A foglalkozások nyitottak, indulás után is lehet jelentkezni, de elő-
zetes jelentkezés szükséges - az első alkalmat tekintve október 
15-ig a 06-1-250-1964-es telefonszámon, vagy a pincz.adrienn@
kszki.obuda.hu e-mal címre. 
Részvételi szándékát kérik, jelezze családgondozójának, vagy a 
fent említett elérhetőségek egyikén. A részvétel ingyenes. 

Stresszkezelő-Életerő csoport
Október közepétől 10 alkalmas problémamegoldó, stresszkezelő  
csoport indul az Óbudai Családi Tanácsadóban, heti rendsze-
rességgel, alkalmanként másfél órában.
A foglalkozásokat keddenként 14-15.30 óráig tartják, 3-10 fő 
részvételével védett, bizalmat és biztonságot adó környezetben, 
tapasztalt szakember vezetésével. Az első alkalmat október 26-
ra tervezik. Az ingyenes foglalkozásokat Pincz Adrienn mentálhi-
giénés tanácsadó tartja. 
A foglalkozások nyitottak, indulás után is lehet jelentkezni, de elő-
zetes jelentkezés szükséges - az első alkalmat tekintve október 
15-ig a 06-1-250-1964-es telefonszámon, vagy a pincz.adrienn@
kszki.obuda.hu e-mal címre. 
Részvételi szándékát kérik jelezze családgondozójának, vagy  a 
fent említett elérhetőségek egyikén. 

Fotó: Antal István
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Az Átlátszó Blogon az önkormányzat Római-
partra meghirdetett közösségi tervezéséről 
valótlanságokat tényként közlő cikk jelent 
meg, melyet Becker András jegyez. Az újság-
író kérdésfeltevés, illetve az önkormányzat 
megkeresése helyett azonnal olyan állításokat 
fogalmazott meg, amelyek köszönő viszony-
ban sincsenek a valósággal, viszont kiválóan 
alkalmasak a közvélemény szándékos félreve-
zetésére. Bús Balázs polgármester jogi úton 
helyreigazítást kér.

Becker András újságíró „Saját civil 
szervezetet gründol az önkormányzat 

a Római-parton, és »közösségi tervezést« 
indít” címmel írt vitriolos hangvételű cik-
ket, mely az atlatszo.hu oldalon szeptember 
17-én jelent meg. 

Ebben úgy fogalmaz: „Közösségi terve-
zéssel fog kialakulni a Római-part arcula-
ta – már ha hihetünk a III. kerületi önkor-
mányzat kampányának. Sajnos azonban 
nemcsak az eddigi csúnya taktikázás utal 
arra, hogy a kerület vezetése megint az idő-
húzásra játszik: a mostani feltételek alapján 
ugyanis a »közösség« »tervei« semmilyen 
relevanciával nem bírnak a lényeget, a Ró-
mai sorsát meghatározó gát nyomvonalát, 
vagy akárcsak a part használati funkcióit il-
letően. Ráadásul az önkormányzat csend-
ben életre hívta a maga »civil« szervezetét, 
amelyik nyilván ugyanolyan joggal nyilvá-

nít majd véleményt, mint a közhatalomtól 
független civilek.”

A továbbiakban, a római-parti közössé-
gi tervezéssel és a Közösségi és Turiszti-
kai Egyesület a Római-partért civil szerve-
zet megalakulásával kapcsolatban lényegé-
ben azt írta, hogy az egész „civilbevonás” 
inkább PR-akciónak tűnik, mintsem való-
di közösségi tervezésnek. Az újságíró tá-
jékozatlanságáról ad tanúbizonyságot, mi-
vel a helyi civil társadalom bevonása csak 
a folyamat egy eleme. Az önkormányzat 
vezetésének felfogása szerint a lényeg va-
lamennyi érintett szereplő megszólítása. A 
római-parti közösségi tervezésben (a más 
helyszíneken már korábban lezajlott eljárá-
sokhoz hasonlóan) itt is egyeztetnek a helyi 
civil szervezetekkel, az ingatlantulajdono-
sokkal, bérlőkkel, sportegyesületekkel, la-
kosokkal. Azaz, bevonják az érintetteket a 
párbeszéd folyamatába. 

Ki nincs tisztában 
a fogalmakkal?

A cikk írója kifogásolja írásában, hogy 
a közösségi tervezésben az érintettek vé-
leményét „az építési szabályzatról” és nem 
a „rendezési tervről” kérdezik meg, ami 
pedig az állítása szerint nagyobb hatású 
a part jövője szempontjából. Nincs tisztá-
ban azzal, hogy a Római jövőbeni arcula-
tát épp a rendezési terv határozhatná meg, 

ennek révén korlátozhatná például az ön-
kormányzat a nagy állami tulajdonban lé-
vő telkek lakóparkká alakítását és segít-
hetné a közösségi funkciók bővülését. Ha 
fogalma lenne az összefüggésekről, ak-
kor nem állítana olyanokat, hogy egy sza-
bályozási terv kialakítása ne lenne fontos 
egy terület jövője szempontjából. Az álta-
la említett rendezési terv sem épülhet más-
ra, mint a szabályozási tervre, ezért a pár-
beszéden alapuló közösségi tervezést sem 
lehet jelenleg másra irányítani, mint a sza-
bályozási terv tartalmára.

Kinek az érdeke?
Úgy fogalmaz: „A kerületnek nem-

hogy rendezési terve, de jövőképe, úgyne-
vezett víziója sincs arról, hogy milyen le-
gyen a Római”. Ismét egy valótlan állítás-
sal találkozunk, hiszen meg sem kérdez-
te az önkormányzat vezetését, szakembe-
reit. A szabályozási terv készítésére irányu-
ló közösségi tervezés azoknak fájhat a leg-
inkább, akik továbbra is szeretnék az üdü-
lőnek álcázott lakóépületek fejleszthetősé-
gét megtartani. Az ilyen beruházások lét-
rejöttét sokan a Nánási útra építendő gát-
tal kívánnák megakadályozni, de egyszer 
sem emelik fel a szavukat azért, hogy va-
lójában a terület övezeti besorolását kelle-
ne megváltoztatni. Ennek egyedüli eszköze 

Bárki, bármit leírhat következmények nélkül? 

Valótlanságok a Római-part ügyében

Folytatás a 11. oldalon
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pedig pont egy új szabályozási terv készíté-
se lehet. Éppen ezért aki a szabályozási terv 
építését el kívánja lehetetleníteni, az való-
jában nem tesz mást, mint az ingatlan spe-
kulánsok érdekét képviseli. A cikk írója az 
együttműködés alapját próbálja ellehetetle-
níteni. Az, hogy ilyen cikk „megszülethe-
tett”, egyértelmű bizonyítéka annak: sokak-
nak fájó, hogy végre valódi párbeszéd in-
dult az érintettek bevonásával a Római-part 
jövőjéről. Ha figyelemmel kísérte volna az 
önkormányzat korábbi állásfoglalásait és 
megszólalásait, akkor világossá válhatott 
volna előtte: Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata kiemelt törekvése az, hogy meg-
akadályozza a lakófunkció bővülését, a kö-
zösségi tervezés folyamatát sikerre vigye és 
a Római-part hosszú távú fenntartható, re-
kreációs, sport- és turisztikai célú fejlődé-
sét biztosítsa.

Valaki(k) nem érdekelt(ek) 
a párbeszédben

A cikkben az is szerepel, hogy az önkor-
mányzat „látványosan nem vesz tudomást a 
civilek által kidolgozott koncepcióról”. Ez 
sem igaz. A gát nyomvonalával kapcsolat-
ban megfogalmazott „civil” vélemények is 
egy álláspontot tükröznek. A közösségi ter-
vezésnek pont az a lényege, hogy abba ezek 
is megfelelően becsatornázhatók és kép-
viselhetők. Felmerül a kérdés: talán ezzel 
kapcsolatban is pont az a probléma, hogy 
egyesek valójában nem is érdekeltek a va-
lódi párbeszédben csak a felelőtlen politikai 
célzatú hangulatkeltésben? 

Ki nem kérdez meg kit?
Az újságíró valótlanságokat állít a Kö-

zösségi és Turisztikai Egyesület a Római-
partért megalakulásával kapcsolatban is. 
Véleménye szerint az egyesület munkájá-
ban csak az önkormányzat szakmailag ille-
tékes cégei vesznek részt. Elferdítve a té-
nyeket, olyan félrevezető véleményt fogal-

maz meg az egyesülettel kapcsolatban, ami 
egyértelmű prekoncepcióról árulkodik az 
írásával kapcsolatban. A Közösségi és Tu-
risztikai Egyesület a Római-partért civil 
szervezetet az Óbudai Turisztikai Egyesület 
mintájára alapította az önkormányzat. Ez 
az évek óta működő szerveződés helyi civil 
és szakmai képviselőket, önkormányzati és 
gazdasági érdekelteket tömörít azzal a cél-
lal, hogy a kerület turisztikai vonzerejét nö-
velje. A Római-part az aktív szabadidős le-
hetőségek mellett komoly gasztronómiai és 
szórakoztató szerepet tölt be a fővárosban. 
A kerület, ezen belül a Római-part a helyi 
közösségnek, illetve a turizmus és sportol-
ni vágyók számára való vonzóvá tétele, kö-
zösségi és turisztikai funkcióinak erősítése 
és további bővítése érdekében célszerű volt 
egy lokális turisztikai egyesületet alapítani. 
Az önkormányzat tehát nem tett mást, mint 
egyik alapító tagként szerepet vállalt ennek 
létrehozásában. Valótlan állításaival ellen-
tétben az egyesület munkájában nem csak 
az önkormányzat szakmailag illetékes cé-
gei, hanem valódi helyi civil és sportszer-
vezetek is részt vesznek. Erről szintén lát-
ványosan nem tesz említést a cikk írója.

Kérdéseink az „Átlátszó újságírónak”

Tisztelt Becker András úr!
A „Saját civil szervezetet gründol az ön-

kormányzat a Római-parton, és „közössé-
gi tervezést” indít” című, az atlatszo.hu ol-
dalon szeptember 17-én megjelent cikkével 
kapcsolatban szeretnénk feltenni önnek né-
hány kérdést.

• Az ön által tényként leírt kérdésekben 
megkérdezte-e az önkormányzat vezetését? 

• Utánanézett-e a cikk írása előtt, hogy mi 
a különbség szabályozási terv és rendezési 
terv között? 

• Mivel támasztaná alá azt az állítását, 
hogy az önkormányzat ál civil szervezetet 
„gründol”? 

• Mire alapozza azt az állítását, hogy a 

Közösségi és Turisztikai Egyesület a Ró-
mai-partért civil szervezet munkájában 
csak az önkormányzat szervezetei vesznek 
részt? 

• Utánakérdezett, hányan fogalmazták 
meg a véleményüket a Rómaira meghirde-
tett közösségi tervezés programban?

• Utánajárt-e annak, hogy az önkormány-
zat vezetése az elmúlt két évben a közterüle-
teket érintő beruházásokról kikéri a lakosok 
véleményét, közösségi tervezés révén alakít-
ja a projekteket? 

• Mivel indokolja, hogy Bús Balázs pol-
gármester helyreigazítási kérelméről még 
csak szót sem ejtett az Atlatszo.hu?

Becker András, az Átlátszó Blog újság-
írója kérdéseinkre lapunk nyomdába adásá-
ig nem válaszolt.

„Mi lehet a szerző szándéka?”
Bús Balázs levélben fordult Becker And-

rás publicistához, melyben cáfolta valótlan 
állításait és válaszokat adott - a publicista 
hol tájékozatlanságáról, hol pedig vélhető 
rossz szándékáról, a valódi párbeszédben 
való esetleges ellenérdekeltségéről tanús-
kodó - állításaira, aki a közvéleményt telje-
sen félrevezető cikket jelentetett meg a Ró-
mai-parti közösségi tervezés kapcsán. 

A polgármester úgy fogalmazott: „A stí-
lus, amit Ön gyakorol, az a közösségi vé-
leménynyilvánítás lehető leggyalázatosabb 
formája, amely valójában semmibe veszi 
azokat az embereket, akiknek látszólag az 
érdekében fejti ki a gondolatait. Kérdésfel-
tevés, illetve az önkormányzat megkeresése 
helyett azonnal olyan állításokat fogalmaz 
meg, amelyek köszönőviszonyban sincse-
nek a valósággal, viszont kiválóan alkalma-
sak a közvélemény szándékos félrevezeté-
sére. Nagyon kártékony magatartás ez, mert 
az Ön által minden valóságalap és előzetes 
tényfeltárási kísérlet nélkül írottak kiváló-
an alkalmasak arra, hogy a Római-part kö-
rül elmúlt időszakban kialakult felfokozott 
indulatokat tovább gerjesszék és tönkrete-
gyék azt a megkezdett párbeszédet és biza-
lomépítést, amelyet Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata és a helyi civil közössé-
gek, illetve más érdekeltek elkezdtek. A ha-
mis állításai meglátásom szerint nem is irá-
nyulnak másra, mint a 2018 nyarán indult, 
a Római-part jövőjéről szóló közösségi ter-
vezésnek az ellehetetlenítésére. Bús Balázs 
hozzátette: - Bízunk benne, hogy a közvéle-
mény a tényekre támaszkodik, amikor véle-
ményt formál és reméljük, hogy a jövőben 
nem születnek olyan cikkek az önkormány-
zattal kapcsolatban, amelyek kapcsán meg 
sem keresnek bennünket az újságírók.” 

(Az Átlátszó cikkét, valóságtartalma el-
lenőrzése nélkül a hvg.hu felelős szerkesz-
tője is átvette, így esetükben jogi úton tör-
ténő helyreigazítási kérelemmel él.) Az Át-
latszó Blogon azóta sem jelent meg Bús 
Balázs polgármester helyreigazítási kérel-
me. Értesülésünk szerint, ezért jogi útra te-
reli az ügyet.

Óbuda Újság
Szerkesztősége

Folytatás a 10. oldalról
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Az Óbudai Társaskörben 
kettős jubileumot ünnepel-
tek október 1-jén, stílszerű-
en a zene világnapján: a kul-
túrát terjesztő és teremtő in-
tézmény jelenlegi felállásá-
nak 30. és a ház fennállásá-
nak 200. évfordulóját. 

A telt házas esemé-
nyen Harsányi Má-

ria igazgatónő elmondta, 
hogy két éve készültek a 
dupla évfordulóra, ami 
nem csupán az ünnepi 
műsor összeállításából 
állt: limitált darabszámú 
kötet készült „Emlék és 
emlékezet - Három évti-
zed egy kétszáz éves ház-
ban” címmel. 

- Nemcsak a zene vi-
lágnapját és az évadnyi-
tót ünnepeljük, hanem az 
Óbudai Társaskör har-
mincadik születésnap-
ját és épületünk kétszáz 
éves évfordulóját, mind-
ezt a Kulturális Örökség 
Európai Évének részeként 
- fejtette ki, majd méltat-
ta többek közt Korompay 
Katalin építész munká-
ját, akinek köszönhetően 
a ház elnyerte mai formá-
ját, melyért Ybl-díjat ka-
pott. Az igazgatónő kö-

szönetét fejezte ki Meré-
nyi Juditnak, az Óbudai 
Társaskör korábbi igazga-
tójának és helyettesének, 
Wéber Évának, valamint 
minden munkatársának, 
akiknek köszönhető az in-
tézmény sikeres működé-
se. Emellett hangsúlyozta 
az önkormányzat vezetése 
támogatásának jelentősé-
gét: Tarlós István volt és 
Bús Balázs jelenlegi pol-
gármester segítségét. 

Professzionalizmus, 
emberléptékűség
Az esten Ráckevei An-

na színművész olvasta 
fel a Társaskörhöz kötődő 
művészek, közéleti sze-
mélyiségek rövid ünne-
pi köszöntőjét. A kötetbe 
írt levelében Bús Balázs 
polgármester úgy fogal-
mazott: - Az Óbudai Tár-
saskör értékközvetítő fel-
adatvállalása sosem ötlet-
szerű elképzeléseken ala-
pult; ezt a gyakorlatot az 
1988-ban rangos művé-
szekből és kiváló szerve-
zőkből összeállt közösség 
alapozta meg. Merényi 
Judit komoly tapasztala-
tokkal rendelkező művé-
szeti előadóként, 1977-

es igazgatói kinevezése-
kor már a kultúra jó ér-
telemben vett megszál-
lottjaként vezette az in-
tézményt (akkori nevén 
Frankel Leó Művelődési 
Házat). A stafétabotot tő-
le átvevő Harsányi Mária 
a minőségi szempontok-
ból nem engedve alakítot-
ta ki a ma ismert koncep-
ciót, így 30 év folyama-
tos építkezése révén mára 
a kerület határain mesz-
sze túlmutató ismertsé-
get és elismertséget vív-
tak ki az Óbudai Társas-

kör számára. Számunkra 
ez az a hely, amely igazán 
kedves élményeket idéz. 
Mert növekedése és pro-
fesszionalizmusa mellett 
is emberléptékű maradt. 

Termet neveztek 
el Till Ottóról
Harsányi Mária el-

mondta, hogy az ünnepi 
esten az Óbudai Társas-
kör nagytermét Till Ottó-
ról nevezik el, az egykori 
karnagy, zenetanár és is-
kolaigazgató, az Óbudai 
Kamarazenekar alapító-

ja, Óbuda-Békásmegyer 
Díszpolgára tiszteletére. 
Az esten koncertet adott 
az Anima Musicae Kama-
razenekar, az Óbudai Ka-
marazenekar, a Budapes-
ti Vonósok, a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar, a Buda-
pest Ragtime Band és a 
Kék Duna Koncert-Sza-
lonzenekar. Az ünnepen 
olyan nívós előadást pre-
zentáltak, hogy a közön-
ség mindegyik zenekart 
– és a Társaskör munka-
társait is – vastapssal ju-
talmazta.                Sz. Cs.

Kettős jubileum a kultúra óbudai fellegvárában

A kiállítás két varsói galéria 
– az Apteka Sztuki és a Le 
Guern Gallery – és az Eser-
nyős Galéria együttműködé-
sének eredményeként szü-
letett. Kortárs lengyel alko-
tók művei érkeztek a Fő téri 
kiállítóhelyre, hogy egyfajta 
keresztmetszetet nyújtsa-
nak a mai lengyel képzőmű-
vészetről, elsősorban a fes-
tészet, a grafika és a szobrá-
szat progresszív irányairól.

A „Born to hang – 
Lebegésre teremt-

ve” című tárlat az óbudai 
Esernyős Galéria szer-
vezésében a Visegrad 
Contemporary kulturá-
lis fesztivál keretében 
az Art Market Budapest 
2018 kísérőeseménye. A 
megnyitót október 9-én a 
két lengyel kurátor, Ka-

tarzyna Haber-Pultorak 
(Apteka Sztuki) és Agata 
Smoczynska (Le Guern) 
tartotta.

A fiatalabb és idősebb 
generációt képviselő len-
gyel művészek mind-
annyian komoly művé-

szi háttérrel rendelkez-
nek, egyaránt jellem-
ző munkáikra a kísérle-
tezés és a kreatív, erede-

ti látásmód. A festők - To-
masz Ciecierski, Mag-
da Fokt, Dariusz Korol, 
Robert Jaworski, Pawel 
Matyszewski, Irmina Stas 
- az absztrakt művésze-
ti irányvonalat képvise-
lik, csakúgy, mint Kama 
Jackowska grafikusmű-
vész. Elzbieta Banecka, 
Wojciech Tylbor-Kubra-
kiewicz műveire pedig in-
kább a figuratív kifejezés-
mód jellemző. (Cím: Fő 
tér 2., www.esernyos.hu)

Kortárs lengyel képzőművészet
Lebegésre teremtve az Esernyős Galériában

Táncos lábúak 
jelentkezzenek!
Az Europeade Nem-
zet közi Táncfesztivá-
lon Óbu dát évek óta 
képviselő Braunhax-
ler senior tánc csoport 
tagjai közé vár hölgye-
ket és urakat. (Érdek-
lődni Pappné Windt 
Zsuzsannánál lehet, 
tel.: 06-30-866-6458.

Fotó: Antal István
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Beszélgetés Merényi Judit-
tal és Harsányi Máriával, az 
Óbudai Társaskör volt és je-
lenlegi igazgatójával erről a 
különleges intézményről, 
mely megőrizte az évszáza-
dokat, és idén ünnepli 30 
éves születésnapját a 200 
éves épületben.

- Mikor kezdtetek Óbu-
dán dolgozni, mire emlé-
keztek ebből az időszakból?

MJ: - 1970 decemberé-
ben léptem át az akkori 
Frankel Leó Művelődé-
si Ház küszöbét, bár ak-
kor a küszöb nem itt volt, 
ahol most, hanem szem-
ben a Krúdy-házzal. Egy 
rendes békebeli, külvá-
rosi kultúrda volt omla-
dozó falakkal. Apám a 
Keszthelyi Művelődé-
si Házat vezette, én mel-
lette dolgoztam mielőtt 
Óbudára jöttem, általa is-
mertem meg kiváló mű-
vészeket, akik a Frankel-
hez is kötődtek, például 
Till Ottót, aki az Óbudai 
Kamarazenekart vezette 
itt vagy akár Varga Ká-
rolyt, aki az Ifjú Zeneba-
rátok Klubját hozta létre 
ugyanitt. 

HM: - Az én első kü-
szöböm átlépése 1982 
áprilisában volt a Zi chy-
kastélyban. Mert amíg 
a ház felújítása zajlott 
1978-tól 1988-ig, ad-
dig a Zichy-kastélyban 
működtünk, és én ekkor 
csatlakoztam Judit csa-
patához. Korompay Ka-
talin építész a felújítás 
során az eredeti 200 év-
vel ezelőtti klasszicis-
ta stílusban épült foga-
dó és kávéház épületét 
rekonstruálta. A feltárá-
sok során aztán kiderült, 
hogy az épület története 
egyidős Óbudáéval, hi-
szen már a római korban 
is lakott volt ez a telek.

- A felújítás után egy-
ből tudtátok, hogy mi fog 
történni a házban?

MJ: - A ház építésze-
ti minősége meghatároz-
ta a tevékenységi formát, 
az épület pedig nagyszerű 
lehetőségekkel rendelke-
zik. Még a Zichy-kasté-
lyos években létrejött egy 

zenei bázisintézmény, ze-
nekarok csatlakoztak hoz-
zánk, például a Budapes-
ti Vonósok, a Budapest 
Ragtime Band, 1989-től 
a Liszt Ferenc Kamaraze-
nekar is, talán az ő ideke-
rülésükkor dőlt el, hogy 
a magas kultúra e terüle-
tén maradunk. Az volt a 
célom, hogy a Társaskört 
elemeljük a művelődési 
ház fogalmától, ez a ház 
más, varázsa van, kötőd-
nek ide az emberek. Egy 
szép épület, ami megőr-
zött valamit a régi Óbu-
dából, és a program, ami 
benne van, illeszkedik eh-
hez, hozzásimul, többlet-
minőséget ad. 

HM: - A dolgok mesés 
alakulása jól végigkövet-
hető a ház történetén, hisz 

szinte egyedülálló 130 
éves kávéházi korszakról 
és 62 éves művelődési há-
zi történetről beszélünk. 
Ezért is szép, hogy ez a 
kettős születésnap a Kul-
turális Örökség Európai 
Évére esik, és az október 
1-jei ünnepi házimuzsika 
estünk ennek a program-
sorozatnak a része lett. Az 
is különlegesség, hogy 
1967 óta ennek az intéz-
ménynek három igaz-
gatója volt, Filkorn Fe-
renc, majd Merényi Judit 
1976-tól 2008-ig, és azóta 
én – ez sem mindennapi, 
de itt van az Óbudai Ka-
marazenekar, akik 64 éve 
léteznek és koncerteznek. 
Szóval erős alapokra le-
hetett építkezni a ház ki-
találásakor.

- Ilyen történetben a 
mindenkori kerületi ve-
zetésnek is fontos szerepe 
van. Jól gondolom?

MJ: - A ragaszkodás-
nak, alakulásnak Óbuda 
is oka, mert ebben a ke-
rületben sosem kérdője-
lezték meg a ház tevé-
kenységét, a III. kerüle-
ti vezetőség, hívják azt 
tanácsnak, önkormány-
zatnak, mindig odafi-
gyelt a Társaskörre. Két 
főnököm volt Kiss Imre 
és Tarlós István. Mind-
egyik vezető ismerte a 
ház vivő erejét, és Bús 
Balázsnak, a jelenle-
gi polgármesternek kö-
szönhető, hogy az elmúlt 
időben szintet lépett a 
kulturális élet a kerületi 
feladatok között. 

HM: - Az én főnököm 
pedig 10 éve Bús Balázs 
polgármester úr. Igen 
szerencsésnek mondha-
tom magam, hogy ez így 
alakult. Sok szép történet 
ér itt egybe, és csúcsoso-
dik ki most ebben a 30 és 
200 éves évfordulóban…

- Mária, 10 éve te veze-
ted a házat, mi változott, 
mit változtattál? 

HM: - Most, hogy az 
évforduló kapcsán még 
jobban rálátok a múltra, 
az erősödik meg bennem, 
hogy a múlt kötelez. Sú-
lya van – pozitív értelem-
ben. Nagy változtatásokat 
vétek lenne tenni, mi már 
megteremtettük az arcu-
latunkat, és ezt kell évről 
évre megújítva megőriz-
ni, a ránk bízott értéket 
naprakészen tartani, hogy 
megtartsuk a törzsközön-
séget, és hogy mindig jöj-
jenek új emberek, akik 
megszeretik a Társaskört.

MJ: - A naprakészség 
azt jeleni, hogy mindig 
kitalál valami olyasmit, 
ami ráépül a hagyomány-
ra, és mindig ad valami 
többletet is. 

- Mivel készültek a 30 
éves évfordulóra? 

HM: - 1988. október 
1-jén indítottuk útjára az 
első évadunkat. Azóta is 
a zene világnapja az évad-
kezdés napja. Ahogy már 
említettem egy ünnepi 
házimuzsika keretében a 
házhoz kötődő zenekarok 
közreműködésével ünne-
peltünk. Ajándékot min-
denki kapott, a ház, a mű-
vészek, a közönség is.

(Forrás: Óbudai Tár-
saskör)

A múlt kötelez – 30 éve egy 200 éves házban
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Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata az Emberi Erő-
források Minisztériumával együttműködve, 
nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hall-
gatók számára a 2018/2019. tanév máso-
dik és a 2019/2020. tanév első félévére vo-
natkozóan (BURSA-2019A), illetve a felső-
oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fia-
talok számára. (BURSA-2019B)
a pályázati benyújtásának határideje: 
2018. november 6.
Az „a” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű hallga-
tók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali ta-
gozatos), alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező alapképzésben, osztat-
lan képzésben vagy felsőfokú, illetve felső-
oktatási szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendel-

kező, hátrányos szociális helyzetű (a 
2018/2019-es tanévben utolsó éves, érett-
ségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfo-
kú diplomával nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, 
akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézményben teljes idejű nap-
pali tagozatos alapképzésben kívánnak 
részt venni.

A pályázat kötelező mellékletei
„A” típusú pályázat esetén: eredeti hallgatói 
jogviszony-igazolás.
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi net-
tó jövedelméről. (A pályázat benyújtását 
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 
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 feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Ügyfélszolgálati Irodáján kell 
benyújtani a kötelező mellékletekkel együtt. 
Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.
nyitvatartás:
Hétfő 8-18 óráig
Kedd 8-18 óráig
szerda 8-18 óráig
Csütörtök 8-18 óráig
Péntek 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 és kulturális osztályán 
kapható a 437-8614-es telefonszámon 
(Szathuryné Ruszthi Nóra).

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Gazdag és változatos idő-
szakot tudhatnak maguk 
mögött az óbudai bölcsődé-
sek. A szeptember főleg az 
ismerkedéssel, a bölcsőde-
kóstolgatókkal telt, de akad-
tak egyéb programok is.

- Közel 500 új gyerek 
iratkozott be a 11 bölcső-
dénkbe - mondja Tárno-
ki Erzsébet, az Óbudai 
Egyesített Bölcsődék ve-
zetője. - Természetesen 
ez egy igen izgalmas idő-
szak, hiszen ez az első al-
kalom, amikor a kicsik 
elszakadnak az anyuká-
tól, apukától, és egy egé-
szen új közegbe kerül-
nek. Ahol kezdetben min-
den nagyon új, idegen, és 
a mi dolgunk éppen az, 
hogy megszerettessük 
velük az új helyzetet. Ép-
pen ezért nagyon tapinta-
tosan, odafigyelve fogad-
juk a gyermekeket - teszi 
hozzá.

Szeptemberben több fi-
gyelemre méltó program 
volt a kerület bölcsődéi-
ben: az Óbudai Egyesí-
tett Bölcsődék Csillag-
hegyi Makovecz Bölcső-
déjében szüreti mustra, a 
Medgyessy Bölcsődében 
és a Szél Bölcsődében 
szőlőkóstolgatás várta a 
kicsiket. De az igazi nagy 
élmény a Makovecz Böl-

csődébe járó gyerekeket 
fogadta: szeptember 11-
én az Észak-Budai Ka-
tasztrófavédelmi Kiren-
deltség tűzoltói tartottak 
helyismereti gyakorlatot.

- Látni kellett volna azo-
kat a csillogó tekinteteket, 
a boldog gyermek arco-
kat. A program után a böl-
csődések szinte elárasztot-
ták a nagy piros autót és 
minden zugát megszáll-
ták - mondja mosolyogva 
a bölcsőde vezetője, Kál-
vinné Török Judit. 

- Nagyon fontos szá-
munkra, hogy a szülő-

ket is bevonjuk a közös 
bölcsődei munkába - ve-
szi át a szót Tárnoki Er-
zsébet intézményvezető. 
- Minden évben megren-
dezik Óbudán, az Óbu-
dai Kulturális Központ-
ban az egészségnapot, 
melyen idén is részt vet-
tünk. Ezúttal a bölcsődei 
alapellátásról, a külön-
böző bölcsődei szolgál-
tatásokról tájékoztattuk a 
kisgyermekes családokat, 
interaktív jásztócsoportot 
rögtönözve.

Természetesen dolgozó-
ink szakmai továbbképzé-

sére is odafigyelünk - teszi 
hozzá. - Október 4-én pél-
dául különlegesen érdekes 
előadást tartottak munka-
társainknak a BHRG (Bu-
dapesti Hidroterápiás Re-
habilitációs Gimnaszti-
ka Alapítvány) szakem-
berei. Az önkormányzat-
tal együttműködő terápiás 

civil szervezet terapeutái 
az éretlen idegrendszerű 
gyermekekről, és az autiz-
mus spektrumzavar korai 
gyanújeleiről adtak rövid 
ismertetőt. 50 kisgyermek-
nevelő kollégánk vett részt 
a képzésen, mivel bölcső-
déinkben mi is integrálunk 
eltérő fejlődésű kisgyer-
mekeket. A fejlesztésük is 
nálunk történik, a III. ke-
rületi Pedagógiai Szak-
szolgálattal együttműköd-
ve - hangsúlyozta az intéz-
ményvezető.

A 6. éve folyó zenei fej-
lődésgondozás is rendkí-
vül népszerű a kerületben, 
melynek keretében a Ke-
rek zenekar jár bölcsődé-
ről bölcsődére, és zenével, 
rigmusokkal, csujogatók-
kal, mozgásokkal fűszere-
zett tánccal, dallal mozgat-
ja meg az apróságok tagja-
it. Az időpontok a https://
obudaibolcsodek.hu/elo-
nepzene-a-bolcsodeben/ 
honlapon elérhetők.

Őszi programok a bölcsődékben

• Októberben sem fognak unatkozni a kerületi bölcső-
dések, hiszen ebben a hónapban van az állatok világ-
napja, amit több intézményben is megünnepelnek, de 
lesz töknap és termések napja is, amire szintén lát-
ványos foglalkozásokkal készülnek. Mindemellett ter-
mészetesen folytatódik a beszoktatás a bölcsődékbe, 
a kisgyermekek első közösségébe. 
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Óbudai sziréna

Baleset miatt le kel-
lett zárni a Slachta 

Margit rakpart Árpád 
híd és Margit híd kö-
zötti szakaszát. Öt sze-

mélyautó ütközött ösz-
sze, négy jármű ron-
gálódott meg. Két idős 
embert – egy nőt és egy 
férfit – a tűzoltók sza-
badítottak ki a roncsok-
ból. Rajtuk kívül továb-
bi egy ember megsérült. 
A rommá tört autók kö-
zül az egyik a kerék-
párútra és a falnak csa-
pódott, egy biciklistát 

is elsodorva. A mentők 
összesen három sérül-

tet vittek helyszíni ellá-
tást követően kórházba. 

Ketten súlyosabban sé-
rültek. 

Gyalogost 
gázoltak 

a Bécsi úton
Eddig tisztázatlan körül-
mények között autó gá-
zolt gyalogost a Bécsi út 
405. szám előtt október 
1-jén. Az érintett útvona-
lat teljes szélességében 
lezárták, a forgalom 
rendőri irányítás mellett 
haladt és torlódás ala-
kult ki. Szemtanúk sze-
rint egy kislány volt a 
baleset elszenvedője. 
Állapotáról nem adtak 
tájékoztatást a sajtónak. 

Tagokat toboroz 
a polgárőrség 

Cselekvőképes, bün-
tetlen előéletű, Óbuda-
Békásmegyer közrend-
jéért és közbiztonsá-
gáért térítés nélkül ten-
ni akaró felnőtt  lako-
sok jelentkezését vár-
ja tagjai sorába a Buda-
pest III. kerületi Polgár-
őr Egyesület. Bővebb 
felvilágosítás a polgar-
or.obuda@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 
06(30)621-6088-as te-
lefonszámon.

Elhullott állatok 
bejelentése

Az állati tetemek elszállí-
tására vonatkozó igényt 
Csikós Viktória Fruzsi-
nának lehet bejelente-
ni április 1-jétől napon-
ta 0-24 óra között az 06-
70-539-3220-as (tele-
fonszám változás!) te-
lefonszámon. Emellett 
a bejelentések a segito-
angyalok@segitoan-
gyalok.hu e-mail címen 
is megtehetők.

Tömegbaleset a rakpartonÖt autó és egy kerékpáros ütközött Óbudán a Slachta Mar-
git rakparton szeptember 28-án délután. Két idős embert – 
egy nőt és egy férfit – a tűzoltók szabadítottak ki a roncsok-
ból. A balesethez három mentőegységet, köztük rohamko-
csit is riasztottak.

Szerkesztőségünkbe egy 
Csillaghegyen élő család-
apa küldött felkavaró leve-
let, melyben részletesen le-
írja, hogy feleségével haza-
felé tartva, egyik nap késő 
este mit tapasztaltak a 
Szent endrei úton. Csak a 
szerencsén múlt, hogy nem 
lett bajuk. Emlékezetes az a 
tragédia, amely két fiatal 
életét követelte tavaly már-
ciusban, egy felelőtlen au-
tós hibája miatt. 

Olvasónk, dr. N. G. 
Á. arról számolt be, 

hogy csillaghegyi ottho-

nukból éjjelente eddig is 
rendszeresen hallották, 
ahogy a 11-es úton gyor-
suló autók bőgetik a mo-
tort, de szeptember 28-án 
22.15 és 22.30 óra között, 
amikor feleségével, ko-
csival hazafelé mentek, 
személyes tapasztalatot 
is szereztek egy illegá-
lis autóversenyzésről. Az 
aquincumi Auchan és az 
aquincumi gyalogos fe-
lüljáró között, Szentend-
re felé elég nagy forga-
lomnál, autójuk mögött a 
semmiből, hirtelen meg-
jelent egy sötét BMW és 

egy fehér Porsche, meg –
ahogy írta – talán egy Su-
baru (utóbbi kipufogó-
ja kékesen világított), va-
lamint pár másik kocsi, 
amelyek a forgalom 60-
70 kilométer/órás tempó-
jához képest érzése sze-
rint legalább kétszeres se-
bességgel haladtak. Ezek 
a „versenyzők” közöttük 
cikáztak, a Porsche tőlük 
talán 20-40 centire ha-
ladt el. Még alig ocsúdott 
fel ebből, amikor hátul-
ról egy BMW-s levillog-
ta és pár másik kocsival 
együtt csatlakozott a töb-

biekhez. Az egész gyor-
san történt, körülbelül 6-
8 autó lehetett a csapat-
ban. 

Mint olvasónk írja, so-
kat gondolkozott éjjel 
az eset után. Másféléves 
kisfiuk felesége szüleinél 
volt éppen. Óhatatlanul 
az járt a fejében, hogy-
ha beléjük jött volna egy 
olyan felelőtlen „ver-
senyző” – aki a valóság 
és egy számítógépes já-
ték megkülönböztetésére 
képtelen – és ők ott ma-
radnak, akkor a fiuk szü-
lők nélkül nő fel.

Továbbra sem állnak le a Szentendrei úti „autóversenyzők”

A hűvös idő beálltá-
val ál gázművesek 

- feltehetően nem jószán-
dékú egyének - csenget-
nek be a lakásokba „gáz-
ellenőrzés” űrüggyel. Ne 
engedjük be őket, a köz-
szolgáltató cégek mindig 
előre értesítik a lakókat!

Előfordulhat, hogy az 
ál gázművesek csak egy 
előzetes felmérést végez-
nek a lakásban tartózko-
dás kifigyelésére, és ha 
mégis otthon vannak, ak-
kor egy új időpontot meg-
adva távoznak. Ellenke-
ző esetben azonnal „sza-
bad a pálya” a betörésre. 
A Gázművek (hivatalosan 

a Nemzeti Közművek - 
NKM) mindenféle előze-
tes műveletet a lépcsőhá-
zakban kifüggesztve leg-
alább három nappal előre 
közzétesz. Igazolvány fel-
mutatásával, vészhelyzet-

re hivatkozva sem akar-
nak a valódi szakembe-
rek bemenni a lakások-
ba. Ne engedjünk a nyo-
másgyakorlásnak, hogy 
miért vagyunk bizalmat-
lanok, hanem (ajtónyitás 

nélkül udvariasan kérjünk 
várakozást) és hívjuk fel a 
Gázműveket a budapes-
ti „drótos” 474-9999-es 
számon, vagy akár ugyan-
ezt a számot, a 06-20-as, 
a 06-30-as vagy a 06-70-
es előválasztással. Itt biz-
tos megerősítik a fals ürü-
gyet. Ez idő alatt pedig a 
gyanús egyének egészen 
biztosan el is távoznak. 

Az ügyben olvasónktól 
kapott levelet továbbítot-
tuk a III. kerületi Rendőr-
kapitányságra. Válaszuk-
ban azt írták: „A rendőrség 
minden esetben köszönet-
tel veszi a bejelentéseket, 
ami sohasem felesleges.”

Ál gázművesek mérik fel a terepet

Az oldalt összeállította 
Szeberényi Csilla
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Az Európalánta Egyesület 
folytatva sok éves munkáját 
a múlt tanévben is – és vár-
hatóan az ideiben is - szá-
mos III. kerületi óvodába jut-
tatta el a fenntartható gon-
dolatokat az ovisoknak. 

Tavaly a Cseresznye-
virág Művészet Óvo-

dában, a Cseresznyevirág 
Művészet Óvoda tagóvo-
dájában, a Gyermeksziget 
Montessori Óvodában, a 
Gyermeksziget Montes-
sori Óvoda Mosolygó tag-
óvodájában, valamint a 
Hunyadi utcai Óvodában 
és annak három tagóvo-
dájában láthatták a gyer-
mekek a Mimó és Csi-
pek a városban című báb-
előadást. A hosszútávú 
együttműködés keretében 
a bábelőadáson túl Öko-
mesekuckóval és az öko-
kalandok játéktár külön-
böző elemeinek játékos és 

interaktív használatával 
mélyítették el a kicsikben 
a zöld tudást. E mellett az 
óvónők munkáját támo-
gatva érzékenyítő előadást 
tartottak a környezetvéde-
lemmel és a komposztá-
lással kapcsolatban.

Mivel az óvodákban 
tartott foglalkozások 
mindig nagyon megmoz-
gatják a gyermekek kép-
zeletét, ezért tavaly kre-
atív pályázatot meg-
hirdettek az óvodások-
nak, akik lelkesen rajzol-

tak, színeztek, alkottak. 
A műveket a Kolosy té-
ri Civil Házban kiállítá-
son lehetett megtekinte-
ni, a legjobb alkotásokat 
díjazták. A programban 
részt vett a Cseresznye-
virág Művészeti Óvoda 

tagóvodájának Méhecs-
ke csoportja; díjazottként 
bábos meseösvény veze-
tést nyertek a Záporkert 
Meseösvényen. 

De nem csak óvodások 
ismerkedtek a fenntart-
hatóság fontosságával; a 
Föld Napjához kapcso-
lódóan az általános isko-
lásoknak szervezett egy-
hetes programon, a Bé-
kásmegyeri Közössé-
gi Házban megrendezett 
ÖKO7-en két napon is a 
Mityó RE-akciócsoport 
kézműves foglalkozásán 
vehettek részt az alsó ta-
gozatos gyerekek, ahol 
érdekes állatokat készít-
hettek hulladékokból. A 
helyszínen felállított óri-
ás társasjátékokon ke-
resztül megtanulhatták a 
helyes viselkedési mintá-
kat is Földünk védelmé-
vel kapcsolatban. 

Képzeld el Zöldben!

Népszerűek a zöld gondolatok Óbudán

Véget ér a parlagfű kaszálása
Előreláthatólag október 15-éig befejeződik a ka-
szálás és a közterületek parlagfű mentesítése.
Sokaknak okoz kellemetlen tüneteket a parlag-
fű, melynek irtására jogszabály is kötelezi a föld-
tulajdonosokat. Ennek eleget téve Óbuda-Békás-
megyer Közterület-felügyelete már korábban meg-
kezdte a parlagfű menetesítést. Emellett kaszálják 
a zöldfelületeket a kül- és belterületeken egyaránt. 
Első ütemben a gyomnövényektől szennyezettebb 
területek után a gyérebb növényzetű területeken is 
elvégzik a munkát. A kaszálás várható befejezésé-
nek időpontja a szerződött partner tájékoztatása 
szerint előreláthatólag október 15-e. 
Amennyiben konstruktív javaslatuk, észrevételük 
van a munkavégzéssel kapcsolatban, azt juttassák 
el az ugyfelszolgalat@obkf.hu e-mail címre!

Hogyan kezeljük a zöldhulladékot?
A kerti zöldhulladék kezelésének számos módja van. A 
szabályos megoldások: a komposztálás; FKF zöldhul-
ladék zsák; zöldhulladék lerakóba történő saját kezű 
szállítás; zöldhulladék konténer; zöldhulladék elszállítás.

A Folyondár utcában 
található Óbuda ta-

lán legnagyobb török 
mogyoró (Corylus co-
lurna) fasora. Itt sétálva 
örömmel láthatjuk, hogy 
már potyognak a járdá-
ra és az úttestre a ter-
mések. A magért bizony 
meg kell küzdeni, mert 
a gömbölyded, kemény 
terméscsoportokból csak 
nehezen lehet kipiszkál-
ni a kis mogyorókat. Ér-
demes azonban begyűj-
teni, mert íze hasonló a 
közönséges mogyoró ter-
méséhez. 

A Fekete-tenger kör-
nyékén már időszámítá-
sunk előtt ismerték ezt a 
fafajt; legfontosabb ter-
mőhelye ma is, mint 
ahogy neve is utal rá, Tö-
rökország. Európában ko-
rán elterjedt; Angliában 
az első termesztett növé-
nyek egyike volt. Napos 
és nedves talajokon érzi 
igazán jól magát. Fény- 
és melegigényes, a szá-
razságot, a gyenge talajo-
kat és a szennyezett, váro-
si levegőt jól tűri.

Magyarországon sza-
bályos kúp alakú, fölöt-

tébb díszes koronája mi-
att parkfának már egy-
két évszázada is ültették. 
Értékes díszfa. A ’80-as 
években a Gulácsy utcá-

ban mi is ültettünk török 
mogyorókat, ezek még 
ma is szép fasort alkot-
nak, természetesen ter-
mést is hoznak.        Z. A.

Beérett a török mogyoró

Fotó: Zumpf András
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A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfél-
szolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, 
pénztári órák hétfőnként: 15-17.30, szerdánként: 8.30-
12 és 13-16, csütörtökönként: 8.30-12 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthe-
tő a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy 
személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a meg-

ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytat-
ni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint 
csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon meg-
jelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel 
feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva ál-
ló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12 
órája) követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, 
azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 

12 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiségében, mely-
nek kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és vagyony-
nyilatkozat-kezelő bizottság az azt követő ülésén dönt.

A pályázati felhí-
vás teljes szöve-
ge felkerült 2018. 
október 5-től a 
www.obuda.hu és 
a www.ovzrt.hu 
honlapokra.

Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-

terület
(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki állapot Minimális bérleti
díj (Ft/hó)

Bánatpénz
(Ft)

Ágoston utca 14., földszinti, utcai üzlet/iroda 16918/3/A/310 58 víz, villany, távfűtés közepes 83.520,- 100.000,-
Berend utca 18., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/6/A/49 71 – leromlott 25.915,- 31.000,-
Berend utca 22., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/135 70 villany közepes 23.240,- 27.000,-
Berend utca 26., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 17.928,- 21.000,-
Bécsi út 88-92., földszinti, utcai üzlet 14729/2/B/171 88 víz, villany, gáz (fűtetlen) leromlott 172.656,- 207.000,-
Bécsi út 88-92., pinceszinti, lépcsőházi raktár 14729/2/B/171 58 villany leromlott 20.126,- 24.000,-
Bécsi út 291/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18847/8/A/2 46 villany közepes 12.282,- 14.000,-
Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/1 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-
Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-
Bogdáni út 20/A.,pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/11/A/19 59 villany közepes 19.470,- 23.000,-
Föld utca 51., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 20.130,- 24.000,-
Föld utca 57., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17040/0/A/29 40 villany közepes 14.640,- 17.568,-
Gyenes utca 13., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/20/A/29 122 villany leromlott 37.820,- 45.000,-
Hévízi út 9., III. lh., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/136 57 villany leromlott 15.675,- 18.000,-
Hunyadi utca 58-60., pinceszint, udvari raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 7.172,- 8.000,-
Kaszásdűlő utca 5-7., földszinti, utcai iroda/üzlet 18910/105/A/101 61 víz, villany, távfűtés közepes 82.960,- 99.000,-
Kórház utca 1., pinceszinti, udvari raktár 18267/16 /A/19 87 villany leromlott 25.491,- 30.000,-
Lajos utca 100.,földszinti, utcai üzlet 17801/2 28 víz, villany közepes 64.400,- 77.000,-
Lajos utca 104., földszinti, utcai raktár 17799/2 36 víz, villany leromlott 21.996,- 26.000,-
Lajos utca 104., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17799/2 52 – leromlott 14.300,- 17.000,-
Lajos utca 116., pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 30.690,- 36.000,-
Leányfalu utca 19., pinceszinti, lépcsőházi raktár 19388/0/A/15 32 villany leromlott 9.620,- 11.000,-
Lukács Gy. utca 3., földszinti, utcai üzlet 62321/41/A/309 39 víz, villany leromlott 40.911,- 49.000,-
Madzsar J. utca 33., pinceszinti, lépcsőházi raktár 65552/46/A/91 32 víz, villany leromlott 16.576,- 19.000,-
Meggyfa utca 19., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 48.205,- 57.000,.-
Pacsirtamező utca 13., földszinti, utcai üzlet 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 196.504,- 235.000,-
Pacsirtamező utca 20., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17618/0/A/51 178 – leromlott 49.840,- 59.000,-
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 15.950,- 19.000,-
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 25.850,- 31.000,-
Pacsirtamező utca 32., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17635/0/A/3 78 villany leromlott 21.450,- 25.000,-
Pacsirtamező utca 33., földszinti, utcai üzlet/iroda 17780/0/A/3 105 víz, villany, gáz közepes 177.870,- 213.000,-
Raktár utca 56., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18726/12/A/42 59 villany leromlott 16.225,- 19.000,-
San Marco utca 12-18/A., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17449/4/A/1 45 villany leromlott 13.725,- 16.000,-
San Marco utca 12-18/B., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17449/4/A/21 45 villany leromlott 13.725,- 16.000,-

Selyem utca 4., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 20.130,- 24.000,-
Selyemfonó utca 8., földszinti, utcai iroda 18910/77 /A/51 78 víz, villany, távfűtés leromlott 81.822,- 98.000,-
Szellő utca 2.,
földszinti, utcai iroda 18443/2/A/2   46 víz, villany, távfűtés közepes 66.240,- 79,.000,-

Szőlő utca 46., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany leromlott 16.600,- 19.000,-
Tímár utca 13/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 38.940,- 46.000,-
Tímár utca 15., pinceszinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen leromlott 23.375,- 28.000,-
Tímár utca 17/B-19., „B” lh., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17487/0/B/62 48 villany leromlott 22.896,- 27.000,-
Tímár utca 17/B-19., „E” lh., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 21.942,- 26.000,-
Tímár utca 17/B-19., „F” lh., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 22.896,- 27.000,-
Tímár utca 17/B-19., „H” lh., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17487/0/B/68 49 villany erősen leromlott 23.373,- 28.000,-

Tímár utca 26., pinceszinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen leromlott 131.399,- 157.000,-
Váradi utca 1-5., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18705/0/A/51 66 villany leromlott 18.150,- 21.000,-
Váradi utca 1-5., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18705/0/A/52 36 villany leromlott 10.980,- 13.000,-
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18659/0/A/105 47 villany közepes 17.202,- 20.000,-
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18659/0/A/108 64 villany közepes 21.120,- 25.000,-
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18659/0/A/109 59 villany közepes 19.470,- 23.000,-

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. 
kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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A római korban sem volt is-
meretlen a gyorsétterem fo-
galma. A legtöbb városban – 
így Aquincumban is – mű-
ködtek olyan kis kifőzdék, 
ahol napközben friss főtt 
ételhez (többnyire levesek, 
főzelékfélék, sült húsok), il-
letve sonkához, sajthoz, 
borhoz, kenyérhez lehetett 
jutni, relatíve olcsón. 

Ezeket a talponállókat 
latinul thermopoli-

umnak hívták, a név ab-
ból a melegen tartó pult-
ból származik, amelyek-
be hatalmas tárolóedé-
nyeket falaztak be, így 

tartva melegen az ételt. 
Ezekre a kifőzdékre 
nagy igény mutatkozott, 
hiszen sokaknak kony-
hájuk sem volt otthon, 
illetve a napi teendők és 
ügyintézések között csak 
így tudtak meleg ételhez 
jutni. Nem beszélve ar-
ról, hogy ezekben az ét-
termekben mindig friss 
volt az étel (folyama-
tosan főztek), így nem 
kellett tartani az ételek 

megromlásától sem. Az 
aquincumi polgárváros-
ban a már sokat emle-
getett piacépületben és 
a Szentendrei út egyko-
ri útvonala mentén álló 
boltsorban lehetett ilyen 
kifőzde. Aki ellátogat az 
Aquincumi Múzeumba, 
berendezve is láthat egy 
ilyen gyorséttermet – ír-
ja facebook bejegyzésé-
ben Láng Orsolya, a mú-
zeum igazgatója. 

„A nagy Aquincumi betörés 
1973” címmel új időszaki kiál-
lítás nyílt az Aquincumi Mú-
zeumban szeptember 28-án.

Ízelítőül: „A BRFK II/
I-2 Osztály lopás - be-

töréses - büntette miatt 
eljárást indított ismeret-
len tettes, vagy tettesek 
ellen, mert folyó hó 4-én 
19:00 h és 5-én 04:00 h 
közötti időben a Bp. III., 
Szentendrei út 139. sz. 
alatt a Budapesti Tör-
téneti Múzeum Aquin-
cum Múzeum kiállító te-
rébe – ablaküveg betörés 
módszerével betöréses 
lopást követett el és az 
üvegvitrinekből, ame-
lyeket szintén betört kü-

lönböző muzeális értékű 
bronz, ólom és elefánt-
csont tárgyakat lopott 
el.” (Részlet a Budapest 

Rendőrfőkapitányának 
szóló 1973. június 5-én 
este készült összefogla-
ló jelentésből.)

Orrunk alá a…; Borsdarálók 
Kirsteuer Ferenc gyűjtemé-
nyéből címmel nyílt időszaki 
kiállítás a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari 
Múzeumban október 10-én.

A citromfacsarók és 
termoszok után 

most megtalálták a bors-
darálókat a Kultea Galé-
ria kurátorai, akik a leg-
különösebb tárgyakról 
bizonyítják be évről év-
re, hogy képesek a hét-
köznapi design témakör-
ében a figyelmet felkelte-
ni. A só után legnépsze-
rűbb fűszerünket több-

nyire darált állapotában 
használjuk ételeink izésí-
tésére hosszú évszázadok 
óta; bizony az a legjobb, 
ha frissen daráljuk fel-
használás előtt. Na, ezért 
van szükség ezekre a da-
rálókra, és mivel sokszor 
az asztalon a helyük, ér-
telemszerűen kiemelten 
fontos a design szerepe. 
Éljünk vele…, és ne feled-
jük: kicsi a bors, de erős!

(A kiállítás - mely no-
vember 4-ig látogatható 
- a Design Hét Budapest 
programsorozat hivata-
los eseménye. Cím: Koro-
na tér 1.)

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. § alapján 
pályázatot hirdet a szent Margit Kórház - Budapest Betegszállítás betegszállító 
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. a munkavégzés helye: Budapest, 
1032 Budapest, Bécsi út 132. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint. Illetmény és 
juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltéte-
lek: 8 általános; büntetlen előélet. a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: részletes szakmai önéletrajz; végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másola-
tai; minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálás szempontjából fontosnak 
tart;  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén); hozzájá-
ruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre 
jogosult bizottság megismerheti. A munkakör betölthetőségének időpontja: a mun-
kakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. a pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. október 23. a pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak a Szent Margit Kórház - Budapest címére történő megküldésével (1032 Bu-
dapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 174/2018, valamint a munkakör megnevezését: betegszállító. Elekt-
ronikus úton az Ápolási Igazgatóság részére az apolasiigazgato@sztmargit.hu e-mail 
címen keresztül. a pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatásra 
– a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívás-
ra, akiket az elbírálásban résztvevők megfelelőnek ítélnek. a pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. október 30. 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/a. § alapján pályázatot hirdet a 
szent Margit Kórház - Budapest Központi Laboratóri-
um mosogató munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. a munkavégzés helye: Budapest, 1032 
Budapest, Bécsi út 132. a munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges feladatok: feladatok 
ellátása a munkaköri leírás szerint. Illetmény és juttatá-
sok: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: 8 általá-
nos; büntetlen előélet. a pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz; vég-
zettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai; minden 
olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálás szem-
pontjából fontosnak tart; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány (sikeres pályázat esetén); hozzájáruló nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogsza-
bályok szerint az erre jogosult bizottság megismerheti. a 
munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. a pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2018. október 23. a 
pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályá-
zatnak a Szent Margit Kórház - Budapest címére történő 
megküldésével (1032 Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 179/2018, valamint a munkakör megneve-
zését: mosogató. Elektronikus úton az Ápolási Igazgató-
ság részére az apolasiigazgato@sztmargit.hu e-mail címen 
keresztül. a pályázat elbírálásának módja, rendje: sze-
mélyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt 
pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket 
az elbírálásban résztvevők megfelelőnek ítélnek. a pályá-
zat elbírálásának határideje: 2018. október 30. 

Gyorséttermek a római korban

Egykori betörés Aquincumban

Borsdarálók

Fotó: Zumpf András
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Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Gergő, a 6. számú egyéni 
választókerület önkormányzati kép-
viselője minden hónap első hetében, 
szerdán 16.30-tól 17.30 óráig az 
MSZP III. kerületi irodájában: Mó-
kus utca 1-3. Tel.: 244-8036, bp03@
mszp.hu

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@le-
hetmas.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 
(Csobánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-
8036, bp03@mszp.hu. 
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

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 17-18 között, Bécsi úti Fidesz iroda, (Bécsi út 77-79.) 
  előzetes egyeztetés alapján a dnemetheva@gmail.com
  e-mail címen vagy a 20-200-0017-es telefonszámon
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: 437-8688
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. telefonon történő egyeztetés alapján 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
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Az egyre izmosodó III. kerü-
leti TVE atlétikai szakosz-
tály képzeletbeli zászlóját 
Fodor Nikolett tartja magas-
ban. A Csik Ferenc Gimnázi-
um sporttagozatos osztá-
lyának tanulója 17 éves kora 
ellenére már felnőttesen 
gondolkodik, tervez, határo-
zott célokkal halad az él-
sport lemondásokkal teli út-
ján, de már kész – és milyen 
merész! – elképzelése van a 
civil életéről is.

- Hogyan kezdődött, a 
sportágak közül miért az 
atlétika mellett döntöttél?

- Mivel anyukám at-
létika edző, gyerekko-
romtól sok időt töltöt-
tem az atlétikai pályá-
kon. Ahogy néztem a na-
gyokat, hogyan edzenek, 
versenyeznek, én is ked-
vet kaptam, eldöntöttem, 
hogy ebben a sportág-
ban fogok sikereket elér-
ni. Nyolcéves korom óta 
ég bennem a tűz, fárad-
hatatlanul kitartok akko-
ri döntésem mellett.

Hétpróbás lány
- Az iskola, vagy a csa-

lád szerepet játszott a vá-
lasztásban?

- Amikor eldöntöttem, 
hogy atléta leszek, az is-
kolai sportélet még nem 
volt elég motiváló, vi-
szont a családban minden 

az atlétika körül forgott, 
leginkább anyukám sze-
mélyes példája hatott rám.

- Atlétikán belül me-
lyek a kedvenc verseny-
számaid?

- Kezdettől fogva a ma-
gasugrást kedveltem a 
legjobban. A testmagas-
ságom sajnos nem mond-
ható ideálisnak, de én hi-
szem, hogy így is tudok 
majd nemzetközi szintű 
eredményeket elérni. Má-
sik kedvencem a hétpró-
ba. Tetszik benne, hogy 
sokoldalúan készülhetek, 
az edzések változatosak, 
itt már nem jelent akkora 
hátrányt a 169 centiméte-
res magasságom.

- Különleges helyzet-
ben vagy, hiszen az edződ 
egyben az anyukád is. 
Mindkét szerepben jól ki-
jöttök egymással?

- Igen, ez valóban kü-
lönleges helyzet, szeren-
csére ideálisnak mond-
ható a kapcsolatunk. Az 
edzéseken néha adódik 
ugyan kisebb ellentét, 
de a végén mindig belá-
tom, hogy neki van iga-
za. A hétköznapi életben 
sokkal szorosabb a kap-
csolatunk. Örülök, hogy 
ő az edzőm, hiszen min-
den sportpályán elért si-
ker dupla öröm, mert azt 
vele érem el, számomra 
ez nagy boldogság. De 

kudarc, vagy sérülés ese-
tén sincs világvége han-
gulatom, mert tudom, ott 
áll mellettem és segít.

Ifjúsági válogatott
- Melyik eddigi ered-

ményedre vagy a leg-
büszkébb?

- A tavalyi Zágrábban 
elért 175 centis magas-
ugró eredményre. Sajnos, 
ezt követte egy súlyos bo-
kasérülés, az operációt 
követő kilenc hónap ma-
ga volt a gyötrelem. Most 
újra egészséges vagyok, a 
válogatott tagjaként részt 
vehettem a Győrben ren-
dezett ifjúsági vb-n. 174 
centis eredményem ugyan 

csak a 17. helyre volt elég, 
de az vigasztal, hogy a ha-
zai ifik között ranglista 
vezető vagyok.

- Van kedvenc sporto-
lód, példaképed, akihez 
szeretnél hasonlítani?

- Usain Bolt nyolcszo-
ros olimpiai bajnok ja-
maikai sprinter a példa-
képem, nem elsősorban 
eredményei, hanem pél-
damutató életútja miatt.

- Mi a helyzet iskolai 
fronton? Bírod a kettős 
terhelést?

- A Csik Ferenc Gimná-
zium sporttagozatára já-
rok, most kezdem a 11. 
osztályt. A sport miatt fé-
lig magántanuló vagyok, 
4,73 volt a legutóbbi tanul-
mányi átlagom. Nehéz fel-
adat, de jó időbeosztással, 
sok lemondással mindkét 
területen helyt lehet állni.

- Mit szeretnél elérni a 
sportban, és van-e már 
elképzelésed a verseny-
zés utáni időszakról?

- Szerintem minden 
sportolónak szabad, sőt 
kell is nagyokat álmodni. 
Az én célom valamelyik 
világversenyen döntőbe 
kerülni, vagy érmet sze-
rezni. A későbbi évekre 
is van már elképzelésem: 
szeretnék katonai pályán 
elhelyezkedni, vadászpi-
lótaként repülni.

Kép és szöveg: lovas

Edzője az anyukája

Niki nagyokat ugrik és vadászpilótának készül

A „Még semmi sem dőlt el, 
messze a bajnokság vége” – 
labdarúgó berkekben unalo-
mig ismételt panel érvényes 
a III. kerületi TVE labdarú-
gó-csapatára is. Egy döntet-
len mellett két vereséggel 
kezdték a 2018-2019. évi NB 
III -as bajnokságot. 

A harmadik forduló 
után az 1 pont, 4:12-

es gólarányú mérleg nem 
mutat jól, ám korai lett 
volna temetni az alapos 
vérfrissítésen (új szakve-
zetés, új játékosok) áteső 
együttest. 

A Buzsáki-Kemény ed-
ző páros profi szellemet kí-

ván megvalósítani a Kalap 
utcában, ha csak rajtuk és 
a már az osztályváltás (fel-
felé) lehetőségét is felvető 
Szabó Bence sportigazga-
tón múlna, nem lenne kér-
déses a sikeres folytatás. A 
gödörből kezd kimászni a 
gárda, ezt sejteti az utóbbi 
fordulókban mutatott ja-
vuló játék, ennek köszön-
hető, hogy a csapat foko-
zatosan lépdel felfelé a ta-
bellán. 

Nyolc forduló után 
a mérleg: 2 győzelem, 
4 döntetlen, 2 vereség, 
13:18-as gólkülönbség, 
11. hely. 

Kép és szöveg: la

Gyenge rajt, javuló folytatás

Sportegyesületek figyelmébe
Ha szeretnének hírt adni csapataik, vagy versenyzőik eredményeiről, írjanak rö-
vid összefoglalót és küldjék el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre!
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szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi 
ked vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettázás, -javítás, -csiszolás, víz-gáz sze-
relés, csempézés, villanyszerelés, kőműves, 
lakatos, asztalos munkák, ajtó-ablakcsere, 
takarítás garanciával, azonnalra is. Tel.: 202-
2505; 06-30/251-3800 Halász Tibor
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150 
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi taka-
rítását, nagytakarítását vállalom közületek-
nek, magánszemélyeknek. Tel.: 202-2505, 
30/251-3800 Halász Tibor
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hi-
básat is). Kiszállás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantartás! 
Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-
9021. ELMŰ által minősített és ajánlott vál-
lalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. 
Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútor-
mozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatki-
egyenlítés, pvc, szőnyegpadló lerakás. Mi-
nőségi precíz munka, mérsékelt árakon. 
(Alapítva: 1998.) Csapó György. Tel.: 06-31-
780-6430, 06-1-780-3732, festesma.iwk.hu
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-
1389
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantar-
tást vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. 
Hívjon bizalommal. villanyszereloszaki.hu 
Tel.: 06-20/422-5254
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok. Barabás. Tel.: 70/2800-479 vagy 1/793-
1229. www.parkettazokisiparos.5mp.eu 
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor szerelés 06-70/642-
7526
 Gázkészülékek javítása 35 éves gyakor-
lattal, garanciával, korrekt árakkal. Horti 
Ákos, Varsa u. 12. Tel.: 367-0817, 30/231-
9179
 Műanyag és fa nyílászárók javítása. Rész-
szellőzők beépítése. Barta Zsolt 06-30/858-
0823
 Lakásfelújítás. Tisztasági festés azonnal-
ra. Mázolás. Parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, 
villanyszerelés. Tel.: 06-20/945-5473, 06-
30/499-1814
 Fakivágás, zöldterületek gondozása, bo-

zótirtás, fűnyírás, telekrendezés. Alpinista 
munkák. Tel: 30/994-2431
 Vízvezeték-központifűtés szerelés. In-
gyenes kiszállás helyszíni felméréssel. 
Hencz Péter Tel: 06-70/397-3869
 Nyílászárók javítása, felújítása, szigete-
lése, illetve új készítése. Helyszíni felmérés, 
árajánlat ingyenes. Tel: +36-20/941-4371

Egészség
 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs szakrende-
lőnkben (Vörösvári út 88-96.), vagy az ön 
otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr 
06-20/595-3057
 Fogsor készítés 40.000 Ft, fogsor javí-
tás 4.900 Ft. Fogorvosi háttérrel. Tel.: 06-
20/927-6967, Lajos u.123.

oktatás
 Előkészítők 4-6-8 osztályos közép isko-
lá(k)ra szaktanárokkal a Vörösvári úton. 
(Max. 3 fős kiscsoportok). Matek-kémia-fi-
zika-magyartanárok általános és középisko-
lásoknak: 06-20/946-2027
 Tanulj angolul könnyedén, eredménye-
sen, beszédcentrikusan! Korrepetálás, érett-
ségi, nyelvvizsga-felkészítés. Tel.: 06-
20/439-6410
 Matematika korrepetálást, érettségi fel-
készítést vállal egyetemista. Házhoz me-
gyek! Tel.: 06-70/230-3444
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika, fizikatanítás általános és 
középiskolások részére, szaktanártól! Ház-
hoz megyek! 06-20/9590-134
 Kémia és biológia tantárgyakból érettségi-
re való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/203-
2077
 Matematika korrepetálás Békásmegye-
ren tanárnőnél általános iskolásoknak, va-
lamint középiskola 9.-10. osztályosoknak. 
Tel.: 06-30/334-3433
 Matematika, fizika, kémia (SNI)-felzár-
kóztatás, kompetencia-, érettségi-felkészítés 
Önnél. Tel.: 06-70/222-2257

Elad-vesz
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat, 
képeslapokat antikváriumunk vásárol. Díjta-
lan kiszállással. 06-20/425-6437
 Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő - múzeu-
mok számára is - készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evő-
eszközöket, aranyakat, szobrokat, porce-
lánokat. Kiszállás díjtalan: 1/789-1693, 
30/898-5720
 Óbuda Óra-Ékszer. Készpénzért vásáro-
lunk: arany-ezüst ékszert, dísztárgyat, kar-
órát, régi pénzérmét, kárpótlási jegyet, fest-
ményt, teljes hagyatékot. Cím: III. ker. Vö-
rösvári út 15. www.obudaoraekszer.hu Tel.: 
06-30/498-3005

 

régiség
 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
 Exkluzív felvásárlás! Fazonarany-tört-

arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól, boros-
tyán-korall 5000 Ft/g-tól. Régipénz, érem, 
kitüntetés, képeslap, karórák, Herend-Zsol-
nay. Teljes hagyatékot! V. Szent István krt. 
25. 06-70/608-6082
 Antikváriumunk vásárol jó állapotú 
könyveket, könyvhagyatékot. Díjtalan ki-
szállás! Tel:06-20/471-6410, 06-20/386-
6490

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Páty Nagyhegyen 320 négyszögöl zárt-
kert szép környezetben faházzal 4,6 M forin-
tért eladó. 06-70/296-9374
 Pók utcai ltp-en 73 nm-es felújított lakás 
kiadó. Érd./képek: 06-30/269-7544
 Elcserélném Gyűrű utcai 57 m2-es VIII. 
emeleti fürdőkádas lakásomat hasonló na-
gyobbra a környéken, liftes házban. Érték-
egyeztetés-ráfizetés. Tel.: 06-70/657-8333
 Ingatlanirodánk eladó budapesti laká-
sokat keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan 
hozunk vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingye-
nes, külföldi vevők elérése. Hívjon: 0620-
9-600-600
 Ausztriai kétszoba étkezős, felújított 
öröklakásom 29 millióért eladom (esetleg 
Magyarba cserélem). Tel.: 06-70/2100-553 , 
b06702100553@gmail.com

állás
 Kft. takarítónőket keres Óbudára, kora 
hajnali 4 órás munkára. Tel.: 06-20/944-
7289
 Pultost, konyhai kisegítőt keresünk. Alap-
bér 850-950 ft/óra. Bécsi úti étterem Tesco-
nál. Tel.: 06-30/581-5567
 Kutyasétáltatás! Békásmegyer hegyfe-
lőli részén kutyasétáltatót keresek, szombat-

vasárnapi napokra. Tel.: 06-30/481-0819, 
06-1/2432-771
 Központi Statisztikai Hivatal számára ké-
szülő lakossági adatfelvételekhez kérdező-
biztos munkatársakat keresünk Budapest III. 
kerületében. 06-30-631-5025, hr@statek.hu
 Tisztességes munkaadó keres takarító mun-
katársakat. Kiemelt, biztos fizetés minden hó-
nap 10-én. Budapesti bérlet térítése 100%-ban. 
Profi-Komfort Kft. Tel.: 06-30/537-9133
 III. kerületi általános iskolákba keresünk 
délutános takarítónőket 4 órában. Érdeklőd-
ni: 06-20/980-5616
 Betreuung gesucht Mező utcában lakó 
idős németül beszélő bácsi mellé keresek se-
gítséget heti több alkalommal, egy-két órára. 
Tel. +36-20-468-0015

Egyéb
 Fotólabor képméretek azonnal a Kolosy 
Üzletházban. Mozaikkép, digitális festmény, 
régi fotók felújítása. Igazolványkép készíté-
se. www.postershop.hu
 Gyűjteményembe régi, filmes fényképe-
zőket, fotóval kapcsolatos könyveket, labor-
eszközöket és egyebet keresek. Tel.: 30/713-
7524, igorfoto@protonmail.com

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

Életjáradék
 Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, kul-
turált, egyedülálló fiatalember életjáradékot 
kötne hosszú távra, befektetés céljából, eset-
leg gondozását is vállalom: 06-70/492-6678.
 Idős hölgy életjáradékot kötne rövidtávra, 
anyagi háttérrel rendelkező egyénnel. Tel.: 
06-20/270-3053

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax : 242-7157. Mobil: 06 (20) 926-3422.

Nyitva : H-P 10-18.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/

Otthoni Pénzkereset!
Reklámtárgyak 

csomagolása, stb.
06-90-60-36-07

(audiopress.iwk.hu
635 Ft/min., 06-12228397)
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Budapest Főváros III. kerület, 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

Képviselő-testületének
36/2018. (IX. 17.)1 önkormányzati rendelete

az egyes helyi adókról szóló, 49/2008. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, 1990. évi C. tör-
vény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló, CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 
15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes he-
lyi adókról szóló, 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról a következőket rendeli el:
1. § Az egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Ör.) a következő új 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) E rendelet alkalmazásában helyi építési szabályzat Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat Városrendezési és Építési Sza-
bályzata, Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzata, ezek hatálya 
alá nem tartozó területekre vonatkozó önálló helyi építési szabály-
zatok, továbbá a Duna-parti építési szabályzat.”
2. § Az Ör. 6. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke – a (3)-(5a) bekezdésben foglalt kivétellel – 
1800 Ft/m²/év. 
(3) A 3000 m²-t meghaladó - a kereskedelemről szóló törvényben 
meghatározott - bevásárlóközpontok, üzletek után, továbbá a Ró-
mai-parton (Aranyhegyi-patak – Nánási út – Királyok útja – Barát-
patak – Duna folyam által határolt terület) lévő épületek, épület-
részek után, valamint a zenés táncos rendezvények működésé-
nek biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti ze-
nés táncos rendezvények céljára használt – a kormányrendelet 1. 
§ (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott kivételekkel –, leg-
alább 250 fő befogadására alkalmas épület, épületrész után a fize-
tendő adó mértéke: 1898 Ft/m²/év.”

3. § Az Ör. 11. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke – a (3)–(7) bekezdésben foglaltak kivételével 
– 190 Ft/m²/év.
(3) A 3000 m²-t meghaladó – a kereskedelemről szóló törvényben 
meghatározott – bevásárlóközpontokhoz, üzletekhez tartozó tel-
kek után fizetendő adó mértéke 345 Ft/m²/év.”
4. § Jelen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetése 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel tör-
ténik. A rendelet szövegét az Óbuda Újságban is közzé kell tenni.
5. § Az Ör.
1. 9. § c) pontjában a „Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és 
Építési Szabályzata (a továbbiakban: ÓBVSZ)” szövegrész helyé-
be a „helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ);
2. 9. § d) pontjában, 11. § (4)-(7) bekezdésében az „az ÓBVSZ” 
szövegrész helyébe az „a HÉSZ” 
szöveg lép.
Kiss Anita                                                    Bús Balázs
       jegyző                                                polgármester

1Elfogadva: 2018. szeptember 14.

Közérdekű hirdetmény
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is értesíti az 
érintetteket, hogy 2018. október 15. és 2018. október 25. kö-
zött a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál 
utca 2.), és ügyfélfogadási időben a hivatal épületében, a főépíté-
szi és várostervezési irodán (Hídfő utca 18.), valamint Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának honlapján a Budapest III. kerület 
Bécsi út–Gelléri Andor Endre utca–(16385/1) hrsz-ú közterület–
Kolostor utca–Kiscelli utca által határolt terület kerületi építési 
szabályzatának tervezete megtekinthető.
A tervezettel, továbbá Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályza-
tának külön eljárásban elindított módosításával kapcsolatban 
Massányi Katalin főépítész lakossági fórumot tart az Óbudai 
Kulturális Központban (San Marco utca 81.) 2018. október 17-én 
(szerda) 17 órai kezdettel.

Bús Balázs
polgármester
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Magyarország szőlészeti és borászati hagyomá-
nyai hosszú évszázadokra nyúlnak vissza. A sző-
lő és a bor szeretete áthatja a kultúránkat, irodal-
munkat, a mezőgazdaságot. A szüret szó erede-
tileg a szőlő borrá alakításának részfolyamatára, 
a szűrésre utal, de később a jelentése kiterjedt a 
többi gyümölcs betakarításának elnevezésére is. 

Kiemelt gazdasági esemény
A szeptember végétől novemberig tartó 

időszak legfontosabb gazdasági, és egyben 
társadalmi eseménye a szüret. A paraszt-
gazdaságokban, a szőlőkben végzett más 
munkákkal szemben ez társas cselekmény 
volt, ezért is kapcsolódott hozzá a nap vé-
gén az ünneplés, a táncos mulatság. Még 
ma is olyan esemény, amikor rokonok, ba-
rátok összejönnek, és közösen ünnepelnek. 
Ami érthető, hiszen egy év munkája került 
illetve kerül ilyenkor mérlegre, ekkor derül 
ki, milyen lett a szőlőtermés, milyen is lesz 
majd a belőle készült bor. A szüret jelentő-
ségére jó példa, hogy régen még a hadvise-
lő vitézek is hazamentek ebben az időben, 
sőt volt, hogy a törvénykezés is szünetelt.

Szőlővédő szentek
A szüret megkezdése az elmúlt századok-

ban nem a szőlősgazdák egyéni döntésétől 
függött, időpontját a közösség (városi, közsé-
gi tanács, hegyközségi elöljáróság) határoz-
ta meg. Az időpont kijelölése a régi korok-
ban azért is volt fontos, mert a földesúri já-
randóságot, a bordézsmát így egyszerre tud-

ták beszedni. Az egész évben nagy fáradság-
gal megművelt szőlők termésének betakarí-
tása a bortermelő közösségek számára félig 
munka, félig ünnep volt. A legjelesebb szüret-
kezdő napok: Szent Mihály (szeptember 29.), 
Teréz (október 15.) és Simon-Júda (október 
28.) ünnepével estek egybe.

A szüret menete
A szüret általában zajkeltéssel indult, 

pisztolydurrogtatással vagy riogatással. Ezt 
követően indulhatott a munka. A kisebb bir-
tokosoknál a rokonok, ismerősök segítet-
tek, akiket a gazda cserébe ebéddel kínált 
meg. A szedők általában lányok, asszonyok 
voltak, akik görbe késsel vagy metszőol-
lóval vágták le a fürt nyelét, majd gyűjtő-
edénybe tették. Ez vidékenként változott, 
lehetett vödör, kézi puttony, sajtár, szedőko-
sár. Mikor az edény megtelt, a szedő kiáltott 
a puttonyosnak, aki begyűjtötte a szőlőt és a 
présházba vitte. Préselés előtt összezúzták a 
szemeket, régen taposással, manapság dará-

lással. Ezután kezdődhetett a 
borkészítés. 

Szüreti szokások 
A szürethez is, mint min-

den betakarító tevékenység-
hez kapcsolódtak termékeny-
ségrítusok, olyan szokások, 
cselekedetek, amelyek a jobb, 
eredményesebb munkát, ter-
mést hivatottak elősegíteni. 
Ilyen volt például az a szokás, 
hogy a szedés befejezése után 
lemetszették a szőlővessző-

ket, és mindegyik tőke tövére egy-egy szőlő-
szemet tettek, hogy a következő évben jó le-
gyen a termés. 

Szüreti felvonulás, bál 
A szüret befejezését mindig megünnepel-

ték. Sok helyen tartottak szüreti felvonu-
lást, ahol a menetben különböző szerepkö-
röket alakítottak beöltözve, volt bíró, cső-
szlányok, segédek. Fontos szereplő volt a 
borkirály, mivel ő és a családja volt felelős 
az esti mulatság rendezéséért. A menet ér-
dekessége a baksus figurája, ami egy bot-
ra vagy hordóra ültetett, piros ruhás férfi-
bábu volt. Alakja az ókori görög mitológia 
Dionüszosz istenével, illetve a rómaiak 
Bacchus boristenével hozható kapcsolatba. 
A szüreti felvonulás jellegzetes alakjai vol-
tak a tolvaj és a csősz, akik a veszekedésük-
kel szórakoztatták a közönséget. Ennek vé-
gén rendezték meg a szüreti bált, amely al-
kalmat kínált a szórakozás mellett rokonlá-
togatásra, ismerkedésre vagy eljegyzésre is. 

Mivel a szüret kora reggeltől késő estig tartó fá-
rasztó munka is volt, természetes, hogy utána jó 
étvággyal ült le mindenki a terített asztalokhoz. A 
gazdasszonyok készültek erre az alkalomra, már 
napközben is a szüretelők megkóstolhatták a po-
gácsát, a sonkát vagy a kolbászt, este pedig laci-
pecsenye, gulyás, töltött káposzta várta őket, és 
mindenféle sütemények, kalácsok. Természete-
sen a bor sem hiányzott, hiszen a szürethez 
hozzátartozik az evés-ivás, a bál, a felvonulás. 
Néhány, a szőlőhöz, a borhoz így a szürethez is 
kapcsolódó receptet ajánlunk. 

Őszi gyümölcsleves
Hozzávalók: 60-70 dkg gyümölcs. Körte, 

alma, szilva, őszibarack hámozva, darabol-
va, cukor, csipet só, 1 evőkanál vaníliás pu-
dingpor, 2 dl tejszín, 1 darabka egész fahéj, 

5-6 db szegfűszeg, 2-3 darab ujjnyi citrom-
héj, kevés citromlé és rum.

Elkészítés: a meghámozott gyümölcsöket 
feldarabolva beletesszük egy fazékba, fel-
öntjük vízzel, majd hozzáadjuk a szegfű-
szeget, fahéjat, citromhéjat, cukrot, csipet 
sót. Ha a gyümölcs megpuhult, behabarjuk 
a pudingpor és a tejszín keverékével, majd 
összeforraljuk. Végül a citrom levével és a 
rummal ízesítjük, még forralunk rajta egyet. 
Hidegen és melegen is fogyasztható. 

Szüreti káposztás egytálétel
Hozzávalók: 70 dkg sertéscomb, 1 fej fe-

hérkáposzta, 1 fej hagyma, 2 evőkanál olaj 
5 dl bor (újbor, ha van), 2 fürt szőlő, 1 cso-
mó kapor, 1 kis pohár tejföl, só, bors.  

 Elkészítés: a karikára szeletelt hagymát 
kevés olajon megpirítjuk, hozzátesszük a vé-
kony csíkokra vágott sertéshúst, sóval, bors-

sal fűszerezzük. Ha barnára pirult, meglo-
csoljuk a bor egy részével. Amikor a bor elpá-
rolgott, hozzáadjuk a vékony csíkokra szele-
telt káposztát, a maradék bort, időnként meg-
keverve, lefedve pároljuk. Mielőtt elkészül-
ne, beleszórjuk az összevágott kaprot, majd 
óvatosan belevegyítjük a kimagozott szőlő-
szemeket, végül a tejfölt is belekeverjük. 

Szüreti rétes
Hozzávalók: 10 dkg durvára vágott dió, 

50 dkg szőlő, 2 db savanykás alma, 1-2 
evőkanál citromlé, 10 dkg darált keksz, 10 
dkg cukor vagy édesítőszer, 1 mokkáskanál 
őrölt fahéj, réteslap. 

Elkészítés: az almákat meghámozzuk, le-
reszeljük, majd összekeverjük a többi hoz-
závalóval. A tölteléket a réteslapra halmoz-
zuk hosszában, és ugyanúgy készítjük, mint 
a többi rétest. 

Szőlő, mily édes

Szüreti ételek
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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

Immár két éve, hogy a 
Zipernowsky Általá-

nos Iskola kreatív robo-
tika szakkört indított 5-
8. osztályos tanulók szá-
mára. Idén a Talentum 
szakkör a Nemzeti Tehet-
ség Program pályázatán 
1.400.000 forint támoga-
tást nyert, amit alapozó 
program eszközigényére, 
járulékos dolgokra, meg-
bízási díjakra, tanulmá-
nyi kirándulás fedezésé-
re fordítanak. A kezdő 
és haladó csoport „után-
pótlásaként” az alapo-
zó szakkörhöz hat ígére-
tes negyedik évfolyamos 
csatlakozhat majd. 

A program elsődleges 
célja, hogy játékos és inno-
vatív módon fejlessze a fi-

atal tehetségek informati-
kai és programozói kész-
ségeit. A szakkörben húsz 
diák dolgozik együtt, ahol 
megtapasztalhatják a csa-
patmunkával járó nehézsé-
geket, de még inkább az 
együttműködés pozitív ere-
jét. A munkafázisok végé-
re a gyerekek általuk prog-
ramozott robotokat hoznak 
létre, melyek különböző 
tevékenységeket hajtanak 
végre Alu-Go technikával 
készített makettek között. 

(A programot az Embe-
ri Erőforrások Miniszté-
riuma, az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő és 
a Nemzeti Tehetség Prog-
ram támogatja az NTP-
MTTD-18 pályázat kere-
tében.)

Zipernowskysok, 
a technika ördögei
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2018. október 13.  19:00 Délután a legjobb 
2018. október 14.  10:30 A kiskakas gyémánt félkrajcára 
 19:00 A szerelmes nagykövet 
2018. október 16.  19:00 Dumakabaré (Vidám Színpad előadása)  
2018. október 19.  19:00 Egy csók és más semmi 
2018. október 20.  19:00 Forró hétvége 
2018. október 21. 15:00 Család ellen nincs orvosság 
2018. október 26. 11:00 Tökéletes esküvő (nyilvános főpróba) 
2018. október 27. 19:00 Tökéletes esküvő (bemutató) 
2018. október 28. 15:00 Meg tudom magyarázni... (De ki az a BUBUS?) 
2018. október 30.  10:30 Maugli, a dzsungel fia 
2018. november 3. 15:00 Délután a legjobb 
2018. november 4. 10:30 A három kismalac 
 19:00 Egy csók és más semmi 
2018. november 8. 19:00 Család ellen nincs orvosság 
2018. november 10. 19:00 Dől a lé, avagy pénz áll a házhoz 
2018. november 11. 19:00 Egy csók és más semmi 

EuroCenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
Jegypénztár, jegyfoglalás: +36 70 370 5442

jegypenztar@vidamszinpad.hu

Hahota
Az autószerelőnek pa-
naszkodik a tulajdonos:
- Ha kanyarodom, min-
denféle furcsa koppa-
nás hallatszik a kocsi
hátuljából.
A szerelő megy egy 
próbakört, és tényleg 
hallja a furcsa hangot. 
Ha balra kanyarodik, 
akkor a jobb oldalról, ha 
jobbra kanyarodik, a bal 
oldalról. Felnyitja a cso-
magtartót, majd vissza-
viszi az autót a tulajnak:
- Szerintem meg fog 
szűnni a kopogás, ha 
kiveszi a csomagtartó-
ból a tekegolyót.

* * *
Egy festőművész elmegy 
a hegyekbe, hogy témát 
találjon az új festményé-
hez. Találkozik a pásztor-
ral, aki a juhait tereli.
- Lefesthetem a juhait? - 
kérdezi a festőművész.
- Dehogy is! Hát ki ven-
né meg utána az össze-
festett gyapjújukat?

* * *
A medve, a róka és a 
nyuszika kártyáznak az 
erdő szélén. Egyszer 
csak megszólal a medve:
- Ha még egyszer ész-
reveszem, hogy vala-
ki csalni próbál, kicifrá-
zom azt a sunyi vörös 
pofáját!

Az 1862 méteres Me-
gyeri hidat, mely 

Újpestet köti össze Bu-
dakalásszal a Szentend-
rei-szigeten keresztül, 
tíz éve, 2008. szeptem-
ber 30-án adták át. A híd 
a fővárost elkerülő M0-s 
autóút 2-es és 11. számú 

főút közti szakaszának 
része. Valójában 5 híd 
(9 hídszerkezet) együtte-
se, melyek közül a legne-
vezetesebb a Nagy-Du-
na-ág felett átívelő 591 
méter hosszú hídszerke-
zet, amely az ország első 
igazi ferdekábeles hídja. 

Az összekötő tervezése 
1993-ban kezdődött, az 
elképzeléseket a Unitef-
Céh Kkt. dolgozta ki. A 
statikai terveket Hunyadi 
Mátyás, míg a részletter-
veket Kisbán Sándor ké-
szítette. Benczur László 
és Wéber József állítot-

ta össze a híd építésze-
ti terveit. A Megyeri híd 
elnevezést egy internetes 
szavazó javaslata alap-
ján a Földrajzinév-bizott-
ság adta arra hivatkozva, 
hogy a híd Káposztásme-
gyert és Békásmegyert 
köti össze egymással.

Tízéves a Megyeri híd

Második a Flórián téri lángosozó
A magyar lángos rajongók szavazatai alapján 
2018-ban a Flórián téri aluljáró lángosozójának 
ítélték oda az ezüstérmet és a vele járó nyere-
ményt, 300 liter étolajat az év kedvenc lángoso-
zója versenyben, melyet egy napraforgó-étola-
jat gyártó cég írt ki. A lángos voks megmérette-
tés alapján a bajai Sugóparti Lángossütő végzett 
az első helyen.

Az Óbudai Mesevilág 
Óvoda Vízi Tagóvo-

dájában szeptember utolsó 
hete az egészséges életmód 
témahetében telt. A gyer-
mekek változatos módon 
ismerkedhettek az egész-
ség, az egészséges életmód 
fogalmával. Egyebek mel-
lett a kézmosás fontossá-
gát mutatták be játékosan 
a gyermekeknek. 

A hét zárása – és egy-
ben fő programja – a szü-
lőkkel együtt megtar-
tott sportnap volt, ahol jó 
hangulatban, sok résztve-
vővel versenyjátékokat 
játszhattak a kicsik és a 
nagyobbacskák. A torna-
teremben egészséges éte-
leket kóstolhattak, melye-
ket a csoportok készítet-
tek a délelőtt folyamán.

Sport- és egészségnap 
a Vízi óvodában

Buszvezető Eb-n indult az óbudai sofőr
Először rendeztek buszvezető Európa-bajnokságot, 
melyen magyar siker is született: a BKV sofőrje, Hai-
bach János bronzérmes lett. A berlini versenyen ösz-
szesen 16 ország 21 városának legjobb női és férfi jár-
művezetői csaptak össze a nyolc feladatot tartalmazó 
akadálypályán. Volt sebességbecslés, szlalomozás, 
tolatás a versenyszámok között. A BKV Zrt. színeiben 
induló Flámis Gabriella (az óbudai telephely sofőrje) és 
Haibach János (a cinkotai telephely sofőrje) összetett-
ben a 6. helyezést szerezték meg. Haibach János az 
egyéni rangsorban a 3. helyen végzett.
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Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában (Ka-
szásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, 
minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. Érdeklődni a 367-8791-
es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Balázs 
ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtökén 
17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alatti Fidesz irodában. Bejelentke-
zés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén 18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem 
szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi út 
77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerü-
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart 
a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 
7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-
7828-as telefonszámon.
• A 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 tanácsadást 
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, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap utolsó he-
tében, csütörtökön 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden 
második héten, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a bu-
dapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés szük-
séges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).

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 hó-
nap második csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán Lász-
ló Tibor ügyvéd tartja. Az építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. 
Bejelentkezés legkésőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-
967-1493 irodavezetői telefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: 
www.csipke.info/Postafiók
A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben    min-
den hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr. Lé-
der Rózsánál, 06-30-883-2123.)
Családjogi tanácsadás – mediáció: minden hónap második  csütörtö-
kén 16 órától  dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja.( Előzetes bejelentke-
zés:  06-70-967-1493)

MEgjELEnÉsünK. Lapunk következő száma október 27-én, szom-
baton je le nik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók a www.obu-
da.hu honlapon.

Kormányablakok nyitvatartása
A II. Margit körúti, a II. Bátori László utcai és a III. Harrer Pál utcai 
kormányablakok nyitvatartási rendje: hétfőn 7-től 17; kedden 8-tól 17; 
szerdán 8-tól 20; csütörtökön  8-tól 18; pénteken 8-tól 14 óráig. 




