EGYÜTT
9
MINDEN
KÖNNYEBB

BÚCSÚZIK
A PLÁZS

Véget ért a Mazsi Móka
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Még mindig
gyakran álmodik
a körzetével

VÁLASZTÁS
SZEPTEMBER 4-ÉN
Szeptember első vasárnapján időközi választást tartanak kerületünk
2. egyéni választókerületében.
Tervek, programok, elképzelések.

4-5

Több mint negyven
éven át, családok
három generációját
gyógyította –
a Pro Óbudadíjas dr. Geöbel
Ágnes háziorvost kérdeztük.
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önkormányzat
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Megszüntetnék
a parkolási káoszt

A FRAKCIÓVEZETŐK SZERINT...
SZKALICZKI TÜNDE:
Sürgős lépések
a pénzromlás miatt

Beszámoló a rendkívüli testületi ülésről

Képviselő-testületünk 2022. augusztus
11-én rendkívüli ülésen szavazta meg,
hogy az önkormányzat javasolja az Országos Településrendezési és Építési
Követelmények (OTÉK) parkolásról
szóló rendeletének módosítását.
Az ülés alapvető célja egyébként nem is
ez, hanem az volt, hogy reagáljanak arra
a jelentős pénzromlásra, amelyet tapasztalnak. Mint dr. Kiss László polgármester megjegyezte, módosítaniuk kellett
az önkormányzat költségvetését, mert
az elődeik által felvett hitelek kamata
az elszálló infláció hatására 115 millió
forinttal nőtt.
„Az inflációs környezet, amibe kerültünk, nehéz helyzet elé állította
az önkormányzatot. Biztonságba kellett helyeznünk a megtakarításunkat,
hogy ne falja fel a pénzromlás.” Az önkormányzat ennek érdekében 3 hónapra
lekötött 4 milliárd forintot.
„Ezzel több mint napi egymillió forintos
kamatra teszünk szert, amivel reményeink
szerint sikerül megvédenünk az önkormányzat tartalékait” – magyarázta a polgármester lapunknak.
A vita viszont nem ekörül alakult ki
az ülésen, hanem a parkolások körül.
Az említett OTÉK módosítására a testület többsége szerint azért van szükség, mert
2021 áprilisa óta az állami építési jogszabályok nem engedik az önkormányzatok számára, hogy az újonnan épülő lakóparki ingatlanok esetében egynél több parkolóhely
létesítését írhassák elő.

Óbuda-Békásmegyeren az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a lakóparkokat
létesítő beruházások száma. A kerületben
létesülő új lakóépületek pedig súlyos parkolási káoszt okoznak, ezért a lakosság jogos
igényének eleget téve szeretnék megoldani
ezt a helyzetet.
„A III. kerület megtelt, nem akarunk elégtelen parkolóhelyekkel

rendelkező
lakóparkokat.
Meggyőződésünk, hogy
az előző városvezetés által engedélyezett ingatlanfejlesztések már rövid távon is súlyos,
beláthatatlan és kezelhetetlen helyzetet
eredményeznek” – mondta Kiss
A polgármester hozzátette: főleg a belső
óbudai és békásmegyeri területeken kaotikus a helyzet, új parkolóhelyeket viszont
csak zöldterületek helyére lehetne építeni,
amit semmiképp sem szeretnének.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata
ezért, élve felterjesztési jogával, kezdeményezi, hogy a jelenlegi egy helyett maxi-

önkormányzat

mum négy autó kötelező elhelyezését írhassa elő szabályzataiban. Az önkormányzat
ezzel nem arra szeretné biztatni a családokat, hogy minél több kocsit tartsanak, csak
nagyobb mozgásteret szeretne magának.
„Tapasztalatunk alapján az új ingatlanok
átlagos autóterhelése meghaladja a lakásonkénti egy autót, ezért az előírás változtatása
pusztán a tényleges helyzetnek való megfelelés lenne” – magyarázta a polgármester.
Mint mondta, a kialakult helyzet nem feltétlenül azért van,
mert a lakóparkok építői profithajhászok lennének, hanem azért
is, mert az évek során a tulajdonosi szerkezet folyamatosan változik, viszont az eredeti tulajdonosok megtartják maguknak
a beállókat, illetve garázsokat,
vagyis az új tulajdonosok nem
rendelkeznek ilyenekkel.
Az előterjesztést a III. kerületi Fidesz-frakció nem támogatta, szerintük
ugyanis a kerület ezzel ellehetetlenítené
a kerületben az új lakások építését, megakadályozva a régi, elavult, energiapazarló
épületek elbontását.
„Az
előterjesztést
nem
sikerült
vita nélkül elfogadni, a Fidesz sajnos
az építési vállalkozók pártján állt, nem
pedig a lakosság pártján, de a képviselő-testület többsége elfogadta az előterjesztést” – jegyezte meg az Óbuda újságnak
a polgármester.
aradi

Eredetileg nem terveztük, hogy összeül a testület a nyár végéig,
azonban az egyre magasabbra szökő árak és a pénzromlás miatt
sürgős lépésekre volt szükség. A kibontakozó gazdasági válság
a kerület költségvetésére sem gyakorol pozitív hatást. Ennek
látható jele, hogy az elődeink által felvett hitelek törlesztőrészlete 115 millió forinttal nőtt meg az elmúlt hónapokban, ezért
módosítanunk kellett a költségvetést. Az idei évben a korábbi
városvezetés által felvett hitelek törlesztőrészlete már majdnem
eléri az 1 milliárd forintos összeget. Most fizetjük vissza azoknak a fejlesztéseknek az árát, amik az elmúlt 10 évben születtek
a kerületben.
A meglévő tartalékaink lekötéséről is döntöttünk. Olyan pénzekről van szó, amelyek a közeljövő fejlesztéseire vannak félretéve, de most azonnal nincsen szükségünk rájuk. A lekötésükből viszont most
azonnal tudunk
bevételt termelni,
amire elengedhetetlenül szükségünk van a pénzromlás miatt.
Mindenki láthatja, hogy elődeink döntéseinek
köszönhetően
egymás után nőnek ki a földből
az újabbnál újabb
lakóparkok Óbudán és Békásmegyeren. Az új
lakóépületekkel
új autók is járnak
a kerületben, viszont a hatályos
törvények szerint
jelenleg egy lakóegység után csak egy parkoló építése írható elő az építtetők
számára kapun belül. Polgármester úr javaslata nyomán azt kérjük a kormánytól, hogy ezt négyre módosítsák a jogszabályokban. Egyértelmű ugyanis, hogy az újonnan épülő lakóparkok
lakói már több autóval rendelkeznek háztartásonként, mint egy.
Fontos hozzátenni, hogy a javaslat szerint a négy parkolóhely
csak egy maximum határ lenne. Vagyis az építési szabályzatban
az önkormányzat övezetenként elő tudná írni, hol kell lakóegységenként egy, kettő, vagy még több parkolóhelyet építeni az új
épületekhez.
Ha a kormány támogatja a javaslatunkat, akkor elő tudjuk írni
minden jövőben épülő lakópark esetében, hogy kapun belül oldják meg az autók parkolását. Így nem növekedne tovább a kerületi közterületeink autóterhelése, ami már így is magas szinten van.
A testület többsége támogatta a javaslatot, így már csak a kormány pozitív döntését kell megvárnunk.

Az elődeink
által felvett
hitelek
törlesztőrészlete
115 millió
forinttal nőtt
meg az elmúlt
hónapokban.

a szerző a Momentum-DK-MSZPPárbeszéd-LMP frakciószövetség vezetője

PUSKÁS PÉTER:
Újabb PR-akció a valós
problémák megoldása
helyett
Az elmúlt évtizedben a parkolási helyzet sokat romlott a III. kerületben csakúgy, mint más fővárosi kerületben és vidéki nagyvárosban. A Képviselőtestület augusztusi rendkívüli ülésén két
parkolással kapcsolatos téma is napirenden szerepelt. Mindkét
előterjesztés világosan bemutatja, mit gondol a kérdés megoldásáról a balliberális koalíció.
Az egyik előterjesztés arról szólt, hogy a Képviselőtestület felszólítja az Országgyűlést, hogy módosítson egy törvényt, mely
jelenleg az Önkormányzatok számára új lakások építésénél 1 lakáshoz maximum 1 parkolóhely létesítésének előírását engedi.
A javaslat lakásonkénti 1
parkolót 4-re
emelné. Bizonyos esetekben a lakásonkénti 1 parkoló
valóban kevés
lehet, de a 4
irreálisan sok.
Ez a változás
azt eredményezné, hogy
a kerületben
nem indulnának új lakásépítési projektek, a régi
rossz műszaki
állapotban lévő, energiapazarló épületek helyett nem épülnének
modern, energiatakarékos lakások.

Bizonyos
esetekben
a lakásonkénti
1 parkoló
valóban kevés
lehet, de a 4
irreálisan sok.

A Polgári frakció módosító javaslattal élt, javasoltuk a négy
parkoló helyett a kettőt. Természetesen a balliberális többség
ezt nem fogadta el. Az Országgyűlés egy ilyen, minden alapot
nélkülöző javaslatra nem fog jogszabályt módosítani, ezt Kiss
Lászlóék is pontosan tudják. Ez az előterjesztés sajnos nem más,
mint PR.
A másik előterjesztés a parkolási díjak drasztikus emeléséről
szólt. A javaslat értelmében a korábbi 175 Ft/órás övezetben 300
Ft/órára, a 265 Ft/órás övezetben szintén 300 Ft/órára, a 350 Ft/
órás övezetben pedig 450 Ft/órára emelkedik a díjszabás. Hátrányosan változik továbbá a legdrágább zónában a díjköteles
időszak is, a korábbi 8:00-18:00-ig helyett 8:00-20:00 óráig kell
fizetni a parkolásért.
Egyik előterjesztés sem tesz említést a közösségi közlekedés
fejlesztéséről, a lakosság szemléletformálásáról. Csak a pénzbeszedés és az energiahatékony fejlesztések ellehetetlenítése van
fókuszban.
a szerző a Fidesz frakcióvezetője
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VÁLASZTÁS

Ismerje meg a képviselőjelölteket!
Szeptember 4-én időközi választást tartanak a kerület 2. egyéni választókerületében. Az Óbuda újság
felkérte a jelölteket, hogy mutakozzanak be, és röviden, néhány mondatban foglalják össze a programjukat.
A választásra Hazai Iván András lemondása miatt kerül sor. Hazai a Demokratikus Koalíció politikusa volt, de 2021 januárjában kilépett a pártból, és lemondott a III. kerületi önkormányzaton belüli vezető pozíciójáról, 2022 tavaszán pedig kilépett a testületből is.
A választási kampányidőszak 2022. július 16-án kezdődött, és 2022. szeptember 4-én 19:00 óráig tart. A jelölteknek 62 ajánlást kellett
begyűjteniük, ami a 02. egyéni választókerület választópolgárainak 1 százaléka. A megfelelő számú ajánlást végül 5 jelöltnek sikerült
összegyűjtenie, akiket lapunk felkért, hogy mutakozzanak be, és röviden, néhány mondatban foglalják össze a programjukat.

BUDAI SÁNDOR VIKTOR
Magyar Kétfarkú Kutyapárt

CSIKÓSNÉ MÁNYI JÚLIA
Fidesz-KDNP

Sziasztok! Budai Sándor vagyok, 22 éves békásmegyeri lakos. Kettő éves koromban költözünk ide, de már így is 25 éve
dolgozom a kerületiekért!
Ha összefogásos jelölt lennék, akkor egy teljes oldalt kapnék, ha fideszes, akkor egy egész újságot, ahol a saját
szubjektív „tényeimet” terjeszthetném. De mindez
nem zavar, mert én és a pártom a közösségi alapú
cselekvésben hiszünk, és nincs időnk propagandát
gyártani. Az egész kerület javára szolgálna, ha a közösségért cselekvő politikát képviselhetném az önkormányzatban.
Ismerjük már mindkét oldal városvezetési szokásait, ha a szokásosra szavazunk, nem történik változás. Hiszem, hogy színesebbé, emberközelibbé
tehetjük az önkormányzatot.
Ha te is szeretnéd megvédeni az eredményeinket,
a békét és biztonságot a szép Óbudán, akkor szavazz
mindenki unokájára. Ja, és örök élet, ingyen sör.

Tisztelt Választópolgár!
Bizonyára Ön is tapasztalta az elmúlt
időszakban, hogy Óbuda-Békásmegyer önkormányzata sajnálatos módon
eltávolodott az emberektől. A korábbi
ígéretek közül nem valósult meg semmi, fejlesztések
helyett botrányoktól hangos a kerület. A polgármester
és a baloldali képviselők nem a választóknak, hanem
pártjaiknak kívánnak megfelelni.
Programomat az itt lakókkal közösen állítottam ös�sze, mert hiszem, hogy a képviselőség elsősorban az emberek szolgálatát jelenti. A 2. számú választókörzetben
élők panelfelújítási programok kiírását, a Harrer sétány
megépítését, a K-híd felújítását és a Gázgyári lakótelep
problémáinak megoldását várják az önkormányzattól.
Elegük van a gazos, szemetes közterületekből, az emelkedő lakbérekből és parkolódíjakból.
Ahhoz, hogy mindezt megoldhassuk, olyan képviselőre van szükség, aki az itt élőkért dolgozik és aki
a választókörzet érdekét helyezi mindenek fölé.
Kérem, hogy szavazatával Ön is támogasson szeptember 4-én az időközi választáson!

KAPPELLER ZSUZSANNA
DK-Momentum-MSZPPárbeszéd-LMP
Kappeller Zsuzsanna vagyok,
a harmadik kerület vezetése által támogatott képviselőjelölt. Itt
élek, itt nőttek fel a gyermekeim.
Több évtizeden át dolgoztam óvónőként, emellett alapító tagja voltam a Magyar Óvodapedagógiai
Egyesületnek. Ennek révén lettem
1990–1994 között párton kívüli önkormányzati képviselő, majd 1991-től a Környezet- és Természetvédelmi
Bizottság elnöke.
Képviselői tevékenységem legfontosabb alapelve
Óbuda-Békásmegyer lakosainak szolgálata, ezért veszek részt aktívan ma is a kerületi közéletben.
Azért indulok a szeptember 4-i időközi választáson,
hogy megvédjem a kerület eddig elért eredményeit.
Azért dolgozom majd, hogy ezután is legyen kedvezményes burgonyavásár, muskátlivásár. Kezdeményezem a Miklós téri játszótér bővítését, hogy több parkolóhely létesüljön a környéken, valamint hogy Óbuda
fája 2021-es győztese körül kis közösségi pihenőhely
létesüljön a Harrer iskolánál. Folytassuk együtt Belső-Óbuda fejlesztését!

WTULICH DÁVID
OBE

RÓZSÁNÉ GULYÁS DÓRA
független jelölt
Rózsáné Gulyás Dóra vagyok, 31 éves, házas, 3 gyermek édesanyja. 17 éve élek a III. kerületben. Óbudai lakosként mindennapi életem jelentős részét itt élem, pontosan ezért is látom át a megoldásra váró problémákat.A
lakókörnyezetemre igényes, és ezért tenni is hajlandó
polgárként, szeretnék minden erőmmel tenni a kerületemért és az itt élőkért. Azért döntöttem úgy, hogy civilként elindulok a választáson, mert nem tudom tétlenül
nézni, amit a FIDESZ és az ellenzék folytat. Nem állnak
mögöttem pártok, független vagyok, és ez számomra tökéletes. Elég volt abból, hogy bárhogy döntenek, nekünk
le kell nyelni, és elfogadni azt. Elég volt, hogy elvesznek
tőlünk mindent.
Óbuda és a lakosok megérdemlik a fenntartható fejlődéshez szükséges forrásokat. Megérdemlik a tiszta,
rendezett járdákat, a kulturált közösségi tereket. Megérdemlik a kevesebb betont és a több zöldfelületet. Sokkal, de sokkal több alapvető szociális segítséget.
Az évek alatt szép számmal kaptunk már elég ígéretet. Fontos lenne a változás, fontos lenne a frissítés, fontos lenne, hogy valami új kezdet jöjjön el Óbudán. Elég
volt a hatalomért küzdő pártokból, akik nem az emberekért, hanem magukért kívánnak tenni. Nem szabad lebecsülnünk közösségünk erejét. Együtt többre vagyunk
képesek.Számomra lenne a megtiszteltetés, ha én képviselhetnélek titeket.

Wtulich Dávid vagyok, 41 éves tolmács és informatikai foglalkozású. 21 éve
élek Óbudán. Korábban az ÓBE által már voltam delegált 4 éven keresztül
az Óbudai Önkormányzat Civil és Emberjogi Bizottságában.
Szeretném hinni, hogy vannak még bölcs óbudaiak, akiket nem a körzetünkben elhelyezett plakáterdők versengése befolyásol. Mit tettek itt a rendszerváltás óta a jobb- és baloldal képviselői? Egymással versenyezve lepukkasztották
környékünket. Ürülékes járdák, lepiszkított falak, a füvön kitaposott, poros
ösvények… A kutyások részére nincsenek kihelyezve kutyaürülék-gyűjtők
zacskókkal.
Hol vannak a járdatisztító gépek? Hol van a beígért virágos Óbuda? Hol van a mindkét oldal által folyamatosan beígért Harrer sétány?
Immár 29 éve viseltetik el velünk minden nyáron a Sziget zaját, ám
a befolyt haszon 0,001%-át sem fordították közvetlen környezetünk fejlesztésére, parkolásra. Melyik valósult meg Hazai Iván András több oldalas ígéreteiből? Az utolsó évben még a közösségi tervezésből is kihagyták
a körzetet.
Kérem, hozzanak bátor döntést, szeptember 4-én adjanak számomra lehetőséget az Önök képviseletére. Közösen, alulról építkezve, véleményünket hallatva, s tettekre váltva látványos eredményeket
érhetünk el.
Góliátok ellen Dávid!

interjú
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Mindenféle bajban
kötelességem
segíteni
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Interjú a Pro Óbuda-díjas Dr. Geöbel Ágnes háziorvossal
Dr. Geöbel Ágnes felnőtt háziorvos több mint negyven
éven át szolgálta a kerületben élők egészségét. Pro
Óbuda-díjjal ismerték el áldozatos munkáját. Ezúttal
orvos nagyapjáról, szintén orvos unokájáról, óbudai
emlékeiről és a lelkek gyógyításáról beszélgettünk.
 Ön miért döntött az orvosi hivatás mellett?

Gyerekkorom minden nyarát Mezőtúron töltöttem a nagyapámnál.
Városi orvos volt – akkoriban így hívták a háziorvosokat –, láttam őt
a rendelőjében dolgozni, láttam, ahogyan siet, amikor kihívják egy
betegéhez, láttam, ahogyan mindig van ideje mindenkit meghallgatni. És láttam, ahogy megsüvegelik, és azt is, mennyi szeretettel
veszik körül. Ezek a gyermekkori élmények indítottak el a pályán,
melyhez az elhivatottságot sikerült nekem is felébresztenem az unokámban, aki ma már az én háziorvosi praxisomat viszi tovább. Érdekes, hogy a mi családunkban valahogyan mindig a második generációnak adjuk tovább szakmánk stafétabotját. Hiszen nem csupán
én kaptam a nagyapámtól, és adtam tovább az unokámnak, hanem
édesapám, aki bíróként dolgozott, szintén az unokájában, azaz az én
lányomban lobbantotta fel a bírói hivatás szeretetét.
 Nemcsak az orvoslásban, de azon belül a szakirány választásában is
követte nagyapja példáját, ahogyan Önt is unokája, dr. Kádár Emese kerületi háziorvosunk.

Az orvosi egyetem befejezése után belgyógyászati osztályon helyezkedtem el, de a kórházi munkámban mindig hiányoltam, hogy
a betegeink többségének a sorsát a kezelésük után rendszerint én
már nem követhettem, pedig a nagyapámnál ezt láttam, tőle ezt tanultam. Így a szakvizsga megszerzése után nyomban háziorvosi állást kezdtem keresni. Barátaim, ismerőseim, de még a kollégáim is
próbáltak lebeszélni, nem sikerült nekik, én pedig sohasem bántam
meg, hogy ezt választottam. Több mint negyven éven át ugyanazt
a körzetet láttam el, családok három generációját gyógyíthattam,
azoknak a páciensemnek, akikkel kezdtem a pályámat, a gyermekei,
majd az unokái is hozzám jártak. Még mindig gyakran álmodom
a körzetemmel, az ottani munkámmal, az ott élőkkel pedig már három éve annak, hogy nyugdíjba vonultam.
 Az idei Semmelweis-napon az Ön közvetlen munkatársa, Patik Jánosné háziorvosi asszisztens szintén rangos önkormányzati elismerést vehetett át. Mit szólt, amikor értesült róla, hogy Anikó polgármesteri dicséretben részesül?

Rendkívül boldog voltam. Tudtam róla, mert Anikóval a mai napig
tartjuk a kapcsolatot. Túlzás nélkül mondhatom, csodálatos asszisztens, és ami talán még fontosabb, rendkívüli harmóniában tudtunk
együtt dolgozni, voltunk egymás támaszai csaknem huszonöt esztendőn át. Mivel ugyanazt az értékrendet valljuk, és ugyan aszerint
cselekedtünk, azaz hogy megértéssel és rendíthetetlen segítő szándékkal fordultunk minden hozzánk érkezőhöz. És hogy ez a segítség
a lehető leghatékonyabb legyen, szüntelenül igyekeztünk szakmai-

lag is fejlődni, az újdonságokkal lépést tartani. Mindez természetes
számunkra, semmi erőlködés nem kellett hozzá. Jutalmunk pedig
a mai napig pácienseink szeretete és megbecsülése. Anikó ugyan
szintén nyugdíjba vonult, de dolgozik, most már az unokám munkáját támogatva. Jó és megnyugtató érzés számomra, hogy egykori
körzetemet ma is a legjobb kezekben tudhatom.
 Ha azt kérdeznénk, van-e olyan kedves hely itt, Óbudán és a környékén, ahova különleges emlékek fűzik az itt töltött évtizedekből,
mit válaszolna?

Bajos csak egyet vagy csupán néhányat kiemelni, de nagyon szeretem a Hajógyári-szigetet, gyerekeimmel rendszeresen látogattuk,
ahogyan a megújuló kerületi játszótereket szintén, hiszen azokhoz
pedig az unokáimmal ott töltött közös idő, közös játék élményei kötnek. A Virágos-nyereg természeti kincsei, jó levegője és különleges
klímája szintén rendszeresen csábított minket családi kirándulásra, szép és ugyanakkor fájdalmas emlékeket őrzök ezekről, hiszen
a férjemet azóta elveszítettük. De amire a legnagyobb szeretettel
gondolok a kerületben, mégiscsak az emberi kapcsolatok, amelyekkel itt ajándékozott meg a sors. Mondhatjuk, nehéz körzetben dolgoztam, sokféle életúttal érkeztek ide a lakók. Az elsők között épült
lakótelepek egyike volt ez, ahova eleinte pártkádereket költöztettek,
majd a lebontott családi házas övezetekből jöttek, később pedig vidéki, falusi környezetből az idős szülők szintén idekerültek, hogy
csak a legjellegzetesebb utakat említsem. Így sokféle lelki terhet is
cipeltek, melyeken szintén igyekeztem könnyíteni. Mint mondtam,
nehéz pálya volt, de szép, szerettem, és természetes számomra, hogy
mindenféle bajban kötelességem segíteni. Könnyekig meghatódtam, amikor láttam, egykori pácienseim közül milyen sokan eljöttek a Pro Óbuda-díjam átadó ünnepségére, hogy őszinte szeretettel,
minden érdek nélkül gratulálhassanak. Szóval, megérte.
 A mai napig tevékenyen telnek a hétköznapjai, hiszen nemrégiben
érkezett haza egy nyári utazásról.

Családi nyaraláson voltunk a Tisza-tó partján, majd Tivadarban,
három lányom és nyolc unokám társaságában. Tivadar egy kevéssé
ismert kisközség közel az ukrán határhoz, kedves közössége és szép
környezete miatt évtizedek óta járunk oda. De itthon is igyekszem
aktívan tölteni az időmet. Amikor beköltöztem ide, jelenlegi otthonomba, a budakalászi idősotthonba, megfogadtam, hogy minden
programba, tevékenységbe bekapcsolódom. És be is tartom, a különféle tornák és az úszás lehetőségét például éppúgy kihasználom,
ahogyan a szellemünket is frissen tartó játékokban vagy filmvetítéseken is részt veszek. És ahogyan mindenütt mindenkivel megtaláltam a hangot, itt is így van ez. Befogadtak az itt lakók és itt dolgozók
egyaránt. Amit az is bizonyít, hogy megválasztottak a helyi érdekegyeztető tanács vezetőjének, pedig csak másfél éve élek itt. Nagy
bizalom ez, jól esik, igyekszem megszolgálni, itt is segíteni, itt is
helytállni, ahogy egész életemben.
Sz. M.

Még mindig
gyakran álmodom
a körzetemmel,
az ottani munkámmal,
az ott élőkkel,
pedig már három
éve annak, hogy
nyugdíjba vonultam.
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POLGÁRŐRÖK A SZIGETEN:

KEVESEBBEN LÓGTAK
AZ AUCHAN KÖRÜL
A III. Kerületi Polgárőr Egyesület (Óbudai Polgárőrség) 12 alkalommal vett
részt a Sziget Fesztivál biztosításában. A fesztivál két év szünet után tért
vissza, kíváncsiak voltunk, mit tapasztaltak. Annyit azonban elmondhatunk
már az elején, a polgárőrség hogyan
látja a közönséget: fiatalok, vidámak,
kicsit ittasak és sajátosan öltöznek.

Az egyesület 2009-ben alakult, az alapító
tagok közül már csak hatan vannak a csapatban, azonban mint a hatan aktívak voltak
az idei, 2022-es Sziget alatt is. Ahogy Szücs
János, a csapat vezetője az Óbuda újságnak
írta, a fesztivál mindig nagy kihívás volt
számukra.
Amikor arról kérdeztük, izgultak-e a fesztivál előtt, azt mondta, nem, mivel már rutinosak, lelkileg felkészültek erre a hétre.
„Különösebb felkészülésre nem volt szükség, hiszen a járőrvezetőink gyakorlottak,
és minden szolgálat előtt eligazítást tartottam az adott napon szolgálatot ellátók részére” – magyarázta Szücs.
Ebben az évben augusztus 10-12-ig 17-24
óra között, 13-15-ig 19-24 között járőröztek
elektromos robogóval, kerékpárral és gyalog, mindösszesen 261 órában. A Kaszásdűlő u. 7. szám alatti irodájukban volt a ve-

zetési pont, itt kezdődött és itt fejeződött be
a szolgálat.
Szücs a Retró Hotelbe települt rendőri parancsnokságon kapott eligazítás követően
határozta meg a járőrök összetételét és a feladataikat. 2-4 fős járőrök mozogtak Kaszásdűlőn, esetenként a Pók utcai lakótelepen.
A rendőrök tehát, mint Szücs is mondja,
számoltak velük, folyamatosan kapcsolatban voltak, bár idén nem adtak külön feladatot, csak a bűnmegelőzési célú járőrözést
kérték. A polgárőrök ilyenkor általában felvilágosítást és útbaigazítást szoktak adtak.
Ezúttal csak egy magatehetetlen fesztiválozóval találkoztak, akit – miután magához
tért –, felsegítettek a HÉV-re. Több fekvő/
alvó személybe is belefutottak, de nem igényeltek segítséget, és ők is úgy ítélték meg,
hogy a helyzet nem súlyos.
A szolgálat végén Szücs tájékoztatta
a Sziget Fesztivál biztosításáért felelős rendőri parancsnokot a történtekről.
De milyen jogosultságai vannak egy polgárőrnek? A válaszokat a Polgárőrségről
és a polgárőri tevékenységről szóló 2011.
CXLV. törvény és az Országos Polgárőr
Szövetség által kiadott Szolgálati szabályzat tartalmazza.
A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása
során jogosult többek között a szabálysér-

tés és a bűncselekmény elkövetésén tetten
ért személyt a cselekmény abbahagyására
felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni és a bűncselekmény, valamint
a tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén
tetten ért személyt visszatartani.
A polgárőr köteles a visszatartott személyt haladéktalanul az arra jogosult hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni. A polgárőr a közúti
közlekedési balesetek, a bölcsődék, óvodák, általános iskolák környékén, valamint
az önkormányzat felkérésére a közlekedés
zavartalanságának biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladatok ellátására.
Ha a polgárőr olyan személyről, gépjárműről vagy más tárgyról szerez tudomást,
akivel vagy amellyel kapcsolatban körözést
rendeltek el, köteles erről az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet haladéktalanul értesíteni.
A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása
során hatósági jogkörrel nem rendelkezik,
a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott kényszerítő eszközt nem alkalmazhat, valamint köteles az eljárása által érintett
személyek emberi méltóságát és alapvető jogait tiszteletben tartani.
Polgárőr egyébként bárki lehet, aki elmúlt
18 éves, büntetlen előéletű, cselekvőképes,

és nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri
szolgálat ellátását, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség
Szolgálati és Etikai szabályzatát.
„Lényeges, hogy érezzen felelősséget,
és akarjon tenni szűkebb és tágabb lakókörnyezete közrendjéért és közbiztonságáért.
A szabadidőnk terhére, térítés nélkül látjuk
el a szolgálatainkat. Keressük a rendellenességeket, a jogsértéseket, figyeljük, kinek van
szüksége segítségre, és ha kell, beavatkozunk” – mondja Szücs.
A dolog úgy működik, hogy hónap végén jelzik a tagok, hogy a következő hónapban milyen
rendszerben, mely napokon, órákra lebontva,
hogyan tudnak szolgálatot vállalni. Ha van előre látható szolgálat, akkor arra is jelentkezhetnek (Sziget Fesztivál, szeptemberben az iskola
környéki szolgálatok, később a temetői szolgálatok, karácsonyi vásárok, egész évben a prevenciós programok és bemutatók, iskolai vagy
nyugdíjas klubokban tartott előadások, stb.).
Az alelnök szervezi össze a feladatokat
és a személyeket (gyalogos, robogós, kerékpáros, gépkocsizó, kutyás szolgálat, jelzőőri),
így egy hónapra előre mindenki látja, hogy
mikor, kikkel, milyen megerősítéssel fog
szolgálatot ellátni. „Természetesen, ha váratlan feladat jelentkezik (eltűnt személy, esetleg
egy építkezésnél előkerülő bomba, stb.), akkor
is számíthatnak ránk.”
És mit tapasztaltak idén? „A korábbi évekhez képest jóval kevesebben töltötték idejüket
az Auchan környékén és a Kaszásdűlői parkokban. Elenyésző számmal kellett figyelmeztetni a fesztiválozókat, a parkolóhelyek
kialakítása miatt csekély volt a szabálytalanul várakozók száma” – magyarázta Szücs
lapunknak.
A legrázósabb helyzetet pár évvel ezelőtt
élték át, amikor is a vihar miatti Sziget-kiürítésbe vonták be őket, illetve egy alkalommal
egy erősen ittas, magatehetetlen férfit kellett
mentővel elvitetniük.
A kerületi lakosok Szücs elmondása szerint általában örülnek nekik, és elismeréssel
nyilatkoznak róluk. „Vannak, akik keveslik
a megjelenésünket a közterületeken, ritkán
látnak bennünket, illetve sokan a rendőrségi/
közterület-felügyelői feladatok végrehajtását
várnák tőlünk, amelyeket nem áll módunkban
teljesíteni.” Mint kiderült, kapnak azért beszólásokat is, elsősorban ittas személyektől,
de ezek nem szegik kedvüket.
Hála az önkormányzattól, a Budapesti Polgárőr Szövetségtől és a támogatóiktól kapott
támogatásoknak, rendelkeznek minden olyan
technikával, ami szükséges a szolgálatokhoz (3 db gépkocsi, 3 db elektromos és 2 db
benzines robogó, 2 db kerékpár, defibrillátor,
rendszámfelismerő készülék, 4 db rendőrségi rádió, fedélzeti- és testkamerák, egyéni
felszerelések). Tagjaink képzettek, keresik
"
a jogsértéseket, és ha találnak, ilyet, akkor intézkednek is. Sajnos kevesen vagyunk."
Aki jelentkezne hozzájuk, az a polgaror.obuda@gmail.com email-címen, a 30/621-6088as telefonszámon, vagy a facebookos oldalukon megteheti.

aradi

A fesztivál
számokban
A Szigetre összesen 103 országból érkeztek vendégek és 54 országból érkeztek
előadók. A legtöbben – a hazai vendégek
mellett - Hollandiából, Nagy-Britanniából és Írországból érkeztek, de az idei
statisztika szerint vásároltak jegyet Dominikáról, Salvadori Köztársaságból, Japánból vagy Brazíliából illetve Ausztráliából is. Naponta több mint 150 koncert,
előadás és egyéb program, a 6 nap alatt
mintegy 1000 produkció mutatkozott be
az 53 programhelyszín valamelyikén. A szervezők számításai
szerint mintegy
450 ezren buliztak
az idei Szigeten.
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Véget értek a Mazsi Móka Hetek

EGYÜTT SÍRNAK,
EGYÜTT NEVETNEK,
EGYÜTT KÜZDENEK
Bár a Mazsola Kuckó Alapítvány nyári
programjai, a Mazsi Móka Hetek véget
értek, az élet nem áll meg. A gyerekek ugyanúgy ellátásra szorulnak,
a szülőknek ugyanúgy támogatásra van szükségük, szerencsére
azonban tervek is vannak bőven.

A Mazsola – a Fogyatékkal Élő Gyermekekért – Alapítvány 2017-ben alakult úgy,
mint a kurátor, Szolnok Judit, két értelmi fogyatékkal élő gyerek anyja fogalmaz, hogy
kereste a megoldásokat a saját helyzetükre, amikor egyszer csak jött az ötlet, hogy
mindezt közösségi szinten kellene tenni,
és úgy segíteni magukon, hogy azzal másoknak is segítenek.
„Az élethelyzet, amibe egy fogyatékkal
élő gyermek viszi a családot, egy olyan
helyzet, olyan problémákkal, amikre nem
lehet felkészülni, és nincs rájuk kész megoldás. Mindent nekünk kell megálmodnunk,
megalkotnunk” – magyarázza Judit az Óbuda Újságnak. „Ezért is fontos a sorstársi
közösség, mert csak mi tudjuk, mit, hogyan
kell megoldani, miben van szükségünk segítségre” – mondja.
Juditéknek három gyerekük van: a 15 éves
Kitti, a 12 éves Levente és a 10 éves Bálint.
A két fiatalabb fiú nagyon ritka genetikai betegséggel született, aminek következtében
elsősorban értelmi fogyatékosok, de

szondás, vagy esetleg nehezen kezelhető
a gyermek, nem merik őket elvállalni” –
folytatja. Ugyanezen okok miatt bébiszittert
sem könnyű találni.
Hamar kialakult a környéken egy klassz
szülőközösség a sorstárs szülőkből, akikkel,
mint Judit mondja, azon kezdtek gondolkodni, hogyan tudnák megoldani a helyzetüket. „Mivel én a házikónkat amúgy is saját
speciális gyermekeimre szabtam, a garázsból például csináltam egy fejlesztőtermet,
jött az ötlet, mi lenne, ha itt oldanánk meg

a fejlődés
egyéb területein is akadályozottak. Egyikük
hiperaktív és autisztikus tünetei is vannak.
A betegséget egyébként ATRX-szindrómának (Alpha-thalassemia mentális retardációval) hívják, a világon összesen 4-500 gyereknél diagnosztizálták eddig, és egy bécsi
szakember kellett ahhoz, hogy azonosítsa
Judit gyerekeinél.
A Mazsi Móka Hetek elnevezésű nyári programsorozatukat 4 éve indították el,
és mint Judit fogalmaz, ez is saját magát
hívta életre. A nyári szünet
minden szülőt kihívások elé
tud állítani, az értelmi fogyatékkal élő gyerekek szüleire
pedig hatványozottan igaz ez.
„Amíg a sima gyermekeket be tudják íratni táborokba
a szülők, rábízni őket a nagyszülőkre, stb. – kezdi Judit –,
addig a mi, speciális állapotú
és igényű gyerkőceinknek
nem találunk se olyan tábort,
ahol biztosítani tudnák az ő
speciális szükségleteiket, se
a nagyszülők nem tudnak rájuk vigyázni, hiszen sokszor
félnek a feladattól. Ha például epilepsziás vagy gyomor-

a gyerekek nyári felügyeletét.” Így született
meg a Mazsi Móka Hetek nyári programsorozat, aminek helyszíne a Rómaifürdőnél
található házuk.
A céljuk az volt, hogy családias, jóhangulatú nyaralásokat szervezzenek a gyerekeknek, ahol minden gyerkőcnek személyes
segítője van. „Úgy szeretnénk a szülőket
a nyárra tehermentesíteni, hogy egy olyan
helyet és olyan körülményeket biztosítunk a gyerekeknek, ahol nyugodt szívvel
ott tudják hagyni őket, mert biztonságban
és szeretetben vannak a nekik megfelelő
környezetben” – magyarázza Judit az Óbudai Újságnak.
A turnusok 8-10 fős gyermeklétszámmal
mennek, hétfőtől péntekig 8-17 óráig. Nagyobb létszámmal nem lehetséges, mivel

egyrészt az ilyen gyermekek idegrendszere
nem bír el nagyobb tömeget, illetve mivel
ugyanannyi felnőtt segítő szükséges melléjük, így a teljes létszám máris 20 fő.
A gyermekek nagy része nem beszél, sok
közülük nem szobatiszta, teljesen önállóan szinte semmilyen tevékenységet nem
tudnak elvégezni, sok közülük epilepsziás,
mozgásában is korlátozott, szinte mindegyik gyermeknek érzékenyebb az idegrendszere, kevesebb ingert, sokkal lassabban
tudnak befogadni, feldolgozni.
A személyes segítőnek köszönhető
az, hogy bár ezek a programok nem azzal
a céllal jöttek létre, hogy fejlesztő táborok
legyenek, mégis sokat jelentenek a gyermekek fejlődésében, hiszen napi 8 órában van
mellettük egy szakember a teljes figyelmével. A segítők többsége ugyanis szakember,
tehát gyógypedagógus vagy konduktor, de
sok önkéntes is jön hozzájuk. „A fejlesztésre szoruló gyermekek fejlődését nagyban
befolyásolja, hogy napi hány órában tudnak
velük aktívan foglalkozni” – magyarázza
Judit.
Az, hogyan zajlik egy ilyen Mazsi Móka
Hét, az szintén magától alakult folyamatosan. Ahogy lett egy összeszokott csapatuk,
jobban megismerték

a segítők a gyerekeket, jöttek sorban az ötletek, miket is lehet csinálni ezekkel a speciális gyerkőcökkel. „Így szépen kialakult
a napirend, a programok, stb. Így alakítottuk a házat is tovább, a napi működések során láttuk, hova lenne szükség még egy rácsot felszerelni, hova kellene zárható kuka,
mit, hol, hogyan tároljuk, ehhez milyen eszközökre van szükségünk, milyen fejlesztő
eszközök kellenek még stb.”
A szülők eleinte összedobták a nyári felügyeletes programok költségeit,
de miután a Mazsola Kuckó Alapítvány fogadhatta az 1 százalékos
felajánlásokat, egy részét már képesek voltak ebből finanszírozni. Idén
először sikerült lefedniük az egész
nyarat, ami 10 turnust jelentett,
ráadásul idén először kaptak an�nyi támogatást, hogy voltak hetek,
melyek teljesen ingyenesek voltak
a szülőknek.
A nyárnak lassan vége, a Mazsi
Móka Heteknek 2022-re szintén, de
mint a cikk elején is írtuk, az élet nem
áll meg. Az alapítvány nagy hangsúlyt
fektet a szülők egészségmegőrzésére.
Főleg a mentális egészségük megőrzésében szeretnének a programjaikkal
segíteni.
„Az év közbeni szünetekre is biztosítani szoktuk a Mazsi Napközit.
Bevezettük a Szülő Klubbot, ahol
eddig Szervét Tibor, Jászai Mari-díjas
színművész segítette a szülőket át a nehézségeken coach és meseterapeuta minőségében. Ezek kellemes, kötetlen, beszélgetős
délutánok voltak, ahol volt alkalom mindenkinek az egyéni elakadásaival is foglalkozni.” Ezenkívül lehetőséget biztosítanak
jógázásra is.
„A közösségépítést nagyon fontosnak tartom, hiszen hatalmas erő rejlik benne. Saját
magamon is érzem, hogy nekem is sokat jelent az a tudat, hogy nem vagyok egyedül
ezzel a nem mindennapi helyzettel, vannak,
akik megértenek, akikkel tudok beszélni
a problémáimról, amik szintén nem tipikus,

hétköznapi problémák. Az együtt érzése sok
erőt tud adni, együtt nevetni, együtt sírni,
együtt megküzdeni a nehézségekkel sokkal
könnyebb, mint egyedül” – mondja Judit.
A terveik között szerepel, az elmondottaknak megfelelően, hogy létrehozzanak
egy olyan házat, amelyet csak az alapítvány
céljainak, tevékenységeinek rendelnek alá,
és ami egy igazi, nagy segítség lehetne
a családoknak, amolyan Noé bárkája.

„Egy olyan mentesítő szolgáltatást is szeretnénk itt megvalósítani, ami minden ilyen
család álma, vagyis hogy legyen egy hely, egy
ház, ami a speciális igényű gyermekeinkre
van szabva, ahová be lehet hozni akár pár napra, egy hétre, hogy a szülők, a sima tesók valóban mentesüljenek kicsit a teher alól, és legyen
lehetőségük erőt gyűjteni ehhez az élethosszig
tartó feladathoz. Ezért egy kampányt fogunk
hamarosan indítani, hogy meg tudjuk venni a Mazsi Móka Hetek otthonául szolgáló
házikót a Mazsola Alapítványnak, ahol ezt
az elképzelésünket és sok minden mást is meg
tudjunk valósítani.”
aradi
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SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET
A HÉKÁS-BÉKÁS CSALÁDI NAPON!
augusztus 27., szombat 10.00–21.00, Csobánka tér
Izgalmas programok és koncertek nyár végére
a Hékás-Békás Családi Napon.
Gyerekeknek:
hinta, légvár, ládavasút, horgászás,
bungee jumping, arcfestés
Gasztro:
parázson sült lángos, házi rétes, édességek,
szörpök és pálinkák
Háziasszony: Vágó Piros
Műsor:
10:00
11:30
14:00
16:00

Ludas Matyi
Szeleburdi meseszínház
Bon Bon zenekar koncertje
Tolvai Reni koncertje

19:00 órától a több mint 25 éve
közönségkedvenc TNT ad
nagykoncertet a nyárzárón.

TALÁLKOZZUNK AUGUSZTUS 27-ÉN,
A HÉKÁS-BÉKÁS CSALÁDI NAPON!
ujsag-2-nyomda.pdf 1 2022. 08. 15. 14:03:53
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JÓTÉKONYSÁGI LECSÓFESZTIVÁL
(főzőverseny)
RÁSZORULTAK MEGSEGÍTÉSE
ALAPÍTVÁNY
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2022. szeptember 3-án, szombaton 14,00 – 20,00 óráig
Helyszín: Budapest III., Fő tér

Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a lecsót és szeretné támogatni alapítványunkat a kerületben épülő gyermek
szakorvosi rendelő diagnosztikai műszereinek megvásárlása céljából.
Program:
14,00 - 14,15 megnyitó
14,15 - 14,30 ÓWDSE bemutató
14,35 - 15,20 Mikola Péter gyermekműsora
15,25 - 15,55 Pintácsi Viki énekiskola
16,00 - 17,00 Popper Péter
17,00 - 17,20 eredményhirdetés, díjátadás
17,25 - 17,50 Faludi Szilvia
17,55 - 18,15 New Dance World Tánciskola
18,20 - 20,00 Brillantin zenekar

A gyermekműsor alatt jégkrémmel kedveskedünk a gyermekeknek a
készlet erejéig.
A rendezvényen 1000,- Ft/adag áron van lehetőség támogatói
kóstolójegy vásárlására a RÁSE Alapítvány pultjainál.
KIZÁRÓLAG KÉSZPÉNZT TUDUNK ELFOGADNI
Kérjük támogassák alapítványunkat, töltsenek el velünk egy szombat
délutánt, fogjunk össze egy nemes cél érdekében!

Műsorvezető: Pintácsi Viki

Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.
+36 30 948 7061

info@rasealapitvany.hu

www.rasealapitvany.hu

mozaik
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AMFIFESZT,

NEM ÉRT VÉGET
A KALAND
A RÓMAIN

A harmadik kerület egyik legcsábítóbb nyári attrakciója volt idén is
a Római-parti Plázs, amely lehetővé
tette a budapestieknek és a környéken
élőknek, hogy közel fél évszázadnyi
kihagyás után, a tavalyi nyitást követően ismét szabadon strandoljanak a fővárosi Duna-parton.
2022 nyarán július 15.
és augusztus 21. között
tartott nyitva a Plázs
a Kossuth Lajos üdülőpart 15–17. szám melletti, Duna-parti területen, ahol szervezett
körülmények között,
folyamatos vízminőség-ellenőrzés mellett
ingyen fürdőzésre várták a vendégeket.
A természetes környezet,
a tiszta és gondozott partszakasz, a kiépített infrastruktúra kényelmes és egyedülálló kikapcsolódást
tett lehetővé a vendégeknek, akiknek ingyenes ivóvizet, mosdó-, pelenkázó- és zuhanyzóhasználatot biztosított az önkormányzat.
Mindemellett ne feledkezzünk meg a hamisítatlan római-parti hangulatról sem, ami
külön varázslatossá tette az élményt.
Az idei Plázs egyik újdonsága volt, hogy
ezúttal a Budapesti Vöröskereszt és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közös akciójaként a Duna-parti Elsősegélynyújtó
Szolgálata segítette a biztonságos kikapcsolódást.
A szolgálat során 30-nál is több elsősegélynyújtó összesen több mint 800 ledolgozott órában felügyelte a strandolók biztonságát.
Az önkéntesek legtöbbször csípésekkel
(kullancs, darázs, egy alkalommal pióca)
és különböző kisebb sérülésekkel találkoztak, egy esetben, egy lábsérülthöz viszont
a mentőket is ki kellett hívniuk.

A Római-parti Plázs gondozásáról fövenyőr gondoskodott, emellett a terület éjszakai őrzését is biztosította az önkormányzat.
A szabadstrandot közel 50 év után először
2021 nyarán nyitotta meg az önkormányzat.
A Római-part hagyományosan
a budai vízi élet

felkapott, nyüzsgő központja volt, azonban
a vízminőség romlása miatt a római-parti
kijelölt fürdőhelyeket végül 1973-ban bezárták.
Mint a megnyitóünnepségen elhangzott, az, hogy megvalósulhatott a projekt,
nemcsak a Duna vízminőség-javulásának,

mozaik

AMIKOR AZ ARÉNA ÚJRAÉLED

hanem civil szervezetek hosszú évek óta
tartó kitartó munkájának és az önkormányzattal folytatott szoros, támogató
együttműködésüknek is köszönhető.
A Plázs megnyitásában komoly
munkája volt az A Mi Rómaink
– Közösségi és Turisztikai Egyesület a Római-partértnak,
a Valyónak

( Vá r o s
és Folyó Egyesület), a Maradjanak a FÁK
a Rómain civil
csoportnak, a Civilek a Római-partért
Egyesületnek, valamint
az Óbuda-Pénzügyőr SEnek. Az utóbbi területén található zuhanyzókat, vécéket, pelenkázót
és öltözőket vehették igénybe a látogatók.
Az önkormányzat megköszönte továbbá
a Külker Evezős Klub Óbuda támogatását,
az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet és a Városüzemeltetés munkatársainak megbízható jelenlétét, a BRFK
Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság
áldozatos munkáját, valamint a Budapest
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. és a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. munkatársainak
együttműködését.
A fürdőhely létrejöttét közösségi tervezés
előzte meg, ennek egyik fő törekvése a part
természetes jellegének megőrzése volt.
Az önkormányzat honlapján megjelent
cikk azzal zárul, hogy: „tartsanak velünk
jövőre is, várjuk Önöket szeretettel”, úgyhogy 2023 nyarán is szabadon strandolhat
bárki a Római-parton.
aradi

2022. szeptember 10-én
és 11-én megelevenedik
az aquincumi katonavárosi
amfiteátrum (Budapest
III. ker. Pacsirtamező utca
2-14), és az ókori település
körszínházát gladiátorok,
római katonák és barbár
harcosok népesítik be
e kora őszi hétvégén!
A látogatók megismerkedhetnek a rómaiak és az ókori Pannonia területén, illetve
a tartomány határain túl élő népek életmódjával és fegyverzetével, valamint megtekinthetik, hogyan csapnak össze a legionariusok
és a barbárok. Az érdeklődők szemtanúi lehetnek rabszolgavásárnak és gladiátorkiképzésnek, és – a helyszínhez hűen – különleges
gladiátorviadalokkal is várjuk a nagyérdeműt!
A hétvége során a szervezők készülnek még még történelmi divatbemutatóval
és szépségszalonnal, gyerekek számára mitológiai mesemondással és gladiátorképzővel, illetve, egyebek mellett, számos kézműves foglalkozás és bemutató, régészeti
előadások és tárlatvezetések, bátorságpró-

ba, családi kincskeresés, valamint
szombat este görög-római táncház
is várja az Amfiba
látogatókat.
Idén az AmfiFeszt
keretén belül kerül megrendezésre
a BTM Aquincumi
Múzeum, a Magyar Írószövetség és a Pannon Művészet
Alapítvány szervezésében a XXV. Aquincumi Költőverseny! Az érdeklődők vasárnap,
színészek tolmácsolásában hallgathatják
meg a döntőbe jutott, klasszikus formában
írt verseket, és maguk is indulhatnak a helyszíni epigrammaíró versenyen.
A belépés minden látogató számára ingyenes!
Részletes program és további információ: www.aquincum.hu, www.facebook.
com/Aquincum.Museum/
A rendezvény az Aquincum Baráti Kör
szervezésében, Budapest Főváros III. kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a Budapesti Történeti Múzeum támogatásával valósul meg.

pályázatok
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: ÁLLÁS

Budapest III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény (továbbiakban Mt.) és a kulturális
intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának
rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI
rendelet 3-6. §-a alapján pályázatot hirdet
Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.
(a továbbiakban: Társaság)

ÜGYVEZETŐ
munkakör betöltésére.

Az ügyvezető jogviszonya:
Az ügyvezető az Mt. szerinti vezető
állású munkavállaló.
Foglalkoztatás jellege:
Munkaviszony, teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre,
5 évre szól, 2022.10.01-től 2027.09.30-ig
A Társaság székhelye:
1032 Budapest, San Marco u. 81.,
Óbudai Kulturális Központ
A Társaság székhelye egyben a munkavégzés helye is.
A Társaság telephelyei:
1039 Budapest, Csobánka tér 5.
1039 Budapest, Mátyás király út 13-15.
1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
l A Társaság teljes körű működésének irányítása
az alapító és a jogszabályok által meghatározott
keretek között.
l A közművelődési feladatok mellett az Alapító Okiratban, közművelődési megállapodásban rögzített nem közművelődési feladatok ellátása.
l Munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett.
l A Társaság gazdálkodásának irányítása és megszervezése, az intézmény törvényes működésének biztosítása.
l A Társaság éves üzleti tervének és beszámolójának elkészítése és a Képviselő-testület elé terjesztése.
l Felügyeli a Társaság kulturális programtervét,
költségvetését, kommunikációs stratégiáját.

Illetmény és juttatások:
Az alapbérre és az egyéb juttatások megállapítására
a Felek közötti megállapodás, az Mt. rendelkezései
az irányadók. Az ügyvezetői bérről a Képviselő-testület dönt.

Pályázati feltételek:
l felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés
l a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az előző pont szerinti szakvizsgájának
és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy
munkavégzésre irányuló további jogviszonyban öt
éves szakmai gyakorlatot szerzett
l közművelődési intézményben szerzett minimum 5
éves szakmai gyakorlat
l vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
l magyar állampolgárság (magyar nyelvtudás)
l büntetlen előélet, cselekvőképesség
l nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
l 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése
szerint a közművelődési intézményvezetésével
megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezeti ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia
a munkáltatónak. Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető mentesül a tanfolyam
elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy
közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy
a fentebb említett képzést a vezetői megbízását
megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Óbuda-Békásmegyer kulturális életének, intézményrendszerének ismerete
l hazai pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat
l a főváros művészeti életének, intézményrendszerének ismerete
l művészeti fesztivál szervezésében való jártasság
l idegen nyelvek ismerete és használata
l közművelődési intézményben szerzett minimum 5
éves vezetői gyakorlat
l

A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
l az iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot
igazoló okmányok másolata
részletes szakmai önéletrajz
l három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány

l
l

l
l

l

l

intézmény szervezetére és működésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program
az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata
vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja
nyilatkozat az összeférhetetlenségről
nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a pályázó eleget tesz
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát
a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen
tárgyalja
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.

Szeptember 9. 19.00
Évadnyitó gála – Gergely Róbert 30 éves jubileumi koncertje
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni augusztus
22-től lehet 3. kerületi lakcímkártyával rendelkezőknek, a jelentkezes@
kulturkozpont.hu e-mail címen. Egy regisztráló 2 jegyet igényelhet, a nézőtér
befogadóképességének erejéig. Bővebb tájékoztatást a
regisztrációt visszaigazoló email-ben nyújtunk.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat benyújtásának határideje a közzétételtől
számított 30 nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csépányi Andrea kulturális és turisztikai referens
nyújt a 06/1/437-8553-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Köznevelési és Kulturális Főosztály
címére történő megküldésével (Budapest III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1033 Budapest,
Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft., ügyvezetői pályázat”.
Személyesen a 1033 Budapest, Fő tér 4. szám alatt
a Köznevelési és Kulturális Főosztályon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokat a 39/2020. (X.30.) EMMI
rendelet 6. §-a által előírt bizottság véleményezését
követően Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete értékeli, és hozza meg a döntést.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejárta után, az ezt követő 30 napon belül összehívott bizottság írásban foglalt véleményét mérlegelve,
a következő képviselő-testületi ülés.
A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásban foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha
e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obuda.hu honlapon szerezhet.

NEMZETISÉGI SZÜRETI FESZTIVÁL
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia (1032 Bp. Vörösvári út
110.), Óbuda-Békásmegyer Német
Nemzetiségi Önkormányzata és a Braunhaxler Egyesület
2022.09.17. szombat 12.00-19.00 óra között
idén is megrendezi a Nemzetiségi Szüreti
Fesztivált.
A rendezvény programja:
12:30 óra közös ebéd a plébánia kertjében
14:00 óra nemzetiségi kórustalálkozó a templomban

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT

1032 Budapest, San Marco u. 81.
Tel.: 388-2373,
www.kulturkozpont.hu
instagram: @kulturkozpont

16:00 óra ünnepi szentmise, melyet Lengyel Donát ferences atya mutat be - a Schubert misét
a Braunhaxler Dalkör énekli Viczián Gábor
vezetésével, az Ave Mariat Bóka Kristóf
énekli, orgonál Hegedűs Valér.
17:30 óra feldíszített lovas kocsis szüreti felvonulás fúvós zenekaros felvezetéssel a Vörösvári úton a Flórián térig és vissza a templomig. Útközben az SzTK parkolójában egy kis
borkóstolás, gyerekeknek szőlőkóstolás.
Minden programunk ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.

ISMERKEDÉS
A SZÁMÍTÓGÉPPEL
2022. szeptember 13-án, kedden
kezdődik az „Ismerkedés a számítógéppel és az internettel.
Idősebbek is elkezdhetik!” tanfolyamunk következő kurzusa.
Érdeklődés és jelentkezés
Neubrandt Olginál a 06-302214-938 telefonszámon.
Mindenkit szeretettel vár
Óbuda-Békásmegyer Német
Nemzetiségi Önkormányzata
és a „BRAUNHAXLER”
Egyesület.

Előzetes ajánló
SZÍNHÁZ DÉLELŐTT
Jegyár, helytől függően: 2800 Ft, 2500 Ft, 2200 Ft
Együtt olcsóbb!
3 jegy együtt elővételben: 7200 Ft, 6400 Ft, 5600 Ft
Október 12. szerda 10.30 A kellékes
November 9. szerda 10.30 A csütörtöki hölgyek
December 14. szerda 10.30 Boldogság – avagy élet 50 felett

kulturális programok
BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ

1039 Budapest, Csobánka tér 5.
Tel.: 243-2432,
www.kulturkozpont.hu
instagram: bekasikozhaz

Magyarországi szecesszió – Bagyinszki Zoltán fotográfus kiállítása
Kültéri árkádkiállítás
A művész érdeklődésének középpontjába a művészet, a műemlékek világa,
a magyar történelem, a képi világ került. Egyik kedvenc témája az európai
rangú hazai szecessziós építészet, amelyre Magyarország büszke lehet.
A kiállítás szeptember 5-ig tekinthető meg.

kulturális programok
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GOLDBERGER TEXTILIPARI
GYŰJTEMÉNY

1036 Budapest, Lajos utca 136-138.
tel.: 1/250-1020
www.textilmuzeum.hu

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
Virágzó textilek –
Pop up kiállítás P. Szabó Éva textiltervező 1930-as évekbeli munkáiból
A két világháború közötti, szövött és nyomott anyag tervező iparművészek
közül P. Szabó Éva munkássága kvalitásában és sokrétűségében is
kiemelkedő.
A kiállítás különleges, art deco, virágmintás és magyaros mintakollekcióból
varrt női öltözékeket mutat be, melyek bepillantást engednek a magyar
textilnyomás egyik fénykorába. P. Szabó Éva színes, mintás pamutés lenvászon ruháinak segítségével az 1930-as évek világa és
hangulata elevenedik meg és hozza vissza a magyar iparművészet
letűnt időszakát.

ÓBUDAI MÚZEUM

1033 Budapest, Fő tér 1.
(bejárat a Szentlélek tér felől)
Tel: 1/250-1020
www.obudaimuzeum.hu

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
Harrer Pál, Óbuda első polgármestere – minitárlat
Hogyan lett egy tipikus óbudai braunhaxler család fiából Óbuda első embere?

kulturális programok
2022. augusztus 23., kedd 09.00-13.00
Játék, mese, kaland az Óbudai Múzeumban
- Múzeumi délelőtt gyerekeknek
Az élőszavas mesemondás közben visszarepülünk a mesék varázslatos
világába, majd Flórián maci segítségével felfedezzük a „Játékok Birodalmát”,
miközben kalandos próbák során kell bizonyítanunk rátermettségünket.
Ajánlott kor: 8-11 évesig
Ára: 3.900 Ft / fő
A foglalkozás min. 3 fővel indul, max. létszám: 15 fő.
Érdeklődés, jelentkezés: kalocsai.linda@obudaimuzeum.hu

Az elkövetkezendő időszakban három szakaszban mutatjuk be Harrer
Pál életét és tevékenységét. Idén életútját ismerhetjük meg, jövőre a
városegyesítésben betöltött szerepét, 2024-ben pedig Harrer Pál fiával,
Ferenccel találkozhatunk, aki jelentős szerepet játszott az 1950-ben létrejött
Nagy-Budapest létrehozásában.
A Múzeumok Éjszakáján megnyilt minitárlatunk keretében néhány korabeli
dokumentum és használati tárgy segítségével Harrer Pál gyerekkorába,
tanulmányaiba, családi életébe és hivatali pályafutásába pillanthatnak be
látogatóink, a múzeum időszaki kiállítóterében.

ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR

1031 Budapest, Arató Emil tér 1.
(bejárat a Kadosa utcáról)
Tel.: 439-0936 Email: platan@kszki.obuda.hu
www.platankonyvtar.hu

Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak kiállítása 2022. június 3. - szeptember 7.
Művészeti kiállítás a diákok vizsgamunkáiból, versenyeken és pályázatokon
helyezést elért alkotásaiból. Megtekinthető ingyenesen a könyvtár
nyitvatartási idejében.
Nyári móka 3.: A zene - 2022. augusztus 16. 17.00
Meglepetés mesékkel, mondókákkal, kreatív és ügyességi játékokkal
várjuk az 5-8 éves gyerekeket háromalkalmas foglalkozás-sorozatunkon.
A harmadik alkalom témája a zene.
A program ingyenes.
Nyári könyvvásár - 2022. augusztus 30. 12.00-19.00
Használt, jó állapotú könyvek vásárolhatóak 100,-Ft-tól.

Szávoszt Katalin, iparművész-grafikus alkotásai - minitárlat

PROGRAMOK:
2022. augusztus 24., szerda 16.00-17.15
GOLDBERGER-GALAXIS – Tárlatvezetés, az Óbudai Nyár programsorozat
keretében
A Goldberger… Család, textilgyár, brand. Egy világhírű magyar gyár és a mögötte
álló tragikus sorsú család történetét ismerhetik meg tárlatvezetésünk
résztvevői. Átfogó képet nyújtunk arról a nagyívű fejlődésről, amely során
egy 18. század végén megalakuló, kis kékfestő manufaktúrából másfél
évszázad alatt hazánk egyik legnagyobb textilvállalata jött létre. Mindeközben
megismerjük a Goldberger család öt generációjának személyes történeteit,
sorsfordulóit, továbbá számos interaktív eszköz segít megérteni a különféle
textilfestési eljárásokat is.
A tárlatvezetés ingyenes, max. létszám: 20 fő.
Regisztráció szükséges: programok@obudaimuzeum.hu

A magyar művészeti életben jegyzett, kvalitásos, óbudai művész 2021-ben
döntött úgy, hogy műveinek egy jelentős részét, kézzel rajzolt, érzékeny
vonalvezetésű, különleges, a korszellemet megragadó grafikai alkotásait az
Óbudai Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének ajándékozza.
A felajánlott egyedi stílusú és látásmódú, kivételes grafikai munkák közül
néhány alkotás őszig megtekinthető a múzeum időszaki kiállítóterében.

2022. augusztus 27., szombat 10.30-12.00
Szent Flóriántól Szindbádig – Óbudai szoborséta,
az Óbudai Nyár programsorozat keretében
A szobornéző séta alkalmával a Fő tér és az Óbudai Múzeum közelében található
köztéri szobrok megtekintésére, történeti hátterük és alkotóik bemutatására
kerül sor. A szobrok történetén keresztül egyben ízelítőt kapunk Óbuda egyegy jelentősebb eseményével, meghatározó személyiségével kapcsolatban.
A séta alkalmával érintett szobrok: Szentháromság (Szentlélek tér), Szindbád,
a hajós (Fő tér), Várakozók (Fő tér), Harrer Pál (Fő tér), Óbuda (Kórház utca),
Fogadalmi oltár (Pacsirtamező utca – Serfőző utca sarka), Szent Flórián és
Nepomuki Szent János (Templom tér)
A séta az Óbudai Múzeum recepciójáról indul.
A séta ingyenes, max. létszám: 25 fő.
Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu

kulturális programok
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Legyen a vendégünk a virtuális térben is!
Kövessen minket honlapunkon: www.kulturkozpont.hu
Facebook oldalainkon:
@obudaikulturaliskozpont
@bekasmegyerikozossegihaz
@csillaghegyikozossegihaz
@3kobuda

INGYENES KUTYÁS
OKTATÁS

Instragram oldalainkon:
@kulturkozpont
@bekasikozhaz
@3k_kulturkozpont

mindenhol ott vagyunk!
VASARELY MÚZEUM BUDAPEST

1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
email:vasarely@szepmuveszeti.hu
telefon: +3613887551
www.vasarely.hu
www.facebook.com/vasarelymuzeumbudapest
Nyitvatartás: csütörtöktől vasárnap is, 10.00 –
18.00
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
2022. június 15.–szeptember 4.
KÉP-MOZGÁSOK Martyn Ferenc, Kismányoky Károly, Nádor Katalin és Szijártó
Kálmán művei

A kutyafuttatók biztonságos használata nagyon fontos, a magabiztos érkezés és távozás, az ott töltött idő
pozitív élményei megalapozzák a mindennapokat!
Egy szép nap megkerestek
az Ürömi Menhely önkéntesei,
a Duhajdombi Kutyaiskola vezetője
és oktatói, és elhívtak egy klassz workshopra, ahol a szimatszőnyeg készítés közben
volt időnk beszélgetni. Röviddel az esemény

EZÜSTHEGYI KÖNYVTÁR

hogy ne sokkolják a beérkezőt, mert ha félelmében menekül, prédának nézhetik.
Egy tavalyi közgyűlésen beszélgettünk
az egyesület tagjaival arról, hogy remek
lenne ingyenes oktatást nyújtani a kerületi
lakosoknak és kutyáiknak, hiszen a kulturált kutyatartáshoz szükséges az is, hogy
a gazdik Békásmegyertől a Szépvölgyi útig
tisztában legyenek a legalapvetőbb viselkedési etikettel. Nem kell többet várni!
A következő ingyenes oktatás szeptember
16-án és 30-án pénteken lesz 18:30 órától
a Táncsics futtatóban. Azért itt tartjuk, mert
ez az új futtatónk már ivókúttal készült, van
benne víz.
Fontos tudni, hogy az Ürömi menhely,
mint az összes kutyamenhely, gondokkal
küzd. Ha segíteni szeretnétek,
fel tudtok menni önkéntes sétáltatónak hozzájuk. Ezzel örömet
szerezhettek egy kennelben élő
kutyusnak, leveszitek a terhet a menhely önkénteseinek
a válláról és biztos, hogy a séta
után mosolyogva fogjátok elhúzni kifelé
a csúszós vaskaput. Amennyiben élelmet
szeretne vinni valaki, akkor mindenképp
kérdezze meg, mire van szükségük, illetve
anyagi támogatást a 16200137-18531417
számlaszámra utalhat, aki szeretné támogatni a munkájukat.
Várunk benneteket szeretettel a két szeptemberi oktatáson!
Óbudai Kutyás Egyesület

CSILLAGHEGY
a mi kis falunk

1038 Budapest, Ezüsthegy utca 16.
(bejárat a Rózsadomb utca felől)
Tel.: 454-0826 Email: platanf@kszki.obuda.hu
www.platankonyvtar.hu/fiokkonyvtar/

Nyári szünet
2022. augusztus 1-22. között a könyvtár zárva tart. 2022. augusztus 23-tól
(kedd) a megszokott nyitvatartás szerint, újra szeretettel várjuk Önöket!

Utcabál Csillaghegyen,
nem csak csillaghegyieknek!
SZEPTEMBER 17., SZOMBAT
10.00–21.00 ÓRA

2022. május 14.–augusztus 21.
OSAS-kiállítás: Entrópia &Kozmosz nemzetközi csoportos kiállítás
2022. május 27. –augusztus 21.
OSAS-kiállítás: Kyiv Non Objective – Space and belonging

után jelezték, hogy szívesen segítenének, oktatnák egy-egy kutyafuttató kutyásait Óbuda-Békásmegyeren.
Már két helyszínen tartottak
is: a Mészkő park futtatóban
és a Táncsics park kutyafuttatóban, ahol elmondták a szabályokat, a helyes és illedelmes
viselkedést, a kutya-gazda kommunikációt
és hogy egymást tisztelve, hogyan is megyünk be a futtatóba. Új kutya érkezésekor
például a gazdák visszahívják kutyáikat,

közösség

Koncertek, gyerekprogramok,
népi táncjátékok, karaoke
és kaszkadőrshow.
Kézműves portékák, gasztroárusok,
kirakodóvásár.
Fellép többek között Weisz Viktor
és a Nemcsak Berry.
Sztárvendég az Irigy Hónaljmirigy.
TARTSANAK VELÜNK CSILLAGHEGYEN,
A MÁTYÁS KIRÁLY ÚTON!

Csillaghegy_190x134.indd 1

2022. 08. 05. 12:04
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REJTVÉNY

Az óbudai AmfiFeszt időpontja: 2022. szeptember 10–11.
Melyik épülettípus szolgált a gladiátorjátékok helyszínéül az ókorban?
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ÓVODAI
ÁLLÁS

Cseresznyevirág
Művészeti Óvoda
ÓVODAPEDAGÓGUS

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógusi munkakör betöltésére határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyra.
A munkavégzés helye:
1039 Budapest, Medgyessy F. u. 1.

Ne felejtsen
el szavazni!

Támogassuk a Gőtés-tó vagy a Gladiátor park fejlesztését!

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS

Az egymilliárd forintos keretösszegű fővárosi közösségi költségvetés szavazási szakasza
már javában zajlik, több harmadik kerületi
ötletre is várják a voksokat. Ne maradjon ki
a döntésből, ha teheti, szavazzon Ön is!

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógusi munkakör betöltésére határozatlan idejű részmunkaidő közalkalmazotti jogviszonyra.
A munkavégzés helye:
1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.

KONYHÁS DAJKA

A cél idén is az, hogy az itt élők javaslatai alapján, a lakosság aktív bevonásával tegyék Budapestet élhetőbbé,
jövőállóbbá, zöldebbé, mindannyiunk közös otthonává.
A városfejlesztés közös ügyünk. Így ebben az évben is
az itt élők által megszavazott ötleteket valósítja meg a városvezetés.
Szavazni augusztus 31-ig van lehetőség az otlet.budapest.hu/szavazas oldalon.

A Cseresznyevirág Művészeti Óvoda
és Tagóvodája pályázatot hirdet óvodapedagógusi munkakör betöltésére
határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyra.
A munkavégzés helye:
1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.

Óbudai
Meseerdő Óvoda
AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK:

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ
(MAGASABB VEZETŐ)

ÓVODAPEDAGÓGUS
(4 FŐ)
Az aktuális óvodai pályázatok részletes
kiírását ezen a linken lehet megtekinteni:

aktuális

100 millió forint a tét

fotó:Óbudai Anziksz / Zumpf András
fotó:Óbudai Anziksz / Zumpf András

Idén több harmadik kerületi ötlet is bekerült az utolsó körbe, ne hagyjon veszni 100 millió forintnyi fejlesztési pénzt.
Arra érdemes mindenkinek készülnie, figyelmeztet
a Mocsáros Egyesület, hogy nem lehet csak egy kategóriában szavazni, hanem a 6 kategória (Zöld Budapest,
Esélyteremtő Budapest, Nyitott Budapest; alkategóriák:
Kis, illetve Nagy ötletek) mindegyikében szavazni kell.
A Gőtés-tó és környezetének rendbetétele a Zöld Budapest kategóriában versenyzik a Kis ötletek között, a Gladiátor Családi Pihenőpark pedig az Esélyteremtő Budapest
kategóriában szintén a Kis ötleteket között, mindkettő 5050 millió forintért.

Egy szavazat a Gőtés-tóra

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Következő tervezett megjelenés: 2022. szeptember 9.
BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA
Főszerkesztő: Pion István • Szerkesztő: Aradi Péter • Tördelőszerkesztő: Tóth István Gergely • Kiadja
Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. • e-mail: obudaiujsag@esernyos.hu • Nyomdai
előállítás: FESZTNET Kft. • Megjelenik 60 ezer példányban Web: obuda.hu/blog/media_uj/obudaujsag • Hirdetés: hirdetes@esernyos.hu • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Szobafestés, mázolás, parkettázás, csempézés, vízszerelés,
villanyszerelés, kőműves
munkák- garanciával.

Halász Tibor
generálkivitelező

06 1 202 2505
06 30 251 3800

A Duna mellett a Mocsárosdűlő és a Gőtés-tó tartozik
Óbuda és Békásmegyer legnagyobb vizes élőhelyei közé.
A békásmegyeri lakótelep tövében található Gőtés-tó
bár természetvédelmi terület, jó ideje tisztításra és vízpótlásra szorul.
A támogatásból megoldható lenne az eliszaposodott tó
kotrása, rendbetétele, a tó körüli park rendezése (például
kukák, padok kihelyezése, növényzet megújítása).

Egy szavazat a Gladiátor parkra
A 2002-ben létesült közösségi park különleges színfolt
a kerületben, egyszerre nyújt teret sportolásra, játékra
és közösségi találkozásra. A parkot 2020 tavaszán felújították, ám mindig akadnak lehetőségek a fejlesztésére.
A tervek szerint a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal
élő gyerekek számára is kialakítanának egy akadálymentes játszótéri részt, ami nem csak a fejlesztésükben segítene, de együtt is játszhatnának ép társaikkal.
Támogassa Ön is a harmadik kerületi fejlesztéseket!
aradi

mozaik

24

ENERGIAHATÉKONY
KÖZVILÁGÍTÁSKORSZERŰSÍTÉS
CSILLAGHEGYEN

A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
nagyszabású, energiahatékony és környezetbarát közvilágítás-korszerűsítést
valósított meg Óbudán, elsősorban a kerület Csillaghegyi részének Duna felőli
oldalán – tájékoztatott Pap Zoltán, a BDK
Kft. ügyvezető igazgatója.

Az Attila utca-Pozsonyi utca-Királyok útja-Árpád utca-Pünkösdfürdő utca által határolt területen,
valamint a Királyok útja-Hatvani
Lajos utca-Hadriánus utca közötti területen, illetve Óbuda egy
másik részén, a Gyógyszertár
utcai lakótelepen összesen 823
elavult, nagynyomású nátriumlámpa helyett korszerű, energiatakarékos és környezetbarát
LED lámpát helyeztek el. További
44 oszlopon a szabványos világítás biztosítása érdekében
lámpatestsűrítéseket
hajtott
végre a BDK Kft. A 3000 kelvines,
melegfehér fényű lámpák elhelyezésével nem csak a világítás
színvonala lett lényegesen jobb,
de az összesen 40 kW beépített
teljesítménycsökkenés révén,
éves szinten 166.000 kWh-val kevesebb energia felhasználásával
valósul meg a térség közvilágítása, ami jelentős CO2 megtakarítást is eredményez.
A mai kimagaslóan magas
energiaárak mellett a Budapesti
Dísz- és Közvilágítási Kft. egész
évre vetítve több mint 40 millió
forint megtakarítást ér el ezzel
a kerületi projekttel.

BÚCSÚMISE A FILOXÉRA
KÁPOLNÁBAN

Meghosszabbított jelentkezés: szeptember 16.
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia, Óbuda-Békásmegyer
Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Braunhaxler Egyesület szeretettel vár mindenkit a Jézus Szíve (Filoxéra) Kápolna (1037 Bp. Külső-bécsi út 411-413.) búcsúmiséjére.
Az ünnepi szentmisét Kónya Attila, a Boldog Özséb Plébánia plébánosa mutatja be, a Schubert misét a Braunhaxler Dalkör, az Ave Mariat
Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház magánénekese énekli. Vezényel Viczián Gábor, orgonál Hegedűs Valér.
A szentmise után a kertben agapéval várjuk a jelenlévőket, a hamisítatlan óbudai szüreti hangulatot Zwickl Misi fúvószenekarának köszönhetjük.

