
A Szent Margit Kórházban is elérhe-
tővé válhat az egyik legkorszerűbb ra-
diológiai vizsgálat.

Ingyenes képzés az 50+-os korosztály 
számára február 23-tól csütörtökönként 
14 órától a Zsigmond Király Egyetemen.

16 óbudai kávézó és cukrászda várja 
február 14-től két héten át a különle-
ges ízekre vágyókat.
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Több ezer fát ültetnek Óbudán

A költségvetés által 
megalapozott fej-

lesztések mellett a képvi-
selő-testület vezetői kine-
vezésről és gyorsabb in-

ternet-elérés megterem-
tését célzó hozzájárulás 
megadásáról is döntött ja-
nuár 26-ai ülésén. 

Összefoglaló a 4-5. oldalon

Ingyenes bringásreggelik hét helyszínen február 24-től           Részletek a 9. oldalon

Több ezer fa ültetése valósulhat meg a III. kerületben annak a nagyszabású fásítási, növénytelepítési programban, amelyet Bús Balázs polgármester 
kezdeményezett. A jelenlegi 38 ezres faállomány is egyedülálló értéket képvisel Budapesten, de a kerület további közterein, valamint a hegyvidéken ta-
lálható két felhagyott művelésű bánya, illetve a Mocsárosdűlő területe is lehetőséget nyújt kiterjedt zöldfelület-fejlesztésre               Bővebben a 3. oldalon

Több pénz jut
fejlesztésekre Jövő tavasszal, legkésőbb 

nyár elején várható a 
megújuló Csillaghegyi 
Strandfürdő és Uszoda nyi-
tása. A létesítmény részét 
képezi majd egy wellness 
részleg, a szauna-világ és a 

Gyermekparadicsom, egy-
úttal hogy teret adjanak a 
sportolási lehetőségnek, 
otthont biztosítsanak az 
utánpótlás-nevelésnek. A 
főváros saját beruházása-
ként, több mint 3 milliárd 

forintból újítja meg az 
egyik legszebb helyen lévő 
fürdőjét.  Tudósítás a 6. oldalon

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma 
február 24-én, pénteken 
jelenik meg. 

Valódi vízibirodalom épül

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata, Óbuda-Békásme-
gyer Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata, a „Braunhax-
ler” Egyesület megemléke-
zést tartott  Békásmegyeren, 
a Szent József Plébánia-
templomban január 29-én. 

A szentmisét követően 
Varga Mihály nem-

zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képviselő 
mondott beszédet. Így fo-

galmazott: - A kollektív 
bűnösség bélyegét ütöt-
ték akkor a magyarorszá-
gi német nemzetiségre. 
Nagyhatalmi döntés nyo-
mán űzte el őket szülő-
földjükről a kiépülő kom-
munista diktatúra, fosz-
totta meg őket vagyonuk-
tól, és ami még fájóbb 
volt, a haza biztonságától. 
A haza erőszakos elvesz-
tése, elvehette volna a 
magyarországi német-

ségnek a Magyarország-
ban való hitét is, de az 
erősebbnek bizonyult, 
mint az a politikai hata-
lom, amely ezt a szégyen-
letes döntést meghozta. 
Ez a közösség – ahogyan 
a küzdelmes évszázado-
kon át mindig is – hoz-
zánk tartozott, máig meg-
őrizte azt a biztos hitét, 

hogy ma is nemzetünk 
része. Német nemzetisé-
günk ma ugyanolyan mé-
lyen kötődik Magyaror-
szághoz, mint ahogyan a 
kitelepítéseket megelőző 
évszázadokon át.

Magyarország és a ma-
gyarországi németség tör-
ténete közel ezer éve egy-
befonódik. Közös törté-

nelmünk, együttes or-
szágépítésünk tett össze-
tartozó nemzetté minket – 
zárta szavait a miniszter.

Főhajtással és koszo-
rúkkal emlékeztek a ki-
telepítettekre az óbudai 
német nemzetiség tagjai; 
Bús Balázs polgármester 
és Kelemen Viktória al-
polgármester.

A kitelepített németajkú lakosságra emlékeztek

Zsiga Péter atya mutatta be a szentmisét

A megalakulásának 10. évfor-
dulóját ünneplő Braunhaxler 

Dalkör nagy sikerű koncertet 
adott a zsúfolásig megtelt Békás-
megyeri Közösségi Házban janu-
ár 28-án. A koncert első részében 
a Braunhaxler Dalkör klasszikus 
szerzők műveiből énekelt, a má-
sodik részben a német nemzetisé-

gi dalkultúrát mutatták be. 
A Braun haxler Dalkör karnagya: 
Pataki Judit. Harmonikán közre-
működött: Tóth Tamás. Szólót 
énekelt: Kiss Veronika Tünde. 
Zongorán kísért: Hegedűs Valér. 
Az esten felléptek: a Soroksári 
Férfi Népdalkör és a Tököli Sváb 
Hagyományőrző Ének Egyesület. 

Jubileumi hangverseny

Hagyományos sváb batyusbál
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzata és a  
„Braunhaxler” Egyesület a Békásmegyeri Közösségi Házban ren-
dezi február 25-én 19 órai kezdettel a hagyományos sváb batyus-
bált. (Asztalfoglalás kötelező február 20-ig Neubrandt Olginál  a 
06-30-221-4938-as telefonszámon.)

Fotó: Antal István

Fotók: Antal István
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Önkormányzati közlemény: Óbuda-Békás-
megyer legutóbbi testületi ülésén a képvi-
selők zöld utat adtak Bús Balázs polgár-
mester kezdeményezésének, amely több-
lépcsős stratégiai irányelvek mentén a vá-
rosrész fa- és növényállományának növe-
lését, megújítását célozza. A fastratégia 
megalapozásaként 2016-ban az önkor-
mányzat szakértői csoportot megbízva el-
készíttette a kerület fakataszterét.

A felmérés eredménye, hogy összesen 
38877 fa és 44550 fahely van Óbuda-Bé-
kásmegyer közterületein, vagyis 5673 fa-
helyen nincsen élő fa, amelyet a kiszáradt 
fák, kivágást követően helyben maradt tus-
kók és burkolatban található favermek je-
leznek. Kiszáradt fából 945, tuskóból 1833, 
üres fahelyből pedig 2895 van. A felmérést 
végző szakemberek 52 kiszáradt fát és 8 
tuskót ítéltek életveszélyesnek.

Mindebből kiderül, hogy első lépésként 
az életveszélyes egyedek kivágását és azok 
pótlását szükséges elvégezni, amelyre már 
az I. negyedévben sor kerül. Az év hátralevő 
részében további 200, illetve a Mészkő utcai 
park közösségi tervezésének eredménye-
képpen plusz 65 új fa telepítése is megtörté-
nik. Ez összesen 325 fát jelent 2017-ben.

A program stratégiai irányelveiben ki-
emelt szerepet kapnak a közösségi tervezé-
sek által megvalósuló faültetések, de a la-
kosságot és egyéb lehetséges közreműkö-
dőket is bevonva közösségi faültetési prog-
ramot is indít a kerület vezetése. 

A közösségi tervezések új fejezeteként a 
program során lehetőség lesz bárkinek 

csatlakozni, fát adományozni, örökbe fo-
gadni vagy éppen ültetni. Az óvodások, is-
kolások a program környezetvédelmi hátte-
rét és jelentőségét edukációs anyagok segít-
ségével ismerhetik meg.

A közösségi faültetésre szánt területek 
nagysága miatt, ezeken a területeken na-
gyobb intenzitású összefüggő zöldfelület, 
akár erdő is létesülhet, amelynek várható 
pozitív hatása egész Budapest lakossága 

számára kedvező lehet, de elsősorban az itt 
élők életminőségének javulását, környezeti 
megújulását szolgálhatja.

Az egyik ilyen fásításra szánt terület 
az önkormányzat koncepciója szerint a 
felhagyott művelésű Gölöncsér utca és 
Testvérhegyi lejtő által közrefogott 366 
085 m2-es közpark. A volt bányaterület a 
2024-es Olimpia egyik kiválasztott hely-
színe, itt létesülne a hegyikerékpár pálya. 
A fásítás itt a versenyek megrendezéséhez 
szükséges tereprendezéssel együtt az 
Olimpia költségvetéséből valósulna meg.

A koncepciónak megfelelően a másik 
hasonló besorolású, fásításra alkalmas 
terület, a felhagyott művelésű Hidegkuti 
Nándor utca, Remetehegyi út, Márama-
ros út, Széphegy utca, Táborhegyi út ál-
tal közrefogott 259 479 m2-es volt bánya-
terület. Jelenleg a környéken lakók sport-, 
rekreációs (séta, futás, kutyasétáltatás) te-
vékenységeiket végzik a területen, növény-
állománya azonban fejlesztésre szorul.

A zömmel Fővárosi Önkormányzati tu-
lajdonban lévő, részben védelem alatt álló 
Mocsárosdűlő területe szintén részét ké-
pezi a III. kerületi zöldterület fejlesztési 
koncepciójának. Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a 2017-ben a Fővárosi Önkor-
mányzattal egyeztetve elkészítteti a terület 
szabályozási tervét és kezdeményezi az 
érintett területen a beépítésre nem szánt 
zöldterületek kialakítását és egy új, városi 
közpark kialakítását, ahol nem csak a kerü-
letben élők kapcsolódhatnának ki

A program részeként két tájépítész al-
kalmazásáról is döntöttek az óbudai kép-
viselők.

A többlépcsős koncepció megvalósulá-
sa során Óbuda-Békásmegyer területe 
több ezer fával gyarapodhat.

Több ezer fát ültetnek Óbudán

Lakossági fórum
Óbuda-Békásmegyer polgármestere a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) bek. alap-
ján tájékoztatja az érintetteket, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megkezdi a tele-
pülésképi arculati kézikönyv elkészítését illetve a településképi rendelet megalkotásának 
előkészítését. A településképi arculati kézikönyv elkészítésével illetve a településképi rendelet 
megalkotásával kapcsolatban a főépítész lakossági fórumot tart a Csillaghegyi Közösségi 
Házban (Mátyás király út 11-15.) február 27-én (hétfőn) 17-18 óra között.          Bús Balázs

polgármester

Faültetés Békásmegyeren tavaly ősszel

Fotók: Antal István
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A képviselők megszavazták 
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának ez évi költség-
vetését. A kiadási főösszeg 
előirányzata 30,5 milliárd fo-
rint, a költségvetés jelentős 
fejlesztéseket tartalmaz.

Tovább 
korszerűsítik 

a játszótereket
Összességében növek-

szik a civil szervezetek tá-
mogatása, az önkormány-
zat intézményeinél dolgo-
zók differenciáltan, 20 és 
30 százalék közötti bérfej-
lesztésre számíthatnak. A 
közoktatásban (noha az is-
kolákat államosították) a 
korábbi évek gyakorlata 
szerint folytatódik az ön-
ként vállalt feladatok fi-
nanszírozása. A Keve ut-
cai iskola udvarán rekor-
tán borítású sportpálya 
épül, a Krúdy Általános 
Iskola udvarán pedig fu-
tópálya. Az iskolák és 
óvodák leromlott állapo-
tú udvarait a szülők és 
pedagógusok bevonásá-
val, közösségi tervezés-
sel újítják meg. Korsze-
rűsítik az Óbudai Egye-
sített Bölcsődék Med-
gyessy bölcsődéjét is. 
Folytatódhat a játszóte-
rek felújítási programja 
és új játszótér is létesül 
az Ilonka utcánál. Itt a 
közeljövőben elkészül-
hetnek a kiviteli tervek, 
majd kezdődhet a kivite-
lezési árajánlatok gyűj-
tése.

Felújítás 
háziorvosi 

rendelőkben
Javulhat az egészség-

ügyi ellátás színvonala: 
megkezdődik a háziorvosi 
rendelők felújítása, esz-
közbeszerzés keretében 
pedig új röntgen berende-
zéshez juthat a Tüdőgon-
dozó. A Szent Margit Ren-
delőintézet környezetét 
rendbe hozzák, barátságo-
sabbá teszik, a Csobánka 
téri rendelőt felújítják.

Rekreációs 
fejlesztések

Az egykori bányaterü-
leten, Mészkőpark néven 
új rekreációs időtöltésre 
nyílik lehetőség az idei 
fejlesztés nyomán. A Há-

romhegyek Közhasznú 
Egyesület kezdeménye-
zését támogatva játszó-
tér, pihenő és pingpon-
gozási lehetőség előtt 
nyitnak teret, a Péter-
hegynél pedig két kutya-
futtató is épül a nagy, il-
letve kisebb testű ebek 
számára. A Fővárosi Ön-
kormányzat TÉR_KÖZ 
pályázatán az önkor-
mányzat négy pályázatot 
is benyújtott. A projek-
tek – a Holdudvar park, a 

Lékai bíboros tér, a Derű 
utcai park, illetve a Krú-
dy sétány fejlesztését cé-
lozzák – ezeket mind kö-
zösségi tervezéssel ké-
szítették elő. 

A Szépvölgyi út és az 
Árpád fejedelem útja ta-
lálkozásánál parkot ala-
kítanak ki. Már elkészült 
a koncepcióterv és az en-
gedélyes terv, mely a la-
kossági megvitatás után 
idén meg is valósulhat. 
Folytatódik a Flórián tér 

közösségi tervezése, és 
hamarosan kezdetét ve-
szi a Békásmegyeri Piac 
és Közösségi Tér kialakí-
tása a Heltai Jenő téren. 
A Mocsárosdűlőre új 
szabályozási terv készül. 

Az önkormányzat hat 
kerületrészre (Csillag-
hegy, Rómaifürdő, Reme-
tehegy, Táborhegy, Test-
vérhegy és Aranyhegy) új 
forgalomtechnikai tervet 
készített, melyet a lakos-
ság is hamarosan megis-

merhet. Idén a Mocsáros-
dűlő és a Pók utcai lakóte-
lep utcáinak forgalom-
csillapításának tervezése 
is megtörténhet.

Idén is lesz 
burgonya akció
A rászoruló óbudaiak-

nak idén is elérhető lesz a 
támogatott árú burgonya, 
és a korábbról ismert mus-
kátli akció is folytatódik. 
A Családok Átmeneti Ott-
hona épülete az elmúlt 
években nagyon lerom-
lott. Régóta várt már fel-
újításra, mely most telje-
sülhet. Ugyancsak lehető-
ség lesz a Derűs Alkony 
Gondozóház fejlesztésére.

Sport és 
közbiztonság

Az aktív életmód kedve-
lőinek örömteli hír, hogy a 
közeljövőben elkészülő 
TVE pálya mellett az új 
uszodát is birtokba vehe-
tik. A kerékpárosok által 
kedvelt Bike & Breakfast 
reggeli akció idén is folyta-
tódik. Az önkormányzat a 
kerékpározást a hivatali 

Elfogadták az idei költségvetést

Több pénz jut fejlesztésekre, 
folytatódik a közösségi tervezés

Fotók: Antal István Folytatás az 5. oldalon
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 39/2007. (VI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-Békás-
megyer Díszpolgára kitüntető cím alapításának és adomá-
nyozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adomá-
nyozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, 
vagy művészeti életében maradandót alkotott;
b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan orszá-
gos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbu-
da-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:
a)  a képviselő-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevő Testület bármely tagja;
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár;
d) bármely - a III. kerületben székhellyel rendelkező - civil szervezet.
Évente egy kitüntető cím adományozható. Kivételes okokból éven-
te további egy posztumusz kitüntető cím adományozható.
A kitüntető cím adományozására vonatkozó indítványokat az úgy-
nevezett Javaslattevő Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a 
polgármester terjeszti be a képviselő-testület ülésére.

A kitüntető cím adományozásáról a 
képviselő-testület 2017 márciusi ülé-
sén dönt. 
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári 
címet a polgármester adja át ünne-
pélyes keretek között a Kerület Nap-
ja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványté-
telre jogosultakat, éljenek a lehető-
séggel és legkésőbb 2017. március 

1-jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-Békásmegyer Díszpolgá-
rának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tar-
talmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományo-
zás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.
Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borí-
tékban, 1033 Bp., Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osz-
tály) lehet - ügyfélfogadási időben - benyújtani, vagy postai úton 
megküldeni.

 Bús Balázs
 polgármester

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozása 

flotta bővítésével, ezúttal 
elektromos biciklik be-

szerzésével népszerűsíti. A 
közbiztonságot a térfigye-

lő-rendszer további bővíté-
se hivatott erősíteni.

Szupergyors digitális szolgáltatás
A UPC Magyarország Kft. megkereste az önkor-
mányzatot, hogy a III. kerület területén szélessávú 
optikai hálózatot építene ki, melynek eredménye-
képpen szupergyors internetelérést, digitális televí-
zió és digitális telefon szolgáltatást tudna nyújtani a 
kerület lakosságának, légkábeles optikai hálózaton 
keresztül. A légvezeték-hálózat kiépítésének felté-
tele többek közt, hogy az önkormányzat a meglévő 
oszlopokon, a kerület közterületein a vonatkozó ha-
tósági engedélyeket megadja. A testület ennek 
akadályát nem látta, döntött arról, hogy tulajdonosi 
hozzájárulást ad a beruházáshoz, azzal a kitétellel, 
hogy a UPC Magyarország Kft. semmilyen kötele-
zettséget nem keletkeztet a későbbiek során sem. 
Továbbá a cég a hálózatfejlesztéssel érintett közte-
rületek igénybevételével arányos mértékben – be-
leértve a közterületek használati jogának korlátozá-
sát is – az önkormányzatnak 50 millió forint össze-
gű egyszeri kártalanítást fizet.

Bölcsődék nyári nyitvatartása
Döntött a testület az Óbudai Egyesített Bölcsődék 
nyári nyitvatartási rendjéről is. A bölcsődéket min-
den évben nyáron bezárják egy rövid időre, annak 
érdekében, hogy a kizárólag ebben az időszakban 
elvégezhető felújítási és karbantartási munkálato-
kat el tudják végezni. A szülőkkel, valamint a kerü-
leti óvodákkal történt előzetes egyeztetés alapján 
július 17-től augusztus 18-ig - 5 héten keresztül - 
zárva lesznek a bölcsődék. Ügyeletet Békásme-
gyeren, a Víziorgona utcai bölcsődékben (Víziorgo-
na utca 1., Víziorgona utca 8.) és Belső-Óbudán a 
Szél utcai bölcsődében, továbbá a Solymár utcai 
bölcsődében biztosítanak.

Újraválasztott múzeumvezető
A képviselők és az Óbudai Múzeum alkalmazotti 
közössége is egyhangúlag támogatta Népessy No-
émi kinevezését a múzeum intézményvezetői 
posztjára, akit az indoklás szerint a már ebben a 
munkakörben megszerzett tapasztalata mellett 
programja teszi alkalmassá a múzeumi vezetői fel-
adatok ellátására.

ÚJ KÖnyVTár nyílhaT. A városrész kulturális nagyrendezvényei mellett a költség-
vetés a képzőművészeti, illetve a tematikus fotókiállítások rendezésének forrását is tartal-
mazza, és lehetővé teszi az Óbudai Danubia Zenekar támogatásának növelését. Az előze-
tes tervek szerint új könyvtár nyílik az Ezüsthegy utcában

Színes kulturális élet

Fotók: Antal István
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A leendő komplexum alap-
kövét és az időkapszulát 
Tarlós István főpolgármes-
ter, Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő és 
Szőke László, a Budapest 
Gyógyfürdői- és Hévízei 
(BGYH) Zrt. vezérigazgatója 
közösen tette le. 

Újabb állomás 
a fürdőfejlesztési 

programban
A projektet bemutató 

sajtótájékoztatón (mint ar-
ról lapunk előző számában 
rövid hírben beszámol-
tunk) Tarlós István főpol-
gármester beszédében fel-
idézte, hogy a Csillaghe-
gyi Strandfürdő legelső le-
írása 1858-ból származik, 
strand formájában 1919-
1920 körül alakították ki. 
A strand kedvelői közt sok 
hírességet tartottak szá-
mon. Hangsúlyozta, hogy 
véleménye szerint az alap-
kőletétellel újabb jelentős 
állomásához érkezett a fő-
város fürdőfejlesztési prog-
ramja. Ennek köszönhető-
en Budapest egy újabb, 
egész évben nyitva tartó 

fürdőegységgel gazdago-
dik. A főváros és a BGYH 
vezetésének nem titkolt 
célja, hogy megőrizze és 
folyamatosan továbbfej-
lessze Budapest gyógy-
fürdőit és strandjait. A be-
ruházás során Budapest 
egy újabb, egész évben 

nyitva tartó fürdőegység-
gel gazdagodik. 

A most bejelentett szol-
gáltatásbővítő beruházás 
célja kettős: a tervezett 
épület egyrészt a lakosság 
színvonalasabb kiszolgá-
lását kívánja szolgálni 
wellness részleggel, szau-

na-világgal, gyermekpa-
radicsommal, valamint ét-
teremmel, másrészt ott-
hont nyújt a sportolóknak, 
elsősorban az utánpótlás-
nevelésnek. Utóbbiban je-
lentős szerepet vállal a 
Gyepes család – tette hoz-
zá a főpolgármester, aki 

köszönetét fejezte ki Bús 
Balázs polgármesternek, 
amiért kezdettől kiállt a 
Csillaghegyi Strandfürdő 
ügye mellett.

7000 négyzet-
méternyi élmény

Szőke László a beruhá-
zás részleteit ismertette, 
mely szerint a fejlesztés 
során 7 szinten, 7 ezer 
négyzetméteren valósul 
meg a komplexum. Ek-
kora fürdőterületet építe-
nek be, 11 medence lesz, 
úgy, hogy a strand 3 sza-
badtéri medencéje is 
megmarad. A fürdő 
egyik éke lesz egy Bar-
csay Jenő által készített 
mozaik, amelyet hama-
rosan a lebontandó régi 
újpesti fürdőből hoznak 
át. A munkálatok tervek 
szerint 15 hónapig tarta-
nak. A komplexum 2018 
tavaszán nyithatja meg 
kapuit a fürdővendégek 
előtt.  Szeberényi Csilla

Indulhat a Csillaghegyi Strandfürdő beruházás

Valódi vízibirodalom épül

Az új épületszárnyban helyezik el a sportolást és a közönségforgalmat szolgáló funkciókat, míg a szabad-
idő eltöltésére, a pihenésre a meglévő, korszerűsített épületrészeket teszik alkalmassá. A sportolni vágyó-
kat és úszásoktatásra jelentkezőket egy 25x33 méteres, két irányban „kötelezhető” versenymedence és 
egy 10x12 méteres tanmedence várja. A versenymedence alkalmas lesz kisszámú nézőközönség befoga-
dása mellett úszóversenyek és vízilabda mérkőzések lebonyolítására is. A részlegben 32, 36 és 38 Celsi-
us-fokú élményelemekkel ellátott wellness medence várja a pihenni vágyókat. Ezen a szinten pihenő terü-
leteket és masszázshelyiségeket alakítanak ki. A Gyermekparadicsom területén a vizes játszóházhoz kap-
csolódóan egy megőrző-foglalkoztató kuckó, pelenkázó kialakítását tervezik. A szauna-világban helyet 
kap aroma- és ördög-szauna, gőzkamra, nagyméretű panorámás finn szauna, hideg- és meleg vizes me-
rülő medencével. A panorámás külső teraszon 36 Celsius-fokos élménymedencét terveznek építeni.

Fejlesztések
a Szigeten

Saját költségen jelentős 
fejlesztéseket hajthat 
végre a Hajógyári-szi-
geten a Sziget Kft., mi-
után öt évre szóló közte-
rület-használati megál-
lapodást kötött a Fővá-
rosi Önkormányzattal, a 
Sziget Fesztivál és a 
Gyerek Sziget tervezhe-
tőbb megvalósítása ér-
dekében. A 2021-ig szó-
ló megállapodást január 
végi ülésén hagyta jóvá 
a Fővárosi Közgyűlés. A 
Sziget Kft.-nek a megje-
lölt közterületek megha-
tározott időszakos hasz-
nálatáért évente 80 mil-
lió forint plusz áfát kell fi-
zetnie. A társaság saját 
költségen fejlesztési fel-
adatokat kíván megva-
lósítani az ötéves idő-
szak alatt, melyek be-
csült költsége mintegy 
171,6 millió forint. Ezzel 
nemcsak a fesztiválo-
zóknak, hanem minden 
parklátogatónak ked-
veznek majd.            (sz)

Fotó: Benkő Vivien Cher

A strandfürdő új épületeinek látványterve
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Segítségre szorul a mindennapi feladatok ellátá-
sában, gyógyszer kiváltásában, tisztálkodásban? 
Vegye igénybe a Házi Segítségnyújtó Szolgálatot!

Az önkormányzat fenn tartásában működő 
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 

Házi Segítségnyújtó Szolgálatának célja, hogy 
az otthonukban élő nyugdíjas embereknek 
könnyebbé, tartalmasabbá tegye a mindennap-
jait. Azoknak az Óbudán élő idős embereknek 
segítenek, akik önmaguk ellátására saját erőből 
már csak részben képesek, egyedül élnek, más-
tól nem számíthatnak támogatásra.

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat biztosítja 
az alapvető gondozási, ápolási feladatokat, az 
önálló életvitel fenntartását, az igénybe vevő 
és lakókörnyezete higiénés körülményeinek 

megtartását. A bejelentés után a szociális 
szakemberek felmérik a gondozási szükség-
letet, melynek figyelembevételével személyre 
szóló gondozást nyújtanak maximum napi 
négy órában.

A fokozott ellátást igénylők számára na-
ponta többször tudnak házi segítségnyújtást 
biztosítani. A szolgáltatás térítési díj köteles, 
de a havonta fizetendő térítési díj az igénybe 
vevő jövedelmi viszonyaihoz igazodik.

A megbízható, szak-
képzett gondozók az 
ügyintézéstől a testi higi-
énia biztosításáig sokféle 
olyan feladatot ellátnak, 
melyet a családtagok 
nem tudnak biztosítani.

Házi segítségnyújtás az otthonukban élő nyugdíjasoknak 

Igénybejelentés és információ
I. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat Belső-
Óbudán: Kiskorona utca 3., tel.: 244-8106.
II. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat Békás-
megyeren: Őszike utca 8., tel.: 367-1522.
III. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat Ka-
szásdűlőn, Rómaifürdőn: Harang utca 1., 
tel.: 240-0730.

GoNDoSKoDáS • SZAKÉrTELEM • MEGBíZHATÓSáG • ÖNKorMáNyZATI GArANCIáVAL

A Nemzeti Egészségbiztosí-
tási Alapkezelő befogadta a 
Szent Margit Kórház több-
letkapacitásra benyújtott 
igényét, így hamarosan 
Óbudán is elérhetővé válhat 
az egyik legkorszerűbb ra-
diológiai eljárással végzett 
vizsgálat.

Napjainkra a mágne-
ses rezonanciás kép-

alkotás-diagnosztika az 
orvostudomány olyan 
speciális eszközévé vált, 
amely segíti az orvost a 
diagnózis felállításában és 
a terápia meghatározásá-
ban. Az MR-vizsgálat je-
lenleg az egyik legkorsze-
rűbb radiológiai eljárás. 
Az MRI a mágneses rezo-
nanciás képalkotás rövidí-
tése. Ez az eljárás nem 
röntgensugarat használ a 

képalkotáshoz, hanem a 
mágneses teret, ezáltal 
nem éri a beteget káros 
sugárzás. Az MR-vizsgá-
lat a szervezet folyadékte-

reinek mágneses térben 
történő megváltozott vi-
selkedésén alapszik, tes-
tünk természetes mágne-
ses tényezőit felhasznál-

va, hatalmas külső mág-
nes segítségével. Mivel az 
emberi test mintegy két-
harmada víz, így kiválóan 
alkalmazható diagnoszti-

kájában az MR. Testünk-
ben a betegségek eltérést 
okoznak a szövetek és sej-
tek víztartalmában, így 
válnak láthatóvá.

A kórház kiemelkedő 
szerepet tölt be az onko-
lógiai betegségek feltárá-
sában, kezelésében, így a 
hamarosan elérhetővé 
váló diagnosztikai mód-
szer nagy segítség lesz a 
hatékonyabb és gyorsabb 
diagnózis felállításában.

A Szent Margit Kór-
házban későbbi kialakí-
tásra kerülő MRI-diag-
nosztikáról, a várható in-
dulásról és a részletekről 
folyamatosan tájékoztat-
juk a lakosságot.

(További részletek a 
Nemzeti Egészségbizto-
sítási Alapkezelő hon-
lapján olvashatók.)

MRI diagnosztikai központ nyílhat a Margit kórházban

Munkatársakat keres a Szent Margit Rendelőintézet 
a következő pozíciókba keres munkatársakat a Szent Margit rendelőin-
tézet nonprofit Kft.: szemész, bőrgyógyász, fül-orr-gégész, ortopéd 
szakorvos, valamint iskolaorvos álláshelyekre. Mindegyik esetben a 
munkakörbe tartozó lényeges feladatok a szakorvosi feladatok ellátása a 
munkaköri leírás alapján. a foglalkoztatás jellege: határozatlan időre szóló 
alkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben, vagy közreműködői szerződés 
alapján. • a munkavégzés helye: III. Vörösvári út 88-96. • a munkakör be-
tölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnali. * Bérezés és jutta-
tások: megegyezés szerint * Elvárások, pályázati feltételek, benyújtandó 
iratok, igazolások: diploma, szakvizsga; működési engedély, orvosi alkal-
massági igazolás. Az iskolaorvosi munkakörben feltétel a felsoroltak mellett a 
csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga. a jelentkezés (pályázat be-
nyújtásának) határideje: folyamatos. a jelentkezés (pályázat benyújtásá-
nak) módja: postai úton, a pályázatnak a Szent Margit rendelőintézet Nonpro-
fit Kft. címére történő megküldésével (1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati munkakör megnevezését! Elektroni-
kus úton az orvosszakmai vezető részére a titkarsag@obudairendelok.hu e-
mail címen keresztül. a pályázat elbírálásának határideje: a beérkezést kö-
vetően folyamatos.                    Szent Margit rendelőintézet nonprofit Kft.

Ajánlja fel adója 1 százalékát 
a kerületi mentőalapítvány javára!
Óbuda-Békásmegyer Mentőalapítványának veze-
tői kérik, hogy a városrészben élő lakosok az adó-
bevalláskor is gondoljanak a szervezetre, és élje-
nek a lehetőséggel, hogy segítik a szervezetet! A 
közhasznú alapítvány céljának megfelelően igyek-
szik sikerrel javítani a III. kerület sürgősségi beteg-
ellátásán. 
Amennyiben segíteni szeretne, az adóbevallásban 
a kedvezményezett neve sorba írja be: Óbuda-Bé-
kásmegyer Mentőalapítvány! A kedvezménye-
zett adószáma:18081864-1-41. Az erre vonatkozó 
részt a vonal mentén vágja le és helyezze be a NAV 
által küldött borítékba! A nyilatkozata akkor érvé-
nyes, ha: a borítékra kívülről ráírja nevét, lakcímét, 
adóazonosító jelét. 
Döntését és támogatását köszönjük!

Óbuda-Békásmegyer 
Mentőalapítvány Kuratóriuma

Fotó: Antal István
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Új szolgáltatásként kívánja bevezetni a Szent 
Margit rendelőintézet, hogy elő jegy zés alap-
ján, előre meghatározott időpontban lehessen 
laborvizsgálatra érkezni, illetve felhő alapú in-
formatikai szolgáltatás is indul a laborleletek 
hozzáférése érdekében.
Érdemes tudni! A sürgősségi és kivételt képe-
ző eseteket (kisgyermek, várandós) továbbra is 
soron kívül fogadják, illetve a vércukorterhelé-
ses vizsgálatra vagy fizetős szolgáltatásra érke-
zők MINDEN esetben kérjenek előjegyzési idő-
pontot. A laborszolgáltatáshoz a mintavételezés 
a jövőben is a Vörösvári úti és a Csobánka téri 
rendelőintézetekben, valamint a tevékenységet 
felvállaló háziorvosi rendelőkben történik.

laboratóriumi vizsgálatok kérése 
– az előjegyzés rendszere

Teljesen új szolgáltatásként kerül bevezetésre, hogy 
a laboratóriumi vizsgálatokra is előjegyzés alapján, 
előre meghatározott időpontban lehet érkezni. En-
nek érdekében egy call center szolgáltatást (telefon-
hívással történő időpontkérés) is beindítanak.
A tervek szerint a jövőben egy felhő alapú infor-
matikai szolgáltatás is elindul, melynek segítsé-
gével – megfelelő regisztrációt követően – már 
a háziorvosok, sőt, beutaló birtokában maguk a 
páciensek is foglalhatnak az interneten keresz-
tül közvetlenül időpontot. Ehhez minden eset-
ben szükséges, hogy a páciens adatai (szemé-
lyes adatok) előzetesen regisztrálva és validálva 
legyenek a rendszerben. További tájékoztatás  er-
ről a rendszer beindításakor várható.

FOnTOS!
A call centeren keresztüli (telefonhívásos) idő-
pont foglaláshoz semmilyen regisztráció nem 
szükséges. Beutaló nélkül csak fizetős labor-
szolgáltatás vehető igénybe. A rendszerre való 
teljes átállás várhatóan 2017 őszén valósul meg. 
Addig párhuzamosan (előjegyzéssel és előjegy-
zés nélkül is) fogadják a pácienseket.

laboratóriumi eredmények kiadása, 
az információ közlése

hogyan juthat hozzá a leletéhez?
SZEMÉlyESEn az alábbi időpontokban:
12.30-14.00 óra között: a vérvételi laboratóri-
umban (Csobánka tér, Vörösvári út).
14.00-20.00 óra között: a Vörösvári úti rendelő-
intézet betegfelvételi pultjánál.
E-MaIlEn
A páciens kérésére, e-mail-ben is megkaphat-
ja  leletét. A beteg személyes adatainak védel-
mében a vizsgálati eredményeket tartalmazó 
e-mailt csak jelszó megadását követően lehet 
megnyitni. A jelszó beállítása a vérvételi adat-
rögzítés során történik meg.
háZIOrVOSnál
Amennyiben a beteget háziorvosa küldte vizsgá-
latra vagy a háziorvosánál történt a vérvétel, le-
letét a háziorvosi rendelőben is elkérheti.
SZaKrEnDElÉSEn
Amennyiben a Szent Margit rendelőintézet 
szakorvosa küldte laboratóriumi vizsgálatra, le-
letét a szakrendelésen is elkérheti.
Kivételt képeznek ez alól a mikrobiológiai (te-
nyésztéses) vizsgálatok eredményei, melyek 

vizsgálattól függően a küldő orvosnál kérhető-
ek el, vagy személyesen a vérvételi laboratóri-
umban vehetőek át (Csobánka tér, Vörösvári út).
lElETarChíVUMBan
A felhő alapú szolgáltatás bevezetését követően 
a validálás után egy úgynevezett LELETArCHí-
VUMBA kerülnek elektronikusan feltöltésre az 
eredmények, ahonnan lehetőség lesz interne-
ten keresztül megtekinteni, lekérni és kinyomtat-
ni a leleteket. A validált eredmények tárolódnak 
az archívumban. A beutaló orvos csak az általa 
küldött kérés eredményéhez fér hozzá. A leletar-
chívumban azonban valamennyi, korábbi  vizs-
gálati eredményhez hozzá lehet férni.
Célunk, hogy a megújított rendszerrel a ma el-
érhető technikai lehetőségeket felhasználva tud-
junk minőségi szolgáltatást nyújtani a betegeink-
nek és kollégáinknak egyaránt.
A változásokról folyamatosan tájékoztatják a la-
kosságot. A szolgáltatásokkal kapcsolatban kér-
dés, észrevétel esetén a titkarsag@obudairen-
delok.hu, vagy a sajto@sztmargit.hu e-mail cí-
men lehet érdeklődni.

Tájékoztatás a kerületi laborszolgáltatásról

A Rákellenes Küzdelem Világnapjá-
hoz kötődően a Béres Alapítvány 50 
millió forint értékű Béres Cseppet 
adományozott a daganatos betegek 
gyógyulásának támogatására. Az 
adományt Béres Klára, a Béres Ala-
pítvány elnöke Prof. Dr. Kásler Mik-
lósnak, az Országos Onkológiai In-
tézet főigazgató főorvosának, vala-
mint az ország legjelentősebb da-
ganatos betegeket tömörítő szerve-
zetek vezetőinek adta át az Orszá-
gos Onkológiai Intézetben rende-
zett találkozón február 2-án.

A z óbudai székhelyű Béres 
Alapítvány széleskörű tár-

sadalmi tevékenységének egyik 
legfontosabb alappillére az 
egészség védelméért való mun-
kálkodás, az emberek egészség-
tudatosságának fejlesztése, a 

betegségmegelőzés lehetőségei-
nek feltárása, a betegek gyó-
gyulásának elősegítése. Ebben 
a munkájukban kiemelkedő 
szerepet kap a daganatos bete-
gek támogatása. A Rákellenes 
Küzdelem Világnapja figyelem-
felkeltő keretet jelent a kór le-
küzdésének lehetőségeit kereső 
összefogásra, a betegek lelki és 
testi támogatására. A Béres 
Alapítvány sokéves tapasztala-
ta szerint e súlyos betegségben 
szenvedőknek hathatós segítsé-
get jelent a rájuk figyelő szere-
tet, az együttérzés, és a gyógy-
szeres immunerősítés lehetősé-
ge. E meggyőződésből juttatják 
el évről évre Béres Csepp ado-

mányukat a rászorulóknak, or-
vosok és a betegeket tömörítő 

országos szervezetek segítségé-
vel.                                        Sz.

Béres Csepp adományba

Fotó: Antal István
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Változatlan minőségben, de 
újabb három helyen fo-
gyaszthatnak ingyen regge-
lit, továbbá az októberig tar-
tó eseményhez kapcsolódó-
an sorsoláson is részt ve-
hetnek a kerékpáron érke-
zők. Február 24-én, a sze-
zonindító alkalommal a ke-
rület összes Bike & Break-
fast Pontja egyszerre kínál 
kávét, friss pékárut és gyü-
mölcslevet.

Közeledik a kerékpá-
ros szezon. Indul a 

Bike & Breakfast. Feb-
ruárban új lendülettel 
pattanhatunk nyeregbe, 
hiszen rögtön az első al-
kalommal egyszerre hét 
helyszínen várják ingye-
nes reggelivel a bringá-
sokat Óbudán.

A tavaly útnak indult 
népszerű Bike & Break-
fast igaz sikertörténetnek 
számít a III. kerületi bi-
ciklis életben. Az Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata által támogatott 
és az Esernyős Nonprofit 
Kft. által szervezett prog-
ramsorozat célja, hogy a 
kerekezés előnyeit hang-
súlyozva kedves gesztus-
sal – kávéval, gyümölcs-
lével és péksüteménnyel – 
díjazza azokat, akik ezt a 
közlekedési formát vá-
lasztják és ösztönözze 
azokat, akik még nem 
próbálták. A sorozat 
2017-ben folytatódik.

Az akció sikerét jól mu-
tatja, hogy további három 
helyszín csatlakozott a 
kezdeményezéshez, így 
idén már összesen hét ke-
rékpáros reggeliző hellyel 
találkozhatunk Óbudán. 

A tavalyi résztvevők – 
az Esernyős, a This is 
Melbourne too, a Roz-
maring Kertvendéglő és 
a Cziniel Cukrászda – 
mellé ebben az évben a 
Csillaghegyi Megálló, 
Araamu Cafe és az I Lo-
ve Kex Cukrászda is fel-
került a Bike & Break fast 
térképére.

A nyitó alkalommal, 
február 24-én 7 és 9 óra 
között párhuzamosan 
mind a hét helyszínen 
várják ingyenes reggeli-
vel a kétkeréken érkező-
ket. Márciustól október 
végéig minden hónap 
utolsó péntekén egy-
szerre három helyszínen 
folynak majd a bringás-
reggelik. Az Esernyős 
idén is állandó szereplője 
a sorozatnak. A szeptem-
beri mobilitási hét külö-
nösen nagy eseménynek 
ígérkezik, hiszen ekkor 
hét napon keresztül min-
den reggel más-más 
helyszínen adnak ingyen 
frissítőket.

Ráadásul a legkitar-
tóbb résztvevők idén ér-
tékes nyereményeket 
zse belhetnek be. A 
Bike & Breakfast Pon-
tokon elérhető füzete-
ket 8 különböző alka-
lommal érvényesítő 
bringások között egyedi 
mintájú futártáskák és 
egyéb kerékpáros ki-
egészítők kerülnek ki-
sorsolásra.

Keresse a soron követke-
ző időpontokat és helyszí-
neket a Bike & Breakfast 
Pontokon, az Óbuda újság 
aktuális lapszámában és a 
Facebookon!

Ingyenes bringásreggelik hét helyszínen



Óbudai sziréna

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

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Füstölt a HÉV a Batthyányn
Kétszáz embert kellett kimenekíte-
nie a biztonsági szolgálat emberei-
nek, miután füstölt a szentendrei 
HÉV egyik szerelvénye január 24-én 
este a Batthyány téri állomáson. 
Szerencsére nem sérült meg senki. 
A helyszínre nagy erőkkel érkeztek 
ki a főváros hivatásos tűzoltói, akik 
áramtalanították, majd átvizsgálták a 
szerelvényt. A Katasztrófavédelem 
elsődleges információi szerint a füs-
tölést a fékrendszer túlmelegedése 
okozta. A H5-ös HÉV forgalma egy 
órán keresztül szünetelt, de még es-
te újraindult.

Gázolajat csapoltak 
a parkolóban

A rendőrök elfogták azt a férfit és két 
női társát, akik egy Boglár utcában 
parkoló autóból üzemanyagot loptak 
január 29-én hajnalban. A 31 éves S. 
Béla és két társa egy műanyag csővel 
és egy kannával lecsapolták a békás-
megyeri parkolóban álló autó gázolaj 
tartályát, majd a saját kocsijukkal el-
hajtottak. Az óbudai rendőrök felfi-
gyeltek az autójukra, és a Bálint 
György utcában igazoltatták a benne 
ülőket. A gépkocsi átvizsgálásakor a 
csomagtartóban találtak négy mű-
anyag kannát és az üzemanyag véte-
lezésére alkalmas műanyagcsövet. A 
gyanúsítottakat kihallgatták a rendőr-
kapitányságon. A nyomozók kiderítet-
ték, hogy a férfi január 13-a és 16-a 
között további négy autó üzemanyag-
tartályát csapolta le a Hímző utcában. 

Nem vadászat, határvédelem!
Az országos rendőr-főkapitányság 
pályázatot hirdet a Készenléti rend-
őrség Határvadász Bevetési osztá-
lyainak állományába járőrtárs beosz-
tás betöltésére. A pályázatra cselek-
vőképes, 18. életévüket betöltött, a fel-
vételi követelményeknek megfelelő 
magyar állampolgárok jelentkezését 
várják. A felvételt nyert pályázók 6 hó-
napos időtartamú moduláris képzés-
ben vesznek részt, melyet követően – 
sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs 
rész-szakképesítést (oKJ 51 861 03) 
szereznek. A résztvevők a képzés el-
ső két hónapjában munkaviszonyban 
állnak, majd a második hónap végén 
– sikeres modulzáró vizsga letétele 
esetén – a Készenléti rendőrség hi-
vatásos állományában 12 hónap pró-
baidő kikötésével kinevezhetők. 
(Részletek a police.hu oldalon.) 

Összeütközött négy személyautó és egy 
menetrend szerint közlekedő autóbusz a 
Szentendrei úton, a Bogdáni út közelé-
ben január 27-én este. Az egyik autóban 
egy ember súlyosan megsérült, majd a 
kórházban életét vesztette.

A Mozaik utcai felüljáró előtt egy 
Szentendre irányába haladó 

Renault sofőrje elvesztette uralmát a 
jármű fölött és áttért a szembejövő 
oldalra, ahol három autónak és egy 
menetrendszerinti autóbusznak is nekicsapó-
dott. Akkora volt az ütközés ereje, hogy a Re-
naultból kiszakadt a motor és a benne ülő em-
ber több tíz métert repült. A 11-es utat Szent-
endre irányába lezárták, Budapest felé pedig 

egy sávon haladhatott a forgalom. Késő este 
fejeződött be a helyszínelés és a műszaki men-
tés. A Renault vezető 35 éves férfi meghalt a 
kórházban. Információnk szerint életben ma-
radhatott volna, ha beköti a biztonsági övet.

Tömegkarambol a Szentendrei úton

Az önkormányzat, illetve a pol-
gármesteri hivatal nevében pró-
bálnak időseket félrevezetni a 
csalók. Kérjük, legyenek körülte-
kintőek mielőtt idegent engednek 
a lakásukba vagy értéket adnak át 
valakinek!

Tisztelt 
óbudai lakosok!

Felhívjuk szíves figyelmü-
ket, hogy a III. kerületben te-
vékenykedő csalók az önkor-
mányzat, illetve a polgármes-
teri hivatal nevével próbálnak 
visszaélni.

Lakossági bejelentés alap-
ján értesültünk arról, hogy a 
polgármesteri hivatal által 
küldött csomag térítés ellené-
ben való átvételével kerestek 
meg egy idős embert. Tájé-
koztatjuk önöket, hogy az ön-
kormányzat sem ingyenesen, 
sem térítés ellenében átvehe-
tő csomag kiszállítására nem 
adott megbízást senkinek.

Egy másik bejelentés alap-
ján arról értesültünk, hogy az 
önkormányzatra hivatkozva 
ablakcsere és homlokzat fel-
újítás indokával próbálnak 
idős emberek lakásába bejut-
ni. Társasházi, lakásszövetke-
zeti korszerűsítésekhez pályá-
zatot kell benyújtani az ön-
kormányzathoz, ez minden 
esetben a társasház, illetve a 

lakásszövetkezet képviselőjén 
keresztül történik, akik így 
felvilágosítást tudnak adni 
arról, van-e folyamatban kor-
szerűsítés.

Felhívjuk a kerületben élő 
idős, illetve egyedülálló em-
berek figyelmét, hogy külö-

nösen körültekintő módon 
járjanak el, mielőtt idegent 
beengednek a lakásukba, 
pénzt vagy értéket adnak át, 
illetve akkor is, ha személyes 
adataikat (lakcímüket, szüle-
tési idejüket stb.) kérik isme-
retlenek!

Csalók próbálják megtéveszteni az időseket

Állítólagos nyertesek
Úgy tűnik, végeláthatatlan a trükkös csalók palettája. A legújabb 
húzásuk az, hogy felhívják az embert valamelyik ismert áruház-
lánc nevében, és azt állítják, hogy nyert az illető, kisorsolták a te-
lefonszámát. A csalók arra buzdítják a potenciális áldozatot, hogy 
egy ATM-nél mobiltelefon-feltöltéseket végezzen a megadott 
számokra. A gyanútlan „nyertesek” a több százezer vagy akár 
milliós összeg reményében ezt gyakran meg is teszik, az ígért 
nyereményt persze nem kapják meg. A rendőrség ezért arra hív-
ja fel a lakosság figyelmét, ha bárki a fent leírtakkal próbálkozna, 
senki ne utaljon pénzt és ne töltsön fel telefont! Ne adja ki szemé-
lyes – többek közt bankkártyás – adatait, lakcímét telefonon ke-
resztül! Hívja vissza a céget, aminek a nevében keresték! Akit 
ilyen trükkel próbálnak megtéveszteni, hívja a 107-es, a 112-es, 
vagy a 06-80-555-111-es telefonszámot és tegyen bejelentést!
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2017 legjei
Tengelic, vadalma, nagy szarvasbogár, harcsa, 
mocsári béka, mogyorós pele, tölcsérgomba és 
hóvirág hívja fel a figyelmet egyebek mellett 
2017-ben a természet szépségeire, a biológiai sok-
féleségre, annak védelmére. a vadvilág állománya 
világszerte visszaszorulóban van – aktív védelmü-
kért bárki tehet –, képviselőit többnyire a lakosság 
szavazatai alapján választják ki minden évben.

A nagy szarvasbogár 2017 rovara
A rövid életű 
nagy szarvasbo-
gárnál a hím és a 
nőstény megjele-
nése látványosan 
eltér egymástól. 
A jól fejlett hím 
szarvasbogarat 
semmilyen más 
magyarországi bogárral nem lehet összetéveszteni 
hatalmasra nőtt, agancsszerű rágója miatt. Magyar-
országon a hegy- és dombvidékek tölgyeseiben min-
denütt, de fáslegelőkön, parkokban, arborétumokban 
is előfordul. A lárvák fejlődési ideje 4 - 5 év, a kifejlett 
hímek viszont csak 4–5 hétig élnek, a párosodás után 
elpusztulnak. A nőstények több nappal, néha néhány 
héttel is túlélik a hímeket. A szarvasbogárfélék csa-
ládjának 1300 faja közül Európában 14 fordul elő, Kö-
zép-Európában 7, Magyarországon 6 faj él.

A mogyorós pele az év emlőse 
Ez a feltűnően 
nagy, fekete sze-
mű, aprócska 
rágcsáló Ma-
gyarországon vi-
szonylag gyako-
ri. Az alig 10 cen-
timéternyi, 15-25 
gramm súlyú, vö-
röses, szürkéssárga bundájú mogyorós pele man-
csa párnázott, hogy az ágakon futva jól meg tudjon 
kapaszkodni. Nagy szeme éjszakai életmódjára utal. 
A mogyorós pele október vége felé téli álomba merül 
egészen áprilisig. Az alföldektől a fahatárig terjedő 
erdők lakója. Cserjésekben és parkokban ugyan-
csak előfordul. Tápláléka magvak, rügyek, bogyók 
és fák gyümölcsei; de kora tavasszal rovarokat és 
azok lárváit is elfogyasztja. Körülbelül 4 évig él, de a 
fiatalok közel 70 százaléka elpusztul. Létszámcsök-
kenésének fő oka élőhelyeinek megszüntetése, téli 
álmuk megzavarása, a téli hőmérséklet-ingadozá-
sok. Sajnos jelentős számban válnak macska, róka, 
vaddisznó áldozatává. (Folytatjuk)

Csőtörés a Solymár utcában

Kinek a feladata 
a hó- és 

jégmentesítés? 
A főváros köztisztasági 

rendelete szabályozza 
/48/1994. (VIII. 1.) Főv. 
Kgy./, a főváros köztiszta-
ságáról a síkosságmente-
sítési feladatokat. A téli 
időszakban az FKF (Fő-
városi Közterület-fenntar-
tó Nonproft) Zrt. feladata 
Budapest szilárd burkola-
tú útjainak, közjárdáinak, 
közlépcsőinek hóeltakarí-
tása és síkosságmentesíté-
se, a balesetmentes közle-
kedés feltételeinek bizto-
sítása. A busz- és villa-
mosmegállók területén a 
jégmentesítést a BKV Zrt. 
alvállalkozói végzik. A 
kerületi kezelésben lévő 
tereken, sétányokon átve-
zető gyalogutak tisztításá-
ról az önkormányzatok 
gondoskodnak, de valójá-
ban ez jóval kevesebb 
közterületet jelent, mint 
hinnénk. Az ingatlanok 
előtti járdák takarítása, 
síkosságmentesítése az 
ingatlanok tulajdonosai-
nak, üzemeltetőinek a 
kötelessége.

A vonatkozó fővárosi 
rendelet helyenként va-

lós helyzetben való al-
kalmazása nehézkes, an-
nak megítélésében, hogy 
hol az a határ, ameddig 
a közterületeket takarí-
tania kell az egyes in-
tézményeknek, ingat-
lant u lajdonosok nak , 
nem ad mindig egyér-
telmű irány mutatást. A 
hó-, jég-, síkosságmen-
tesítés és az ingatlanok 
előtti takarítással kap-
csolatban pedig nincs va-
lódi szankcionálási lehe-
tősége az önkormányzat-
nak. Amit tehet: a posta-
ládákba figyelemfelhívó 
plakátokat helyeznek. Az 
nem jelenthet általános 
megoldást, hogy a hely-
hatóság minden egyes 
érintettnek felszólító le-
velet küldjön arról: a tu-
lajdonos takarítson az in-
gatlana előtti közterüle-
ten. Amellett, hogy igen 
nagy költséggel és admi-
nisztrációval jár az effé-
le intézkedés, nagy va-
lószínűséggel fölösleges 
pénzkidobást, energiapa-
zarlást jelent. Az értesí-
tések küldése, illetve a 
felszólításokban foglal-
tak teljesítése napokat 
vesz igénybe, ez idő alatt 

akár el is olvadhat a hó, 
a jég. Különösen indokolt 
esetben, egyedi elbírá-
lás alapján és jobb híján, 
küldenek felszólítást an-
nak a magánszemélynek 
vagy cégnek, ahol szem-
mel láthatóan huzamo-
sabb ideje nem tesznek 
meg mindent a balesetek 
megelőzése és az adott 
járdaszakasz közleked-
hetővé tétele érdekében. 

Közösen többet 
el lehetne érni
Nagyszüleink idejében 

nem volt kérdés, hogy a sa-
ját háza előtt mindenki jár-
hatóvá teszi az utat, de leg-
alábbis a járdát. Ezt a „ha-
gyományt” szerencsére a 
lakóközösségek, családi 
házas övezetben élők több-
sége követi. Jól látható, 
hogy a városrészben élők 
mind több esetben hajlan-
dóak az együtt gondolko-
dásra: ennek legjobb pél-
dája a közösségi tervezés, 
melyhez időről időre egyre 
többen csatlakoznak. A he-
lyi kulturális eseményeket, 
civil napokat, sportrendez-
vényeket nagy érdeklődés 
övezi, tömegeket mozgat 
meg. Előfordulhatnak 
azonban a megszokottól 
eltérő helyzetek, mint a 
mostani, elhúzódó zor-
dabb időjárás. Szabályok-
kal nem lehet mindent 
megoldani. Egy kis közös-
ségi gondolkodással, egy-
mást segítve ezen a téren is 
„hóhegyeket” lehetne 
megmozgatni. 

Nem lehet mindenkit felszólítani a hó eltakarítására 

Összefogás 
lehet a megoldás

Régen volt ilyen hosszan, kitartóan hideg tél, mint most. 
Láthatóan mindenki picit elszokott ettől a helyzettől. Az 
utak, járdák sok helyütt havasak, jegesek. Az átmeneti ol-
vadás tovább nehezítette a gyalogos közlekedést. Egyelőre 
úgy tűnik, marad a hideg időjárás. Rendeletekkel csak egy 
bizonyos pontig lehet befolyásolni, hogy járhatóak legye-
nek a közterületek. Ennél már picit többre van szükség: kö-
zösségi gondolkodásra.

Összeállította Szeberényi Csilla

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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A Békéscsabán januárban 
rendezett Országos Szóló-
táncfesztiválon az Óbudán 
működő Kincső Néptánc-
együttes táncosa és tanára, 
Mosóczi István megkapta 
harmadik Aranysarkantyú-
ját, amivel Örökös Arany-
sarkantyús Táncos lett. Ez a 
kitüntető cím a táncosok 
számára elérhető legna-
gyobb elismerés. Ennek al-
kalmából Mosóczi Istvánt a 
versenyről és általában a 
néptáncról kérdeztük.

A Békéscsabán janu-
ár közepén tartott 

Országos Szólótáncfesz-
tiválon harmadszor sze-
rezte meg az Aranysar-
kantyús Táncos elisme-
rést, amihez gratulá-
lunk. Hogy sikerült ez a 
fesztivál és milyen me-
zőnyben tudta ezt az 
eredményt elérni?

- Az Országos Szóló-
táncfesztivált kétévente 
rendezik, amelyre min-
dig nagyon jó hangulat 
jellemző, hiszen ide a 
néptáncos szakma zöme 
eljön. Ez úgy jön létre, 
hogy májusban kiírják a 
fesztivál kötelező táncait, 
hogy legyen idő beleásni 
magunkat a kijelölt anya-
gokba. A férfi szóló kate-
góriában most az egyik 
táncanyag a széki sűrű és 
ritka tempó, a másik pe-
dig nyugati palóc ver-
bunk volt. Ezeket adtuk 

elő az első napon, majd 
másnap pedig a szabadon 
választott táncok előadá-
sára került sor. Ez utóbbi 
nekem szilágysági – hal-
mosdi – román tánc volt. 
A fesztiválon leginkább 
az a fárasztó, hogy a ren-
geteg produkció miatt 
nagyon sokat kell vára-
kozni, így a sok holtidő 
miatt lelkiekben nehéz 
volt az előadásra felpör-
getnie magát az ember-

nek. A fesztivál hangula-
ta azonban jó volt, ami-
hez hozzájárultak az esti 
táncházak is. 

- A többiek milyenek 
voltak?

- Akik ide a döntőbe 
bejutnak, azok a szak-
mában vagy elismert 
táncosok, táncpedagó-
gusok, vagy feltörekvő 
tehetségek, ami garantál-
ja a verseny magas szín-
vonalát.

- Milyen a felkészülés 
egy ilyen versenyre?

- A májusban meghir-
detett kötelező táncok 
kiírásától számítva mint-
egy fél év van a felkészü-
lésre, hiszen december-
ben történik az előzsűri-
zés. Akinek már van egy 
Aranysarkantyúja vagy 
Aranygyöngye, annak 
nem kell mennie előzsű-
rizésre, hanem automati-
kusan a döntőbe jut. A 
szabadon választott tán-
cok esetében pedig álta-
lában olyan produkciót 
visz az ember a feszti-
válra, amelyet már rég-
óta gyakorol, amely a 
vérében van. Nem csu-
pán lemásolni kell a tán-
cot, hanem az egyéni 
megformálásra töreked-
ni. Szerintem ha humort, 
érzékenységet visz a tán-
cos a produkciójába, az 
feltűnik a szakmai és a 
laikus közönségnek is. 

- A harmadszori elis-
merés azt jelenti, hogy 
Örökös Aranysarkan-
tyús Táncos lett. Mivel 
jár ez?

- Ennek igazából esz-
mei értéke van. Pénzju-
talomban nem egy kima-
gasló díj, de nem is ezért 
megy oda az ember, ha-
nem a szakmában való 
megmérettetésért, a nép-
táncos közösség elisme-
réséért, amely tényleg 
céljának tekinti, hogy a 

magyar hagyományos 
néptáncot megőrizze. 

- A harmincöt éves 
Kincső Néptáncegyüt-
tesben tanít is egyben. 
Mióta csinálja és hogyan 
fejlődött az utóbbi idő-
szakban az együttes?

- Tavalyi tanévben 
még csak egy csoportnál 
segítettem be, a Kis Kin-
cső csoport volt ez, de 
idén már további kettő-
ben tanítok néptáncot, az 
Apró Kincső és az Ifjú 
Kincső együttesek mun-
káját is segítem. Úgy ér-
zem, hogy szépen hala-
dunk. Legutóbb voltunk 
a Kis Kincső együttessel 
a Tóth Ferenc Gyermek-
tánc Koreográfia Verse-
nyen, ahol ezüst minősí-
tést szereztünk. Fejlő-
dünk tehát, s az évek so-
rán egyre magasabb 
színvonalat szeretnénk 
elérni. 

- Milyen a kapcsolata 
Óbudával, azon túlme-
nően, hogy itt dolgozik?

- Öt éves korom óta 
Óbudán, Csillaghegyen 
éltem. Idén költöztem el, 
mert eladtuk a családi há-
zat. Nagyon szeretem 
Óbudát, de sajnos meg 
kellett hozni ezt a dön-
tést. Dolgozni, táncolni 
azonban visszajárok a 
Kincső Néptáncegyüttes-
be a békásmegyeri Med-
gyessy Ferenc Általános 
Iskolába. Bodzay Zoltán

A közösség és a néptánc a fontos

Újabb érdekesnek ígérkező 
kiállítás látható február 7-től a 
Magyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeumban. A 
március 26-ig megtekinthető 
időszaki kiállítás Fülesmester 
kalendáriumai címmel Tóth 
József „Füles” fotográfus 
naptáraiból mutat be váloga-
tást az 1960-as évektől egé-
szen a közelmúltig. 

Az 1940-ben Buda-
pesten született Tóth 

József „Füles” képzőmű-
vészeti érdeklődése a 
gimnáziumi évek alatt 
kezdődött, ami azután ka-
rikatúrák rajzolásában 
nyilvánult meg. A ’60-as 

évek elején újságokban, 
folyóiratokban jelentek 
meg főleg szöveg nélküli 
rajzai a Ludas Matyi, a 
Füles, az Ország-Világ, a 
Lobogó, a Nők Lapja, a 
Magyar Szemle hasábja-
in, majd az MTI illusztrá-
ciós rovata reklámfényké-
pészeként dolgozott. Fü-
les mester, aki munkáival 
új szemléletet hozott a 
műfajba, 1970-től szabad-
foglalkozású fotográfus, 
képszerkesztő, reklám- és 
illusztrációs fényképész. 
Különböző formátumú és 
fajtájú naptárai megjele-
nésük óta nem csupán ér-
dekes és figyelmet felkel-

tő alkotások, hanem igen 
hasznos és népszerű rek-
lámfelületet is jelentenek, 
akár egy kereskedelmi 
cég, akár egy város tu-
risztikai szempontú meg-
jelenésének.

A Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari 
Múzeumban most kiállí-
tott, naptárakhoz készült 
fotók nem csupán nosztal-
giát ébresztenek és meg-
mutatják a műfaj temati-
kai sokszínűségét, hanem 
az elmúlt 50 év fényképé-
szeti ízlésvilágának válto-
zásait is megismertetik a 
látogatóval. (Cím: Korona 
tér 1.)                         B. Z.

Fülesmester kalendáriumai 

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Állásbörze és nyílt nap az Óbudai Egyetemen
• Az elmúlt 
évek sikereire 
alapozva idén 
is két napon, 
két helyszínen 
rendezik a 19. 
állásbörzét az 
Óbudai Egyete-
men. Február 
22-én a Bécsi 
úti főépület au-
lájában (Bécsi 
út 96/b), több 
mint 25 kiállító, 
február 23-án 9 
órakor a jó-
zsefvárosi te-
lephelyen (Tavaszmező utca 17.) több mint 20 kiállító várja az ér-
deklődőket. Az állásbörze kiváló alkalom mind az új munkaerő, 
mind a leendő munkahely felkutatására. Ebben az évben a part-
ner középiskolák végzőseit is várják a rendezők a helyszíneken. 
(Bővebb információ: www.allasborze.uni-obuda.hu.)
• Az Óbudai Egyetemen családi nyílt napra várják a képzési 
program iránt érdeklődőket február 11-én 9-től 14 óráig a Bécsi 
úti Campuson. A résztvevők megismerhetik az egyetem képzé-
seit, és választ kaphatnak a felvételivel kapcsolatos kérdéseikre. 

Jelentkezés a Waldorf Óvodába
Az Óbudai Waldorf Óvoda március 16-án 18 órától tájékoztató 
estet tart a 2017/2018-as nevelési évre jelentkező, érdeklődő 
szülőknek. Cím: Harrer Pál utca 9-11. (bejárat a Laktanya utca 
felől). További információ az óvodáról: www.owo.hu, owovo-
da@gmail.com

2017 januárjától az Óbuda-Békás-
megyer Ifjúsági Önkormányzat tag-
jai új, „Mozizz velünk!” elnevezésű 
programsorozatot kínálnak a kerü-
let középiskolás diákjainak.

A z Átrium Eurocenter Mozi 
közreműködésének köszön-

hetően az önkormányzat havonta 
egy  alkalommal 150 középisko-
lás diáknak biztosít ingyenes be-
lépést a filmklub vetítéseire. A fi-
atalok olyan alkotásokból válo-
gatnak, melyek fontos és időszerű 
társadalmi kérdéseket, fiatalokat 
érintő problémákat járnak körül, 
mint például a kirekesztés, kikö-
zösítés, a tolerancia, a különböző 
kultúrák együttélése, konfliktu-
sok, szociális helyzetből adódó 
problémák, szülő-gyerek kapcso-
lat, függőségek... 

A filmvetítéseket az alkotás 
témáját feldolgozó beszélgeté-
sek követik, ahol a diákok felte-
hetik kérdéseiket a meghívott 
vendégeknek, akár a film ren-
dezőjének, akár az adott témá-
ban jártas szakembernek.

Az ifjúsági önkormányzat tag-
jainak ötletéből született filmklub 
célja egyrészt a közösségformá-
lás, másrészt alternatívát kínálni a 
fiataloknak a szabadidő hasznos, 
kulturált eltöltésére; tartalmas be-

szélgetéseken keresztül a kama-
szok problémáinak feltárása; a 
problémák több szemszögből való 
megvilágítása; megoldások kere-
sése a fiatalokkal közösen, őket 
bevonva, együttgondolkodás fon-
tos társadalmi kérdésekről. 

Az első vetítés alkalmával Till 
Attila: Tiszta szívvel című film-
jét tekinthették meg január 18-
án az óbudai diákok. A vetítést 
követően az ifjúsági önkor-
mányzat beszélgetésre várta a fi-
atalokat Tillával és a film fősze-
replőjével, Fenyvesi Zoltánnal. 

A film nem kizárólag a kiszol-
gáltatottság kérdéskörét járja kör-
be a mozgássérültek szemszögé-
ből, de a háttérben családi konf-
liktusok, megszakadt, megrom-
lott apa-fiú kapcsolat áll. A be-
szélgetés során ezekhez a témák-
hoz kapcsolódó kérdéseket jártak 
körbe a fiatalok: hogyan lehet tel-
jes életet élni sérültként; kell-e és 
ha igen, hogyan lehet megbocsá-
tani egy szülőnek, ha elhagyja a 
gyerekét; mi jelenthet igazi segít-
séget egy sérült embernek, hogy 
elfogadja a társadalom. 

Az ifjúsági önkormányzat a 
jövőben is hasonló elgondolkod-
tató filmekre és tartalmas be-
szélgetésekre várja az óbudai kö-
zépiskolásokat a filmklubban.

Mozizz velünk!

ÓVODapEDagÓgUSOK FElVÉTElE. A pályázat kiírója: Gyermekszi-
get Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda; 1039 Budapest, Kelta utca 8. 
Telefonszám: 250-4631, 454-7210. E-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu A pá-
lyázat felelőse: Véghné Törő Alíz tagóvoda vezető. A pályázattal meghir-
detett munkakör megnevezése: 2 fő óvodapedagógus. A feladatkör meg-
nevezése: óvodai nevelés, iskolai előkészítés. Pályázati feltételek: felsőfo-
kú szakirányú végzettség; büntetlen előélet. A pályázatnál előnyt jelent: 
Montessori módszerben szerzett tapasztalat. A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot; végzettséget ta-
núsító okiratok másolatait; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
A kinevezés határozatlan időre szól, 4 hónapos próbaidővel. Illetmény és 
egyéb juttatások a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határideje: folya-
matosan, az álláshelyek betöltéséig. A pályázat elbírálásának határideje:   
folyamatos. Az állás betöltésének ideje: elbírálás után azonnal.

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Utcákon a folyóirat, az Óbu-
dai Anziksz 3. évfolyamának 
1. száma, mondhatnánk, de 
nem az utcán, hanem a kerü-
let kulturális intézményei-
ben terjesztik, illetve a cím-
lapján nem folyóiratként, 
hanem kulturális magazin-
nak van jelölve. 

Ha az ember nem szá-
molna komolyan az 

ünneprontás vádjával, 
azt kérdezné, miért is 
nem előbb jutott eszükbe 
a szerkesztőknek meg-
kérdezni egy ilyen igazi 
pedagógust, mint Tisza-
völgyi István. Ő írja a be-
vezető jegyzetet is, ahol 
nyilvánvalóvá teszi, 
hogy a „nevelés sikeré-
nek kulcsa a tanár. Jól 
nevelni csak az a tanár 
tud, aki hitelesen képes 
felmutatni az élet legfon-
tosabb értékeit, szépsé-
gét. Csak így lehet ered-
ményeket elérni, a tanu-
lók belső szabadságát 
biztosítani, ami azt jelen-
ti, hogy mind a tanár, 
mind a diák azt akarja, 
amit morális ítéleteiben 
helyesnek talál. Csak 
ezen az alapon tud a sze-
retet hatalmával köze-
ledni a tanításhoz, a ta-
nulóhoz, mert csak ez a 
hatalom visz a személyi-
ség, a lélek mélységébe, 
és csak így érhet el ma-

radandó hatást a szere-
tet hatalma.” 

Az összetartozás 
értékéről

Aztán a vele készített 
interjúban még hozzáte-
szi a pedagógusi pálya 
szépségéről, hogy „az 
igazi lényege tulajdon-
képpen az, hogy (…) az 
ember végig kísérheti azt 
a csodát, hogy egy mak-
rancos kisgyerekből, aki 

szétdobálja a könyveit, a 
ruháit, visszafelesel, rosz-
szalkodik, hogyan válik 
olyan ember – és énne-
kem az a szerencsém van, 
hogy a döntő többség 
ilyenné vált –, aki az érté-
kek világában mozog. A 
legnagyobb eredménynek 
azt tartom, hogy rengeteg 
olyan tanítványom van, 
aki az általam legfonto-
sabbnak tartott értékeket 
a valóságban létrehozza, 

gyakorolja. Az egyik, 
hogy hasznos akarjon 
lenni az ember, a másik az 
összetartozás értéke, a 
közösségi érzés.” 

A téli Anziksz-szám 
legszebb pillanatát pedig 
egy másik interjú, a Kol-
tai Lajos filmrendezővel 
folytatott beszélgetés 
egyik véletlen mozzana-
ta szolgáltatja (legalább 
is a szerkesztők véletlen-
nek mondják, s mi miért 
ne hinnénk nekik), ami-
kor a világhírű operatőr 
és filmrendező gimnázi-
umi magyar-történelem 
tanárát, egyben osztály-
főnökét, Tiszavölgyi Ist-
vánt említi, aki humán 
irányú fejlődésében di-
ákkorában segítette.

Az ifjú festőzseni
Így fonódnak össze 

akaratlanul is élettörté-
netek, mint ahogy az 
már a szerkesztők mun-
káját dicséri, amikor egy 
tárgyat vagy személyt 
több oldalról is körbejár-
nak a szerzők. Esetünk-
ben ez ebben a számban 
a nagyon fiatalon elhunyt 
festőművésszel, Gruber 
Bélával történik meg, 
amikor egy interjúban 
nővérét, az életművet 
gondozó Gruber Ágotát 
szólaltatják meg, illetve 
a már megszokott és ér-
dekesen „anzikszos fé-

nyű” reprodukciók mel-
lett „beszél” az ifjú zse-
niről Tenk László is. 

100 éves lakótelep
Ehhez hasonlóan gyű-

rűzik tovább az Óbudai 
Gázgyár több mint száz-
éves lakótelepéről szóló 
visszaemlékezés a köz-
vetlenül mellette találha-
tó Gázművek MTE foci-
csapatának történetét 
feldolgozó írásig, és to-
vább, hiszen Gyimesi 
László „soha el nem ké-
szülő regényének” újabb 
darabja ugyancsak a kör-
nyék kocsmai figuráit 
hozza közelebb hozzánk. 

Érdekességek
Mindezen túl pedig ez-

úttal is olvashatunk vá-
rostörténeti érdekessége-
ket a Város, illetve a Mú-
zeum rovatban, írásokat 
a faszobrászatról, a Kis-
celli Múzeum legutóbbi 
nagy sikerű kiállításáról, 
vagy egy kanadai ma-
gyar irodalomszervező-
ről. Beszélgetést Bucz 
Hunorral a Térszínház-
ról, interjút egy rockze-
nész gyertyakészítővel, 
illetve a szintén Óbudán 
élő Till Attilával, vala-
mint a már megszokott, 
állandó rovatok mellett 
borokról, jógáról és a ter-
mészetfotózásról is. 

Bodzay Zoltán

Megjelent az Anziksz téli száma

Szatmári Balázs macs-
ka témájú képeiből 

nyílt kiállítás a Civil Ház-
ban 9 élet címmel, az Óbu-
dai Kulturális Központ és 
az Elveszett Állatok Ala-
pítvány felelős állattartás-
ról szóló közös sorozatá-
ban A bevallottan macs-
kaőrültek közé tartozó al-
kotó 9 élet sorozatának ké-
pei azokban a pillanatok-
ban érik tetten a cicákat, 
amikor éppen lelepleződik 
féktelen kíváncsiságuk. 
Az Elveszett Állatok Ala-
pítvány munkatársai a  ja-
nuár 28-ai megnyitó dél-
előttjén a felelős állattar-
tásról, ezen belül a macs-
katartásról tartottak elő-
adást, valamint lehetőség 
volt macskák örökbefoga-
dására is. (Cím: Kolosy tér 
2., Piac tér I. emelet)  B. Z.

Gerzson Péter „Képzelt lé-
nyek” című emlékkiállítását 
február 18-án 17 órakor nyitják 
meg az Artézia Galériában. 

G erzson Péter (1957-
2015) már gyerek-

ként is jól rajzolt, de 
édesapja – a híres festő-
művész, Gerzson Pál – 
nem erőltette a művészi 
pályára. Végül a szobrá-
szatot választotta, a Dési 
Huber István Képzőmű-
vészeti Körben és Ko-
vács Ferenc szobrászmű-
vész műhelyében tanult, 
majd a Magyar Képző-
művészeti Főiskolát is el-
végezte. 35 éves korában 
egy genfi alapítvány 

meghívására Svájcba 
utazott, majd Franciaor-
szágba költözött, ahol 
több önálló kiállítást ren-
deztek munkáiból. 

Művei a törzsi művé-
szetet idézik, a figurativi-
tás és az elvonatkoztatás 
határán egyensúlyoznak. 
A „Képzelt lények” című 
kisplasztika-sorozatába 
organikus jellegű for-
mákból felépített, fan-
tasztikus teremtménye-
ket idéző, elvont konst-
rukciók tartoznak. A 
2015-ben elhunyt mű-
vészre e földöntúli alko-
tásokkal emlékezik az 
Artézi Galéria. (Cím: Ku-
nigunda útja 18.)

Földöntúli alkotások

A macskák kilenc élete

Fotó: Antal István
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Vándorúton
A galériasorozat 1996, a magyar millecentenárium 
óta járja a Kárpát-medencét. A békásmegyeri kiállí-
tás egy kifejezetten ide összeállított festmény- és 
iparművészeti gyűjtemény. Az alkotók között számos 
Kossuth-díjas művész szerepel. Közös vonásuk, 
hogy az elmúlt csaknem három évtizedben vala-
mennyien részesültek A Magyar Művészetért Díjban: 
Schéner Mihály, Kokas Ignác, Sváby Lajos, Aknay 
János, Péreli Zsuzsa, Kubinyi Anna a XX. század vé-
ge, az ezredforduló kiemelkedő alkotói sok más itt ki-
állító társukkal egyetemben. (A kiállítás ingyenesen 
megtekinthető február 13-ig. Cím: Csobánka tér 5.)

Dalköri koncert
Az  Óbudai Zenés Délutánok elnevezésű program-
ban  a Braunhaxler Dalkör ad hangversenyt az 
Óbuda-Hegyvidék Szentháromság Plébánián feb-
ruár 19-én 17  órakor. A Braunhaxler Dalkör karna-
gya: Pataki Judit; zongorán kísér: Lőrincz Ildikó; 
harmonikán közreműködik: Tóth Tamás. 

A kórusmuzsika évszázadai

Az Óbudai Kamarakórus hangversenye február 25-én 
18 órakor kezdődik a békásmegyeri Megbékélés Házá-
ban. Műsoron a kórusmuzsika évszázadai: egyházi és 
világi kórusok, orgonaművek a reneszánsztól napjain-
kig. Vezényel: Erdős ákos. Közreműködik: Király Miklós 
(orgona). A belépés díjtalan, önkéntes adományt köszö-
nettel fogadnak. (Cím: Királyok útja 297., Újmegyeri tér)

Jöjjön ki Óbudára!
Folytatódik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fő téri fi-
ókjának rendezvénysorozata. Az évadnyitó vendég Ga-
raczi László költő, író, műfordító lesz február 28-án 18 
órakor. (A könyvtár címe: Fő tér 5. A belépés díjtalan.)

Katekézis az újlaki plébánián
A Kolosy térnél, az újlaki plébánián kezdődött feb-
ruár 7-től keddenként és péntekenként 19 órától ka-
tekézis. A következő kérdésekre keresik a választ: 
Miért élsz?; Sok ember van körülötted, mégis egye-
dül vagy?; Mi a szenvedés értelme?; Ki szeret té-
ged úgy, ahogy vagy? (A plébánia címe: Bécsi út 
32., bejárat a Felhévízi utcából). 

A Biblia világa
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia 
világa”; (Az emberiség történelme a bibliai próféci-
ák fényében) címmel folytatódik Filep György bibli-
ai előadássorozata. Az érdeklődőket keddenként 
várják az ÓKK-ban. A nyitó előadás február 21-én 
18.30 órakor kezdődik, a következőt február 28-án 
szintén 18.30 órától tartják. Téma: Nabukodonozor 
király Babilóniában. Március 7-én 18.30 órától Bel-
sacárról, az utolsó babiloni királyról lesz szó. (Belé-
pőjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Második alkalommal szer-
vezte meg Budapest-Óbu-
da-Hegyvidéki Szenthárom-
ság egyházközsége és plé-
bánosa, Bajzáth Ferenc atya 
az óbudai egyházi bált.

Az eseményt szervező 
óbudai egyházak az 

adventi jótékonysági gyűj-
tés bevételét a Flóra Alapít-
ványnak, és azon keresztül 
az Óbudán általuk foglal-
koztatott értelmi fogyaté-
kosok és autisták megsegí-
tésére ajánlották fel.

A rendezvényt köszön-
tötte Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képviselő és 
Bús Balázs polgármester 
képviseletében dr. Gidó-
falvy Dénes főtanácsadó, 
aki beszédében a bálozás 
szép polgári hagyományát 
és a mai világ néhol hival-
kodó és magamutogató, 
csak külsőségekre adó 
megjelenését állította 
szembe. Kiemelte a III. ke-
rületi polgármester által 

gyakran idézett állítás igaz-
ságát, mely szerint az em-
ber legfőbb szükséglete a 
többi ember társasága. Ez-
zel összefüggésben úgy fo-
galmazott, nincs jobb kö-
zösségteremtő kezdemé-
nyezés annál, mint amit a 
helyi közösségek hívnak 
életre a saját maguk boldo-
gulására és örömére. Sin-
kovits-Vitay András szín-
művész egy népi átiratból 

vett újévi köszöntő áthan-
golásával kedveskedett az 
óbudai közösségeknek.

A táncos eseményen a 
kerületi plébániákról ér-
kező családok és fiatalok 
találkozhattak egymás-
sal, ahol fiatal, tehetsé-
ges zenészek, különböző 
táncbemutatók és érté-
kes nyereményeket tarto-
gató tombola szórakoz-
tatta a megjelenteket. 

Jótékonysági egyházi bál 
a Flóra Alapítvány javára

Szomorú aktualitása volt az 
Accordia Művelődési Társa-
ság, az Accordia és a Littera 
Nova Kiadó február 3-ai iro-
dalmi délutánjának, amelyet 
Balázs Tibor költő, szer-
kesztő, irodalomtörténész, 
kiadóvezető emlékére a Bé-
kásmegyeri Közösségi Ház-
ban tartottak. 

A hosszú betegség 
után 2017. január 11-

én, 58 évesen elhunyt köl-
tő verseit a kolozsvári 
Utunk, és az Igazság, a 
marosvásárhelyi Igaz Szó 
közölte, majd az Élet és 
Irodalom, a Hitel, a Hol-

nap, a Forrás, a Jel, a Ke-
let-Nyugat, a Magyarok 
és az Új Ember hasábjain, 
illetve, nem saját kiadójá-
nál született antológiák-
ban jelentek meg költe-
ményei. Hosszú hallgatás 
után 2009-ben jelentke-
zett Megérkezés Aquin-
cumba című versciklusá-
val, melynek egyes darab-
jait a Hitel, az Új Forrás, a 
Napút, a Parnasszus, az 
Agria és a Bárka közölte. 

A Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban tartott 
emlékező irodalmi dél-
utánon barátai és olvasói 
vitték magukkal ked-
venc Balázs Tibor-köte-
teiket, verseiket, vagy a 
hozzá írott költeményei-
ket, írásaikat és megosz-
tották azokat a rendez-
vény résztvevőivel. Az 
összejövetelt Gyimesi 
László író, költő mode-
rálta.                         B. Z.

Irodalmi emlékezés 
Balázs Tiborra

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Már a hazai, középkori naptárakban, 
misekönyvekben felbukkan Szent 
Bálint neve, akinek népszerűségét a 
freskókon való megjelenítése mel-
lett jelzi a kereszt és családnévként 
való gyakori előfordulása is. De ki 
volt Szent Bálint, más elnevezéssel 
Valentin vagy Valentinus? 

Szerelmesek 
védőszentje

Úgy tartják, a szerelmesek, 
jegyesek, fiatal házasok, lelki 
betegek, az epilepsziában szen-
vedők védőszentje. Több törté-
net is kering arról, ki volt, egy 
közös jellemzőjük van, hogy 
mártírhalált halt a hite miatt. Az 
egyik legenda szerint püspök, 
akit kereszténysége miatt épp 
február 14-én végeztek ki. Előt-
te búcsúlevelet küldött börtön-
őre lányának, akinek látását is 
visszaadta hite erejével, és amit 
így írt alá: „A te Bálintod.” 
Leggyakrabban ezzel magya-
rázzák az e naphoz kapcsolódó 
üzenetküldés eredetét. 

Régi hagyomány
Az ókori Rómában február 

13–15. között több ünnepet is 
tartottak, amelyekhez tisztító 

szertartások, termékenységi rí-
tusok, párválasztási szokások 
kapcsolódtak. Közvetlen bizo-
nyíték a pogány ünnep és a 
Szent Bálint-nap közötti kap-
csolatra nincs, legfeljebb né-
hány legenda mutat hasonlósá-
got. Annyi bizonyos, hogy I. 
Geláz pápa 496-ban Szent Bá-
lintnak, a szerelmesek védő-
szentjének napjává nyilvánítot-
ta február 14-ét. Később hiába 

töröltette ki VI. Pál az ünnepet 
a naptárból 1969-ben, a dátum 
az óta is megmaradt a szerelme-
sek napjának, és világszerte 
megünneplik. Nálunk közel 
harminc éve terjedt el a Valen-
tin-nap, mint ünnep, ami más 
nyugati országokban több száz 
éve hódít, üzletként is. 

Magyar népszokások
Párválasztáshoz kapcsolódó, 

Bálint-napi magyar népszoká-
sok korábban is voltak. Például, 
ha valaki kilenc kútból hoz vizet 
és azzal megitatja a kiszemelt le-
gényt vagy leányt, az mindig 
szeretni fogja. (Talán csapvízzel 
is működik a dolog, ki tudja?) 
Ha a lányos házhoz érkező le-
gényhez hozzádörgölődzik a 
macska, akkor onnan fog nősül-
ni. Ha éjfél előtt egy leány ki-
ment a temetőbe, úgy megláthat-
ta leendő férjét, mert a szelle-
mek megmutatták neki. Akik az 
örök szerelemre vágynak, nincs 
más dolguk, mint egymás haj-
szálait belesütni egy tésztába, 
aztán közösen elfogyasztani. 

Azt is tartották, Bálint napján jó 
tyúkot ültetni, mert akkor a ház-
nak szerencséje lesz. Ha Bálint 
napján hideg, száraz volt az idő, 
úgy jó termésre lehetett számíta-
ni. Ezt a napot tartották a költö-
ző madarak visszatérési dátu-
mának. Elterjedt szokás volt, 
hogy felsöpörték a ház udvará-
nak egy részét, ahová magokat 
szórtak, hogy odacsalogassák a 
madarakat, és velük együtt a ta-
vaszt is a házhoz. A fákra pere-
cet, aprósüteményt aggattak, így 
a gyerekek együtt örülhettek, 
lakmározhattak a madarakkal. 

Mai teendők
Szerte a világon azért tartják 

meg Valentin napját, hogy meg-
ünnepeljék egy olyan szent em-
lékét, aki tisztelte a szerelmet és 
a romantikát. Ezen a napon te-
hát nem kell megsértődni, hara-
gudni, vissza lehet emlékezni a 
régi szerelmekre, üzenetet lehet 
küldeni annak, akit szeretünk, 
ajándékokkal lephetik meg egy-
mást a párok. A lényeg, mind-
két nem tagjai tegyenek azért, 
hogy ezen a napon a figyelmes-
ségé, a kedvességé, az örömé le-
gyen a főszerep. 

Hagyományos ételek ugyan nem kapcso-
lódnak a Bálint-naphoz, a fogások össze-

állításakor a szempont a szerelem fokozása, a 
gyomor kényeztetése volt. Ha a lányos anyák 
el akarták kápráztatni a kiszemelt vőjelöltet, 
például legényfogó levessel kínálták. Az elne-
vezés nem véletlen, a mondás is úgy tartja, a 
férfi szívéhez a hasán keresztül vezet az út. De 
érdemes a már párkapcsolatban élőknek is ez-
zel és más finomsággal várni a kedvesüket, 
hiszen a jó étel is része az ünnepnek. 

Legényfogó leves
Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, 20 dkg 
sárgarépa, 20 dkg fehérrépa, 20 dkg gom-
ba, 2 dl tejföl, 1 fej vöröshagyma, 1 evőka-
nál liszt, 1 teáskanál mustár, babérlevél, 
bazsalikom, olaj, só, bors. 
Elkészítés: a vöröshagymát felaprítjuk, ke-
vés olajon megdinszteljük. A csirkemellet 
megtisztítjuk, felkockázzuk, rádobjuk a 
hagymára, addig pirítjuk együtt, míg fehé-
redni nem kezd. Sózzuk, borsozzuk, meg-
hintjük bazsalikommal, hozzátesszük a fel-

karikázott répát és a felaprított gombát. Rá-
tesszük a mustárt, vízzel felengedjük, és 
főzzük. Ha a hús és a zöldségek megpuhul-
tak, a tejfölből és a lisztből csomómentes 
habarást készítünk, és a levesbe keverjük. 
Ha a leves besűrűsödött, tálalhatjuk. 

Részeges 
bazsalikomos csirkecombok
Hozzávalók: 4 csirkecomb, 4 közepes bur-
gonya, 3 szál sárgarépa, 2 fej vöröshagy-
ma, 2 dl fehérbor, 1 dl víz, fél csokor bazsa-
likom, sült csirke fűszersó, olaj. 
Elkészítés: a csirkecombokat megmossuk, 
majd papírtörlővel leitatjuk róluk a vizet. Ke-
vés olajat összekeverünk a felaprított bazsali-
kommal és bekenjük vele a combokat. Fél 
óráig félretesszük, addig megtisztítjuk a vö-
röshagymát és a répát, felaprítjuk. Egy hőálló 
tálba olajat öntünk, rászórjuk a zöldségeket. 
A csirkecombokat a tetejére fektetjük, meg-

szórjuk a fűszersóval, felöntjük a vízzel és a 
borral, majd fóliával lefedjük. A sütőben 
megsütjük, ha megpuhult a hús és a zöldség, 
levesszük a fóliát és még egy kicsit pirítjuk. 
Tetszés szerinti savanyúsággal tálaljuk. 

Szerelmesek muffinja
Hozzávalók: 15 dkg liszt, 15 dkg cukor, 15 
dkg olvasztott vaj, 4 evőkanál tej, 2,5 evő-
kanál kakaó, 2 tojás, 2 kiskanál vaníliaaro-
ma, 1 marék csokipasztilla, fél csomag sü-
tőpor, pici citromlé.
Elkészítés: összekeverjük a lisztet a cukorral, 
sütőporral és a kakaóval. Az olvasztott vajhoz 
hozzáadjuk a tejet, a tojásokat, a vaníliaaro-
mát és a citromlevet. Hozzákeverjük a lisztes 
egyveleghez, lazán összedolgozzuk a tésztát, 
beleszórjuk a csokipasztillát, és még egyet ke-
verünk a tésztán. Muffinpapírral bélelt sütő-
formába tesszük a tésztát, előmelegített sütő-
ben nagyjából 15 perc alatt megsütjük. 

Bálint-napi szokások

Gyomrot kényeztető receptek
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A Római Sport Egyesület 
versenyzője, a tízéves Ko-
moróczy Lora, az új óbudai 
pillangókisasszony, sikert 
sikerre halmoz. Három hét 
eltéréssel 50 és 100 méter 
pillangóúszásban is új kor-
osztályos országos csúcsot 
jegyeznek a nevével. Ettől 
az évtől a Magyar Úszó után-
pótlás keret tagja, és beke-
rült a Jövő Bajnokai Prog-
ramba is. 

Komoróczy Lora, a 
tízéves óbudai pici 

lány épphogy két éve 
úszik versenyszerűen az 
RSE-nél, de a Budapesti 
Utánpótlás Bajnokságon 
50 méteren pillangóúszás-
ban már megdöntötte a 16 
éve úszott korosztályos 
országos rekordot tavaly 
november végén (ideje: 
31,89.) Majd három héttel 
később megismételte a 
bravúrt, csak akkor már 
100 méteren. Edzői: Gye-
pes Lajos, Gyepes Ádám,  
Barnák Viktória korsza-
kos úszónak tartják, hi-
szen ebben a rendkívül 
erős magyar mezőnyben 
másfél évtizedet kellett 
várni a csúcsdöntésre. 
(2003-ban szintén Gyepes 
Lajos irányításával Boul-
sevicz Beatrix történelmi 
csúcsot úszott Glasgow-
ban az Európai Ifjúsági 
Bajnokságon 100 méte-
ren, pillangóúszásban. Ő 
volt az első, aki magyar 
úszónőként 1 percen belül 
teljesítette ezt a távot. Lo-

rát hasonló kvalitású 
úszónak tartják edzői.) 

Két országos csúcs 
három héten belül
Gyepes Lajos, a kis-

lány „főedzője” már a be-
szélgetés elején hangsú-
lyozza: - Lora két orszá-
gos csúcsot úszott na-
gyon rövid időn belül, 
először 50, aztán 100 pil-
langón, ami azért nem 
mondható átlagos teljesít-
ménynek. Talán a laiku-
soknak nem mond sokat, 
hogy legutóbb 29,80 má-
sodpercet ment 50 gyor-
son és 33-at 50 háton. 
Emellett a 25-ös pillan-
gón is csúcsot teljesített. 

Energiabombák 
találkozása

Aki ismeri Gyepes La-
jost, tudja: képtelen fél-
gőzzel „működni”. Évtize-
dek alatt mit sem csökkent 
a lelkesedése. Lora pedig 
jó alanynak tűnik, hogy 
együtt jó eredményeket 
érjenek el. A vagány kis-
lány igazi energiabomba. 

- Úgy tudom, akad, aki 
abbéli aggodalmának ad 
hangot, hogy ilyen korai 
jó teljesítmény mellett ki-
éghet egy fiatal úszó. 

- Valóban, hallottam 
már én is, de erről szó 
sincs. Nem úszik kilo-
méterben és időben sem 
annyit. Hogyha nem azt 
látnánk, hogy könnye-
dén veszi az akadályo-
kat, egy percig sem eről-

tetnénk a dolgot. Igenis 
szükség van arra, hogy a 
kicsik sikereket érjenek 
el, amelyek által egészsé-
ges önbizalmuk alakul 
ki. Lorán láthatjuk, hogy 
nem stresszeli túl a dol-
gokat, a nagyobb meg-
mérettetéseken sem.

A kislányt egyedül ne-
veli az anyukája. Nagyon 
érett, tudatos gyerek, aki-
nek óriási kitörési lehető-
ség a sport. A klub támo-
gatja őt, állja a tagdíjat és 
a felszerelések összegét, 
mert nagy jövőt látunk 
benne. Két emelettel fe-
lettem lakik, én hozom az 
edzésre a csillaghegyi 
uszodába, és viszem ha-
za. Alig két éve verseny-
zik, de ha így folytatja, 
még nagyon sokra viheti. 
Látja az ország jobbnál 
jobb úszóit, hogy meny-
nyit utaznak, mennyit 
nyernek, és szeretne odá-
ig jutni, mint ők. Lora et-
től az évtől a Magyar 
Úszó Utánpótlás Keret 
tagja, és beválasztották a 
Jövő Bajnokai Program-
ba is, ami óriási dolog. 

- Gyepes úr, gondolom 
nem kérdés, mit jelent a 
csillaghegyi uszoda meg-
újulása az egyesületnek.

- Nagy öröm számunk-
ra, mindenféle szempont-
ból. Főleg az utánpótlás-
nevelésre gondolok. Arról 
nem beszélve, hogy a leg-
nagyobb motivációt a 
törzsvendégek adják a 
versenyzőknek, hosszú 

évtizedek óta. Itt kell 
megemlítenem azt is, 
hogy Óbuda úszóinak ne-
vét annyi helyen meg-
jegyzik, nagyban köszön-
hető fő támogatóinknak, 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának és az 
Óbudai Sport és Szabad 
idő Nonprofit Kft.-nek. 

- Mi a következő állo-
más?

- Lora idén biztos, 
hogy magyar bajnok 
lesz. A következő, fonto-
sabb állomás a márciusi, 
müncheni viadal. Fon-
tosnak tartom, hogy 
megismerkedjen egy va-
lódi, nemzetközi verseny 
hangulatával is. Az Ifjú-
sági olimpia mellett lesz 
Európa-bajnokság is. 

Cél az olimpia
- Lora, hogy érzed, 

könnyedén veszed az 

akadályokat? Ilyenkor, 
sötétben, hidegben fel-
kelni, azért nem egy le-
ányálom.

- Persze, a negyed hatos 
kelés nem jó. De nagy sze-
rencsém, hogy közel az 
uszoda, és a Lajos bácsi el-
visz. Nagyon szeretek úsz-
ni, nem érzem akkora te-
hernek. Nyáron is mindig 
szívesen mentem edzésre, 
amikor a többiek nyaraltak. 
Biztos ez is sokat számít. 

- A gyerekek kedvenc 
kérdése, hogy megy a suli? 

- Szerintem jól. Két né-
gyesem volt. Szeretem a 
sulit is, a Zipernowskyba 
járok. A jövő tanévtől a 
Csíkba megyek, ahol azt 
hiszem, még könnyebb 
összeegyeztetni a tanu-
lást és az edzést, mert oda 
elég fél tízre beérni. 

- Ki, vagy kik a példa-
képeid? Mit tűztél ki cé-
lul, mit szeretnél elérni 
ebben a sportban? 

- A legnagyobb példa-
képem Székely Éva néni, 
olimpiai bajnok úszó, aki-
vel sokszor beszélgetek 
is. Jó tanácsokat ad. Sze-
retnék olyan lenni, mint 
Hosszú Katinka vagy 
Egerszegi Krisztina. Visz-
sza szoktam nézni, hogy 
úsztak. Én is olyan szeret-
nék lenni, mint ők. 

A legközelebbi célom, 
hogy 200 pillangón is or-
szágos csúcsot ússzak. 
Remélem, idén magyar 
bajnok lehetek. Hogyha 
minden jól megy, 14 éves 
koromban, 2020-ban in-
dulhatok az olimpián, de 
legkésőbb 2024-ben, ak-
kor már 18 leszek.

Szeberényi Csilla

A jövő úszóbajnoka lehet

Lora az új pillangókisasszony

Gyalogosan Dobogókőre
Az Összefogás Óbudáért Egyesület minden ér-
deklődőt vár februári túrájára. Útvonal: pankoste-
tő Volánbusz mh. – Pankos-tető – Salabasina – Sa-
labasinai-kút - Tölgyikrek, Lom-hegyi nyereg – 
Szentkút – pilisszentkereszt – Cser-forrás – Pe-
res-hegy – Fagyos katona – Hosszú-hegy – Dobo-
gókő. a túra időpontja: 2017. február 18., szom-
bat. Távolság: 12 km. Szintemelkedés: 300+350 
méter, útviszonyoktól függően nehéz, vagy közép-
nehéz túra. Találkozó: 8.50 óra pomáz, autóbusz 
állomás, 860-as Dobogókőre közlekedő busz. 
(Volánbusz indul: 8.55-kor Pomázról; HÉV indul: 
Szentlélek térről 8.26 órakor Pomáz irányába). Ér-
kezés: Pomázra a délutáni órákban. Túravezető: 
Takács Andrea (+36-30-350-8359). A túrára a fenti 
telefonszámon, vagy az info@osszefogasobuda-
ert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.
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Szol gál ta tás
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, 
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. 
Nyitva: h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998, 
06(20)928-4664
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföl-
di hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a 
kerületi lakosoknak. (Ingyen kiszállás.) Vár-
hidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csem-
pézés, villanyszerelés, vízszerelés, kőmű-
ves munkák garanciával. Tel.: 202-2505, 
06(30)251-3800. Halász Tibor
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera-
kást, festést, mázolást, tapétázást válla-
lok Barabás Jenő kisiparos. Tel.: 349-4899, 
06(70)280-0479
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csator-
na csere lakásban és udvarban. Kerti csap 
csere, ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 06(70) 
544-4050 
 Lakásfelújítás, festés 300 Ft/ m2-től, 
passzítás, mázolás. Külső festések, parketta-
csiszolás. Tel.: 06(20)945-5473, 06(30)499-
1514
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parketta leraká-
sa magánszemélyek, közületek részére. Tel.: 
06(30)212-3308

 Üvegezés a helyszínen, biztosításra 
is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)977-7150

 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)960-4525, www.999mester.hu
 Gázkészülékek javítása! 35 éves gyakorlat-
tal, garanciával. Korrekt árakkal. Horti Ákos, 
Varsa u. 12. Tel.: 367-0817, 06(30)231-9179
 Szobafestés, mázolás, gipsz kartonozás, 
burkolás. Helyszíni felmérés. Tóth Gábor. 
Tel.: 06(70)355-6585
 ZÁRSZERVIZ ajtózárak, biztonsági aj-
tók, hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 
242-1389
 Vállaljuk ajtó, ablak javítását, passzítá-
sát, zár cserét, utólagos szigetelését. Áraján-
latunk, felmérés díjtalan. Tel.: 06(70)698-
9718
 Vízvezeték-központi fűtésszerelés. In-
gyenes kiszállással, helyszíni felméréssel. 
Hencz Péter. Tel.: 06(70)397-3869
 BÚTORASZTALOS! Beépített szekré-
nyek, konyhabútorok készítése! Bútor, ajtó-
ablak javítása. Tel.: 06(20)352-0869, www.
gardrobmester.hu
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés. Tel.: 
06(70)642-7526
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-
9021- ELMŰ által minősített vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347. 403-
9357, 06(30)589-7542
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-
LAKDOKTOR.HU 23 éve vállalom kedve-
ző árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezé-
sét, szigetelését garanciával. Felmérés díjta-
lan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres kere-

sése, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588

Egész ség
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10., Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
 ÉRSZŰKŰLET GYÓGYÍTÁSA. Saját 
otthonában gyógyulhat. Vizsgálat és keze-
lés. Tel.: 240-2996, 06(20)349-4277
 Dr. Lőrik Gábor ortopéd-traumatoló-
gus főorvos magánrendelése, csütörtökön 
14-18 óra között. III. ker., Medve u. 30. Beje-
lenetezés: 06-(70)703-1470
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterá-
piás rendelése: III. ker., Kiskorona u. 20 
(Dunamed rendelő). Indokolt esetben háznál 
is kezel. Tel.: 387-1508

 MOZGÁSTERÁPIA, csoportos tré-
ning. Testtel a lélekért. Fókuszban a szo-
rongások csökkentése, és elhagyásuk le-
hetősége. Szombatonként 9-12 Pasaréten, 
vagy 14.30-17 Óbudán, a Kolosy térnél. 
Laskai Linda. Tel.: 06(70)318-3077, lin-
da@laskaitreningek.hu
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozme-
tológus főorvos magánrendelése: III. ker., 
Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). 
Gyermekbőrgyógyászat, anyajegyszűrés is. 
Bejelentkezés: 06(20)543-3948
 Izomletapadások; fej, nyak, hátfájdal-
mak kezelése; teljes testmasszázs. Szakren-
delőben (Vörösváry u. 88-96), vagy az Ön 
otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. 
Tel.: 06(20)595-3057
 JÓGA MAGÁNÓRÁK gyógyulni, szé-
pülni vágyóknak. Légzés, ászának, relaxá-
lás, meditáció. Tel.: 06(20)366-4858

Oktatás
Kémia-fizika, matematika-magyar korre-
petálás általános- és középiskolásoknak szakta-
nároknál a Vörösvári úton. Féljegyek javítása, 
bukásmegelőzés, érettségi előkészítők, tételki-
dolgozás minden délután és szombat délelőtt 
max. 2-3 fős kiscsoportban. Tel.: 06(20)946-
2027. További tájékoztató: www.obudamatek.hu
 NÉMET beszéd-centrikus nyelvoktatás, 
vizsgafelkészítés Óbudán. Külföldi és Goe-
the-Intézetekben megszerzett tapasztalattal, 
bármely korosztálynak. kreation@freemail.
hu. Tel.: 06(30)773-9155 
 Kémia tantárgyból felkészítést vállalok. 
Tel.: 06(30)264-5648
 Angolórák minden szinten, diplomás 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com

Elad-vesz
 Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat) 
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

 

régiség
 +5000 FT-OT FIZETEK az újság felmutatá-
sakor, vásárlás esetén! Készpénzért vásárolok 
hagyatékot, mindennemű régiséget, XIX-XX. 
századi festményeket. Kiszállás díjtalan! Markó 
István. Tel.: 06(70)600-0323 a hét minden nap-
ján hívható! E-mail: marko.antik01@gmail.com
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással! Bútor, festmény, porcelán, 
kerámia, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír-

adástechnikai, bakelit hangszert, fényképe-
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket  készpénzért. Pintér Nikolett. 
Tel.: 466-83-21, 06(30)973-49-49
 Vásárolok karórákat, porcelánokat, 
ezüst-arany-korall-borostyán ékszereket. 
Cím: V. ker., Kígyó utca 4/6. Tel.: 06(1)792-
1692, 06(20)590-5284
 Amennyiben sárgás, borostyán ékszere 
van, több százezer forintot is érhet! Szíve-
sen megnézzük! Üzlet: Bp., Erzsébet krt. 29. 
Tel.: 06(30)957-2206
 Vaszary János, Scheiber Hugó, Berény Ró-
bert, Czigány Dezső FESTŐMŰVÉSZEK 
ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE 
KÉSZPÉNZÉRT. Nemes Galéria. 1024 Buda-
pest, Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 06(30)949-
2900. nemes.gyula@nemesgaleria.hu
 Regényeket, krimiket, filozófiai, törté-
nelmi, ezoterikus, romantikus könyveket 
antikvárium ingyenes kiszállással készpén-
zért megvásárol. Tel.: 06(20)992-1358
 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
 Briliáns, Arany, Ezüst, Borostyán, Mecha-
nikus Órák és Hagyaték felvásárlás extra magas 
áron! Bp. XI., Fehérvári úti csarnok. Földszint-
virágsor (Porcelán, Ezüst üzlet). Tel.: 209-4245
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porceláno-
kat, bronzokat, antik órákat, stb., teljes ha-
gyatékot első vevőként legmagasabb áron. 
Kiszállás díjtalan. Tel.: 06(20)280-0151. he-
rendi77@gmail.com

Ingatlan
online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan-

roBoT.hu/obuda-ujsag
 Ingatlanosok kíméljenek! Eladó 48 m2-es, 
2 szobás panellakás, a Kórház utcában. Ár: 
17,9 millió Ft. Tel.: 06(20)507-9663
 Lakását azonnali készpénz fizetéssel 
megvásárolom! Jankó Ferenc. Tel.: 06(20) 
665-7514
 Eladó Óbudán, a Bécsi úton egy elegáns 
22  m2-es üzlet. Tel.: 06(20)935-4867
 Vörösvári úton 3 szobás, II. emeleti panel-
lakás eladó! 22 millió Ft. Tel.: 06(20)486-1160 
 III. ker. Rózsadomb utcában, 1370 m2-es 
összközműves telek eladó. Déli tájolás. 4 lakás 
építésére is alkalmas. Tel.: 06(20)957-9346
 Pomázon eladó 60 m2-es, összközműves 

családi ház. Belül felújított, örök-panorá-
más, rendezett 248 m2-es telekkel. Ára: 16 
millió Ft. Tel.: 06(20)397-5539
 Pók utcai lakótelepen felújított 53 m2-es 
panellakás eladó. 4/4 emelet. Ár: 26,5 millió 
Ft. Tel.: 06(30)213-4255
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozzuk 
a vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföl-
di vevők elérése. Hívjon: 06(20)960-0600

állás
 Délutánra, 4 órás munkaidőben isko-
lába takarítónőket keresek Óbudára! Tel.: 
06(20)980-5616
 Takarítói és kisgyermekes családsegítői 
munkakörbe bejelentett munkaviszonnyal, 
nemdohányzó hölgyet keres a III. kerületbe. 
Tel.: 06(70)267-1060

 Sportos, angolul beszélő, nyugdíjas 
kollé ganőt keres szentendrei ajándéküzlet, 
heti 2-3 alkalomra. Tel.: 06(20)923-2244
 A HABAKUKK BÖLCSŐDE-ÓVODA 
felvételt hirdet a 2017/2018. tanévre bölcsis, va-
lamint német-magyar ás angol-magyar ovis cso-
portjaiba. BEÍRATKOZÁS FEBRUÁRBAN! 
www.habakukk.hu. Tel.: 06(30)958-8629

Egyéb
 Idősebb KÖNYVELŐ kollégától ügyfe-
leket átveszek. Cégei nálam megbízható, 
szakértő kezekbe kerülnek. Örökös Miklós. 
Tel.: 06(20)354-1090
 Gondoskodjon időben temetéséről. Kös-
sön temetés biztosítást! Tel.: 06(30)324-8912
 KÖNYVELŐIRODA ÓBUDÁN! Megbízha-
tóság, szakértelem! Bejelentkezés dr. Hubai Mar-
gitnál: 06(30)383-9755. Cím: Kabar u. 5. Békás-
megyer-Pünkösdfürdő HÉV-megállótól 3 percre

Számítógép
  Computerklinika: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

Kiadó
 Békásmegyeren a Zemplén Győző ut-
cában Társasház tulajdonát képező 58 m2-
es helyiség KIADÓ, amelyben eddig me-
legkonyhás büfé üzemelt. Kizárólag csen-
des tevékenységre! Tel.: 06(30)856-4818

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok 

(telek és üres, tehermentes nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tulajdonjogának értékesítésére

Saroglya utcai építési telkek értékesítése II. ütem: 
A III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlődő részén, kertvárosi környe-
zetben, L6-III-SZ/N övezetbe tartozó, 15-20% beépítési lehetőséggel rendelkező, 
kedvező adottságú, önkormányzati tulajdonú építési telkek ELADÓK!  

Pályázható ingatlanok:
• Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/ 120 hrsz. alatti telek 
Terület: 1584 m2 (~25 m x 63 m)  
Irányár: 47 401 574 Ft + Áfa, összesen: 60 200 000 Ft 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 6.000.000 Ft.

• Bp. III. ker. Saroglya u. 22815/ 132 hrsz. alatti telek 
Terület: 1099 m2 (~27 m x 41 m)  
Irányár: 31 259 842 Ft + Áfa, összesen: 39 700 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.

A telkekről további felvilágosítás kérhető a +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 
telefonszámokon.

Üdülő ingatlan értékesítése:
Tatán, üdülőövezetben, az Öregtótól 10 percnyi sétára, földszint + emelet + jár-
ható lapostetős kialakítású, 7 szobás, 21 férőhelyes, működő, önkormányzati tulaj-
donú üdülő ELADÓ! 

Tata, Őz u. 10-12. 4367, 4368 hrsz-ú
telekterület: 360 m2  + 360 m2 = 720 m2 

Övezeti besorolás: Üh-TÓ-IK

A két telek együtt került beépítésre, ikerház jellegű beépítéssel, 1973-ban. Az ingat-
lan összközműves, a 221,5 m2 hasznos alapterületű üdülőépület téliesített, fűtését, 
melegvíz ellátását gázkazán biztosítja.   
Az ingatlanok együttes irányára: 32.500.000,-Ft (Áfa mentes) 
Pályázati biztosíték: 3.250.000,-Ft. 
A helyszíni megtekintés szakmai kollégák körbevezetésével biztosított. 
Az üdülőről további felvilágosítás kérhető, valamint megtekintésre időpont egyez-
tethető a +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon.

Üres lakások értékesítése:
• Bp., III. Pacsirtamező u. 28. fsz. 8., 
17633/0/A/14 hrsz-ú, 1 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba helyiségekből álló, 
komfortos lakás, alapterülete: 28 m2 
Irányár: 8.120.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 800.000.-Ft

• Bp., III. ker. Viador u. 7. fsz. 3., 
17613/0/A/3 hrsz-ú, 1 szoba, konyha, fürdőszoba-WC helyiségekből álló, kom-
fortos lakás, alapterülete: 24 m2 
Irányár: 6.000.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 600.000.-Ft

A lakásokról további felvilágosítás kérhető, valamint megtekintésre időpont egyez-
tethető a  +36 1 430-3463 és a +36 1 430-3466 telefonszámokon.

Üres, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek értékesítése:

• Bp., III. ker. Bécsi út 93/b. pinceszint, 
17563/1/A/17 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 58 m2 
Irányár: 5.900.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000.-Ft
• Bp., III. ker. Kiskorona u. 10. földszint, 
17725/3/A/301 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 25 m2 
Irányár: 5.900.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000.-Ft

•Bp., III. ker. Kiskorona u. 14. VI. em., 
17725/3/A/423 hrsz. műterem, alapterülete: 19 m2 

Irányár: 6.400.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 640.000.-Ft

• Bp., III. ker. Meggyfa u. 21. pinceszint, 
18529/22/A/38 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 155 m2 
Irányár: 7.600.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 760.000.-Ft

• Bp., III. ker. Szentendrei út 99. pinceszint, 
19376/5/A/16 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 64 m2 
Irányár: 3.560.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 360.000.-Ft

• Bp., III. ker. Szépvölgyi út 3/A., 
14615/4/A/1 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 74 m2 
Irányár: 4.100.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 410.000.-Ft

• Bp., III. ker. Váradi u. 26. pinceszint, 
17005/29/A/87 hrsz. raktár, alapterülete: 29 m2 
Irányár: 5.000.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 500.000.-Ft

A helyiségekről további felvilágosítás kérhető, valamint megtekintésre időpont 
egyeztethető a  +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3464 telefonszámokon.

Békásmegyer-Ófalu városrészben 
önkormányzati tulajdonú ingatlan ELADÓ!

Budapest, III. Táncsics Mihály u. 24. szám alatti, 64221 hrsz-ú kivett iroda, ud-
var megnevezésű ingatlan eladó.
A terület övezeti besorolása: L4-III-SZ/N
A telekterület: 1864 m2.
Az ingatlant egyéb átjárási szolgalmi jog terheli, a 64222 hrsz. ingatlan mindenko-
ri tulajdonosa javára, melynek törlése iránt intézkedés történt. 
Az ingatlan összközműves.
A telken lévő épület 280 m2 (beépített alapterület 347,60 m2) területű, alápincézet-
len, földszint+tetőtér szinttagozódású.
Műszaki állapota felújítandónak minősül.
Az ingatlan irányára: 94.000.000,-Ft (Áfa mentes) 
Pályázati biztosíték: 9.400.000,-Ft. 

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása 
bruttó 20.000,- Ft vételáron.
Az ingatlanról további felvilágosítás kérhető, valamint megtekintésre időpont 
egyeztethető a +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon.

Építési telkek értékesítése:
1.) III. kerületben, Csillaghegy-Békásmegyer határában, a Duna felőli oldalon 
L4-III-O/A övezetbe tartozó, 35% beépítési lehetőséggel rendelkező önkormány-
zati tulajdonú ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Az Árpád utcában minden közmű meg-
található. 

Bp., III. ker. Árpád utca 63906/1 hrsz. alatti telek
Területe: 608 m2  (~15 m x 40,5 m) 
Irányár: 22.677.165,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 28.800.000,-Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.000.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 70 § 11. sz. táblázat tar-
talmazza. 
2.) III. kerület Aranyhegy-Ürömhegy részén, kertvárosi környezetben, L6-III-
SZ/IK övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormány-
zati tulajdonú ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Az ingatlanon jelenleg kisméretű, bon-
tandó állapotú téglaház áll. A Jutas utcában minden közmű megtalálható. 

Bp., III. ker. Jutas u. 152., 22120/5 hrsz. alatti telek
Területe: 1327 m2  (~19,50 m × 68 m)
Irányár: 29.256.692,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 37.156.000,-Ft
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Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.700.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 
82 § 23. sz. táblázat tartalmazza. 

3.) III. kerületben, Csillaghegyen, frekventált, még-
is csendes, nyugodt területen, L4-III-HZ/2 jelű öve-
zetbe tartozó, 35% beépítési lehetőséggel rendelkező 
önkormányzati tulajdonú ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! 
A Karácsony Sándor utcában minden közmű megta-
lálható. 

Bp., III. ker. Karácsony S. u. 25., 61281/2 
hrsz. alatti telek 
Területe: 503 m2  (~14 m x 36 m) 
Irányár: 21.338.582,- Ft + 27% Áfa, brut-
tó: 27.100.000,-Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.700.000.-
Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az 
ÓBVSZ 72 § 13. sz. táblázat tartalmazza. 

4.) III. kerületben, Csillaghegy frekventált ré-
szén, I-III-KZ/1 jelű övezetbe tartozó, 50% be-
építési lehetőséggel rendelkező önkormányza-
ti tulajdonú „kivett lakóház, udvar, gazdasá-
gi épület” megnevezésű ingatlan ELADÓ! Az 
ingatlan összközműves. A telek baloldali te-
lekhatárán található felépítmény 105 m2 terü-
letű, alápincézetlen, földszint+padlástér szint-
tagozódású. Műszaki állapota avult, bontan-
dónak minősül. Az épület mellett további két 
db romos melléképület áll. 

Budapest, III. Szentendrei út 295., 61281/1 
hrsz. alatti telek 
Területe: 714 m2 (~14 m × 51 m)
Az ingatlan irányára: 39.200.000,-Ft (Áfa 
mentes) 
Pályázati biztosíték: 4.000.000,-Ft. 
A telek beépíthetőségének paramétereit az 
ÓBVSZ 101 § 35. sz. táblázat tartalmazza. 

5.) III. kerületben, Csillaghegy-Békásme-
gyer határában, frekventált területen, L4-III-
HZ/2 övezetbe tartozó, 35% beépítési lehe-
tőséggel rendelkező önkormányzati tulajdo-
nú ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Szentendrei 
úton minden közmű megtalálható. 

Bp., III. ker. Szentendrei út 373., 62446 
hrsz. alatti telek 
Terület: 568 m2 (~13 m × 44 m) 
Irányár: 22.125.984,- Ft + 27% Áfa, brut-
tó: 28.100.000,-Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.800.000.-Ft
A telek beépíthetőségének paramétereit az 
ÓBVSZ 72 § 13. sz. táblázat tartalmazza. 

6.) III. kerületben, Csillaghegy-Békásmegyer 
határában, a Duna felöli oldalon SPORTLÉ-
TESÍTMÉNY ÉPÍTÉSÉRE ALKALMAS 
önkormányzati tulajdonú ÉPÍTÉSI TELEK 
ELADÓ! Jelenlegi funkciója teniszpálya, IZ-
III/2 jelű övezetbe tartozik, jelentős zöldfelü-
letű intézmény terület, 35% beépítési lehető-
séggel, szintterületi mutató: 1,2 m2/m2. A terü-
leten önálló parkolóház, mélygarázs, lakóépü-
let nem helyezhető el, a sportfunkciót szabad 
pályaként, vagy építményben a terület legalább 
30%-án továbbra is biztosítani kell. A terület 

régészeti lelőhely. A Szent István utcában víz, villany, 
gáz közmű megtalálható.

Bp., III. ker. Szent István utca 63995/2 hrsz. alat-
ti telek
Területe: 2067 m2 (~34 m × 61 m) 
Irányár: 33.070.866,-Ft+ 27 % Áfa, összesen: 
42.000.000,- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.200.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 
104 § 37. sz. táblázat tartalmazza. 
A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az 
építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért 
a Kiíró nem vállal felelősséget. Új épület elhelye-
zésének tervezésekor a mindenkori építési jogsza-
bályok az irányadók.
A telkekről további felvilágosítás kérhető a +36 1 430-
3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon.

Általános tudnivalók
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vé-
telárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkoza-
tát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja. 
Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig 
kötve van (ajánlati kötöttség). 
A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot 
befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti számlájára. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pá-
lyázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 
2017. március 6-án (hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 
Bp., Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthető a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fen-
ti címen.
A pályázatok bontására 2017. március 6-án 14 órakor a Bp., III. kerü-
let Mozaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyi-
ségében kerül sor. 
A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat 
eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb 
vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgya-
lást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot 
indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan 
adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizáró-
lag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban  mint 
ajánlattevő megjelölésre került. 
A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonél-
vezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szerep-
lő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!   
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. 
törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, 
valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tu-
lajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Főváro-
si Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az 
állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk rész-
leges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kár-
pótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.
A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 mun-
kanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki köl-
csön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban fel-
tüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 na-
pon belül esedékes.
A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes va-
gyontárgyak elidegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragra-
fusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely 
tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecs-
lés díját. 
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felke-
rül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a kö-
vetkező internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
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Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet 
a Budapest főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, 

nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Cím Funkció Helyrajzi szám
Alap-
terület

(m2)
Gépészeti

felszereltség
Műszaki állapot Minimális 

bérleti
díj (Ft/hó)

Bánatpénz
(Ft)

Ágoston utca 14., VI. emeleti, lép-
csőházi

iroda/
műterem 16918/3/A/341 19 víz, villany, távfűtés leromlott 29.203,- 35.000,-

Berend utca 18., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18529/6/A/49 71 – leromlott 17.040,- 20.000,-

Berend utca 20/A-B., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 18529/6/A/88 72 villany közepes 23.040,- 27.000,-

Berend utca 20/A-B., pinceszinti, 
lépcsőházi raktár 18529/6/A/68 72 villany közepes 23.040,- 27.000,-

Berend utca 22., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18529/4/A/135 70 villany közepes 22.400,- 26.000,-

Berend utca 26., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 15.552,- 18.000,-

Bécsi út 88-92., pinceszinti, utcai üzlet 14729/2/B/171 146 víz, villany, gáz (fűtetlen) leromlott 197.538,- 237.000,-
Bécsi út 291/A., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18847/8/A/1 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-

Bécsi út 291/A., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18847/8/A/2 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-

Bécsi út 293/B., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18847/9/A/1 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-

Bécsi út 293/B., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 14.720,- 17.000,-

Eső utca 7., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17460/2/A/15  27 víz, villany közepes 9.504,.- 11.000,-

Föld utca 51., pinceszinti, lépcső-
házi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 17.568,- 21.000,-

Föld utca 57., pinceszinti, lépcső-
házi raktár 17040/0/A/29  40 villany közepes 14.240,- 17.000,-

Galagonya utca 4., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 14668/A/28 80 villany közepes 25.600,- 30.000,-

Gyenes utca 13., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17005/20/A/29 122 villany leromlott 35.136,- 42.163,-

Hunyadi utca 58-60., földszin-
ti, utcai üzlet 62976/0/A/1 52 víz, villany közepes 59.228,- 71.000,-

Hunyadi utca 58-60., pinceszint, 
udvari raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 5.962,- 7.000,-

Kórház utca 1.,
pinceszinti, udvari raktár 18267/16 /A/19 87 villany leromlott 29.841,- 35.000,-

Lajos utca 104.,, pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17799/2 52 – leromlott 12.480,- 14.000,-

Lajos utca 116.,
pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 24.087- 28.000,-

Meggyfa utca 19., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 46.810,- 56.000,-

Meggyfa utca 23., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18529/21/A/113 77 villany leromlott 22.176,- 26.000,-

Meggyfa utca 29., földszinti, utcai üzlet 18529/14/A/62 48 víz, villany közepes 83.328,- 99.000,-
Pacsirtamező utca 20., pinceszin-
ti, lépcsőházi raktár 17618/0/A/51 178 – leromlott 48.416,- 58.000,-

Pacsirtamező utca 28., pinceszin-
ti, lépcsőházi raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 16.704,- 20.000,-
Pacsirtamező utca 28., pinceszin-
ti, lépcsőházi raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 27.072,- 32.000,-

Pacsirtamező utca 32., pinceszin-
ti, lépcsőházi raktár 17635/0/A/3 78 villany leromlott 18.720,- 22.000,-

Pacsirtamező utca 35., pinceszin-
ti, lépcsőházi raktár 17779/0/A/40 28 villany leromlott 8.204,- 9.000,-

Raktár utca 21., földszinti, utcai
iroda
ÉS 18443/4/A/127 33 víz, villany, távfűtés közepes 92.268,- 110.000,-

iroda 18443/4/A/128 33
Raktár utca 56., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18726/12/A/41 98 villany leromlott 23.520,- 28.000,-

Raktár utca 56., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18726/12/A/42 59 villany leromlott 14.160,- 16.000,-
San Marco utca 12-18/A., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/1 45 villany közepes 16.020,- 19.000,-
San Marco utca 12-18/B., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/21 45 villany leromlott 12.015,- 14.000,-

San Marco utca 12-18/C., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/40 48 villany leromlott 12.816,- 15.000,-

Selyem utca 4., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 19.520,- 23.000,-

Szellő utca 2., földszinti, utcai iroda 18443/2/A/2 46 víz, villany, távfűtés közepes 64.308,- 77.000,-
Szőlő utca 46., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany leromlott 10.680,- 12.000,-

Tímár utca 13/A., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 37.760,- 45.000,-

Tímár utca 15., pinceszinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen leromlott 22.695,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-19., „A” lh., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/61  54 víz, villany erősen leromlott 13.824,- 16.000,-

Tímár utca 17/B-19., „B” lh., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/62 48 villany leromlott 12.816,- 15.000,-

Tímár utca 17/B-19., „E” lh., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 16.376,- 19.000,-
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Tímár utca 17/B-19., „F” lh., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 17.088,- 20.000,-
Tímár utca 17/B-19., „H” lh., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/68  49 villany erősen leromlott 13.916,- 16.000,-

Tímár utca 26., pinceszinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen leromlott 127.459,- 152.000,-

Újmegyeri tér, utcai raktár 65552/40 28 víz, villany leromlott 15.092,- 18.000,-
Uszály utca 8., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 14625/18/A/9 25 villany leromlott 8.800,- 10.000,-
Váradi utca 1-5., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18705/0/A/51 66 villany leromlott 15.840,- 19.000,-

Váradi utca 1-5., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18705/0/A/52 36 villany leromlott 9.612,- 11.000,-

Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18659/0/A/105 47 villany közepes 16.732,- 20.000,-

Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18659/0/A/108 64 villany közepes 20.480,- 24.000,-

Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18659/0/A/109 59 villany közepes 18.880,- 22.000,-

Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lép-
csőházi raktár 18659/0/A/110 25 villany közepes 9.775,- 11.000,-

Zápor utca 61., földszinti, utcai üzlet 16998/3/A/300 45 víz, villany, távfűtés leromlott 62.910,- 75.000,-

A pályázati felhívás teljes szövege a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapon található.

A sport területén kiemelkedő 
helyet foglal el a gyermekek 
rendszeres testmozgásra va-
ló nevelése. Ennek érdeké-
ben Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésére 2015 
őszétől Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata  ingye-
nes korcsolyaoktatást szer-
vez a kerületi fenntartású is-
kolákba járó diákok részére. 

A program negyedik 
szakasza most kez-

dődött, melynek első 
részében 2. osztályos ta-
nulók vesznek részt a tan-
terv szerinti testnevelés 
órák keretein belül. Az 

oktatások időpontjai ja-
nuár 31-e és április 14-e 
között,  11 héten keresz-

tül, heti egyszeri alka-
lommal, kedden, szerdán, 
csütörtökön és pénteken 

valósulnak meg az óbudai 
Gepárdok Jégcsarnokban.

A negyedik szakasz-
ban a Bárczi Géza Álta-
lános Iskola, a Pais De-
zső Általános Iskola és 
az Aquincum Angol-
Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
diákjai vehetnek részt.

Az oktatás célja az, 
hogy a gyerek játékos fel-
adatok segítségével meg-
tanulják a biztonságos és 
körültekintő korcsolyázás 
alapjait. A gyerekek a fog-

lalkozásokon elsajátítják, 
hogy a csúszós felületen 
hogyan irányítsák a kor-
csolyájukat, lökjék el ma-
gukat, fékezzenek, vagy 
éppen álljanak fel esés 
után. Minden csoporttal 
két, esetenként három 
edző dolgozik. A mozgás 
ezen formája alatt kiváló 
mozgáskoordinációra le-
het szert tenni, amely más 
sportok megtanulásában 
is nagy segítséget jelent-
hetnek. Az oktatás 40-45 
perces. A program által 
felölelt időszak lehetősé-
get nyújt a korcsolyázás 
alapjainak elsajátítására. 

Idén is korcsolyaoktatás 

Az Óbudai Sakkiskola és a 
Pais Dezső Általános Iskola 
közös szervezésében ren-
dezték a sakkozók diák-
olimpiájának kerületi verse-
nyét, amelyen különböző 
korosztályokban 137 tanuló 
vett részt.

Minden évben meg-
tartják az általános 

iskolás korú sakkozók 
kerületi diákolimpiáját, 
amelyre ezúttal január 
28-án a Pais Dezső Álta-
lános Iskolában került 
sor. Azok a versenyzők, 
akik itt nyernek, tovább 
jutnak a budapesti dön-
tőbe, ahonnan az első öt 
kerül be az országos ver-
senyre, ami idén vagy 
Szombathelyen, vagy 
Debrecenben lesz.

Guba Miklós, az Óbu-
dai Sakkiskola vezetőjé-
nek tájékoztatása szerint 
már tavaly is nagyon 
szép eredményeik szü-
lettek, hiszen az orszá-
gos versenyen több ér-
met szereztek. Idén a kü-

lönböző korcsoportok-
ban hasonló versenyzés-
re számítanak. A buda-
pesti döntők egyéni ver-
senye február 11-én, míg 
a csapatbajnokság febru-
ár 25-én lesz. Így előtte 
csaknem két hét áll ren-
delkezésre az egyéni 
versenyzők felkészülésé-

re, a csapatoknak pedig 
egy héttel több. 

A kerületi csapatver-
senyről az Aquincum 
Általános Iskola alsó ta-
gozatos diákjai, a Puskás 
Péter, Földes Márton, 
Pantocsik Péter és Báti 
Bálint Tibor alkotta né-
gyes vívta ki az első he-

lyet és a továbbjutást. Az 
1-2. évfolyamosok egyé-
ni versenyében Földes 
Márton szerezte meg az 
aranyérmet, Pantocsik 
Péter a bronzérmet. A 3-
4. évfolyamos mezőny-
ben Fetter András  nyer-
te meg az aranyérmet, 
Puskás Péter pedig a 

bronzérmet. A felsős fi-
úk mezőnyében ugyan-
csak az Óbudai Sakkis-
kola növendékei arattak, 
Farkas Gellért aranyér-
met, Bodzay Barnabás 
ezüstöt, míg Sipos Flóri-
án bronzot nyert.

A lányok versenyéről 
Sármási Péter sakkedző 
elmondta, hogy az első 
helyen végzett az Óbudai 
Nagy László Általános 
Iskola három tagú csapa-
ta. A felsős lányok kor-
osztályában pedig az Ár-
pád Gimnázium csapata 
lett aranyérmes, így ők 
képviselik majd a kerüle-
tet a budapesti döntőben. 

Külön köszönet illeti a 
Pais Dezső Általános Is-
kola vezetőit, akik lehe-
tővé tették az intézmény-
ben a verseny zökkenő-
mentes megrendezését, 
valamint az Óbudai Sak-
kiskola edzőinek is ez jár, 
Sármási Péternek, Jakus 
Katalinnak és Ungvári 
Anikónak – tudtuk meg 
Guba Miklóstól.      B. Z.

Sakkozók diákolimpiája
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Pályázat esetmenedzseri állásra
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján az Óbudai Családi Tanácsadó és gyermekvédelmi Központ 
Család- és gyermekjóléti Központ (1035 Budapest, Váradi utca 9-11.) 
pályázatot hirdet esetmenedzser munkakör betöltésére. a közalkalma-
zotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. a munkavégzés helye: 
Budapest, 1035 Budapest, Váradi utca 9-11. a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a gyermekjóléti alap-
ellátás hatósági tevékenységéhez kapcsolódó esetmenedzseri feladatok el-
látása. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. pályázati feltételek: főiskola, a munkakört kizáró-
lag 15/1998 NM rendelet 2. sz. mellékletében szereplő felsőfokú végzettség 
megszerzése birtokában lehet betölteni. • a gyermekjóléti alapellátásban 
szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. • számítógép kezelői alapis-
meret (MS office, internet). • magyar állampolgárság. • cselekvőképesség. 
• büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány). a pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: főiskola, a 15/1998 NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti felsőfokú 
szociális alapvégzettség; a gyermekjóléti alapellátásban szerzett, legalább 
3-5 év szakmai tapasztalat. A munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciák: 
kommunikációs és együttműködési készség; pontosság, rendszeresség, 
megbízhatóság, empátia; önálló munkavégzésre való képesség; jó szóbeli 
és írásbeli kifejező képesség; konfliktuskezelési képesség.
a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó sze-
mélyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató 
szakmai fényképes önéletrajz; a végzettséget, képzettséget igazoló ok-
iratok másolata; motivációs levél; felhatalmazó levél a bíráló bizottság 
pályázatba való betekintéséhez; nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv 
15 § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében 
nem merül fel; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. a munka-
kör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető. a pályázat benyújtásának határide-
je: 2017. február 12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Tapasztó Gábor nyújt a +36-1-250-1964-os telefonszámon. a 
pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, Tapasztó Gábor 
részére a cstan.info@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül. a pályá-
zat elbírálásának határideje: 2016. február 13. Az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvédelmi Központ önkormányzati fenntartású, hu-
mán szolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat; Család- és Gyermekjóléti Központ; Családok átmeneti 
otthona; Gyermekek átmeneti otthona.
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Rejtvényünkben Nagy László: Január királya cí-
mű verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és 
a függőleges 13. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része (zárt betűk: 
C. L. D. L. O.). 13. Levelének részei. 14. Nézed. 15. 
L. Y. E. 16. Egyik helyről a másikra zúdul. 17. Hasz-
nált cikkel foglalkozik. 19. Kuglijai. 20. Jegyezni. 
22. Idegen március. 23. Belül rögös! 24. Színházunk 
rövid neve, névelővel. 25. Kimázol. 26. Hal betűi ke-
verve. 28. Névelős európai nép. 29. Német, spanyol 
és kambodzsai autók jele. 30. Kicsinyítő képző. 31. 
Oktatási intézmény. 35. Üres váz! 36. T. B. S. 37. 
Boltos. 38. Megkevert sok! 39. Elfogyaszthatja. 41. 
A hét vezér egyike. 42. Római ötszázötven. 43. Rá-
dium és tantál vegyjele. 44. Alföldi város, …háza. 
45. Gágogók. 47. Elegáns sport, névelővel. 49. Hát-
térből előtérbe juttatja, régiesen. 50. Mely helyen. 
51. Ritka férfinév. 53. Csodálatos, színpompás. 

FÜGGŐLEGES: 2. Egyik egyetemünk névbetűi. 3. 
Jussold. 4. Akkor mondjuk, ha még nem elég. 5. Bo-
londság. 6. Szemet vet a máséra. 7. Szintén nem. 8. A 
tömeg így is hallatja a hangját. 9. Ahélium és a szilí-
cium vegyjele. 10. I. D. Z. 11. Eltesz. 12. Nebulók. 13. 
Az idézet második része (zárt betűk: R. I. G. A.). 
18. Kis Emma. 21. Nagyon rimánkodó, zsargon nyel-
ven. 24. Az éteren át történik. 25. Kulcsok angolul. 
27. Magad felé erőltetheted. 28. …-pur, illatosító. 29. 
Dugd vissza. 32. Azon a helyen, régiesen. 33. Na-
gyobb az ereje. 34. Pótlá, régiesen. 40. Budai terünk. 
41. Becézett Erzsébet. 42. Hangoskodó. 44. Add szét 
a kártyalapokat. 45. Végek nélküli vert csipke! 46. 
Belül pazarol. 48. I. Ö. A. 52. Néma, belülről!

Tél van

Az Óbudai Turisztikai 
Egyesület (ÓTE) idén 

februárban második al-
kalommal rendezi az 
Óbudai Gasztroheteket. 
Az őszi fesztivál boros 
ételkülönlegességeket 
kínált, a mostani édes és 
forró finomságokkal vár-
ja a különleges ízekre 
vágyókat. 

A két hétig tartó 
rendez vény nyitónapja 

február 14-e, hiszen ez 
a dátum sokak számára a 
romantika, az édes pilla-
natok ideje. 

Időközben 16 óbudai ká-
vézó és cukrászda várja, 
hogy megédesíthesse és 
felforrósíthassa mindazok 
tél végi hideg napjait, akik 
a rendezvény ideje alatt 
ellátogatnak hozzájuk.

A résztvevő vendéglá-
tóhelyekről és kínálatuk-

ról bővebb informáci-
ót az Óbudai Turisztikai 
Egyesület obudatour.hu 
weboldalán találnak az 
érdeklődők. 

Kóstoljon bele kerületünk 
édes ízeibe, látogasson el 
törzshelyeire, vagy fedez-
zen fel új kedvenceket!

II. Óbudai Gasztrohetek – Édes Óbuda

A húszéves, immár két hely-
színen működő Csodák Pa-
lotája kiemelt figyelmet for-
dít a nyugdíjasokra, számos 
programmal várja az idő-
sebb korosztályt is.

Tartalmas programot 
tarthatnak a nagy-

szülők kisunokájukkal, 
a Csodák Palotájának 
III. és XXII. kerületi 
helyszínén is. Ezernyi 
játékkal, látványos fizi-
kai kísérleteket bemuta-
tó előadással várják az 
érdeklődőket. A termé-

szettudomány csodáit 
interaktív kiállításokon, 
fizikai show-kon, tema-
tikus szabaduló szoba 
rejtélyeinek megoldásán 
keresztül ismerhetik 
meg.

A Csopa SZTK - Sze-
niorok tudományos klub-
jában minden hónap 
utolsó keddjének dél-
előttjén a nyugdíjasoké a 
főszerep, hiszen a Csopa 
Playbar Orion termében 
találkoznak a korosztály 
képviselői, hogy egy 
meghívott vendég segít-

ségével közösen fedez-
hessék fel a tudomány 
rejtelmes világát. 

(A Csopa Playbar cí-
me: Bécsi út 38-44. II. 
emelet. A belépőjegy ára 
1900 forint, mely magá-
ban foglal egy kis üdítőt, 
ropogtatnivalót is. Elő-
zetes regisztráció szük-
séges. Kapcsolat: dr. 
Paszternák András klub-
vezető. E-mail: szeni-
or@csopa.hu; mobil-
szám: 06-30-569-1240; 
vonalas szám: 814-
8060.)                          sz

A Csodák Palotájában nemcsak a 20 éveseké a világ…

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

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

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

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

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

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

FO ga DÓ Óra. Zsiga-Kár pát Dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or-
szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min-
den hó nap el ső pén te kén 16 órá tól tart ja 
Békásmegyeren, a Kabar utca 11. szám 
alatti Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés időpont-egyez te té s sel a 06(30) 
318-9921-es számon.

FO ga DÓ Óra. Kiss lász ló 
(MSZP) or szág gyű lé si kép vi-
se lő (Bu da pest, 10. vá lasz-
tó ke rü let) fo ga dó órá ja min-
den hó nap el ső pén te kén 
16-tól 17 órá ig a III. Mó kus 
ut ca 1-3. szám alatt. (Te le-
fon: 244-8036; e-mail: kiss.
laszlo@parlament.hu).

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro dá ban 
(Ka szás dű lő ut ca 7.) in gye nes jog se gélyt hirdet dr. Tósoky Ba lázs ügy-
véd del minden hónap negyedik keddjén (legközelebb február 28-án) 
17-től 19 órá ig. (Ér dek lőd ni a 367-8791-es te le fon szá mon le het.)
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes jog-
se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd min den hó nap el ső kedd jén 
17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma dik csü tör tö kén 
18-tól 20 órá ig Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő irodájában (Bé-
csi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca sarok). Be je lent ke zés nem 
szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-0017-es te le fon szá mon le het.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület 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 szük-
séges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye ri 
Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di 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. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis kér-
dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá-
ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi pol gá ri Kör Egye sü let nél
gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
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A fenti címmel tartott előadást a Ke-
reszténydemokrata Fórumon febru-
ár 1-jén a Selyemgombolyítóban dr. 
Baritz Sarolta Laura OP, a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskola 
és a Budapesti Corvinus Egyetem 
adjunktusa. 

N em az ember van a gazdasá-
gért, hanem éppen ellenkező-

leg, a gazdaság az emberért, hang-
súlyozta előadásában dr. Baritz Sa-
rolta Laura domonkos nővér, aki 
előadásában is, mint ahogy doktori 
disszertációjából született legújabb 
könyvében is azt a hipotézist vizs-
gálta és kívánta alátámasztani, 
hogy más emberi értékrend más 
gazdasági renddel jár együtt.

A Keresztény Társadalmi Elvek a 
Gazdaságban (KETEG) elveit valló 
közgazdasági gondolkodók nem egye-
düli elérendő célként, hanem sokkal 
inkább eszközként tekintenek a profit-
ra. Ennek az eszköznek pedig a közjót, 
a közösségek boldogulását kell segíte-
nie. Az emberközpontú gazdaság, 
vagy az ő szóhasználatukban az eré-
nyetikai paradigma az emberiség túl-
élésének egyetlen lehetséges záloga, 

amiről ma sok multinacionális cég ve-
zetője egészen másképp gondolkodik.

A KETEG a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola „Keresztény 
Társadalmi Elvek a Gazdaságban” 
szakirányú továbbképzésének rövidí-
tett neve, amely 2010 szeptemberében 
indult. A képzés egyedülálló kezde-
ményezés Magyarországon, az em-
berközpontú és fenntartható gazda-
ság, gazdálkodás elméleti és gyakorla-
ti alapjait fekteti le három integrált 
blokkban, amelyek gazdasági, társa-
dalomtudományi, és filozófiai-teológi-
ai tantárgyakból állnak. Az alternatív 
gazdasági szemlélet alapja a katolikus 
egyház több mint száz éves múltra 
visszatekintő „társadalmi tanítása”, 
amelynek elvei sok mai modern egye-
temet és intézetet megihlettek. 

Ezekből az elvekből született Laura 
nővér könyve, a Háromdimenziós gaz-
daság, amely következtetései szerint a 
haszonelv, a profitmaximalizálás alap-
ján működő gazdasági rend fenntart-
hatatlan, újratermeli a boldogtalansá-
got és háttérbe szorítja a közjót. Ennek 
alternatívájával foglalkozik és keresi a 
válaszokat dr. Baritz Sarolta Laura do-
monkos nővér új kötetében.     Bodzay
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