
Új találkozási pont Békásmegyeren: 
a Heltai Jenő téren adták át az újabb 
KönyvMegállót és okospadot.

Október 18-án és 19-én tartja az ön-
kormányzat a kedvezményes burgo-
nyavásárlási akciót 9 helyszínen.

A Laborc utcai Szabadidőparkban ren-
dezik október 12-én az Óbudai Terep-
futó és Túrafesztivált több távon.
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Október 13-án vasárnap önkormányzati választások

A 12. Óbudai Piknik Civil és Nemzetiségi Napon ki-
lenc helyszínen, több mint harminc szervezet mu-
tatkozott be szeptember 21-én színes, egész na-
pos programokat kínálva minden korosztálynak.

B ús Balázs polgármester a Keve utcá-
ban adta át a Balázs Lajos Óbudai Ci-

vil Díjat a Wysocki Légió Hagyományőrző 
Egyesületnek. A civil szervezet tagjainak 
gratulált Varga Mihály pénzügyminiszter, 
országgyűlési képviselő is.

A Civil Ház új helyszínen, a Végvár utca 
2. szám alatti épület földszintjén, a korábbi-
nál sokkalta nagyobb területen várja ezen-

túl az érdeklődőket. Az ünnepélyes átadás 
is a piknik része volt. Ebből az alkalomból 
a szomszédos játszótéren évadnyitó családi 
napot tartottak, ahol bábelőadásokkal, ret-
ró fagylaltos autóval, kézműves foglalkozá-
sokkal kedveskedtek az eseményen résztve-
vőknek.                          Összeállítás a 2-3. oldalon

Kormányzati támogatással újult meg a Kandó

Átadták az Óbudai Egyetem közel 3,5 milliárd forintból felújított Bécsi úti Kandó Kálmán Kollégiumát szeptember 19-én                     Tudósítás a 10. oldalon

Óbudai Civil és Nemzetiségi Nap – a közösségek ünnepe

Fotó: Zumpf András
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A múltban közösen 
átélt események és 

az ismétlődő közös ün-
nepek adnak tartást és 
jövőt a helyi közösség-
nek. Kisebb települése-
ken, ahol a mindennapok 
eseményei jobban szem 
előtt vannak, a kapcsola-
tok is a maguk természe-
tességével alakulnak. De 
Óbudán, ebben a 130 ez-
res városrészben sem ad-
tuk fel annak reményét, 
hogy az itt élőket, a helyi 

lakóközösségek tagja-
it közelebb hozzuk egy-
máshoz, és a saját életü-
ket is befolyásoló ügyek 
alakításához. Ebben a 
munkában nagy segít-
séget jelentenek azok a 
civil szervezetek, ame-
lyek már hosszú ideje je-
len vannak a kerület éle-
tében – mondta Bús Ba-
lázs polgármester a Ke-
ve utcában. Hozzátet-
te: illendő, hogy az év 
365 napjából legyen egy, 

amely csak róluk, illetve 
az óbudaiakról szól.

A polgármester a meg-
nyitón hangsúlyozta: bár 
az esemény már hagyo-
mány a kerületben, idén 
különös ízt kölcsönöz ne-
ki az, hogy éppen az ön-
kormányzati választási 
kampány időszakára esik, 
így nem mehet el szó nél-
kül amellett, hogy a kam-
pányban méltatlan táma-
dás érte a civileket. - Ami-
kor valódi civileket kér-
tem fel arra, hogy indul-
janak képviselőjelöltként, 
olyanok zúdítanak rájuk 
össztüzet, akik máshoz 
sem értenek, mint hogy 
hogyan alakítsanak új pár-
tot, hogyan szerezzenek 
pozíciókat – magyarázta.

A beszéd után átadták 
a Balázs Lajosról elneve-
zett Óbudai Civil Díjat. 
Az elismerést az önkor-
mányzat képviselő-tes-
tületének döntése alap-
ján a Wysocki Légió Ha-
gyományőrző Egyesület 
kapta. Az egyesület 1998 
óta ápolja és eleveníti fel 
a hazánk területén a ma-
gyar ügyért harcoló, il-
letve itt menedéket találó 
lengyel katonák emlékét, 
több korszakot is meg-

jelenítve. A csapat kor-
hű ruházattal és felszere-
lésekkel rendelkezik, ve-
zényleti nyelvük a len-
gyel. A minden más szer-
vezettől független egye-
sület a lengyelség és a 
magyarság közös törté-
nelmét, kultúráját, ha-
gyományait és több mint 
ezer éves barátságát őrzi 
és ápolja. A légió jelenle-
gi létszáma 25 fő és éven-
te körülbelül 50 rendez-
vényen vesznek részt..

A Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület kapta a Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat

Civil és Nemzetiségi Nap – a közösségek ünnepe

A Keve utcai helyszínen a további programoknak az adta az 
apropót, hogy 90. születésnapját ünnepelte az utcában műkö-
dő Dr. Béres József Általános Iskola. Az eseményen vendégül 
látták az egykori és a jelenlegi diákokat, pedagógusokat

Idén sem maradhatott el a szüreti felvonulás a Vörösvári úton. A fúvós zenekarral kísért feldíszített lovaskocsi több helyen megállt és borkóstolóval 
várta a résztvevőket. A programot hagyományosan az Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzat, a „Braunhaxler” Egyesület és az Óbu-
da-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia szervezte

A szeptember 21-én rendezett Óbudai Piknik megnyitóján Bús 
Balázs polgármester átadta az év civil szervezetének a Balázs 
Lajos Óbudai Civil Díjat. Az elismerést idén a Wysocki Légió 
Hagyományőrző Egyesület kapta. A nap folyamán összesen 
kilenc helyszínen várták az érdeklődőket. A Keve utcában, az 
események idei központi helyszínén a Dr. Béres József Általá-
nos Iskola fennállásának 90. évfordulóját is megünnepelték.
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A napsütéses szombati napon a már hagyományos helyszíneken is lehetett az óbudai civil szervezetekkel és közösségekkel találkozni: a Mészkő park-
ban főzőversenyt és ebszépségversenyt, Békásmegyer-Ófaluban pedig hagyományőrző műsorokat szerveztek

Az idei Óbudai Pikni-
ken új helyszínen is vár-
ták az érdeklődőket: a 
Nagyszombat és Kecske 
utca sarkán található han-
gulatos játszótéren hot-
dog és fagylalt várta a ki-
csiket és nagyokat, gyere-
keknek szóló előadások-
kal, valamint retró játé-
kokkal készültek a szer-
vezők. A közelbe költö-
zött ugyanis a Kolosy tér-
ről a Civil Ház, melynek 
évadnyitóján Varga Mi-
hály pénzügyminiszter, 
országgyűlési képviselő 
és Bús Balázs polgármes-
ter is részt vett.

- A dolgok állandó 
mozgásában van valami-
féle szükségszerűség, és 
ez most a Kolosy téren 
évekig bejáratottan mű-
ködő Civil Házat is el-
érte. A működését ott te-
hát befejezte, ami két-
ségtelenül adna némi te-
ret a nosztalgiázásnak, 

én azonban az ókori fi -
lozófus, Lao-ce intelmét 
ajánlanám a fi gyelmük-
be, amely így szól: „Ne 
a változástól, az állandó-
ságtól félj!” A Civil Ház 
Végvár utcába költözé-

sével ugyanis valami új 
veszi kezdetét, ami a ki-
csik számára a játszótér 
közelsége miatt kifeje-
zetten izgalmasnak ígér-
kezik – mondta az évad-
nyitón a polgármester.

Fotó: Zumpf András, obuda.hu
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Az idősek világnapja alkal-
mából Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata és az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató In-
tézmény látta vendégül a ke-
rület nyugdíjas polgárait az 
Óbudai Kulturális Központ-
ban szervezett október 1-jei 
ünnepségen. A megjelente-
ket Bús Balázs polgármester 
és Varga Mihály pénzügymi-
niszter, országgyűlési képvi-
selő köszöntötte, majd vi-
dám, zenés műsor után álló-
fogadás várta a vendégeket.

A rendezvényre azo-
kat a nyugdíjasokat 

várták, akik nem tagjai a 
kerületi időskluboknak, 
nem veszik igénybe azok 
szolgáltatásait. Müller Ist-
vánné, az Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató Intézmény 
vezetője a közösség fon-
tosságát hangsúlyozta. 
Mint mondta, a jó közös-
ség az, ahol, ha bármi tör-
ténik velünk, akkor tud-
juk, hogy van egy támasz, 
melyhez nyugodtan for-
dulhatunk. A kerület va-
lamennyi intézkedése: a 
beruházások, a fejleszté-
sek, a szociális intézkedé-
sek, a kulturális rendezvé-
nyek ezt a célt szolgálják.

- Az idősek világnap-
ja izgalmas gondolatokat 
inspirál. Aktív éveink de-
rekán, de már az életünk 
felén túl, a tiszteletadás 
és az önök megbecsülé-
sének kifejezése mellett 
számunkra egyfajta jö-
vőt fürkésző nézőpont ki-
alakítását is felveti. An-
nak latolgatását, hogy va-
jon milyen időskor kör-
vonalazódik számunkra. 
Önökkel beszélgetve, az 
önök igényeit és elvárá-

sait megismerve és a ma-
gunk közösségépítő mun-
káját összevetve, évről év-
re pontosabb lesz ez a kép 
– mondta Bús Balázs pol-
gármester. Hozzátette: ah-
hoz, hogy valaki megőriz-

hesse fi atalos optimizmu-
sát és bizakodással teli jó 
kedvét, feltétlenül szüksé-
ges a családi kapcsolato-
kon túlmutató közösség. 
Fenn kell ugyanis tartani 
a külvilágra való nyitott-

ságot, ennek az egyik leg-
megfelelőbb módja a töb-
bi ember társaságának ke-
resése, ehhez pedig az ön-
kormányzat vezetőjeként 
újabb idősklubok létreho-
zásával tud hozzájárulni.

Az idősek világnap-
ja alkalmából Varga Mi-
hály pénzügyminiszter 
is köszöntötte az időse-
ket. Mint mondta: olyan 
országban élünk, ahol 
sajnos a népességszám 
csökken, ezért nem en-
gedhetjük meg magunk-
nak, hogy lemondjunk 
az idősekről. Az idősek-
re igen is szükség van: 
szüksége van a csalá-
doknak és szüksége van 
a nemzetnek is. Ugyan-
is az idősek rendelkez-
nek egy fontos dolog-
gal, amit úgy nevezünk, 
tapasztalat. Tapasztala-
tot pedig csak az idő mú-
lásával lehet megszerez-
ni: a munkával, a csa-
láddal, gyermeknevelés-
sel töltött évek, az uno-
kákkal törődés során. És 
erre a tapasztalatra min-
den országnak, így Ma-
gyarországnak is szüksé-
ge van! Ez a tapasztalat 
pedig csak olyan közös-
ségben tud kiteljesedni, 
mint amilyen itt Óbudán 
is körülvesz mindannyi-
unkat – hangsúlyozta az 
országgyűlési képviselő.

A köszöntők után a 
megjelentek „Jöjjön ki 
Óbudára!” címmel egy 
operett és musical válo-
gatást tekinthettek meg, 
amelyben fellépett Janza 
Kata, Bordás Barbara, 
Dancs Annamari, Dol-
hai Attila és Laki Péter. 
A műsort követően álló-
fogadáson vehettek részt 
a kerületi nyugdíjasok.

„Fenn kell tartani a nyitottságot a külvilág felé”

Megbecsülik az időseket Óbudán

Jótékonysági est 
a Margit kórház javára

A tizedik születésnapját ünneplő Ko-
buci kert adott otthont szeptember 22-
én a Szent Margit Kórház javára ren-
dezett jótékonysági koncertnek, mely-
nek fővédnöke Bús Balázs polgármes-
ter volt. Az eseményen a Csángálló ze-
nekar lépett fel. A főváros egyik legnép-
szerűbb szabadtéri koncerthelyszíne az 
évfordulót egy különleges portréalbum 
megjelentetésével is ünnepelte. Ennek 
eladásából befolyó összeget is a kór-
háznak ajánlották fel. Az adományokat 
a krónikus belgyógyászati osztály felújí-
tásáért gyűjtik, és az idős betegek ellá-
tását támogatják vele.

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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A Heltai Jenő térre telepített 
köztéri berendezésekkel a 
kerületben már 7 Könyv-
Megálló és 2 okospad várja 
az olvasni szerető és vágyó 
fi atal és az idősebb korosz-
tályhoz tartozókat. A mo-
dern technológiát megjele-
nítő találkozási pontok a kö-
zösségépítést támogatva, 
környezetbarát módon kí-
vánják népszerűsíteni az ol-
vasáskultúrát.

Az Óbudai Könyv-
Megálló program 

7 éve indult el, az Óbu-
dai Platán Könyvtár és a 
csatlakozó civil szerve-
zetek közreműködésével. 
Kezdetben felnőtt könyv-
szekrények jelentek meg 
a köztereken, de hamar 
megfogalmazódott a la-
kosság részéről a gyer-
mekeknek szóló könyvek 
cseréjének lehetősége is.

Az önkormányzat fel-
karolta ezt a kezdemé-
nyezést is, és már két 
Máltai játszótéren is ked-
vükre válogathatnak a 
gyermekek a könyvszek-
rény polcairól. A szabály 
minden esetben ugyanaz: 
„Hozz egy könyvet, vi-
gyél egy könyvet!”, hi-
szen a cél a könyvcsere.

A szeptember 27-ei át-
adáson Pőcze Márta, a Pla-
tán Könyvtár igazgatója 
így fogalmazott: - A kerü-
letben eddig kihelyezésre 
került KönyvMegállókról 
folyamatosak a pozitív la-
kossági visszajelzések. So-
kan élnek az önkéntesség, 
az adományozás és kör-
nyezettudatosság lehetősé-

gével és raknak be, vesz-
nek ki cserébe könyveket, 
hiszen mindannyiunknak 
van otthon egy olyan köny-
ve, amit egykor szívesen 
olvastunk, de már régen 
nem vettünk a kezünkbe, 
vagy amit szívesen meg-
osztanánk másokkal.

A KönyvMegálló pro-
jekt indításában és okos-
paddal történő továbbfej-
lesztésében az elsők kö-
zött voltunk hazánkban, 
és sok település, könyvtár 
követte az elmúlt években 
példánkat. Nem titkolt cé-
lunk, hogy a mostani in-
novációval a fi atalabb és 
az idősebb korosztályt is 
szeretnénk bevonni az ol-
vasás, a megosztás és a 
közös időtöltés élménye-
ibe, mert olvasni bárhol, 

bármikor, bármilyen for-
mában lehet. 

A Heltai Jenő térre ki-
helyezett okospad külön-

bözik a korábban átadott 
Pethe Ferenc téri pad-
tól. Nemcsak, hogy na-
gyobb, fedett és tudás-

ban is továbbfejlesztett 
darab.

A 100 százalékban ma-
gyar fejlesztésű padot fej-
lesztő cég ügyvezető-
je, Gallai Máté elmondta, 
hogy a kaszásdűlői padot 
használva eddig több mint 
tízezren csatlakoztak a há-
lózatra és közel 2000 okos-
eszközt töltöttek rajta, ami 
pozitív visszajelzésként ér-
tékelhető a lakosságtól. 
Jelzi, hogy van rá igény és 
szeretik az itt élők. Hoz-
zátette a KUUBE okos-
padok megújuló energia-
forrást használva működ-
nek, napelemek biztosít-
ják az áramot, 2 USB-por-
ton keresztül lehet tölteni 
az okos eszközöket, érin-
tős töltésre is lehetőség 
van a padon, éjszaka LED-
ek világítja meg az olvasó-
teret. Az önkormányzat fi -
nanszírozásával 4G wifi -
ként működik a találkozási 
pont, amely az egész téren 
biztosítja az ingyenes csat-
lakozási lehetőséget az in-
ternetre, és nem utolsó sor-
ban mini időjárás állomás-
ként is működik, amely fo-
lyamatosan monitorozza a 
környezetét.

Az átadáson Bús Balázs 
polgármester sok diák és 
idős kerületi érdeklődő 
segítségével közösen fel-
töltötték az új könyvszek-
rényt, majd azonnal ki-
próbálták eszközeikkel az 
okospadot.

Közösségépítés környezetbarát módon

KönyvMegálló és okospad Békásmegyeren

Még el sem kezdődött a 2019-2020-as tanév, mikor augusz-
tus végén egy új közösségi tér épült a Krúdy Gyula Angol-
Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarán.

Az ötlet gazdája az iskola intézményvezetője, Au-
lechla Anna, akinek régi álma volt egy olyan 

tér kialakítása, ahol az osztályok olyan programokat 
szervezhetnek, melyek új élményeket szerezhetnek a 
gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt.

Így készült el az új tűzrakóhely Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata anyagi támogatásával és nyújt 
lehetőséget minden közösségnek az együtt töltött idő 
élménnyé tételéhez. A tér úgy lett kialakítva az iskolai 
fűszer- és növénykert illatozó ágyásai mellett, hogy 
az udvar szerves részét képezze, de mégis biztonsá-
gos távolságban legyen a játszó gyerekek seregétől.

A hely kiválóan alkalmas tűzrakásra, szalonnasü-
tésre, grillezésre, bográcsozásra és a közösen elkészí-
tett fi nom falatok kényelmes, kulturált elfogyasztásá-
ra, kisebb és nagyobb közösségek számára egyaránt. 

Új közösségi tér a Krúdyban

Fotók: Kántor Balázs
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Lapzártakor érkezett: Rendkívüli ülést tartott 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete október 3-án, mely során szavaz-
tak többek között a változtatási tilalom elrendelé-
séről a FŐTÁV tervezett biomassza égető erőmű 
területét érintően, a Bárczi Géza Általános Isko-
lának nyújtandó rendkívüli támogatásról illetve a 
képviselők meghallgathatták Dorner Lajos, a Vá-
rosi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöké-
nek tájékoztatását a HÉV lesüllyesztésével kap-
csolatos tanulmánytervről.

Változtatási tilalom
A sajtóban megjelent hamis állításokra 

reagálva Bús Balázs polgármester kezde-
ményezésére Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata – 2017-hez hasonlóan – ismé-
telten változtatási tilalmat rendelt el a Ku-
nigunda útja 19706/1 hrsz. alatti területre, 
ezzel is alátámasztva korábbi állásfoglalá-
sát, miszerint nem támogatja az érintett te-
rületen a FŐTÁV tervei szerinti biomassza-
erőmű építését. A változtatási tilalommal és 
Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatá-
nak módosításával az önkormányzat a kerü-
leti lakosok érdekeinek védelmében szigorú 
feltételhez igyekszik kötni minden, új tech-
nológiai létesítmény kialakításával, vagy a 
jelenlegi fűtőmű esetleges kapacitását nö-
velő fejlesztésével kapcsolatos beruházást 
a területen. Óbuda-Békásmegyer ezen része 
egy átalakuló ipari terület, melyen a nem 
szennyező gazdasági funkciók létrehozásá-
nak biztosítása az önkormányzat célja.

HÉV-nyomvonal módosítás
Az ülésen a képviselők Dorner Lajostól, 

a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesü-
let (VEKE) elnökétől tájékozódtak az egye-

sület a 2019 szeptemberében nyilvánosságra 
hozott javaslatáról a H5 HÉV-vonal lehetsé-
ges részleges lesüllyesztésével és nyomvo-
nal-módosításával kapcsolatban. Az elkép-
zelés szerint a HÉV Békásmegyer állomás 
után Csillaghegy felé lesüllyesztik a HÉV-
pályát, ugyanakkor annak nyomvonalát is 
módosítják, a „régi” Szentendrei út vona-
la helyett a 11-es főút bevezetője, vagyis a 
Batt hyány utca mentén, az alatt haladnának 
a szerelvények egészen Rómaifürdő megál-
lóhelyig. Ez a jelenlegi ötből 4 szintbeli vas-
úti átjáró kiváltását teszi lehetővé. A javasla-
tot a képviselők a kerületi lakosság érdeké-
ben feltétlenül megvalósítandónak tartják és 
arról döntöttek, hogy azt a továbbiakban a 
testület saját javaslataként jegyzik. A képvi-
selő-testület felkérte a polgármestert, hogy 
forduljon a Kormányhoz annak érdekében, 
hogy a H5-ös HÉV fejlesztésével kapcsola-
tos, hamarosan kiírásra kerülő megvalósít-
hatósági tanulmányok, engedélyes és kivite-
li tervek a kerület javaslatának fi gyelembe-
vételével készüljenek el.

A képviselő-testület határozott arról is, 
hogy az önkormányzat támogatja a Bárczi 

Géza Általános Iskola nyí-
lászáróinak felújítását brut-
tó 10 millió forint összeggel. 
A lépésre azért volt szükség, 
mert a héten az erős szélvi-
har során az iskolaépületben 
kiesett egy ablaküveg-lap és 
egy további másik üveglap is 
megrongálódott, így mind-
kettőt cserélni szükséges. 
A probléma nem új keletű: 
a képviselő-testület május-
ban már megszavazta, hogy 
az önkormányzat a tanintéz-
ményben szükséges nyílás-
záró cserékhez bruttó 10 mil-
lió forint összeggel hozzájá-

ruljon, a felújítások el is készültek. Azonban 
az iskolában több ablak cserére szorul, hi-
szen az épület körülbelül 40 éves. Az iskolák 
felújítása, a szükséges karbantartási munká-
latok elvégzése 2016 óta az Észak-Budapes-
ti Tankerületi Központ feladata, azonban az 
intézmények állapotának kérdését az önkor-
mányzat továbbra is kiemelten kezeli, ezért 
járul hozzá a korszerűsítéshez.

Szakmai gyakorlat 
a Százszorszép Óvodában
A képviselő-testület döntött az ELTE Ta-

nító és Óvóképző Karral való együttműkö-
dési megállapodás megkötéséről is. Ennek 
keretén belül az óvodapedagógusi képzést 
angolul hallgató egyetemisták az Óbudai 
Százszorszép Óvodában töltenék szakmai 
gyakorlatukat. Az óbudai óvoda így Ma-
gyarországon az egyetlen angol nyelven is 
működő egyetemi gyakorlóhellyé válik. Az 
intézmény csoportjaiban évek óta két nyel-
ven, magyarul és angolul folyik a nevelés, 
fi gyelembe véve a gyermekek életkori sajá-
tosságait, megfelelve a magyar óvodapeda-
gógiai elvárásoknak.

Utoljára ülésezett a testület 
ebben az összetételben

A szeptember 30-i viharos szél következtében az 
iskolaépületben kiesett egy ablaküveg-lap és to-
vábbi másik üveglap is megrongálódott. Szemé-
lyi sérülés nem történt, de ez csak a véletlennek 
volt köszönhető, hiszen az iskolában aznap késő 
délután a Népmesék éjszakája programon több 
szülő és gyermek is tartózkodott.

Bús Balázs polgármester és Puskás Péter al-
polgármester másnap az igazgató értesí-

tésre személyesen győződött meg arról, hogy az 
iskola 40 éves épületének fémszerkezetes nyí-
lászárói meglehetősen rossz állapotban vannak. 
Az igazgató beszámolt arról is, hogy az udvaron 
lévő fák közül néhány elöregedett és szüksé-
ges lenne ezek kivágása, megmetszése. A pol-
gármester az Óbudai Vagyonkezelőt kérte fel, 
hogy azonnal vizsgáltassák meg fák állapotát és 
intézkedjenek azok megfelelő ápolásáról.

Mint ismeretes, a kerületi iskolák fenntar-
tója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ. 
Az iskolák felújítása, a szükséges karbantartá-
si munkálatok elvégzése alapvetően a Tanke-
rület feladata, az önkormányzat és az Észak-
Budapesti Tankerületi Központ között 2016. 
december 14-én létrejött és 2017. január 1-jé-
től hatályos vagyonkezelési szerződés értel-
mében. Ennek megfelelően a Tankerület az el-
múlt években több alkalommal végzett felújí-
tási munkákat a Bárczi iskola épületén is.

Sajnos idén májusban már a nyílászá-
rók állapota miatt a tornaterem és továb-
bi néhány érintett tanterem használhatat-
lanná vált, ezért akkor 10 millió forint for-
rást biztosított Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és járult hozzá az Észak-Bu-
dapesti Tankerületi Központ által végezte-
tett felújításhoz.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata annak 
ellenére, hogy az iskolák már nem önkormány-
zati fenntartásban vannak és az állam idén szo-
lidaritás adó címen több mint 500 millió forin-
tot vont el az önkormányzattól, erejéhez mér-
ten igyekszik az iskolákat fejleszteni, támogat-
ni (lásd.: iskolaudvar-fejlesztési program).

A nyílászárók mostani cseréjéhez a képvi-
selő-testület jóváhagyásával az önkormány-
zat újabb 10 millió forint rendkívüli támo-
gatást nyújt annak érdekében, hogy az iskola 
épületében zökkenőmentesen folytatódhas-
son a tanítás és a gyermekek biztonságban 
legyenek. Továbbá Bús Balázs polgármes-
ter dr. Kásler Miklóshoz, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának miniszteréhez fordult 
levélben az iskola állapota miatt, és kérte az 
azonnali beavatkozást a baleset- és életveszé-
lyes állapotok megszüntetésére.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ebben az összetételben 
utoljára ülésezett. Az alkalomból az összes 
képviselő emlékérmet kapott, amelyen Rie-
ger Tibor III. kerületi Kossuth-díjas szobrász-
művész alkotása látható: a jelenet a Képes 
Krónikából való, ahogyan „Szent István és 
Gizella megalapítják az Óbudai egyházat”.

Rendkívüli önkormányzati támogatás a Bárczi iskola nyílászáróinak felújítására

Fotó: Antal István
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Október 1-jén ünnepeljük a 
mellrák elleni küzdelem vi-
lágnapját, amelynek célja, 
hogy felhívja a fi gyelmet a 
betegségre. Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata és a 
Szent Margit Kórház „Közö-
sen a mellrák ellen” címmel 
tájékoztató kampányban 
hívják fel egész hónapban a 
szűrés fontosságára nem-
csak a kerületben élő nők és 
férfi ak fi gyelmét.

A Szent Margit Kór-
ház már második 

alkalommal csatlakozik 
a mellrákkal szembe-
ni küzdelemmel kapcso-
latos kampányhoz. Eb-
ben a hónapban az intéz-
mény minden dolgozó-
ja viseli majd a kampány 
szimbólumát, a rózsa-
szín szalagot, valamint 
nyílt napot is szerveznek 
a kórház mammográfi ás 
emlőszűrő és diagnosz-
tikai központjában.

- Az elmúlt években szá-
mos közös akciónk volt a 
III. kerületi önkormány-
zattal, igazán büszkék va-
gyunk arra, hogy ilyen po-
zitív és szoros az együtt-
működés a kórház és az ön-
kormányzat vezetése kö-
zött – hangsúlyozta dr. Ba-
dacsonyi Szabolcs, a Szent 
Margit Kórház főigazga-
tója az intézményben ok-
tóber 1-jén tartott sajtótá-
jékoztatón. Mint mond-
ta: a mellrák megelőzését 
szolgáló szűrési programot 
népszerűsítő akció ugyan-
akkor  ezek között is kü-
lönleges. Jó például szol-
gál ugyanis arra, hogy egy-
részt egy országos szintű 
népegészségügyi progra-
mot és egy ahhoz kapcso-
lódó országos felvilágosí-
tó kampányt hogyan lehet 
egyrészt együttműködés-
sel megtölteni tartalommal 
és konkrét cselekvéssel. 

Másrészt mert a kórház 
az elmúlt évtizedben ki-
vívta magának azt a ran-
got, hogy az emlőrák di-
agnosztikájában és keze-
lésében nemzetközi szin-
ten is elismert centrum-
má váljon, és a program 
sikerében kiemelt lehet a 
szerepe.

- Magyarországon min-
den 8-9. nőt érint az emlő-
rák az élete valamely sza-
kaszában, és persze ezzel 
párhuzamosan családju-
kat, környezetüket is. Óri-
ási előrelépésként köny-
velhetnénk el, ha e beteg-
ség potenciális áldoza-
tai, tehát jellemzően az 50 
éves kor feletti nők, illetve 
azok, akiknek volt ilyen 
megbetegedés a család-
jukban – komolyan ven-
nék a fenyegetettséget és 
részt vennének a szüksé-
ges szűréseken – mond-
ta Bús Balázs polgármes-
ter. Hozzátette: már az is 
megnöveli a veszélyhely-
zet felismerését, ha beszé-
lünk a betegségről.

- A jobb félni, mint 
megijedni népi bölcsesség 
alapján abban bízhatunk, 
hogy a fi gyelemfelhívás 
a szűrővizsgálatok felé te-

reli az érintetteket. A le-
hetséges kockázatokat a 
közvetlen célcsoport mel-
lett azonban az egész fel-
nőtt társadalom irányában 
kommunikálni kell – ma-
gyarázta a polgármester.

Dr. Forrai Gábor radi-
ológus a sajtótájékozta-
tón elmondta: mindannyi-

an tudjuk, hogy az emlőrák 
egy komoly, súlyos beteg-
ség, de a szűréssel meg le-
het előzni azt, hogy ez a be-
tegség későn kerüljön fel-
fedezésre és súlyos követ-
kezménnyel járjon. A szak-
ember – aki a Szent Mar-
git Kórház mammográfi ás 
emlőszűrő és diagnoszti-

kai központ vezető főorvo-
sa, az Európai Emlődiag-
nosztikai Társaság korábbi 
elnöke – hozzátette: 30 éve 
folynak emlőrákszűrések 
világszerte, és az adatokból 
világosan kirajzolódik az, 
hogy a mammográfi ás szű-
rés és a kapcsolódó korsze-
rű ellátás 30-45 százalék-
kal képes csökkenteni a ha-
lálozást. Dr. Forrai Gábor 
hangsúlyozta, hogy Ma-
gyarországon 2001-ben, 
jóval a fejlett nyugat-euró-
pai országok többsége előtt 
elindult a magyar szűrő-
program, és rendszeresen 
említik hazánkat a nagy 
szűrőprogrami hagyomá-
nyokkal rendelkező orszá-
gok között.

A szakember kiemelte 
azt is, hogy a Szent Mar-
git Kórház szűrőközpont-
jában a lehető legmoder-
nebb gépek vannak és az 
itt dolgozó orvosok, asz-
szisztensek tudása is ki-
magasló, ami azért fontos, 
mert a vizsgálat gyorsan és 
kényelmesen történhet. A 
sajtótájékoztatón elhang-
zott az is, hogy a szűrésen 
talált daganatok kezelése 
sokkal kedvezőbb, sokkal 
kevésbé megterhelő a höl-
gyek számára, illetve sok-
kal nagyobb a túlélés, mint 
egy már tüneteket okozó, 
tapintható tumor kezelése.

Nyílt napok
A Szent Margit Kórház idén is nyílt napot szervez 
az Emlődiagnosztikai Központban (Bécsi út 132. 
„B” épület, I. emelet), ahol előjegyzés után emlő-
szűrő vizsgálaton lehet részt venni. A szűrővizsgá-
lat beutalóval díjmentesen igénybe vehető. A nyílt 
nap időpontjai: október 12-én és 26-án (szomba-
ti napok), 8-14 óra között. A bejelentkezés módjai: 
telefonon 430-4830, vagy e-mailen keresztül lehet-
séges: mammo.margit@ge-rad.hu.

Mit kell tudni 
a mammográfi ai szűrésről?

40 éves kortól lehet jelentkezni szűrésre saját kezde-
ményezésre, ebben az esetben kell beutaló. 45-64 
éves kor között ún. behívólevet kapnak 2 évente a höl-
gyek egy konkrét szűrési időponttal, amely áthelyez-
hető. Ebben az esetben nem kell a vizsgálatra beuta-
ló. 65 év fölött ismét saját kezdeményezésre lehet szű-
résre jelentkezni, ebben az esetben is kell beutaló.

„Minden nő számít!” – Közösen a mellrák ellen

Komoly múltra tekint vissza a városrészben az évente rendezett szakmai nap: az Óbudai 
Orvosnapot immár 16., az Egészségügyi Szakdolgozók Tudományos Napját pedig 12. al-
kalommal tartották szeptember 14-én a Társaskörben. Most a minimálisan invazív eljárá-
sok, a változatos műtéti eljárások kerültek az esemény fókuszába, mely akkreditált egész-
ségügyi továbbképzés is egyben

Óbudai Orvosnap a Társaskörben

Fotók: Antal István
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Bográcsozással egybekötött 
ünnepséggel, színes műsor-
ral és tortával ünnepelték az 
Almási Balogh Lóránd Idő-
sek Klubja 5. születésnapját. 
A Gázgyári lakótelepen talál-
ható klub 2014. szeptember 
24-én nyitotta meg kapuit az 
Óbudán élő nyugdíjas embe-
rek számára.

Pontosan 100 évvel a 
gázgyár átadását kö-

vetően, a klub létrehozá-
sával egy olyan hiány-
pótló közösségi tér ki-
alakítása volt a cél, ahol 
a lakótelepen és környé-
kén élő friss és korábban 
született nyugdíjas em-
bereknek egyaránt tar-
talmas időtöltésben le-
het része az év minden 
napján. Az Almási klub 
100 kerületi idős em-
bernek nyújt lehetősé-
get, hogy értékes és szín-
vonalas programok kö-
zül választhassanak, és 
egy összetartó közösség-
ben tölthessék napjaikat. 

Zenei, kulturális és kéz-
műves foglalkozásokba, 
szabadidős tevékenysé-
gekbe, különböző sport-
és egészség programok-
ba is bekapcsolódhatnak.

Az épületet a főváros té-
rítésmentesen bocsátotta a 
kerület rendelkezésére, a 
szükséges beruházásokat, 

a felújítási munkálatokat 
és az igényes tárgyi kör-
nyezet kialakítását Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata fi nanszírozta.

A születésnapi rendez-
vényen Müller Istvánné 
intézményvezető üdvö-
zölte a klubtagokat és a 
vendégeket. 

Bús Balázs polgármes-
ter arról beszélt, hogy az 
idősek generációja egy-
re meghatározóbb szere-
pet tölt be a III. kerület 
életében, mert az egész-
ségesebb időskor hosz-
szabb nyugdíjas életet 
tesz lehetővé, és szüksé-
gessé teszi újabb klubok 
megnyitását. Az egyik 
legfi atalabb III. kerüle-
ti idősek klubja, az Al-

mási Klub is már 5 éves, 
és egy közösség életében 
fontos szerepet töltenek 
be az évfordulók, hiszen 
az idő múlása mellett a 
résztvevők között kiala-
kult összetartozást is jel-
zik. Hozzátette: a klub 
hétköznapjait nyomon 
követve és az ünnepen 
részt vevő klubtagok ar-
cát látva bizonyos abban, 
hogy a klub betölti a neki 
szánt szerepet, olyan ösz-
szetartó közösség alakult 
ki, ahol a klubtagok tel-
jesebb időskori életet él-
hetnek. A polgármester 
kitért arra is, hogy a Pók 
utcai lakótelepen is szük-
séges egy klubot nyitni, 
mert az ott, illetve a Ró-
maifürdőn és Csillaghe-
gyen élő idősek részéről 
már megfogalmazódott a 
kérés.

A séf szerepét Kővári 
László táncművész vál-
lalta a jeles nap alkalmá-
ból, aki nemcsak főzni 
szeret, de táncot is nagy 
örömmel tanít a III. ke-
rület több idősek klubjá-
ban.

Idén 15. alkalommal rendez-
ték a Kisgyermekes Csalá-
dok Egészségnapját szep-
tember 27-én az Óbudai Kul-
turális Központban. Tartal-
mas programokkal várta az 
óbudai kisgyermekes csalá-
dokat az Óbuda-Békásme-
gyer Védőnői Szolgálata. Az 
eseményen köszöntötték az 
anyatejadó édesanyákat, va-
lamint átadták az Óbudai 
Vándorbölcsőt.

A korábbi években 
az anyatej világ-

napja alkalmából gyűl-
tünk össze, de azt hi-
szem, óbudai hagyomá-
nyunkhoz jobban illesz-
kedik, ha azt mondjuk, 
a mai nap a kisgyerme-
ket nevelő családoké, 
édesanyáké –  kezdte ün-
nepi beszédét Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere. El-
mondta: távol álljon tő-
le, hogy a fi atal lányok és 
asszonyok vállára akár 
csak elvárások szintjén 
is terheket rakjon, ezért 
helyesebb, ha azt mond-
ja: mindenkit elisme-
rés illet, aki az önérdek 

és a saját jólét körül for-
gó világban gyermeket, 
sőt gyermekeket vállal. 
Hozzátette: természete-
sen itt az apáknak is ki-
jár az elismerés, hisz ők 
egyre nagyobb részt vál-
lalnak a kicsik nevelé-
séből, gondozásából. Az 
önkormányzat nem vé-

letlenül vezette be az apa 
napot, amelyet a feltéte-
lek fennállása esetén a 
férfi  munkatársunk ott-
hon tölthet. A polgár-
mester hangsúlyozta: ar-
ra is büszke, hogy Csa-
ládbarát hely elismerést 
kapott Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata, 

amivel a Három Király-
lány Mozgalom a család- 
és gyermekbarát törek-
véseit díjazta.

Az egészségnap meg-
nyitójának legfontosabb 
pillanataként köszöntöt-
ték az öt legtöbb anyate-
jet leadó édesanyát, akik 
között voltak olyanok, 

akik többedjére kaptak 
elismerést.

Ezen kívül idén má-
sodjára átadták az Óbu-
dai Vándorbölcsőt. En-
nek új, 4. lakója az au-
gusztusban született Csű-
rös Dániel. Ő a csillag-
hegyi hármasikrek kis 
testvére, a család 5. gyer-
meke, aki 4 kislány után 
első fi ú a családban. 

Az egészségnapra ját-
szóházzal készült az Óbu-
dai Egyesítette Bölcsődék, 
mini kreszpályával Óbu-
da-Békásmegyer Közte-
rület-felügyelete, ezen kí-
vül különböző programo-
kon, ingyenes szűrése-
ken, tanácsadásokon lehe-
tett részt venni a kisgyer-
mekkel. A rendezvény-
re látogató azon anyukák, 
akik kitöltötték a gyerme-
kük anyatejes táplálásával 
kapcsolatos kérdőívet, a 
védőnői szolgálat munka-
társaitól meglepetés aján-
dékot vehettek át.

„A mai nap a kisgyermeket nevelő családoké, édesanyáké”

Az Óbudai Vándorbölcső új lakója

Ötéves az Almási Idősek Klubja

Fotó: Antal István
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Döntően kormányzati támogatással (3,4 milliárd 
forint), részben saját egyetemi forrás (260 millió 
forint) bevonásával valósult meg a Kandó Kál-
mán Kollégium rekonstrukciója a Bécsi út 104-
106. szám alatt. Az Óbudai Egyetem kollégiumát 
szeptember 19-én adták át, és csaknem fél ezer 
hallgatónak szolgál kényelmes otthonául.

Az ünnepélyes átadáson, a moderátor 
köszöntötte Varga Mihály pénzügy-

minisztert, Budapest II. és III. kerületé-
nek országgyűlési képviselőjét, Prof. Dr. 
Kovács Leventét, az Óbudai Egyetem rek-
torát, Földesi Gabriellát, az egyetem kan-
cellárját, Szeneczey Balázs főpolgármes-
ter-helyettest, Bús Balázs, Óbuda–Békás-
megyer polgármesterét és Csuzi Henriket, 
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat el-
nökét. Elsőként Prof. Dr. Kovács Levente 
rektor mondta el ünnepi beszédét, aki ezzel 
kezdte: „Örömteli nap ez, köszönet a kor-
mányzati segítségért.”

- Gazdagabbak lettünk egy nyolcezer 
négyzetméteres kollégiummal, ami színesí-
ti Óbuda építészeti palettáját. Ez nemcsak 
egy ház, hanem otthon is, az egyetemisták 
otthona – tette hozzá. - Jelentős előrelépés 
az Óbudai Egyetem történetében, hogy a 
megújult, XXI. századi, európai színvona-
lú Kandó Kálmán Kollégiumot birtokba ve-
hetik az egyetem hallgatói közül több, mint 
négyszázan, akik számára modern szállást 
biztosít felsőoktatási tanulmányaik idejére.

A rektor céljai közt említette: az óbudai 
felsőoktatási intézményt új, stabil növeke-
dési pályára kívánja állítani, hogy egyszer 
majd a világ legismertebb egyetemei között 
jegyezhessék. 

- Mi, az Óbudai Egyetem polgárai – foly-
tatta – hitet tettünk a megújulás mellett. 
Megújult az arculatunk, a tudományos érté-
kek iránti elköteleződésünk, az ipari és társa-
dalmi környezetünkkel való kapcsolatunk, és 
igen, ilyen a Kandó Kálmán Kollégium kor-
szerűsítése is. Ez az a lendület, amely hoz-
zásegít bennünket ahhoz, hogy az országban 
és magyar nemzetünk körében betöltött ve-
zető gyakorlatorientált műszaki képzésün-
ket megerősítsük, és fenntartható pályára ál-
lítsuk. A Kandó Kálmán Kollégium immár 
több, mint négyszáz hallgatónak nyújtja azt 

a lehetőséget, hogy egyetemi évei alatt XXI. 
századi körülmények között a Bécsi úton ott-
hon érezze magát benne. Kívánom minden 
lakójának, hogy ez így legyen!

Ezután, Földesi Gabriella kancellár, az 
egyetem működéséért felelős vezetőjeként 
fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik se-

gítették ennek a projektnek a megvalósítá-
sát. Hangsúlyozta, hogy egy hosszú, évek 
óta tartó folyamat zárult most le, kiváló 
eredménnyel, a 2007-ben bezárt épületben 
150 szoba újult meg. Megtudtuk tőle, hogy 
az egyetem jelenlegi és korábbi vezetőinek 
egyaránt fontos szerepe volt és van a Kandó 
Kálmán Kollégium megújításában, majd ki-
jelentette, az Óbudai Egyetem igen népsze-
rű a jelentkezők körében. Az aktív hallga-
tók száma mára több mint tizenegyezer és 
közel másfél ezren jelezték igényüket kol-
légiumi elhelyezésre. Összesen, az egyetem 
öt kollégiumában, 1200 hallgató elhelyezé-
séről tudtak gondoskodni, egyharmada ke-
rült a megújult Kandóba.

Csuzi Henrik, a hallgatói önkormány-
zat vezetője személyes hangú beszédében, 
társai nevében megköszönte, hogy a Kan-
dó Kollégiumban európai színvonalú, XXI. 

Kormányzati támogatással, milliárdokból újult meg a Kandó Kálmán Kollégium

Európai színvonal, magasabb komfortfokozat

Apartmanok, baba-mama szobák…
A kollégiumi szobák mellett vendégoktatói apartmanok, sportolási célú és egyéb ren-
dezvények megtartására alkalmas terek, tanulószobák is rendelkezésre állnak. Ezen kí-
vül az épületben helyet kaptak oktatói szobák, valamint egy 48 fős számítógépes okta-
tóterem. Az épület mellett 40 férőhelyes kerékpártárolót is létesítettek. A projekt során, 
a komplexum teljes akadálymentesítését elvégezték, valamint baba-mama szobákat és 
mozihelyiséget is kialakítottak. A fogyatékkal élő hallgatók számára speciális felszerelt-
ségű szobák állnak rendelkezésre. 
Gondoltak a hallgatókra abból a szempontból is, hogy igény szerint a szabadidejük 
hasznos és kellemes eltöltéséhez alkalmas tereket biztosítsanak. Az épületen belül több 
száz fő befogadására alkalmas közösségi teret létesítettek, és a belső udvaron egy gril-
lező-helyet alakítottak ki. A rekonstrukciós munkálatok során nemcsak a kollégium, ha-
nem az épületet körülvevő környezet is megújult. Folytatás a 11. oldalon

Fotó: Zumpf András

Fotó: Durbák György
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századi közegben élhetik mindennapjaikat 
második otthonukban, sokkal magasabb 
komfortfokozatban, mint ahogy ő élt itt hat 
éven keresztül.   

Ezt követően, Szeneczey Balázs főpolgár-
mester-helyettes adta át Tarlós István főpol-
gármester üdvözletét, majd úgy fogalmazott: 
Budapest új reneszánszát éli az elmúlt évek-
ben, és az összefogás eredménye ez a szép kol-
légium, nem is lehetett volna jobb helyre ad-
ni ezeket a forrásokat. A hallgatók felé szólva 
pedig ezt üzente: - Legyen benne örömötök, 
mert ti vagytok a jövő, az ország jövője!

Végezetül Varga Mihály pénzügyminisz-
ter, országgyűlési képviselő mondta el ünne-

pi beszédét, amelyből a következőket idézzük 
fel: - A kormány számára a versenyképesség, 
a hatékonyság emelése jelenti a legfontosabb 
kihívást. Az egyetemeknek és a tudományos 
életnek ebben kiemelt szerep jut, és ugyan-
ilyen fontos, hogy a termeléshez minél job-
ban kapcsolódjon az innováció, vagyis, hogy 
a kutatás eredményei a gazdaságban is hasz-
nosuljanak. A legfontosabb építőelemek kö-
zé tartozik a felsőoktatás fejlesztése, hogy 
megfelelő körülményeket teremtsünk a kuta-
táshoz, az innovációhoz és a legújabb isme-
retek elsajátításához. Abban az ország-építő 
munkában, amelyet végzünk, kitüntetett sze-
repe van az egyetemeknek, az itt folyó tudo-
mányos munkának és a jövő értelmiségének. 

A kormány ezért is döntött úgy, hogy három 
és fél milliárd forintos költségvetési támoga-
tást nyújt az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán 
Kollégiumának felújításához. A hallgatókat 
pedig arra biztatom, tanuljanak abban a biz-
tos tudatban, hogy Magyarországnak szüksé-
ge lesz arra a tudásra, amit ebben a felsőok-
tatási intézményben megszereznek. Egyko-
ri óbudai lakosként pedig azt mondta, ezt a 
megújult kollégiumot látva, jó érzés, hogy a 
Bécsi út épül, szépül. 

A beszédek után a vendégek bejárták a kol-
légium helyiségeit, majd a bejáratnál átvág-
ták a nemzeti színű szalagot, jelezve, hogy 
most már hivatalosan is birtokukba vehetik 
az épületet a kollégisták.       Temesi László

Folytatás a 10. oldalról

Több ezren vettek részt az 
Egészégkörút idei állomása-
in és még több száz érdeklő-
dőt várnak az idei év utolsó 
állomására, a Szent Margit 
Rendelőintézet Vörösvári úti 
szakrendelőjében október 5-
én, szombaton 9-től 15 óráig. 

A szűrőprogramokra 
mindig is kiemelt 

fi gyelmet fordítottak a 
szervezők, így nem cso-
da, hogy ez alkalommal is 
rengeteg szűrésen vehet-
nek részt az egészségükre 
fi gyelmet fordító kerületi 
lakosok. Tekintettel arra, 
hogy ezen a napon a szak-
rendelő vizsgálati erőfor-
rásai is rendelkezésre áll-
nak, lehetőség nyílik lég-
zőszervi allergia teszt, 
valamint hasi ultrahang 
vizsgálat elvégézésre is, 
amelyekre azonban elő-
jegyzés szükséges.

Ha ön is szeretne infor-
mációt kapni vércukor- és/
vagy koleszterinszintjéről, 
részt venne légzésfunk-
ció vizsgálaton, szájüregi 
szűrésen, látóélesség vagy 
hallás vizsgálaton, feltét-

lenül látogasson el az in-
gyenes programokra. 

Sajnos hazánkban to-
vábbra is a szív- és érrend-
szeri problémákban halnak 
meg legtöbben, ezért kar-
diológiai szűrést is tarta-

nak október 5-én, ameny-
nyiben 3 hónapon belül 
vérvételi eredménnyel ren-
delkezik, célszerű magával 
vinnie, hogy minél telje-
sebb képet kapjon egészsé-
gi állapotáról a szakorvos. 

A programok között sze-
repel még a méltán népsze-
rű InBody test összetétel-
mérés is, valamint a táp-
lálkozási tanácsadás, de 
a mindennapi kézhigié-
néről is érdekes, sőt, látvá-
nyos információt kapnak 
az érdeklődők.

A rendezvénysoroza-
tot idén is a nyeremény-
sorsolás zárja, így aki leg-
alább két pecsétet gyűjtött 
Egészségkörutas kisköny-
vébe és kitöltve le is adta, 
az értékes ajándékok vala-
melyikével gazdagodhat.

Az Egészségkörút ok-
tóber 5-i állomása az 
óbudai Egészségfejlesz-
tési Iroda rendezésében 
valósul meg.

Rengeteg ingyenes szűréssel készülnek 
az Egészségkörút idei utolsó állomására

Fotó: Antal István

A Szent Margit Rendelőinté-
zet Vörösvári úti szakrende-
lőjébe a szemészeti szakren-
delésre szeptembertől soron 
kívül, közvetlenül adhatnak 
időpontot Óbuda-Békásme-
gyer Védőnői Szolgálatának 
területi védőnői. A vizsgálat-
ra azokat a 5 év alatti gyer-
mekeket küldhetik el a védő-
nők, akiket a státuszvizsgá-
latok során kiszűrtek.

A két egészségügyi 
szolgáltató együtt-

működése alapján szep-
tembertől havonta egy 
külön rendelési időben 

fogadják a Vörösvári úti 
szemészetre a védőnők 
által előjegyzett gyerme-
keket. Az életkorhoz kö-
tött védőnői szűrővizs-
gálatok alkalmával az ér-
zékszervek vizsgálata so-
rán a látásélességet, szín-
látást is szűrik a gyer-
mekeknél, emellett min-
den III. kerületi Védő-
női Tanácsadó rendelke-
zik a térlátás vizsgálatá-
ra egy úgynevezett szte-
reó (LANG) teszttel, 
amivel a tompa látás és a 
rejtett kancsalság gyanú-
ja is felismerhető. A vé-

dőnők a szűrést követően 
– azoknál a gyermekek-
nél, akiknél eltérést ta-
láltak – a szülők számá-
ra mostantól közvetlenül 
tudnak időpontot adni dr. 
Hatos Emília szemész fő-
orvos külön e célra fenn-
tartott rendelésére, amely 
segítségével mostantól 
még gyorsabban kerül-
hetnek szakvizsgálatra a 
látásproblémával kiszűrt 
gyermekek.

A védőnők egy védő-
női szemészeti beuta-
lót állítanak ki a szemé-
szeti szakrendelő szá-

mára, amelyen jelzik 
az általuk észlelt elvál-
tozást. Így a szakren-
delésen célzottan tud-
nak a jelzett problémá-
val kapcsolatban továb-
bi műszeres vizsgálato-
kat végezni. A vizsgá-
lat – a gyermek vagy a 
szülők szemészeti szem-
pontból fennálló kocká-
zati tényezőinek meglé-
te esetén – akár csecse-
mőkorban is indokolt le-
het. Jellemzőbb azon-
ban, hogy 2-3 éves kor 
után, illetve óvodáskor-
ban válik szükségessé 

az esetleges tompa látás, 
más kórképek mielőbbi 
felismerése, időben tör-
ténő kezelése céljából.

A vizsgálattal kapcso-
latos igényét a szülő is 
jelezheti a területileg il-
letékes védőnője felé a 
gondozás során megis-
mert elérhetőségeken ke-
resztül. A védőnői be-
utalót és az időpontot is 
a gyermek védőnőjétől 
kérhetik. További kér-
dés esetén az Óbuda-
Békásmegyer Védőnői 
Szolgálatának központ-
jánál érdeklődhetnek a 
kozpont@obudaivedo-
nok.hu e-mail címen.

Soron kívüli gyermekszemészeti rendelés
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Óbuda-Békásmegyeren hivatalosan is 
megkezdte tevékenységét az a Gyógy-
pedagógiai Műhely, amely a kerület 
óvodáiba járó, sajátos nevelési igényű 
(SNI) és a beilleszkedési, tanulási, ma-
gatartási nehézséggel (BTM) küzdő 
gyermekek ellátását koordinálja. A Mű-
hely további célja, hogy érzékenyítse 
az óvodába járó összes szülőt és gyer-
mekét annak elfogadására, hogy min-
denki egyenlő, de nem egyforma.

Az önkormányzat kez demé nye-
zésére létrehozott szakmai 

munkaközösség munkáját az Óbu-
dán élő Konczné Juhász Andrea 
gyógypedagógiai tanár szervezi, aki 
emellett a Pedagógiai Oktatási Köz-
pont kiemelt fi gyelmet igénylő gyer-
mekek segítésével foglalkozó terüle-
tének vezető szaktanácsadója is.

A műhely megalapítására azért 
volt szükség, mert 2016-tól módo-
sult a köznevelési törvény a tekintet-
ben, hogy a fenntartó felelőssége lett 
a sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása. Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata ekkor kezdett el azon 
gondolkodni, hogy hogyan oldhat-
ná meg a számukra új feladat hatéko-
nyabb megszervezését, ugyanis ko-
rábban ezt a tevékenységet a kerület-
ben a Szellő EGYMI utazó gyógype-
dagógusi hálózata fedte le. 

Tavaly novemberben kérte fel az 
oktatási és kulturális osztály veze-
tője Konczné Juhász Andreát, hogy 
segítse az SNI gyermekek ellátásá-
hoz szükséges szakmai háttér kiala-
kítását. Az önkormányzat azzal ala-
pozta meg a műhely létrehozását, 
hogy megfelelő létszámú gyógy-
pedagógusi státuszt hozott létre az 
óvodákban, ami a nevelési év kez-
detére tovább bővült. Jelenleg így 
az önkormányzati óvodák alkalma-
zásában álló gyógypedagógiai taná-
rok és a fejlesztőpedagógusok ösz-
szesen 27 álláshelyet töltenek be.

A szakember decembertől végig-
járta az összes óbudai óvodát, a 11 
intézmény mind a 33 telephelyét. 
Felmérte, hogy a sajátos nevelési 
igényű gyermekek megfelelő ellátá-
sához milyen személyi és tárgyi fel-
tételek adottak, meg tudják-e terem-
teni azt a hátteret, amely a speciá-
lis fejlesztésükhöz szükséges. Ami 
a személyi feltételeket illeti, rög-
tön kitűnt, hogy nagyon széles kö-
rű professzionális tudással rendel-
keznek a kerületi gyógypedagógu-
sok. Elismerésként azoknak a kollé-
gáknak, akik az SNI gyermekek fej-

lesztésén kívül a BTM nehézséggel 
küzdő óvodások fejlesztését is ellát-
ják, az önkormányzat szeptembertől 
30.000 forint keresetkiegészítést biz-
tosít integrációs pótlék címén.

Emellett felmérték azt is, hogy mi-
lyen az óvodák felszereltsége, van-
e fejlesztőszoba, hogy milyenek az 
épületek adottságai. A látogatások-
nál kiderült, hogy nem minden épü-
letben adottak a feltételek az integrá-
cióra, de minden óvodának van befo-
gadó épülete. Mindezeket fi gyelem-
be véve szervezték meg a műhely 
munkáját, ami komoly átgondolást 
igényelt és igényel, mivel a különbö-
ző intézményekben változatos spe-
cifi kumú és korú gyermekek nevel-
kednek, emellett van olyan gyermek, 
akihez több szakembert is biztosítani 
kell. A feltételek alapján módosultak 
az óvodák alapító okiratai is.

Jelenleg 78 SNI gyermek jár ön-
kormányzati fenntartású óvodába, 
ebből 5 még a konkrét szakértői vizs-
gálatra vár. Ezeknek a gyermekeknek 
a létszáma folyamatosan változhat és 
változik is, így a nevelési év folya-
mán mindig vannak új, megoldandó 
feladatok. A szakmai munkaközös-
ség lehetővé teszi azt is, hogy a kerü-
let különböző óvodáiban dolgozó fej-
lesztő- és gyógypedagógusok ne el-
szigetelve végezzék munkájukat, ha-
nem erre a szakmai háttérre támasz-
kodva. Emellett folyamatosan egysé-
gesítik a feladatukhoz kapcsolódó ad-
minisztrációt, és tervezik több mun-
kaközösségi program létrehozását is.

Mindezek alapján elmondható, 
hogy a Gyógy pedagógiai Műhely tu-
lajdonképpen egy gyógypedagógiai 
szakmai munkaközösség, amely egy 
összehangolt ellátórendszert hozott 
létre a kerületben. Szeptemberre, azaz 
a nevelési év kezdetére sikerült elérni, 
hogy a kerület óvodáiba járó sajátos 

nevelési igényű gyermekeket a szakér-
tői véleményben előírt óraszámban és 
személyre szabottan tudják fejleszteni.

A Gyógypedagógiai Műhely a ke-
rület bázisintézményében, a Harrer 
Pál utcában található Óbudai Hétpety-
tyes Óvodában kapott helyet. A bá-
zisintézmény címet – amelyet pályá-
zat útján, különböző intézménytípus-
ból választ ki a Pedagógiai Oktatá-
si Központ és a bírálóbizottság javas-
latai alapján az Oktatási Hivatal köz-
nevelési elnökhelyettese – olyan in-

tézmények nyerik el, amelyek készek 
és képesek megosztani a már működő 
jó gyakorlataikat, lehetőséget és hely-
színt biztosítanak műhelymunkák, be-
mutatóórák, versenyek, továbbképzé-
sek számára. Itt van lehetőség érte-
kezletek, megbeszélések tartására is.

A frissen felállt SNI gyermekek 
ellátását megvalósító óbudai rend-
szerről – a Gyógypedagógiai Mű-
helyről – a Pedagógiai Oktatási Köz-
pontnak is tudomása van, így ameny-
nyiben kellő referenciával rendelke-
zik a rendszer, alkalmassá válik arra, 
hogy mint jó gyakorlatot bemutassák 
a többi önkormányzat számára a si-
keres integráció érdekében. Óbuda-
Békásmegyer tehát valóban úttörő 
ebben a kérdésben.

A munkaközösség tagjai a gyer-
mekek fejlesztése mellett tanácsok-
kal tudják ellátni a többségi óvoda-
pedagógusokat, a pedagógiai mun-
kát segítőket, s nem utolsó sorban a 
speciális fejlesztésben érintett gyer-
mekek szüleit. Fontos célja a Mű-
helynek az is, hogy érzékenyítsék az 
összes, óvodába járó gyermek szüle-
it annak elfogadására, hogy minden-
ki egyenlő, de nem egyforma.   P. K.

Úttörő Gyógypedagógiai Műhely 

A gyermekek esélyegyenlősége megteremtéséért

Óvodai gyümölcsprogram: az egészséges 
életmódra való nevelés is cél

Óbuda összes óvodájában elindult a „Gyümölcsprogram az óvo-
dákban” projekt, aminek célja az otthoni gyümölcsfogyasztás ki-
egészítése az egészségmegőrzés, és az egészséges életmódra 
nevelés érdekében. A program közel 3800 gyermeket érint.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelt feladatának tartja 
a kerületben élő óvodáskorú gyermekek egészségmegőrzését. A 
múlt évben tartott óvodai konzultációban az a szülői igény fogal-
mazódott meg, hogy a kerület óvodáiban még több gyümölcsöt, 
zöldséget fogyasszanak napközben a gyermekek, kiegészítve 
ezzel az otthoni mindennapos zöldség, gyümölcs fogyasztást.
A képviselő-testület ezért a kerület önkormányzati óvodáiban a 
2019/20-as nevelési évtől kezdődően bevezette a „Gyümölcsprog-
ram az óvodákban” programot, amivel csoportonként havi plusz 10 ki-
ló gyümölccsel járul hozzá a gyermekek egészségének megőrzésé-
hez. Minden óvoda önállóan, a gyerek igényeihez alakítva szerzi be a 
gyümölcsöket, amihez az anyagi forrást az önkormányzat biztosítja.
A program segítségével a gyerekek mindig az évszaknak megfelelő 
friss gyümölcsöt és zöldséget kóstolhatnak meg. Az egészséges táp-
lálkozásnak nem csak az egészségmegőrzésben, hanem a későbbi 
betegségek kialakulásának megelőzésében is rendkívül fontos sze-
repe van, ezért a „Gyümölcsprogram” célja nem csak az egészség-
megőrzés, hanem az 
egészséges élet-
módra való nevelés 
is. Az ízletesen tá-
lalt gyümölcsökhöz 
a közösség hatására 
kedvet kapnak azok 
a kisgyerekek is, akik 
eddig ódzkodtak a fo-
gyasztásától. 











A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 06-1-430-4700. 
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

Óbuda-Békásmegyer Közterü-
let-felügyelete egy szatírt ész-
lelt a térfi gyelő kamerarend-
szerén keresztül. Bús Balázs 
polgármester az ügy kapcsán 
azonnal feljelentést tett és fo-
kozott köztéri jelenlét biztosítá-
sát kérte a kézre kerítésig.

Bejelentés érkezett a 
polgármesteri hiva-

talhoz, hogy a kerületben 
többen láttak egy férfi t az 
elmúlt napokban, aki köz-
területen  szeméremsértő 
magatartást tanúsított. A 
férfi  általában parkokban, 
magát egyáltalán nem el-
rejtve végezte szemérem-
sértő tevékenységét. Bús 
Balázs polgármester Óbu-
da-Békásmegyer Közte-
rület-felügyeletét arra kér-
te, hogy haladéktalanul 

nézzék vissza a térfi gye-
lő kamerák felvételeit to-
vábbá, hogy biztosítsanak 
megerősített járőrszolgá-
lat a köztereken. 

A felügyelők megtalál-
ták a kérdéses felvételt, 
amely alapján a polgár-
mester és a közterület-
felügyelet feljelentést tett 
a  férfi  ellen, mert Óbuda 
közterületein nem tole-
rálható semmilyen devi-
áns viselkedés, amely ve-
szélyezteti az itt élők tes-
ti vagy lelki biztonságát.

Arra kérik a lakosságot, 
hogy amennyiben látják 
a férfi t, biztonságuk ér-
dekében azonnal hívják a 
rendőrséget, vagy az óbu-
dai közterület-felügyele-
tet a 06-1-453-2618-as 
bejelentőszámon.

Idén harmadszor, ez alka-
lommal rendhagyó helyszí-
nen ülésezett a 2015-ben lét-
rehozott az ÁSZER, vagyis 
Óbuda-Békásmegyer Áldo-
zatsegítő Szakmai Együtt-
működési Rendszere. Ennek 
célja az áldozattá válás meg-
előzése, a gyors és hatékony 
segítségnyújtás az áldozattá 
vált személyek részére, to-
vábbá a lakosság biztonság-
érzetének javítása.

Az ÁSZER az idei 
harmadik ülését 

szeptember 23-án a Bu-
dapest II. és III. kerüle-

ti Bíróság meghívására, 
a Lajos utcai épületében 
tartotta. Az eseményen 
a helyi intézmények kép-
viselőin kívül részt vett 
többek közt Kelemen Vik-
tória alpolgármester, aki 
a kezdetektől szívén vise-
li az áldozatsegítés ügyét.

Dr. Gallóné Nagy Judit 
ÁSZER elnök köszöntő 
beszédében hangsúlyoz-
ta a tagszervezetek, szak-

emberek közötti infor-
mációáramlás és együtt-
működés fontosságát az 
ÁSZER céljainak eléré-
se érdekében. A bíróság 
munkájának és áldozat-
védelmi lehetőségeinek 
részletesebb megismeré-
se is elősegítheti a konk-
rét esetekben való előre-
lépést, ennek megvalósí-
tása érdekében került sor 
a fórumra.

Dr. Kovács József elnök 
betekintést nyújtott a bí-
róság munkájába. Teleki-
né Bónis Mónika előadá-
sából konkrét informáci-
ókat kaphattak a résztve-
vők a tanúgondozás lehe-
tőségéről, mely a bírósági 
tárgyalásra idézett tanúk-
nak nyújt eligazítást: kér-
déseikre telefonon, e-mai-
len vagy akár személye-
sen felvilágosítást adnak 

a tanúvallomás megtétele, 
és az ehhez szükséges bí-
rósági megjelenés előse-
gítése érdekében.

A résztvevők a bíróság 
munkatársainak segítsé-
gével megtekinthették a 
bíróság épületét, terme-
it, megismerkedhettek 
az ügyfélcentrum ügyfél-
fogadási menetével, va-
lamint az ügyfélsegítés 
nyújtotta lehetőségekkel.

Gyors és hatékony áldozatsegítés

Vendégségben a bíróságon

Szatírt rögzített 
a térfi gyelő kamera

Fotó: Antal István

Megtalálták a férfi t, 
aki az Óbudán hol-

tan talált lány gyilkosa le-
het – írja a police.hu. A hi-
ányos öltözetben megta-
lált, sajtóhírek szerint ma-
ró anyaggal felismerhe-
tetlenségig összeroncsolt 
arcú áldozat azonosítása 
is megtörtént. Azt írják, 
a 18 éves fi atal halála 10-
12 nappal azelőtt történt, 
hogy a Ladik utcai épület-
ben rátaláltak holttestére.

A rendőrség egy 26 éves 
budapesti férfi t, Sz. Ta-
mást, az áldozat barátját 
gyanúsítja a gyilkossággal 
– hangzott el a BRFK ok-
tóber 2-ai sajtótájékoztató-
ján. A lánnyal párkapcso-
latban élő feltételezett gyil-
kost már korábban is ke-
reste a rendőrség. A BRFK 
XIII. kerületi járőrei szep-
tember 24-én, még a holt-

test megtalálása előtt négy 
nappal igazoltattak egy fér-
fi t, aki a rendőröknek ha-
mis adatokat diktált be, 
ezért előállították a kerüle-
ti rendőrkapitányságra. Ott 
kiderült, hogy a férfi  ellen a 
Tatabányai Járásbíróság lo-

pás és magánlaksértés mi-
att elfogatóparancsot adott 
ki. Az életvédelmi nyomo-
zók viszont arra jutottak, 
a gyilkost találhatták meg 
személyében. Emberölés 
bűntette miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki.

Elkapták a Ladik utcai gyilkost
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A K-híd tulajdonosa 
és kezelője a Fővá-

rosi Önkormányzat, a 
híd operatív kezelői, üze-
meltetői feladatait a Bu-
dapest Közút Zrt. látja el.

A híd állapotát rend-
szeresen ellenőrzik, ami 
alapján a biztonságos 
közlekedés lebonyolítá-
sához szükséges beavat-
kozásokat elvégzik. A 10 
évenkénti szakértői fő-
vizsgálat idén aktuális. 

A Sziget Fesztivál ide-
je alatt is rendszeresen 
ellenőrizték az átkelő ál-
lapotát. A hídon egy idő-
ben tartózkodók számára 

vonatkozó előírás, korlá-
tozás nincs, mivel a gya-
logosokkal telített híd 
statikailag nem a legked-
vezőtlenebb teherkombi-
náció.

A hídon jelentős be-
avatkozás annak építé-
se óta nem történt. Mű-
szaki állapota leromlott, 
felújítása indokolt, de ez 

nem jelenti azt, hogy a 
műtárgy nem alkalmas a 
közlekedés biztonságos 
lebonyolítására. Ezért a 
BKK Zrt. a Sziget ren-
dezvénytől függetlenül, 
korábban elkészíttette a 
felújítási terveket. Ezek 
engedélyeinek meg-
hosszabbítása zajlik je-
lenleg.

Biztonságos a K-híd

Fotó: Antal István

A szeptember 16. és 20. kö-
zött a reggelente kerékpár-
ral érkezőket a Bike & Bre-
akfast egy-egy állomása lát-
ta vendégül Óbuda-Békás-
megyeren. A környezetbarát 
és fenntartható városi köz-
lekedést népszerűsítő ren-
dezvénysorozat idei témája 
a gyaloglás és a nem moto-
rizált közlekedés volt.

Az esemény népsze-
rűsége évek óta tö-

retlen, az Európai Mo-
bilitási Hét és Autómen-

tes Nap nemzetközi hon-
lapján ebben az évben 
285 magyar település 
regisztrált, amely meg-
előzte a tavalyi, 267 re-
gisztrált település szá-
mát. Vagyis egyre töb-
ben és többen ismerik, 
keresik és használják a 
környezetbarát és fenn-
tartható városi közleke-
dési lehetőségeket.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata hosszú 
évek óta ösztönző prog-
ramokat szervez a moz-

gás és az autómentes 
közlekedés népszerűsíté-
sének érdekében. A Mo-
bilitási Héthez csatlakoz-
va ezért minden hétköz-
nap a kerületiek köré ben 
már ismert és népsze-
rű saját szervezésű Bi-
ke & Breakfast sorozat 
egy-egy állomásán reg-
gelizhettek ingyen azok, 
akik az autó helyett a ke-
rékpárt választják és elő-
zetesen regisztráltak a 
www.bikeandbreakfast.
hu oldalon.

Eszerint a Rómaifürdő és a Békásmegyer 
állomások között kéregvezetésben, fe-

dett alagútban haladnának a szerelvények. 
Új nyomvonalon, közvetlenül a Szentend-
rei út és a Batthyány út alatt. A régi pálya 
a problematikus négy vasúti átjáróval együtt 
megszűnne. Ez által a HÉV területelvágó ha-
tása jóval kisebb lenne.

Dorner Lajos, a VEKE elnöke egy nyilatko-
zatában kijelentette: most, hogy küszöbön áll a 
HÉV-ek felújítása, mérlegelni kellene ezt a le-
hetőséget. Az új nyomvonallal ugyanis meg-
szűnnének az állandó torlódásokat előidéző 
vasúti átjárók, és legalább két perccel felgyor-

sulhatna a HÉV haladása is. Az új pálya építé-
sekor a HÉV közlekedé sében nem lenne fenn-
akadás, mert addig a régi vonalon folyamato-
san járnának a szerelvények. Óbuda belső ré-
szein is megvannak a tervek a HÉV lesüllyesz-

tésére. A Kaszásdűlő állomás után kezdődne 
az alagút, ami a Bogdáni utat, a Flórián és a 
Kolosy teret érintve a Margitsziget alatt halad-
na a Kálvin tér felé. Itt 5-ös metró néven össze-
kötnék a csepeli és a ráckevei HÉV-vel.     km

Föld alá vinné a HÉV-et a VEKE

Megszűnhetnének a vasúti átjárók okozta dugók
A H5-ös szentendrei HÉV-vonalon mindenki ta-
pasztalhatja nap mint nap a zsúfoltságot, külö-
nösen reggel és a délutáni órákban. A kapacitás 
növelésére, sűrítésre volna szükség, ekkor azon-
ban a szintbeli útátjárók már olyan sokat lenné-
nek lezárva, hogy az teljesen ellehetetlenítené a 
közúti közlekedést. A Városi és Elővárosi Közle-
kedési Egyesület (VEKE) most új nyomvonalja-
vaslattal állt elő a H5-ös HÉV óbudai szakaszára.

Biciklisreggelik 
az Európai Mobilitási Héten

Fotó: Zumpf András
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Az Óbudai Piknik sok civil szervezete között az Óbudai Ku-
tyás Egyesülettel is találkozhattak a rendezvényre látogatók. 

Az egyesület, amely célul tűzte ki, hogy a kerület 
kutyásait és nem kutyásait közelebb hozza egy-

máshoz és többek között párbeszéddel, workshopok-
kal igyekszik a két tábor közötti falakat ledönteni, el-
késztette kutyás kisokosát. Az önkormányzat támo-
gatásával kiadott kiadványban, a Gáspár Zsófi a elnök 
által vezetett egyesület összegyűjtötte mindazt, ami 
hasznos lehet az Óbudán élő gazdik és leendő gazdik 
számára. Szerepel benne sok hasznos információ a ku-
tyatartással kapcsolatosan, valamint a helyi szabályo-
zás rövid ismertetője. Céljuk a biztonságos, kulturált 
kutyatartás, valamint annak segítése, hogy a kerület-
ben élő kutya nélküli lakossággal békésen, kiegyen-
súlyozottan, konfl iktusmentesen tudjunk együtt élni.

Nagyrészt a zöldhulladé-
kok illegális kihelyezésé-

nek, az elhanyagolt kerteknek, 
az öreg, még termő gyümölcs-
fák össze nem gyűjtött termé-
sének köszönhetően egyre több 
vad családostul települt be la-
kott környezetbe. Az ezen a te-
rületen lévő öntözőrendszerek, 
kerti tavak, csobogók is csábí-
tóak lehetnek a vadaknak. Leg-
nagyobb mértékben a vaddisz-
nók jelentek meg, akik a terri-
tóriumuk bejárása során szisz-
tematikusan meglátogatják az 

élelemszerző pontokat. Ugyan-
ez mondható el a rókák tekinte-
tében is. Nagyobb számú észle-
lés azt mutatja, hogy a borzcsa-
ládok szintén közelebb húzód-
tak a lakóövezetekhez.

Az ingatlantulajdonosok kö-
telessége az ingatlan kerítésé-
nek karbantartása, illetve a te-
lek gyommentesítése. Elhanya-
golt, rossz műszaki állapotú ke-
rítés nem tudja megakadályozni 
a disznók betörését. Az állatok 
a territóriumon belül ún. váltó-
kon közlekednek. A váltók mel-

letti bozótos, elhanyagolt, ma-
gas aljnövényzetű terület kiváló 
búvóhelyet jelent a konda szá-
mára. Ezért ezeket a területeket 
karban kell tartani. Létezik ki-
mondottan vadvédelmi kerítés 
is. Érdemes olyan kerítéstípust 
választani, amely nemcsak az 
őzek, szarvasok, nyulak, rókák 
behatolása, hanem a vaddisz-
nók betörése ellen is véd. A te-
lepítéssel érdemes szakembere-
ket megbízni, akik garanciával 
vállalják a kerítés kihelyezését.

Ne etessék a vadállatokat, 
sem konyhai sem zöldhulladé-
kokkal, sem száraz pékáruval!

A kertes ingatlanokon, illet-
ve családi házas övezetben la-
kók gyakran alakítanak ki kom-
posztáló dombokat, vagy keríté-
sen kívül helyezik el a lehullott 
gyümölcsöt, kerti hulladékot. 
Az ilyen lerakatok természetes 
gyűjtőhelyei a földigiliszták-
nak, kisrágcsálóknak, amelyek 
a vaddisznó részére ízletes éle-
lemforrást jelentenek. Az ilyen 
megoldások az erdőhatár köze-
lében lévő lakott részeknél erő-
sen vonzzák a vaddisznókat. A 
hulladék szakszerű kezelése se-
gít az állatok távoltartásában. 
(Bővebben: obuda.hu)

Bús Balázs polgármester az önkor-
mányzat által kiszabott feltételek 
teljesítése hiányában nem támogat-
ja a FŐTÁV által tervezett erőmű 
megépítését!

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata 2017-ben 

nem hivatalos úton értesült ar-
ról, hogy a FŐTÁV Zrt. a ka-
szásdűlői telephelyére biomasz-
sza erőművet tervez építeni. 
Bús Balázs polgármester kéré-
sére az önkormányzat haladék-
talanul változtatási tilalmat 
rendelt el a területen annak 
biztosítékaként, hogy ne kez-
dődhessen semmilyen fejlesz-
tés vagy beruházás, és az óbu-
dai lakosság érdekében azonna-
li egyeztetést kezdeményezett a 
FŐTÁV akkori vezetésé vel. 

Ennek során környezeti ha-
tástanulmány elkészítését, a 
tervezett beszállítói útvonal új-
ragondolását várta el az önkor-
mányzat. Utóbbi kapcsán első-

sorban a vasúti szállítást támo-
gatta, vagy közúton történő szál-
lítás esetén a lakótelepeket elke-
rülő útvonalon való megvalósí-
tást szorgalmazta a kerület veze-
tése. További feltételként pedig 
az önkormányzat és FŐTÁV Zrt. 
közötti megállapodás megköté-
sét szabta a polgármester.

A FŐTÁV Óbuda-Békásme-
gyerre tervezett erőművének lé-
tesítését Péterffy Attila, a FŐ-
TÁV műszaki, fejlesztési és 
karbantartó igazgatója, vala-
mint a FŐTÁV 100 százalékos 
tulajdonában álló FŐTÁV-Kis-
erőmű Kft. ügyvezetője szorgal-
mazta, aki jelenleg a pécsi bal-
oldal polgármesterjelöltje.

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a FŐTÁV Zrt. terve-
zett biomassza égető erőművé-
vel kapcsolatos összes doku-
mentumot a honlapján nyilvá-
nosságra hozta, amely a www.
obuda.hu/biomassza címen ér-
hető el.

A FŐTÁV Zrt. 2019. szeptem-
ber 26-án levélben arról tájékoz-
tatta Óbuda-Békásmegyer Önkor-

mányzatát, hogy a gazdasági kör-
nyezet változása miatt nem tervezi 
Óbudán biomassza-erőmű építését.

illusztráció

Tájékoztatás a FŐTÁV által tervezett biomassza-erőművel kapcsolatban

Az önkormányzat szigorú feltételei teljesítése 
nélkül nem épülhet semmilyen erőmű Óbudán

Elkészült az Óbudai Kutyás Kisokos

Vaddisznók belterületen

Bús Balázs polgármester kezdeményezésére Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata változtatási tilalmat rendelt el a FŐTÁV Zrt. 
Kunigunda útján fekvő telephelyére a képviselő-testület október 
3-i rendkívüli ülésén.
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A 36 kerületi társasházból 192 tulajdonos által 
küldött visszajelzések alapján az önkormányzati 
cég közös képviseleti tevékenységével kapcso-
latban több, mint 86 százalék fejezte ki részbeni, 
vagy teljes elégedettségét.

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofi t 
Zrt. a társasházak problémáinak és le-

hetőségeinek feltérképezésére, valamint a 
tulajdonosok javaslatainak becsatornázá-
sára ügyfél-elégedettségi felmérést indított 
a nyári időszakban a cég által kezelt házak-
ban. A beérkezett értékelések adatait vizs-
gálva az derült ki, hogy a tulajdonosok túl-
nyomó többsége elégedett mind a Vagyon-
kezelő képviselői tevékenységével, mind 
munkatársainak felkészültségével.

A közös képviseleti tevékenységgel kap-
csolatban 86,5 százalék fejezte ki részbeni, 
vagy teljes elégedettségét.

- Az eredményekre büszkék vagyunk, a 
jogos kritikát pedig igyekszünk megszív-
lelni. A felmérés egyik legfontosabb hoza-
déka, hogy új csatornán nyílt lehetősége a 
társasházi tulajdonosoknak arra, hogy sa-
ját személyes tapasztalataikat és javaslata-
ikat elmondhassák nekünk – fogalmazott 
dr. Kirchhof Attila, az Óbudai Vagyonkeze-
lő vezérigazgatója. Hozzátette: - A felmérés 
sikere arra buzdít bennünket, hogy azt a jö-
vőben is rendszeresen megismételjük, s így 
a társasházak működtetése, gazdálkodása és 
fejlesztése hosszú távon még hatékonyabbá 
váljon.

A szakmai felkészültségre vonatkozó kér-
désnél az érintett társasházak működtetésé-
vel (műszaki, jogi, pénzügyi), valamint fej-
lesztésével kapcsolatos megítélés jelenik 
meg.

A legtöbb kritika a társasház működteté-
sével és képviseletével kapcsolatos kom-
munikációt érte. Néhányan az ügyvitel las-
súságát kifogásolták, a közös képviselővel 

intenzívebb és hatékonyabb együttműkö-
dést sürgetve. A kiosztott kérdőívek segít-
ségével felmérték azt is, hogy a társasház-
ban élő tulajdonosok általában milyen esz-
közökön, kommunikációs csatornákon ke-
resztül tájékozódnak a házat érintő ügyek-
ben, és ezek alapján a jövőben a Vagyon-
kezelő munkatársai célzottan és intenzíveb-

ben igyekeznek informálni a társasházak la-
kóit.

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat tulajdonában lé-
vő társasházkezelő szervezet. Amennyiben 
társasházzal kapcsolatos kérdése, panasza, 
észrevétele van,  írja meg a tarsashaz@
ovzrt.hu e-mail címre!

Elégedett lakók az Óbudai Vagyonkezelő 
által képviselt társasházakban

Fotó: Antal István
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2019. október 13-ai települési  nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás jelöltjei
bolgár 1 RADEV ATANASZOV RADI MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE

 2 KARAILIEVA IVÁNKA MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE

 3 KARAILIEV IVÁN MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE

görög 1 BOZÓKI ISTVÁN GÖRÖG IFJÚSÁGI EGYESÜLET

 2 HALÁSZ KATALIN MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLET

 3 DIMOPULOS LÁZÁROSZ MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLET

 4 ABONYINÉ KOSZTUDISZ NIKI MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLET

horvát 1 JAKOSEVITY MARIANNA MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE

 2 DR. SZOBOSZLAI ISTVÁN ATTILA MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE

 3 NINCSEVICS KLÁRA MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE

lengyel 1 NAGY EMIL BOGUMIL MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET

 2 CSEH PÉTER MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET

 3 WESOLOWSKI KORINNA KATALIN MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET

 4 MÁTÉ ENDRE MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET

német 1 SZENCZ GÁBOR ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE, EGYESÜLET

 2 NEUBRANDT ISTVÁN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE, EGYESÜLET

 3 ARADI ISTVÁNNÉ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE, EGYESÜLET

 4 MÜLLER ISTVÁN KÁLMÁN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE, EGYESÜLET

 5 NEUBRANDT ISTVÁNNÉ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE, EGYESÜLET

örmény 1 SZŰCS-GÁSPÁR ZSOLT ÖRMÉNY KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT EGYESÜLET

 2 HAZAI FRUZSINA KILIKIA KULTURÁLIS EGYESÜLET

 3 BODROGI-IVÁDY ORSOLYA KILIKIA KULTURÁLIS EGYESÜLET

 4 SZAHAKJAN NELSON ÖRMÉNY KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT EGYESÜLET

 5 BANA ATTILA ÖRMÉNY KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT EGYESÜLET

 6 SZABÓ ANIKÓ ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS EGYESÜLET

 7 KEREKES CSABA KILIKIA KULTURÁLIS EGYESÜLET

 8 BODROGI-IVÁDY KRISZTIÁN KILIKIA KULTURÁLIS EGYESÜLET

 9 SASI-NAGY PÁL LÁSZLÓ ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS EGYESÜLET

 10 CSIKY ZOLTÁN MIKLÓS ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS EGYESÜLET

roma 1 DUDÁS OTTÓ JÖVŐ ALAKÍTÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET

 2 FARKAS VILMOS JÖVŐ ALAKÍTÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET

 3 SZTOJKA ISTVÁN JÖVŐ ALAKÍTÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET

 4 BODROGVÖLGYI SÁNDOR GYULA PHRALIPE FÜGGETLEN CIGÁNY SZERVEZET ORSZÁGOS SZERVEZETE – KÖZPONTI SZERVEZET

 5 SZABÓNÉ NYIRI JUDIT PHRALIPE FÜGGETLEN CIGÁNY SZERVEZET ORSZÁGOS SZERVEZETE – KÖZPONTI SZERVEZET

 6 SZABÓ ZSOLT IVÁN JÖVŐ ALAKÍTÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET

román 1 HEGEDÜS ISTVÁN BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET

 2 TAMÁSNÉ FERENCZI KATALIN BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET

 3 LÁZÁS EDIT BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET

 4 APATI IRÉN BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET

ruszin 1 BARA SÁNDOR HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET

 2 LUKÁCS BÉLA ISTVÁNNÉ HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET

 3 BARÁNÉ ERDŐS MARGIT HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET

szerb 1 DR. LÁSZTITY NIKOLA SRPSKI FORUM EGYESÜLET

 2 DUJMOV MILÁN
SZERB SZÖVETSÉG-SZERBEK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET – NEMZETISÉGI HAGYO-
MÁNYŐRZŐ KULTURÁLIS EGYESÜLET – SRPSKI FORUM EGYESÜLET – BOTTANYAI 
SZERB KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

 3 DR. CICIC NATÁLIA SRPSKI FORUM EGYESÜLET

 4 DUJMOV DEJAN SRPSKI FORUM EGYESÜLET

szlovák 1 HORTI ANDRÁSNÉ OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS

 2 BENYÓ PÁL OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS

 3 GALDA BÉLA PÁLNÉ IDENTITA SZLOVÁK EGYESÜLET

 4 POGONYI ZOLTÁNNÉ OZVENA BUDAPESTI SZLOVÁK KÓRUS

ukrán 1 SZAVCSUK IRINA CSONGRÁD MEGYEI UKRÁNOK KULTURÁLIS EGYESÜLETE

 2 KIRILENKO OLENA CSONGRÁD MEGYEI UKRÁNOK KULTURÁLIS EGYESÜLETE

 3 LOPIT JAROSZLAVA CSONGRÁD MEGYEI UKRÁNOK KULTURÁLIS EGYESÜLETE
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A Fő tér szomszédságában 
felállított paraván a tíz Ma-
gyar Nemzeti Parkban ké-
szült legjobb, és a 2018-as 
évben díjnyertes helyezést 
elért 138 darab képet tartal-
mazza. 

Az egyedi fejlesztésű, 
LED háttérvilágítás-

sal rendelkező installáció 
technológiai megoldásai-
val páratlan minőségben 
adja vissza a természet 
színeinek és az állat- és 
növényvilág lencsevégre 
kapott momentumainak 
részletgazdagságát. 

A 10 éves születésnap-
ját ünneplő Varázslatos 
Magyarország fotópá-
lyázat 2009-ben azzal a 
céllal jött létre, hogy ar-
ra motiválja az embere-
ket, hogy kimenjenek a 
természetbe, és megörö-
kítsék az ország szépsé-
geit, lencsevégre kapják 

az ott élő növény és állat-
fajokat.

Az elmúlt évtized alatt 
megszületett fotós re-
mekművek által nemcsak 
a képek készítői lettek 
hazánk természeti érté-
keinek csodálói, de azok 

is, akikhez képeik elju-
tottak, és általuk ismer-
hették meg Magyaror-
szág a természet mélyén 
rejlő szépségeit. A fotó-
pályázaton legismertebb 
természetfotósaink is év-
ről évre pályáznak lé-

legzetellállító képeikkel, 
így Máté Bence, Daróczi 
Csaba, Koncz-Bisztricz 
Tamás, Potyó Imre, Mar-
só Vilmos alkotásai is az 
évente megrendezett díj-
átadó és kiállítás részét 
képzik.

Táncház 
a Kincsővel

A Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobán-
ka tér 5.) tartott táncház-
ban folytatódik a tema-
tikus sorozat, melyen a 
magyar nyelvterület tánc-
típusaival, hagyománya-
ival, népdalaival, népvi-
seletével és zenéjével 
ismerkedhetnek meg a 
résztvevők. A felcsíki tán-
cok kerülnek sorra októ-
ber 4-én 18 órától. Közre-
működnek a Kincső Nép-
táncegyüttes és az Óbu-
dai Népzenei Iskola taná-
rai és növendékei. Házi-
gazda: Mosóczi István 
örökös aranysarkantyús 
táncos, néptáncpedagó-
gus. (A belépés ingye-
nes, Óbuda-Békásme-
gyer polgármes terének 
támogatásával). 

Krúdytól-Krúdyról
Az író születésének 141. 
évfordulójára emlékez-
nek az óbudai Krúdy 
Gyula Irodalmi Körben 
október 10-én. A prog-
ram: 15.45 órakor koszo-
rúzás a Krúdy emlékház-
nál és a Krúdy-szobor-
nál. 16 órától koszorúzás 
a Kéhli vendéglő Krúdy 
termében (Mókus utca 
22.) lévő emlékfalnál. Ezt 
követően kitüntetéseket 
és tagsági igazolványo-
kat adnak át. Az irodal-
mi műsorban válogatás 
hangzik el a „Krúdytól-
Krúdyról” címmel megje-
lent antológiából.

A fehér bot napja
A Vakok és Gyengénlá-
tók Közép-magyarorszá-
gi Regionális Egyesü-
letének szervezésében 
vak és látó előadók szó-
rakoztatják az érdeklődő-
ket a fehér bot napja al-
kalmából október 10-én 
15 órától a Békásmegyeri 
Közösségi Házban. Fel-
lép R. Kárpáti Péter szí-
nész, műsorvezető, Haj-
dan Vali költő, előadómű-
vész, Ézsiás László köl-
tő, előadóművész és a 
Szarkaláb Banda. (A be-
lépés ingyenes, az ese-
ményt Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata tá-
mogatja. Cím: Csobán-
ka tér 5.).

Hazánk természeti szépségei LED-falon

Különleges fotókiállítás a Kórház utcában

Új időszaki kiállítás nyílt 
„Szerencsés lapjárást! 150 
éves az Első Magyar Játék-
kártyagyár„ címmel a Ma-
gyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeumban 
szeptember 27-én.

Minden idők egyik 
legnépszerűbb já-

tékeszköze a játékkár-
tya. Nem árthatott ne-
ki tilalom, átok és elége-
tés, Az ördög bibliájának 
is nevezett ártatlan kár-
tyalapok hasonló indula-
tokat és szenvedélyt vál-
tottak ki arisztokraták, 
polgárok, katonák, diá-
kok, asszonyok és pórok 

körében. 
A magyarországi kár-

tyafestészet és -gyártás 
legszebb termékeit mu-
tatja be a kiállítás külön-
böző történelmi korsza-
kokban 1869-től 2012-
ig. Ezek kezdetben az El-
ső Magyar Kártyagyár 
Részvénytársulat (1869-
1896), majd a Piatnik 
Nándor és Fiai Játék-
kártyagyár (1896-1949), 
utóbb Játékkártyagyár és 
Nyomda, Offset és Játék-
kártya Nyomda (1950-
2012) működése során 
születtek.

Számos eredeti forrás-
dokumentumot is meg-

tekinthetnek a látogatók. 
Így cégtörténeti irato-
kat, árumintakönyveket, 
levélpapírokat, korabeli 
reklámokat, archív fény-
képeket. A tablókon és a 
tárlókban helyet kapnak 
az elmúlt 150 év kártya-

játszási kultúrájának em-
léktárgyai is, használati- 
és dísztárgyak, könyvek, 
folyóiratok, képes leve-
lezőlapok, fényképek. 
(Megtekinthető 2020. 
február 2-ig. Cím: Koro-
na tér 1.).

Barbár Családi Nap
Az Aquincumi Múzeum romkertjében Barbár Csa-
ládi Napra várják az érdeklődőket október 6-án 
10-től 18 óráig. A látogatók germán és kelta hagyo-
mányőrzők harci bemutatói során, kézműves fog-
lalkozásokon, tárlatvezetéseken, előadásokon is-
merkedhetnek meg a Római Birodalmon kívül élő 
népek kultúrájával, szokásaival. (A belépés min-
den érvényes lakcímkártyával rendelkező III. 
kerületi lakos számára ingyenes. Cím: Szen-
tendrei út 135., aquincum.hu)

A kártyagyártás története
Szerencsés lapjárást!

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István
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Bús Balázs polgármester előterjesztése 
alapján a 2019/2020-as tanévre újonnan 
megszavazta a képviselő-testület a kerü-
letben élő nyugdíjasok számítástechni-
kai képzésének támogatását. Ennek ér-
telmében a számítógép használatával, az 
internetes kommunikáció lehetőségeivel is-
merkedni vágyó idősebb érdeklődők – a di-
ákokhoz hasonlóan – ebben az évben is 
megkapják a 4 ezer 500 Ft/tanfolyam támo-
gatást a KSZKI-ban évek óta folyó informa-
tikai képzésekhez.
2019 októberében induló 6×3 órás tanfo-
lyamok:
Kezdők számára:
Első lépések – alapozó tanfolyam – 2019. ok-

tóber 7-én délután, hétfőnként, hat egymást 
követő héten 14.00-16.45-ig.
Első lépések – alapozó tanfolyam – 2019. ok-
tóber 8-án délelőtt, keddenként, hat egymást 
követő héten 09.00-11.45-ig.
Haladóbbak számára (akik esetleg már ko-
rábban jártak a tanfolyamra):
Számítógépes gyakorlatok – 2019. október 10-
én délelőtt, csütörtökönként, hat egymást kö-
vető héten 09.00-11.45-ig.
Helyszín: KSZKI, 1033 Folyamőr utca 22. II. 
emelet (nem akadálymentesített épület). 
Jelentkezés a 437-4070, 71-es telefonszá-
mokon. Tandíj 10 000 forint; kerületi nyugdí-
jasoknak 5 500 forint.

Kedvezményes számítástechnikai tanfolyamok nyugdíjasoknak

Tehetséggondozó szakkör 
matematikából

Ötödikeseknek indítottak szeptember közepétől 
matematikából ingyenes tehetséggondozó szak-
kört az Óbudai Árpád Gimnáziumban. Foglalkozá-
sok csütörtökönként 14.30-tól 15.30 óráig. A szak-
kör munkájába év közben is bekapcsolódhatnak a 
diákok. Előzetes jelentkezés nincs. 

Október elsejével újraindult 
az Óbudai Népzene Iskola 
óvodai programja, a Kismu-
zsika. Az elmúlt nevelési év-
ben 29 óvoda vett részt a né-
pi játékokkal, néptánccal, 
hangszer bemutatókkal tar-
kított élő zenés gyerektánc-
ház programon.

A Kismuzsika óvo-
dai gyerektáncház 

program 2016-ban indult 
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármeste-
re és Kobzos Kiss Tamás, 
az Óbudai Népzenei Isko-
la egykori igazgatója kez-
deményezésére. A Kis-
muzsika program csapa-
ta tapasztalt gyermektán-
coktató óvodapedagógu-
sok, néptáncpedagógu-
sok, zenetanárok és nép-
zenész tanítványokból 
áll. Egy nevelési év ideje 
alatt 4-6 alkalommal jut-

nak el az oktatók egy-egy 
óvodába, gyereklétszám-
tól függően. Ez évente 
csaknem 300 foglakozást 
jelent, amin több, mint 
2000 gyerek, és 70 peda-
gógus vesz részt.

A Kismuzsika foglal-
kozások igazodnak az in-
tézmények napirendjéhez: 
az oktatók délelőttönként, 
kétszer 40 percben foglal-
koznak az ovisokkal. A té-
mát mindig az aktuális ün-

nepköröknek megfelelően 
választják ki, ehhez kap-
csolódnak a népi játékok 
és a táncok. Az idei neve-
lési évben is rengeteg né-
pi hangszerrel ismerked-
nek meg a gyerekek, lát-

hatnak, hallhatnak többek 
között citerát, tekerőt, du-
dát, furulyát, kontrát, he-
gedűt és kobozt.

Az óvodapedagógusok 
a Kismuzsika program ré-
szeként továbbképzésen 
is részt vesznek. A képzés 
során azokat a népszo-
kásokat, dallamokat, né-
pi játékokat, táncokat ta-
nulják meg, amiket a Kis-
muzsika népzenei foglal-
kozásokon is látnak, hogy 
beépíthessék mindennapi 
munkájukba.

A Kismuzsika foglalko-
zás nagyon fontos része az 
óvodások életének. A ko-
rán elkez dett zene ok ta tás 
fej leszti a rit mus ér zé ket, 
a gyer meki kre a ti vi tást, 
emel lett önki fe je zésre, 
önbi za lomra nevel. Mind-
emellett fejlőd ik a gyere-
kek szo ci á lis érzékeny-
sége is: a zene együttmű-
kö désre tanítja a gyereke-
ket, for málja a közös ség-
hez tar to zás érzé sét.

Európai Számítógép-használói Jogosítványt 
(ECDL) nyújtó tanfolyam indul a KSZKI-ban

A tanfolyamon résztvevők korszerű környezetben ismerkedhet-
nek meg a számítógép használatának alapjaival, az internetes te-
vékenységek, kommunikáció lehetőségeivel, a világháló biztonsá-
gos használatával. Alapvető felhasználói ismereteket szerezhet-
nek irodai szoftverek kezelése terén.
Témakörök: számítógép-kezelés, szövegszerkesztés, táblázatke-
zelés, internetes kommunikáció.
Alkalmazott programok: Windows 10, MS Offi ce 2016, Google al-
kalmazások.
Időtartama: heti egy alkalommal, délelőtti, vagy délutáni időpontokban.
A képzés teljes óraszáma: 80 tanóra óra + 4 vizsga (1-1 tanóra).
Tervezett időpontok: szerdánként 9.00-11.45 vagy 14:00-16:45. 
A képzés a jelentkezések függvényében október első felében in-
dul, és 2020 áprilisában záródik.
A tanfolyam helyszíne: Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intéz-
mény (KSZKI) 1033, Folyamőr utca 22. (Gépkocsival érkezőknek 
ingyenes parkolás biztosított.)
Megszerezhető végzettség: EC DL Base nemzetközi bizonyítvány.
(A pedagógus minősítési rendszerben egy hétéves képzési ciklus 
teljesítését jelenti.)

Előzetes ismeretek, gyakorlat nem szükségesek!
A tanfolyam díja 34.000 forint + regisztrációs díj (6.000 forint) és 
vizsgadíj (3.000 forint / vizsga).
Érdeklődés, jelentkezés: KSZKI Informatikai oktatatói csoport
a 437-4071-es telefonszámon vagy a szikora.pal@kszki.obuda.hu email 
címen. További információk: www.kszki.hu / IT Oktatás menüpont 
– ecdl.hu

Kismuzsika az óvodákban

Ismerkedés a számítógéppel
Október 22-én kezdődik az Ismerkedés a számí-
tógéppel és az internettel. Idősebbek is elkezdhe-
tik! tanfolyam következő kurzusa. Érdeklődés és je-
lentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-as 
telefonszámon. 

Fotó: Antal István
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Hagyomány teremtő 
szüreti sváb bál

A Békásmegyeri Krotten-
dorf Német Hagyomány-
őrző Egyesület Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának és a III. ke-
rületi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat támo-
gatásával szüreti sváb 
batyus bált rendez októ-
ber 19-én 19-től 24 óráig 
a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka 
tér 5.). Az eseményt ha-
gyományteremtő szán-
dékkal, első alkalommal 
szervezik. A zenét a pilis-
vörösvári Die Berglander 
Buam zenekar szolgáltat-
ja. Jelentkezés, asztalfog-
lalás a 06-30-447-5205-
ös telefonszámon, Csics 
Editnél. 

Kisemlősök 
bélyegeken

„Kisemlősök magyar 
bélyegeken és bélyeg-
grafi kákon” a címe a 
Békásmegyeri Közös-
ségi Ház október 7-től 
látható beltéri aulaki-
állításának. A Bélyeg-
múzeum új tárlatának 
érdekessége, hogy a 
megjelent bélyegek 
mellett számos olyan 
– még a gyűjtők szá-
mára sem igazán is-
mert – grafi kát láthat-
nak a téma iránt érdek-
lődők, amelyekből nem 
készült bélyeg. (Megte-
kinthető ingyenesen ok-
tóber 29-ig. Cím: Cso-
bánka tér 5.).
 
A Biblia világa 

Keddenként vehetnek 
részt a téma iránt ér-
deklődők a Biblia vilá-
gát bemutató soroza-
ton az Óbudai Kultu-
rális Központban (San 
Marco utca 81.). A de-
cember elejéig tartó, in-
gyenes előadások ösz-
szefoglaló címe: Bibliai 
jellemek. E havi prog-
ram: Ádám október 14-
én; Noé október 22-én; 
Ábrahám, Lót október 
29-én. Valamennyi elő-
adás 18.30 órakor kez-
dődik. Előadók: Filep 
György és Kecskemé-
ti János. Versek: Miklós 
Andrea. 

Rendhagyó családi napot 
rendeznek október 19-én 9 
órától az Óbudai Árpád Gim-
náziumban. Nem csak azért 
nevezik családinak, mert az 
iskola diákjai és szüleik fog-
nak ecsetet vagy gereblyét, 
hanem azért is, mert maga 
az intézmény is inkább ott-
honként, családias hangu-
latban  fogadja vendégeit. 

Ez a néhány óra a mun-
ka mellett lehetőséget 

ad a kötetlen, informatív 
beszélgetésekre, a közös 
szépítgetés közben az is-
merkedésre és arra, hogy 
a családok közelebb ke-
rülhessenek egymáshoz. 
A program 14 óráig tart, 
lesz friss, ropogós zsíros 
kenyér is a megéhezők-
nek. Minden árpádos csa-
ládot várnak tehát a szer-
vezők a nyílt közösségi 
napon, ahol az iskola öltö-
zőszekrény ajtajainak fes-

tésével és a kert rendbe té-
telével szeretnék a szülők 
és a gyerekek szebbé va-
rázsolni intézményüket. 

A gimnázium Szülői 
Munkaközössége és Di-
ákönkormányzata öröm-
mel fogad minden felaján-
lást, támogatást, szpon-
zort erre az alkalomra. El-
kelhet még bőven egy pár 
ecset, festék, esetleg kapa, 
talicska és természetesen 
sütemény, illetve innivaló 
is a változatosabb kínálat-
hoz. A szervezők remélik, 
hogy ez a kezdeménye-
zés is olyan sikeres, kö-
zösségépítő hagyomány 
lesz majd, mint a gimná-
zium által minden évben 
megszervezett, a diákok 
színielőadásaiból felépü-
lő GOMBÁR-est vagy 
a szívmelengető, fáklya-
fény mellett tartott, vilá-
gító buzogánygyakorlattal 
tarkított ballagás.

Közösségépítő hagyományteremtés

Rendhagyó családi nap az Árpádban

Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság 
plébánia és kápolnái októberi miserendje
Októberben a templomban minden hétköz-

nap délután fél 6 órakor szentolvasót imádkoz-
nak. Október 1-től az első, harmadik és negyedik 
kedden este 6 órakor a Szent Donát kápolnában 
(Farkastorki út 56.) közös ima a betegekért. Ok-
tóber 4-én délután 2 óra: keresztút a Kiscelli kál-
várián. Utána 3 órakor szentmise a Szent Vér ká-
polnában. Október 5-én 10 órakor Szent Kalkut-
tai Teréz Anya életéről készült műsort sugározza a 
Mária Rádió (FM88.8) A karitász munkához vár-
nak jelentkezőket a 06-20-240-9190-es telefonon. 
Október 18-án 12 órától délután 5 óráig szentsé-
gimádás Nigériai Barnabás imáival. Október 20-
án mindkét szentmisén a világmisszióra gyűjte-
nek a szegény, az üldözött keresztényekért. Ok-
tóber 20-án délután 3 órakor szentmise a Filoxé-
ra kápolnában (Külső Bécsi út). Október 23-án – 
nemzeti ünnep – Bátára, a Szent Vér ereklyéhez 
zarándokolnak. Október 26-án délután 3 órakor 
szentmise a csúcshegyi Szűz Mária kápolnában. 
(Menedékház utca 24.). 

Általános: hétfőn és kedden este 6 órakor Ige-
liturgia, szerdától szombat estig szentmise 6 óra-
kor. A templomban vasárnap 9 és 11 órakor mise, 
a Szent Anna kápolnában (Jablonka út 67.) vasár-
nap délután 4 órakor. Október hónapban is min-
den szombaton – elsőszombat kivételével – reg-
gel 9 órakor „templomi hittan” azoknak az isko-
lásoknak, akik nem tudnak másként hittanra járni.

Irodalmi Csillagdélután
A Csillaghegyi Közösségi Házban Gyimesi László 
író, költő beszélget havonta egy alkalommal a ven-
dégekkel. Drotleff Zoltánt hívták meg az október 9-
én 18 órakor kezdődő, ingyenesen látogatható ese-
ményre. Az alkotó fi atalkori kísérletezés után, az 
Accordia Kiadó felfedezettjeként meglehetősen ké-
sőn kezdte irodalmi pályafutását. Mára már behoz-
ta kortársaival szembeni hátrányát: önálló kötetei, 
antológiaszereplései, nyomtatott és elektronikus 
folyóiratokban közölt munkái széles körű ismertsé-
get, egyre nagyobb sikert hoznak számára. Az es-
ten amatőr versmondók segítenek a művek megkö-
zelítésében. (Cím: Mátyás király út 13-15.).
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Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény (ÓSZSZI) 
számára kiemelten fontos a 
generációk közötti kapcso-
lat erősítése, ezért szeptem-
ber 19-én, immár 4. alkalom-
mal rendezte a három gene-
ráción átívelő pingpong baj-
nokságot, melynek ebben 
az évben a High Life Sport-
klub adott otthont.

Az ünnepélyes meg-
nyitón Müller Ist-

vánné intézményvezető 
és Volper László mester-
edző köszöntötte a részt-
vevőket hangsúlyozva a 
sport egészségre gyako-
rolt pozitív hatását és kö-
zösségteremtő erejét. A 
korábbi évekhez hason-
lóan most is a Jövőba-
rát Alapítvány diákjai, 
a polgármesteri hivatal 
köztisztviselői, valamint 
az ÓSZSZI idősek klub-
jainak válogatott csapata 

mérték össze tudásukat 
férfi  és női kategóriában.

A rendkívül izgalmas 
mérkőzések után az aláb-
biak szerint alakult a vég-
eredmény:

A női kategória helye-
zettjei: I. helyezett: ÓSZ-
SZI csapata; II. helyezett: 
Jövőbarát Alapítvány csa-
pata; III. helyezett: polgár-
mesteri hivatal csapata.

A férfi  kategória helye-
zettjei: I. helyezett: Jövő-

barát Alapítvány csapata; 
II. helyezett: ÓSZSZI csa-
pata; III. helyezett: polgár-
mesteri hivatal csapata.

Az ÓSZSZI női csapa-
tának sikerült megvéde-

nie tavalyi első helyezé-
sét, így idén is ők vihet-
ték haza a Vándorkupát. 
Az érmeket, okleveleket 
dr. Gallóné Nagy Judit, a 
polgármesteri hivatal szo-
ciális szolgáltató főosztá-
lyának vezetője adta át.

Az ősz beköszöntével Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának támogatásá-
val elkezdődik az óvodai 
úszásprogram, amely a ha-
todik nevelési évet átfogóan 
biztosítja a nagycsoportos 
óvodáskorú gyerekek okta-
tását. Ebben a szezonban 
újabb öt óvoda 11 telephe-
lye, azaz összesen 533 gyer-
mek részvételével zajlik a 
program.

A program nagy utat 
bejárva évről évre 

igyekezett a gyermeki és 
szülői igényeket is kör-
bejárni, lehetőség sze-
rint a legtöbbet nyújt-
va a gyermekek úszás-
tudásának fejlődésében. 
A program tovább bő-
vül, így az eddigi 6 hetes 
képzést 9 hetes időtar-
tamra bővítették, amely 
a gyerekeknek összesen 
heti két oktatáson, 18 al-
kalommal teszi lehetővé 
a részvételt.

A mozgásprogram el-
sődleges célja, hogy a 
megfelelően kiválasz-
tott oktatási módszerek 
alkalmazásával minden 
gyermek megtanuljon 
a vízben biztonságosan 
mozogni. Fő cél ebben 
az életkorban nem csak 
az úszásnemek megtaní-

tása, hanem a gyerme-
kek szervezetének víz-
hez szoktatása, valamint 
a vízbiztonsági alapgya-
korlatok elsajátítása.

Szeptember 16-tól kez-
dődően három helyszí-
nen valósul meg a gyere-
kek oktatása, így a Csil-
laghegyi Árpád Forrás-

fürdőben a Római Sport 
Egyesület oktatásával, 
Római Teniszakadémián 
helyszín és oktatás biz-
tosításával és a Császár-
Komjádi Sportuszodában 
a Darnyi Tamás Sport 
Egyesület oktatásával.

Ebben a szakaszban 
összesen 5 óvoda 11 te-

lephelyének részvé-
telével zajlik a prog-
ram: Óbudai Százszor-
szép Óvoda és az Óbu-
dai Százszorszép Óvoda 
Színes Gyerekkert intéz-
ményei; Óbudai Vackor 
Óvoda és az Óbudai Vac-
kor Óvoda Mókus Tag-
óvodájának intézményei; 
Cseresznyevirág Mű-
vészeti Óvoda és a Cse-
resznyevirág Művészeti 
Óvoda Tagóvoda intéz-
ményei; Pitypang Művé-
szeti Óvoda intézményei; 
Óbudai Almáskert Óvo-
da és Óbudai Csicsergő 
Óvoda intézményei.

A sportolási lehető-
ség kiválasztásánál fon-
tos szempont volt, hogy 
igazodjon a gyermekek 
mozgásigényéhez, vál-
jon a szabadidő eltöltésé-
nek hasznos és tartalmas 
eszközévé, valamint fej-
lessze mozgáskoordiná-
ciójukat, kitartásukat és 
akaraterejüket.

Folytatódik az óvodai úszásoktatás

Izgalmas 3 Generációs Asztalitenisz Kupa

Gyalogtúra a Naszályra
Az Összefogás Óbudáért Egyesület szervezésében 
a Naszály kilátóhoz indul gyalogtúra október 19-én. 
Útvonal: Vác vá. - Gombási pihenő - Naszály, kilá-
tó 652 m - Násznép-barlang - Kopasz-tető (szép ki-
látás) - Török-rét - Gyadai tanösvény - Rockenbau-
er Pál kopjafa - Katalinpuszta. Táv: 14 km, köze-
pesen nehéz, emelkedős túra. Találkozó: 7.45 óra-
kor Nyugati pu. pénztárak, Vácra 8.15-kor induló 
vonatra szállnak fel a résztvevők. A jegyet oda-visz-
sza kell megvenni. Teljes áru menetjegy: 1.300 Ft 
(retúrjegy) + buszjegy (Katalinpusztáról Vácra). Ér-
kezés: Nyugati pu., az esti órákban. Túravezető: Ta-
kács Andrea, tel.: +36 30-173-4405. A túrára a meg-
adott telefonszámon, vagy az info@osszefogasobu-
daert.hu e-mail címen lehet jelentkezni. Fotók: Antal István
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Dicséretes dolog, ha egy diák 
az iskolájában kitűnően ta-
nul. Még nagyobb érdem a 
kerület, város legjobbjai közé 
tartozni, a Magyarország jó 
tanulója, jó sportolója kitün-
tetést viszont csak azok kap-
hatják, akik tanulmányaik so-
rán végig kitűnő bizonyít-
ványt visznek haza, emellett 
a sportban is magas szinten 
teljesítenek. Ennek a szűk elit 
körnek a tagja Szabó Petra 
karate versenyző.

- Mitől lesz valaki jó ta-
nuló, jó sportoló? Külön-
leges adottság, szorgalom 
vagy a csillagok kedvező 
állása szükséges az ilyen 
eredmény eléréséhez?

- Én úgy gondolom, ezt 
mindenki maga dönti el, 
hogy jó akar-e lenni vala-
miben. A tanuláshoz elen-
gedhetetlen a szorgalom 
és a türelem. Szerintem 
ez nem adottság kérdé-
se, bárki lehet kitűnő ta-
nuló, csak a cél és az aka-
rat kell, mint ahogy ez a 
sportra is igaz. A tehetség 
nem elég, anélkül is lehet 
valaki jó tanuló, jó spor-
toló, ha szorgalommal, 
kitartással és megfelelő 
harccal küzd a céljaiért.

- Hol végezte általános 
és középiskolai tanulmá-
nyait, milyen célokkal 
kezdi egyetemi éveit?

- Általános iskolába 
a XV. kerületi Kossuth 
Lajos Általános Iskolá-
ba jártam, majd a VI. ke-
rületi Szinyei Merse Pál 
Gimnáziumba. Kicsit di-
csekedve, mind a 12 évet 
kitűnővel végeztem. Idén 
sikeres felvételt nyertem 
a Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Kar-
ára. Nagy reményekkel 
kezdem a tanévet és re-
mélem ez a lelkesedés a 
4. év végéig kitart.

- Hogyan került kap-
csolatba a karatéval, mi-
ért ezt a küzdősportot vá-
lasztotta és egy érdekes-
ség: mit jelent e-mail 
címében neve helyett a 
„karate szöcske”?

- Az általános iskolai 
legjobb barátnőm karaté-
zott és első osztályos ko-
romban kedvet kaptam, 
hogy vele együtt űzzem, 
amiből elsőn látásra sze-
relem lett. Ezt a frappáns 
címet pedig az édesapám 
ragasztotta rám, mert a 
sport miatt szükség volt 
az e-mail cím készítés-
hez. Mivel nekem is tet-
szett és a szöcskét is talá-
lónak éreztem, megtartot-
tam magamnak.

- Honnan merít erőt, 
motivációt a sport és a 
tanulás egyidejű, ráa-
dásul igen magas szintű 
űzéséhez? 

- Erőmet a stabil szülői 
támogatással tudom szin-
ten tartani, így ezáltal mo-
tivál, hogy új dolgokkal 
találkozzak, illetve, hogy 
abban a szakmában dol-

gozhassak, ami igazán ér-
dekel. A sportról soha nem 
tudnék lemondani semmi 
áron. A dojo az a hely, ahol 
az elmém kicsit kiürülhet 
és küzdhetek a céljaimért.

- Még csak sportolói 
pályafutása közepe tá-
ján tart, de már nagyo-
kat ugrott, szép nemzet-
közi eredmények birtoko-
sa. Milyen további célo-
kat tűzött maga elé?

- Szeretnék kijutni és 
akár érmet szerezni egy 
WKF Európa és/vagy vi-
lágbajnokságra, akár az 
olimpiára, amihez még 
rengeteget kell tanulnom, 
edzenem. Tudom, sokszor 
fogok elesni és felállni, 
hiszen a sport erő, szor-
galom, kitartás, rengeteg 

könnycsepp, fájdalom és 
természetesen lemondás. 
Míg mások lazulnak a ha-
verokkal, addig mi kemé-
nyen küzdünk a sikerért, 
de úgy hiszem megéri.

- A sportolás befejezé-
se után megszűnik a ket-
tős terhelés. Hogyan kép-
zeli el a civil életet?

- Nem szeretném a spor-
tot abbahagyni, ha nem is 
versenyszerűen, de am-
íg tudom, csinálni fogom. 
Diplomaszerzés után pe-
dig mindennapi munkám-
ban ugyanolyan odaadás-
sal segítem majd az embe-
rek egészséges életvitelét, 
ahogy sportolóként saját 
eredményeimért küzdöt-
tem.           Kép és szöveg: 

Lovas Albert

Világbajnok Masters csapat
Hazánk és Óbuda jó hírét terjesztették az Oá-
zis Sport Club Masters férfi  vízilabdázói. A FINA 
Gwangjuban (Dél-Korea) rendezett Masters Vízi-
labda Világbajnokságon a 40 év felettiek kategóriá-
jában az ismert nevekből álló pólós csapat leisko-
lázta a mezőnyt, így a hosszú és kemény felkészü-
lés elnyerte méltó jutalmát. Pék Gyula mesteredző 
remek játékosokkal indulhatott csatába: Ábrahám 
István, Bagossy Zoltán (csapatvezető), Budaházi 
Balázs, Galopencza Péter, Tóth Béla, Tóth-Deme 
Miklós, Ugrai Zoltán, Vankó Péter, Vermes Dávid, 
Viola Róbert nagy tudású, rutinos rókák, akik pálya-
futásuk alatt elsajátították a pólózás tudományát. 
Játékukban gyakran felcsillantak a trükkös – ma-
gyarokra mindig jellemző – megoldások, melyekkel 
kivívták a közönség rokonszenvét.

Viharos meccsek a Viharsarok Kupán
Az Óbudai Kaszások NB 1/B osztályban szerep-
lő kosárlabda-csapata játékosai szorgalmasan ké-
szülnek a közelgő rajtra. A felkészülés egyik állo-
másaként részt vettek a Békéscsabán rendezett 
Viharsarok Kupán, ahol a döntőben kiélezett küz-
delemben három ponttal (70-73) kikaptak a nyá-
ron alaposan megerősített Cegléd KE csapatától. 
A torna hasznos tanulságokkal szolgált, megmutat-
ta, hol tart az együttes a felkészülésben, emellett a 
csapatszellem javítására is hasznosnak bizonyult.

Sikeres Magyar Kupa forduló
A labdarúgó Magyar Kupa küzdelem sorozatában 
két óbudai csapat is érdekelt. Az ASR Gázgyár 
(BLSZ I.) a Csepel SC kiütésével került a 6. forduló-
ba, majd hazai pályán a Makó ellen is győzött, így a 
64 között várja következő ellenfelét. ASR Gázgyár- 
Makó SE 1-0. Góllövő: Nagy Róbert.
A III. Kerületi TVE Bogácson vendégszerepelt. A me-
gyei I. osztályú csapat sem tudta megtörni a bajnok-
ságban menetelő csapat lendületét, gólzáporos mér-
kőzésen 5-0-ás kék- fehér győzelem született. Gól-
lövők: Rajczi 2, Petneházi, Kapronczai, Czvitkovics. 
Az NB III-as bajnokságban is kitűnően szerepel a 
TVE. Az új edző Kemenes Szabolcs jó érzékkel rak-
ta össze a csapatot, minden „puzzle” darab  a he-
lyére került. Ennek köszönhető a villámrajt: 7 mér-
kőzés, 5 győzelem, két döntetlen, 16-6 gólarány, 17 
pont. És természetesen első hely a tabellán.

Magyarország jó tanulója, jó sportolója: Szabó Petra

Nagyot ugrott a „karate szöcske”

Európai lakossági egészségfelmérés
A Központi Statisztikai Hivatal arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a III. 
kerületben szeptember 16-tól december 16-ig európai lakossági egészségfelmé-
rést végeznek az EU rendelete alapján. Az adatfelvétel célja a lakosság egész-
ségi állapotának, az azt befolyásoló életmódjának, és az egészségügyi szolgál-
tatások igénybevételének, az ellátásokkal való elégedettségének vizsgálata. 
Az ország 510 településéről 10 ezer 470 embert választottak ki, a véletlen min-
tavétel szabályai szerint, akik névre szóló, válaszadásra felkérő levelet kaptak 
szeptemberben. A felmérés első két hetében van lehetőség a kérdőív interne-
ten való kitöltésére. Ezt követően fényképes igazolvánnyal rendelkező össze-
írók keresik fel azokat, akik személyesen szeretnének válaszolni. A válaszadás 
önkéntes.(www.ksh.hu/elef2019)
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Harminc év egy ember életében is 
nagy idő, de egy cégnél minden-
képp az, tekintélyt parancsoló idő-
szak. A megmaradás jelképe, ami a 
mai világunkban igazán becsülendő 
teljesítmény.  A Duna Autó Zrt. pon-
tosan harmincéves, és ez már bi-
zony idősnek számít a magyar vál-
lalkozások sorában, hiszen tudjuk, 
cégek jönnek és mennek. S hol van 
még a vége, az óbudai cég – amely 
már jóval korábban tekintélyt vívott 
ki magának az autós szakmában –, 
folyamatosan fejlődik. I gazi siker-
történet, követésre méltó! 

Ormos István és csapata meg-
mutatta a világnak, de főleg 

az országnak, hogy szorgalmas, 
kitartó munkával fel lehet épí-
teni egy egész várost – egy au-
tóvárost!  A fi atalos vezérigaz-
gató idén több jubileumot is ün-
nepel: Óbudán, a Zay utcai egy-
kori Volán telepen, 35 éve dol-
gozik, először üzemvezetőként, 
öt évvel később, a rendszervál-
tás idején – tehát pontosan har-
minc éve – alapították meg saját 
cégüket, a Volán tulajdonú Duna 
Autó Kft.-t, amely később került 
magánkézbe és lett Zrt., a tulaj-
donos-vezérigazgató pedig júli-
usban töltötte be 75. évét. 

- Mi a siker titka? – a gratulá-
ció után ezzel a kérdéssel foglal-
tunk helyet Ormos István irodá-
jában. A válasz rövid és lényeg-
re törő volt:

- Egyetlen titkunk a munka 
és az, hogy professzionális ki-
szolgálással örömet szerezzünk 
ügyfeleinknek. Mi odafi gyelünk 
rájuk, alaposan felmérjük az 
igényüket vásárlás előtt, és taná-
csot adunk. A mottónk: az ügy-
félnek pont az a jó, ami nekünk 
is jó lenne ügyfélként.

- Hány ügyfélnek szereztek 
már örömet a harminc év alatt?

- Igen nagy számról számol-
hatok be: harminc ezer új autót 
értékesítettünk és mintegy hat-
százezer gépjárművet szervizel-
tünk!

- Hány márkát népszerűsíte-
nek?

- Tizenhat márkát forgalma-
zunk, és tizennyolc márkaszer-
vizt üzemeltetünk. Mitsubishi 
haszongépjármű értékesítési 
pontból Kamazon, Volvon, Nis-
sanon át – és sorolhatnám to-
vább a márkákat -, nőttük ki ma-
gunkat tevékenységünkben egy 
meghatározó céggé.

- És ön, honnan „nőtt ki”? 
Hogyan indult el az autós pá-
lyán, hogyan lett tulajdonos, il-
letve vezérigazgató?

- Mindig szerettem tanul-
ni, bár nem volt könnyű ab-
ban az időben a tovább tanu-
lás. 1958-ban inasként kezd-
tem, másfél évtizedig autószere-
lőként dolgoztam, közben elvé-
geztem a gimnáziumot, a Köz-

lekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskolát, ahol autógépész dip-
lomát szereztem. 1973-ban mű-
vezető lettem, majd a Volánnál 
1984-től üzemvezetőként keres-
tem a kenyeremet Hámori Lász-
ló barátommal együtt, akivel a 
mai napig is együtt dolgozunk 
a részvénytársaság vezetésében. 

- Ma hányan dolgoznak a cég-
nél?

- Háromszázhúszan és közel 
tizede törzsgárda tag, azaz im-
már harminc éve hűséges hoz-
zánk, ami nagy dicséret a szá-
munkra. 

- Ön is évtizedek óta ezen a te-
lepen dolgozik. Autóihoz is ilyen 
hűséges?

- Az első autóm egy Tra-
bant volt, és a második is. Ez-
után hosszú ideig Ladával jár-
tam, most pedig évek óta Mitsu-
bishivel.  

- Volt olyan pont az életében, 
hogy abba hagyja? 

- Soha!
- És csalódása sem volt?
- Egyetlen egy, amit utólag 

nagyon fájlalok, hogy nem elég 
időt fordítottam a családom-
ra, de akkoriban, a rendszervál-
tás idején, sodródtunk a történe-
lemmel és a gazdasági lehető-
ségekkel, ami rengeteg munká-
val járt. 

- Az egyik gyermekét mégis si-
került „megfertőznie”…

- Valóban, közgazdász fi am, 
Péter, évek óta aktívan részt 
vesz a cég munkájában, a lá-
nyom pedig háromgyermekes 
főállású boldog anyuka, tőle 
ugyanez nem várható el, Ő már 
a cégutódlás harmadik generáci-
óját neveli.

- Milyen tervei vannak? Mit 
fejlesztenek az elkövetkezendő 
időszakban?

- Tárolásban és logisztikában 
szeretnénk előre lépni, ezért ha-
marosan egy zöldmezős beru-
házást valósítunk meg. Budaka-
lászon egy nagy csarnokot hú-
zunk fel, amit főleg raktárként, 
műhelyként hasznosítunk majd 
az elkövetkezendő években. 

- Milyen érzés ilyen „messzi-
ről” visszatekinteni az évtize-
dekkel ezelőtti indulásra?

- Jó érzés a hőskorra emlé-
kezni, amikor háromszáz Kam-
az állt az udvaron, és reggelen-
te, mikor beindultak a motorok, 
az óbudaiak már messziről lát-
ták a felszálló füstöt.

- Akit a Kamaz füstje megcsa-
pott…

- Különös hangulata volt a te-
lepünknek, amelyen az említett 
Kamaz teherautók szervizelésé-
vel és Star tehergépkocsik for-
galmazásával foglalkoztunk. A 
Volán vállalat 1989-es felszá-
molása után ott álltunk mun-
ka nélkül, és nem tudtuk, mer-
re tovább. Az együttműködés 
reményében feleségem kivá-
ló német és angol nyelvtudását 
kihasználva felvettük a kapcso-
latot nyugati autógyártókkal, és 
elsőként japán szakemberek lá-
togattak el hozzánk a Mitsubi-
shi képviseletében, akiktől meg 
is kaptuk kisteherautóik értéke-
sítési és szervizelési jogát. Az 
osztrák Denzel vállalat volt a 
közvetítő kettőnk között, nekik 
pedig annyira megtetszett a mű-
ködési stílusunk, hogy a Volvo 
teherautók márkaszerviz-jogát 
is megkaptuk. Így indult tehát 
a történetünk. Az első autókat 
mi hoztuk át a határon tulajdo-
nos társammal, Hámori László-
val, mi vámoltattuk, majd kezd-
tük meg az akkor létfontosságú 
szerkezetváltást és vártuk leen-
dő vevőinket, ügyfeleinket.

- Ma már kényelmes fotelok-
ban várják őket.

- Valóban, szobánk ablakából 
kinézve, akkor erre még gon-
dolni se mertünk. És, amikor or-
szágszerte közlekedünk, olyan 
jó érzés látni a rendszámokon a 
nevünket: Duna Autó Zrt.

- Mára Óbuda meghatározó 
cégei közé tartoznak. Milyen a 
kapcsolatuk a kerülettel?

Folytatás a 33. oldalon

Az óbudai Duna Autó Zrt. jubileumai

Egy kis szobából indultak, autóvárossá nőttek 
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A IX. Óbudai Rehab Atlétika Kupán 
102 fogyatékossággal élő mérte ösz-
sze tudását, három versenyszámban. 
A III. kerületi TVE sportpályán tartott 
rendezvényen nyolc budapesti intéz-
mény képviseltette magát, összesen 
mintegy 250 ember látogatott ki.

Az Óbudai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központ ki-

lencedik alkalommal rendezte az 
Óbudai Rehab Atlétika Kupát, 
melyet Kittlerné Orosz Valéria, 
a szociális szolgáltató főosztály, 
pénzügyi és intézményi osztály 
vezetője nyitott meg. Hangsú-
lyozta, hogy ez az évente ismét-
lődő sportesemény nemcsak arra 
kiváló alkalom, hogy egy jó han-
gulatú napot töltsenek együtt az 
ellátottak, szervezők és a vendé-
gek, hanem arra is, hogy népsze-
rűsítse a sportolást, mozgást és 
az egészséges életmódot a fogya-
tékkal élők között.

A rendezvény helyszínét a III. 
kerületi TVE sporttelep biztosí-
totta. A három versenyszámon 
felül a résztvevők – az Óbudai 
Szent Margit Rendelőintézet és 

az Óbuda-Békásmegyeri Védő-
női Szolgálat munkatársainak 
jóvoltából – különböző szűrő-
vizsgálatokon is részt vehettek. 
A Budapest Főváros Kormány-
hivatal II. Kerületi Hivatal Nép-
egészségügyi Osztálya pedig egy 
– már a tavalyi évben is nagy ér-
deklődést kiváltó – kísérletbe 
vonta be a fogyatékkal élőket: 
egy speciális készülék megmu-
tatta, hogy elég alaposan mos-
ták-e meg a kezüket. Ezen felül 
idén is kipróbálhatták az Óbudai 
Rehabilitációs és Foglalkoztatási 
Központ ellátottjai által készített 
kézműves játékokat. A szerve-
zők mellett, a versenyszámokon 
nem induló fogyatékkal élők is 
segítették és buzdították a részt-
vevőket.  Az eredményhirdetés 
előtt Szandi adott koncertet.

A IX. Óbudai Rehab Atlé-
tika Kupa kiemelt támogató-
ja az Óbudai Egészségfejlesz-
tési Iroda volt, a Szent Mar-
git Rendelőintézet „Egészsé-
ges közösséget építünk” VE-
KOP-7.2.2-17-2017-00001 pá-
lyázat által. A rendezvényen 

minden egyes nevező gazdago-
dott egy csokoládéval, emlék-
lappal és egy – a szervező in-
tézmény jelképévé vált – puzzle 

formájú kerámia medállal, me-
lyet az Óbudai Rehabilitációs és 
Foglalkoztatási Központ kerámi-
aműhelyében készítettek. 

Folytatás a 32. oldalról
- Nagyon jó, az önkormányzat-

tal és az itt élőkkel is, akik büsz-
kék sikereinkre. Cégünk iránt a 
bizalom nekünk is jól esik, több 
kerületi lakosnak adunk munkát. 

Itt fi zetünk adót évtizedek óta, 
rendszeresen bekapcsolódunk a 
kerület életébe, ahol tudunk, se-
gítünk, támogatjuk a számunk-
ra is szimpatikus kezdeményezé-
seket. A helyi rendelőintézetnek 

például, egy Suzukit adtunk nem-
régiben, a Margit Kórházat pedig 
évek óta adományokkal támogat-
juk és fogjuk ez után is.

- Mikor, és hogyan ünneplik 
meg fennállásuk harmincéves 
évfordulóját?

- Egy családi programmal kará-
csonykor, zenés műsorral, neves 
előadókkal. A törzsgárdánk tagja-
it és a legjobb munkaerőnket ter-
mészetesen, ajándékokkal jutal-
mazunk. Hogy valami maradan-
dót is adjunk a kerületnek, Péter 
fi am javaslatára, a 30 éves évfor-
duló kapcsán harminc fát adomá-
nyozunk a kerületnek és ültetünk 

el nagy valószínűséggel a kerület 
egyik új parkjában a Csíkszereda 
parkban. Hihetetlen, hogy elsza-
ladt az idő, ez a harminc esztendő.

Az is hihetetlen, illetve mesé-
be illő történet, hogy egy autó-
szerelő inas, igen mélyről, küz-
dötte fel magát a csúcsra, a világ 
autó márkáinak világába és ki-
tartó, szorgalmas munkával, tár-
saival együtt, egy autómetropo-
liszt hozott létre. Ormos István-
nak kívánjuk, még nagyon so-
káig közlekedjen az általa for-
galmazott autók valamelyikével 
„saját” hipermodern városában.

Temesi László 

Éremeső Óbudán – Rehab Atlétikai Kupa

A nyerteseknek a díjakat átadták: Bús Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere, dr. Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gát-
futó, Ekler Luca világrekorder távolugró, a 2018-as év para atlétá-
ja, Dr. Csepeli Zsuzsanna, az Óbuda Sport és Szabadidő Nonpro-
fi t Kft. ügyvezetője, Kelemen Viktória alpolgármester, Sipos Péter 
ezüstérmes para úszó, Gergely Alexandra emlékdíjas para olim-
pikon; Szörényi István, a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klub atlétika 
szakedzője, életműdíjas atlétika edző; Studniczkyné Eszenyi Er-
zsébet vállalkozó, Sarudi Károlyné, a Tájoló Szociális Egyesület 
elnöke, Alföldi Csaba, a TVE ügyvezető igazgatója.
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Szeptember végétől két új, térítés-
mentes jógaterápiás csoport indul az 
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ szervezésé-
ben. A foglalkozásokon való részvé-
telhez előzetes jelentkezést kérünk.

Kiknek ajánljuk?
Mindenkinek, aki szeretne ki-
csit fellélegezni, a stresszt, a 
mindennapi feszültséget jobban 
kezelni. A jóga folyamatában 
megtapasztalhatjuk azt az énün-
ket, amely a hétköznapinál nyu-
godtabb, örömmel és bölcses-
séggel teli. Az alkalmakon kel-
lemes, a teljes testet átmozgató 
nyújtó-lazító gyakorlatokat vég-
zünk és relaxációs technikákkal 
ismerkedünk meg. Semmilyen 

előképzettség nem szükséges, 
idősebbeknek is ajánljuk.
Mit kell hozni az órákra?
A gyakorlást laza, a légzést és 
mozgást nem akadályozó ké-
nyelmes ruhában végezzük, tor-
nacipő nélkül. Matracokat bizto-
sítunk, de kérjük, hogy egy vé-
kony plédet hozzanak magukkal.
Helyszínek és időpontok
I. csoport: keddenként 9-től 11-
ig az ÓCSTGYVK központjá-
ban: Váradi utca 9-11. II. cso-
port: szerdánként 10-től 12-ig Bé-
kásmegyeren, a RING Ifjúsá-
gi Központban: Víziorgona utca 
7. A foglalkozást vezeti: Fenyő-
né Piro Krisztina, az ÓCSTGY-
VK pszichológusa, jógaterapeu-
ta. Jelentkezés: 06/20-576-9383.

Ingyenes jógaterápia

Előzetes jelentkezés: 
06-1-250-1964-es telefonszámon.

Latin-Amerikai Fesztivál
Ötödik alkalommal rendeznek Latin-Amerikai Fesztivált október 
19-én 12.45 órától a Csillaghegyi Közösségi Házban. Az ingye-
nes eseményen dél-amerikai országok zenéiből, táncaiból és 
gasztronómiájából kapnak ízelítőt a látogatók.

Bükkaljai kőkultúrák
A Békásmegyeri Közösségi Ház új kültéri árkádkiállítása szeptember 
9-től a bükkaljai kőkultúrákat mutatja be. Baráz Csaba, a téma kutató-
ja megfi gyelésein keresztül pillanthatnak be ebbe a titokzatos világba, 
melynek legarchaikusabb rétegét a kaptárkövek alkotják. (Megtekint-
hető ingyenesen december 3-ig. Cím: Csobánka tér 5.). 



352019. 19. szám SZABADIDŐ

Rejtvényünkben Tóth Árpád: Szeptemberi szo-
nett című verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 
1. és a függőleges 38. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betűk: E. S. 
T. A.). 14. Jófej srác, névelővel. 15. Új árat ad. 16. 
Pénzt tart. 17. Svéd és belga autók jele. 18. I. R. R. 19. 
I. Q. 20. Uránium, kálium és einsteinium vegyjele. 
21. Kis híján lakásbeli nyílászáró. 23. Kilo egyneműi. 
24. Nyiss szájat. 25. Kálium, protaktinium és vanádi-
um vegyjele. 27. Nemzeti Bajnokság. 29. Nagyszerű 
ló. 31. Gabonát betakarítja, régiesen. 33. Tréfás apa. 
35. … Flórián, színészünk, névelővel. 37. Palánta ré-
sze! 38. Átkarolja. 40. Névelős orosz uralkodók. 42. 
Jódok. 43. Holland, norvég és német autók jele. 45. 
Taxis váltótárs. 47. Néma zakó! 49. Anion társa, név-
elővel. 51. Honlapban van! 53. Egyházfi . 55. Maszk 
része lehet. 56. Lehullat. 58. Buta. 60. Lábbal odaütő.
FÜGGŐLEGES: 1. Amerikai hordozórakéta. 2. Ju-
tából készül. 3. Egyik bankónk. 4. Déli városunk. 5. 
T. P. A. 6. Kiejtett mássalhangzó. 7. Titokzatosság. 8. 
Egyik madarunk. 9. Rápakol. 10. Nehézség. 11. Szák 
belseje! 12. Érinti. 13. Nyilas Misi kapta. 18. Olasz és 
belga autók jele. 21. … Bernadett, színésznőnk. 22. 
Sertéshús rész, fordítva. 24. Tantál vegyjele. 26. … 
Kilmer, amerikai színész. 28. Egyik irány. 29. Szem-
héjon van. 30. Tőle lefelé szórja a port. 32. Vidék. 34. 
Angol toll. 36. Észak-afrikai város. 38. Az idézet má-
sik fele (zárt betűk: S. M. U. J.). 39. Mégjobban. 41. 
Puha fém. 44. Éneke. 46. USA űrhajós a kezdeti idők-
ből. 48. I-vel a végén orosz tenger. 50. Állóvíz. 51. Közel az ango-
loknál. 52. Becsukható szerkezet. 54. Táp betűi keverve. 56. Meg-

kevert lap! 57. Tartóeszköz. 59. Az ozmium vegyjele. 61. Utóirat 
rövidítése angolul.

Őszi vers

Egy szép júliusi nap hozta meg 
a világhírnevet Simon Böské-
nek, aki húszévesen, 1929-ben 
benevezett a Miss Hungáriára, 
amelyet megnyert, majd indult 
a Miss Európán és a Miss Uni-
versén, amelyeken szintén 
megkoronázták.  Július 28-án 
lett a világszépe, igaz meg-
osztva, de ilyen dicsőség az-
óta, immár egy évszázada, 
sem ért hazai lányt. A gyönyö-
rű hölgy, európai „királynő-
ként”, óbudai pólósoknak 
szurkolt Triesztben...

Simon Böske zsúro-
zás közben olvasta a 

Színházi Életben, hogy 
Párizsban rendezik meg 
a Miss Európát, amelyen 
először vehet majd részt 
Miss Magyarország, s 
igazából ez a hír csábí-
totta a szépségversenyre. 
Amikor idehaza 1929 te-
lén megkoronázták, egy-
csapásra megváltozott az 
élete, hetekig ünnepelték, 
partikat, bálokat rendez-
tek a tiszteletére, tejben-
vajban fürösztötték és el-
halmozták ajándékokkal, 

de gondolatai már az eu-
rópai megmérettetésen 
jártak… Márai Sándor, 
a Színházi Élet hasábja-
in így reagált Simon Bös-
ke győzelmére: „Mielőtt 
útra megy Párizsba, en-
gedjen meg egypár szót, 
szegény kicsikém. Maga 
nem is tudja, a Maga ked-
ves és legszebbnek dek-
larált fejé ben, hogy mi-
re angazsálta magát. Már 
egyetlen egy embernek 
tetszeni is hallatlanul ve-
szedelmes és bonyolult 
valami. Hát még egy zsű-
rinek, a világ zsűrijének, 
mit gondol?” Februárban 
Európa, júliusban a vi-
lág zsűrijének is ő tetszett 
a legjobban! Párizsban 
a magyar szépség mikor 
végignézett európai ver-
senytársain, ezt írta sze-
rényen a naplójába, me-
lyet dr. Szarka Lajos tör-
ténészíró adott közre Si-
mon Böske naplója cím-
mel: „A „királynők” sok-
kal szebbek voltak, mint 
ahogy azt elképzeltem. 
Most igazán úgy éreztem, 

hogy nincsenek esélyeim, 
én itt a jelentéktelenebbek 
közé tartozom, és magam 
is a jugoszláv, az angol és 
a lengyel lányra szavaz-
tam volna, tiszta szívből 
és pártatlanul! De tetszett 
nekem a többi is.”

A két nagy világverseny 
között jutott bőven ide-
je a pihenésre is, így tud-
ta 1929. június 23-án meg-
nézni Triesztben az óbudai 
pólósok barátságos mér-
kőzését a házigazdákkal. 
A III. kerületi Testnevelé-
si Egyesület európai tur-
néra indult, és ennek egyik 
állomásaként fogadta a 
magyar csapatot az olasz. 
Óbuda együttese 8-0-ra 
ütötte ki a helyi gárdát és 
a meccsen Európa Szépét 
is ünnepelték, aki végig 
szurkolta a „könnyű” mér-
kőzést. Simon Böskét még 
virágcsokorral is meglep-
ték az óbudai és trieszti já-
tékosok.   

Egy hónappal később, 
július 28-án pedig Fran-
ciaország egyik legelőke-
lőbb üdülőhelyén, Deau-

ville-n megrendezték a 
Miss Universét, amelyen 
az amerikai lobbi is erős 
volt, ezért a Miss Ameri-
kát, azaz Ella Van Hue-
sont is megválasztották 
Simon Böske mellett, így 
ketten lettek világszépék, 
és ketten osztoztak az 50 
ezer frankos fődíjon. Ez-
után hiába halmozták el 
jobbnál jobb ajánlatok-
kal, szereplehetőségek-

kel, inkább élte a háziasz-
szonyok életét 1970. ok-
tóber 8-án bekövetkezett 
haláláig.   Temesi László

Simon Böske megkoronázásai – 90 éve

Világszépe óbudai pólómeccsen 

Egy regényes élet
Simon Böske 110 éve, 1909. február 15-én, Keszt-
helyen született, édesapja, dr. Simon Sándor kör-
orvos, édesanyja Hoffmann Janka, egy kereske-
dő lánya. Két gyermekük születik: Erzsébet és Im-
re. A szépségkirálynő kétszer ment férjhez, először 
Brammer Pál kereskedőhöz, majd Jób Dánielhez, 
a Vígszínház művészeti igazgatójához, akinek ha-
láláig, 1955-ig boldog házasságban él, majd moz-
gáskorlátozottként élete végéig gondozásra szorul.  
Dr. Szarka Lajos író-történész, több cikket is publikált 
első szépségkirálynőnkről, akinek az életét évekig ku-
tatta és meg is örökítette Simon Böske naplója című 
könyvében. „A magyar szép lányok között a mai napig 
ő vitte a legtöbbre, dicsőséget szerezve az ország-
nak. Gondoltam, az élete és az a korszak a zűrzava-
ros történelmi hátterével megér egy könyvet, amely 
tavaly jelent meg. A kutatómunkámban, Simon Böske 
egyetlen, Londonban élő rokona segített” – mondta.
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Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti 
jogviszonyba az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, elhiva-
tott munkatársakat:
• szakápoló (Otthoni Szakápolási Szolgálatban)
• gondozó, ápoló (Nyugdíjasházba napi 12 órás ) 
• karbantartó (Derűs Alkony Gondozóház)
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Il-
letmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatá-
sok ra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Valamint egyéb juttatásokat 
is biztosítunk (étkezési hozzájárulás, vidékieknek utazási költ-
ségtérítés, ruhapénz). Munkakör letölthetőségnek időpontja: fo-
lyamatos. Pályázat benyújtásának módja: az önéletrajz és a vég-
zettséget igazoló bizonyítvány másolata benyújtható a honti.szil-
via@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül, valamint további in-
formációt Honti Szilvia HR-vezető nyújt a 06-1-2501552-es tele-
fonszámon.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti 
jogviszonyba az alábbi munkakörökbe keres szakképzett, elhiva-
tott munkatársakat:
• gondozó, ápoló (Házi Segítségnyújtó Szolgálatba napi 8 órás) 
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Il-
letmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Önkormányzati munkaköri 
pótlékot és egyéb juttatásokat is biztosítunk (BKV bérlet, étke-
zési hozzájárulás, vidékieknek utazási költségtérítés, ruhapénz). 
Munkakör letölthetőségnek időpontja: folyamatos. Pályázat be-
nyújtásának módja: az önéletrajz és a végzettséget igazoló bizo-
nyítvány másolata benyújtható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-
mail címen keresztül, valamint további információt Honti Szilvia 
HR-vezető nyújt a 06-1-2501552-es telefonszámon.

Az Ágoston Művészeti Óvoda (1032 Budapest, Ágoston utca 
2/A.) pályázatot hirdet 1 fő kertész-karbantartó állásra (határo-
zatlan időre). Alkalmazási feltételek: minimum szakmunkás bizo-
nyítvány,  büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. A munka-
kör legkorábban 2019. 10. 21.-től tölthető be. Pályázatok benyúj-
tásának határideje: 2019. 10. 18. Pályázatok elbírálásának határ-
ideje: 2019. 10. 18. Pályázatok benyújtásának módja: postai úton 
vagy e-mail-be agoston-o@kszki.obuda.hu. Tartalma: önéletrajz, 
iskolai bizonyítvány másolata, elérhetőség megjelölésével.

LEGYEN ÖN IS POLGÁRŐR! Várják mindazokat, akik szívesen részt 
vennének Budapest legaktívabb, legjobban képzett és felszerelt bűn-
megelőző szervezete, az Óbudai Polgárőrség munkájában. Bővebb 
információ: www.polgarorobuda.hu. Jelentkezés Szücs Jánosnál, az 
Óbudai Polgárőrség elnökénél, a 06-30-621-6088-as telefonszámon, 
a polgaror.obuda@gmail.com e-mail címen.
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Hahota
Megy haza a részeg, 
előveszi a kulcsát és el-
kezdi beleütni a villany-
oszlopba. Arra jön a 
rendőr:
- Nem hiszem, hogy ott-
hon vannak.
- Dehogynem, biztos úr, 
ég a lámpa.

* * *
- A hipermarketekben 
már kilóra lehet megvá-
sárolni a komolyzenei 
CD-ket!
- Tényleg? Akkor ve-
gyünk egy kiló Lisztet...

* * *
A kém áll a dombolda-
lon:
- Kapitány úr! Jönnek 
az indiánok!
- Barátok vagy ellensé-
gek?
- Szerintem barátok, 
mert együtt jönnek!

* * *
Az apa nyitogatja a 
gyerek ellenőrzőjét.
Matek egyes, durr egy 
pofon.
Olvasás egyes, durr 
egy pofon.
Ének ötös, durr egy po-
fon.
A gyerek méltatlankod-
va így szól:
- De apa, ének ötös, mi-
ért kaptam a pofont?
- Mert két egyes után 
még volt kedved éne-
kelni.

* * *
Kisfi ú készül az idei far-
sangra
- Apa! Apa! Én idén sír-
nak szeretnék öltözni.
- Na de kisfi am, tavaly 
lánynak öltöztél.
- Tudom apa! De idén 
sír szeretnék lenni.
- Na de kisfi am! Bolond, 
aki sír egy lány után.

* * *
Egy ember fölkeres egy 
válóperes ügyvédet, és 
kéri, hogy segítsen neki 
diszkréten elválni a fe-
leségétől.
- Természetesen válla-
lom - mondja az ügyvéd 
–, de azért árulja el ne-
kem, mit ért diszkrét le-
bonyolítás alatt?
- Azt szeretném, ügy-
véd úr, hogy a felesé-
gem ne tudja meg, mert 
különben agyonüt...

Utcaszínházak találkozója
Csinnadratta címmel zenés hűhóra, avagy utca-
színházak találkozójára várták a közönséget szep-
tember 14-én a Csobánka térre. Az ingyenes prog-
ramon óriásbábos hívogatóval, bábjátékkal, zenés 
darabbal, interaktív cirkuszi utcaszínházzal szóra-
koztatták a közönséget

Halászléfőzés az udvaron
Szent Mihály-naphoz kapcsolódóan rendeztek in-
gyenes családi programot szeptember 28-án dél-
után a Csillaghegyi Közösségi Házban. A Bajai Ha-
lászléfőző Bajnokok Klubja mutatkozott be halász-
léfőzéssel az udvaron. Ezt követően családi tánc-
ház várta a vendégeket, majd Fábián Éva mesélt. 
A jó hangulatú eseményt Csiki Katalin és Csiki Ger-
gely vezetésével Szent Mihály-napi táncház zárta. 

Fenti címmel látható tárlat 
Török Gábor munkáiból ok-
tóber 10-ig a fennállásának 
hatodik évébe lépett Artézi 
Galériában. 

A művész a rendszeres 
kiállítók közé tarto-

zik. 2016-ban már volt ön-
álló bemutatkozása, mely-
hez a galéria művésze-
ti vezetője, Németh Gé-
za katalógust is tervezett 
12 olyan művének a rep-
rodukálásával, amelyek-
nek a címében is jelölte 

az időt, mint központi té-
mát. Török Gábor tavaly, 
az óbudai kiállítóhely ötö-
dik születésnapját ünnep-
lő csoportos tárlaton is 
szerepelt, valamint a bé-
késcsabai közös bemutat-
kozáson is. Ebben a vá-
rosban született 1960-ban. 
Képzőművész, tervező, 
grafi kus. 1996-2010 kö-
zött a Duna Tv arculatáért 
felelős, animációk és vi-
deók alkotója. Jelenleg az 
MTVA grafi kusa. Tipog-
ráfi ai ismereteit is haszno-

sítja festményeiben, 
reliefjeiben, kollá-
zsaiban. Művei nagy 
részénél a felületet 
plasztikussá alakít-
ja jelekkel és tényle-
ges tárgyi elemekkel 
(például kavics), ez-
zel is hangsúlyozva 
az idő és tér szétvá-
laszthatatlanságát. 
Kiállított képanya-
gok: Időkapu soro-
zat. Végtelen per-
cek. Lábasóra. 

(Cím: Kunigunda 
útja 18., artezi.hu)

Téridő az Artéziben

Esti program
Indulhatunk, a papa úgyis negyszülői gyed-en van…

Fotó: Zumpf András

Fotó: Zumpf András
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Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! Gyor-
san, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. Tel.: 
06(20)977-7150
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. 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
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021 EL-
MŰ-ügyintézés.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, csempézés, vízszerelés, villanysze-
relés, kőművesmunkák, garanciával. Halász 
Tibor Tel.: 06-1/202-2505, 06-30/251-3800
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok, nyikorgás megszüntetését. Barabás tel.: 
70/2800-479 www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-
0601
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes 
felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 06(30)589-
7542, 403-9357
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Festés, mázolás, tapétázás garanciával. Ki-
sebb munkákat is vállalunk. Tel.: 0630 389-8715 
 Kéménybélelés, kondenzációs kazánok 
bekötése, szerelt kémény építés, szakvéle-
mény ügyintézéssel. Tel: 06203271888
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
munkalapcsere… Tel.: 06-30-960-4525 
www.999mester.hu
 Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel! Tel.: 06-20-961-
6153 www.mesterur.hu
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: fürdőszobák 
teljes körű felújítása, burkolása, csap, szifon, 
wc-tartály, radiátorszerelés 06-70/642-7526
 Tetőfedő, bádogos, ács mester: tetőjaví-
tás, tetőcsere, lapostető-szigetelés, cserepes 

lemezzel is, azonnali nekifogással. Kiszállás, 
felmérés ingyenes. Tel.: 0620 6172137
 Hajdúszoboszlói 4 napos üdülés svéd-
asztalos reggelivel, menüválasztásos va-
csorával 14100 Ft/fő. Tel: 06-70/313-5501, 
www.hajduszoboszloszallasok.hu
 Fényképpel beégetett porcelánkép ren-
delhető síremlékre, urnafedlapra. Nem fakul, 
nem kopik, időjárásálló. www.sirkokep.hu T: 
06-20-5509347
 Lakások, házak, kisebb irodák takarítását 
vállalom. Magamra, és munkámra igényes 
vagyok. Hívjon bizalommal. 06-30/454-6531. 
Email: vizi.g.mariann@citromail.hu
 Kémények bélelése, átépítése, belső ma-
rása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 
06-20-264-7752
 SZOBAFESTÉS TAPÉTÁZÁS MÁZO-
LÁS olcsón, minőségben takarással, bútor-
mozgatással. Tel.: 0620-9877-273, Vezetékes: 
706-64-19
 Gázkészülékek javítása! 36 éves gyakorlat-
tal, garanciával, korrekt árakkal. Horti Ákos, 
Varsa u. 12. (06-1)-367-0817, 06-30-231-9179
 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. Ap-
róbb javításoktól teljes kivitelezésig. Hencz 
Péter Tel: 0670/3973869

 

Egészség
Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 

szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Masszázs német módszer alapján. Teljesen 
új lehetőség. Tel.: 0670/90-55-800
 Pedikűrös házhoz megy. Nyugdíjasoknak 
és kismamáknak kedvezmény! Telefon:06 20 
8067783

 

Ovis torna
 HAPKIDO – a sokszínű koreai harcművé-

szet, önvédelem oktatás Óbudán. Tel.: 
06(20)946-0321 www.Hapkidosuli.hu

 

Elad-vesz
KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-

bat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol. 
Díjtalan kiszállással. 06-20-4256437
 GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő 
készpénzért vásárol legmagasabb áron ara-
nyakat, ezüstöt, festményeket, bútort, szob-
rot, Herendit, hagyatékot. Kiszállás díjtalan. 

1/789-1693, 30/898-5720, www.Aranybe-
csus.hu
 Antik és használt KÖNYVEK, teljes könyv-
tárak, hagyatékok vásárlása. Oskola Antikvári-
um Buda, Maros u. 12. Nitsovits Iván 06-20-
23-10-725

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

 Tóalmáson 3 szobás, 150 m2-es, összkom-
fortos családi ház garázzsal eladó, gazdasági 
épületekkel, szőlő, gyümölcsös +1 hektár szán-
tó. Irányár: 38 MFt. Tel.: 06-20-51-46-466
 Műteremlakást, vagy erre alkalmas, nagy 
alapterületű, nagy helyiségekből álló, legfel-
ső emeleti lakást vennék a kerületben saját cél-
ra. muteremlakas2019@gmail.com, sms: +3620 
4588656
 Páty-Nagyhegyen 1138 m² zártkert szép 
környezetben, faházzal 4,6 MFt-ért eladó. 
0670 2969374
 Szép kilátással keresek 1-2 szobás, fi atalos 
kiadó lakást. 0670-949-4013
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Jutalék 3%, ügyvéd ingyen, külföl-
di vevők elérése. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 06-20-9-600-600

 

Oktatás
Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-

lás, gyakorlott precíz tanártól, speciális mód-
szerekkel. Tel.: 06(30)952-3691 
 Kémia és biológia tantárgyakból érettségire 
való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/203-2077
 Matematika, fi zikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére szaktanártól! Házhoz 
megyek! 0620/9590-134
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com

Régiség
 Almási Katalin becsüs vásárol készpénzért 
bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, por-
celánokat, órákat, csillárt, könyveket, csipkét, 
szőrmét, írógépet, varrógépet, bizsukat, ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30/308 
9148

 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
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok an-
tik bútorokat, bronzokat, órákat, ezüstöket, 
festményeket, porcelánokat, katonai tárgya-
kat, pénzérméket, stb. Tel.: 06-20/280-0151 e-
mail: herendi77@gmail.com
 Festménygyűjtemény gyarapítása céljá-
ból megvételre keresek készpénzért kiemel-
kedő kvalitású 20. századi magyar festményt. 
Árverésen, kiállításon szerepelt előnyben. Ne-
mes Gyula 06-30-949-29-00, email: gyulane-
mes70@gmail.com
 Színházak részére régiségek, hagyatékok, 
gyűjtemények felvásárlása készpénzért. Ki-
szállás, szakbecslés díjtalan: 0630/419-2713.

Állás
 Heti 4 alkalommal 2 fős családnak meleg 
étel főzésre keresek segítséget. 06-20/9471-843
 3. kerületi mosoda állást hirdet mosó-vasa-
ló munkakörben! Érdeklődni a 06306201178-
as telefonszámon lehet.
 Óbudai általános iskolákba délelőttös és 
délutános takarítónőket keresünk. Érdeklődni: 
06-20-980-5616
 III. kerületben lévő műhely keres aszta-
lost, vagy faiparban jártas munkást. Bérezés 
megegyezés szerint. T: 06-20/941-4371

Gondozás
 Leinformálható nő idős ember gondozá-
sát, felügyeletét vállalja. 0620-393-3031

 Életjáradéki és eltartási szerződést kötnék 
idős hölggyel, úrral, akinek anyagi, ápolási 
segítségre lenne szüksége. 06-70/381-8029, 
06-20/583-9944

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

Életjáradék

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.

Takarító-mosogató munkakörbe kere-
sünk kollégákat III. kerületi cukrászdába. 
Fizetés: nettó 170.000-200.000 Ft. Napi 
8 óra munka, a beosztás 1 hónapra előre 
elkészül, megbízható, stabil háttér. Nincs 
éjszakázás, csak nappali műszak. Jelent-
kezni a cziniel@czinielcukraszda.hu 
e-mailben vagy a 06-30/922-2913 telefon-
számon lehet.

Konyhai kisegítőt, hidegkonyhai kollé-
gát keresünk 3. kerületi csapatunkba. net-
tó: 220.000 Ft-tól. Az új kolléga feladata a 
reggeli ételek készítése (nem mosogatás), 
8 órás munkanapok, 5 napos munkahét. 
Kulturált munkakörnyezet, stabil, megbíz-
ható háttér, biztos megélhetés. Szakképe-
sítést nem igényel. Jelentkezését kérjük, 
hogy a Cziniel@czinielcukraszda.hu-ra 
küldje el. Tel.: 06-30-922-2913

KIHEZ 
FORDULJUNK? 

Ha az utcán sze-
metet, elkóborolt 
kutyát vagy akár 
gazdátlan álla-
tot talál, akkor ke-
resse bizalom-
mal Óbuda-Bé-
kásmegyer Köz-
terület-felügyele-
tét! Telefonszám: 
06(1)453-2618. E-
mail cím: ug yfel-
szolgalat@obkf.hu
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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  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

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából a 3K Kaszásdűlői Kultu-
rális Központban (Pethe Ferenc tér 2.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tó-
soky Balázs ügyvéddel, minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. 
Érdeklődni a 247-3604-es telefonszámon lehet.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös-
sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Balázs 
ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtökén 
17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alatti Fidesz irodában. Bejelentke-
zés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén 18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem 
szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi út 
77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerü-
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart 
a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 
7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-
7828-as telefonszámon.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti szer ve ze te a Váradi ut ca 
17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó-
órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén dr. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács-
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. 
szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 
11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-
30-546-2202-es telefonszámon.)
• Az MSZP társasházi kérdésekben minden hónap első hétfőjén 15-től 16 
óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., 
tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Szalai-Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap 
utolsó csütörtökén 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hétfőjén 
16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus 
utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást és ügyeletet ad. Érdeklődni a 06(70)420-7330-as telefonszámon, 
vagy a bp3@dkp.hu e-mail címen lehet. Cím: 1033 Bp., Szentendrei út. 93. 
VIII./60. épület 1. emelet. Nyitvatartás: kedd 16-18; csütörtök 10-12 óra. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig. Tel.: 06-30-207-1156 (Cím: Hímző utca 1., földszint).
• A Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let megbízásából minden hónap máso-
dik csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor ügy-
véd tartja a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.). Az 
építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelentkezés legkésőbb 
2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodavezetői te-
lefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/Postafi ók
• A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben min-
den hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr. Lé-
der Rózsánál, 06-30-883-2123.)

Megjelenésünk 
Lapunk kö vet ke ző száma október 19-én, szombaton je le nik 
meg. Korábbi számaink is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

• Szabó Tímea (Párbeszéd) ország gyű-
lési képviselő minden hónap utolsó szer-
dáján 16 órától a Pethe Ferenc tér 1. 
alatti szolgáltatóházban (a posta mellett), 
minden kedden 10-től 17 óráig a Kisko-
rona utca 10. szám alatt tart fogadóórát. 
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-
30-415-4837.

• A Fidesz 4. számú válasz-
tókerülete óbudai irodájának 
nyitvatartása Cím: 1036 Bp., 
Bécsi út 77-79. Hétfő, kedd, 
szerda, péntek 10-től 16 óráig, 
csütörtök 12-től 18 óráig. Tele-
fonszám: 06-20-200-0017.

Kevés olyan tisztán magyar 
vállalkozás működik ma, 

melynek sikerült világhírnév-
re szert tennie az innovációi-
nak és a termékeinek köszön-
hetően. A Béres Gyógyszer-
gyár ezek közé tartozik. Az el-
múlt 30 évre emlékeztek nem-
régiben a cég óbudai székhá-
zában. 

Az ünnepségen Béres József, 
a Béres Gyógyszergyár Zrt. 
elnöke édesapjáról, a Béres 

Csepp feltalálójáról emlékezett 
meg. A csepp emberek ezrei-
nek segített, az általa megala-
kított vállalkozás pedig veze-
tő szerepet tölt be az egészség-
megőrző készítmények piacán.

Az eseményen részt vett Var-
ga Mihály pénzügyminiszter, 
országgyűlési képviselő és Bús 
Balázs polgármester, aki el-
mondta: a III. kerület büszke 
arra, hogy a Béres Zrt. otthoná-
ul Óbudát választotta.

Béres – 30 éve 
az egészség szolgálatában

Idén októberben újra fősze-
repben a látás és szemeink 

egészsége. 2005-ben indult el 
Európában egy egyedülálló ren-
dezvénysorozat melynek célja, 
hogy minden év októberé ben 
a Látás hónapja keretein belül 
felhívja a fi gyelmet a folyama-
tos látásvizsgálaton való rész-
vétel fontosságára

Ha jól látunk, azt teljesen 
természetesnek vesszük. Pe-
dig higgyük el, ez egy áldás, és 
igenis tenni kell érte, hogy ez 
így is maradjon. Éppen ezért na-
gyon fontos, hogy a látás romlá-
sával, szemeink védelmével fo-
lyamatosan foglalkozzunk.

Ahogy más szűrővizsgálatok-
ra sokkal hamarabb elmegyünk, 
úgy az egyik legfontosabb ér-
zékszervünk, a szemünk és látá-
sunk sajnos sok esetben háttér-
be szorul. 

Világszintű felmérések alap-
ján az emberek több mint 50 
százalékának lenne szüksé-
ge valamilyen látáskorrekció-
ra, ezzel szemben Magyaror-
szágon közel 1,5 millióan még 
sosem vettek részt látásvizsgá-
laton A Látás hónapja kezdemé-
nyezés ezt hivatott kicsit meg-
változtatni.

Nem is gondolnánk, meny-
nyi minden derülhet ki egy lá-
tásvizsgálat során, melynek se-
gítségével számos más problé-
ma is megelőzhető. Hiszen sze-

meink romlása nagyon sok eset-
ben összefügg más betegségek-
kel, legyen szó például a cukor-
betegségről vagy a magas vér-
nyomásról. 

Amennyiben bármilyen prob-
lémája van a látásával, vagy 
csak szeretné tisztán látni, mi-
lyen állapotban vannak szemei, 
keresse fel bizalommal a Szent 
Margit Kórház területén talál-
ható Premium Vision Szemé-
szet és Optikát. 

Az általunk kínált szolgál-
tatás nyílt nap keretein belül 
2019. október 17-19. között in-
gyenes, amely látásellenőrzés-
ből és szaktanácsadásból áll. 

A szemészeti szűrés alkalmá-
val megállapítjuk a pontos di-
optriát és az esetlegesen fel-
merülő szemészeti problémák, 
rendellenességek esetén megfe-
lelő szaktanáccsal látjuk el.

Az ingyenes látásvizsgálat-
ra előzetes bejelentkezés szük-
séges: 06-20-500-8898. Továb-
bi információkért látogasson el 
a Szent Margit Kórház honlap-
jára: www.szentmargitkorhaz.hu  

Lássunk tisztán, 
ha a szemünkről van szó!




