
Rangos elismerést kapott Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata a Nagy-
családosok Országos Egyesületétől.

Egészségnappal folytatódik a szűrés-
sorozat: november 17-én a Vörösvári úti 
szakrendelőben lesznek vizsgálatok.

Óbudai gimnáziumok ismét a legjobb 
középiskolák közé kerültek a legjobb-
iskola.hu felmérése szerint.
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  Felhívás a 23. oldalon

Új szívultrahang készülék a szakrendelőben

Az önkormányzat az Örlős Endre Program részeként, teljes egészében önerőből finanszírozta az okostechnológiai újításokat kínáló új szívultrahang-
berendezés beszerzését. Idén ősztől a több mint 17 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően lehetőség nyílik az ügymenet gyorsítására és az eddigi-
nél is pontosabb állapotfelmérésre. A korszerű berendezést a Szent Margit Rendelőintézet Csobánka téri járóbeteg-szakrendelőjében adták át október 
12-én. A Csobánka téri rendelőben korábban itt alkalmazott készüléket 13 éve használták                                                                          Bővebben a 3. oldalon

Óbudán adták át a Gyermekbarát Település 2018 Díjat
Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány idén Óbuda-Békásmegyer egyik impo-
záns intézményét, a csillaghegyi Makovecz bölcsődét választotta a Gyermekba-
rát Település díjátadó ünnepség helyszínéül. Bús Balázs polgármester a kerüle-
ti jó gyakorlatokról beszélt az október 11-ei eseményen.              Részletek a 6. oldalon

Fotó: Zumpf András

Új turisztikai koncepció
A városrész értékeinek széles körű megismerteté-
séhez és népszerűsítéséhez is hozzájárulhat az az 
új turisztikai koncepció, melyet a képviselő-testület 
októberi ülésén fogadott el.         Tudósítás a 4-5. oldalon
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A Pitypang Művészeti Óvo-
da Hunyadi utcai épületének 
udvarán az önkormányzat, 
valamint az Ovi-Sport Köz-
hasznú Alapítvány támoga-
tásával épült meg a pálya, 
amely különböző sportágak 
művelésére, illetve alapjai-
nak elsajátítására alkalmas. 
A pálya mérete kifejezetten 
a legkisebbek méretigényei-
hez igazodik.

Budapesten a 68., míg 
országos viszonylat-

ban a 303. pálya átadóján 
vagyunk jelen – mond-
ta dr. Molnár Andrea, az 
alapítvány elnöke. Hoz-
zátette: - Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata 
mintegy négymillió forint 
önrésszel járult hozzá ah-
hoz, hogy ez a projekt 70-
30 százalékos finanszíro-
zásban megvalósuljon a 
Pitypang Művészeti Óvo-
dában.

Az alapítvány elnö-
ke kiemelte: a 2013-ban 
Magyar Termék Nagy-
díjat kapott Ovi-Sport 

program nem csupán a 
pályát foglalja magába, 
hanem tartozik hozzá egy 
eszközkészlet is, amely-
nek segítségével az in-
tézményben a sportspe-
cifikus testnevelés meg-
valósulhat, valamint egy 
óvodapedagógusi képzés 
is, amely során a pálya és 

az eszközpark használa-
ta sajátítható el. Ez utób-
bi azért is rendkívüli je-

lentőségű, mert az óvo-
dapedagógusok munkája 
révén ér célt a program.

A pálya 6×12 méteres, 
amely a nagyobb sport-
pályák arányainak felel 
meg. Komplex jellege al-
kalmassá teszi különbö-
ző sportágak művelésé-
re, illetve alapjainak el-
sajátítására: kézilabda, 
labdarúgás, kosárlabda, 
röplabda, tenisz és láb-
tenisz. Ezeken kívül al-
kalmas eséstan oktatásra, 
valamint ügyességi játé-
kok, mozgáskoordináci-
ós feladatok gyakorlásá-
ra egyaránt.

Dr. Molnár Andrea vé-
gezetül elmondta: a prog-
ram rendkívül sikeres, és 
a következő évben 60 új 
pálya létrehozását ter-
vezik, Óbuda-Békásme-
gyeren is újabb sportpá-
lyák megépítése a cél.

Óvodai multifunkcionális sportpálya

• A műfüves sportpálya október 2-ai bejárásán részt 
vett Bús Balázs polgármester, Kelemen Viktória al-
polgármester és Czékó Gábor, az Óbuda-Békás-
megyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője.

20 millió forintos önkor-
mányzati forrásból, az óvo-
da mellett működő egyesü-
let közreműködésével újult 
meg a Mókus tagóvoda ud-
vara nyáron.

Az önkormányzat által 
tavaly saját forrásból 

elindított felújítási prog-
ramnak köszönhetően im-
már hét óvodába járó gye-
rekek és szüleik örülhet-
nek a korszerűbb, több ját-
szási lehetőséget biztosí-

tó udvarnak. Az idei beru-
házások egyik helyszíne a 
több mint 200 gyermeket 
befogadó, jelenleg 9 cso-
porttal működő Óbudai 
Vackor Óvoda – Mókus 
Tagóvodája volt, ahol ez-
úttal a fedett teraszok előt-
ti terek és a térkőburkola-
tok újultak meg.

A kivitelezést végző 
Óbudai Vagyonkezelő 
Nonprofit Zrt. munkatár-

sai a korábbi, betonozott és 
aszfaltozott, mára baleset-
veszélyessé vált járdát fel-
bontották, helyére térkőből, 
esztétikus kialakítású járó-
felületet készítettek. Az ud-
vari kijáró ugyanilyen borí-
tást kapott, így a kövezett 
felületek egységesek lettek. 
Az évek folyamán egyenet-
lenné vált gumiburkolatot 
felszedték és aládolgozás-
sal kiegyenlítették. A kör 

alakú virágágyások szegé-
lye megújult, esztétikusabb 
látványt és könnyebb ke-
zelhetőséget biztosítva.

Az udvarra a Mókuska-
land Egyesület két új ivó-
kutat vásárolt, melyeket a 
felújítás alatt felszereltek. 
Így a gyerekek azonnal 
olthatják szomjukat, nem 
kell várakozniuk. A nyári 
nagy melegekben az óvo-
dásoknak felfrissülést adó 
pancsoláshoz és zuhany-
záshoz a kivitelezés során 
egy kevert hőmérsékletet 
biztosító csap is készült. 
A homokozók szegélye is 

megújult, valamint a nyári 
árnyékolást biztosító nap-
vitorlák új tartópillért kap-
tak. Az udvaron lévő má-
szókák egy része az udvar-
rendezés alatt új helyre ke-
rültek, melyet újraszíne-
zéssel vonzóvá és esztéti-
kussá tettek.

A csaknem 2 hóna-
pig tartó felújítás során a 
Mókus tagóvoda udvara 
mintegy 600 négyzetmé-
ter korszerű és biztonsá-
gos térkő burkolattal gaz-
dagodott, a köztes része-
ken pedig 180 köbméter, 
termőföldet terítettek el, 
melyet még szeptember-
ben fűmaggal szórnak be.

Megújult a Mókus tagóvoda udvara

Fotó: Antal István

• Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsapat egyko-
ri tagja 2011 elején alapította az Ovi-Foci Közhasz-
nú Alapítványt, melynek célja, hogy a közszféra tá-
mogatásával, illetve magántőke bevonásával a lehe-
tő legtöbb óvodában biztosított legyen az Ovi-Foci 
Program elindítása.
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Folytatás az 1. oldalról
Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere a 
szívultrahang-készülék át-
adó eseményén elmond-
ta: - Városrészünk költség-
vetése meglehetősen fe-
szített, s bár számunkra is 
nagy megelégedést jelent, 
hogy ez a korszerű ultra-
hang készülék itt üzembe 
állhatott, bár úgy gondo-
lom, hogy csupán a békás-
megyeri páciensek termé-
szetes igényét elégítettük 
ki vele. Meggyőződésem, 
hogy kortól, rangtól és tár-
sadalmi helyzettől függet-
lenül Magyarország min-
den polgárának joga az eu-
rópai színvonalú egészség-
ügyi ellátásra. Mi most ab-
ba az irányba tettünk egy 
nagy lépést, hogy a Cso-
bánka téri diagnosztikai 
szolgáltatást közelítsük az 
európai átlaghoz. Miköz-
ben a magyar egészség-
ügy helyzetéről riasztó ké-
pet fest a sajtó, az óbudaiak 
remélhetőleg látják, és ha 
megbetegednek, talán ta-

pasztalják is, hogy mennyit 
fejlődött az elmúlt években 
a III. kerületi egészségügy 
eszközállománya, hogyan 
korszerűsítettük az épüle-
teket és milyen erőfeszíté-
seket tettünk a prevenció 
és az egészségmegőrzés 
vonatkozásában. Biztos 
vagyok abban, hogy az új 
szívultrahang-berendezés 
segítségével lehetőség nyí-
lik az ügymenet gyorsítá-
sára, pontosabb állapotfel-
mérésre. Összességében a 
gyógyító folyamat csökke-
nő kockázataira teremt le-
hetőséget ez a több mint 17 
millió forintos fejlesztés. 
Az önkormányzat most ab-
ba az irányba tett egy nagy 
lépést, hogy a Szent Margit 
Rendelőintézet Csobánka 
téri kardiológiai diagnosz-
tikai szolgáltatását közelít-
se az európai átlaghoz. 

Legutóbb a Szent Mar-
git Rendelőintézet Cso-
bánka téri szakrendelőjé-
ben történt energetikai fel-
újítás, emellett nemrégi-
ben a Laktanya utcai Tü-

dőgondozó és Tüdőszű-
rő állomás gazdagodott új 
röntgenberendezéssel. Ez 
utóbbit Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata szin-
tén teljes mértékben sa-
ját költségvetési forrásból 
biztosította.

Csökkenthető a 
halálozások száma

Dr. Budai András, a 
Szent Margit Rendelőinté-
zet Nonprofit Kft. ügyve-
zető-igazgatója az átadón 
ismertetett néhány adatot a 
szív- és érrendszeri beteg-

ségekről: Magyarorszá-
gon az összes halálozások 
felét ezek okozzák, azon-
ban magasabb színvonalú 
szűrés által a kardiovasz-
kuláris halálozások száma 
csökkenthető. Hozzátette: 
kollégáinak nagy segítség, 
hogy az új gép sokkal in-
kább személyre szabható 
a korábbi ultrahang beren-
dezéseknél.

Gyorsabb, 
korszerűbb 
vizsgálatok

Az Acuson NX3 Series’ 
nevű készülék a Siemens 
egészségügyi részlegének 
legújabb ultrahang fejlesz-
tése. Olyan újításokat kí-

nál, amelyek időt és ener-
giát spórolnak a betegellá-
tásban, kényelmesebbé és 
gyorsabbá teszik a vizsgá-
latokat. A gép szignifikán-
san csökkenti a keringés-
ről készült felvételek ese-
tén eddig tapasztalható 
képzajt, a nagyobb felbon-
tás pedig ideális eszközzé 
teszi a gépet a mellkas és 
a vázizmok vizsgálatához. 
A berendezés rendszer-
be állításában közreműkö-
dést vállalt a Siemac Kft.

Az eseményt rövid be-
mutató követte, ahol a je-
lenlévők tanúi lehettek a 
gép által végzett vizsgálat-
nak, miközben dr. Balogh 
Gyula, a kardiológiai osz-
tály főorvosa elmondta: a 
gép számos mérést auto-
matikusan elvégez, ami-
vel a vizsgálat minősége 
és a gyorsasága is javul, 
így hamarabb tudják egy-
más után fogadni a bete-
geket. Az okos-technoló-
giás berendezés precízebb, 
pontosabb diagnózis felál-
lítására ad lehetőséget, pél-
dául a szívizom különbö-
ző területeinek mozgásza-
vara sokkal kifinomultabb 
módszerekkel értékelhető.

Új szívultrahang készülék a szakrendelőben

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata újabb sport- és sza-
badidős jellegű fejlesztést tervez a kerületben. A 
mintegy 45 millió forintos beruházás során meg-
valósuló parkátalakítás és funkcióbővítés által 
egy újabb multifunkciós parkot vehetnek majd bir-
tokba a kerületiek. 

Kiemelt célnak tekintik a zöld környe-
zet, a nyugodt pihenés, a családi kikap-

csolódás lehetőségének, valamint az egész-
séges életmód feltételeinek megteremté-
sét. Ezt bizonyítja a kerületben létrehozott 
21 szabadtéri fitneszpark, illetve az elmúlt 
évek fejlesztéseinek köszönhető közösségi 
játszó- és pihenőparkok megépítése, mint 
például a Templom utcai park, a Mészkő 
park, a Boldog Sándor István park vagy ép-
pen a Gladiátor utcai pihenőpark is.

Ez utóbbi park üzemeltetését korábban 
az Aquincum-Mocsáros Egyesületet látta 
el, de az ezt rögzítő együttműködési meg-
állapodás 2017-ben lejárt. Tekintettel arra, 
hogy a parkot fejleszteni kívánja az önkor-
mányzat, az október 18-ai testületi ülésen 
arról döntöttek a képviselők, hogy az üze-
meltetést a jövőben az Óbudai Sport és Sza-
badidő Nonprofit Kft. látja el.

A park működtetésére már korábban is 
biztosított forrást az önkormányzat, 2012 és 

2018 között az egyesület részére 8 millió 30 
ezer forint összegű támogatást nyújtott. Az 
üzemeltetési feladatok azonban felelősség-
gel járnak, amely a park funkcióbővítésével 
növekednek. A pihenőpark átfogó fejlesztési 
koncepciójának megtervezésénél az önkor-
mányzat szem előtt tartotta a mára megvál-
tozott játszótér-használati és sportolási igé-
nyeket. A kivitelezés során a különböző ját-
szó- és sporteszközök felújítása, cseréje mel-
lett kiemelt figyelmet szentel a berendezé-
si tárgyaknak (padok, szemetesek stb.), illet-
ve a növényállomány szakszerű gondozására. 
A megvalósítás ütemezetten zajlik majd, első 
szakaszában a Nemzeti Szabadidős-Egészség 
Sportpark Programban egy 90 négyzetméte-
res kültéri kondiparkot alakítanak ki. Máso-

dik ütemben, a jövő évben az önkormányzat 
a park teljes területén állagmegóvó fejlesz-
tést tervez, a játszóeszközök, berendezési tár-
gyak, burkolatok javításával, felújításával, il-
letve a zöldfelületek rendezésével.

Az önkormányzat vezetésének, szakem-
bereinek szándéka, hogy a mintegy 45 mil-
lió forintos beruházás lebonyolítását saját cé-
gei által végezze, a majdani multifunkciós 
park karbantartási, fenntartási, üzemelteté-
si feladatait megfelelő színvonalon lássa el. 
Így látja biztosítottnak, hogy a park tovább-
ra is az eredeti terveknek megfelelő szerepét 
töltse be, azaz a jövőben is biztonságos, ren-
dezett körülmények között, nyilvános park-
ként szolgálhassa ki az idelátogatók pihené-
si, sportolási igényét.

Jelentős fejlesztés a Gladiátor utcai parkban

Fotó: Zumpf András
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A képviselők többek között elfogadták a kerület 
turisztikai koncepcióját, szavaztak teherforgalmi 
változásokról, együttműködési megállapodások-
ról, a Zoo-Ovi program folytatásáról. Döntött a 
testület az önkormányzat tulajdonában álló 
egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló ren-
deletet módosításáról is az október 18-ai ülésen.

Elfogadták a képviselők a III. kerület tu-
risztikai koncepcióját, mely a 2018-2023 

közötti időszakot érinti. Az ezt megelőző 
koncepció még 2006-ban, külső partner be-
vonásával készült. Az új, aktualizált doku-
mentum figyelembe veszi a kerület turiszti-
kai piacon elfoglalt jelenlegi pozícióját, az új 
trendeket, gazdasági, társadalmi környeze-
tet, valamint a fogyasztói igényeket. 

Az elmúlt 12 évben jelentősen bővült a tu-
rizmus szempontjából releváns kínálat, létre-
jöttek a szükséges intézményi keretek és nőt-
tek a turizmusfejlesztésre fordítható támoga-
tások is. 2013-ban megalakult az Óbudai Tu-
risztikai Egyesület, 2014-ben pedig megnyílt 
az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai 
és Információs Pont Nonprofit Kft., ame-
lyek működése és tevékenysége folyamato-
san hozzájárul Óbuda-Békásmegyer turiszti-
kai szerepének erősítéséhez, a kerület turisz-
tikai értékeinek széles körű megismertetésé-
hez és népszerűsítéséhez. A turizmus ágaza-
tokon átnyúló összefüggéseit szem előtt tart-
va a koncepció az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia, a Megújuló Óbuda Hadrianus Fej-
lesztési Program és a párhuzamosan készü-
lő kulturális koncepció megállapításainak és 
céljainak figyelembevételével, azokkal ösz-
szehangolva készült, és természetesen illesz-
kedik az érvényben lévő Nemzeti Turizmus-
fejlesztési Stratégiához és a budapesti turisz-
tikai elképzelésekhez is.

Megújult a kulturális koncepció
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 

fenntartásában működő kulturális intézmé-
nyek, illetve gazdasági társaságok bevonásá-
val 2018 elején megkezdte a 2013-as kerü-
leti stratégiai kulturális koncepció felülvizs-
gálatát, értékelését, és ezzel egyidejűleg az 
újabb öt évre szóló kulturális stratégia kidol-

gozását. A megújított dokumentum tervezete 
2018 őszére elkészült. Összeállításában az ön-
kormányzat szakemberei vettek részt, de mel-
lettük a kerület kulturális életében fontos sze-
repet játszó, de nem kerületi önkormányzati 
fenntartásban működő kulturális intézmények 
vezetőivel is konzultáltak. Ennek köszönhe-
tően széles körű helyzetelemzés készülhe-
tett, a kulturális koncepció az érintettek javas-
latainak figyelembevételével határozta meg 
a prioritásokat és a középtávú szakmai célo-
kat, egyebek mellett a könyvtárak, zenei élet, 
helytörténet, kiállítóterek, nagyrendezvények 
és fesztiválok vonatkozásában.

Módosított rendelet
A képviselő-testület több helyen módosítot-

ta az önkormányzat tulajdonában álló egyes 
vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015-
ös rendeletet. A felmerült jogalkalmazói ta-
pasztalatok alapján szükséges kiegészítés is 
bekerült a jogszabályba, mely megteremti an-
nak lehetőségét, hogy a jogcím nélküli lakás-
használó által felhalmozott hátralékot – lakás-
csere alkalmával – ezentúl nem csak a kisebb 
lakás bérlője egyenlítheti ki, hanem a hátralé-
kos jogcím nélküli használó is, akár egy ösz-
szegben, akár részletfizetés útján. A változ-
tatásra szükség volt, ugyanis a gyakorlatban 
a lakáscsere több esetben azért hiúsult meg, 
mert a kisebb lakás bérlője nem vállalta a hát-
ralék rendezését, és a jogcím nélküli lakás-
használó a helyzetének rendezése érdekében, 
ha vállalta volna, sem tehette ezt meg.

Dolgozói lakáspályázat
Az elmúlt években fokozódó munkaerőhi-

ányra reagálva Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a munkavállalók lakhatási problé-
máinak megoldására, valamint a munkaerő 
elvándorlás megelőzése érdekében – a már 
meglévő ingatlanhasznosítási pályázatok 
mellé – bevezeti a dolgozói lakáspályázatot. 
Az így kiírásra kerülő, a kerület tulajdonában 
lévő lakásokat az önkormányzat intézménye-
inél, valamint gazdasági társaságainál dolgo-
zók vehetik bérbe meghatározott feltételek-
kel. A más jogcímen bérbe vett önkormány-
zati tulajdonoktól eltérően a dolgozói lakás-

pályázaton igényelhető ingatlanok később 
sem válnak elidegeníthetővé, ha a koráb-
bi bérlő bérleti jogviszonya lejár, az önkor-
mányzat más dolgozói pályázhatnak a laká-
sokra ismételten. Elfogadták továbbá a 2019-
es évre vonatkozó önkormányzati tulajdon-
ban lévő földterületi ingatlanok bérleti díjait.

Teherforgalmi változások
Az ülésen a Főtáv Zrt. által a Kunigunda 

útjára tervezett biomassza erőmű létesítésé-
vel kapcsolatos teherforgalmi változásokról 
is szavazott a testület. Az optimális szállító-
útvonal kiválasztása érdekében Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata már korábban ta-
nulmánytervet készített. A javaslatok közül a 
képviselő-testület azt a változatot biztosítot-
ta támogatásáról, amely a Bécsi út–Pomázi 
út kereszteződésének forgalmi rendjének mó-
dosítását, egy újabb sáv kiépítését, a Keled út 
szélesítését, valamint a Keled úti híd átépíté-
sét és megerősítését foglalja magában.

A Budapest Közút Zrt. a 2017-es év végén 
előzetes tájékoztatás és egyeztetés nélkül a Bé-
csi út–Pomázi út kereszteződésénél kötelező 
haladási irányt jelző táblát helyezett ki, így meg-
szüntette a Bécsi útról a Pomázi útra kanyaro-
dás lehetőségét. A változtatás szembement a te-
herforgalmi rendelet 10 éves bevált gyakorlatá-
val, ezért az újonnan kiadott teherforgalmi en-
gedélyekben a kerületi célforgalmas utak északi 
irányú megközelítését a 10-es út–Bécsi út–Far-
kastorki út–Hidegkuti Nándor utca–Perényi út–
Pomázi út útvonalon engedélyezték. A korábbi 
útvonalhoz képest így a kerület lakóterületi ré-
szén átvezető kitérőre, vagyis csaknem az Eu-
roCenter vonaláig kényszerülnek behajtani a te-
hergépjárművek, mely forgalmi, zajvédelmi és 
környezetvédelmi szempontból is rendkívül ká-
ros a kerületi lakók számára. 

A képviselő-testület elfogadta azt a hatá-
rozatot, amelyben a probléma megoldásának 
érdekében felkérik a Fővárosi Önkormányza-
tot és a Budapest Közút Zrt.-t, hogy szüntes-
sék meg a jelenlegi, III. kerületet érintő teher-
forgalmi engedélyek kiadása során tapasztalt 
gyakorlatot, amely a Belső-óbudai kerületré-
szek indokolatlan terhelésével jár együtt.

Folytatás az 5. oldalon

Új turisztikai koncepció készült
Óbuda értékeinek népszerűsítésére 

Fotó: Antal István
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Egy Róka-hegyi építkezés 
miatt a közösségi médián 
keresztül adtak sokan han-
got felháborodásuknak. A 
közfelháborodásra okot adó 
ürömi építkezés kapcsán, il-
letve az ennek nyomán beér-
kezett újságírói megkeresé-
sek, valamint a téves infor-
mációk tovább terjedésének 
megakadályozása érdeké-
ben Bús Balázs polgármes-
ter is állást foglalt.

A napokban a közös-
ségi média felüle-

tein látott napvilágot és 
keltett felháborodást az 

a Róka-hegyi építkezés, 
amely Óbudáról is jól 
látható. A terület adott-
ságaiból adódóan nehe-
zen megállapítható, hogy 
az építkezés melyik ön-
kormányzat közigaz-
gatási területén van, ki 
adott rá engedélyt. El is 
indultak a találgatások, 
hiszen a laikusok szá-
mára is az vélelmezhe-
tő, hogy természetvédel-
mi területen helyezkedik 
el az építmény.

Az önkormányzat ve-
zetése ez úton is szeret-
né megerősíteni, hogy az 

építkezés nem a III. kerü-
let területén van, az köz-
igazgatásilag Ürömhöz 
tartozik. Ennek értelmé-
ben az építési engedélyt 
Pilisvörösvár Város Pol-
gármesteri Hivatal Épí-
téshatósági Osztálya ad-
ta ki, az építkezés szabá-
lyosságát pedig a szen-
tendrei építésfelügyeleti 
hatóság ellenőrizte, vagy 
áll módjában ellenőrizni. 

Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere, mint 
ahogy az már több, koráb-
bi nyilatkozatából is kide-
rül, nem támogatja Üröm 
azon területfejlesztéseit, 
amelyek előfeltételeként 
külterületeket belterület-
be vonnak, így a kiépülő 
lakóterület infrastruktu-
rális szükségleteinek ter-
hei, illetve az általa meg-
növekvő forgalom Buda-
pestet, közvetlenül pedig 
Óbudát terhelik.

Továbbá fontos hangsú-
lyozni: Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata ha-
tárain belül nem történhet 
úgy területfejlesztés, épít-

kezés, hogy az ne felel-
jen meg a természetvédel-
mi és tájképi szempontok-
nak mindamellett, hogy a 
további szükséges engedé-

lyekkel is rendelkezik min-
den esetben. (Bús Balázs 
polgármester állásfoglalá-
sa teljes egészében az obu-
da.hu honlapon olvasható.)

Gyógypedagógiai fejlesztés
Az óvodás korú speciális nevelési igényű 

(SNI) gyerekek biztonságos óvodai ellátása ér-
dekében Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta, mint fenntartó gondoskodik 2018 novem-
berétől a kerület egyes óvodáiban az ilyen igé-
nyű gyerekek gyógypedagógiai fejlesztésé-
ről a képviselők döntése értelmében. A kerü-
let egyes óvodáiban korábban fejlesztőpedagó-
gusként dolgozó gyógypedagógus végzettsé-
gű szakemberek státuszának átszervezésével, 
valamint új álláshelyek biztosításával az SNI-
s gyerekek speciális ellátását a jövőben az ön-
kormányzat egyre nagyobb részben saját in-
tézményeiben és saját szakembereivel kívánja 
biztosítani, hogy egyre kevésbe legyen ráutal-
va a tankerületi központ utazó gyógypedagó-
gusi hálózatára.

Ingyenes reggeli
Az Összefogás Óbudáért Egyesület 2013 már-

ciusa óta biztosít a kerületi rászoruló gyermekek-
nek több helyszínen ingyenes reggelit tanítási na-
pokon. 2018. szeptemberétől Békásmegyer mel-
lett, újabb helyszínen a Jövőbarát Egyesület Pet-
he Ferenc téri helyiségében is várják a gyerme-
keket. A rászorultságot nem szükséges igazol-
ni, nincs meghatározott fejadag, minden gyer-
mek annyit eszik, amennyit szeretne. A helyszí-
neken körülbelül napi 80 gyermek részesül reg-
geliben és tízóraiban hétfőtől péntekig. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata számára mindig is 
kiemelten fontos volt a kerületi gyermekek táp-
lálkozása és az, hogy a leginkább veszélyeztetett 
gyermekek számára a napi étkezés biztosított le-
gyen. Ezért a testület a most lejáró együttműkö-
dési megállapodás meghosszabbításáról döntött 

az Összefogás Óbudáért Egyesülettel a kerületi 
rászoruló gyermekek további segítése érdekében.

Zoo-Ovi
Az Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhe-

lyező Alapítvány Zoo-Ovi programjának kere-
tében 2014 őszén kezdte meg speciális oktató 
munkáját az Óbudai Almáskert Óvoda Csicser-
gő Tagóvodájában. A környezettudatos nevelé-
si program kísérleti jelleggel indult, de rövid idő 
alatt nagy népszerűségre tett szert mind a peda-
gógusok, mind a gyermekek kö ré ben. Az alapít-
vány benyújtotta a 2017/2018-as nevelési évben 
a Zoo-Ovi program megvalósítására kapott tá-
mogatás elszámolásáról szóló pénzügyi és szak-
mai beszámolóját, melyet a képviselők elfogad-
tak. Ugyancsak támogatta a testület a program 
folytatáshoz szükséges költségek biztosítását.

Gáz, ami a Gázgyárnál történik
A III. kerület önkormányzata közleményben rea-
gált a gázgyári talajszennyezettséggel kapcso-
latban ismét felmerülő kérdésekre, felvetésekre.

A Duna alacsony vízállása nyomán újra felszínre 
került és láthatóvá vált az évtizedek óta tudott tény, 
mely szerint az egykori Gázgyár szennyezett talajá-
ból mérgező anyagok szivárognak a folyóba.
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere 
már 2009 óta szorgalmazza a kármentesítést. Ér-
demi lépéseket azonban csak a terület tulajdono-
sa, a NKM Földgázszolgáltató Zrt. tehet. A gázgyár 
területe nem III. kerületi önkormányzati tulajdon, 
a Gázgyár kármentesítése nem III. kerületi önkor-
mányzat feladata!
Mindazonáltal üdvözöljük az üggyel kapcsolatos, ki-
emelkedő sajtóérdeklődést, mert reményeink szerint 
ennek nyomán új lendületet vehet az elmúlt években 
holtpontra jutott folyamat. Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a kerületi lakosok érdekében minden 
tőle telhető segítséget megad a kármentesítés gyors 
és hatékony elvégzéséhez, de ez úton is felhívja az 
illetékesek figyelmét arra, hogy ennek módjáról és 
járulékos hatásairól az érintett lakosság biztonsá-
gát szavatolni kell, továbbá a felmerülő kérdéseikre 
megnyugtató válaszokat szükséges adni.

A vitatható Róka-hegyi építkezés Ürömhöz tartozik

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata a 

döntéselőkészítési folya-
matokba bevonja a la-
kosságot, így ahogy már 
máskor is tette, az ifjúsá-
got is. Ennél a rendelet-
nél a törvény lehetőséget 
adott, hogy a lakosság is 
véleményt nyilváníthas-
son a megalkotás folya-
mán. Ezért döntött úgy 

az önkormányzat hogy 
mindezt közösségi terve-
zés keretén belül valósít-
ja meg – mondta Bús Ba-
lázs polgármester az ok-
tóber 24-ei fórum meg-
nyitásakor, majd a közös-
ségi tervezés folyama-
tába avatta be jelenlévő-
ket. A fórumon a fiatalok 
– miután Kiss Anita jegy-
ző ismertette a közössé-

gi együttélés szabályai-
nak rendelet-tervezetét – 

megfogalmazhatták ész-
revételeiket, kritikáikat, 

kérdéseiket is a rendelet-
tel kapcsolatban.

Fórum az ifjúsággal a közösségi együttélés szabályairól
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Választásukat az épület szép-
sége, az itt zajló magas szín-
vonalú szakmai munka mellett 
az is indokolta, hogy az önkor-
mányzat 2015-ben már elnyer-
te a kitüntető elismerést. 

Az UNICEF Magyar-
ország pályázata 

azokat a településeket dí-
jazza, amelyek igyekez-
nek megfelelni a gyer-
mekbarát szempontok-
nak, kiállnak a gyermek-
jogok mellett és olyan 
körülmények megterem-
tésére törekednek, ahol 
a gyerekek testi és lelki 

egészségének elérése a 
tettek mozgatórugója. 

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata 2015-ben 
az elsők között kapta meg 
a díjat: az UNICEF Ma-
gyarország többek közt 
azt ismerte el, hogy a vá-
rosvezetés felismerte azo-

kat a civil szervezeteket, 
akik jól ismerik a gyere-
kek igényeit, és rendel-
keznek azokkal a kompe-
tenciákkal, amelyek egy-
egy részterületen segítsé-
get jelenthetnek a kerüle-
ti gyerekek számára. Sok 
más intézkedés mellett 
kiemelték a gyermekrész-
vétel biztosítását, például 
az ifjúsági közmeghallga-
táson; a részvételi lehető-
ség biztosítását számukra 
a képviselő-testületi és bi-
zottsági üléseken; az „Élő 
népzene a bölcsődékben” 
elnevezésű programot; az 
önkormányzati támoga-
tással működtetett máltai 
játszótereket; az integrált 
és fejlesztő bölcsődéket; 
a Gyermek KönyvMeg-
állókat; valamint a kuta-
tásokat és a gyermekjogi 
stratégiát. 

A díjátadón felhívták a 
figyelmet az önkormány-
zat legutóbbi intézkedé-
sére, mint jó gyakorlatra: 
extra munkaidő-kedvez-
ményt vehetnek igény-
be a városházán köztiszt-
viselőként dolgozó 4 év 
alatti gyermeket nevelő 
édesapák.

Óbuda-Békásmegyer 
folytatja az UNICEF Ma-
gyarország által már dí-
jazott jó gyakorlatot: az 
önkormányzat jóvoltá-
ból idén ősszel és tavasz-
szal 360 nagycsoportos 
óvodás vehet részt ingye-
nes korcsolyaoktatáson. 
Hamarosan bölcsődei-
óvodai konzultáció indul, 
amely során azt szeretnék 
felmérni, hogy milyen fej-
lesztésekre lenne szükség 
az egyes intézményekben 
a szülők szerint.

Óbudán adták át a Gyermekbarát Település 2018 Díjat

Az eseményen részt vett Mészáros Antónia, az 
UNICEF Magyarország ügyvezető-igazgatója, Be-
neda Attila, az EMMI családpolitikáért felelős he-
lyettes államtitkára, Herczeg Rita, az EMMI integ-
rált jogvédelmi szolgálatának főosztályvezető-he-
lyettese és Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat alelnöke is.

Az IdeI díjAzottAk. A díjátadón az elismerést 
Belváros-Lipótváros Önkormányzata és Zalaszent-
grót település Önkormányzata kapta. Az V. kerület-
nek járó díjat Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros pol-
gármestere, Zalaszentgrót elismerését pedig Ba-
racskai József, a település polgármestere vette át. 

Fotó: Zumpf András

Fotók: Antal István
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Az önkormányzat nevében 
Bús Balázs polgármester 
vette át Kardosné Gyurkó 
Katalintól, a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesületé-
nek (NOE) Családbarát Ön-
kormányzat Díját október 
19-én a Parlamentben.

A NOE által 2006-ban 
alapított díjjal azo-

kat az önkormányzato-
kat ismerik el, amelyek 
intézkedéseikkel, támo-
gatásaikkal, a gyermek-
nevelést megkönnyít-
ve segítik az ott élő kö-
zösség életét. A családok 
mindennapjainak meg-
könnyítése nem pusztán 
az anyagi segítség mér-
tékétől függ, hanem at-
tól is, milyen a családok 
közérzete a lakókörnye-
zetben, mennyire válik 
valódi otthonná a kerü-
let a családosok számára.

A díj odaítélésénél el-
sődleges szempont, hogy 
a Magyarországot és 
egész Európát sújtó sú-
lyos demográfiai helyzet-
ben a városvezetés milyen 
programokat indít azért, 
hogy a családok bizton-
ságérzetét növelje és elő-
segítse a gyermekvállalá-
si hajlandóságot. Az anya-
gi juttatások mellett ki-

emelt súllyal szerepelnek 
a szervezési kérdések, az 
odafigyelés, és hogy a te-
lepülés vezetése ne hiva-
talként, hatóságként, ha-
nem ténylegesen a telepü-
lést szolgáló testületként 
tevékenykedjen.

Az elmúlt években szá-
mos rangos elismerésben 
részesült Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
ta: A szociális ellátórend-
szer folyamatos fejlesz-
tése és az ágazatban dol-

gozó elhivatott szakem-
berek teljesítménye ered-
ményeként eddig két al-
kalommal sikerült elnyer-
ni az „Idősbarát Önkor-
mányzat Díjat”, és az in-
tézmények közül szintén 
kétszer vehette át – 2014 
után 2016-ban is – az 
Óbudai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központ 
a „Családbarát Munka-
hely” címet.

Az önkormányzat 
„Csa lád barát hely” elis-

merést kapott 2017- ben a 
Három Királyfi, Három 
Királylány Mozgalom jó-
voltából. A „Családháló 
Díj” pályázatán pedig, 
amely a gyermeknevelé-
sért, gyermekek egészsé-
géért felelősen tevékeny-
kedő szakembereket, in-
tézményeket tünteti ki, 
2013 óta minden évben si-
kerrel szerepelnek az 
Óbudai Egyesített Bölcső-
dék tagintézményei és 
kisgyermeknevelői.

A gyerekek érdekekeit 
mindig szem előtt tartó ön-
kormányzat a gyermekvé-
delmi rendszer kiépítésén 
túl elkötelezett a gyermeki 
jogok tudatosítása mellett, 
melynek elismeréseként 
2015-ben elsők között ve-
hette át az UNICEF által 
meghirdetett „Gyermek-
barát település” címet. A 
pályázaton 27 önkormány-
zat közül Óbuda-Békás-
megyer nyerte el az Embe-
ri Erőforrások Minisztéri-
umának támogatását is él-
vező díjat.

A fent említettek mel-
lett a sikeres akadálymen-
tesítés és a megváltozott 
munkaképességű szemé-
lyeket elősegítő foglalkoz-
tatás miatt 2015-ben „Fo-
gyatékosság-barát mun-
kahely” címet kapott a 
polgármesteri hivatal és 
2009 óta három alkalom-
mal nyerte el a „Kerékpá-
rosbarát munkahely” el-
ismerést azzal, hogy si-
keres ösztönző progra-
mot indítottak az egészsé-
ges és sportos életmód és 
a környezetkímélő eszköz 
használatának népszerűsí-
tésére.

Családbarát önkormányzat Óbuda

Óbuda-Békásmegyeren az 
önkormányzat nyugdíjashá-
zai egész hónapban színes 
programokkal kedvesked-
nek a kerület időseinek. Az 
idősek hónapjának megnyi-
tóján az operett slágerek 
mellett a megbecsülésé volt 
a főszerep.

“Szép város Kolozs-
vár…” – tudhatták meg 
a híres operettslágerből 
azok a kerületi nyugdíja-
sok, akik részt vettek az 
Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény (ÓSZSZI) 
ünnepi programján. 

- Gondoskodó város, 
hangulatok városa: ez 
Óbuda. A gondoskodás 
sok mindent jelent: oda-
figyelést, törődést, ten-
ni akarást, szeretetet – 
fogalmazott köszöntőjé-
ben Müller Istvánné in-
tézményvezető az Idősek 
Világnapja alkalmából 

szervezett ünnepségen. A 
rendezvényen a kerület 
nyugdíjasait látták ven-
dégül a San Marco utcai 
Óbudai Kulturális Köz-
pontban, ahol a megjelen-
teket színvonalas operett 
műsorral és svédasztalos 
állófogadással várták.

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármes-
tere a rendezvényt meg-
nyitó beszédében úgy fo-
galmazott: - Az öregség 
nem az évek számához 

kapcsolódik, hanem at-
tól függ, hogy milyen mi-
nőségű életet élünk, van-
nak-e megvalósítandó 
céljaink, érdeklődünk-e 
még a bennünket körül-
vevő világ dolgai iránt, 
és hogy úgy általában ho-
gyan érezzük magunkat a 
bőrünkben. Szeretnénk, 
ha az önök egészségi ál-
lapota nem jelentene aka-
dályt abban, hogy túl a 
nyugdíj-korhatáron is fel-
ismerjék az élet szépsé-

gét és részesei lehesse-
nek azoknak a pillanatok-
nak, családi ünnepeknek 
és különböző közösségi 
eseményeknek, melyek 
széppé teszik a hátralévő 
éveiket. Ehhez azonban 
egyszerre van szükség az 
egészségtudatos életvitel-
re és az aktív testmozgás-
ra. Szűrőprogramjaink, a 
fitnesz parkok és az önök 
részvételére számító kü-
lönböző sportprogramok, 
mind ezt a célt szolgálják.

A polgármesteri kö-
szöntő után a Nívót Pro-

dukció Hungarikum a ja-
vából! című zenés mű-
sora szolgált meglepe-
tésül. A közismert dalla-
mok hamar megtalálták a 
vendégek szívéhez veze-
tő utat, aminek köszön-
hetően közös éneklések-
kel záródott az emléke-
zetes előadás. 

A vendégek közül egy 
négyunokás nagymama 
az ünnepség után így nyi-
latkozott: „Nagyon jó ér-
zés, hogy megbecsülnek 
minket, ennél nem is kí-
vánhatnánk többet!”

Októberben az időseket ünneplik
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Emlővizsgálatra bárki elmehet, sőt 
ajánlott is a rendszeres ellenőrzés, 
szűrésre hazánkban viszont csak a 
45-65 év közötti korosztályt hívják. 
A hivatalos népegészségügyi szű-
résen túl viszont a szakemberek 
szerint fontos, hogy mi magunk is 
gondoskodjunk a folyamatos kont-
rollról. Hogy mikor, hová menjünk, 
és mire figyeljünk arra dr. Forrai Gá-
bor radiológus,  az Európai Emlődi-
agnosztikai Társaság (EUSOBI) el-
nöke válaszol.

- Hogy miért vagyunk sereg-
hajtók Európában a daganatos 
megbetegedések és halálozások 
terén? A legkézenfekvőbb vá-
lasz: az időben történő felisme-
rés hiánya, emellett a beteg utak 
is bonyolultak és hosszadalma-
sak lehetnek. A többi daganatos 
betegséghez képest az emlőrák 
esetében igencsak hatékonyan 
működik a szűrőprogram. Ám 
jó, ha a behívottak 40-45 száza-
léka hallgat a hívó szóra, pedig 
minimum 70 százalékos részvé-
telnél – megfelelő beteg utak, 
javuló onkológiai ellátás mellett 
– nagyjából felére volna csök-
kenthető a halálozás.

Évente ezer nő, anya, fele-
ség, gyermek életét lehetne 
megmenteni

- Naponta találkozom 30-40 
beteggel, közülük 10-15 biz-
tosan járt alternatív vizsgála-

ton, ahol persze nem találtak 
semmit. Pedig nem egy közü-
lük sajnos már nagyon előre-
haladott stádiumban jut el hoz-
zánk, amikor sokkal kisebb esé-
lyekkel néz szembe a betegség-
gel – mondja dr. Forrai Gábor. 
A kollégáival azon dolgozik, 
hogy bővüljön a szűrésben érin-
tettek köre, fiatalabb és idősebb 
korosztály is bekerülhessen, így 
kevesebben legyenek kénytele-
nek a hivatalos rendszeren kívü-
li megoldásokat keresni.

Mammográfia és ultrahang 
csak kéz a kézben!

- Nagyon fontos, hogy olyan 
helyen kaphatunk csak megfe-
lelő diagnózist, ahol mammog-

ráfia és ultrahang is van, ahol 
csak az utóbbi, az legfeljebb a 
30-35 évnél fiatalabbak vizsgá-
latára alkalmas, szűrésre nem. 
Egyébként hirdetnek megany-
nyi módszert, de fontos tudni, 
hogy ezek egyikét sem szabad 
szűrésre használni, bármennyi-
re szakmainak is tűnik annak le-
írása. Vannak kísérleti fázisban 
lévő eljárások, de ezek egyikére 
sincs még szakmai bizonyíték, 
vagy evidencia. De ugyanilyen 
fontos, hogy az önvizsgálatot 
mindinkább a háttérbe szorítjuk, 
ez ugyanis legfeljebb a nagyobb 
elváltozásokat veheti észre, de 
semmiképpen sem helyettesít-
heti a szakszerű mammográfi-
ás szűrővizsgálatot – figyelmez-

tet Forrai doktor, aki szerint rá-
adásul Magyarországon van a 
legkeményebb követelménye 
a radiológiai diagnosztikának, 
komplex licencvizsgához kö-
tött, körülbelül száz szakember 
rendelkezik ezzel.

A remény szalagja
A rózsaszín szalagot 1991 

őszén használták először. New 
Yorkban a Susan G. Komen 
Alapítvány rózsaszín szalago-
kat osztott ki az emlőrákból fel-
gyógyultakért megrendezett fu-
táson, figyelemfelkeltési céllal. 
Egy évre rá, 1992-ben a rózsa-
szín szalag a Mellrák Tudatos-
ság Hónapjának hivatalos szim-
bólumává vált. Minden év ok-
tóber a mellrák elleni kampány 
hónapja, melynek jegyében a vi-
lág minden részén a szűrés és a 
megelőzés fontosságára hívják 
fel a nők figyelmét, illetve ró-
zsaszín szalagot viselnek azok, 
akik csatlakoznak ehhez a kez-
deményezéshez. 

A Szent Margit Kórház mun-
katársai is büszkén viselik a 
mellrák elleni küzdelem nem-
zetközi jelképét. A kampány-
hoz csatlakoztak többek között 
a krónikus belgyógyászati osz-
tály, az általános belgyógyásza-
ti osztály és az intézmény die-
tetikai szolgálatának munkatár-
sai is.

Nem mindegy, hogy diagnosztika vagy szűrés!

Közel 5 ezer négyzetméter-
nyi falfelületet festettek újra 
a régi kórházépületben, az 
intézmény egy videó-laring-
oszkóp orvosi eszközzel is 
gazdagodott. A festékado-
mány és a műszer közel egy-
millió forint értékű. A fel-
ajánlás a „Fogadj örökbe 
egy helyiséget a Szent Mar-
git Kórházban!” elnevezésű 
kampány részeként egy ma-
gyar tulajdonú festékgyár 
által történt. Az átadást ok-
tóber 15-én tartották.

Az önkormányzat az 
elmúlt évek során 

összesen több mint 50 
millió forinttal támogat-
ta a helyi közösségeknek 
is értéket jelentő kórhá-
zat, amely 2013 óta ál-
lami fenntartású intéz-
ményként működik.

Az eseményen részt 
vett többek közt Bús Ba-
lázs polgármester, dr. 
Badacsonyi Szabolcs, a 
Szent Margit Kórház fő-
igazgatója, Szabó Antal, 
az adományozó Poli-Far-
be Vegyipari Kft. ügy-
vezető-igazgatója és Ko-
zák Danuta, olimpiai baj-
nok kajakozó, a cég jóté-
konysági nagykövete is.

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs elmondta: a „Fogadj 
örökbe egy helyiséget a 
Szent Margit Kórházban!” 
projekt, amely két éve in-
dult és eddig több tízmil-
lió forintnyi adománnyal 
járult hozzá a fejleszté-
sekhez, az egyik legsike-
resebb vállalkozása az in-
tézménynek. A kampány 
által a társadalomért fe-

lelősséget érző és válla-
ló cégek is bekapcsolód-
hatnak a korszerűsítési fo-
lyamatokba. Hozzátette: 
a kórháznak nagyon fon-
tos a kerületi önkormány-
zat támogatása is, amelyet 
évről évre megkap az in-
tézmény nem csupán sza-
vakban, de konkrét segít-
ség formájában is.

Dr. Majercsik Eszter, a 
krónikus belgyógyásza-
ti osztály vezető főorvo-
sa köszönetet mondott a 
kórház vezetésének, kol-
légáinak, valamint az 
örökbefogadónak. Mint 
mondta: a betegek sok 
időt töltenek ezen az osz-
tályon, így nem mindegy, 
milyen környezetben élik 
a mindennapjaikat. A fes-
tés alatt az osztály zavar-
talanul működött.

A hazai tulajdonú fes-
tékgyár jótékonysági 
programjában speciális 
falfestékkel festették le 
a falakat, amely megkö-
ti a formaldehid moleku-
lákat, így „tisztítja” a le-
vegőt. A munkálatok so-
rán a nyílászárókat is át-
festették. 

A kórház gazdagabb 
lett egy úgynevezett vi-
deó-laringoszkóp orvo-
si műszerrel is. Az esz-
köz a betegek műtét köz-
beni intubálását segíti az 
altatóorvosoknak, emel-
lett pedig a sürgősségi el-
látásban is alkalmazható, 
amikor a légút átjárható-
ságának biztosítására van 
szükség. A cég koráb-
ban a fejlődésneurológi-
ai osztály megújulásához 
járult hozzá.

„Fogadj örökbe egy helyiséget!”
Megújult a Margit kórház krónikus belgyógyászati osztálya

Fotó: Antal István
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Folytatja Zeneakadémiai sorozatát az Óbudai Da-
nubia Zenekar, mely idén még 4 koncertből áll 
majd (Évszak bérlet), de egy bérletben is 
elérhetők a hangversenyek (Szezonbérlet). Há-
mori Máté zenekarvezetőt kérdeztük őszi 
előadásaikról, terveikről.

Az élményekkel gazdag nyarat lezárva az 
együttes újult erővel és új tematikával vá-

gott neki a 2018-2019-es szezonnak. Zeneka-
runk az elmúlt évek gyakorlatát viszi tovább, 
amikor programjaink összeállításánál egy-
szerre érvényesülnek a zenekar szakmai épí-
tését, új repertoár kialakítását és egy nyitott, új 
közönségréteg megszólítását célzó törekvések. 
Nagy figyelmet fordítunk a XX. század azon 
zseniális alkotóira, akik hagyományosan ke-
vesebb teret kapnak a hazai színpadokon.

Mint az a zenekar programfüzetének aján-
lójában is olvasható: Minden dolog – szám. 
Mondta volt állítólag a nagy filozófus és val-
lásalapító, Püthagorasz, akit ma jellemző mó-
don matematikusként, és a róla elnevezett té-
tel első bizonyítójaként ismernek az iskolá-
sok. Az biztos, hogy az emberiség legősibb 
szimbóluma a szám, amely már az ókoriak 
szerint is magában rejtette a mindenség titkát, 
és eszerint számokkal leírható és megfejthető 
az egész univerzum. A szám misztérium, jubi-
leumi évadunk pedig ennek a misztériumnak 
a jegyében épül fel. A 25 éves Óbudai Danu-
bia Zenekar sorozatában Lutoslawski, Bartók, 
Duke Ellington, Dvorak, Rautavaara, Liszt, 
Schönberg, Rachmaninov művei hangzanak 

el. A legnagyobb klasszikusok és a legizgal-
masabb zenék egy sorozatban, kiváló karmes-
terekkel, Hámori Máté, Azis Sadikovic, Ko-
csár Balázs és Káli Gábor vezényletével. Az 
első koncertet szeptember 20-án tartották a 
Zeneakadémián. 

– Az említettek mellett nagy sikerrel folyta-
tódnak a BMC-ben a háromrészes zeneszerző 
portréink, melyeknek állandó házigazdája idén 
is Eckhardt Gábor lesz. Mozart szerint senki 
nem értett úgy a hatáshoz, mint Händel. Bee-
thoven a legnagyobb zeneszerzőnek nevez-
te, aki valaha élt. Szeptembertől Händelt, az 
egyik legnagyobb barokk szerző műveit mu-
tatjuk be a Budapest Music Centerben. Az ed-
digi évek elsöprő közönségsikerének hála az 
idei évtől két alkalommal lesznek hallhatóak 
ezek a koncertek, hogy minden érdeklődőnek 
lehetőséget tudjunk biztosítani ennek az egye-
di koncertélménynek a megtapasztalására. 

Szintén újdonság, hogy útnak indítjuk if-
júsági sorozatunkat a BMC-ben „Kalandra 
fül!” címmel, melyet elsősorban az 5-12 év 
közötti gyermekek és családjuk számára szá-
nunk tartalmas, mégis szórakoztató zenei ki-
kapcsolódásnak. A sorozat koncertjein olyan 
nagysikerű előadások lesznek láthatóak, me-
lyeket zártkörű iskolai koncerteken több al-
kalommal, óriási sikerrel játszottunk a buda-
pesti általános iskolákban, és amelyek ötvö-
zik a mozgás, az irodalom, a humor és az in-
terakció különféle eszközeit az élményszerű 
klasszikus zenei beavatás szolgálatában. Az 
ifjúsági koncertek a csoki golyók sztárját, 
Mozartot és a Nagyotmondó obsitost, Háry 
Jánost elevenítik meg – tudtuk meg Hámori 
Máté zenekarvezetőtől.

(A 25 éves Óbudai Danubia Zenekar Ma-
gyarországon elsőként a teljes évadát onli-
ne is elérhetővé teszi.)                       Sz. Cs.

Új koncertévaddal jelentkezik a Danubia Zenekar



132018. 20. szám kultúra – ajánló

A „Born to hang – Lebegés-
re teremtve” című tárlat az 
Art Market Budapest 2018-
as rendezvénysorozatának 
kísérőeseménye a Visegrad 
Contemporary Kulturális 
Fesztivál részeként.

A lengyelekhez fűző-
dő viszony minő-

ségében, tartalmában és 

indíttatásában is külön-
bözik az összes többi-
től – emelte ki Magyar-
ország és Lengyelország 
kapcsolatának fontossá-
gát Bús Balázs a kiállí-
tás megnyitóján. - Ami 
az Esernyős Galériát il-
leti, alapvetően a mo-
dern kortárs művészek 
előtt kíván teret nyitni, 

és ez nem korlátozódik 
kizárólag hazai alkotók 
és alkotásaik bemutatá-
sára – tette hozzá.

Az október 9-én nyílt 
tárlat (melyről lapunk elő-
ző számában beszámol-
tunk) két varsói galéria – 
az Apteka Sztuki és a Le 
Guern Gallery – és az Es-
ernyős Galéria együttmű-
ködésének eredménye-
ként született. 11 kortárs 
lengyel alkotó műve érke-
zett Óbudára, hogy egyfaj-
ta keresztmetszetet nyújt-
son a mai lengyel képző-
művészetről, elsősorban 
a festészet, a grafika és a 
szobrászat progresszív irá-
nyairól. A kiállítást Katar-
zyna Haber-Pultorak, az 
Apteka Sztuki Galéria ku-
rátora nyitotta meg.

A fiatalabb és idősebb 
generációt képviselő len-
gyel művészek mindany-
nyian komoly művészi 
háttérrel rendelkeznek, 
egyaránt jellemző mun-
káikra a kísérletezés és a 
kreatív, eredeti látásmód. 
A tárlaton résztvevő mű-
vészek: Tomasz Cieciers-

ki, Magda Fokt, Dariusz 
Korol, Robert Jawors-
ki, Pawel Matyszewski, 
Irmina Stas, Kama Jac-
kowska, Elzbieta Banec-
ka, Wojciech Tylbor-
Kubrakiewicz, Pawel 
Wocial, Kamila Tuszyns-
ka. (Cím: Fő tér 2., eser-
nyos.hu)

Kortárs lengyel képzőművészet az Esernyősben

Olvasóink figyelmébe aján-
lunk egy értékes és különle-
ges kiadványt, ami a Látó-
határ Kiadónál jelent meg a 
közelmúltban. Péntek Orso-
lya: A magyar fotó 1840-
1989 című könyve a fényké-
pezés kezdeteitől a rend-
szerváltásig vezet végig a 
magyar fotográfusok életén 
és életművén. 

A hiánypótló, külön-
leges kötet 301 fo-

tót tartalmaz, nemcsak a 
magyar fotográfia törté-

netéről, hanem a magyar 
kultúrtörténet 150 évéről 
is szól, hiszen a fényké-
pészek élete és életműve 
számtalan ponton érint-
kezik az egyéb művésze-
ti ágakat képviselő al-
kotókéval. Robert Capa, 
André Kertész, Brassai, 
Munkácsi Márton: fotós 
világsztárok, akik Ma-
gyarországon születtek 
és a XX. század elején 
lettek híresek. A magyar 
fotózás lenyűgözően 
gazdag múltja azonban 

jóval korábban kezdő-
dött: már 1841-ben mű-
terem nyílt Pesten. Vajon 
hányan tudják, hogy ma-
gyar volt a világ egyik 
első hadifényképésze, és 
hogy a színes kép készí-
téséig már a XIX. szá-
zadban eljutott egy erdé-
lyi fotográfus is? 

A kötet a kezdetektől, 
az első dagerrotípia el-
készültétől a neoavant-
gárd korszakon át egé-
szen 1989-ig mutat-
ja be a magyar fotográ-
fia történetének legfon-
tosabb életműveit. Azo-
két is, akik bámulatos 
tehetségükkel és káp-
rázatos teljesítményük-
kel a nagyvilág más tá-
jain (az Egyesült Álla-
mokban, Franciaország-
ban, Németországban 
vagy máshol) lettek mél-
tán sikeresek, mint And-
ré Kertész, Robert Capa, 
Moholy-Nagy László, 
Kepes György, Lucien 
Hervé, Brassai, Mun-
kácsi Márton, Besnyő 
Éva vagy Ergy Landau, 
és azokét is, akik itthon 
szereztek maguknak hír-
nevet, mint Pécsi József, 
Máté Olga, Székely Ala-
dár, Angelo, Escher Ká-
roly vagy Kinszki Imre. 
Valamennyien kitöröl-

hetetlen részeivé váltak 
a magyar kultúrának. 

A fotók sok mindent el-
árulnak a korról, amely-
ben születtek, a világról, 
amelyet ábrázolnak és az 
emberről, aki készítette 
őket. Látszólag a múltról 
szólnak, egy megállított 
vagy megkonstruált pilla-
natról, de amit láttatnak, 
időtlen és örök emberi. 

A kötetben fellelhető 
fényképek 150 esztendő 
lenyomatai, ám ennél jó-
val többet adnak: érzel-
mileg is hatnak és eszté-

tikai élményt nyújtanak. 
Megmutatják, honnan in-
dult és milyen utat járt 
be másfél évszázad alatt 
Magyarországon a fo-
tográfia, hogyan jutott el 
az eleinte csupán doku-
mentálni kívánó fényké-
pészet az új vizuális mű-
vészeti ág megszületésé-
ig. Ez a kötet mindazok 
számára hasznos olvas-
mány, akik többet sze-
retnének megtudni erről 
a varázslatos világról, a 
fényképezés örök csodá-
járól.                             Sz.

A magyar fotó 1840-1989

Gellért – 100 
A főváros egyik legpatinásabb szállodája századik 
születésnapját ünnepli. Az alapokat még a béke éve-
iben ásták ki, de a falat már az első világháború kö-
zepette rakták. Alighogy megnyílt, birtokba vették a 
megszálló román csapatok, majd Horthy foglalta el fő-
hadiszállásnak. A húszas évektől nagy bálok, díszva-
csorák helyszíne, Gundel Károly keze alatt világhírű 
lesz a konyha, tízezreket vonz a gyógyvíz, a hullám-
fürdő. Az ostrom alatt német katonai bázis, a pincé-
ben szükségkórház működött. A rommá lőtt hotel új-
jáépítése szakaszosan, évtizedek alatt zajlott le. Ma 
egyszerre mutatja a magyar szecesszió legszebb ar-
cát, az 1960-70-es évek belsőépítészetének „retro” je-
gyeit és a XXI. századi vendéglátás minden erényét. 
Gellért, pincétől padlásig: fáradjanak beljebb! A Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban 
2019. március 3-ig tekinthető meg a kiállítás, me-
lyet Saly Noémi rendezett. (Cím: Korona tér 1.)

Fotó: Zumpf András
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A Kossuth- és kétszeres Já-
szai Mari-díjas, érdemes és 
kiváló színművész, a Nem-
zet Színésze nevét utca őrzi 
Csillaghegyen. Idén ősszel 
lenne 90 éves. 

Sinkovits Imre 1928. 
szeptember 21-én szü-

letett. Testvéröccse Sinkó 
László színművész. Édes-
apjuk vendéglős volt Kis-
pesten. Óbudán az Ár-
pád Gimnáziumban ta-
nult. Az iskolában egész 
életre szóló élményekben 
volt része. Itt lett cserkész, 
ami kitöltötte ifjúsága 
minden percét. Több csa-
ládtagját elvitték az oro-
szok, sőt magának Sin-
kovitsnak is háromszor 
kellett megszöknie tőlük, 
mivel málenkij robotra 
akarták vinni. 1947-ben 

érettségizett, majd felvet-
ték a Színiakadémiára. 

Színésznő kollégájá-
val, Gombos Katalinnal 
szerelem szövődött köz-
tük, 1951-ben kötöttek 
házasságot. Gyermeke-
ik: Sinkovits-Vitay And-

rás és Sinkovits Mariann 
színművészek. 

Kiemelkedő tehetsé-
ge mindenhol kifejezésre 
jutott, sorra vitte sikerre 
szerepeit. Az áttörést Ma-
dách: Mózes című darab-
jának főszerepe jelentet-

te számára. Olyan drámai 
erővel játszott, hogy a be-
mutatótól számítva 22 
éven keresztül, 700-nál 
is több alkalommal lépett 
fel ebben a szerepben.

1956. október 23-án 
Sinkovits Imre tízezres 

tömeg előtt szavalta el a 
Nemzeti dalt a Petőfi szo-
bornál, az esemény az ’56-
os forradalom jelképe lett. 
Egy időre „félretették”. 
Később megengedték ne-
ki, hogy a József Attila 
Színházban újra játsszon. 
1963-ban mehetett vissza 
a Nemzeti Színház társu-
latába, melynek évtizede-
ken át meghatározó tagja 
volt. Élete a színház volt, 
emellett számos filmben 
szerepelt. A Nemzeti Szín-
házat 2000-től Pesti Ma-
gyar Színházra nevezték 
át, itt játszott haláláig. 

A színészlegenda 2001. 
január 18-án, 72 évesen 
hunyt el. Az Óbudai Te-
metőben helyezték örök 
nyugalomra. Sinkovits 
Imre posztumusz Óbuda-
Békásmegyer Díszpolgá-
ra. Nevét a polgármeste-
ri hivatal márványtáblája 
őrzi.                            Sz.

Kilencvenéves lenne Sinkovits Imre

Európa számos országa 
képviseltette magát az 55. 
Europeade Fesztiválon, 
melyet a portugáliai Viseu-
ban tartottak. Több mint 250 
tánccsoport és énekkar vett 
részt az eseményen; a Bra-
unhaxler tánccsoport is, im-
már hatodik alkalommal. 

Pappné Windt Zsu-
zsanna, a „Braunhax-

ler” Egyesület elnöke szá-
molt be élményeikről. El-
mondta: a szervezők a vá-
ros több pontján színpadot 
állítottak, melyeken reg-
geltől estig zajlottak a cso-
portok fellépései. A műso-
rokban  mindenki bemu-
tatta táncait, dalait a város-
ka lakóinak és más csopor-
tok tagjainak nagy érdek-
lődésére. A színes feszti-
váli hangulat összehozta a 
különböző országokból ér-
kezőket. Késő estig tartott 
az utcabál, fantasztikus 
hangulatban, a város kü-
lönböző pontjain. 

A nyitó- és záróműsor-
ban valamennyi csoport 
bemutathatta táncait, há-
rom percben. Mindenki 
a tudása legjavát adta, az 
arénában több ezren gyö-
nyörködtek a színvona-
las programban. A fel-
vonuláson, mely Viseu 

város főbb útvonalain 
három és fél kilométer 
hosszan vezetett, ezrek 
köszöntötték a felvonuló 
csoportokat. 

- Nagy öröm volt szá-
munkra, hogy a közönség 
soraiból is sok tapsot kap-
tunk, köszöntötték a ma-
gyar csoportokat. Ezúton 

szeretném megköszönni 
Óbuda-Békásmegyer Né-

met Nemzetiségi Önkor-
mányzatának támogatá-
sát – tette hozzá Pappné 
Windt Zsuzsanna. 

A Braunhaxler tánccsoport az Europeadén

25 éves az Óbudai Danubia Zenekar
jubileumi gálakoncerttel ünnepli 25. születés-
napját az Óbudai Danubia Zenekar december 
30-án a Zeneakadémián.
A koncerten a zenekar életében fontos karmes-
terek, így az alapító Héja Domonkos, Silló István 
és Hámori Máté vezényel, közreműködik Kelemen 
Barnabás hegedűművész. Ács Péter ügyvezető az 
évadbejelentő  sajtótájékoztatón elmondta, mások 
mellett Lutoslawski, Bartók, Dvorák, Liszt és Rah-
manyinov művei hangzanak el. A variációké lesz a 
főszerep, amely Szentpáli Roland „La follia” című 
darabjának ősbemutatója is egyben. 

Jelentkezés művészeti adatbázisba
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala létre kí-
vánja hozni az ArtÓbuda-Békásmegyer adatbá-
zist, melynek célja a III. kerületben élő és alkotó 
művészek és alkotók megismerése, bemutatása, 
valamint bekapcsolása Óbuda-Békásmegyer szí-
nes kulturális összművészeti programjaiba, ráirá-
nyítva a figyelmet a művészet fontosságára, nevelő 
és közösségteremtő szerepére.
A polgármesteri hivatal ebből a célból várja a 
kerületben élő, valamint alkotó művészek je-
lentkezését. A művészeti adatbázisba kerülés a 
művészek számára önkéntes és ingyenes.
Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: csepanyi.
andrea@obuda.hu a következő adatok megadásá-
val: név; e-mail cím; telefonszám; postai cím; tele-
pülés; irányítószám; művészeti ág megnevezése; 
a művész rövid bemutatkozása. A jelentkezéssel 
egyidejűleg a jelentkező elfogadja az adatkezelési 
szabályzatban rögzített adatkezelést.
Az adatbázisba való felvételről visszajelzést küld a 
polgármesteri hivatal. Adatbázis kezelője: Oktatási 
és Kulturális Osztály – Csaplárné Csépányi Andrea.
A személyes adat kezelésére a 2011. évi CXII 
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai 
Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a termé-
szetes személyeknek a személyes adatok kezelé-
se tekintetében történő védelméről és az ilyen ada-
tok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK ren-
delet hatályon kívül helyezéséről szól rendelet (ál-
talános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekez-
dés a) pontja alapján kerül sor. 
Az adatvédelmi tájékoztató letölthető:
http://obuda.hu/szabadidokultura/kultura/adatvedel-
mi-tajekoztato-artobuda-bekasmegyer-adatbazis/
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A Boldog Özséb Plé-
bánia nemrégiben 

ünnepelte a templom fel-
szentelésének 31. évfor-
dulóját. A békásmegyeri 
lakótelep építésekor me-
rült fel két új (katolikus 

és református) templom 
építése. Először a katoli-
kus templom terve való-
sult meg a Duna felőli ol-
dalon a Lékai bíboros té-
ren. A modern stílusú 
épületet 1987-ben adták 
át. A több mint 4 méter 
magas egyszerű kereszt 
a templom főbejáratától 

balra található. Felállítása 
2001-ben történt az 1956-
os forradalom és szabad-
ságharc 45. évfordulója 
alkalmából. A fenyőből 
készült kereszt emlékező, 
engesztelő objektum. Az 
1945-1989 közötti évek-
ben a nemzet ellen ártók 
mementója.              Z. A.

A Lékai bíboros téri kereszt

A Budapesti Temetke-
zési Intézet Zrt. a kö-

zeledő halottak napjára és 
az ezen időszak megnöve-
kedett forgalmá ra való te-
kintettel hosszabb nyitva-
tartást határoz meg a teme-
tőlátogatók számára, ezzel 
biztosítva a kegyelet gya-
korlásának lehetőségét, va-

lamint az egyéb temetőiro-
dákban zajló ügyintézést.

Temetők nyitvatartási 
rendje: október 22-től ok-
tóber 28-ig 7-től 18 órá-
ig. Október 29-től novem-
ber 4-ig 7-től 20 óráig. Az 
Új Köztemetőben októ-
ber 23-án 7-től 20 óráig (a 
megemlékezésekre való 

tekintettel). A temetőiro-
dák ügyfélfogadási rend-
je: október 27-én és 28-
án 8-tól 17 óráig. Október 
29-től november 2-ig 8-tól 
18 óráig. November 3-án 
8-tól 14 óráig. A temetők 
és temetőirodák november 
5-től az eredeti nyitvatartás 
szerint üzemelnek.

Fotó: Antal István

A Jézus Szíve Plébánián mi-
sével kezdődött a Csillaghe-
gyi Polgári Kör Egyesület 
1956-os megemlékezése ok-
tóber 20-án. 

Ezt követően Szabó 
Zoltán, az egyesület 

vezetőségi tagja a 62 év-
vel ezelőtti napokat fel-
idézve méltatta a forra-
dalom jelentőségét. Ju-
hász Zoltán furulyajáté-
ka, Juhász Réka éneke, 
valamint Foltán László 

olimpiai bajnok szava-
lata után az emlékezők 
megrendülten hallgat-
ták Winter Ede előadását 
az 1956 októberi esemé-
nyekről. A megemléke-
zés a Zsámboki-kereszt-
nél gyertyagyújtással ért 
véget. 

A rendezvényen részt 
vett Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgár-
mestere és Varga Mihály 
pénzügyminiszter, ország-
gyűlési képviselő is.

1956-ra emlékeztek 
Csillaghegyen

Temetők nyitvatartása

Temetői járatok. Mint minden évben, idén is lesz (csak november 1-jén) 
rendkívüli temetői járat az Óbudai Temető megközelítéséhez. Az autóbuszok 
118B jelzéssel a Szentlélek tér és az Óbudai Temető között közlekednek, majd a 
Vörösvári és Bécsi úton át, és minden érintett megállóhelyen megállnak. Indulá-
si időpontok a Szentlélek térről 7.45-től 18.45 óráig, 15 percenként. Indulási idő-
pontok az Óbudai Temetőtől főbejáratától 8-tól 18.20 óráig, 15 percenként. 

A Biblia világa
Folytatódik az előadássorozat az Óbudai Kultu-
rális Központban „Passió, Jézus szenvedéstör-
ténete” címmel. A téma iránt érdeklődőket ked-
denként 18.30 órától várják az előadók, Filep 
György és Kecskeméti János. Október 30-án: „Bi-
zony mondom néked ma: velem leszel a Paradi-
csomban.” „A jobb lator”. * November 6-án: „Asz-
szony, íme a fiad….” * November 13-án: „Szom-
júhozom!” * November 20-án: „Én Istenem, miért 
hagytál el engemet?” * November 27-én: „Betel-
jesedett.” * December 4-én: „Atyám, a Te kezed-
be ajánlom lelkemet!” (Belépődíj: 200 forint. Cím: 
San Marco utca 81.)

Fotó: Zumpf András
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A tavalyi évet követően 
2018-ban is sikeresen pályá-
zott az Óbudai Egyetem az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által immár nyolca-
dik alkalommal kiírt Család-
barát Munkahely Pályázatra. 

A felsőoktatási in-
tézmény ezzel már 

második alkalommal ve-
hette át az elismerést. 
Az idei díjkiosztó ren-
dezvénynek az Óbudai 
Egyetem adott otthont 
október 8-án. Az esemé-
nyen Novák Katalin csa-
lád- és ifjúságügyért fe-
lelős államtitkár köszön-

tőjét követően adta át a 
nyertes pályázóknak a 
díjakat.

Idén az Óbudai Egye-
tem volt a házigazdája az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma (EMMI) ál-
tal kiírt, „A Családba-
rát munkahelyek kialakí-
tásának és fejlesztésének 
támogatása” című, meg-
újított pályázat díjátadó-
jának. A 42 nyertes ösz-
szesen 75 millió forin-
tos keretből eltérő össze-
gű támogatásra, 6 pályá-
zó pedig a Családbarát 
munkahely cím viselésé-
re jogosult.                 km

Ismét Családbarát munkahely az Óbudai Egyetem

Dátum Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde

9 órától 10 órától 11 órától

2018.11.07. 1039 Bp., Kelta u. 3. 1039 Bp., Víziorgona u 8. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3.

2018.11.14. 1035 Bp., Kerék u 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1039 Bp., Víziorgona 1.*

2018.11.21. 1032 Bp., Solymár u. 12. 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1033 Bp., Szérűskert 35.*

2018.11.28. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1039 Bp., Víziorgona u 8. 1035 Bp., Kerék u 12-14.
2018.12.05. 1039 Bp., Medgyessy u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1039 Bp., Víziorgona u.1.*

2018.12.12. 1039 Bp., Kelta u. 3 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1033 Bp., Szérűskert 35.*

2018.12.19. 1039 Bp., Medgyessy  3. 1039 Bp., Víziorgona u 8. 1039 Bp., Víziorgona u.1.*

A csillaggal jelölt bölcsődéknél a játszócsoportban lesz az „Élő népzene”. (A bölcsődék-
ről tájékozódhatnak a www.obudaibolcsodek.hu honlapon.)

Zenei fejlődésgondozás
É lő népzene a bölcsődében a Kerek 

zenekarral szerdánként. A progra-
mon Csoóri Julianna kisgyermekne-
velő vezetésével a Kerek zenekar köz-
reműködésével ismerkednek a bölcső-
dés gyermekek a mondókákkal, nép-
dalokkal, hangszerekkel. Folyama-

tosan várják a gyed-en, gyes-en lévő 
édesanyákat, családokat gyermekeik-
kel a bölcsődékbe a korai zenei fejlő-
désgondozásra a táblázatban megadott 
időpontokban. Életünk első három 
évé ben az anyanyelvünk zenei környe-
zetére hangolódunk.

Idén 25. alkalommal 
rendezik az Óbudai 

Árpád Gimnáziumban 
az Amfiteátrum Kupát 
november 16-án. A ha-
gyománnyá vált matema-
tikaversenyt minden év-
ben az aktuális 11. évfo-
lyam speciális matemati-
ka tagozatos diákjai szer-
vezik. A verseny az 5. és 
6. osztályos általános is-
kolás diákoknak szól, 
akik a feladatsor megírá-
sa után érdekes és szóra-
koztató programokon ve-
hetnek részt. A nap zá-
rásaképpen az ünnepé-
lyes eredményhirdetésen 
egyéni és csapat kategó-
riákban a legjobbak díja-
zása is megtörténik.

A regisztráció 11.30 
órakor kezdődik, amit in-
ternetes nevezés előz meg 
az amfikupa.hu oldalon 
október 1-től. A verseny-
dolgozatot déltől 13.15 
óráig írják a diákok, ezt 
követően 17 óráig, az 
eredményhirdetésig tarta-
nak a délutáni programok. 
(A verseny időpontja: 
2018. november 16. Hely-
szín: Óbudai Árpád Gim-
názium. Cím: Nagyszom-
bat utca 19. E-mail cím: 
amfikupa@gmail.com)

Jubileumi matematikaverseny

Tehetséggondozó szakkör 
matematikából 

Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2018/2019-es 
tanévben is elindították matematikából az ingye-
nes tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. 
A foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 
óráig tartják a gimnáziumban. A szakkör munkájá-
ba év közben is be lehet kapcsolódni, előzetes je-
lentkezés nincs. A foglalkozásokat Számadó Lász-
ló tartja. A szakkörön matematikai játékokkal, logi-
kai feladványokkal ismerkedhetnek meg a mate-
matika iránt érdeklődő gyerekek. A hagyományos, 
gondolkodtató feladványokra is sor kerül, így ezek 
az alkalmak az éppen aktuális matematikaverse-
nyekre is felkészítést jelentenek. A szakkör évtize-
des múltja megmutatta, hogy a különböző iskolák-
ból érkező, hasonló érdeklődésű, tehetséges gye-
rekek között barátságok is kialakulhatnak. Minden 
érdeklődő, a matematikát szerető ötödikest szíve-
sen lát a szakkörvezető. 
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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 pályázat 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

A www.legjobbiskola.hu por-
tál rangsorolta 1000 középis-
kola 1700 képzési formáját. A 
sorrend kialakításánál az Okta-
tási Hivatal által közzétett leg-
frissebb kompetenciamérése-
ket és az érettségi eredménye-
ket is figyelembe vették.

A listát készítők szá-
moltak az iskola 

eredményeinek stabilitá-
sával is, így nem csak egy 
év eredményei alapján 
állították fel a rangsort, 
amelyen az iskolák kép-
zésenként szerepelnek. 
Így ha egy iskolában van 

például 4 évfolyamos és 8 
évfolyamos képzés is, az 
külön található meg. Az 
eredményük is eltérhet a 
kompetenciamérés ered-
ményeik miatt.

Békásmegyeri Veres 
Péter Gimnázium

A lista első 100 he-
lyezettje között két óbu-
dai iskola is található. A 
33. helyen szerepel a Bé-
kásmegyeri Veres Péter 
Gimnázium 8 évfolya-
mos képzése, a 37. he-
lyen pedig ugyanez az 
intézmény 4 évfolyamos 

képzése. A Veres Péter 
Gimnáziumot a III. ke-
rületi önkormányzat ala-
pította 1986-ban. Az is-
kolában két képzési for-
mában, közel hatszáz di-
ákot nevelnek és oktat-
nak. Az iskola pedagó-
giai programja a magas 
szintű tudás megszerzé-
sét, az egészséges testi 
fejlődést és a személyi-
ség harmonikus fejlődé-
sét hangsúlyozza. Az is-
kola évek óta előkelő he-
lyeken szerepel a külön-
böző középiskolai rang-
sorokban.

Óbudai Árpád 
Gimnázium

A 75. a listán az Óbudai 
Árpád Gimnázium 6 évfo-
lyamos képzése, míg a 85. 
helyen szintén az Óbu-
dai Árpád Gimnázium 4 
évfolyamos képzése sze-
repel. 1902 őszén kezd-
te meg működését Óbuda 
első középiskolája, Óbu-
da polgárai maguk kezde-
ményezték egy gimnázi-
um felállítását. Az új épü-
letbe 1940-ben költözhet-
tek a diákok és a tanárok. 
Jelenleg 6 és 4 osztályos 
gimnáziumként működik. 

Az épület önkormányzati 
tulajdonban van.

A lista előnye, hogy min-
den iskolánál külön kiemel-
ték a legsikeresebb érett-
ségi tantárgyakat, minden 
érettségi tantárgyból meg-
határozták az országos átla-
got és ehhez viszonyították, 
hogy egy-egy iskolában 
mennyivel lett jobb vagy 
rosszabb az érettségi ered-
mény. Így az a diák, ame-
lyik tudja, milyen tárgyból 
szeretne felvételizni, köny-
nyen kiválaszthatja, melyik 
középiskolában van esélye 
a legjobb eredményt elérni.

Középiskolai rangsor az eredmények alapján

Óbudai gimnáziumok a legjobbak között

Fotó: Antal István



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

Óbudai sziréna
Békásmegyeren, a Puszta-
dombi úton kigyulladt egy 
ház tetőszerkezete október 
16-án kora este. Az épület 
lakhatatlanná vált, ezért az 
ott élőknek el kellett hagyni-
uk otthonukat. 

Személyi sérülés nem 
történt. Az ELMŰ 

szakemberei a ház köze-
lében lévő villanyoszlo-
pot átmenetileg leválasz-

tották a szolgáltatásról, 
mert veszélyesnek ítél-
ték. Az áramszolgálta-
tás kimaradása körülbe-
lül 1500 háztartást érin-
tett. Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata rendel-
kezik krízislakással az 
ilyen és hasonló esetekre, 
így az Óbudai Vagyonke-
zelő munkatársai felaján-
lották a segítséget a káro-
sult, középkorú házaspár-

nak, akik elfogadták azt. 
Két nagytestű kutya is élt 
a házban, róluk az Óbu-
dai Állatvédők és Óbu-
da-Békásmegyer Közte-
rület-felügyelete gondos-
kodik, amíg vissza nem 
kerülhetnek gazdáikhoz. 
(Az esettel kapcsolatban, 
egy a kerülettel foglalko-
zó Facebook-oldal téves 
információkat közölt kö-
vetőivel.)

Kigyulladt egy ház tetőszerkezete

Lassan vége a bicik-
liszezonnak, a ke-

rékpárok visszakerül-
nek a pincékbe, tárolók-

ba. A kerékpár-regiszt-
rációról viszont a hűvös 
idő beköszöntével sem 
kell lemondanunk. Bár 
a szervezetten meghir-
detett kerékpár-regiszt-
rációs kitelepüléseink a 
tél folyamán szünetel-
nek, előzetes egyeztetés 
és bejelentkezés alap-
ján a BRFK III. kerüle-
ti Rendőrkapitányságon 
(Tímár utca 9/A.) tovább-
ra is szívesen fogadunk 
egyéni, vagy csoportos 
jelentkezéseket az őszi, 
illetve a téli időszakban 
egyaránt. 

Keressék kollégánkat, 
regisztráltassák kerék-
párjukat, hogy lopás ese-
tén legyen esélyük visz-
szakapni! Jelentkezés, 
időpont-egyeztetés: Buk-
va Zoltán főtörzszászlós. 
E-mail: bukvaz@buda-
pest.police.hu

BRFK III. kerületi 
Rendőrkapitányság

Ősszel is, télen is kerékpár-regisztráció

Védekezzünk a szén-monoxid mérgezés ellen!
Csak októberben már 21 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxidos esethez, és 
tizenegyen szenvedtek mérgezést - írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 
Október 15-én kezdődött a fűtési szezon, ilyenkor gyakrabban riasztják a tűzoltókat szén-
monoxid-mérgezés miatt. A szén-monoxid a vér oxigénszállító képességét rontja. A legna-
gyobb probléma, hogy tünetei – fejfájás, émelygés, hányinger – miatt az ember nem feltétle-
nül gondol mérgezésre. Ezért is fontos, hogy legyen a házban olyan eszköz, amely érzéke-
li a veszélyes szén-monoxid szintet. Ha az érzékelő megszólal, azonnal el kell zárni a fűtő-
eszközt, ki kell szellőztetni, szabad levegőre menni és hívni a 112-es segélyhívószámot. Ha 
valaki elvesztette az eszméletét, őt is ki kell vinni a szabadlevegőre. A katasztrófavédelem 
honlapján a megfelelő és a nem megfelelő szén-monoxid-érzékelők listája is megtalálható. 
A szén-monoxid-mérgezés megelőzése érdekében azt javasolják, hogy mindenki tisztítsa ki 
a fűtőeszközöket, éljen az ingyenes kéményseprés lehetőségével. Emellett fontos gondos-
kodni a szellőztetésről, az új típusú nyílászárókba ajánlott beszereltetni szellőzőt.

Idén nem volt baleset
a Duna kerületi szakaszán

Lezárult a hajózási szezon. Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyelete vízi járőrszolgálatának is kö-
szönhetően idén nem történt baleset, fulladás a Duna 
III. kerületi szakaszán. A felügyelők 8 embert mentet-
tek ki és 14 műszaki hibás járműnek nyújtottak segít-
séget az elmúlt hónapokban, más teendőjük mellett.

Tettenért besurranó tolvaj
Lopási kísérlet miatt folytat eljárást H. Csaba 38 
éves budapesti lakos ellen a III. kerületi Rendőrka-
pitányság. A férfi megalapozottan gyanúsítható az-
zal, hogy október 12-én a délutáni órákban bement 
az egyik római-parti étterem irodájába, majd az ott 
lévő kanapéra tett táskát elvette, és kisétált vele az 
épületből. Ezek után a sértett és társa tetten érték az 
elkövetőt, aki a kérdőre vonást követően visszaadta 
a táskát, majd megpróbált elmenekülni a helyszín-
ről. A férfit sikerült utolérni, a járőrök kiérkezéséig 
visszatartani. Az intézkedő rendőrök a feltételezett 
elkövetőt a helyszínen elfogták, majd előállították a 
kerületi rendőrkapitányságon. A kihallgatás során H. 
Csaba elismerte a bűncselekmény elkövetését.

Figyelmes szomszéd, peches betörők
Lopási kísérlet miatt folytat eljárást A III. kerületi Rend-
őrkapitányság Ny. Gergő 31 éves és D. Ferenc 43 
éves budapesti lakosok ellen, akik megkíséreltek be-
hatolni egy lakásba az Árpád fejedelem útján október 
12-én a délelőtti órákban. Az éber szomszéd felfigyelt 
a folyosóról beszűrődő zajra, és a kémlelőnyíláson ki-
nézve azt látta, hogy két férfi feszegeti a szomszéd 
lakás bejáratát. Gyorsan értesítette a ház gondnokát, 
aki azonnal kulcsra zárta a lépcsőház ajtaját, hogy el-
zárja a menekülési útvonalat. A betörők ezt észlelve 
úgy próbáltak kereket oldani, hogy a lépcsőforduló ab-
lakát kinyitva kiugrottak a félemeletről. Egyikük azon-
ban pechjére olyan szerencsétlenül ért földet, hogy el-
törte a lábát, így nem tudott elmenekülni. A helyszínre 
érkező rendőrök hívtak hozzá mentőt, akik kórházba 
szállították. Társát még aznap sikerült beazonosítani-
uk és elfogniuk a kerületi nyomozóknak. D. Ferenc le-
tartóztatását az illetékes bíróság elrendelte.

Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, Óbuda-Békás-
megyer közrendjéért és közbiztonságáért térí-
tés nélkül tenni akaró felnőtt lakosok jelentkezését 
várja tagjai sorába a Budapest III. kerületi Polgár-
őr Egyesület. Bővebb felvilágosítás a polgaror.obu-
da@gmail.com e-mail címen, vagy a 06(30)621- 
6088-as telefonszámon.

Elhullott állatok bejelentése
Az állati tetemek elszállítására vonatkozó igényt 
Csikós Viktória Fruzsinának lehet bejelenteni április 
1-jétől naponta 0-24 óra között az 06-70-539-3220-
as (telefonszám változás!) telefonszámon. Emel-
lett a bejelentések a segitoangyalok@segitoangya-
lok.hu e-mail címen is megtehetők.
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A gyalogosgázolások nagy 
százaléka az iskoláskorú 
gyermekeket érinti. Ennek 
megelőzésére a III. kerület is 
csatlakozott ahhoz a közle-
kedésbiztonsági kampány-
hoz, melyet a XII. kerületi 
önkormányzat indított. En-
nek része az a figyelemfel-
keltő, interaktív kapu, amely 
október 15-től két héten ke-
resztül változó helyszínen, 
iskolák közelében segíti a 
gyalogos fiatalokat.

Köztudott, hogy a be-
következő balese-

tek nagy részét a figyel-
metlenség vagy a közle-
kedési szabályok be nem 
tartása okozza, pedig a 
balesetek megelőzhetők. 
Ezért fontos, hogy a köz-
lekedésben részt vevők 
mindannyian betartsák a 
közlekedési szabályokat.

A gépjármű vezetője ré-
széről lehet gyorshajtás 
vagy egy szabálytalanul 
végrehajtott előzés a bal-
eset okozója, de sokszor 
a mobiltelefon használata 
vagy a hangos zenehallga-
tás is elvonhatja a figyel-
met a forgalmi szituációk-
tól. Fontos, hogy az alábbi 
szabályokat minden jár-
művezető betartsa! 

• A kijelölt gyalogát-
kelőhelyen (zebrán) min-
den esetben a gyalo-
gosnak van elsőbbsége. 
• A zebra közelébe érve 
mindig lassítson! Isko-
lák, óvodák közelében 
akkor is vezessen körül-
tekintően, ha önnek mu-
tat szabad jelzést a lám-
pa, vagy nincs zebra! 
• Soha ne előzzön a zeb-
ránál! • Vezetés közben 
csak kihangosítva hasz-
nálja mobiltelefonját! 

Jó néhány esetben 
azonban a gyalogosok 
sem figyelnek a rájuk vo-
natkozó szabályok betar-
tására. Egyre gyakrabban 
látni – főleg a fiatalabb 
korosztály tagjait – amint 
fülhallgatóval hangos ze-
nét hallgatva vagy a mo-
biltelefont, tabletet hasz-
nálva közlekednek. Ez 
fokozza a rájuk leselke-
dő veszélyt, hiszen amel-
lett, hogy a figyelmüket 
elvonja, sokszor még a 
közeledő jármű hangját 
is elnyomja, így esélye 
sincs, hogy időben ész-
revegyék és reagáljanak 
egy hirtelen kialakuló 
veszélyes forgalmi hely-
zetre. Fontos lenne belát-
niuk, hogy  ne nyomkod-

ják sétálás közben az ut-
cán a mobiltelefonjaikat, 
okos eszközeiket, mert 
ezzel veszélybe sodor-
hatják magukat.

Zizi, a zebralány, a XII. 
kerületi önkormányzat 
kampányfigurája ezekre a 
veszélyekre figyelmeztet. 
A kampány része az a fi-
gyelemfelkeltő, interaktív 
kapu is, melyet két hét-
re a III. kerület rendelke-
zésére bocsájtott a Hegy-
vidéki Önkormányzat. A 
kapu felhívja az autósok 

figyelmét a gyalogátke-
lőhely közelségére és az 
óvatos, körültekintő ve-
zetésre. A kapu oszlopai-
ba beépített táblagépeken 
a gyerekek ötféle rövid, 
hatásos kisfilmet nézhet-
nek és tölthetnek le annak 
érdekében, hogy figyelje-
nek a szabályos és helyes 
közlekedésre. A kisfilmek 
megtalálhatóak az inter-
neten (youtube, facebook, 
instagram) is.

Abban a két hétben, 
amíg a kaput a kerület-

ben felállítják, a nappali 
időszakban egy fő közte-
rület-felügyelő jelenlétét 
is biztosítják, aki segíti a 
fiatalokat a tablet hasz-
nálatában és a felmerülő, 
közlekedéssel kapcso-
latos kérdéseikre is vá-
laszt ad.

Az önkormányzat ve-
zetése abban bízik, hogy 
a kampány minél több 
helyszínre eljut majd és 
ennek eredményeként 
csökkenhet a gyalogos-
gázolások száma. 

Együttműködés a biztonságos közlekedésért

Zizi, a zebralány figyelmeztet a veszélyekre

A meteorológiai ősz bekö-
szöntével – a balesetmen-
tes közlekedés érdekében 
– egyre nagyobb szerep jut 
a gépjárművek műszaki ál-
lapotának őszi-téli időjárá-
si viszonyokra történő fel-
készítésének, melynek kö-
rében a Budapesti Rendőr-
főkapitányság a haladás és 
a megérkezés biztonságá-
ért az alábbiakat tanácsol-
ja a gépjárművezetőknek.

• A kedvezőtlen látá-
si viszonyok beállta előtt 
fontos feladat a gépjár-
művek világító beren-
dezéseinek ellenőrzé-
se, és az esetlegesen ta-
pasztalt hibák mielőbbi 
kijavítása, hiszen a rosz-
szul beállított fényszó-
rók nemcsak az adott jár-

mű vezetőjét gátolják az 
úton lévő akadályok ész-
lelésében, hanem a töb-
bi járművezető „elvakí-
tásával” balesetveszé-
lyes helyzetet is terem-
tenek. A KRESZ egyik 
mindenki által ismert el-
ve a „Látni és látszani” 
alapelv, így érdemes időt 
szánni a „kiégett izzók”, 
illetve a meghibásodott 
lámpatestek cseréjére is, 
hiszen nem elég, ha mi 
látunk, minket is észlel-
nie kell a többi járműve-
zetőnek, és a gyalogo-
soknak is.

• A téli közlekedés so-
rán a világítóberendezé-
sek, a fűtés, és az üve-
gek páramentesítésé-
hez használt elektromos 
berendezések jelentős 

igénybevételnek teszik 
ki a gépjármű akkumu-
látorát, valamint a tel-
jes elektromos hálóza-
tát is, nem beszélve a té-
li fagyok károsító hatá-
sáról, ezért még a hideg 
időjárás és a fokozott 
igénybevétel előtt érde-
mes mind az akkumulá-
tort, mind az elektromos 
rendszert szakemberrel 
átvizsgáltatni.

• Tévhit, hogy a té-
li guminak csak a ha-
vas, jeges úton van je-
lentősége. 7 Celsius-fok 
alatt a nyári gumik tapa-
dása, és menettulajdon-
ságai megváltoznak, ha-
tékonyságuk a téli időjá-
rási viszonyokhoz kifej-
lesztett gumiabroncsoké-
hoz képest romlik, ezál-

tal a jármű irányíthatósá-
ga csökken. A téli gumi-
cserét ne a havazáshoz, 
hanem a hőmérséklethez 
igazítsuk, és ne feledkez-
zünk meg a helyes gumi-
nyomás beállításáról se.

• A gépjárművel a 
megváltozott útviszo-
nyok mellett is bizton-
ságosan meg kell tudni 
állni, így a téli felkészí-
tés során szenteljünk fi-
gyelmet a fékek állapo-
tának, valamint a fékfo-
lyadék megfelelőségé-
nek is. A rossz állapotú 
fékek, valamint a hasz-
nálat során viszkozitásá-
ból vesztő fékolaj a fék 
hatékonyságát rontja, ez-
által a téli útviszonyok 
közötti megállás is hosz-
szabb időt vesz igénybe.

• A hideg idő beköszön-
tével érdemes ellenőriz-
tetni a hűtőfolyadék fa-
gyáspontját, valamint a 
nyári szélvédőmosó fo-
lyadékot a téli időjáráshoz 
igazodóra cserélni, és fo-
lyamatosan gondoskodni 
annak pótlásáról, hiszen a 
szélvédőn történő megfe-
lelő kilátás a biztonságos 
észlelés egyik záloga. Je-
lentős szervizköltségek-
től kíméljük meg pénztár-
cánkat, ha idejében gon-
doskodunk járművünk 
„fagymentesítéséről”.

A gépjármű megfelelő 
műszaki felkészítése el-
lenére se feledkezzünk 
meg azonban arról, hogy 
a baleset-megelőzés leg-
főbb eszköze az emberi 
tényező!

Készítsük fel a járműveket az őszi-téli időszakra!
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Civilek és az önkormányzat 
együttműködése révén is-
mét közös partrendezést 
tartottak a folyóparton. A 
Duna rendkívül alacsony 
vízállása megkönnyítette a 
munkát október derekán.

Rendkívül alacsony 
lett a Duna vízszint-

je Budapestnél október 
közepére. Az augusztus 
óta tartó csapadéksze-
gény időjárás miatt a Du-
na vízállása a magyaror-
szági szakaszon ismét az 
eddig mért legkisebb ér-
tékek közelében vagy 
alatta alakult a vízmér-
céken. A vízállás nem 
okozott problémát a víz-
minőségben, viszont a 

hajózást érintette: meg-
tiltották a teherhajóknak 

a folyón közlekedést, va-
lamint két fővárosi ha-

jójárat is leállt. Az ala-
csony vízszint azonban 

lehetőséget adott a part-
rendezésre.

A takarítási, rendezé-
si akció ötletével Kele-
ti Péter aktivista keres-
te meg Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatát, 
azok után, hogy egy sza-
kaszt már rendbe tettek 
korábban az önkéntesek. 
Az önkormányzat öröm-
mel állt a civil kezdemé-
nyezés mellé és közmun-
kások bevonásával, most 
már közösen folytatták a 
föveny további szakaszá-
nak megtisztítását. A part 
rendezése során a leg-
főbb feladat a szemétsze-
dés és a nagyobb kövek 
kihordása, kigörgetése 
volt a kijelölt helyekre. 

Közös partrendezés a Rómain

Ezt a girbegurba, ágas-bo-
gas növényt nem lehet az er-
dészek klasszikus szóhasz-
nálata alapján fának nevez-
ni, bár kedvező körülmé-
nyek között akár 10 méteres-
re is megnő. Igazi dekoratív 
arcát mostanság mutatja 
meg az arra sétálóknak: a 
zöldtől a sárga valamennyi 
árnyalatán át a tűzvörösig 
minden színben pompázik.

Az ecetfa, ecetszö-
mörce vagy torzsás 

szömörce (latinul Rhus-
hirta vagy Rhus typhi-
na) a szappanfavirágú-
ak családjába tartozó nö-
vény. Ha rápillantunk, 
rögtön láthatjuk, hogy 
miért nem lehet összeté-
veszteni a korábban már 
bemutatott bálványfával.

Kivételesen nem a Tá-
vol-keletről származik, 
hanem éppen az ellenke-
ző irányból, tehát Észak-
Amerika keleti részén 
őshonos, elsősorban az 
Amerikai Egyesült Álla-

mok északkeleti és kö-
zép-nyugati részén, Onta-
rio tartomány déli részén 
és az Appalache-hegység 
területén található. Ha-
marosan az összes leve-

le lehullik, de addig bíz-
tathatjuk gyerekeinket, 
unokáinkat a levélgyűj-
tésre, a préselésre és szép 
színes kompozíciók ké-
szítésére.                Z. A.

Óbuda természeti értékei
Most a legszínesebb az ecetfa

Hogyan kezeljük 
a zöldhulladékot?

A kerti zöldhulladék kezelésének számos 
módja van. A szabályos megoldások: a 
komposztálás; FKF zöldhulladék zsák; 
zöldhulladék lerakóba történő saját kezű 
szállítás; zöldhulladék konténer; zöldhulla-
dék elszállítás.

Kihez forduljunk?
Ha az utcán szemetet, elkóbo-
rolt kutyát vagy akár gazdátlan 
állatot talál, akkor keresse bi-
zalommal Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügyeletét! Telefon-
szám: 06(1)453-2618. E-mail 
cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András

A Pacsirtamező utcai római 
kori emlékműnél állagmeg-
óvási és konzerválási mun-
kálatok folynak a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő meg-
bízásából. A teljes rekonst-
rukció várhatóan 2019 má-
sodik negyedévére fejező-
dik be.

Óbuda-Békásmegyer 
egyik legismertebb 

műemléke hosszú évek 
folyamatos leromlása 
után most új életre kelhet. 
A terület tulajdonosa, 
a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő áprilisban le-
zárta a balesetveszélyes-
sé vált Amfiteátrumot és 
szerződést kötött annak 
felújítására az EB Hun-
gary Kft.-vel. A cég nagy 
tapasztalattal rendelkezik 

a műemléki rekonstruk-
ciók terén: ők újították fel 
többek között a pápai re-
formátus Ótemplomot, a 
Klebelsberg-kastélyt, a 
Budai vár több várfalsza-
kaszát, a regéci várat és 
a hatvani Grassalkovich-
kastélyt.

Az Nemzeti Vagyonke-
zelő a felújítás során és a 
jövőbeli hasznosítás kér-
désében is együttműködik 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatával, a Fővá-
rosi Önkormányzattal, va-
lamint az Aquincumi Mú-
zeummal. A tervezésnél és 
a kivitelezésnél is kikérték 
a múzeum szakemberei-
nek véleményét és a mun-
kálatok során rendszere-
sen egyeztetnek az intéz-
ménnyel.

Méltó állapotba kerül 
az Amfiteátrum

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának jóvoltából ősz-
szel és tavasszal összesen 
360 óvodás vehet részt ingye-
nes korcsolyaoktatáson. Az 
októberben kezdődött prog-
ram az Óbudai Sport és Sza-
badidő Nonprofit Kft. szerve-
zésében az önkormányzat és 
az Óbudai Hockey Club kö-
zötti megállapodásban rögzí-
tettek szerint zajlik.

A sport területén ki-
emelkedő helyet 

foglal el a gyermekek 

rendszeres testmozgás-
ra nevelése. Ennek érde-
kében az önkormányzat 
kezdeményezésére a tan-
terv szerinti testnevelés-
órák keretein belül 2015 
őszétől ingyenes korcso-
lyaoktatást szervezett a 
kerületi általános isko-
lák 2. osztályos diákja-
inak. Idén bővül a már 
hagyományosnak mond-
ható program: ősszel 
és tavasszal az óvodák 
nagycsoportosai vesznek 
részt a tanfolyamokon. A 

témában szülői értekez-
leteket tartanak a kijelölt 
óvodákban, az előzetes 
visszajelzések alapján 
nagy érdeklődés várható.

A tanfolyamot 11 hé-
ten át, heti 1 alkalommal 
tartják. A gyermekeket 
megfelelő számú óvónő 
kíséretében, bérelt kis-
buszok szállítják a jégpá-
lyához, ahol korcsolya-
bérlési lehetőséget is biz-
tosítanak. A képzés cél-
ja, hogy a gyerekek szak-
képzett oktatók segítsé-

gével megtanuljanak ma-
gabiztosan mozogni a jé-
gen. A gyermekek kivá-
ló mozgáskoordináció-

ra tehetnek szert, amely 
más sportok megtanulá-
sában is nagy segítséget 
jelenthet. 

Most az óvodásokon a sor
Ismét ingyenes korcsolyaoktatás

Első alkalommal rendeztek 
olimpiai fórumot, ahol olyan 
témákat vitattak meg a 
résztvevők, mint a fenntart-
hatóság, az olimpiai fegy-
verszünet, a dopping vagy a 
nemek közti egyenlőség. A 
Buenos Airesben október 
elején tartott eseményen 
több magyar sportdiploma-
ta, sportvezető is részt vett, 
köztük Sinkó Andrea, a MOB 
sportolói bizottságának el-
nöke is.

A világ minden tá-
járól érkező részt-

vevők azt taglalták, ho-
gyan lehet pozitív ha-
tással a sport a világ-
ra. A fórumon részt vett 
Schmitt Pál és Gyur-
ta Dániel, a NOB tagjai, 
Kulcsár Krisztián MOB-
elnök, Sinkó Andrea, a 
MOB Sportolói Bizott-
ságának elnöke és Gyu-
lai Márton, a Nemzet-
közi és Sportdiplomáciai 
Bizottság tagja is. 

- Az előadások és 
workshopok témájának 
mindegyike az olimpi-

ai mozgalomhoz kapcso-
lódott. Ilyen volt példá-
ul az olimpiarendezés, 
nők a sportban, zaklatás 
a sportban, sportfogadás, 
vagy a dopping, ugyan-
akkor központba került 

a környezetvédelem, a 
fenntartható fejlődés is - 
tájékoztatott a helyszín-
ről a szöuli olimpián 6. 
helyezett ritmikus gim-
nasztikázó Sinkó Andrea, 
az Óbudai WDSE elnöke.

Az olimpiai fórumot 
kéthétnyi verseny követ-
te Buenos Airesben, ahol 
az ifjúsági olimpiai játé-
kokra a világ minden tá-

járól érkeztek fiatal spor-
tolók, hogy együtt verse-
nyezzenek, és hogy job-
ban megértsék és tisztel-
jék egymást.        Sz. Cs.

Olimpiai fórum Buenos Airesben

Az év sakkversenye Óbudán
December 3-tól 13-ig Óbudán tartják az év legje-
lentősebb hazai sakkversenyét, a 2018. évi Magyar 
Bajnokságot, a II. Hetényi Géza emlékversenyt. A 
Huszti úti sakkteremben zajló tizenhat meghívott 
hazai sakkozó vetélkedését a Magyar Sakkszövet-
ség és a Honvéd-Lila Futó Sakkszakosztálya ren-
dezi. A bajnoki címet eldöntő versenyre a mezőny 
tizenhárom tagja a FIDE legutóbbi Élő-listájának 
sorrendjében kap meghívást, hozzájuk csatlakozik 
további három kiválasztott versenyző. A tíz napig 
tartó kiemelkedő sakkeseményt dr. Hetényi Géza 
szellemi örökségének gondozója, dr. Csaba Árpád 
és a Hóbagoly SE támogatja.                                la 

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

Óbudai Sportágbörze
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elkötelezett a 
szabadidő- és az élsport támogatása mellett, ezért 
rendezik minden évben a kerületi sportágajánlót. 
Az Óbudai Sportágbörze nagy népszerűségnek ör-
vend a fiatalok körében. Idén több tucat mozgásfor-
ma közül választhattak az érdeklődők a Görzenál 
Görkorcsolya és Szabadidőparkban szeptember 22-
én. Többek közt volt akrobatikus sporttánc, asztalite-
nisz, küzdősport és teqball bemutató is.

Fotó: Zumpf András
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Szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi kedvez-
mények. 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
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150 
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hibá-
sat 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! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanysze-
relő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes 
felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 06(30)589-
7542, 403-9357
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
pvc, szőnyegpadló lerakás. Minőségi 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, karbantartást 
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, szifon, 
wc-tartály, radiátor szerelés 06-70/642-7526
 Műanyag és fa nyílászárók javítása. Résszel-
lőzők beépítése. Barta Zsolt 06-30/858-0823
 Lakásfelújítás. Tisztasági festés azonnalra. 
Mázolás. Parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, villany-
szerelés. 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. Ingye-
nes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz Pé-
ter Tel: 06-70/397-3869
 Nyílászárók javítása, felújítása, szigetelé-
se, illetve új készítése. Helyszíni felmérés, ár-
ajánlat ingyenes. Tel: +36-20/941-4371
 Kémények bélelése, átépítése, belső mará-
sa teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-
20/264-7752

egészség
 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdalmak 
kezelése, teljes testmasszázs szakrendelőnkben 
(Vörösvári út 88-96.), vagy az ön otthonában. 
Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-20/595-3057
 Fogsorkészítés, törésjavítás. Rugalmas, 
törhetetlen fogsorkészítés speciális anyag-

ból. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: 06-
70/315-1571

oktatás
 Középiskolai felkészítő centrum a Vörösvá-
ri úton! Négy-hat-nyolcosztályos gimnázium-
(ok)ba készülőknek három fős kiscsoportok-
ban minden délután és szombaton. Thalész 
Kör. Tel.: 06-20/946-2027
 Thalész Kör Óbudán! A Vörösvári úton mate-
matika-fizika-kémia-magyartanárok korrepetál-
nak általános- és középiskolásokat minden dél-
után és szombat délelőtt. Tel.: 06-20/946-2027
 Spanyol nyelvoktatást vállal kezdőtől a 
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár. 
Tel.: 06-20/801-7580
 Tanulj angolul könnyedén, eredményesen, 
beszédcentrikusan! Korrepetálás, érettségi, 
nyelvvizsga-felkészítés. Tel.: 06-20/439-6410
 Matematika korrepetálást, érettségi fel-
készítést vállal egyetemista. Házhoz megyek! 
Tel.: 06-70/230-3444
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére, szaktanártól! Házhoz 
megyek! 06-20/9590-134
 Kémia és biológia tantárgyakból érettségire 
való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/203-2077
 Matematika korrepetálás Békásmegyeren ta-
nárnőnél általános iskolásoknak, valamint közép-
iskola 9.-10. osztályosoknak. Tel.: 06-30/334-3433
 Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott precíz tanártól, speciális mód-
szerekkel. Tel.: 06(30)952-3691 
 Matematika, fizika, kémia (SNI)-felzár-
kóztatás, kompetencia-, érettségi-felkészítés 
Önnél. Tel.: 06-70/222-2257

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porcelánt, 
bizsukat, könyveket, írógépet, varrógépet, szőr-
mét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, hagyatékot, 
díjtalan kiszállással. Tel.: 06-20/544-0027
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat, 
képeslapokat antikváriumunk vásárol. Díjta-
lan kiszállással. 06-20/425-6437
 Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő - múze-
umok számára is - készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőesz-
közöket, aranyakat, szobrokat, porcelánokat. 
Kiszállás díjtalan: 1/789-1693, 30/898-5720
 Óbuda Óra-Ékszer. Készpénzért vásáro-
lunk: arany-ezüst ékszert, dísztárgyat, karórát, 
régi pénzérmét, kárpótlási jegyet, festményt, 
teljes hagyatékot. Cím: III. ker. Vörösvári 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-törtarany 
8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól, borostyán-korall 
5000 Ft/g-tól. Régipénz, érem, kitüntetés, ké-
peslap, karórák, Herend-Zsolnay. Teljes hagya-
tékot! V. Szent István krt. 25. 06-70/608-6082
 Antikváriumunk vásárol jó állapotú köny-
veket, könyvhagyatékot. Díjtalan kiszállás! 
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 zártkert 
szép környezetben faházzal 4,6 M forintért el-
adó. 06-70/296-9374
 Pók utcai ltp-en 73 nm-es felújított lakás 
kiadó. Érd./képek: 06-30/269-7544
 Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozunk 
vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 0620-9-600-600
 Bakoslak Ingatlan eladó és kiadó lakáso-
kat keres igényes, készpénzes ügyfelei részé-
re. Tel: 06-20/974-0571, bakoslak.office@
gmail.com

Állás
 Pultost, konyhai kisegítőt keresünk. Óra-
bér 900-1000 ft. Bécsi úti Wok’n Go étterem 
Tesco-nál. Tel.: 06-30/581-5567
 Kft. takarítónőket keres Óbudára kora haj-
nali 4 órás munkára. Tel.: 06-20/937-8655
 Békásmegyeren, Csillaghegyen, Rómain 
takarítást-vasalást vállalok. Tel.: 06-20/357-
0490
 Kőművest alkalmaznék napi 15.000 Ft-
ért. Lehet beugrós is. Tel.: 06-30/341-3423
 Nyugdíjasként heti egy-két alkalomra 
munkát vállalok- régiségboltban, bioboltban, 
ajándékboltban. Tel.: 06-20/430-5769
 Római-parton az Alfa Art Hotel keres reg-
geliztetőt, felszolgálót, rész- és teljes munka-
idős ill. eseti foglalkoztatással. Fényképes ön-
életrajzokat az alfahotel@t-online.hu e-mail 
címre várjuk!
 Központi Statisztikai Hivatal számára ké-
szülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiz-
tos munkatársakat keresünk Budapest III. ke-
rületében. 06-30-631-5025, hr@statek.hu
 Tisztességes munkaadó keres takarító 
munkatársakat. Kiemelt, biztos fizetés min-
den hónap 10-én. Budapesti bérlet téríté-
se 100%-ban. Profi-Komfort Kft. Tel.: 06-
30/537-9133

 III. kerületi általános iskolákba keresünk 
délutános takarítónőket 4 órában. Érdeklődni: 
06-20/980-5616
 Betreuung gesucht Mező utcában lakó idős 
németül beszélő bácsi mellé keresek segítsé-
get 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 készítése. 
www.postershop.hu

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

Életjáradék
 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 12-18.

Irodavezető pozícióra keresem az utódo-
mat, mely szülési szabadság miatt fog meg-
üresedni. Nagy forgalmú cukrászdáról van 
szó, így a kihívás adott. Ha szereted a pörgést 
és a változatos munkakört, ahol fejlődésre és 
előrelépésre is van lehetőséged, akkor ne ke-
ress tovább! Akár azonnali kezdéssel keresem 
lelkes, minimum 3 év tapasztalattal rendelke-
ző utódomat. Kis létszámú irodában kell köz-
vetlen kapcsolatban működni üzletvezetőink-
kel, de az önálló munkavégzés is elengedhe-
tetlen a nagy létszámú személyzet koordiná-
lása miatt. Munkaidő hétfőtől péntekig teljes, 
8 órás munkaidőben, reggel 7:30-tól délután 
16 óráig. A munkakör sokrétű, irodai, mun-
kaügyi és könyvelési feladatokat is magába 
foglal. A vendéglátó tapasztalat előny, de nem 
feltétel. Nagyon várjuk az új lelkes munkatár-
sat vagy munkatársnőt vidám csapatunkba!
Fényképes önéletrajzodat a cziniel@czini-
elcukraszda.hu email címre küldheted el. 
Amennyiben többet szeretnél megtudni, ke-
resd Vicha Attilát a +36 30 9222 913-mas te-
lefonszámon.
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Az óbudai székhelyű Béres Gyógy-
szergyár Zrt. nyerte el idén a Provi-
dent Társadalmi Hasznosság Díjat, 
melyet immár ötödik alkalommal ad-
tak át a Figyelő TOP 200 Gálán. 

A z elismerést odaítélő ku-
ratórium indoklása sze-

rint az egészségmegőrző készít-
ményeket gyártó vállalat magas 
minőségű, innovatív készítmé-
nyeivel, tisztességes üzleti ma-
gatartásával, a társadalom irá-
nyába megmutatkozó felelős-

ségteljes munkájával példaként 
szolgálhat más hazai vállalko-
zások számára is. Nyereségét 
hazai fejlesztésekre és mun-
kahelyteremtésre fordítja, az 
1993-ban létrehozott Béres Ala-
pítványon keresztül egészség-
ügyi, oktatási célokat támogat, 
és érdemeket szerzett a tehet-
séggondozás és a magyar kultú-
ra terjesztése terén is.

A Béres ma az ország legna-
gyobb magyar magántulajdon-
ban lévő gyógyszergyára, a ha-

zai gyógyszerpiac meghatározó, 
az egészségvédő piac vezető sze-
replője. Innovatív termékeikben 
a tudományos megalapozottság 
és a magas minőség ötvöződik. 
A gazdasági tevékenység mel-
lett nagy hangsúlyt fektetnek az 
egészséges életmód népszerű-
sítésére, és érzékenységgel for-
dulnak a társadalmi kérdések fe-

lé. A 25 éves múltra visszatekin-
tő Béres Alapítvány napjainkig 
több mint 2,5 millió üveg Béres 
Cseppet adományozott a rászo-
rulóknak, 500 millió forint érték-
ben nyújtott anyagi támogatást, 
több mint 300 fiatal tanulmánya-
it támogatta, és sok száz kulturá-
lis kiadvány és esemény létrejöt-
tét segítette elő.                      km

Takarító-mosogató munkakörbe ke-
resünk kollégákat III. kerületi cukrász-
dába. Fizetés: nettó 170.000-200.000 
Ft. Napi 8 óra munka, a beosztás 1 hó-
napra előre elkészül, megbízható, sta-
bil háttér. Nincs éjszakázás, csak nap-
pali műszak. Jelentkezni a cziniel@
czinielcukraszda.hu e-mailben vagy a 
06-30/922-2913 telefonszámon lehet.

Társadalmi hasznosságáért díjazták a Bérest

Az öt éves múltra visszatekintő Provident Társadalmi Hasznosság Díjat 
idén a Béres Gyógyszergyár Zrt. képviseletében dr. Béres József elnök 
vette át október 11-én, a Figyelő TOP 200 Gálán 

Kézilányt-hidegkonyhai kollégát kere-
sünk III. kerületi csapatunkba. Az új kol-
léga feladata a reggeli ételek készítése és 
a cukrászok munkájának segítése. Kezdő 
cukrászok jelentkezését is várjuk. Kul-
turált munkakörnyezet, megbízható hát-
tér, biztos megélhetés. Nettó 170.000-
200.000 Ft. Jelentkezését kérjük, hogy 
a cziniel@czinielcukraszda.hu-ra küld-
je el, illetve a 06-30/922-2913-ra várjuk.
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Krammer Krisztián azok közé 
a fiatal élsportolók közé tar-
tozik, akik eredményes 
sportpályafutásuk mellett a 
tanulásban is az élen járnak. 
Több karate világversenyen 
szerzett aranyérmet, meg-
szállottként gyakorol az 
edzéseken, mégis jut ideje 
és energiája arra, hogy isko-
lai tanulmányai során minél 
jobban megalapozza elmé-
leti tudását.

- A karate sportágat 
csak felületesen ismerők 
számára „kínaiul” hang-
zik a „Goju-Kai Karate-
Do” sportágjelölés. Mit 
jelent ez valójában? 

- A Goju irányzat a leg-
régebbi harci hagyomá-
nyokat foglalja magá-
ban, bonyolult techni-
kák nélkül, de erős harci 
szellemmel. A Karate-do 
fegyver nélküli harcmű-
vészet, melyben a sporto-
ló puszta kezével és lábá-
val védekezik és támad. 

- Mikor, milyen élmé-
nyek hatására és milyen 
célokkal kezdett karatézni?

- Szüleim mindenkép-
pen szerették volna, hogy 
sportoljak, ezért 2008-ban, 
első osztályos koromban 
kezdtem karatézni. Óvo-
dában fociztam, az általá-
nos iskolában két válasz-
tás volt, foci vagy karate. 
Apukám régebben kara-
tézott, elmentem vele egy 
edzésre, megtetszett, ott is 
ragadtam.

- Melyik verseny hozta 
meg az első jelentős si-
kert?

- Kisebb versenyeken 
voltak eredményeim, de 
az első jelentős sikert a 
2014. évi diákolimpia 
országos döntőben elért 
második helyezésem és 
a Hungarian Tatami Ka-
rate Cup aranyérme je-
lentette.

- Hogyan alakult a to-
vábbi pályafutása?

- 2015-től jó sorozat 
következett. Megnyertem 
az angliai Stílus Európa-
bajnokságot, a Zágreb 
Karate Cup-ot és a már 
említett Hungarien Ta-
tami Karate Cup-ot. De 
a legértékesebb trófeát a 
2017 szeptemberi Kara-
te-Do Guju-Kai Global 
Championships Canada 
versenyen elért csapat és 
egyéni győzelmemmel 
szereztem.

- Hogy lehet egyszer-
re magas szinten sportol-
ni és tanulásban is emi-
nensnek lenni. Mi a titka 
a két fronton való helyt-
állásnak?

- A sportolás hozzájá-
rul az eredményes tanu-
láshoz, mert ad egyfaj-
ta előre törekvést és ki-
tartást. Ennek nincs titka, 
csak folyamatosan akarni 
kell, nem szabad az első 
akadálynál megtorpanni. 
Jó időbeosztással, szorga-
lommal mindkét területen 
jó eredményt lehet elér-
ni. Igaz, emiatt sok min-

denről le kell mondani, de 
az elmaradt élmények ké-
sőbb még bőven pótolha-
tók. Én nem csak a sport-
ra koncentrálok, hanem a 
jövőmre, a munkámra is, 
mert a civil életben is – 
akárcsak a sportban – si-
keres szeretnék lenni.

- Többször kapott ki-
tüntetést. Legújabb dí-
ja, a „Budapest Önkor-
mányzata Élen a sport-
ban, élen a tanulásban” 
fővárosi kitüntető cím át-
adó ünnepségén nem ve-
hetett részt angliai meg-

hívása miatt. Nem bánja, 
hogy lemaradt egy emlé-
kezetes eseményről?

- Jó lett volna szemé-
lyesen átvenni a díjat, 
de kárpótolt érte az ang-
liai utazás. Az egyhóna-
pos programban szakmai 
gyakorlat, tapasztalatcse-
re, nyelvtanulási lehető-
ség, angol kultúra és tör-
ténelmi helyek megisme-
rése szerepelt, így mara-
dandó élményekkel tér-
tem haza.

- Mit szeretne még elér-
ni sportpályafutása alatt?

- Mivel a karate is be-
került az olimpiai sport-
ágak közé, a kvalifiká-
ciós versenyeken szeret-
ném kiharcolni a részvé-
tel lehetőségét.

- És a civil életben?
- Diplomaszerzés, 

nyelvek tanulása, és a 
még bennem nem telje-
sen kialakult cél irányá-
nak megtalálása.

- Tizenhét évesen már 
eddig is sok értékes ta-
pasztalattal gazdagodott. 
Mit üzen azoknak a pá-
lyakezdő sportolóknak, 
akik sikeres pályafutás-
ról álmodoznak?

- Sok nehézség, ku-
darc és negatív élmény 
hatására se adják fel ál-
maikat, legyenek kitartó-
ak, tartsák meg maguk-
ba vetett hitüket, önbi-
zalmukat.

- Kiknek tartozik köszö-
nettel eddigi sikereiért?

- Családomnak, Szabó 
János edzőnek, aki min-
dig figyelt rám, kitartott 
mellettem bármi is történt, 
több volt számomra, mint 
edzéseim irányítója. Sokat 
köszönhetek még Rebi-
cek Gerd és Szabó Tünde 
edzőknek, illetve csapat-
társaimnak. Úgy érzem, 
mi így együtt összetartó 
család vagyunk és a jövő-
ben is sikeresek leszünk.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Egerben rendezték szep-
tember 16-23. között a GPC 
világbajnokságot erőeme-
lés, guggolás, fekvenyomás 
és felhúzás kategóriában. 

A világ minden tájá-
ról 37 ország spor-

tolói mérték össze ere-
jüket, több mint ezer re-
gisztrált versenyző rész-
vételével. A magyarok 
szereplése kitűnt a nem-
zetek között, úgy ered-
ményességben, mint lét-
számban. A Gruber’s 
Gym S. E. 31 sportolóval 
képviselte magát, ebből 
hatan nők. Eredményes-
ségüket hűen tükrözi a 
29 érem, IV.-V. helyezés, 

világcsúcsok és az ab-
szolút kategóriában is el-
ért eredmények. 

- Ez egy igazi csapat-
munka volt, nagy érdem 
fűződik a szakosztály-
vezető munkájához. Ha-
jas Norbertet külön em-
líteném, egy baleset foly-
tán mozgássérült lett, de 
ennek ellenére az „ép” 
kategóriában világcsúcs-
csal az első helyen vég-
zett. Minden egyes ver-
senyzőnknek tisztelettel 
adózom az elért eredmé-
nyekért, amellyel öregbí-
ti illetve fényesíti egye-
sületünk hírnevét. Szá-

munkra felejthetetlen vi-
lágbajnokság volt, hatal-

mas élményekkel és si-
kerekkel – mondta ösz-

szegzésül Gruber Vilmos 
sportegyesületi elnök.

Élen a sportban, élen a tanulásban

A harcművészet ifjú mestere

Erős emberek világbajnoksága
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Életképek táncban
A Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesü-
let vendége a Pilisvörösvári Nemzetiségi Tánc-
együttes lesz október 27-én 15 órától a Cso-
bánka téri Békásmegyeri Közösségi Házban. 
Az „Életképek táncban elbeszélve” című műso-
rukban a fellépők a svábok ünnepeit mutatják 
be a közönségnek. Kísér a Berglander Baum 
Zenekar. A rendezvény támogatói: Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata és Óbuda-Békás-
megyer Nemzetiségi Önkormányzata. (A belé-
pés díjtalan).

Koltai Lajos életmű válogatás
A Kossuth- és Balázs Béla-díjas, érdemes 
művész, operatőr, rendező Koltai Lajos – aki 
idén lett Óbuda-Békásmegyer díszpolgára – 
életművéből láthatnak válogatást az érdeklődők. 
Négy hónap – négy film az ART-filmklubban, az 
Esernyősben. Műsoron legközelebb A gyönyör 
rabjai című amerikai dráma (1990) november 7-
én 18 órai kezdettel.

Manóleső
Bálint Mariann Óbudán élő és alkotó grafikusmű-
vész és meseillusztrátor „Manóleső” című tárlata 
október 18-án nyílt a Bécsi úti Tündérkert Galéri-
ában. A kiállítás november 28-ig látogatható sok 
manós program kíséretében. (A galéria címe: Bé-
csi út 53-55.).

Krúdy Kör
B. Moravetz Edit és Bánlaky László költő estjére 
várja az érdeklődőket november 8-án 16 órára a 
Krúdy Gyula Irodalmi Kör a Kéhli vendéglő Krú-
dy Szalonjába. (Cím: Mókus utca 22.).

Piaf Óbudán
Kelecsényi László: PIAF – Egy párizsi veréb cí-
mű zenés darabjának felolvasó színházi előadá-
sát november 9-én 19 órakor tartják KULTEA 
színháztermében. Címszerepben: Orbán Bori. 
Közreműködik: Tallián Mariann, Lázár Balázs, 
Pánczél Kristóf, Mucsi Kristóf. (Belépődíj: 1800 
forint. Szakmai és nyugdíjas: 1200 forint. Cím. 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze-
um, Korona tér 1.).

Támogatott festészet
Az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájá-
ban még látható a T-Art Alapítvány festő támogató-
inak kiállítása, amely a Magyar Festészet Napja al-
kalmából nyílt. (Megtekinthető november 2-ig, hét-
köznapokon 9-től 16 óráig ingyenesen. Cím: San 
Marco utca 81.).

Tanulmányút
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Bra-
unhaxler” Egyesület tanulmányutat szervez no-
vember 30. és december 2. között Sárospatak–
Hercegkút–Kassa–Aggtelekre. Érdeklődés és je-
lentkezés Neubrandt Olginál a 06-20-2214-938-
as telefonszámon.

A Magyar Nemzeti Galériá-
ban már sikeresen működő 
kisbabás anyukáknak, apu-
káknak, nagyszülőknek szó-
ló Mama, nézd! című prog-
ramsorozat elindult a Vasa-
rely Múzeumban is. A soro-
zat nyitó alkalmát október 
10-én tartották anyukák és 
kisbabáik, valamint egy 
apuka részvételével.

Az interaktív tárlatve-
zetés a Vasarely Mú-

zeum jelenlegi idősza-
ki tárlatán látható Grüner-
gyűjteményhez kapcsoló-
dott. A Képpé vált kísérlet 
című kiállítás az 1945 utá-
ni magyar absztrakt művé-
szetbe nyújt bepillantást, 
így az alkalmon körbejárt 

témák is ehhez kapcso-
lódtak: absztrakció, vég-
telen és véletlen. A részt-
vevők elgondolkozhattak 
az absztrakció valóságos 
voltán, a szülőség végte-
len jellegén és az életünket 
meghatározó véletlen sze-
repén. Miközben anyukák 
és apukák a kiállítás tár-
gyain keresztül saját meg-
látásaikat is megoszthat-
ták egymással, kisbabá-
ik nyugodtan nézelődtek 
és gőgicséltek. Kísérlet-
ként készült néhány Möbi-
us-szalag, amelyet a gyere-
kek érdeklődve vizsgáltak, 
gyűrögettek a tárlatveze-
tés hátralevő részében. Az 
élet véletlenszerűségét pe-
dig egy dobókocka segít-

ségével felépülő absztrakt 
kompozíció alkotása köz-
ben (is) megtapasztalhat-
ták a résztvevők.

A programsorozat ki-
fejezetten szülőknek szól, 
akik szeretnének barátsá-
gos környezetben, kisbabá-
jukkal együtt más szülők-
kel művészetről és életről 
beszélgetni, valamint szí-
vesen élnék át az absztrakt 
művészet egy-egy jellem-
zőjét az interaktivitáson ke-
resztül. Idén még két Ma-
ma, nézd! program lesz a 
Vasarely Múzeumban: no-
vember 7-én és december 
5-én, 11-től 12 óráig. (Be-
lépődíj: 900 Ft/fő a baba 
és mama számára együtt. 
Cím: Szentlélek tér 6.)

Mama, nézd! a Vasarely Múzeumban

IroDAlmI DÉluTáN A KöNyvTárBAN. Kemény István, József Attila-díjas 
költő, írót látják vendégül október 30-án 18 órától a Békásmegyeri Könyvtár-
ban. A rendezvényre a belépés ingyenes, részvételi szándékukat a könyvtár e-
mail címén (fszek0305@fszek.hu) vagy telefonszámán (245-3409) jelezhetik. 
(Cím: Füst Milán utca 26.)
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A nyilas vagy az enyészet havának nevezik a ma-
gyar kalendáriumban Szent András, azaz novem-
ber hónapját, amely már a télre való készülődés 
időszaka. A múltban ennek nagyobb jelentősége 
volt, mivel az elődeink életét a mainál jobban be-
folyásolták a mezőgazdaságban végzett tevé-
kenységek. 

Ahogy egyre hidegebbre fordult az idő-
járás, a falvakban úgy kerültek mind-

inkább előtérbe a házban végezhető mun-
kák, így lett november a fonó, a kukorica- 
és a tollfosztás időszaka. Mivel ezek mind 
közösségi tevékenységek voltak, a munka 
mellett helyet kapott a játék, az ének, a me-
semondás, az ismerkedés, és persze a pár-
választás is. A hónap elejére esik Minden-
szentek és a halottak napja, de mellettük 
több jeles napot is megőrzött a néphit.

Az élet velejárója
November a mindenszentek és a halottak 

napjával kezdődik, melynek eredete a nyol-
cadik, kilencedik századra nyúlik vissza. A 
sírok gondozása, virággal díszítése, a gyer-
tyák gyújtásának szokása az óta is élő hagyo-
mány. Bár régebben az emberek másképp vi-
szonyultak a halálhoz, az élet természetes ve-
lejárójának tekintették. Sőt, már a kisgyerme-
keket is megtanították a jó halálért imádkoz-
ni. A gyásznak megvoltak a maga szabályai, 
a közösség pedig segített feldolgozni a vesz-
teséget. A halottakról azt gondolták, ők a csa-
lád képviselői, segítői a túlvilágon. November 

elején, a halottak napja környékén ezért sok 
helyen kenyérrel, vízzel, sóval várták a hitük 
szerint ilyenkor hazalátogató elhunyt szeret-
teiket. Rendbe tették a sírokat, a temetőket, 
gyertyákat gyújtottak. Elterjedt szokás volt, 
hogy a koldusoknak kalácsot adtak, hogy ők 
is megemlékezzenek a halottaikról. Ezen a 
napon szinte mindenütt tilos volt a munka, 
mert azzal zavarták volna a holtakat, és nagy 
bajt hoztak volna magukra. 

Mindenszentek
Mindenszentek november elsejére esik.  A 

nyolcadik században III. Gergely pápa tet-
te ünneppé ezt a napot, azzal a céllal, hogy 
a kereszténység elismerése után, a vértanúk 
mellett a szentté avatottakról is emlékezze-
nek meg. Mindenszentek napja az összes 
üdvözült lélek ünnepe, akiknek nincs külön 

emléknapjuk a kalendáriumban. Magyaror-
szágon gazdasági hagyományok is kapcso-
lódtak a naphoz, egyes vidékeken ekkor sze-
gődtették a cselédeket, pásztorokat. Máshol 
ekkor volt a legényvásár, ekkor kötöttek a 
gazdák egyezséget a szolgálni menő legé-
nyekkel. 

Emlékezés az elhunytakra
November másodikán van halottak napja. A 

halottakról való megemlékezés a XI. század-
ban terjedt el széles körben, a clunyi bencések 
hatására, de csak a XIV. században vált hiva-
talossá. Sok európai országban alakult ki az a 
szokás, ahogy nálunk is, hogy ezeken a napo-
kon az emberek meglátogatják elhunyt hozzá-
tartozóik sírját, virágokat visznek, gyertyákat, 
mécseseket gyújtanak emlékükre. A gyertyák 
a halottakért égnek, mivel a tűz megtisztulást 
hoz számukra. A sírok megtisztításának, feldí-
szítésének az volt az eredeti célja, hogy a ha-
lottak szívesen maradjanak a lakhelyükön. A 
gyertyák fénye meg segít visszatalálni a kisza-
badult lelkeknek a sírjaikba. November máso-
dikán az elhunytak emlékezetére pár órára a 
harangok is megszólalnak, a néphit szerint en-
nek köszönhetően a halottak lelkei megnyug-
szanak, megpihennek. Nálunk a halottak nap-
ja a katolikus egyház ünnepnapjából általános, 
felekezetektől független, az elhunytakról való 
megemlékezés napjává vált. 

Mindenszentek – halottak napja

Egyes ünnepekhez kapcsolódnak hagyomá-
nyossá vált ételek, a mindenszentekhez nem. Mi-
vel dologtiltó nap volt, és az emberek a nap nagy 
részét a temetőben, a sírok gondozásával, díszí-
tésével töltötték, feltehetően egyszerű, korábban 
elkészített ételek kerültek az asztalra. Most né-
hány ilyen receptet ajánlunk. 

Sajtos karfiolleves
Hozzávalók: 1 kisebb karfiol, 3-4 sárgaré-

pa, 2 fehérrépa, 1 vöröshagyma, 1 kisebb zel-
ler, 2 gerezd fokhagyma, 1 kisebb karalábé, 1 
füstölt ízű krémsajt, 3 sonkás kockasajt, erő-
leveskocka, olaj, tej, só, bors, ételízesítő.

Elkészítés: a karfiolt megmossuk, rózsái-
ra szedjük, forró tejes-sós vízben puhára főz-
zük. Ha elkészült, kiszedjük, félreszedjük. A 
többi zöldséget megtisztítjuk, a sárgarépát 
felkarikázzuk, a többit egyben hagyjuk. Egy 
lábasban kevés olajat forrósítunk, rátesszük a 

zöldségeket, kevergetve megpirítjuk, felönt-
jük vízzel, sóval, borssal, ételízesítővel, erő-
leveskockával ízesítjük, és addig főzzük, míg 
meg nem puhul. A karfiol felét turmixgépben 
összekeverjük a sajtokkal, a zöldség léből 
teszünk bele egy keveset, hogy híg legyen, 
majd belekeverjük a levesbe, összekeverjük. 
Tálaláskor petrezselyemmel meghintjük. 

Májjal töltött csirkecomb
Hozzávalók: 4 csirkecomb, 30 dkg csirke-

máj, 1 fej vöröshagyma, 1 csokor petrezse-
lyem, 1 zsemle, 2 tojás, olaj, só, bors, majo-
ránna, kakukkfű.

Elkészítés: a csirkecombokat megmos-
suk, fűszerezzük, majd a bőrüket fakanál-
lal fellazítjuk. A májat megtisztítjuk, az ap-
ró kockára vágott hagymát zsiradékon meg-
futtatjuk, hozzáadjuk a májat, megszór-
juk borssal, majoránnával, kakukkfűvel. 
Kis ideig pároljuk, majd lehűtjük. Finom-
ra vágott petrezselyemmel, a beáztatott, ki-
nyomkodott zsemlével, a 2 tojással alapo-

san összekeverjük. Az így elkészült töltelé-
ket a csirkecomb bőre alá töltjük. A töltött 
combokat enyhén zsírozott tepsibe tesszük, 
megsütjük, sütés közben többször meglo-
csoljuk. Vegyes zöldségkörettel vagy főtt 
burgonyával tálaljuk. 

Morzsás almatorta
Hozzávalók: 4 savanykás alma, 0,5 dl cu-

kor, 1 teáskanálé őrölt fahéj, 1 teáskanál 
őrölt gyömbér, fél teáskanál szerecsendió. A 
tésztához: 15dkg vaj, 1 dl mogyoró durvára 
vágva, 3 dl liszt, 0,5 dl cukor. 

Elkészítés: feldaraboljuk a hideg vajat, 
egy tálban morzsásra összedolgozzuk a 
liszttel, a mogyoróval és a cukorral. Hűtőbe 
tesszük. Az almákat meghámozzuk,  nagy-
lyukú reszelőn lereszeljük, majd összeke-
verjük a cukorral és a fűszerekkel. Egy ke-
rek tűzálló formát kivajazunk, beleterítjük 
az almát, aztán rámorzsoljuk a tésztát. Elő-
melegített sütőben megsütjük, vaníliaszósz-
szal vagy tejszínhabbal tálaljuk, ha kihűlt. 

Egyszerűen finomat
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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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Rejtvényünkben egy felettébb érdekes megállapítást 
olvashat. Megfejtés a vízszintes 1. és a függőleges 24. 
sorokban. 
VÍZSZINTES: 1. A fősor eleje (zárt betűk: K. I. I. Z.). 
13. Lenyújtás. 14. Luxemburgi, svéd és egyiptomi autók 
jele. 15. Angol kérdés. 16. Az elejére. 17. Mai modern 
kifejezéssel, problémás. 19. Kálium, tellúr és hidrogén 
vegyjele. 20. Juttat. 21. Keresgélve turkáló. 23. Hely-
rag. 24. Igeképző. 25. Teteje. 26. Névelős európai nép. 
28. Pontos társasjáték. 30. Formájú. 31. Tróger része! 
32. Tortát is díszíthet. 33. O. Á. M. 34. Mozdonyfajta. 
36. Eltörj. 38. Szerelmes dél-európai. 39. C. K. A. 41. A 
nagy varázsló. 42. Elán egynemű betűi. 43. Némán kel! 
44. Eszesedők. 47. Brit tinta. 48. Majdnem keskeny! 50. 
Kihajít. 51. Növényi rész lehet. 53. Az SZTK elődje. 53. 
Régiesen dobja. 54. Arra a helyre süt a nap.
FÜGGŐLEGES: 1. Őt megelőzően. 2. Talián fagylalt. 
3. Angol hosszmérték. 4. Férfinév. 5. Visszafelé ás! 6. 
Portugál pénz volt. 7. Valamihez való jó viszonyulás. 8. 
Becézett Erzsébet. 9. Becézett testvér. 10. Üres hét! 11. 
Égi csatorna. 12. Ruharészt. 18. Pitében van! 19. Játsz-
sz kockával. 21. Mázolatok. 22. Éneklek. 24. A máso-
dik beküldendő sor (zárt betűk: Ő. R. B. Z. E.). 25. 
Tréfás fodrászok. 27. Becézett Sámuel. 29. Kikötők-
ben van. 35. Tojásétel. 37. Forrong. 39. Pipi. 40. Illeték. 
45. Hibáztat. 46. D. J. …, német zeneprodukáló, fordít-
va. 47. Ellenőrzőbe kerülhet. 49. Ősi betűi keverve. 51. 
Megkevert Ali! 53. Darab. 55. Azonban.

Huzavona

Az eddigi legtöbb, összesen 
33 ezer 500 nevező regiszt-
rált a 33. Spar Budapest Ma-
ratonra. Amellett, hogy Óbu-
da-Békásmegyer először 
szolgált a futóverseny hely-
színéül, kiváló eredménye-
ket értek el a kerület csapa-
tai és egyéni indulói is októ-
ber első hétvégéjén.

A z óbudai Főtér meg-
telt futókkal és lel-

kes szurkolókkal, ugyan-
is a kerület egyik köz-
ponti tere is bekerült az 

idei maraton-futás út-
vonalába. A szervezők 
itt jelölték ki a maraton 
staféta 3. váltóhelyének 
pontját is, így az ide kilá-
togatók egyszerre szur-
kolhattak az egyéni és 
csapatban indulók népes 
mezőnyének.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata hosz-
szú évek óta támogatja 
a kerületi amatőr és tö-
megsportot, és igyekszik 
jó példával elöl járni. A 
rangos futóversenyen a 

polgármesteri hivatal két 
csapata is rajthoz állt, 
ahol a FutÓbuda1 és Fu-
tÓbuda2 névre keresztelt 
váltók nagyszerű ered-
ménnyel, 03:26:46-os és 
03:35:37-es idővel az 55. 
helyen, illetve a 97. he-
lyen értek célba.

Egyéni futóira is büsz-
ke lehet a kerület, Mező 
Roland, aki a közel 6 ezer 
egyéni maratoni induló 
közül éppen hogy kicsú-
szott az első 100-ból, de 
kategóriájában a legjobb 

28. lett 03:05:26-es idő-
vel. A hölgyek sem pi-
hentek, Poór Adrienn a 
női futók között a figye-
lemreméltó 22. helyen 
végzett, kategóriájában 
pedig negyedik helyezés-
sel zárta az idei maratont 
(03:19:38).

A hétvégi, kétnapos 
33. SPAR Budapest Ma-
raton Fesztiválra össze-

sen 33 ezer 500 nevezőt 
regisztrált a szervező Bu-
dapest Sportiroda. Ez a 
létszám meghaladja a ta-
valyi nevezéseket, így az 
idei fesztivál lett min-
den idők legnagyobb ha-
zai szabadidős sportese-
ménye. Rekord született 
a külföldi nevezők szá-
mában is: 96 országból 5 
ezer 200-an érkeztek Bu-
dapestre és figyelemre 
méltó, hogy hazánk 1062 
településről, azaz minden 
harmadik helységéből ér-
keztek futóka versenyre.

Óbudai sikerek a Spar Budapest Maratonon

Rekordok a futás ünnepén

Táncos lábúak jelentkezzenek!
Az Europeade Nem zet közi Táncfesztiválon Óbu dát 
évek óta képviselő Braunhaxler senior tánc csoport 
tagjai közé vár hölgyeket és urakat. (Érdeklődni Papp-
né Windt Zsuzsannánál lehet, tel.: 06-30-866-6458.)
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Határtalan 
édességek

Hazánk népi sütemény-
kultúrájával és a tradíci-
ókra épülő modern cuk-
rászati készítményekkel 
ismerkedhettek azok, 
akik ellátogattak a Koro-
na téri Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari 
Múzeumba szeptember 
23-án. Cukrászdák kép-
viselői tartottak előadást 
süteményvilágukról (pa-
lóc, osztrák, magyar, tir-
pák, szlovák, sváb, haj-
dú, székely, zsidó, hor-
vát) az érdeklődőknek a 
Magyar Cukrász Iparo-
sok Országos Ipartes-
tülete szervezésében. 
Az eseményen finomsá-
gokat is kóstolhattak, új 
ízekkel találkozhattak a 
sütik szerelmesei.           k

Hahota
Az afrikai dzsungelben eltéved a tudóscsoport egyik 
tagja. Hosszas bolyongás után kannibálokba botlik: 
- Elnézést, nem látták véletlenül a kollégáimat?
- De igen, velük már több ízben is találkoztunk.

* * *
Apuka és kisfia együtt autóznak. Az apa átmegy 
egy piros lámpán, és zavartan mondja a fiúnak: - 
Kisfiam, ez egy szabálytalan dolog volt, ilyet nem 
szabad ám csinálni!
- Semmi baj, apa! – mondja a fiú. – A mögöttünk jö-
vő rendőrautó is átjött rajta.

* * *
Két autós beszélget: - Képzeld, pár nappal ezelőtt 
megbüntetett a rendőr tízezer forintra, mert nem a 
látási viszonyoknak megfelelően közlekedtem.
- Miért, mit nem láttál?
- A rendőrt. 

* * *
Az újdonsült autótulajdonos mérgesen ront be a ko-
csi előző gazdájához: - Amikor a kocsira alkudoz-
tunk azt mondta, egyik ámulatból a másikba fogok 
esni. Most pedig be sem indul a járgány.
- Na látja, ez az első.

* * *
Két egérlány beszélget: - Képzeld bepasiztam! - Igen? 
És van képed róla? - Persze! Itt van. - Te hülye ez egy 
denevér. - A fenébe, nekem azt mondta, pilóta.

Régen volt ilyen alacsony a Duna vízszintje. A Római-parton eddig ritkán látható mederré-
szek bukkantak elő, a kirándulók örömére kiszélesedett a parti sáv. A visszahúzódó víztö-
meg parton hagyott néhány érdekes hordalékot, többek között egy „többuszonyos” cápát 
formáló száraz faóriást

Sekély a Duna, sok minden látszik

Hamarosan megújul a Szent-
endrét Budapesttel összekö-
tő, a 11-es főút mellett haladó 
kerékpárút.

A Magyar Közút októ-
berben és november-

ben, 3,6 kilométeren cse-
réli ki a burkolatot. A no-

vember 30-ig tartó felújí-
tás során a főváros határá-
tól a 11-es főút-Kalászi út 
csomópontjáig dolgoznak 
a szakemberek. A felújítás 
során javítják a kerékpárút 
burkolatán a repedéseket, 
kátyúkat, rongálódásokat 
és gyökérbenövéseket, va-

lamint az aszfaltot is kicse-
rélik. Az új burkolatra út-
burkolati jeleket is felfes-
tenek. Az aszfaltozás ideje 
alatt, várhatóan két hétig a 
bicikli utat időszakosan le-
zárják, kerülőútként Buda-
kalászig a Kalászi utat, on-
nan Békásmegyerig pedig 
a Budai utat javasolják a 
kerékpárosoknak.

Megújuló kerékpárút

MegjelenéSünk. Lapunk 
következő száma november 
10-én, szom baton je le nik meg. 
Korábbi számaink is olvashatók 
a www.obuda.hu honlapon.

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

Fotó: Lovas Albert

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

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

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

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

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

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

Kereszténydemokrata Fórum
A november 6-ai (kedd) 18 órakor kezdődő fórum témája lesz 
a Nemzetpolitika: társadalmi folyamatok és kitörési lehetőségek. 
Vendég dr. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutató Intézet igaz-
gatója, az ELTE és a PPKE oktatója. A fórum helyszíne: Miklós 
tér 1. (Selyemgombolyító). A program ingyenes. 

CuKorBETEgEK ÓBuDAI KluBjA. A Cukorbetegek Budapes-
ti Egyesületének Óbudai Klubja november 13-án 15.30 órától tartja 
soron következő klubfoglalkozását. Programok: 15.30 órától kolesz-
terin-, vércukorszint-mérés; 16.30 órától „Kardiometabolikus koc-
kázat” címmel dr. Halászlaki Csaba endokrinológus tart előadást. 
(Helyszín: Szent Margit Kórház „A” épület, I. emelet, Bécsi út 132.)




