
Az Óbuda Sportolója Díj és a Hideg-
kuti Nándor Emlékplakett idei díjazott-
jaira január 31-ig várják a jelöléseket.

A Csobánka téri rendelőintézet energeti-
kai korszerűsítéséről és az Ezüsthegy ut-
cai könyvtár fejlesztéséről olvashatnak.

Óbudán, a Huszti úti sakkteremben 
rendezték a Dr. Hetényi Géza Nemzet-
közi Emlékversenyt, neves indulókkal.
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A városrész közbiztonságát – sok más intézkedés 
mellett – térfigyelő kamera-rendszer is szolgálja. 
A berendezéseket a közterület-felügyelet az év 
365 napján, 24 órában működteti.

K ezdetben 64 kamera működött, és az 
önkormányzat által finanszírozott, fo-

lyamatos bővítéseknek köszönhetően a be-
rendezésekkel ellátott területek nagysága 
a többszörösére növekedett. A fejlesztések 
eredményeképpen tavaly december köze-
pétől 15 kamerával bővült a rendszer, így 
ma már összesen 143 készülék figyeli a ke-
rület egyes részeit.             Továbbiak a 15. oldalon

Tavaly decemberben döntött a kormány arról, hogy Óbuda-Békásmegyer fejlesztéseit támogatandó, 470 millió forintot ad az önkormányzatnak. Az ösz-
szeget parkfejlesztésre lehet fordítani. A napokban eldőlt, hogy a Szépvölgyi úti parkot és a Lékai bíboros téri emlékparkot – amely az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharcnak állít emléket – rendezhetik a kormányzati támogatásból                                                                                Részletek a 3. oldalon

Parkfejlesztésre közel félmilliárd kormányzati támogatás

Január végéig érvényesek a tavalyi parkolási engedélyek   Információk a 10. oldalon

Átépítés a Laktanya utcai 
Tüdőszűrő állomáson

Új, korszerű röntgen berendezést telepí-
tenek, ezért a tüdőszűrő vizsgálatokra a 
Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári úti 
és Csobánka téri szakrendelőjében van 
lehetőség a felújítás befejezéséig. 

Tudnivalók az 5. oldalon

Tovább bővült a térfigyelő rendszer

Fotó: Antal István
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Jelöléseket vár az önkormányzat az Óbu-
da Sportolója Díj és a Hidegkuti Nándor 
Emlékplakett 2018. évi díjazottjaira. Az 
ajánlásokat január 31-ig lehet leadni.

K érjük a tisztelt kerületi civil szerve-
zeteket, valamint a sportegyesülete-

ket, hogy az Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata által alapított„ Óbuda Sportoló-
ja Díj”-ra szíveskedjenek javaslatot tenni.
A díj évente két fő – egy női és egy fér-
fi sportoló – részére adható. Az adományo-
zás feltétele, hogy az abban részesítendő 
személy: olimpiai vagy paralimpiai prog-
ramban szereplő sportágban kiemelkedő 
eredményt ért el, továbbá III. kerületi la-
kóhellyel rendelkezik, vagy a kerületben 
működő sportegyesület sportolója. A díjjal 
150.000 forint pénzjutalom jár.

Továbbá kérjük a kerületi civil szervezete-
ket, sportegyesületeket, iskolákat, hogy az 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányza ta ál-
tal alapított „Hidegkuti Nándor Emlék-
plakett”-re szóló jelölésre szíveskedjenek 
javaslatot tenni.

Az Emlékplakett
2/a. a kiemelkedő sporteredményt előse-
gítő; III. kerületi lakóhellyel rendelkező, 
vagy a kerületben működő sportegyesület 
vezetőjének, edzőjének; vagy
2/b. a kerület sportéletéért, hírnevéért te-

vékenykedő szakembernek adományozha-
tó. Az Emlékplakettel 500.000 forint pénz-
jutalom jár, melyben évente egy sportszak-
ember részesülhet.

A javaslatokat 2018. január 31-ig a tit-
karsag@obudasport.hu e-mail címen tehe-
tik meg. A kitüntetéseket ünnepélyes kere-
tek között Óbuda Napján adják át.
A díjakra írásbeli jelöléseket várunk, rövid 

esszék formájában az alábbi adatok meg-
adásával: a jelölt neve; a jelölt elérhetősé-
gei (lakcím, telefonszám, e-mail cím); a je-
lölt sportága és egyesülete; a jelölt legjobb 
sporteredményei a jelölés évében; a jelölt 
rövid bemutatása; a jelölő neve; a jelölő el-
érhetőségei (lakcím, telefonszám, e-mail 
cím); a jelölő III. kerületi civil szervezet, 
sportegyesület vagy iskola neve.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Javaslatokat várnak sportdíjak odaítélésére
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Óbuda-Békásmegyer 
polgármeste re, Bús 

Balázs a Varga Mihály 
nemzetgazdasági mi-
niszterrel, országgyűlé-
si képviselővel való év 
végi megbeszélései so-
rán beszámolt az önkor-
mányzat 2018. évi fej-
lesztési terveiről. Ki-
emelte azokat, amelyek 
mögött komoly lakossági 
igények jelentek meg, il-
letve amelyek megvaló-
sítására az önkormány-
zat költségvetése nem ad 
lehetőséget. Ezen tervek, 
elképzelések a sok más 
egyéb mellett a Hadria-
nus Fejlesztési Program-
ban körvonalazódnak.

Varga Mihály lapunk-
nak elmondta: a nemzet-
gazdaság jó helyzetének 
köszönhetően a kormány 
egyre több helyi kezdemé-
nyezés mellé tud odaállni.

- Polgármester úrral fo-
lyamatosan egyeztetünk, 
és ennek köszönhetően 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata infrastruktu-
rális fejlődése szempont-
jából fontos beruházások 
indulhattak el, illetve kez-
dődhetnek hamarosan.

A Kormány 2029/2017. 
(XII. 27.) számú hatá-
rozatában döntött arról, 
hogy 470 millió forint tá-
mogatást kap Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata parkfejlesztésre. A 
támogatást külön pályá-
zat és kérelem benyújtá-
sa nélkül, előfinanszíro-
zás keretében, egy ösz-
szegben, támogatási szer-
ződés vagy támogatói ok-
irat alapján nyújtja a bel-

ügyminiszteren keresztül 
a kormány.

A polgármester által 
összegzett projektek kö-
zött szerepelt a Szépvöl-
gyi úti park rendezése, az 
Ezüsthegy utcai könyvtár 
kialakítása, a Lékai bíbo-
ros tér zöldfelület-reha-
bilitációja, a sóstói üdülő 
konyhájának, az Óbudai 
Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ torna-
csarnokának, a Jendras-
sik park, a Víziorgona 
sétány fejlesztése, a Pa-
csirtaudvar és a Krúdy 
sétány fejlesztése, a Cel-
la Trichora és környeze-
tének rendezése.

A napokban született 
meg a döntés, hogy a fen-
ti projektek közül a Szép-
völgyi úti parkot és a Lékai 
bíboros téri emlékparkot – 
amely az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharcnak 
állít emléket –  fejlesztik a 
közel félmilliárd forintos 
kormányzati támogatásból.

Kormánytámogatással megvalósuló 
kerületi fejlesztések

Az elmúlt időszakban számos helyi kezdeménye-
zés mellé állt a kormány, ilyen például a Mészkő-
park fejlesztése vagy a már megkezdődött és az 
ütemtervnek megfelelően haladó Békásmegyeri Pi-
ac és Közösségi tér kivitelezése, illetve az Ezüst-
hegyi utcai könyvtár épületének rekonstrukció-
ja. A Derűs Alkony Gondozóház és a Szent Mar-
git Kórház gasztroenterológiai osztálya megújítá-
sának, épületeinek napelemekkel való ellátásának, 
az Óbudai Árpád Gimnázium műemlék épületének, 
valamint a Laborc Iskola energetikai korszerűsíté-
sének támogatása is a kerületi lakosság kényelmé-
hez, környezetének megújulásához járult hozzá.

Parkfejlesztésre közel félmilliárd kormányzati támogatás
Szépvölgyi úti park látványterve

Szépvölgyi úti park látványterve

A Lékai bíboros téri emlékpark látványterve, amely az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharcnak állít emléket

Lékai bíboros téri emlékpark látványterve
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Sváb batyusbál 
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata és a „Braunhaxler” Egyesület február 3-
án 19 órától rendezi a hagyományos sváb batyusbált 
a Békásmegyeri Közösségi Házban. (Asztalfogla-
lás kötelező. Érdeklődés és jelentkezés Neubrandt 
Olginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon.)

Hosszú évek óta hagyo-
mány Óbudán, hogy a Né-
met, a Szlovák, a Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
és a „Braunhaxler” Egyesü-
let minden év december har-
madik csütörtökén közösen 
rendezi a nemzetiségi ad-
venti estet a Békásmegyeri 
Közösségi Házban. 

A tavaly december 14-
ei eseményen ün-

nepi beszédet mondott 
Menczer Erzsébet, a SZO-
RAKÉSZ és az Óbudai 
Cívis Klub Egyesület el-
nöke. Az adventi koszorú 

gyertyáit Menczer Erzsé-
bet és a három nemzetisé-
gi önkormányzat valamint 
a „Braunhaxler” Egyesü-
let elnöke közösen gyúj-
totta meg. Az ünnepi mű-
sorban felléptek: a Kas-
tély óvoda német csopor-
tos óvodásai, a Medgyes-
sy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Ál-
talános Iskola és az Első 
Óbudai Német Nyelvok-
tató Nemzetiségi Általá-
nos Iskola tanulói, a Szent 

Kinga Énekkar, a Ludwig 
Hollos Kórus, a Pilisszán-
tói Szlovák Pávakör és a 
házigazda, a „Braunha-
xler” Dalkör. Befejezé-
sül négy nyelven, lengye-
lül, szlovákul, németül és 
magyarul csendült fel az 
egyik legszebb karácso-
nyi ének, a Csendes éj. 
A műsor után a három 
nemzetiség fehér asztal-
nál még sokáig beszélge-
tett, közösen énekelte a 
karácsonyi énekeket.

Nemzetiségi gyertyagyújtás

Emlékezés a magyarországi 
németek elhurcolására

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Óbuda-Bé-
kásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzata és 
a „Braunhaxler” Egyesület tisztelettel meghívja önt 
a következő megemlékezésekre.

2018. január 21-én a magyarországi németek 
elhurcolásának emléknapja alkalmából rende-
zendő megemlékezésre.

Program
11 órakor szentmise (helyszín: Szent Péter és Pál 
Főplébánia-templom, III. Lajos utca 168.) Közremű-
ködik: Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház ma-
gánénekese és a Braunhaxler Dalkör.
12.30 órakor megemlékezés és koszorúzás a Vá-
rosháza falán lévő emléktábla előtt. (Helyszín: Fő 
tér 3., Városháza). Beszédet mond: Menczer Er-
zsébet, a SZORAKÉSZ elnöke.

2018. január 28-án, a Németországba kitelepí-
tett civil németajkú lakosság emlékére tartandó 
ünnepi megemlékezésre.

Program
9.30 órakor szentmise (helyszín: békásmegyeri Szent 
József templom, Templom utca 18.). A szentmisét kö-
vetően megemlékezés a templom falán található em-
léktáblánál. Beszédet mond: Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, országgyűlési képviselő.

A hagyomány karácsony má-
sodik napján a Rozmaring 
vendéglőben folytatódott.

„A budai polgárok ha-
gyományos eseménye 
volt az 1838-as nagy 
pest-budai árvíz emlé-
kére, amikor is az elön-
tött területek (az óbudai 
Szent Péter és Pál Plébá-
niatemplomban és az Új-
laki templomban is em-
léktábla jelzi, hogy mi-
lyen magas volt az ár-
víz) veszélyben lévő, 

mindenét elvesztő la-
kossága a budai magas-
latokra menekült, ahol 
sváb gazdák és vendég-
lősök sült krumplival 
és libazsírral látták ven-
dégül a menekülőket. 
Van egy katolikus egyhá-
zi magyarázata is az ese-
ménynek. A „Krumplibú-
csú” az egykori Ország-
úti Plébánia, azaz az Or-
szágúti Kapisztrán Feren-
ces Templom (ma Budai 
Ferences Templom a Mar-
git körúton) búcsúja volt, 

védőszentjük, Szent Ist-
ván vértanú megkövezésé-
nek emlékére. A kövek jel-
képe volt a burgonya, s a 
budai polgárok nevezték el 
krumplibúcsúnak.

Az Óbudai Krumplibú-
csút az elmúlt évek során 
számos vendéglőben ren-
deztük meg, így – többek 
között – a Radeberger sö-
rözőben, Romer Ban-
di bácsinál, a Sipos ven-
déglőben (Fő tér), a Vas-
macskában, de az utóbbi 
években a Rozmaring Ét-
teremben tartjuk.”

(Részlet a Braunhaxle-
rek című könyvből)

Az idei Krumplibú-
csú Krumpli királyának 
Zwickl Mihályt válasz-
tották, aki fúvós zeneka-
rával szinte minden ren-
dezvényükön részt vesz. 
A Krumpli királynő pe-
dig Pappné Windt Zsu-
zsanna, a „Braunhaxler” 
Egyesület 2014-ben meg-
választott elnöke lett.

Krumplibúcsú királyi pár választással

Német kultúra napja a Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában
Fotók: Antal István



52018. 1. szám Önkormányzat – Beruházás

A III. kerületi 11-es út külső 
szakaszán 327, már amorti-
zált nagynyomású nátrium 
lámpatest cseréje valósult 
meg korszerű LED lámpa-
testekre, a Budapesti Dísz- 
és Közvilágítási (BDK) Kft. 
kivitelezésében.

A főváros által bizto-
sított forrásból ki-

vitelezett sikeres LED-
es korszerűsítésnek kö-
szönhetően az aquincu-
mi hídtól a városhatárig 
terjedő szakaszon bizto-
sítják az új lámpatestek 
a közterület megvilágí-
tását.

A 11-es út külső sza-
kaszán eddig régi, 150 és 
250 W-os nagynyomású 
nátrium (NNA) fényfor-
rásokat tartalmazó lám-
patestek üzemeltek. A 
közvilágítás korszerű-
sítésére kiírt nyílt EU-
s közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen mo-

dern, energia-hatékony 
LED fényforrású, szabá-
lyozható fényáramú köz-
világítási világítótestek 
kerültek felszerelésre.

A BDK Kft. által le-
bonyolított közbeszer-
zési eljárásban 6 aján-

lattevő vett részt. Közü-
lük – a műszaki előírá-
soknak történő megfele-
lésen túl, a nettó ajánla-
ti ár, a világítótest jótál-
lási ideje és a beépített 
teljesítmény megtaka-
rítás szempontjainak fi-
gyelembevételével – ke-
rült ki győztesként, a vi-
lágítótestekre 14 év jót-
állási időt vállaló Fény-

sport Lux Kft 42,5 mil-
lió forintos ajánlati ár-
ral. A kivitelezési mun-
kát a BDK Kft. Belváro-
si Közvilágítási Üzeme 
végezte el 2017 őszén a 
hajnali órákban, amikor a 
kiemelt közlekedési úton 
a forgalom valamivel ki-
sebb intenzitású.

A 11-es út fenti, mint-
egy 3 kilométer hosszú 

szakaszán, 12 méteres 
fénypontmagasságú osz-
lopra kerültek fel a 100-
220 W közötti teljesítmé-
nyű, meleg fehér fényű 
LED-es világítótestek. 
Az új világítótestek ösz-
szes beépített teljesítmé-
nye mintegy 48 kW, ami 
17 kW teljesítmény csök-
kenést eredményezett, 
miközben a teljes útsza-
kasz megvilágítása szab-
ványossá vált. 

Külön figyelmet fordí-
tott a társaság a megva-
lósítás során a gyalogát-
kelőhelyek kiemelt meg-
világítására, ahol az adott 
útszakaszra érvényeshez 
képest eggyel magasabb 
útosztály megvilágítá-
si értékei kerültek meg-
valósításra. A projekt ré-
vén, éves szinten mint-
egy 70 ezer kWh ener-
gia-megtakarítás kelet-
kezik, ezáltal az áramdíj 
költség a korábbiakhoz 
képest, mintegy 2 millió 
forinttal csökken évente.

Korszerű LED-világítás a 11-es út kivezető szakaszán

Négy új Skoda Octavia gépjárművel bővült a III. kerületi Rendőrkapitányság gépjármű-
parkja, melyet rögtön használatba is állítottak a rend őrei

Az Óbudai Danúbia Zenekar hagyományos újévi hangversenyét a Budapest Music Centerben rendezték január 4-én. Köszöntőt mondott Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő. A zenekar Micheller Myrtillt kísérte, aki francia sanzonokat adott elő, vezényelt Dzijan Emin

Koncerttel köszöntötték az újévet

Átépítés a Laktanya utcai 
Tüdőszűrő állomáson

A Laktanya utcai Tüdőgondozó és Tüdőszűrőben a 
régi, analóg röntgengépet új, digitális berendezés-
re cseréli Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 
lakosság magas színvonalú ellátása érdekében. A 
korszerűsítés miatt várhatóan 2018 január végéig 
a tüdőszűrő vizsgálatokat a Vörösvári úti és a Cso-
bánka téri szakrendelő radiológiai rendelése végzi 
a következő időpontokban: hétfő és szerda 13-19 
óra között, kedd-csütörtök-péntek 8-13 óra kö-
zött. Ugyanebben a nyitvatartási időben működik a 
leletkiadás a Laktanya utcai rendelőben (a Vörös-
vári úton és a Csobánka téren készített felvétele-
ket is a Laktanya utcai rendelőben lehet átvenni). 
Előreláthatólag január végétől ismét a Laktanya ut-
cai Tüdőszűrő Állomáson fogadják majd a vizsgá-
latra érkezőket.

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata komplex programokat dolgo-
zott ki Bús Balázs polgármester 
kezdeményezésére, az infrastruk-
turális fejlesztések, a szociális, a 
környezetvédelmi és az egészség-
ügyi területekre, melyek által a vá-
rosrész működésének magasabb 
szintre emelését tűzték ki célul a 
lakosság igényeit tükröző, innova-
tív eszközökkel és megoldásokkal. 
A Fischer Ágostonról elnevezett 
program a szociális terület fejlesz-
tési lehetőségeit foglalja magában. 
A tervekről dr. Gallóné Nagy Juditot, a szociális 
szolgáltató főosztály vezetőjét kérdeztük.

Az önkormányzat a rászorulók megse-
gítésére köztudottan kiterjedt szociá-

lis ellátórendszert működtet.
- Mi indokolta a program kidolgozását?
- A tervek készítése nem újdonság a szo-

ciális területen sem, hisz’ a vonatkozó jog-
szabályok értelmében az önkormányzatok-
nak szolgáltatástervezési koncepciót kell ké-
szíteniük az elvégzendő feladatokról, melyet 
kétévente felül is kell vizsgálniuk. Az elmúlt 
években történt jelentős jogszabályváltozá-
sok is szükségessé teszik, hogy alaposan át-
gondolt, konkrét terveink legyenek az ága-
zatot érintően. A Fischer Ágoston Szociális 
Program egy két évre szóló tanulmány, mely 
illeszkedik az önkormányzat jövőre vonat-
kozó komplex elképzeléseihez, és jelentősé-
génél fogva annak egyik lényeges eleme.

A program bemutatja a jelenlegi ellátó-
rendszerünket, az önkormányzat által bizto-
sított segélytípusokat, a szociális- és gyer-
mekvédelmi intézményeinket és azok szol-
gáltatásait, a kerületben tevékenykedő civil 
szervezeteket, illetve a jövőre vonatkozó el-
képzeléseinket, terveinket. A fejlődéshez a 
pontos tervezés nélkülözhetetlen.

További színvonalemelés a cél
- Ha néhány mondatban kellene össze-

foglalni, milyen főbb szempontokat vettek 
figyelembe a tervezésekor? 

- Tekintettel arra, hogy az 
említett változások követ-
keztében 2015 márciusától 
minden, önkormányzat által 
biztosított segélytípust saját 
forrásból kell finanszíroz-
nunk (ezek esetében meg-
szűnt az állami támogatás - 
a szerk.), elsődleges szem-
pont az önkormányzat anya-
gi erőforrása, másodsorban 
az egyes ellátások, támoga-
tások kialakításánál mindig 
is figyelembevettük a lakos-

sági igényeket, és ezeket érvényesítettük a he-
lyi rendeleteink megalkotása során. Ez a jövő-
ben is így lesz. Fontos célként tűztük ki az ed-
dig kiépített, széleskörű és magas színvonalú 
ellátórendszerünk fenntartását, sőt ha lehetsé-
ges, annak további bővítését, tökéletesítését. 
Szeretnénk minden korosztály számára, az új-
szülöttől a szép korúig segítséget nyújtani, és 
valamennyi problémára megoldást találni tel-
jesítőképességünk függvényében.

- Milyen befejezett, folyamatban lévő pro-
jektek és állandó szolgáltatások szerepelnek 
a leírásban?

- A programban szereplő számos intéz-
ményt érintő milliós értékű beruházás már 
a tavalyi évben megvalósult, mint például a 
Családok Átmeneti Otthona, a Derűs Alkony 
Gondozóház, és a Medgyessy bölcsőde kor-
szerűsítése. Itt több ponton is kapcsolódik az 
anyagunk egy másik átfogó kerületi doku-
mentumhoz, a Hadrianus Programhoz. 

Szakmai téren tavaly decemberben két új 
megállapodás is létrejött. Egyik a négy, nagy 
fogyatékos-ügyi szervezettel aláírt stratégi-
ai együttműködés az önkormányzati rendez-
vények egyenlő esélyű hozzáférésének biz-
tosítására vonatkozóan, a másik szerződést a 
Motiváció Alapítvánnyal kötöttük.

A szociális támogatásokat illetően már a 
program elfogadásával egyidejűleg, tavaly 
szeptemberben döntött a képviselő-testület 
néhány helyi rendelet módosításáról, mely-
lyel több pénzbeli támogatás is bővült, to-
vábbá az újszülötteknek biztosított támo-
gatás összege a duplájára, 20 ezer forint-
ra emelkedett. Idén természetesen tovább 
folytatjuk a program teljes megvalósulását. 
Az év elején újból a tervek között szerepel 
az elfogadott költségvetés függvényében a 
szociális tárgyú rendeleteink módosítása. 

Fischer Ágoston Program a szociális terület fejlesztéséért

Derűs Alkony Gondozóház

Fotó: Antal István
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Hangsúly a szociális 
érzékenységen

- Az állandó szolgáltatások teljes körű be-
mutatására az újság hasábjai nem lennének 
elegendőek, de összességében elmondható, 
hogy a jelenlegi magas színvonalú szociális 
ellátórendszerünket a jövőben is fenn kíván-
juk tartani, törekszünk a további jó együtt-
működésre a kerületben működő civil szer-
vezetekkel. Önkormányzatunk kiemelt fi-
gyelmet fordít a fogyatékos személyek ellá-
tására, életminőségük javítása érdekében le-
hetőségeinkhez mérten igyekszünk mindent 
megtenni. A kerületünkben szinte egyedülál-
ló módon az Óbudai Egyesített Bölcsődék-
ben integrált módon zajlik a korai fejlesz-
tés, a városrész vezetése 2016-ban bevezet-
te a sérült gyermekek fejlesztésére szolgáló 
támogatást, mely folyamatosan az igénybe-
vevői visszajelzésekhez igazodóan módosul. 
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatá-
si Központban a támogató szolgálat mellett 
működő fejlesztő foglalkoztatás lehetőséget 
nyújt az alacsony jövedelemmel rendelkező 
ellátottak számára – képességeik fejlesztése 
mellett – jövedelmük kiegészítésére, továbbá 
2016 óta a hivatalban az ügyintézéshez a na-
gyothalló és siket személyeknek a közszol-
gáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzá-
férésének érdekében video tolmács szolgá-
lat biztosított. A szociálisan rászorultak ter-
mészetbeni támogatására is nagy hangsúlyt 
fektetünk, ilyen például a burgonyaosztás, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat kenyérbér-
lete, ingyenes ételosztások az Ételt az Éle-
tért Alapítvánnyal, adományok koordinálása 
az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ segítségével. Megszer-
vezzük a rászoruló gyermekek szünidei-, ki-
emelten a nyári étkeztetését és támogatjuk a 
reggeliztetésüket és vacsoráztatásukat bizto-
sító civil szervezeteket. Az Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató Intézmény szakmai munkájá-
nak középpontjában a szolgáltatást igénybe-
vevő idős ember áll, alap- és szakosított el-
látásaival garantálja teljes körű ellátásukat, 
a keretében működő 10 idősek klubja állan-
dó és színvonalas programjaival a nyugdíjas 

lakosságot a tevékeny időskorra motiválja. 
Folytatjuk a szépkorú kerületi lakosaink kö-
szöntését, ezen belül a 100 éveseket jubileu-
mi támogatásban is részesítjük, és tervezzük 
egy kifejezetten időseknek szóló új támoga-
tási forma bevezetését is az új évben.

A lakhatási nehézségek enyhítése érde-
kében továbbra is folytatni kívánjuk a pá-
lyázati rendszerben történő bérbeadásokat: 
szociális, költségelvű és piaci alapú pályá-
zatok kiírását, illetve többféle segélytípussal 
igyekszünk segíteni a lakhatáshoz kapcso-
lódó költségek megfizetését. (például óbu-
dai lakhatási támogatás, lakbércsökkentési-, 
lakbérmérséklési támogatás, hátralékkeze-
lési támogatás, lakásépítési helyi támogatás 
és fiatal házasok lakáshoz jutási támogatása)

Új ellátást is terveznek
- Mik a rövid-, közép- és hosszú távú cél-

kitűzések?
- Hogy csak a legfontosabbakat említsem: 

2018-as évben szeretnénk megszervezni a 
kerületben a szenvedélybetegek nappali el-
látását, valamint létrehozni az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pont keretében pályázati forrásból fogya-
tékos személyeknek egy tanácsadói pontot. 
Idei terveink között szerepel többek között 
egy új segélytípus bevezetése a védőoltá-
sok költségeihez történő hozzájárulás érde-
kében, és a fentebb említett időseknek szó-
ló támogatás. 

A felsőoktatásban tanulók részére biztosí-
tott Óbudai Továbbtanulási Támogatás fel-
tételrendszere a jövedelemhatár emelésével 
bővíthető. Az önkormányzat célja, hogy az 
általa nyújtott 50 vagy 100 százalékos költ-
ségtérítés átvállalása révén még több tehet-
séges, rászoruló fiatal folytathassa tanulmá-
nyait az érettségi után.

Célunk, hogy még egy Máltai pékség 
nyílhasson a kerületben, ezáltal a Békásme-
gyeren élők is minden nap olcsóbban jut-
hassanak minőségi pékáruhoz. 

Rövid távú célkitűzések között szerepel 
az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatá-
si Központban az ellátottak számára komp-

lex szűrővizsgálatok megszervezése, az in-
tézmény tárgyi feltételeinek javítása és inf-
rastrukturális fejlesztése. Szeretnénk, ha 
még ebben az évben megvalósulna az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató Intézmény gépjár-
műjének cseréje, valamint az Otthoni Szak-
ápolási Szolgálatának kapacitásbővítése.

2019-es tervként szerepel a programban 
egy 10 férőhelyes demens klub létrehozása 
is. Hosszú távú tervként pedig új nyugdíjas 
klubokat szeretnénk kialakítani.

- Mennyire rugalmasak a dokumentum 
formálásában? 

- Ahogy korábban már említettem, folya-
matosan figyelembe vesszük a lakossági 
igényeket, szükségleteket, és ezek alapján 
alakítjuk ki koncepciónkat. Tehát a prog-
ram menet közben is módosulhat, vagy in-
kább kiegészülhet olyan ellátásokkal me-
lyekre nagy igény mutatkozik. Ezen kívül 
az állandóan változó jogszabályi környezet 
is indokolttá tehet újabb lépéseket. A terve-
zetből is kiderül, hogy a továbbiakban is ak-
tív együttműködést képzelünk el a kerület-
ben tevékenykedő civil és egyházi szerve-
zetekkel. A lényeg, hogy a segítségre szo-
rulók érezzék a megfelelő gondoskodást és 
odafigyelést. 

Nyitottan az építő kritikára 
- Kiknek a véleménye számít a program 

alakulásában? 
- Mindenki véleményére és építő kritiká-

jára nyitottak vagyunk a továbbiakban is. 
Időnként kapunk kérdéseket, kéréseket a la-
kosság részéről, melyekre a jövőben is szá-
mítunk. A rendszeresen megrendezett fóru-
maink – Idősek Tanácsa, Szociális- és Fo-
gyatékos-ügyi Kerekasztal, ÁSZER, KEF - 
lehetőséget nyújtanak, hogy az érintett szak-
emberek és meghívottak kifejthessék véle-
ményüket és előterjesszék javaslataikat. Az 
intézményeket irányító elhivatott vezetők is 
kivétel nélkül folyamatosan azon fáradoz-
nak, hogy eddig elért eredményeinket meg-
őrizzük, emellett, lelkiismeretes munkájuk-
nak köszönhetően képesek legyünk az ál-
landó megújulásra. Nem utolsósorban sze-
retném megemlíteni a szociális érzékenysé-
géről jól ismert polgármester urat, aki ötle-
teivel és megvalósításra váró terveivel ál-
landó gondolkodásra és munkára sarkall 
minket. Főosztályvezetőként szerencsésnek 
mondhatom magam, hogy kerületi szinten 
az ágazatban dolgozó kollégákra, köztük 
intézményvezetőkre, civil és egyházi szer-
vezetek képviselőire, munkatársaimra part-
nerként számíthatok és a vezetés, illetve a 
képviselő-testület is messzemenőkig támo-
gatja az előremutató törekvéseinket. Pozitív 
visszajelzés számunkra, hogy kormányzati 
szinten és szakmai szervezetek részéről is 
díjakkal (Gyerekbarát Település, Családba-
rát hely, Fogyatékosság-barát Munkahely, 
Idősbarát Önkormányzat – a szerk.) isme-
rik el tevékenységünket. 

Itt és most csak részleteiben nyílt lehetősé-
gem a program bemutatására, a téma iránt ér-
deklődők a dokumentumról bővebben a megu-
julo.obuda.hu oldalon olvashatnak.            Sz.

Medgyessy bölcsőde

Fotó: Benkő Vivien Cher
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V arga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, 

Budapest II. és III. ke-
rületének országgyűlé-
si képviselője 2017. de-
cember 31-én, szilvesz-
ter estéjén meglátogat-
ta a Szent Margit Kór-
házban ügyeletet telje-
sítő orvosokat és ápoló-
kat. Látogatása alkalmá-
val ajándékkosarat adott 
át a szülészeti és nőgyó-
gyászati osztály ügyele-
teseinek, ezzel köszönve 
meg az egészségügyben 
dolgozók munkáját. Kü-
lön köszönetet mondott 
az osztály munkatársa-

inak az óbudai családo-
kért végzett áldozatos te-
vékenységükért. 

A kórház képvisele-
tében Farkas Anna gaz-
dasági igazgató fogadta a 
nemzetgazdasági minisz-
tert. Örömét fejezte ki, 
hogy az év utolsó nap-
ján is kiemelten fontos-
nak tartja a Szent Mar-
git Kórházat és munka-
társait.

Az ajándék átadása 
után Varga Mihály a szü-
lőszobában meglátogatta 
a kora esti órákban világ-
ra jött újszülöttet és gra-
tulált a családnak.

Miniszteri ajándék a szilveszterkor ügyeletben dolgozóknak

Az óbudai családok és in-
tézmények összefogásának 
köszönhetően 322 ezer fo-
rint adomány gyűlt össze a 
Szent Margit Kórház javára.

Egyedülálló kezde-
ményezésként Óbu-

da-Békásmegyer Védő-
női Szolgálata, az Óbudai 
Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ veze-
tői közösen jótékonysá-
gi vásárt szerveztek Óbu-
dán 2017 decemberében 
különböző időpontokban 
és helyszíneken a Szent 
Margit Kórház javára. A 
vásárt adománygyűjtési 
akció előzte meg, mely-
nek során a védőnői köz-
pontba és valamennyi vé-
dőnői tanácsadóba folya-
matosan érkeztek a kerü-
letben élő családok tár-
gyi felajánlásai. Tavaly 
december 16-án az ösz-
szegyűjtött adományo-
kat jelképes áron „ad-
ták el” az Óbudai Kultu-
rális Központban. A ren-
dezvény után a még meg-
maradt ruhaneműket, já-
tékokat és használati tár-
gyakat a kerület szociális 
intézményei között osz-
tották szét.

Az egyhónapos akció 
során összegyűjtött pénz-
adományt ünnepélyes ke-
retek között Schadek Bí-
ró Éva, Óbuda-Békás-
megyer Védőnői Szolgá-
lat vezetője és Janurikné 
Csonka Erika, az Óbudai 
Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ veze-

tője adta át dr. Badacsonyi 
Szabolcs főigazgatónak.  

Schadek Bíró Éva ki-
emelte, hogy az óbudai 
családok által felkínált 
adományokból, gyer-
mekruhák, kiscipők és 
játékok megvásárlásá-
ból, sok-sok aprópénzből 
adódott össze a több mint 
200 ezer forint. Az ado-
mánygyűjtő kezdemé-
nyezéssel egyben köszö-
netüket fejezik ki a szü-
lészet és nőgyógyászati, 
valamint a fejlődésneu-
rológiai osztályon dolgo-
zóknak, az óbudai csalá-
dokért végzett áldozatos 
tevékenységükért.

Janurikné Csonka Eri-
ka örömmel nyújtotta át 
az általuk gyűjtött 120 
ezer forint adományról 

szóló emléktáblát. Hang-
súlyozta: a megváltozott 
munkaképességű embe-
reket foglalkoztató köz-
pont dolgozói is segí-
teni szerettek volna és 

nem volt kérdés számuk-
ra, hogy az általuk kézzel 
készített fajátékok, fej-
lesztőjátékok, kézi szö-
vésű szőnyegek értékesí-
téséből befolyt összeget 

egyöntetűen felajánlják a 
kórháznak.

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs köszönetet mon-
dott az intézményveze-
tőknek, hogy csatlakoz-
tak a Szent Margit Kór-
ház 120 éves fennállása 
alkalmából indított jóté-
konysági eseménysoro-
zathoz és támogatták a 
kórházat.

A vásárból befolyt tel-
jes összeg a Szent Mar-
git Kórház Fejlesztésé-
ért Alapítvány számlájára 
került a többi adományo-
zó felajánlásával együtt. 
A kórház vezetése a ren-
delkezésre álló összeget 
az elképzelések szerint az 
újszülött részleg, valamint 
a fejlődésneurológiai osz-
tály számára nélkülözhe-
tetlen speciális eszközök 
beszerzésére fordítja.

Példás összefogás a Margit kórházért

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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A Szent Margit Kórház Nef-
rológiai Osztály és Taraba 
István Műveseállomáson 
ünnepélyes keretek között 
leplezték le a Kiválósági 
Központ elismerő címet ta-
núsító emléktáblát.

Az esemény házigaz-
dája dr. Polner Kál-

mán volt, aki 19 évig fő-
orvosként vezette az osz-
tályt. Bevezetőjében kö-
szöntötte dr. Markovits 
Györgyöt, a kórház ko-
rábbi főigazgatóját, aki 
az egészségügyi intéz-
mény bővítése mellett ar-
ra is nagy gondot fordí-
tott, hogy az akkori leg-
jobb szakembereket kér-
je fel az új osztályok veze-
tésére. Így nevezték ki az 
akkori legismertebb hazai 
nefrológust, dr. Taraba Ist-

ván professzort is, aki az 
új osztályt és műveseállo-
mást rövid időn belül az 
ország egyik legjelentő-
sebb nefrológiai központ-
jává fejlesztette.

Dr. Reusz György pro-
fesszor, a MANET elnöke 
azt hangsúlyozta, hogy a 
Kiválósági Központ, nem-
zetközi elismertsége alap-
ján a Center of Excellence 
díjat a Magyar Vese Ala-
pítvány 2007-ben azzal a 
céllal alapította, hogy a ha-
zai vesegyógyászat leg-
jobb központjai közül is a 
legkiválóbbakat díjazzák. 

Dr. Rosivall László pro-
fesszor a Vese Alapítvány 
képviseletében azt hangsú-
lyozta, hogy az általuk ala-
pított díj odaítéléséhez szi-
gorú feltéteknek kell megfe-
lelni. A professzor elmond-

ta, hogy a Szent Margit Kór-
ház Nefrológiai Osztálya 
már az 1985-1990-es évek-
ben is kiemelkedett a hazai 
központok közül, és az ala-
pító első osztályvezető főor-
vos, Taraba István profesz-
szor vezetésével az ország 
egyik nefrológiai központ-
jává vált. Taraba profesz-
szor halála után tanítványa, 
dr. Polner Kálmán folytat-
ta az igényes szakmai mun-
kát. Ma már dr. Haris Ág-
nes főorvos kanadai tapasz-
talataival és szemléletével 
nemzetközi tekintélyt szer-
zett az itt folyó tevékeny-
ségnek, amit ő a Diósjenőn 
folyó multidiszciplináris be-
tegoktató program eredmé-
nyei tekintetében igazi hun-
garikumnak minősített.

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs főigazgató köszöne-

tet mondott az osztály dol-
gozóinak. Elmondta, hogy 
igyekszik a lehetőségek 
szerint kiemelt támogatást 
biztosítani a nefrológia to-
vábbi fejlődéséhez: a leg-
nagyobb országos fejlesz-
tést jelentő otthoni hemo-
dialízis program bevezeté-

séhez. Az egyedi működési 
engedély birtokában utol-
só lépésként a finanszírozá-
si feltételek biztosítását vár-
ják, bízva abban, hogy ez-
zel hozzásegítik a magyar 
vesebetegeket a jelenleg el-
érhető legmagasabb minő-
ségű kezeléshez.

Kiválósági Központ elismerés a kórházi osztálynak

Leleplezték az emléktáblát, melynek érdekessége, hogy fő 
motívumát Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész 
készítette

Nincs rühes beteg 
a Szent Margit Kórház ápolási osztályán
A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a Szent Mar-
git Kórház ápolási osztályán nincs rühtünetes beteg és 
dolgozó.
Az osztályon az ősz folyamán néhány betegnél dermati-
tis (bőrgyulladás) jeleit észlelte az ellátó személyzet. Mivel 
ilyenkor felmerül a rüh gyanúja, a betegek haladéktalanul 
megkapták a szükséges kezelést. 
A decemberi ismételt bőrgyógyász szakorvosi vizsgálatot 
követően valamennyi tünetes beteg megkapta a bőrgyó-
gyász által elrendelt adekvát gyógykezelést, emellett vala-
mennyi dolgozó és nem tünetes beteg is részesült a meg-
előző kezelésben. A kórház a fertőzés továbbterjedésének 
megakadályozása érdekében a textíliákat, ágyneműket és 
ruházatokat elkülönítve kezelte és fertőtlenítette, a kórter-
mek, bútorok és berendezési tárgyak fertőtlenítő takarítá-
sáról azonnal gondoskodott. Jelenleg nincs rühes személy 
az osztályon.
Az osztály, illetve az intézmény a szakmai szabályok sze-
rint járt el mind a behurcolt fertőzés tovább terjedésé-
nek megakadályozásában, mind pedig az érintett betegek 
adekvát kezelésében.                             Szent Margit Kórház

Mikor lesz végre nyugta 
a Szent Margit Kórháznak?

2006-ban az MSZP-SZDSZ akarta bezáratni, most pedig a Job-
bik okoz károkat a nagy múltú óbudai egészségügyi intézménynek.
A Szent Margit Kórház országos szinten is kiemelkedő minősé-
gű egészségügyi ellátást nyújt, amely 1897-es átadása óta köz-
ponti szerepet lát el a kerület és az észak-budai agglomeráció, 
a pilisi térség fekvőbeteg ellátásának biztosításában. Az intéz-
mény hagyományosan több százezer ember gyógyulásáért fele-
lős, egyes szakterületek esetében pedig akár több mint félmillió 
kerületi és agglomerációs lakosnak nyújt színvonalas ellátást. A 
2006-2007. évi ágyleépítés, majd az önállóság teljes megvoná-
sa után 2013-ban végre helyreállt a rend és visszakapta becsü-
letét a kórház.
A Jobbik most egy álhírbe kapaszkodva okoz erkölcsi károkat a 
kórháznak, miközben az itt élők, és a térségből érkező gyógyulni 
vágyók érzéseit is megsérti. 
Kovács Tamás (Jobbik) a tények figyelembevételét mellőzve állt 

ki a nyilvánosság elé, hogy vélt politikai előnyhöz jusson. Sajnála-
tosnak tartjuk, hogy a képviselő elmulasztotta megismerni a kór-
ház vezetőségének álláspontját, amelyben kifejtik, hogy az ősz fo-
lyamán néhány betegnél dermatitisre utaló jeleket véltek felfedezni 
és az ilyenkor szokásos protokoll szerint óvintézkedéséket tettek. 
A kórház közleményéből világosan kiolvasható az is, hogy minden 
bőrgyulladásos tünetnél felmerül a rüh gyanúja, de mint ebben az 
esetben is egyértelműen kiderült, nem ez okozta a viszketést. 
Úgy véljük, egy politikustól elvárható, hogy ha már segíteni nem 
tud, kárt ne okozzon viselkedésével, nyilatkozatával. Az intéz-
mény valaha volt, jelenlegi és jövőbeni páciensei épp úgy, mint a 
szakdolgozók megérdemlik, hogy a róluk vagy az őket érintő hírek 
megalapozottak legyenek.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata arra kéri a Jobbikot és va-
lamennyi politikai pártot, hogy a választási kampányaik során fe-
lesleges pánikkeltéssel, ne okozzanak kárt a kerületiekért dolgo-
zó intézményeknek!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Kiváló intézmény
- Tiltakozom, és fel vagyok há-

borodva amiatt, hogy egyesek kam-
pánycélokból terjesztettek valótlan-
ságokat a Szent Margit Kórházról – 
közölte a Magyar Nemzettel Tarlós 
István főpolgármester a rühösség-
ről szóló hírekkel kapcsolatban. El-
mondta: jól ismeri a III. kerületi in-
tézményt, amelynek sorsát évekig 
Budapest vezetőjeként, korábban pedig Óbuda polgármestereként a 
szívén viselte. - Méltatlan az a politikai támadássorozat, amely arra 
épült, hogy esetleg a kórházban uralkodó állapotok miatt történt vol-
na ilyen fertőzés. Két személyt (a lap tudomása szerint hajléktalano-
kat) még októberben elláttak más panaszokkal, amikor kiderült, hogy 
rühösek. Tudomásom szerint ezt a betegséget sem orvosok, sem ápo-
lók, sem pedig további betegek nem kapták el. Két hónappal a történtek 
után különösen megdöbbentő a hamis hírek terjesztése, különösen úgy, 
hogy a kórház vezetői, dolgozói nem is védekezhetnek ellene – mond-
ta Tarlós István az intézményre is érvényes fenntartói nyilatkozatstop-
ra utalva. Szerinte a Szent Margit Kórház nem a politizálásról, hanem 
arról híres, hogy ott kiváló orvosok dolgoznak, és arról, hogy nem jel-
lemző a hálapénz. (Magyar Nemzet)
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A parkolási engedélyek a ki-
adás napjától, de legkoráb-
ban január 1-től a tárgyévet 
követő év január 31. napjá-
ig érvényesek, hosszabbítá-
sukra nincs lehetőség, min-
den évben új engedélyt kell 
igényelni. Így hamarosan ak-
tuálissá válik a 2018. évi par-
kolási engedélyek igénylése 
iránti kérelmek benyújtása.

A 2018. évre szóló parkolási en-
gedély iránti kérelmek 2017. no-
vember 1-től, akár online is be-
nyújthatók.
Az Óbudai Parkolási Kft. 2017 ja-
nuárjától lehetőséget biztosít az 
elektronikus ügyintézésre is. Ez 
a III. kerületi állandó lakcímmel 
rendelkező, saját tulajdonú vagy 
üzemben tartású, magyar felség-
jelzésű gépjárművekre a lakos-
sági várakozási hozzájárulást (la-
kossági engedélyt) vagy az öve-
zeten kívüli kedvezményt (Óbuda 
Kártyával igénybe vehető 90 per-
cet) igénylő ügyfeleik számára a 
kft. weboldalán az Ügyfélablak 
menüponton keresztül érhető el. 
Így kiküszöbölhető az ügyfélszol-
gálaton történő személyes ügyin-
tézés, mivel az igénylés és a be-

fizetés is az online felületen ke-
resztül bankkártyával vagy ban-
ki átutalással történik. A költség-
térítési díj összege bruttó 2.540 
forint engedélyenként. Amennyi-
ben lakossági várakozási hoz-
zájárulás mellett a kérelmező az 
Óbuda Kártyával igénybe vehe-
tő napi 90 perces átparkolást is 
igénybe kívánja venni, úgy az to-
vábbi bruttó 2.540 forint összegű 
fizetési kötelezettséget von ma-
ga után.
Személyes ügyintézésre a Mo-
zaik utca 7. szám alatti ügyfél-
szolgálaton van lehetőség, ahol 
a zárás előtti fél órában kizáró-
lag időponttal rendelkező ügy-
feleket fogadnak. Tekintettel 
az igénylés időszakában jelen-
tősen megnövekedő telefonos 
és személyes ügyfélforgalom-
ra és várakozási időre, aján-
lott az előzetes időpont fogla-
lás a www.obudaiparkolas.hu 
weboldalon az Ügyfélablakon 
vagy Call Centeren keresztül a 
06-21-208-8002-es számon. A 
kérelmek benyújtásához kap-
csolódó költségtérítés (regiszt-
rációs díj), illetve kedvezmény-
díjak megfizetése nem csak 
készpénzben, hanem bankkár-

tyás fizetéssel is lehetséges 
ügyfélszolgálaton.
A postán benyújtott kérel-
mek esetében a költségtérítés 
(regisztrációs díj), illetve kedvez-
ménydíjak megfizetésére csak 
banki átutalással van lehetőség. 
A postai úton benyújtott kérel-
mek elbírálásának határideje a 
beérkezésüktől számított 30 nap, 
amennyiben nem kerül sor hiány-
pótlási felhívás kiküldésére. Az új 
formanyomtatványok, amelyeken 
egyben információ található ar-
ra vonatkozóan is, hogy melyek 

a kérelem benyújtásakor csato-
landó dokumentumok, a társa-
ság honlapján elérhetők: https://
obudaiparkolas.hu/nyomtatva-
nyok/. Parkolási engedély kizáró-
lag az új, hatályos nyomtatványo-
kon igényelhető!
Fennálló gépjárműadó-, illetve 
pótdíjtartozás esetén az enge-
dély nem adható ki.
Gondoskodjanak idejében a 
2018. évi engedélyük igénylé-
séről, mivel érvényes engedély 
hiányában 2018. február 1. után 
pótdíjat szabhatnak ki! 

Fontos információk a parkolási engedélyekről

Tavaly nyár végétől  bővült a ke-
rékpárszállításra igénybe vehe-
tő járatok száma, már a Hűvös-
völgybe közlekedő villamosvo-
nalakon is lehet biciklivel utaz-
ni. A bővítésnek köszönhetően 
összesen 19 járatot vehetnek 
igénybe a kerékpárral közleke-
dők Budapesten.

A Budapesti Köz-
lekedési Központ 

(BKK) tovább növel-
te azoknak a járatoknak 
a számát, amelyeken ke-
rékpárt is lehet szállíta-
ni. A  hűvösvölgyi vil-
lamosvonalakon csúcs-
időn kívül már kizárólag 
olyan járatok közleked-
nek, amelyekre fel lehet 
szállni kerékpárral, már 
az 56-os, az 59-es és a 61-
es villamoscsaládokat is 
igénybe vehetik a bicik-
livel közlekedők. Mun-
kanapokon csúcsidőben 
a Hűvösvölgybe közle-
kedő villamosok több-
ségén is lehet kerékpárt 
szállítani, az erre alkal-

mas szerelvényeket külön 
piktogram jelzi. A kerék-
párszállítás a villamosok 
teljes vonalán lehetséges, 
így ezzel az intézkedéssel 
a közép- és dél-budai vi-
szonylatok egy részén is 
elérhető ez a szolgáltatás.

A bővítésnek köszönhe-
tően jelenleg a következő 
járatokon lehet kerékpárt 

szállítani a fővárosban: az 
56-os, az 56A, az 59-es, az 
59A, az 59B, a 60-as (Fo-
gaskerekű) és a 61-es vil-
lamosokon, a H5-ös, a H6-
os, a H7-es, a H8-as és a 
H9-es HÉV-en, a 77-es 
trolibuszon, a 65-ös, a 65A 
és a 165-ös autóbuszokon, 
a D11-es, a D12-es és a 
D14-es hajójáratokon.

A BKK a főváros köz-
lekedésszervezőjeként 
fontosnak tartja a kerék-
pározás és a közössé-
gi közlekedés integráci-
óját, a kombinált utazási 
lehetőségek támogatását, 
ezért döntött a további 
felszíni közlekedési esz-
közökön történő kerék-
párszállítás bevezetésé-
ről. A döntésben ugyan-
csak fontos szerepet ját-
szott az, hogy az ügyfe-
lek részéről sok pozitív 
visszajelzés érkezett az 
59-es járattal kapcsolat-
ban, amelyen már koráb-
ban bevezették ezt a szál-
lítási módot. 

Tovább bővült a kerékpárszállításra alkalmas járatok száma 

• Kerékpárt szállítani kizárólag erre utaló piktogram-
mal megjelölt járműveken szabad, kocsinként legfel-
jebb egyet, a szerelvény legvégén. Azokat a bicik-
liket, amelyeket kialakításuk miatt nem lehet rögzí-
teni a tépőzárral (pl. fekvőkerékpár), nem szabad a 
villamosokon szállítani. A kerékpárszállítás díján kí-
vül természetesen a személyszállításét is ki kell fizet-
ni, tehát a biciklinek és a kerékpárosnak külön-külön 
rendelkeznie kell jeggyel, bérlettel, vagy kerékpár-
bérlettel. Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával.

Fotó: Antal István

Fotó: Benkő Vivien Cher



112018. 1. szám szociális – kÖzlekedés

A fővárosban az elmúlt évek-
ben megváltoztak az éjsza-
kai utazási szokások, és eh-
hez illeszkedve tavaly de-
cembertől a pénteki és 
szombati éjszakákon a szo-
kásosnál egy órával tovább, 
éjjel fél egyig közlekednek a 
metrószerelvények az M2-es 
és az M4-es vonalon. A met-
ró üzemidejének bővítésével 
a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) változatlanul 
biztosítja az éjszakai járatok 
– az éjjel-nappal a Nagykör-
utat járó 6-os villamos és a 
buszok – közlekedését. 

A metróközlekedés 
fejlesztésének kö-

szönhetően sok ezer utas 
számára válik kényelme-

sebbé az éjszakai utazás 
Budapesten. A BKK cél-
ja, hogy az éjszakai kö-
zösségi közlekedést is 
folyamatosan az utazási 
igényekhez igazítsa.

Budapest egyre moz-
galmasabb éjszakai éle-
te, az elmúlt években pe-
dig a fővárosba látoga-
tó turisták száma is emel-
kedik, ezért egyre többen 
használják a késő esti kö-
zösségi közlekedési jára-
tokat, valamint az éjsza-
kai buszokat. A tapaszta-
latok szerint az éjszakai 
szolgáltatás kihasználtsá-
ga különösen pénteken és 
szombaton nagy, amikor 

éjfél után is sokan utaz-
nak a belvárosban. Ezek-
nek a forgalmas estéknek 

a közlekedési lehetősége-
it fejlesztette a Budapes-
ti Közlekedési Központ 
2017 decemberétől. 

A belvárosi állomások-
ról körülbelül fél egykor 
indulnak az utolsó szerel-
vények. Új menetrend-
jük szerint a metrók az éj-
szakai üzemben egysége-
sen 10-10 percenként köz-
lekednek mindkét vonalon. 
A metró üzemidejének bő-
vítésével az eddigi éjszakai 
közösségi közlekedés kíná-
lata nem csökken, azaz a 

metrószerelvények az ed-
dig megszokott járatok-
kal együtt jelentősen bőví-
tik a kényelmes, éjjeli elju-
tási lehetőségeket. A BKK 
tehát ezentúl is minden éj-
jel biztosítja a 6-os villa-
mos közlekedését; a vona-
lon 2011 májusában vezet-
ték be a nagykörúti villa-
mosok éjjel-nappali közle-
kedését, amely nagy nép-
szerűségnek örvend az uta-
zóközönség körében. To-
vábbra is változatlanul jár-
nak az éjszakai buszjáratok.

Hétvégén tovább jár az M2-es és az M4-es metró

A Családok Átmeneti Ottho-
nában élő nehéz sorsú gyer-
mekeknek gyűjtöttek tartós 
élelmiszert az Óbuda-Bé-
kásmegyer Ifjúsági Önkor-
mányzatának tagjai a Fő téri 
jégpályánál.

Ób u d a - B é k á s m e -
gyer Ifjúsági Ön-

kormányzata (ÓBIÖK) 
először szervezte meg a 
„Korizz Örömet az ÓBI-
ÖK-kel” rendezvényt. 
A középiskolás fiatalok 
célja az volt, hogy olyan 
gyermekeknek szerezze-
nek örömet, akik nehéz 
sorban élnek.

- Nagy örömmel töltött 
el minket, hogy nagyon 
sokan jöttek el a felhívá-
sunkra az egészen kicsik-
től a gimnazista korosz-

tályig, és szívesen hozták 
meglepetéseiket: édes-
séget, játékot, apró tár-
gyakat. Az összegyűjtött 

meglepetéseket a Csalá-
dok Átmeneti Otthonába 
juttatjuk el, ők szívesen 
fogadnak bármilyen segít-

séget. Mindenki jól érez-
te magát, igazi karácsonyi 
hangulatban, meleg teával 
vártuk a korcsolyázó fia-

talokat – mondta Földes 
Anna ifjúsági polgármes-
ter, az Óbudai Gimnázi-
um tanulója.

Az „Én városom”
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Köz-
pont a Fogyatékosok Világnapja alkalmából a Tájo-
ló Szociális Egyesület által az,,Én városom” címmel 
meghirdetett alkotói pályázat anyaga január 24- től 
február 9- ig megtekinthető hétköznapokon 9- től 
17 óráig az Esernyős Kulturális Központ Szind-
bád rendezvénytermében. A rajzokat, maketteket, 
és egyéb technikákkal készült pályamunkákat bu-
dapesti intézmények középsúlyos értelmi fogyaté-
kos fiataljai készítették.

Elhunyt dr. Tarczal Éva
Tavaly december 14-én, 92 éves korában elhunyt 
dr. Tarczal Éva dr. Pintér Endréné, csecsemő- és 
gyermekgyógyász, aki megszervezte és közel 15 
éven át vezette az óbudai gyermek kardiológiai 
rendelést. Nyugodjék békében!

Fiatalok segítenek a hátrányos helyzetű gyermekeknek

Újra lehet autóval közlekedni a Záhony utca-Ángel Sanz 
Briz út kereszteződésénél, a volt Gázgyár és a rakpart irá-
nyába is. Tavaly december közepén adta át a Budapest Köz-
út Zrt. a fent említett helyen a közlekedési lámpával ellátott 
új csomópontot. A fejlesztést az ipari park körül megnöve-
kedett jármű- és gyalogosforgalom indokolta. A rakpart dé-
libb szakaszán, az áruház mögött szintén kialakítottak egy 
lámpás kereszteződést.

Elkészült a Záhony utcai csomópont

Fotó: Antal István
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- Az önkormányzat környe-
zetvédelmi fenntarthatósági 
programjában 2015 és 2020 
között meghatározták a ke-
rület e területre vonatkozó 
stratégiáját. Mi tette szüksé-
gessé az új dokumentum lét-
rehozását? 

- Ez egy átfogó, középtá-
vú koncepció, melyben min-
den olyan tervünk szerepel, 
amit a környezetvédelem te-
rületén szeretnénk megvalósí-
tani, igazodva a főváros kör-
nyezetvédelmi programjához, valamint ma-
gasabb szintű jogszabályokhoz. Fontos tud-
ni, hogy az önkormányzat ezt a típusú tevé-
kenységét önként vállalt feladatként végzi. 
A Guckler Károly Program konkrét cselek-
vési tervet tartalmaz, határidőkkel és költ-
ségvonzattal megjelölve, amit az elkövetke-
zendő két évben szeretnénk megvalósítani.

Guckler Károly a XX. század elején a ter-
mészet és környezet védelme valamint fej-
lesztése érdekében kifejtett tevékenységé-
vel előfutára volt napjaink fenntartható fej-
lődést képviselő gondolkodásának. Az ő 
szellemi örökségét magunkénak érezve vá-
lasztottuk rövidtávú (2017-2019 – a szerk.), 
vonatkozó környezetvédelmi programunk 
névadójává.

Az élhető környezetért
- Hogyan foglalná össze, miről szólnak 

a célkitűzések, és a lakosok mit várhatnak 
azok megvalósításától? Számítanak-e az itt 
élők közreműködésére? 

- Önkormányzatunk ki-
emelten fontos feladatának 
tekinti, hogy a szerencsés 
adottságoknak köszönhető-
en, a természeti értékekben 
gazdag kerületben az élhe-
tő és fenntartható környeze-
tet megőrizzük, fejlesszük és 
védjük.

Arra törekszünk, hogy a 
városfejlesztéssel óhatatla-
nul együtt jelentkező környe-
zeti konfliktusokat a lehető 
legalacsonyabb szintre szo-

rítsuk, és a fejlesztések során a környezet-
védelmi szempontokat maximálisan érvé-
nyesítsük. Ez a törekvés csak akkor lehet si-
keres, hogyha a kerületben élők kinyilvánít-
hatják véleményüket a fejlesztésekkel kap-
csolatban, hogyha támogatják azokat, hogy-
ha aktívan részt vesznek az önkormányzat 
környezetvédelmi tevékenységében. Az ön-
kormányzat és a lakosság együttműködése 
az utóbbi években egyre intenzívebbé vált a 
közösségi tervezések, a lakossági fórumok, 
a takarítási akciókban való részvétel során. 

Számos folyamatban lévő és futó progra-
munk van e területen, gondolok itt akár a 
takarítási akcióra. A Guckler Károly Prog-
ram egyes feladatainak végrehajtása so-
rán mindvégig a fenntartható fejlődés elő-
segítése, a környezettudatos gondolkodás 
és szemlélet, az erre épülő közösségi akti-
vitás erősítése a vezérelvünk. Már eddig is 
kiemelkedő eredményeket értünk el a zöld 
közterületek fejlesztése, az energia-haté-
kony fejlesztések, a prevenciós egészség-

program terén. A közösségépítés újabb ál-
lomását jelentették a megújítandó zöld köz-
területek közösségi tervezései, a civil szer-
vezetek aktív részvétele a környezetvédel-
mi akciókban, az újabb közösségi kert létre-
hozása. Fásítási programunkkal szeretnénk 
elérni, hogy Óbuda legyen a legzöldebb ke-
rület. A közösségi faültetésben a lakosok, 
kerületi vállalkozások, cégek részvételére 
is számítunk. Ez a program idén indul, re-
ményeink szerint a Városfejlesztő Kft.-vel 
összehangolva sikerül megvalósítani a kitű-
zött célunkat.

A lakossággal közösen
Folytatódnak a korábbi években elindított 

és népszerűvé vált lakossági akciók, köztük 
a „Takarítsuk ki Óbudát!”, a veszélyeshul-
ladék-begyűjtések, a muskátli akció, újra 
kiírásra kerültek a zöldfelület gondozási és 
a környezettudatos nevelést segítő pályáza-
tok. Budapest első Tündérkertje Békásme-
gyer-Ófaluban jött létre az őshonos magyar 
gyümölcsfák megmentése érdekében. Az-
óta még egy Tündérkertet átadtak, és több 
közösségi kertet üzemeltet a kerület a Váro-
si Kertek Közhasznú Egyesülettel. 

Elismert 
önkormányzati törekvések
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

2014-ben KlímaSztár Díjat, 2016-ban pedig 
Közbeszerzés Zöldebben Oklevelet kapott. 
Az önkormányzat hivatalai és intézményei, 
gazdasági társaságai mindent megtesznek 
azért, hogy környezetünk állapotát megóv-
juk. Nagy siker és elismerés Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata számára, hogy a bu-
dapesti kerületek közötti versenyben elnyer-
tük a Virágos Magyarország különdíját, va-
lamint hogy 5. alkalommal nyertük el a Ke-
rékpárosbarát Munkahely címet – tette hoz-
zá Kelemen Viktória alpolgármester.         Sz

Guckler Károly Program a környezet védelméért

„Óbuda legyen a legzöldebb kerület!”

Tizenhat gyűjtőhelyen várják a kidobásra váró fenyőfákat, de 
a kukák mellé is ki lehet tenni a nem túl nagyméretű, díszek 
nélküli tűlevelűeket úgy, hogy azok ne akadályozzák a for-
galmat.
Budapesten a karácsonyi ünnepeket követően a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) szervezetten gyűjti össze és 
szállítja el a fenyőfákat. A logisztikai feladat nem mindennapi, 
becslések szerint mintegy 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az 
utcákra, ezt a mennyiséget kell kezelni, illetve hasznosításukat 
megoldani. Vízkeresztet, azaz január 6-át követően kezdődik a 
nagyobb kihelyezési hullám, amely általában 1-1,5 hónapig tart. 
Ilyenkor úgynevezett fenyőfa-járatok szállítják el a már felesleges-
sé vált karácsonyfákat. Ezt megelőzően, illetve ezt követően a 
normál hulladékszállító célgépek gyűjtik össze az örökzöldeket.
Amennyiben olyan méretű a fenyőfa, hogy azt hulladékszállító 
célgéppel nem tudják összeaprítani, másik ármű viszi el a hely-
színről. A lakosság több lehetőség közül is választhat: a kukák 
mellé, vagy az alább felsorolt 16 kerületi gyűjtőhely egyikére te-
heti ki a fákat. Az első esetben azonban figyelni kell arra, hogy ne 

akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, 
illetve a gépkocsik forgalmát.
A tűlevelűeket először aprítják, majd ezt követően a Fővárosi Hul-
ladékhasznosító-mű kazánjaiba kerülnek. A fenyőfa a magas 
gyantatartalom miatt kitűnő tüzelőanyag, melyből az elégetéssel 
több tízezer budapesti háztartás számára biztosítanak fűtési gőzt 
és villamos áramot.

Gyűjtőhelyek a III. kerületben 
Búza utca-Köles utca (parkoló) * Lajos utca-Perc utca sarok * 
Hollós Korvin Lajos utca (parkoló) * Huszti út-Zab utca (parko-
ló) * Laktanya utca-Vöröskereszt utca sarok (parkoló) * Madzsar 
József utca 1. szám (parkoló) *Hévízi út-Cserepes utca (parkoló) 
* Pünkösdfürdő u.-Hatvany Lajos utca (parkoló) * Római tér-Tor-
ma Károly utca (Pók presszó mögött) * Tímár utca-San Marco ut-
ca sarok * Zápor utca - Gyenes utca sarok * Hévízi út-Meggyfa ut-
ca sarok * Zápor utca - Föld u. sarok * Orbán Balázs utca - Gyógy-
szergyár utca sarok * Kerék utca-Raktár utca sarok * Ágoston 
utca (parkoló).

Az önkormányzat vezetése komplex programokat dolgozott ki Bús Balázs polgármester kezdemé-
nyezésére az elkövetkezendő két évre, négy fő területre, köztük a környezetvédelemre. Utóbbi Guck-
ler Károly nevét viseli, aki fontos szerepet játszott a budai hegyek erdősítésében és természeti érté-
keinek megőrzésében. A dokumentum tartalmát, a benne foglalt célkitűzéseket Kelemen Viktória al-
polgármester ismertette. 

Megkezdték a fenyőfák összegyűjtését



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

Óbudai sziréna
Felüljáróról 
ugrott volna

Egy férfi az Árpád fe-
jedelem úti felüljáró-
ról akart leugrani tavaly 
december 26-án éjjel. 
A BRFK tevékenysé-
gi központjába érkezett 
bejelentést követően 
egy óbudai rendőrjárőr-
közterület-felügyelő pá-
ros akadályozta meg, 
hogy a mélybe vesse 
magát. A segítségre 
szorulót további ellátás-
ra átadták a mentőszol-
gálat munkatársainak. 

Teljesen kiégett 
egy személyautó
Lángra kapott, majd tel-
jesen kiégett egy autó 
a Bécsi úton tavaly de-
cember 26-án. A ka-
tasztrófavédők sikere-
sen elfojtották a tüzet. 
Sérültekről nem közöl-
tek információt, azonban 
járókelők feltöltöttek né-
hány döbbenetes fotót 
a Facebookra a lángoló 
járműről. 

Tagokat toboroz 
a polgárőrség

Cselekvőképes, büntet-
len előéletű, Óbuda-Bé-
kásmegyer közrendjéért 
és közbiztonságáért térí-
tés nélkül tenni akaró fel-
nőtt korú lakosok jelent-
kezését várja tagjai so-
rába a Budapest III. ke-
rületi Polgárőr Egyesület 
(Óbudai Polgárőrség). 
Bővebb felvilágosítás a 
polgaror.obuda@gmail.
com e-mail címen, vagy 
a 06(30)621-6088-as te-
lefonszámon.

Új, fix kamerák kerültek ki a 
Szentendrei útra, melyek 
nem sebességmérők, hanem 
a forgalmat figyelve, a felette 
elhelyezett információs táb-
lán kivetítve, hasznos tájé-
koztató üzeneteket nyújta-
nak az autósoknak.

Aki rendszeresen köz-
lekedik a Szentend-

rei úton, egy ideje ész-
lelhette, hogy a Buda-
pest felé vezető útpálya 
két pontján, a Zsófia utca 
és a Raktár utcai keresz-
teződés előtt változtatha-
tó jelzésképű informáci-
ós és forgalomsegítő táb-
lákat helyeztek ki.

A beruházást a Budapest 
Közút Zrt. végezte, jelenleg 
még csak a tesztelés folyik, 
éles üzemben ezeken az 
eszközökön keresztül kap-
hatnak valós idejű informá-
ciókat a közlekedők a helyi 
forgalmi viszonyokról. Ez 
egy igen hasznos forgalom-
szabályozási és informáci-
ós eszköz, amit hazánkban 

már számos helyen hasz-
nálnak a közlekedők tájé-
koztatására.

A kihelyezett eszkö-
zök sebességet nem mér-

nek, szimbólumokkal, 
szöveges üzenetekkel és 
azok kombinációival tá-
jékoztatják a járműve-
zetőket. A szükséges in-

formációkat ott jelenítik 
meg, ahol arra a legna-
gyobb szükség van, pél-
dául ahol gyakran van 
torlódás.

Kamerák teszt-üzemmódban

Fülest kaptak a rendőrök, 
hogy a 43 éves K. Lajos ká-
bítószerrel kereskedik több 
kerületben. Ennek nyomán 
igazoltatták őt tavaly de-
cember 12-én délután. 

A férfi ruházatának 
és az autójának át-

vizsgálásakor a nyomo-
zók 24 gramm növényi 
törmeléket, 313 gramm 
kábítószer gyanús anya-
got és egy növényőrlőt 
foglaltak le. A rendőrök 
a férfi lakóhelyén tartott 

házkutatás során további 
407 gramm növényi tör-
meléket valamint kábító-
szerek csomagolásához 
és árusításához szüksé-
ges eszközöket találtak. 
K. Lajos ismerősének 
autóját is átvizsgálták, 
abban 6 darab kábítószer 
gyanús tablettára, illet-
ve készpénzre és valutá-
ra bukkantak, több mint 
1 millió forint értékben. 
Végül összesen hat hely-
színen tartottak házkuta-
tást, ahol 650 darab ex-
tasy tablettát, 26 gramm 
kábítószer gyanús port, 
illetve közel 19 millió fo-
rintnak megfelelő kész-
pénzt és valutát találtak, 
és hat nagy értékű autót 
foglaltak le. A nyomo-
zók a két férfit kábító-
szer-kereskedelem elkö-
vetése miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki, majd 
őrizetbe vették őket. 

A Magyar Biztosítók Szövet-
sége (Mabisz) nevében pró-
báltak ismeretlenek telefo-
non pénzt szerezni, ezért a 
szövetség elővigyázatos-
ságra kéri az ügyfeleket a 
szokatlan hívószámok foga-
dásakor.

A Mabisz közlemé-
nye szerint a +36-

61-272-217-es számról 
közlekedési vétségre hi-
vatkozva 90 ezer forint 
befizetésére szólítottak 
föl ügyfeleket. A bizto-
sítók szövetségéhez ér-
kező egyik bejelentés 
szerint a telefonáló rö-
videsen megszakítot-

ta a hívást, a hívott pe-
dig a rendőrséghez for-
dult. A Mabisz hangsú-
lyozza, hogy a +36-61 
kezdetű számról jelent-
kező hívások nem hoz-
zájuk tartoznak, munka-
társaik pedig csak a leg-
ritkább esetben keresik 

telefonon az ügyfeleket, 
ám akkor is csak előze-
tes írásos kapcsolatfel-
vételt követően. A sza-
bályoknak megfelelő te-
lefonos megkeresés min-
den esetben az ügyfél és 
a kárügy beazonosításá-
val kezdődik.

Biztosító nevében csalnak

Nem kispályás dílereket fogtak Óbudán

Fotó: Antal István
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A közterület-felügyelők felada-
tai a tél beköszöntével megsok-
szorozódnak: folyamatosan 
nyomon követik a kerület köz-
útjainak állapotát és szükség 
esetén intézkednek a balesetek 
megelőzése érdekében.

Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügye-

lete kiemelt figyelmet for-
dít a közlekedés biztonsá-
gával kapcsolatos feladatai 
ellátására. Így felmérték a 
városrész oktatási, nevelé-

si intézményei környezet-
ében a gyerekek biztonsá-
gát leginkább veszélyezte-
tő helyszíneket és a III. ke-
rületi Rendőrkapitányság-
gal közösen indított, nem-
régiben lezárult gyermek-
rajzpályázat győztes pá-
lyaműveiből figyelemfel-
keltő táblákat készíttetett.

Figyelemfelkeltés
A táblákat közlekedés-

biztonsági szempontok 
alapján a leginkább veszé-

lyesnek ítélt helyszínek-
re helyezik ki; elsőként a 
Bécsi úti Kastély Óvodá-
nál. További gyermekrajz-
ból készült táblákat tele-
pítenek a Csillaghegyi Ál-
talános Iskolához (Dózsa 
György u. 42.) és a Dr. Bé-
res József Általános Iskolá-
hoz (Királyok útja 178.) is. 
Óbuda-Békásmegyer Köz-
terület-felügyelete a tábla-
kihelyezés mellett a gyer-
mekek biztonsága érdeké-
ben a rendőrkapitányság 
munkatársaival történő kö-
zös szolgálat ellátás, hely-
színi álló ellenőrzés szer-
vezésével igyekszik meg-
akadályozni a közlekedési 
balesetek, veszélyhelyze-
tek kialakulását.

Felmérések
Ezen túlmenően a kerü-

let legjelentősebb főútvo-
nalait érintően is végez-
nek felméréseket. A közel-
múltban az M3-as metró 
felújításához kapcsolódó-
an vizsgálták meg a közle-
kedési szokások megvál-
tozásának hatásait és tet-
tek javaslatot a közútkeze-
lő – Budapest Közút Zrt. – 
felé a torlódások csökken-
tése, a közlekedés bizton-
sága érdekében.

Az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügyele-

te által végzett vizsgálatok 
nem csak a főútvonalakat 
érintik, a mellékútvonala-
kat és félreesőbb területe-
ket is górcső alá veszik. A 
lakossági javaslatok figye-
lembevételével, illetve la-
kossági bejelentés alapján 
jelenleg is több helyszí-
nen végeznek felmérése-
ket a felügyelet munkatár-
sai. Ezek eredményeit for-
galomtechnikai javaslat-
ba foglalják össze, melyek 
megvalósulása érdekében 
továbbítják a hatáskörrel 
rendelkező közútkezelő – 
Budapest Közút Zrt. – fe-
lé. Azokon a területeken, 
amelyeken nincs szükség 
külön közútkezelői be-

avatkozásra, de a lakossá-
gi igények indokolt változ-
tatásokat szorgalmaznak, a 
felügyelet figyelemfelhívó 
jellegű táblát helyeztet ki 
a balesetek kialakulásának 
megelőzése érdekében.

Az egyik ilyen helyszín 
a Szépvölgyi út-Nyereg 
utca kereszteződése, ahol 
a Nyereg utcából a Szép-
völgyi útra történő kihaj-
tás során az útszakasz be-
láthatóságát jelentősen 
korlátozzák az egyébként 
szabályosan várakozó gép-
járművek. Hasonló változ-
tatásokat kívánnak eszkö-
zölni még az Árpád fejede-
lem útján a Görzenál köze-
lében is.

Az oldalpárt összeállí-
totta Szeberényi Csilla

A közterület-felügyelet térfi-
gyelő központjában diszpé-
cserek kezelik a beérkezett 
információkat, szükség sze-
rint azonnal továbbítják azo-
kat a közterületi járőröknek, 
akik a nap 24 órájában jár-
őröznek, hogy időben ott le-
gyenek, ahol szükség van a 
segítségükre. A felügyelet 
munkatársai a rendőrséggel 
közös járőrszolgálattal is 
biztosítják a folyamatos el-
lenőrzést. 

A megfigyelés célja el-
sősorban a közbiz-

tonság fenntartása és a 
bűnmegelőzés. Azokon 
a területeken, amelyek a 
kamera látókörébe esnek, 
kevesebb bűncselekményt 
követnek el, így lehetőség 
van a fokozott figyelmet 
igénylő területek (például 
iskolák környéke) bizton-
ságának javítására.

A kamerák felszerelése 
óta nőtt a bűncselekmé-
nyek felderítettségének 
aránya, valamint nem el-

hanyagolható preventív 
szerepük sem. A kamerá-
kat a kerület bűnügyileg 
frekventált helyeire tele-

pítették. A helyszíneket 
főként a lakásbetörések, 
gépjárművel kapcsola-
tos bűncselekmények és 

egyéb vagyon elleni jog-
sértések előfordulásai 
alapján határozták meg a 
szakemberek. 

Az önkormányzat min-
den évben jelentős tá-
mogatást nyújt a kame-
ra-rendszer fejlesztésé-
re, ezt minden esetben 
komplex elemzés elő-
zi meg. Amennyiben egy 
új lefedetlen területre a 
rendészeti, bűnügyi és 
egyéb szakmai vélemény 
alapján, valamint bűn-
megelőzési célból iga-
zolhatóan újabb közte-
rületi kamera elhelyezé-
se célszerű, úgy a köz-
terület kijelöléséről és a 
szükséges anyagi forrás 
biztosításáról az önkor-
mányzat képviselő-testü-
lete határoz.

Tovább bővült a térfigyelő rendszer

Cél a biztonságos és folyamatos közlekedés

Fotó: Antal István
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A Kéhli Vendéglő Krúdy 
Szalonjában nagy létszámú 
közönség előtt búcsúztatta 
a 2017-es esztendőt a 35 
éves Krúdy Gyula Irodalmi 
Kör tavaly december 14-én. 

A vendégek között 
volt többek között 

az Óbudán, és éppen a 
Kiskorona utcában élő 
dr. Bánlaky László nyu-
galmazott iskolaigazga-
tó, Óbuda-Békásmegyer 
Díszpolgára, vagy példá-
ul B. Moravecz Edit köl-
tő, Pánti Anna, a Magyar 
Állami Operaház éneke-
se, az Opera Nagyköve-
te, Németh Nyiba Sándor 
költő, zeneszerző, Cse-
pel Örökség-díjas Olim-

pikon, a Magyar Kultú-
ra Lovagja, Ibike Blue 
magyar nótaénekes, a 
94 éves Barta Erzsébet 
versmondó, dr. György-
pál Katalin író, költő, 
szerkesztő, az Uránusz 
Kiadó vezetője és dr. 
Kovács Árpád idegenve-
zető is. 

A nagy múlttal rendel-
kező, elismert Krúdy Kör 
most is méltó volt hírne-
véhez, értékes, szép est-
tel búcsúzott közönségé-
től és az óévtől. Az est 
házigazdája Kanizsa Jó-
zsef, Király Lajos és Tár-
kányi Imre volt. 

Évbúcsúztató a Krúdy Körben

Többéves hagyomány a Kerék 
Általános Iskola és Gimnázi-
umban, hogy a karácsonyi ün-
nepek közeledtével nagysza-
bású koncerttel kedvesked-
nek az iskola tanulói, felkészí-
tő tanárai. Ez a szép szokás ta-
valy sem maradhatott el.

Az énekkar tagjai töb-
bek között Kodály: 

Karácsonyi pásztortáncát, 
Beethoven: Öröm ódáját, a 
Mennyből az angyalt, vala-
mint egy izgalmas karácso-
nyi dalcsokrot mutattak be. 
Az est hangulatát színesítet-
ték 8. a osztály diákjai, akik 
Dunántúli betlehemes mű-

sorral készültek erre a szép, 
megható ünnepségre. Az 
Aelia Sabina Alapfokú Mű-
vészeti Iskola kiváló hang-
szereseitől zongora, gitár, 
cselló és trombita darabokat 
hallhatott a közönség. Ter-
mészetesen a diákok mellett 
zeneoktató tanárok is emel-
ték az est színvonalát, Lő-
rinc Ildikó és Márkus Tibor 
zongorán, Haraszti Erika, 
Rőder Iván csellón, Sós Lil-
la tanárnő gitáron kísérte a 
fellépő fiatalokat. Az ének-
kart és a betlehemest beta-
nította, a karácsonyi kon-
certet megszervezte Már-
kusné Góczán Gyöngyi.

Ünnepi koncert a Kerékben

Előzetes: Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata 2018-ban harmadik alkalommal 
hirdeti meg fotópályázatát. Az előző két év-
ben több száz résztvevővel, ezernyi be-
küldött képpel és az Esernyős Galériában 
rendezett sikeres kiállításokkal kezdődött 
program folytatódik. A tavalyihoz hasonló 
feltételekkel, magas pénzdíjakkal meghir-
detjük az új fotópályázatunkat, melynek cí-
me: Aqua. Óbuda vizei. 
A Víz az Élet. Nélküle semmi nincs, általa 
minden lehet. Millió előfordulásában része 
az életünknek, egy csepp, egy pohár, vagy 
patak, folyó, tó, nagyobb eső után maradt 
tócsa és még ki tudja micsoda. Megisszuk, 
fürdünk benne, hajózunk rajta, vagy csak 
nézzük és fényképezzük… Látjuk reggel, 
délben, este és éjszaka, látjuk jég alatt és 
gőz formájában, alig csobogva, vagy éppen 
vadul pusztítva. A víz sokáig szelíd barát, de 
képes ellenség is lenni. Sokféle arca van, s 
azt fordítja felénk legtöbbször, amit szeret-
nénk, amire kíváncsiak vagyunk. A víz átlát-
szó, megmutatja mélyét, a víz tükör és csak 

a felszínt látod benne, a víz eltakar vagy ki-
emel, egy cseppjében benne van minden, 
ha akarom, a víz öröktől fogva lévő, a víz tü-
nékeny… csupa kettősség, csupa ellentét.
Az első emberi települések mindig valami-
lyen víz partján álltak. Eleink is tudták, hogy 
a víz, a tiszta víz, az élővíz Kincs. Kincs, 
amit őrizni kell. A víz a mi közös felelőssé-
günk, hogy az utánunk jövő generációknak 
is legyen belőle elég.
Óbuda vizei. A legna-
gyobbtól a legkiseb-
big. Ősszel, télen, ta-
vasszal vagy a káni-
kulában most majd az 
Önök fényképein.
A pályázat idén is nyi-
tott, nyilvános, azon 
foglalkozástól, életkor-
tól és lakóhelytől füg-
getlenül bárki részt ve-
het, hivatásos és ama-
tőr fotósok egyénileg 
nevezhetnek jelen hon-

lapon. Pályázatot csak pontosan kitöltött ne-
vezési lappal fogadunk el, mely a honlapon 
lesz elérhető 2018. május 6-tól kezdődően. 
A képek feltöltése is a honlapon keresztül 
történik a meghirdetett időben. A feltöltött, és 
a zsűri által kiállításra kiválasztott képek na-
gyítását a kiíró fél – a nyomtatásra alkalmas 
nagyméretű digitális fájlok alapján – vállalja.
Versenyen kívül – az eddigiekhez hasonló-
an – ismét meghívást kapott öt fotóművész, 
hogy képeikkel szerepeljenek a kiállításon.

Fotópályázat Óbuda vizeiről

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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Dr. Friedrich Katalin, a csillaghegyi körzet gyer-
mekorvosa a Fővárosi Közgyűlés tavaly novem-
ber 17-ei ünnepi ülésén Budapestért-díjat vehe-
tett át Tarlós István főpolgármestertől. A kitünte-
tett gyermekorvost pályájáról, valamint a gyer-
mekgyógyászat nehézségeiről, átalakulásáról, 
fejlődéséről kérdeztük.

- Az elismerést Óbuda-Békásmegyer 
gyermeklakossága egészségügyi ellátásá-
ban magas szintű szakmai hozzáértéssel 
végzett több évtizedes gyógyító tevékenysé-
géért kapta. Miként fogadta a kitüntetést?

- Meglepődtem nagyon, hogyan kerültem 
ilyen nagy elismerés közelébe. Az ember 
ilyenkor számot vet az elmúlt, munkában töl-
tött évtizedekről. Az idén mentem nyugdíjba 
35 év, III. kerületben végzett gyermekorvosi 
munka után. De ugyanúgy dolgozom tovább. 
A körzeti munka mellett a kerület hat önkor-
mányzati bölcsődéjében végzek orvosi mun-
kát évtizedek óta. Az Óbuda Televízió egész-
ségnevelő műsoraiban is gyakran szerepel-
tem. Nagyon örültem az elismerésnek, ami 
az alapellátásban dolgozóknak ritkán adatik 
meg, pedig nagyon sokan megérdemelnék. 
Különleges és izgalmas terület a gyermek-
egészségügyi alapellátás, orvos, védőnő, asz-
szisztensnő közös munkája.

- Mikor és hogyan került Óbudára gyer-
mekorvosnak?

- Az egyetem után Szolnokon, a Hetényi 
Géza Kórházban kezdtem dolgozni a gyer-
mekosztályon. Mivel férjemet Budapest-
re helyezték – a mentők igazgatója lett – a 

két kislányommal követtük. A III. kerület-
ben kaptunk lakást. A Margit kórházba 1982 
februárjába kerültem, szakvizsga után Csil-
laghegyen kezdtem körzeti gyermekorvo-
si munkámat. Csillaghegy akkor két orvo-
si körzet volt, amelyet egyedül, kezdőként 
kellett ellátnom. Kemény iskola volt. Kocsi 
nélkül, gyalogosan, földutakon, télen comb-
középig érő hóban a nehéz táskával hegyet 
mászni. Megedződik az ember.

- Akkor tehát szinte mindenkit ismer már 
Csillaghegyen?

- Csillaghegyen csaknem minden csalá-
dot ismerek. Utcán, boltban gyakran meg-
szólítanak, rám köszönnek. Ma már a má-
sodik generációt gyógyítom, mert a volt kis 
pácienseim hozzák már a gyermekeiket a 
rendelőmbe. Amikor az első ilyen második 
generációs újszülöttet látogattam, bizony 
megdöbbentem, milyen gyorsan elmúlnak 
az évek felettünk.

- Milyennek látja a kerületnek ezt a ré-
szét és mennyit változott az elmúlt évtize-
dekben?

- A III. kerületben nagyon sok gyerek 
van, változó családi háttérrel, sokféle beteg-
séggel. Így a gyermekegészségügyre is sok-
féle feladat hárul. Sokkal több preventív te-
endőnk van, rengeteg kötelező és szabadon 
választható védőoltás, szűrés. Egyre több a 
szociálpediátriai feladat is. Sok a széthul-
lott, csonka család és a pszichoszomatikus 
betegségekkel küzdő gyermek. Felgyorsult, 
zaklatott világunk nem tett jót a gyerekeink-
nek. Ezt érzékeljük Csillaghegy és Békás-
megyer gyermekein is.

- A gyermekgyógyászat egy speciális terü-
let. Mennyire tud ez a szakterület megújul-
ni, illetve milyen a jövője itt Csillaghegyen?

- A gyermekgyógyászok az alapellátás-
ban ugyanazzal a gonddal küszködnek, mint 
majd’ minden orvosi szakmában. A volt „de-
rékhad” elöregedett, a fiatalok pedig nem 
jönnek erre a területre, mert sem anyagi, sem 
erkölcsi elismerést nem kapnak. A munka-
körülmények pedig nem sokat javultak az 
orvoslás területén. Európában egyedülál-
ló gyermekegészségügy a miénk. Alapellá-
tás szintjén szakorvosi ellátást nyújtunk. Így 
sokkal kevesebb ággyal működhetnek a kór-
házi osztályok és a gyerekek is ritkábban ke-
rülnek kórházba. A gyermekorvos képzés re-
formján most dolgoznak, így talán remény-
kedhetünk majd az utánpótlásban is.

- Mit hoz a jövő, hiszen a környéken is la-
kóparkok épülnek, aminek következtében – 
gondolom – egyre több a gyermek is?

- A gyermeklétszámom 900-950 között 
mozog. Ennél nagyobb és kisebb körzetek 
is vannak a kerületben. Valóban sok lakó-
park épült és épül a kerületben, ezért nem 
hiszem, hogy munka nélkül maradnánk. 
Remélem, hogy sok újszülött születik még 
a területemen, mert őket jól gondozni, gyó-
gyítani nagy kihívás. A másik kedvenc kor-
csoportom a bölcsődéseim. A hat bölcsődé-
nyi kisgyermek és a saját körzetem tipegői 
is adnak bőséges tennivalót. A tinik az új 
kedvenceim. A felnőttség határán, helyüket 
kereső kis emberkék. Sok segítség kell ne-
kik, hogy átvészeljék a testi-lelki fejlődés e 
nehéz időszakát. Van feladatom bőven. Ha-
talmas megtiszteltetés számomra a kitün-
tetés, amit kaptam. Nagyon sokan megér-
demelnék még, hiszen mindenki erőn felül 
teljesít ebben a hivatásban, éjjel-nappal.

Bodzay Zoltán 

Budapestért-díj

„A volt pácienseim hozzák már hozzám a gyermekeiket”

Laboratóriumi vizsgálat új rendje
Tájékoztatjuk Óbuda-Békás-
megyer lakosságát, hogy 
2018. január 1-től a biztonsá-
gos betegellátás érdekében a 
Csobánka téren és a Vörös-
vári úton a laboratóriumba ér-
kező pácienseket a követke-
ző munkarend szerint tudjuk 
fogadni: előjegyzett időpont-
ra érkezőknek időpontjuk sze-
rint, időponttal nem rendelke-
ző pácienseink számára pedig 
reggel 8 óráig tudunk sorszá-
mot kiadni aznapi laboratóriumi vizsgálatra. 8 óra után már csak az időpontra érkező-
ket tudjuk fogadni. Kérjük, hogy a gördülékeny betegellátás és a várakozási idő minimá-
lisra csökkentése érdekében szíveskedjenek fentiek szerint jelentkezni a vizsgálatra, le-
hetőség szerint élve az időpont előjegyzés lehetőségével. Időpont kérhető hétköznapo-
kon 7-18 óra között a +36-21-383-2229-es telefonszámon. Szíves együttműködésü-
ket köszönjük!

Injekciós tűk, fecskendők leadása
A Szent Margit Rendelőintézet telephelyein, a Vörösvári úton és a Csobánka téren a la-
boratóriumi szakrendeléseken 2018. január 1-től hétköznapokon 6.30-14 óra között biz-
tosítunk lehetőséget a lakosságnál képződő, hulladékká vált injekciós tűk, injekciós fecs-
kendők, tűvel ellátott injekciós fecskendők és infúziós szerelékek biztonságos össze-
gyűjtésére és leadására. Kérjük, hogy környezetük biztonsága érdekében használják ki 
a veszélyes hulladék összegyűjtésére kínált lehetőséget. Szíves együttműködésüket kö-
szönjük!                                                                              Szent Margit Rendelőintézet.

Fotók: Antal István
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Az Óbudai Egyetem az Educatio kiállításon
Az Óbudai Egyetemmel is találkozhatnak az érdek-
lődők a 18. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakki-
állításon, a Hungexpo „G” csarnokában a BF22-es 
standon. A háromnapos eseményen a látogatók 
megismerkedhetnek az egyetem képzéseivel, és 
személyesen tehetik fel kérdéseiket. A január 18-tól 
20-ig tartó felsőoktatási seregszemlén mintegy 150 
kiállító vesz részt. Az Óbudai Egyetemen kívül kö-
zel 50 felsőoktatási intézmény jelenlegi hallgatói, 
oktatói adják át a legfontosabb információkat a kép-
zésről, a szokásokról, kollégiumi elhelyezésről, és 
akár a tanulmányokat követő jövőképről is. A felső-
oktatás iránt érdeklődőknek biztos támpontot kínál 
a rendezvény, akár személyre szabott, akár külföldi 
és egyéb nyelvtanulási lehetőségekkel.

Számítástechnika időseknek
Január 23-án, kedden kezdődik az „Ismerkedés a 
számítógéppel és az internettel – Idősebbek is el-
kezdhetik!” tanfolyam következő kurzusa. Érdeklő-
dés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.

Drogprevenciós előadás a Béresben
Kiemelt figyelmet fordítanak a drogprevencióra a 
Bárczi Géza Általános Iskolában, nem csak tan-
órai keretek közt, hanem a témában jártas szakem-
berek által megtartott előadások formájában is. Dr. 
Balogh Sándor igazságügyi orvosszakértő tartott a 
7. és 8. évfolyamosoknak érdekes, vetítéssel egy-
bekötött előadást. Megtudhatták, hogy a drogok-
nak rövid- és hosszú távon milyen hatása van az 
idegrendszer működésére. Végig kísérhették a dro-
gok által előidézett változásokat az agyban, és tu-
datosította az előadó a gyerekekben, hogy ezek a 
negatív hatások örökre nyomot hagynak az ideg-
rendszer működésében.

Tehetséggondozó szakkör matematikából
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2017-2018-as 
tanévben is elindították matematikából az ingye-
nes tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. 
A foglalkozásokat csütörtökön 14.30-tól 15.30 órá-
ig tartja Számadó László a gimnáziumban (Nagy-
szombat utca 19.). A szakkör munkájába év közben 
is be lehet kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. 

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
előkészítők érettségizőknek

Felvételi előkészítőt (főleg szóbelikre) indítanak ál-
talános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos be-
kapcsolódási lehetőséggel a Thálész-körben, a Vö-
rösvári úton. (A központi írásbelire bárki elmehetett, 
a szóbelin a jókból a legjobbakat választja ki a kö-
zépiskola.) Lehetőség van általános-és középisko-
lások matematika-fizika-kémia, magyar-történelem 
korrepetálására. Érettségizők felkészítését vállalják 
az elégséges szint elérésétől az emeltszintű érett-
ségi vizsga sikeres letételéig. Bukás-megelőzés 
bármilyen tantárgyból a tanév végéig. 5. és 7. osz-
tályos tanulóknak előkészítő lehetőséget kínálnak a 
szabad helyekre februártól. A diákokat minden dél-
után és szombat délelőtt 2-3 fős kiscsoportban ok-
tatják a tanárok, a gyerekek által kért napokon és 
időpontban. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es te-
lefonszámon. További tájékoztató az interneten, a 
www.obudamatek.hu oldalon.)

A Budapest III. kerületi Óvo-
da, Általános Iskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény (Szellő 
EGYMI) karácsonyi ünnep-
ségén jelentették be, hogy 
az iskola egyik fejlesztő ter-
mét a Montessori-módszer 
eszközeivel bővítették ki, 
ami nagyban hozzájárul a 
gyerekek fejlődéséhez.

Az óvodai és általá-
nos iskolai szinten 

gyógypedagógiai felada-
tokat ellátó intézmény 
a tanulásban értelmileg 
akadályozott és az autiz-
mus spektrum zavarral 
diagnosztizált gyermeke-
ket segíti speciális fejlesz-
tő csoportjaiban. A Mon-
tessori-módszer a fogya-
tékkal élőknek hatalmas 
segítség, és köszönhető-
en Béres Máriának, mára 

sikerült a módszert adap-
tálni a fogyatékos gyere-
kek részére, így célzottan 
tud hozzájárulni a tanu-
lók fejlődéséhez. A spe-
ciális eszközöket igény-
lő terem kialakításához 

a támogatást a Process 
Solutions vállalat dolgo-
zói gyűjtötték össze, akik 
fontosnak tartják, hogy 
minden évben segítsenek 
egy-egy szervezetnek az 
előre lépésben. 

Montessori teremmel bővítettek

Fotó: Antal István
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Az osztályba járó ta-
nulók a szakértői 

bizottság szakvéleménye 
szerint kizárólag „be-
szédfogyatékos” gyere-
kek. Speciálisan nyelvi 
zavarral küzdő tanulók-
kal foglalkozunk. Egyé-
ni bánásmódra, kü-
lönös figyelemre van 

szükségük a sikeres is-
kolai előmenetelhez. 
Szakmai szempontok 
alapján az írást-olvasást 
Meixner-módszerrel 
tanítjuk. Ez a módszer a 
legsúlyosabb beszédza-
varos kisgyermeknél is 
sikeres betű- és olvasás-
tanulást eredményezett. 

Megfelelő időt fordítunk 
a gyakorlásra. Tanmene-
tünk megegyezik a pár-
huzamos osztályokéval, 
így adott esetben zök-
kenőmentes az átjárha-
tóság.

Az elmúlt évek tapasz-
talata alapján mondhat-
juk, hogy a kis létszámú 

(max. 15 fő) logopédiai 
osztály maximálisan tá-
mogatja a nyelvfejlődé-
si zavarral küzdő gyere-
kek iskolakezdését, ta-
nulási folyamatát. A lét-
számból adódóan azon-
nali megerősítést, visz-
szajelzést és segítséget 
kapnak a gyerekek taní-
tójuktól. A tanulási si-
ker kulcsának tekint-
jük a pozitív megerősí-
tést, értékeljük az önma-
gához viszonyított fejlő-
dést, mely jó élménnyé 
teszi az iskolában töltött 
időt. Családias, közvet-
len kapcsolat jellemzi az 
osztály légkörét.

Egységes céljainkat, 
egyénre szabott mód-
szerekkel valósítjuk meg.

Logopédus, szenzo-
motoros fejlesztő szak-
ember segíti a munkán-
kat, melyet az intéz-
mény az egész napos is-
kola keretein belül bizto-
sít az osztályba járó gye-
rekek számára. A tanítók 

és a szakemberek szoro-
san együttműködve dol-
goznak. A terápiák alkal-
mazását a problémacent-
rikus látásmód és a gyer-
mek fejlődéséről kapott 
visszajelzések határoz-
zák meg. 

A szülők részéről csak 
támogató hozzáállással 
találkoztunk, az esetle-
ges problémákat, kéré-
seiket, kérdéseiket biza-
lommal megoszthatják 
velünk. Ez mindannyi-
unk közös céljának kö-
szönhető, mégpedig an-
nak, hogy gyermekük 
testi-lelki fejlődése a leg-
fontosabb.

Várjuk a 2018/19-es 
tanévben induló logopé-
diai osztályba azokat a 
gyerekeket, akiknek a 
Beszédvizsgáló Országos 
Bizottság a Pais Dezső 
Általános Iskolát jelöli ki.

(Bővebb információ: 
www.pais.hu vagy tele-
fonon a +36-1-454-0516-
os számon.)

Logopédiai osztály a Paisban

Élő népzene a bölcsődében a Kerek Zene-
karral 2018-ban is. A programon Csoó-

ri Julianna kisgyermeknevelő vezetésével, a 
Kerek Zenekar közreműködésével ismerked-
nek a bölcsődés gyermekek a mondókákkal, 
népdalokkal, hangszerekkel. Az év I. negyed-
ében is várják a gyed-en, gyes-en lévő édes-
anyákat, családokat gyermekeikkel a bölcső-
dékbe a korai zenei fejlődésgondozásra, a táb-
lázatban megadott időpontokban. Életünk el-
ső három évében az anyanyelvünk zenei kör-
nyezetére hangolódunk. A korai megfelelő 
zenei nevelés éppen olyan jelentőséggel bír, 
mint a beszédkészség fejlesztése a kisgyer-
mek személyiségét illetően. Ez mozgással kí-
sérve a harmonikus koordinációt segíti. 

Zenei fejlődésgondozás a bölcsődékben
Dátum Bölcsőde Bölcsőde Bölcsőde

9 órától 10 órától 11 órától
2018.01.17. 1035 Bp., Kerék u. 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1033 Bp., Szérűskert u. 35.*
2018.01.24. 1032 Bp., Solymár u. 12. 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1039 Bp., Fodros u. 7.
2018.01.31. 1039 Bp., Víziorgona u. 8. 1039 Bp., Víziorgona u.1. 1039 Bp., Kelta u. 3.
2018.02.07. 1039 Bp., Medgyessy u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3.
2018.02.14. 1035 Bp., Kerék u. 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1033 Bp., Szérűskert u. 35.*
2018.02.21. 1032 Bp., Solymár u. 12 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1033 Bp., Szérűskert u. 35.*
2018.02.28. 1039 Bp., Víziorgona u. 8. 1039 Bp., Víziorgona u.1. * 1039 Bp., Kelta u. 3.
2018.03.07. 1039 Bp., Medgyessy u. 3. 1039 Bp., Fodros u. 7. 1031 Bp., Arató E. tér 1-3.
2018.03.14. 1035 Bp., Kerék u. 12-14. 1035 Bp., Szél u. 23-25. 1033 Bp., Szérűskert u. 35.*

2018.03.21. 1032 Bp., Solymár u. 12 1036 Bp., Mókus u. 1-3. 1039 Bp., Víziorgona u.1.*

A csillaggal jelölt bölcsődéknél a játszócsoportban lesz az „Élő népzene”.

Fotó: Antal István
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A történelem leghíresebb 
megfejtett és megfejtetlen 
titkosírásairól tart ismeret-
terjesztő előadást Láng Be-
nedek történész, egyetemi 
tanár január 23-án 18 órai 
kezdettel a Platán Könyv-
tárban.

Láng Benedek tudo-
mánytörténészként 

vizsgálja új könyvében 
az újkori magyar törté-
nelemmel kapcsolatos 
titkosírásokat. Ezeket 
nem neki kellett megfej-
tenie – többnyire fenn-
maradtak a dekódolás-
hoz szükséges rejtjeltáb-
lázatok is –, de így ösz-
szegyűjtve nagyon sok 
mindent mondanak el a 
„titkos történelemről”.

A titkosírásos szövegek 
legnagyobb része a diplo-
máciával és a kémkedés-
sel kapcsolatos, ám orvo-
sok, diákok és nemesek is 

használtak titkosírást. Az 
egyik első fennmaradt for-
rás szerint a magyarorszá-
gi rejtjelezés Mátyás ki-
rály idején kezdődött és 
használata a Rákóczi-sza-
badságharcban ért a csúcs-

ra, ekkorra a jelrendsze-
rek egyre bonyolultabbak 
is lettek. A kezdeti mo-
noalfabetikus titkosíráso-
kat, ahol egy betűt mindig 
ugyanazzal a másik jellel 
helyettesítenek be, felvál-

tották a homofonikus írá-
sok, amikor ugyanazt a 
betűt több szimbólum is 
jelezheti, és az egyes szó-
tagoknak és gyakran hasz-
nált szavaknak is mind-
mind külön jele lehet.

A rejtjelezésnek a poli-
tikai mellett lehetett ma-
gánéleti oka is, és a két-
féle motiváció össze is 
keveredhetett. Erre pél-
da a magyar történelem-
ben II. Rákóczi Ferenc 
titkos levelezése a len-
gyel Elzbieta Sieniaws-
kával, akivel az államtit-
kok mellett külön kódok-
kal próbálták eltitkolni 
szerelmüket.

A történész szerint ke-
vés dolognak van na-
gyobb jövője, mint a mo-
dern titkosírásnak, amit 
ma már az interneten kö-
vetnek a kódfejtők. Láng 
Benedek talán izgalmas 
mai példákat is bemutat 
az előadásán. Vagy min-
den maradjon titokban?

A január 23-án 18 óra-
kor kezdődő program in-
gyenes, amelyre minden-
kit vár a Platán Könyvtár. 

(Cím: Arató Emil tér 
1., bejárat a Kadosa ut-
ca felől)                        B.

„Emlékek nélkül nemzetnek 
híre csak árnyék” — Magyar 
emlékek nyomában Európá-
ban címmel nyílt kiállítás az 
Óbudai Egyetem Bécsi úti 
épületének aulájában. A Ma-
gyar Emlékekért a Világban 
Közhasznú Egyesület tárla-
tának válogatása azt a célt 
szolgálja, hogy a fiatal kö-
zönség is láthassa, kedvelt 
európai utazási helyszíneik 
sem nélkülözik nemzetünk 
történelmének emlékeit.

D r. Gáti József, az 
egyetem általános 

rektorhelyettese nyitot-
ta meg a két hónapig lát-
ható kiállítást. Hangsú-
lyozta, az Óbudai Egye-
tem széles körben kíván 
lehetőséget nyújtani a 
hallgatók számára, hogy 
megismerjék múltunkat, 
társadalmi környezetün-
ket. – Az egyetem meg-
alakulása óta intenzíven 
törekszik arra, hogy kul-
túraközvetítő szerepet 
vállaljon – mutatott rá.

A Magyar Emlékekért 
a Világban Egyesülettel 
nem ez az első együttmű-
ködés, ugyanis Széche-
nyi István, vagy akár az 

1956-os forradalom em-
lékének állított kiállítás-
nak is helyet adott már 
korábban az egyetem. 

Dr. Messik Miklós, a 
Magyar Emlékekért a 
Világban Egyesület el-
nöke kiemelte, céljaik 
közt fontos helyet tölt be, 
hogy a fiatalokkal jobban 
megismertessék nemze-
tünk múltját, történel-
mét, ezáltal is erősítve a 
kultúrturizmust. Hiszen, 
mint megnyitó beszédé-
ben fogalmazott, a világ-

ban szinte bárhol talál-
kozhatunk magyar em-
lékekkel, a legnépsze-
rűbb utazási célpontoktól 
kezdve a kevéssé ismer-
tekig, körül vesz minket 
megannyi izgalmas ma-
gyar vonatkozású lenyo-
mat. Bárhová megyünk, 
híres magyarok jelölt és 
jelöletlen emlékeivel, 
emléktáblákkal, épüle-
tekkel, művészeti és mű-
szaki alkotásokkal talál-
kozhatunk. Az elnök év-
tizedes munkája során 

úgy tapasztalja, meg-
számlálhatatlan világjá-
ró magyar utazó, művész 
és tudós nyomai „szóród-
tak” szét szerte a világ-
ban, sokuk emlékhelye 
különösen megérdemli a 
felkutatást, az ápolást, a 
tiszteletet. 

Az Óbudai Egyetemen 
az 50 tablót felölelő, Eu-
rópára fókuszáló kiállí-
tásból ezúttal egy 18 tab-
lóból álló szubjektív vá-
logatás látható, amelyen 
elsősorban Ausztria, va-

lamint Csehország, Len-
gyelország, Bulgária, Itá-
lia, Törökország és Fran-
ciaország magyar em-
lékei szerepelnek egy-
egy tablón. A színes fo-
tók arról árulkodnak, Eu-
rópa számos helyén má-
ig megőrizték Árpád-há-
zi Szent Erzsébet, Szé-
chenyi István, Kossuth 
Lajos, Liszt Ferenc, Jó-
kai Mór, Erkel Ferenc és 
Bartók Béla lenyomatait. 

Az egyetem tavasszal 
folytatja a sorozatot, így 
további tablók is láthatók 
majd újabb országokkal, 
további híres magyarja-
ink történeteivel. 

- A kiállítás nyitott, 
nemcsak az Óbudai 
Egyetem hallgatói, ok-
tatói számára, hanem a 
III. kerület, a város és az 
egész ország, sőt, Kár-
pát-medence számára 
is, hiszen ahogy a kiállí-
tás mottója is idézi Vö-
rösmarty szavait: „emlé-
kek nélkül nemzetnek hí-
re csak árnyék” – össze-
gezte szavait a rektorhe-
lyettes. (Megtekinthető 
munkanapokon 9-től 18 
óráig.)

Magyar emlékek nyomában Európában

Titkosírások könyvekben és a valóságban
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Demeter Miklósné Gimes Zsu-
zsanna ikonfestő munkáiból 
nyílt kiállítás az Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató Intézmény 
(ÓSZSZI) galériájában. A kará-
csony üzenetét hordozó kü-
lönleges kiállítást Gyimesi 
László író, költő nyitotta meg. 

Az ikon olyan külön-
leges alkotás, amely 

túlmutat önmagán, egy 
lelki tartalom hordozó-
ja. Az ember már a törté-
nelem előtti időkben ar-
ra használta a képi ábrá-
zolást, hogy kapcsolatot 
teremtsen az istenséggel. 
Az ikon nem egyszerűen 
egy vallásos témájú kép, 
nem pusztán műtárgy, 
ebben az esetben a művé-
szet csupán eszköz, a fő-
helyen Isten áll, az ikon a 

művészet eszközeivel Is-
ten misztériumát hivatott 
kifejezni, hirdetni. A zsi-
natok által jóváhagyott 
egyházi meghatározás 
szerint az ikon „az iste-
ni lényegből szentségileg 

részesül”, ez egy találko-
zás Istennel. 

Demeter Miklósné Gi-
mes Zsuzsanna ikonfes-
tő lélekhez szóló munká-
it az évezredes szabályok 
szerint bámulatra méltó 

részletességű kidolgozás-
sal készíti. Az óbudai al-
kotónő 1940-ben született 
Székesfehérváron. A Kép-
ző és Iparművészeti Gim-
náziumban érettségizett, 
majd a Kartográfiai Vál-

lalat dolgozójaként ábrá-
zoló geometriával, föld-
méréssel és térgeometriá-
val foglalkozott, s 33 éves 
munkaviszony után onnan 
ment nyugdíjba. Munkája 
mellett ikonokat festett a 
Varia Artnak, az Artuni-
onnak, az Idea Képcsar-
noknak, a Religionnak és 
az Echleisa Kft.-nek. A 
Képcsarnok Vállalat szá-
mára is készített máso-
latokat, különösen XVI. 
századi képeket. Rendsze-
resen részt vesz kollektív 
kiállításokon, de önálló 
tárlatai is vannak.

(A kiállítás február vé-
géig látogatható az ÓSZ-
SZI Kiskorona utcai dísz-
termében hétköznap 8-15 
óra között. Cím: Kiskoro-
na utca 3.)               B. Z.

Lélekhez szóló ikonkiállítás 

A ke resz tény egy há zi ün ne-
pek rész ben az idõ já rás, 
rész ben a me zõ gaz da sá gi 
mun kák hoz iga zo dó ün ne-
pek bõl ala kul tak ki. Van nak 
olya nok, ame lyek más val lá-
si rend sze rek ben is lé tez-
tek, majd át ala kul tak, így ke-
rül tek be ün nep ként a ke-
resz tény nap tár ba. 

Ezek hez az ün ne-
pek hez csat la koz-

tak azok, ame lyek a nép 
szo ká sa i ból ala kul tak 
ki, ilyen pél dá ul ná lunk 
a Lu ca-nap. A szen tek-
ről va ló meg em lé ke zés 
el ső sor ban a ró mai ka-
to li ku sok ál tal la kott te-
le pü lé se ken jel lem ző, 
ott egyéb ként is több a 
val lá sos nap tá ri ün nep, 
mint a pro tes táns vi dé-
ke ken. Egyes ün ne pek-
hez kü lön ét rend, vagy 
mun ka ti la lom, il let ve 
kü lön fé le te vé keny sé gek 
el vég zé se és idő já rás jós-
lás tar to zott. Az év el ső 
hó nap ja több szent re is 
em lé kez tet. 

Re me te Szent 
An tal 

A ka to li kus egy ház ja-
nu ár 17-én tart ja ün ne-
pét. Szent An tal a be teg 
em be rek és a be teg ál la-
tok pat ró nu sa. Egyip to-
mi szár ma zá sú, a szer ze-
tes ség meg ala pí tó ja. Úgy 

250 és 350 kö zött élt, 105 
éves ko rá ban halt meg. 
Még fi a tal volt, ami kor 
szü lei tá voz tak az élők 
so rá ból, és rá hagy ták a 
csa lá di örök ség gel va-
ló gaz dál ko dást és a hú-
gá ról va ló gon dos ko-
dást. Egy szent mi sén 
úgy érez te, ne ki szól nak 
a Má té evan gé li u má ból 
idé zett mon da tok: „Ha 
tö ké le tes akarsz len ni, 
add el, amid van, az árát 
oszd szét a sze gé nyek kö-
zött… Az tán gye re, és 
kö vess en gem!” Így is 
tett, szét osz tot ta va gyo-
nát, hú gát zár dá ban he-
lyez te el, vis  sza vo nult a 
hét köz na pi élet től, re me-
te lett. Előbb a fa lu kö ze-
lé ben élt, majd egy szik-
la sír ban húz ta meg ma-
gát, ahol nap ja it imád ko-
zás sal töl töt te. Sok kö ve-
tő je akadt, a szer ze te sek 
aty ja lett, bár az is mert 

szer ze tes ren di for ma ké-
sőbb ala kult ki. Hí rét ön-
meg ta ga dó éle té nek és 
val lá si böl cses sé gé nek 
kö szön het te. Az erek lyé-
it a XI. szá zad ban vit ték 
Fran cia or szág ba, ahol 
meg ala kult az antoniták 
rend je. Ré gen a nem kel-
lő en tisz tí tott ga bo na mi-
att sú lyos, lát szó lag jár-
vány sze rű mér ge zés for-
dult elő, amely nek tü ne-
tei ha son lí tot tak az or-
bánc hoz. Ezt Szent An tal 
tü zé nek ne vez ték, amit 
rá ol va sá sok kal, ar cha i-
kus né pi imád sá gok kal 
pró bál tak gyó gyí ta ni. 

Fá bi án 
és Se bes tyén
A vér ta núk ün ne pe ja-

nu ár 20-án van, Ma gyar-
or szág egyes vi dé ke in 
ezt az el ső ta vasz kez dő 
nap nak tar tot ták, mert 
ed dig le he tett fát ki vág-
ni, in nen től kezd ve is-
mét meg in dul a fák ban 
az élet nedv. Az egy ház 
ugyan azon a na pon ün-
nep li a két óke resz tény 
vér ta nút. Mind ket te jü-
ket Ró má ban, egy ka ta-
kom bá ban te met ték el 
ha lá luk után. Se bes tyént 
nyíl lal vé gez ték ki, ami a 
kö zép kor ban a be teg ség 
szim bó lu ma volt, így lett 
a vér ta nú a pes tis el le ni 
ol ta lom jel ké pe, tisz te-
le té re szá mos temp lom-
ban ál lí tot tak ne ki szob-
rot vagy szárnyasoltárt. 

Szé kes fe hér vár la kos sá-
ga a pes tis jár vány tól va-
ló meg sza ba du lá sa után 
épít te tett Szent Se bes-
tyén ká pol nát az 1740 
kö rül. 

Ár pád-há zi 
Szent Mar git

A ke resz tény ön fe-
gyel me zés és ke resz tény 
sze re tet pél da kép ének 
te kin tik IV. Bé la ma gyar 
ki rály és Laszkarisz Má-
ria bi zán ci csá szár nő le-
á nyát, aki re ja nu ár 18-án 
em lé kez nek. A ta tá rok-
tól el szen ve dett ve re ség 
után a ki rá lyi pár Dal-
má ci á ba me ne kült, lá-

nyuk ott szü le tett, és itt 
aján lot ták fel őt Ma gyar-
or szág meg men té sé ért. 
Apá cák nál ne vel ke dett, 
majd ő is az lett, nap ja-
it mun ká val, éj sza ká it 
imád ság gal töl töt te. Fi a-
ta lon halt meg, holt tes te 
há rom hé tig nem in dult 
osz lás nak, és ró zsa il la-
tot árasz tott. Pár év vel 
ha lá la után már bol dog-
gá avat ták, szent té ava-
tá sá hoz év szá za dot kel-
lett vár ni. 

Bő ter més ígé re te
Ja nu ár 22-én van 

Szent Vin ce, a sző lős-
gaz dák vé dő szent jé nek a 
nap ja. Az ara gó ni ai szár-
ma zá sú szen tet a Diocle-
tianus csá szár ide jén el-
ren delt ke resz tény ül dö-
zés so rán fog ták el, és 
vé gez ték ki. Em lék nap-
ja in kább idő jós ló nap-
ként ma radt fenn a nép-
ha gyo mány ban. Ilyen kor 
a sző lő ter mesz tők für ké-
szik az eget, mert nap-
sü tés ese tén jó ter més re 
szá mí ta nak. Ezen a na-
pon a gaz dá nak sok bort 
kel lett in nia, hogy bő le-
gyen a ter més.

Szentek ünnepe

Katekézis az újlaki plébánián
A Kolosy térnél, az újlaki plébánián kezdődik január 
22-től hétfőnként és csütörtökönként 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). 

Fotó: Antal István
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A Budapest III. kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdál-
kodási Bizottsága lakáspályázatot hirdet 
a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának tulaj-
donában lévő lakások piaci alapon törté-
nő bérbeadására

A pályázati nyomtatvány (dokumentáció) 
térítés ellenében szerezhető be az Óbudai 
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. székhelyén 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7.), 10.000 
forint bruttó térítési díj ellenében.

A pályázat lebonyolítója: Óbudai Vagyon-
kezelő Nonprofit Zrt. A pályázat kiírásának 
időpontja: 2017. december 22.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
január 22. 12 óra.

Ssz. Út/utca Em. Szoba Félsz. Kom-
fortf.

Alapte-
rület

Lak-
bér 
kat.

Közös 
költség

Sze-
métsz. 

díj

Vízáta-
lány díj

Óvadék 
összege

1. Juhász 
Gy. u. III. 2 - összk. 47 m2 I. 5995,-Ft 1525,-Ft

vízórával 
rendelke-

zik
240.000,-Ft

2. Juhász 
Gy. u. Fszt. 2 2 összk. 80 m2 V. 8400,-Ft 3850,-Ft

vízórával 
rendelke-

zik
375.000,-Ft

3. Madzsar 
J. u. Fszt. 2 2 összk. 81 m2 V.

29399 ,-
Ft fűtéssel 

együtt
3811,-Ft

vízórával 
rendelke-

zik
375.000,-Ft

4. Pablo 
Neruda u. I. 3 - összk. 73 m2 IV. 10585,-Ft 4189,-Ft

vízórával 
rendelke-

zik
345.000,-Ft

5. San 
Marco u. IV. 2 1 összk.

57 m2 + 

2,3 m2 tá-
roló

II. 11400,-Ft 725,-Ft/
Fő

3200 Ft/
Fő 270.000,-Ft

Lakáspályázat

Jubileumi diploma 
óvodapedagógusoknak, tanítóknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felhívja a III. 
kerületi lakcímmel rendelkező nyugalmazott peda-
gógusok figyelmét, hogy az önkormányzat a koráb-
bi évekhez hasonlóan 2018-ban is segítséget nyújt 
a tanítóként vagy óvónőként végzett pedagógu-
soknak jubileumi díszoklevelük igénylésének ügy-
intézésében. 50 éve szerzett pedagógus arany, 60 
éve szerzett pedagógus gyémánt, 65 éve szerzett 
pedagógus vas, illetve 70 éve szerzett pedagógus 
rubin díszoklevelet kaphat, ha legalább 30 évet 
eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak oktatási és kulturális osztályán nyújtható be. A 
kérelemhez csatolni kell egy rövid szakmai önélet-
rajzot, első igénylés esetén a diploma másolatát (a 
másolást és hitelesítést az osztályon elvégzik), va-
lamint a 30 év pedagógus munkakörben eltöltött 
munkaviszonyra vonatkozó igazolást. Magasabb 
fokozatú jubileumi diploma igénylése esetén csak 
az előző jubileumi diploma fénymásolatát szüksé-
ges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérik, hogy az igényléseket 2018. február 28-áig 
az oktatási és kulturális osztályra behozni, illetve 
beküldeni szíveskedjenek (1033 Budapest, Fő tér 
4.). A kérelem tartalmazza a kérelmező lakcímét, te-
lefonszámát, adószámát, taj-számát, valamint azt, 
hogy a kérelmező hány évet dolgozott pedagógus-
ként a kerületben.  A diplomák átadása ünnepélyes 
keretek között történik, előreláthatólag 2018. június 
1-jén. Bővebb tájékoztatás Horányi Anna oktatási 
referenstől kérhető a 061/4378-548-as telefonszá-
mon. A tanári diplomával rendelkezők közvet-
lenül a főiskolán, illetve egyetemen (annak jog-
utódján) kérhetik jubileumi diplomájukat!

Óbuda Kultúrájáért Díj 2018. évi adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-ban 
Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és átadását ren-
deletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő sze-
mélyeknek, csoportoknak,
akik óbuda-békásmegyer kulturális életének fejlődéséhez kimagasló teljesít-
ményükkel vagy életművükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyéről, vagy a díjazott csoportról a képviselő-testület – rövid 
indoklást is tartalmazó – minősített többséggel elfogadott határozatában dönt, 
melyet a nyilvánosan meghirdetett, és beérkezett javaslatok alapján – a kultu-
rális és turisztikai bizottság véleményének figyelembe vételével – hoz meg. Dí-
jazásban évente csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
▪ Seres János szobrászművész Oszlopok című kisplasztikája,
▪ díszoklevél és
▪ bruttó 600.000 forint összegű pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja (május 4.) kulturális rendezvénysorozaton adják át. 
A díj odaítélése végett írásban – rövid indoklással együtt – várják az óbudai 
polgárok, civil szervezetek és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javasla-
tokat zárt borítékban, Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala, Oktatási és Kulturális Osztályának címez-
ve postai úton (1033 Budapest, Fő tér 4.) „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj 
adományozására” megjelöléssel 2018. március 10-ig kérik eljuttatni.
Bővebb információ Csaplárné Csépányi Andrea kulturális és turisztikai refe-
rensnél kérhető (tel: 437-8553, e-mail: csepanyi.andrea@obuda.hu).

Kormányablakok nyitvatartása
Tavaly augusztus 1-jétől a fővárosi – így a II. Margit körúti, a II. Bátori Lász-
ló utcai és a III. Harrer Pál utcai – kormányablakok nyitvatartási rendje: hét-
főn 7-től 17; kedden 8-tól 17; szerdán 8-tól 20; csütörtökön  8-tól 18; pénteken 
8-tól 14 óráig. 

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma január 27-én, szom baton je le nik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.
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A múlt iránt érdeklődők szá-
mára különlegességgel szol-
gál a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum 
egyik legérdekesebb idő-
szaki kiállítása, az Ügynök a 
bárpultban – A vendéglátás 
és az állambiztonság kap-
csolata a szocializmusban 
című tárlat, melynek meg-
hosszabították nyit vatar tá-
sát, így január 31-ig látogat-
ható a múzeumban. 

A kiállítás az Állam-
biztonsági Szolgála-

tok Történeti Levéltárá-
ban végzett kutatásokon, 
valamint egykori szállo-
dai portásokkal, éttermi 
pincérekkel és szakácsok-
kal készített interjúkon 
alapult. Az Ügynök a bár-
pultban – A vendéglátás 
és az állambiztonság kap-
csolata a szocializmusban 
című tárlat arról szól, ami 
a címében áll, de ezen túl-
menően elég sok érdekes-
séget tartogat az érdeklő-
dők számára.

Meggyőződésből 
jelentettek

Németh Szandra, a kiál-
lítás rendezője a korszak-
ról szóló disszertációjához 
az Állambiztonsági Szol-
gálatok Történeti Levéltá-
rában kutatva figyelt fel a 
vendéglátóhelyekre, mint 
az ügynökjelentések gya-
kori helyszíneire. Kíván-
csivá tette, hogy az állam-
biztonság hogyan, mire 
használta ezeket a helyszí-
neket, kiket figyeltek meg, 
és miért. Ezt követően in-
terjúk sora született, ame-
lyekből kiderült, ami ma 
nehezen képzelhető el, de 
akkoriban sokan meg győ-
ződésből jelentettek kül-
földiekről, komolyan gon-
dolták, hogy a hazát szol-
gálják azzal, ha a hatóság 
tudtára adják, hogy mi tör-
ténik, ki kivel találkozik 
és miről beszélget az asz-
taloknál. 

A háborút követő új 
rendszer számára a koráb-
bi éttermek, bárok, mula-
tók, kávézók a társas élet 
központjai megszünte-
tendő polgári csökevény-
nek számítottak. A hosz-

szas beszélgetésre alkal-
mas helyeket rövid talál-
kozókra alkalmas vendég-
látóhelyek, talponállók, 
presszók, népbüfék, eset-
leg tejbárok váltották fel. 
Az ilyen frekventált helye-
ket megfigyelték, de nem 
mindegyik esetében szer-
veztek be ügynököket a 
vendéglátó helyre.

A beépített 
„Mata Hari”

Az éjszakai bárok több-
ségében azonban beépí-
tett pincérek, mixernők 
szereztek információkat. 
A város legelegánsabb ét-
terme, az 1912-ben alapí-
tott, majd aztán 1949-ben 
államosított Gundel az ál-
lambiztonság számára is 
kiemelt jelentőségű volt. 
Jellemző arány, hogy a 40 
felszolgálóból és 25 kise-
gítőből álló személyzetből 
2  informátor és 12 társa-
dalmi kapcsolat dolgozott 
az állambiztonságnak. 

A kiállítás rendezőinek 
nem volt elsőrendű cél-
ja híres vagy kevésbé is-
mert embereket lebuktatni, 
vagy konkrét sztorikat be-
mutatni, inkább tipikus tör-
ténetekkel kívánták érzé-
keltetni a kort, ezért több-
nyire csak fedőneveket 
használtak. Ennek ellenére 
azért például Rákosi Má-
tyás unokahúga, a prosti-
tuáltként dolgozó D. Kar-
dos Éva, a Royal Szálloda 
„Mata Harijának” sztori-
ja megismerhető a tárlaton, 
hiszen D. Kardos Éva Vö-

rös alkony című önéletírá-
sában már közzétette tör-
ténetét, hogy amikor öz-
vegyként a bárok világába 
menekült a magány elől, 
prostituált lett. 

Leggyakrabban a Royal 
Hotelben, az Átriumban, a 
Gellértben és a Béke Szál-
lóban lehetett találkozni 
vele, ahol a rendőrök bé-
kén hagyták, mert tartot-
tak tőle. Magasabb célo-
kat sejtettek ősi foglal-
kozása mögé, ugyanis is-
merték belügyes múltját. 
Korábban ugyanis Péter 
Gábornak, az Államvé-
delmi Hatóság vezetőjé-
nek titkársági munkatársa 

és a rádiólehallgatás veze-
tője volt. Történetét az te-
szi különössé és érdekes-
sé, hogy a „magyar Mata 
Hari” Rákosi Mátyás uno-
kahúga volt.

A megfigyelés 
félbeszakad

A hatvanas években a 
Margitszigeti Nagyszálló, 
a Gellért és az Intercon-
tinental mellett a romjai-
ból feltámadt körúti Royal 
számított Budapest egyik 
legelőkelőbb szállodájá-
nak. A portástanuló vagy 
a londiner naponta vitte 
az útleveleket és a vendé-
gekről vezetett űrlapokat 

a Külföldieket Ellenőrző 
Országos Központi Ható-
sághoz (KEOKH) – ami 
már 1930-tól működött –, 
illetve elolvasták az üze-
nőkönyveket is, amelyek-
be a vendégeknek érkező 
üzeneteket írták be.

Gyakori volt a vendégek 
lehallgatása is, s a szállo-
da szükség esetén bizto-
sította a belügyeseknek a 
két szomszédos szobát. A 
törzsvendégek között volt 
például egy Moszkva és 
Párizs között ingázó diplo-
mata, aki mindig ugyanazt 
a szobát vette ki, de ilyen 
volt a zsidó világszövet-
ség pénztárnoka is, akik 
esetében könnyebb volt a 
lehallgatás. Érdekes, hogy 
az akciókat azonnal félbe 
kellett szakítani olyankor, 
ha a megfigyelt személy 
pártvezetővel vagy kor-
mánytaggal beszélgetett.

A kiállítás további ér-
dekessége volt például 
az úgynevezett Koccin-
tó Csoport, akiket 1960 és 
1962 között öt ügynökkel 
figyeltek meg, mert állam-
ellenes szervezkedésük-
től tartottak, s akik tagjai a 
két világháború közötti úri 
középosztály értékrendjét 
és életstílusát képviselték 
ugyan, de semmi befolyás-
sal nem bírtak.            B. Z.

A hazai vendéglátás titkos múltja

Az óbudai hivatalos hajóállomás egykor a mai Kolosy téri piac magasságában lehetett, és a kikö-
tővel szemben, a Rupp Imre utca 17. alatt állt (most Árpád fejedelem útja) „A Hajóállomáshoz” el-
nevezésű vendéglő. Itt a friss halászlé és rántotthal mellé esténként zene-hangverseny is dukált. A 
fotón az egyik kapufélfánál Kuti úr áll a kutyájával, a másik oldalon felesége várja a vendégeket 

melyenszanto.blog.hu
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Szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi ked-
vezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, csempézés, villanyszerelés, 
vízszerelés, kőművesmunkák garanciával. 
Tel.: 202-2505; 06-30-251-3800 
 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
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Javítás kerületi 
lakosoknak 35 éve! Várhidi Gábor. Tel.: 250-
0921, 06(20)972-5032
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, wc-tartály, radiátor-szerelés 06(70)642-
7526
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20-321-
0601
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-9021. EL-
MŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Fotónyomtatás azonnal: www.postershop.
hu, Kolosy Üzletházban. Karácsonykor ké-
szült képeit nyomtassa ki most! Igazolvány-
kép készítése.
 Parkettacsiszolás, -javítás, festés, mázo-
lás, tapétázás. Tel.: 06(70)280-0479; (1)349-
4899
 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, javítás 40 éve ren-
dületlenül. 06(20)423-5812
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Vízvezeték-, központifűtés-szerelés. In-
gyenes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz 
Péter. Tel.: 06(70)397-3869

 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze-
relés, burkolás, laminált parketta lerakása ma-
gán-személyek, közületek részére. 06(30)212-
3308
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. 
Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Lépcsőházak, irodák teljes körű takarítá-
sát vállaljuk. Csapatunk precíz, kifogástalan 
munkájára 100%-os garanciát biztosítunk! 
Tel.: +3630/455-1522
 Lakásfelújítás! Festés-mázolás, burkolás, 
parkettázás, bútorgyártás, gipszkartonozás, 
vízvezeték-szerelés. Tel.: 06(30)402-1530

Oktatás
 Matematika-, magyar-, fizika- és kémiata-
nárok a Vörösvári úton: Thalész Kör 
06(20)946-2027
 Tanulj angolul könnyedén, eredményesen, 
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi, 
nyelvvizsga felkészítés. 06(20)439-6410
 Matematika, kémia, fizika korrepetálás ál-
talános iskolásoknak Békásmegyeren. +36-
30/334-3433
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott precíz tanártól, speciális mód-
szerekkel. Tel.: 06(30)952-3691 

Elad-vesz
 Könyveket, könyvtárakat antikváriumunk 
vásárol. Azonnali díjtalan kiszállással. Tel: 
06(20)425-6437
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútoro-
kat, órákat, dísztárgyakat, festményeket, por-
celánt, bizsukat, könyveket, írógépet, var-
rógépet, szőrmét, csipkét, kitüntetést, régi 
pénzt, hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 
06(20)544-0027
 Készpénzért vásárolunk arany, ezüst, bo-
rostyán, korall ékszereket, karórákat. Arany 
1950Ft/g-tól 10.000Ft/g-ig, ezüst 90Ft/g-tól 
120Ft/g-ig, Bp. V. k. Kígyó u. 4/6., nyitva: 10-
15, tel.: +3620/340-7350, 061/792-1692

 

Régiség
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással. Bútort, festményt, porcelánt, 
kerámiát, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír-
adástechnikát, bakelit hanglemezt, fényképe-
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket készpénzért. Pintér Nikoletta. 
Tel.: 466-83-21, 06(30)973-49-49

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Étkezde eladó! Saját tulajdonú, közterüle-
ten álló, berendezve, napelemrendszerrel, első 
kézből. 06(20)363-3848
 Panel, 69 m2, 3 szobás, Flóriánnál, kisebbre 
cserélném értékegyeztetéssel! Csendeset ke-
resek. Tel.: 06(30)251-7878
 Budapesten Palotanegyedben épülő ház-
ban kedvező áron lakás eladó: alacsonyjuta-
lek.hu 06(30)984-3962
 Ingatlanközvetítés kedvező feltételekkel 
1%-tól rugalmasan, társasház-képviselet, biz-
tosítás: alacsonyjutalek.hu 06(30)984-3962 
 Eladó, kiadó Budapest, III. ker. Viador ut-
cában, 26 m2-es alagsori lakás tulajdonostól. 
Zuhany, wc, mosdó, beépített konyhaszekrény 
mosogatóval. +36-30/942-9813

Állás
 Víz-gáz-fűtésszerelő keres szakembert, se-
gítőt hosszú távra. 06(20)423-5812
 Női állatgondozót keresünk kutyákhoz, Po-
mázra, heti 3 napra. Jogosítvány, iskolai vég-
zettség, kutyás tapasztalat szükséges. Érdek-
lődni: 06/20/424-9808
 Óbudai és újpesti iskolákba takarítónő-
ket keresünk délutánra 4-6 órában. 06-20-
980-5616
 Mosodai munkatársakat keresünk fő-
állásban kiemelt bérezéssel. Érdeklődni a 
06(30)620-1178-as számon lehetséges.

Kiadó
 Motorbeállóhely kiadó a Pünkösdfürdő 

utca mellett. Zárt, fedett motorbeállóhely 
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-(30)-919-5018

Életjáradék
 Életjáradéki ill. eltartási szerződést kötnék, 
magas havi jövedelemmel. Autóval rendelkezem. 
Vállalok: bevásárlás, ebédhordás, háztartási 
munka, orvoshoz vitel stb. Tel.: 06(20)993-1432

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

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

Nyitva : H-P 10-18.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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A senior sportolókat mindenütt tisz-
telet és megbecsülés övezi, elismer-
ve azt a kitartást, mellyel idősödő 
korban is vállalják az edzéssel, ver-
senyzéssel járó megpróbáltatásokat.

Egy ilyen hölgyet ismerhe-
tünk meg a 72 éves Simon 

Attiláné, Sárdi Zsuzsanna sze-
mélyében. A már 68 éve Csil-
laghegyen élő veterán kosár-
labdázó életpályája, sport irán-
ti szeretete példa lehet a mai fia-
tal nemzedék előtt. 

Egész életre elkötelezve
- Az általános-, majd a közép-

iskolai tanulmányaimat is a ke-
rületben végeztem – kezdte a be-
mutatkozást Simonné. - Az egy-
kori Martos Flóra (ma Óbudai) 
Gimnáziumban Pádár Károlyné 
testnevelőtanárnő rábeszélt néhá-
nyunkat, hogy járjunk kosárlab-
da edzésre. Akkor még nem tud-
tam, hogy beleegyezésemmel egy 
egész életre elköteleztem magam 
a sportággal. Játszottam az isko-
lai csapatban, később leigazolt az 
NB I-es Bp. Spartacus, ahol ki-
lenc évet töltöttem el. Közben 
diplomát szereztem az Ybl Mik-
lós Műszaki Főiskolán. Csalá-
dos nő lettem, a versenysport már 
nem fért bele az időmbe. De a já-

ték nélküli időszak csak rövid 
ideig tartott, egy Bp. I. osztályban 
szereplő csapatban folytattam to-
vább. A heti két edzés, plusz mér-
kőzés ritmus beépült az életembe, 
a család is elfogadta, szívesen csi-
náltam, mert olyannyira karban 
tartott, hogy a mai napig, immár 
72 évesen is kosarazok. 

Az edzőnk kitalálta 1998-ban, 
hogy elindulhatnánk a World 
Master’s Games néven ismert 
sporteseményen. A 35 éven fe-
lülieknek négy évenként rende-
zett világjátékokon több sport-
ág, köztük a kosárlabda is sze-
repel, a csapatok különböző kor-
osztályokban versenyeznek. Tet-
szett az ötlet, beneveztünk és ne-
kivágtunk a nagy kalandnak.

A siker állomásai
- Az első, amolyan bemutatko-

zó szereplés színhelye Portland 
(USA) volt. Nagy távolság, nagy 
utazás, nagy élmény jellemezte 
ezt a versenyt, ahol a +50 kategó-
riában a negyedik helyen végez-
tünk. A második fellépésünk Mel-
bourneben még jobban sikerült, 
ezúttal a +55 korcsoportban már 
ezüstéremmel díjazták játékun-

kat. A csodás élmények hatására 
megjött az étvágyunk, további vi-
lágjátékokon szerettünk volna in-
dulni. A harmadik állomást szin-
tén éremmel zártuk, Edmontonból 
bronzéremmel utaztunk haza. 

2013-ban új csapat állt össze, 
a cél ugyanaz volt: utazzunk és 
nyerjünk! Negyedik fellépésün-
kön Torinóban végre megmutat-
tuk, mi is a magyar virtus, nagy 
közönségsikert aratva aranyér-
mesek lettünk. A számomra fan-
tasztikus sorozatban talán az idei 
WMG jelentette a legnagyobb él-
ményt. Az aucklandi tornára négy 
éven át tartó kemény edzésekkel 
készültünk, lelkesedésünk elnyer-
te méltó jutalmát, a +60-asok me-
zőnyében ismét a dobogó tetejére 
állhattunk.

A sport ajándéka
- A kitartó sportolásnak kö-

szönhetően csodálatos élmények-
kel gazdagodtam, olyan mesz-
szi országokba, más kontinensek-
re jutottam el, amiről álmodni sem 
mertem volna. A sport, a mozgás, 
a kosárlabda szeretete tette szá-
momra lehetővé mindezt, talán 

génjeimnek is köszönhetem, hogy 
72 évesen jó egészségi állapotban 
vagyok, együtt tudok játszani ná-
lam 8-10 évvel fiatalabbakkal is. 

A sport további ajándéka újabb 
baráti kapcsolatok ápolása, a kö-
zösség összetartó ereje, a családom 
által nyújtott biztos háttér mind be-
ragyogják napjaimat. Talán ennek 
köszönhető, hogy már túl léptem 
ugyan életem delén, mégis tele va-
gyok energiával. Ezzel talán példát 
tudunk mutatni a felnövő nemze-
déknek, hogy ilyen korban is érde-
mes rendszeresen mozogni, egész-
ségben megöregedni.              L. A.

Világjáró kosárlabdázó

BÉKÁSMEGYERI TELEPHELYÜNKRE 
KERESÜNK:

• Raktári műszakvezetőt
• Raktárosokat 
  (nappali és éjszakai műszakba)

• Targoncavezetőket
Kiemelt bejelentett bérezés, egyéb juttatások!

Jelentkezni a biztosallashirdetes2000@gmail.com 
e-mail címen lehet.
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Rövid sajtóhír: 85 éves 
korában, december 25-
én elhunyt Fördős Lász-
ló, a Vasas SC és a Va-
sas Óbuda női röplabda-
szakosztályának örökös 
tiszteletbeli elnöke. 

Szinte felfoghatatlan 
tény, hogy a mindig 

tettre kész, a röplabdát és 
a játékosokat rajongásig 
szerető Laci bácsi nincs 
már közöttünk. Emlék-
szem, interjúkészítés köz-
ben, vagy kötetlen beszél-
getéseinken mindig azt 
hangoztatta, hogy neki két 
családja van: az otthoni-

ak és a röplabdás lányok. 
Biztos kézzel vezényel-
te a szakosztályt, hosz-
szú éveken át biztosította 
a sikeres szereplés anya-

gi feltételeit. Mindenkit 
ismert Óbudán, akik te-
hettek valamit a csapatért, 
akik támogatásával kö-
zel harminc éven át a csa-
pat meghatározó szerepet 
játszott a hazai röplabdá-
ban. Lebilincselő egyé-
niségével szinte ujja kö-
ré csavarta a szponzoro-
kat, ügyesen érvelt, a vé-
gén legtöbbször aláírt tá-
mogatói szerződéssel tá-
vozott. „Az én csapatom, 
az én aranyos lányaim” – 
hangoztatta, és ezt így is 
érezte. Szeretett és viszont 

szerették. Már cipelve az 
évek súlyát nehezebben 
mozgott, de aktivitásából 
szemernyit sem veszített. 
Kis túlzással elmondha-
tó, hogy végső erejéig te-
vékeny maradt, hűséggel 
szolgálta a klubot, az ara-
nyos lányokat. 

Laci bácsi önzetlen 
munkája nem maradt ész-
revétlen: a Vasas SC élet-
mű díjjal, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata 
Pro-Óbuda díjjal ismerte 
el tevékeny munkásságát. 

Szinte felfoghatatlan 
tény, hogy mindenki Laci 
bácsija már nincs közöt-

tünk. Ismerve sportszere-
tetét, aktivitását könnyen 
elképzelhető, hogy azóta 
már fenn, az angyalok kö-
zött toboroz, és nemso-
kára megalakítja a meny-
nyei női röplabda váloga-
tott csapatot. Biztosan ott 
is sikeres lesz, ott is sze-
retni fogják.                lovas

Fördős László emlékére

A Magyar Sakk Szövetség 
jelentős nemzetközi ver-
sennyel ajándékozta meg 
Óbudát. A Dr. Hetényi Géza 
Emlékversenyt a kiváló sak-
kozóról elnevezett Huszti úti 
sakkteremben rendezték ta-
valy december 12-től 21-ig, 
melyen a hazai éljátékosok 
mellett szerb, francia, ro-
mán, montenegrói, amerikai 
és indiai sakkmesterek is 
asztalhoz ültek. 

Örömteli, hogy a ha-
táron túli nemze-

tek válogatott sakkozói 
(Berkes Ferenc, Gledu-
ra Benjámin, Márkus Ró-
bert, Vajda Levente, Ch-
ristian Bauer) is elfogad-
ták a meghívást, velük to-
vább erősödött a mezőny. 
A versenyen két csoport-
ban küzdöttek az elme 
sport kiválóságai. Az A 
csoportban 2600, a B-ben 
2450 körüli volt az „Élő 
pont” átlag. Az emlék-
verseny rangját jelezte, 
hogy valamennyi játszma 

több portálon is követhe-
tő volt, emellett a helyszí-
nen a mérkőzésekkel pár-
huzamosan élő játszma-
elemzések tették gazda-
gabbá a sakkot szerető lá-
togatók szórakozását. 

A versenyen meglepő-
en kevés parti végződött 
döntetlennel (a 45 parti-
ból 20 eldőlt), annak el-
lenére, hogy ilyen erős 
mezőnnyel tizenöt éve 
rendeztek utoljára ver-
senyt hazánkban. 

Az erősebb csoportban 
a magyar válogatottak 
szerepeltek a legjobban. 
Bánusz Tamás győzött 
(6 pont), Berkes Ferenc 
(5,5) előtt. A B csoport-
ban Galyas Miklós nem-
zetközi mester teljesítette 
a nemzetközi nagymeste-
ri normát (6,5 pont), ez-
zel természetesen meg-
nyerte a versenyt.

Kép és szöveg: LA

Nemzetközi sakkverseny Óbudán

Újévköszöntő gyalogtúra
Az Összefogás Óbudáért Egyesület vár min-
den érdeklődőt újévköszöntő gyalogtúrájára. Útvo-
nal: Pilisszántó Volánbusz má.-Magas-hegy-Gró-
fi út (szép kilátás!)-Simon halála-Hunfalvy út-Két-
bükkfa-nyereg-Dobogókő (finom uzsonna az étte-
remben, vagy saját elemózsiából). Időpont: 2018. 
január 27. szombat. (Fakultatív: Pilis-tető: kilátó-
hoz+1,5 km /oda-vissza/ turista út). Távolság: 8,5 
km Két-bükkfa-nyeregig, 11 km Dobogókőig Szint-
emelkedés: kb. 500 m. Túra nehézségi foka: útvi-
szonyoktól függően nehéz, ill. közepesen nehéz. 
Találkozó: 8.25 órakor Flórián téren, Volánbusz mh. 
(820-as járat, indul: 8.36). Visszaút: Dobogókőről 
Volánbusz járattal a délutáni órákban. Túravezető: 
Takács Andrea (+36-30/350-8359). A túrára a fen-
ti telefonszámon, vagy az info@osszefogasobu-
daert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.

Evezés a Hévízi-patakon
Havas táj, jó csapathangulat, felröppenő vízimadarak, gőzölgő meleg víz és 
színpompás tavirózsák látványa – ezek várnak mindazokra, akik részt vesznek 
a január és február hétvégéin tartott vízitúrákon. 
Az Óbudai Sportegyesület vízitúra szakosztálya egy- és kétnapos vízitúrákat 
tart hétvégeken. A Hévízi tótól Fenékpusztáig tartó, 10 kilométeres távot a me-
leg vizű, lassú folyású, kristálytiszta, térdig érő Hévízi-patakon stabil kenukkal 
tehetik meg a résztvevők, akik igény szerint evezős oktatást is kaphatnak. (To-
vábbi információk: ose.hu/heviz-vizitura; ose@ose.hu; valamint Horváth „Indi-
án” Pál: 06-20-968-3685.)

Búcsúztatás
A Vasas Spor Club För-
dős Lászlót saját halott-
jának tekinti, temetését 
január 18-án 11.15 óra-
kor tartják a Farkas réti 
temető Makovecz rava-
talozójában.
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A Kaszások Kosárlabda 
Akadémia szokásos év végi 
sportnapján ismét kitehet-
ték a „telt ház” táblát a tor-
nacsarnok bejáratánál. A 12. 
All Star Dzsembori nyolc 
órányi programján végig a 
labda volt a főszereplő, egy-
mást követték az évek óta jól 
bevált játékok és versenyek. 

Kicsik a nagyokkal
A leglátványosabb mű-

sorszámot jelentő három 
csapatos All Star tornán 
az utánpótlás játékosok 
együtt játszhattak az NB 
I/B-s felnőtt csapat tagja-
ival. A kitüntető lehetősé-
get azonban feltételekhez 
kötötték: nem feltétlenül 
a korosztályok legjobbjai, 
hanem csak azok az ügyes 
fiatalok kaptak meghívót, 
akik végiggürizték az au-
gusztusi kemény felké-
szülést és a további edzés-
munkájuk ellen sem me-
rült fel kifogás. A torna kö-

ré épült programban egyé-
ni- és csapat büntetődobó 
verseny, zsonglőrbemuta-
tó, háromlabda verseny, és 
– újdonságként – Shooting 
Stars verseny került. Ez 
utóbbi lényege, hogy egy-
re távolabbi pontokról kel-
lett betalálni a gyűrűbe.

Szülők 
sportmezben

A dzsemborin a játé-
kosok mellett a szülők 
is mezbe öltöztek, közös 
csapatban versenyeztek a 
gyerekekkel és mindent 
elkövettek azért, hogy ne 
valljanak szégyent cseme-
téik előtt. Ezen a napon - 
jóllehet, minden számban 
hirdettek győztest - nem 
az eredmény volt a fontos, 
nagyobb hangsúlyt kapott 
a mozgás- és játék öröme, 
a családias hangulat. 

Dr. Neszmélyi Emil 
utánpótlás igazgató elé-
gedetten értékelte a 
sportnapot: - Már tizen-
kettedik alkalommal ta-
pasztalhattuk meg, hogy 

mi, a kosárlabdát szere-
tő emberek kifejezetten 
jól éreztük magunkat a 
dzsemborin. Minden év-
ben, így ezúttal is újabb 
hősök születésének le-

hettünk tanúi, minden-
ki jól érezte magát, így 
mindenki, aki eljött, po-
zitív élményekkel zárhat-
ta az elmúlt esztendőt.

Kép és szöveg: L. A.

Kaszások kosárlabda dzsembori

Válogatottak
A Kaszásokhoz kapcsolódó örömteli hír: a legtehet-
ségesebb játékosok meghívót kaptak a különböző 
korosztályos válogatott keretekbe. Nemzeti váloga-
tott: Pintér Máté, Kutrovich Bence. U14: Orbán Pat-
rik, edző: Medve Milán. U13: Korompay Dénes, Tö-
kölyi Márton. U12: Balogh Mátyás Géza, Kiss Kop-
pány Agád, Patrik Pirk Martin.

Mivel a Vác Városi Stadion 
nem felelt meg az NB II li-
cenc követelményeinek, a 
Vác FC labdarúgó-csapata a 
2017-2018-as bajnoki sze-
zonban valamennyi hazai 
mérkőzését a III. kerületi 
TVE sporttelepen rendezi. 

Ezzel a választás-
sal sokat nyertek az 

óbudai szurkolók, hiszen 
egyik hétvégén a TVE 
NB III-as mérkőzéseit, a 
másikon a Vác FC jóvol-
tából egy osztállyal ma-
gasabb színvonalú mér-

kőzéseket láthatnak. Az 
egykori bajnokcsapat je-
lenleg az NB II élmező-
nyéhez tartozik, támadó 
szellemű, eredményes já-
tékával jól szórakoztatja 
a nézőket. Sőt, még en-
nél is többet kap a lelátó 
népe a váciaktól: a Ma-
gyar Kupa sorozatban a 
bajnokesélyes Videoton 
is játszott a Hévízi úton 
(a Vác FC 3:1-re győzött), 
a következő fordulóban 
( február 28-a) a Diós-
győr ugyancsak NB I-es 
csapata lesz az ellenfél. 

A szimpatikus váci 
együttest megkedvelték 
a nézők és a TVE mel-
lett testvér csapatként 
kezelik. A játékosok az 
őszi idényben már alapo-
san megismerték és meg-
szokták az új környeze-
tet. Szeretnek itt játsza-
ni, a szerepléssel is elé-
gedettek, de azért titkon 
már várják azt a mérkő-
zést, mellyel majd fel-
avatják az igazi otthoni 
pályát, az újjáépített Vá-
ci Városi Stadiont.

Kép és szöveg: lovas

Minőségi futballt hozott 
a Vác FC a Hévízi útra

A Szenior Örömtáncot Ilse 
Tutt táncpedagógus dolgoz-
ta ki Németországban kb. 45 
évvel ezelőtt anyósa kérésé-
re, hiszen a tánc szeretete 
kortalan. Nyugat-Európában 
már több országban nagy 
népszerűségnek örvend. Ha-
zánkban Csirmaz Szilvia jó-
voltából kezd egyre nagyobb 
teret hódítani ez a műfaj.

A Szenior Örömtánc 
nem egy klasszi-

kus tánc a régi hagyomá-
nyos értelemben, viszont 
sok klasszikusnak mond-
ható stílus – legyen az ke-
ringő vagy éppen rock and 
roll – elemeit vagy lépése-
it tartalmazza leegyszerű-
sített formában. A koreog-
ráfiák egyszerűek, köny-
nyen megjegyezhetők. Ez 
a tánc kifejezetten az idő-
sebb korosztály számára 
kifejlesztett mozgásforma. 

A szeniortánchoz nem 
szükséges táncpartner, sem 
előzetes tánctudás; folya-
matosan, bármikor lehet 
csatlakozni. Arra törek-
szik a módszer, hogy az 
egész csoport összehangolt 
mozgására figyelni kell-
jen a táncosnak, miközben 
örömre lel a mozgásban.

A szeniortánc egy közös-
ségi, társasági tánc, körben 
egyénileg és párban táncol-
nak a résztvevők különbö-
ző korok, nemzetek és kul-
túrák zenéjére. 

(Várnak minden érdek-
lődőt a 3K-ban, a Csil-
laghegyi Közösségi Ház-
ban, a Lido Fitness Club-
ban és a Folyondár Sport 
és Tánc Központban. Bő-
vebb információ: Szege-
di Judit; 06-20-2222-326; 
szjudi57@gmail.com. Fa-
cebook: Szenior Öröm-
tánc Szegedi Judittal.)

Tánc a testi, 
szellemi frissességért
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Cím Funk-
ció Helyrajzi szám

Alap-
terület

(m2)

Gépészeti
felszereltség

Műszaki 
állapot

Minimális 
bérleti

díj (Ft/hó)

Bánat-
pénz
(Ft)

Ágoston utca 14., 
földszinti, utcai

ü z l e t /
iroda 16918/3/A/310 58 víz, villany, táv-

fűtés közepes 83.520,- 100.000,-

Berend utca 18., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/6/A/49 71 – leromlott 25.915,- 31.000,-

Berend utca 20/A-
B., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 18529/6/A/68 72 villany közepes 21.960,- 26.000,-

Berend utca 22., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/135 70 villany közepes 23.240,- 27.000,-

Berend utca 26., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 17.928,- 21.000,-

Bécsi út 291/A., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18847/8/A/1 46 villany közepes 7.130,- 8.000,-

Bécsi út 291/A., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18847/8/A/2 46 villany közepes 7.130,- 8.000,-

Bécsi út 293/B., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/1 46 villany közepes 11.960,- 14.000,-

Bécsi út 293/B., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 11.960,- 14.000,-

Boglár utca 8.
földszinti, utcai

ü z l e t /
iroda 64057/13/A/301 56 víz, villany, táv-

fűtés közepes 65.296,- 78.000,-

Föld utca 51., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 14.579,- 17.000,-

Föld utca 57., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17040/0/A/29 40 villany közepes 11.600,- 13.000,-

Galagonya utca 4., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 14668/A/28 80 villany közepes 23.360,- 28.000,-

Gyenes utca 13., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17005/20/A/29 122 villany leromlott 37.820,- 45.000,-

Hévízi út 9., III. lh.,
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18529/4/A/136 57 villany leromlott 7.524,- 9.000,-

Hunyadi utca 58-60., 
pinceszint, udvari raktár 62976/0/B/1 22 – leromlott 7.172,- 8.000,-

Kiscelli utca 76., föld-
szinti, lépcsőházi iroda 17309/A/3 57 víz, villany, gáz közepes 86.868,- 104.000,-

Kórház utca 1.,
pinceszinti, udvari raktár 18267/16 /A/19 87 villany leromlott 25.491,- 30.000,-

Lajos utca 104., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17799/2 52 – leromlott 12.480,- 14.000,-

Lajos utca 116.,
pinceszinti, udvari raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 30.597- 36.000,-

Leányfalu utca 19., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 19388/0/A/15 32 villany leromlott 9.620,- 11.000,-

Madzsar J. utca 33., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 65552/46/A/91 32 víz, villany leromlott 10.944,- 13.000,-

Meggyfa utca 19., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 44.950,- 53.000,-

Meggyfa utca 23., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18529/21/A/113 77 villany leromlott 13.090,- 15.000,-

Meggyfa utca 29., 
földszinti, utcai üzlet 18529/14/A/62 48 víz, villany közepes 85.824,- 102.000,-

Pacsirtamező utca 
20., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 17618/0/A/51 178 – leromlott 49.840,- 59.000,-

Pacsirtamező utca 
28., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 14.036,- 16.000,-

Pacsirtamező utca 
28., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 22.748,- 27.000,-

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. 
Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

A helyiségekre kötendő bérle-
ti szerződésekben rögzíteni kell, 
hogy a bérleti díjon felül a bér-
lőnek meg kell fizetnie a bérbeadó 
által az ingatlannal kapcsolatosan 
kiközölt mindenkori szemétáta-
lány összegét.
Az önkormányzat tulajdonában ál-
ló egyes vagyontárgyak bérbeadá-
sáról szóló, 9/2015. (II. 16.) önkor-
mányzati rendelet 96. § (3) bekez-
dés a) pontja alapján a helyiségbér-
leti szerződés időtartama 3 év le-
het raktár célú, b) pontja szerint 5 
év lehet év minden egyéb funkció-
ra történő bérbeadás esetén.
A pályázatot zárt borítékban le-
het benyújtani az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ NONPROFIT 
Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7., földszint, 
pénztári órák hétfőnként: 15-
17.30, szerdánként: 8.30-12 és 13-
16, csütörtökönként: 8.30-12 óra 
között).
Pályázni formanyomtatványon 
lehet, mely letölthető a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehe-
tő az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfél-
szolgálatán (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyi-
latkoznia kell a megajánlott bérle-
ti díjról, a pályázati feltételek elfo-
gadásáról, ezen kívül meg kell ad-
nia a helyiségben folytatni kívánt 
tevékenység pontos megnevezését 
valamint csatolnia kell a pályáza-
ti formanyomtatványon megjelölt 
okiratokat és igazolnia kell a pá-
lyázati részvétel feltételeként elő-
írt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtására nyitva álló határidőt 
(minden hónap utolsó munkanap-
jának 12 órája) követő 60 napig 
köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folya-
matosan van lehetőség, azok bon-
tására minden hónap utolsó mun-
kanapján 12 órakor került sor 
az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos 
helyiségében, melynek kiértéke-
léséről a pénzügyi, tulajdonosi és 
vagyonnyilatkozat-kezelő bizott-
ság (a továbbiakban: Bizottság) az 
azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük fi-
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Pacsirtamező utca 
32., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 17635/0/A/3 78 villany leromlott 18.720,- 22.000,-

Pacsirtamező utca 
33., földszinti, utcai

ü z l e t /
iroda 17780/0/A/3 105 víz, villany, gáz közepes 177.870,- 213.000,-

Pacsirtamező utca 
35., pinceszinti, lép-
csőházi

raktár 17779/0/A/40 28 villany leromlott 4.620,- 5.000,-

Raktár utca 56., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18726/12/A/42 59 villany leromlott 14.160,- 16.000,-

San Marco utca 12-
18/A., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17449/4/A/1 45 villany leromlott 9.900,- 11.000,-

San Marco utca 12-
18/B., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17449/4/A/21 45 villany leromlott 9.900,- 11.000,-

Selyem utca 4., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 13.420,- 16.000,-

Szőlő utca 46., pince-
szinti, lépcsőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany leromlott 16.600,- 19.000,-

Tímár utca 13/A., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 23.278,- 27.000,-

Tímár utca 15., pince-
szinti, utcai raktár 17629/0/A/1 85 víz, villany erősen le-

romlott 23.375,- 28.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„B” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/62 48 villany leromlott 22.896,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„E” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 21.942,- 26.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„F” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 22.896,- 27.000,-

Tímár utca 17/B-19., 
„H” lh., pinceszinti, 
lépcsőházi

raktár 17487/0/B/68 49 villany erősen le-
romlott 23.373,- 28.000,-

Tímár utca 26., pince-
szinti, utcai iroda 17621/A/41 197 víz, villany, gáz erősen le-

romlott 131.399,- 157.000,-

Újmegyeri tér, utcai raktár 65552/40 28 víz, villany leromlott 18.256,- 21.000,-

Váradi utca 1-5., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18705/0/A/51 66 villany leromlott 14.256,- 17.000,-

Váradi utca 1-5., pin-
ceszinti, lépcsőházi raktár 18705/0/A/52 36 villany leromlott 7.776,- 9.000,-

Váradi utca 2-8/A., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18659/0/A/105 47 villany közepes 12.220,- 14.000,-

Váradi utca 2-8/A., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18659/0/A/108 64 villany közepes 16.640,- 19.000,-

Váradi utca 2-8/A., 
pinceszinti, lépcső-
házi

raktár 18659/0/A/109 59 villany közepes 15.340,- 18.000,-

gyelembe venni, hogy nem le-
het bérbe adni a helyiséget an-
nak a vállalkozásnak/személy-
nek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (la-
kóhely) szerinti önkormányza-
ti adóhatósággal szemben adó- 
vagy adók módjára behajtan-
dó köztartozása van, kivéve, ha 
az adóhatóság számára fizeté-
si kedvezményt (adómérséklés, 
elengedés, vagy fizetési köny-
nyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely he-
lyiség tekintetében bérleti díj, 
illetve közüzemi díjhátraléka 
van;
• a helyiség bérleti jogviszonya 
– a kérelem vagy a pályázat be-
nyújtását megelőző öt évben – 

a bérbeadó felmondása követ-
keztében szűnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kí-
vánt tevékenység folytatásá-
ra való jogosultságát nem tudja 
hitelt érdemlően igazolni.
A helyiség vonatkozásában a 
pályázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendelet-
ben a bérleti jog megszerzésé-
nek ellenértékeként előírt meg-
szerzési díj megfizetését (a 
megszerzési díj a pályázó által 
megajánlott bérleti díj három 
havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetle-
ges közműátalánynak) megfe-
lelő összegű óvadék megfizeté-
sét bérbeadó részére (a nyertes 
által befizetett bánatpénz ösz-

szege az óvadékba beszámítás-
ra kerül);
• szükség szerint a helyiségbe 
önálló elektromos- és mellék-
vízmérők kiépítését.
A pályázat értékelésénél a meg-
ajánlott bérleti díj alapján törté-
nik a döntés. A pályázaton azon 
Ajánlattevők vehetnek részt, 
akik a bérleti jog biztosítására a 
bánatpénzt befizetik. A bánat-
pénzt az ÓBUDAI VAGYON-
KEZELŐ NONPROFIT Zrt. 
pénztárában (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7.) készpénzben 
lehet letétbe helyezni (pénztá-
ri órák hétfőn: 15-17.30, szer-
dán: 8.30-12 és 13-16, csütör-
tökön: 8.30-12 óra között). A 
bánatpénzt helyiségenként kell 

letenni. Az eredményhirdetést 
követő nyolc napon belül a nem 
nyertes pályázók részére a bánat-
pénz visszafizetésre kerül. 
Érvénytelen a pályázat, ameny-
nyiben nem tesz eleget a pályáza-
ti kiírásban előírt valamennyi fel-
tételnek. 
A pályázatok értékelését követő-
en az ÓBUDAI VAGYONKEZE-
LŐ NONPROFIT Zrt. a pályázó-
kat írásban értesíti. A pályázat ki-
írója fenntartja a jogát, hogy a 
legjobb ajánlatot tevőkkel a ten-
derbontást követően tovább tár-
gyaljon, zárt versenytárgyalást 
tartson, illetve, hogy a pályázatot 
annak bármely időszakában, in-
dokolás nélkül, részben vagy egé-
szében eredménytelennek nyilvá-
nítsa.
A nyertes pályázónak a megszer-
zési díj teljes összegét a Bizottság 
döntéséről történő írásbeli értesí-
tés kézhezvételét követő 8 napon 
belül az ÓBUDAI VAGYONKE-
ZELŐ NONPROFIT Zrt. részére 
meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul 
kell vennie, hogy amennyiben a 
döntésről szóló értesítés kézhez 
vételét követő 30 napon belül a 
bérleti szerződést nem köti meg, 
erre vonatkozó igényét a pályázat 
kiírója okafogyottnak tekinti és a 
pályázó a befizetett pályázati biz-
tosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői 
okiratba kell foglalni, melynek 
költségei a bérlőt terhelik.
A bérbeadó a bérleti díjat minden 
tárgyév elején az előző évi inflá-
ció KSH által közzétett mértéké-
vel emeli.
A helyiségek megtekintéséhez 
időpont egyeztethető az ÓBU-
DAI VAGYONKEZELŐ NON-
PROFIT Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztá-
lyánál (1033 Budapest, Mozaik 
utca 7., telefon: 430-3468, 430-
3464). A pályázatokkal kapcso-
latban további felvilágosítást le-
het kérni a fenti telefonszámon és 
címen.
A pályázati felhívás szövege meg-
jelenik az Óbuda Újságban, fel-
került továbbá 2018. január 5-től 
a www.obuda.hu és a www.ovzrt.
hu honlapokra.
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2. vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3. vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 18-19 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 17-18 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9. vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12. vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 437-8930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá mú 
egyé ni vá lasz tó ke rü let ön kor-
mány za ti kép vi se lő je min-
den hó nap el ső he té ben, szer-
dán 16.30-tól 17.30 órá ig az 
MSZP III. ke rü le ti iro dá já-
ban: Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 
244-8036, bp03@mszp.hu

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-
30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.
hu e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő-
jén, 17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá-

ban. Elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.
Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 
16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Cso-
bánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-8036, 
bp03@mszp.hu. 
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái

A Cseresznyevirág Művészeti Óvo-
da pályázatot hirdet 4 fő óvodapedagó-
gusi munkakör betöltésére. Határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A 
munkavégzés helye: 1039 Budapest, Pa-
is Dezső utca 2.; 1039 Budapest, Med-
gyessy Ferenc utca 1. Illetmény, juttatá-
sok: a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei alapján. A pályázat elbírálása során 
előnyt jelent: jártasság kézművesség-
ben, hangszer használat. A pályázat ré-
szeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz; végzettsé-
get igazoló oklevél másolata; erkölcsi bi-
zonyítvány (a foglalkoztatásra vonatko-
zólag is), amely 3 hónapnál nem régeb-
bi; egészségügyi alkalmasság. Jelent-
kezni lehet: postai úton (Cseresznyevi-
rág Művészeti Óvoda – 1039 Budapest, 
Pais Dezső utca 2.); e-mailen: pais-o@
kszki.obuda.hu. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2018. február 2., illetve 
folyamatosan az álláshely betöltéséig. A 
pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
február 9., illetve folyamatosan az állás-
hely betöltéséig. A munkakör az elbírá-
lást követően azonnal betölthető.

* * *
Az Ágoston Művészeti Óvoda (1032 
Budapest, Ágoston utca 2/A.) pályázatot 
hirdet 1 fő óvodapedagógus állásra (ha-
tározatlan időre), és 1 fő óvodapedagó-
gus állásra (határozatlan időre) a Kastély 
tagintézményébe (1037 Budapest, Bécsi 
út 236.). Alkalmazási feltételek: óvoda-
pedagógusi főiskolai végzettség; büntet-
len előélet; egészségügyi alkalmasság. 
A munkakör legkorábban 2018. február 
1-től tölthető be. A pályázatok benyújtá-
sának határideje: 2018. január 15. A pá-
lyázatok elbírálásának határideje: 2018. 
január 31. A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, vagy e-mail-ben – 
agoston-o@kszki.obuda.hu. Tartalma: 
önéletrajz; iskolai bizonyítvány másolata; 
elérhetőség megjelölésével.

* * *
A pályázat kiírója: Gyermeksziget Mon-
tessori Óvoda, 1039 Bp., Zipernowszky 
utca 2. A munkavégzés helye: Mosolygó 
Tagóvoda, 1039 Budapest, Kelta utca 8. 
Telefon: 06-1/250-4631, 06-1/454-7200, 
e-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu A pályá-
zattal meghirdetett munkakör megneve-
zése: 2 fő óvodapedagógus. Feladatkör 
megnevezése: óvodai nevelés, iskolai 
előkészítés. Pályázati feltételek: felsőfo-

kú szakirányú végzettség, büntetlen elő-
élet. A pályázatnál előnyt jelent: Montes-
sori Módszerben szerzett tapasztalat. A 
pályázatnak tartalmaznia kell: részletes, 
fényképpel ellátott szakmai önéletraj-
zot; végzettséget tanúsító okiratok má-
solatát; 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítványt. A kinevezés határo-
zatlan időre szól (4 hónapos próbaidő-
vel), illetve egy határozott időre augusz-
tus 31-ig. Illetmény és egyéb juttatások 
a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának 
határideje: folyamatos. A pályázat elbí-
rálásának határideje: folyamatos. Az ál-
lás betöltésének ideje: az elbírálást kö-
vetően azonnal.

Szociális gondozó
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény közalkalmazotti jogviszonyba az 
alábbi munkakörökbe keres szakképzett, 
elhivatott munkatársakat:
• szociális gondozó (nyugdíjasházba 
nővéri feladatok ellátására, 12 órás mun-
karendbe);
• szociális gondozó (házi segítségnyúj-
tó szolgálatba 8 órás munkarendbe). 
Önéletrajzát e-mailben juttathatja el intéz-
ményünkbe Honti Szilvia munkaügyi ve-
zető részére. Elérhetőség: 1036 Kiskoro-
na utca 3. Tel.: 250-1552/105 mellék. E-
mail: honti.szilvia@kszki.obuda.hu

Óvodapedagógusok felvétele
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Idén háromszázhuszonhetedik al-
kalommal kezdjük január elsején 
az évet. Európában a Gergely-féle 
naptárreform általánossá válása, 
és XI. Ince pápa azon rendelete 
óta van ez így, mely ezt a napot 
tette a polgári év kezdetévé. Az 
természetes, hogy ennyi idő alatt 
számos szokás kötődik az év kez-
detéhez. Ezek java része a gazda-
sági élet, a háztartás, a család és 
az egyén szerencséjét kívánta 
megalapozni jóslással, varázslás-
sal, mágikus praktikákkal. 

Az évkezdethez időjárás-
jóslás is társult. Több he-

lyen azt tartották, ha újesz-
tendő napján szép, napfényes 
idő van, akkor az egész év jó 
lesz. Másutt úgy vélték, ha új-
év napján csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha 
piros a hajnal, akkor szeles lesz az eszten-
dő. Közismert hiedelem, hogy újév napján 
semmit sem adnak ki a házból, mert akkor 
egész éven át minden kimegy onnan. Volt, 

ahol a felseprés után nem dobták ki a szeme-
tet, mert attól tartottak, ha kidobnák, akkor 
a szerencsét is kiteszik. Általában munkati-
lalom volt e napon, nem volt szabad mosni, 
főzni, varrni, állatot befogni. Nem lehetett 

felakasztott ruha sem a ház-
ban, mert az sok elhullott ál-
latot jelentene a következő év-
ben. Az a hiedelem is sok he-
lyütt tartotta magát, hogy ami 
e napon történik valakivel, az 
ismétlődik az egész évben. 
Ezért igyekeztek a veszeke-
désektől, a kölcsönkéréstől is 
tartózkodni. Az újesztendei 
jósló, varázsló eljárásoknak 
fontos része volt a táplálkozás, 
megszabott ételek fogyasztá-
sa, illetve, egyes ételek tiltása. 
Jól ismert a baromfihús evésé-
nek tilalma e napon, mert úgy 
tartották, a baromfi elkaparná 
a szerencsét, és azért kell disz-
nót enni, mert az előretúrja. 
Előnyben részesítették a sze-
mes terményeket, mert a sok 

apró mag pénzbőséget jelent az egész év-
re. Szokás volt rétest sütni, hogy hosszú le-
gyen az év, és sokáig éljenek, a mákos ételt 
viszont tiltották egyes helyeken, nehogy sok 
bolha legyen a háznál. 

A karácsonyi, szilveszteri lakomák után persze kicsit visszafogottabb ét-
kezési időszak következett. Nem volt kialakult szokás, mi kerüljön ünnepek 
után az asztalra, de olyan zöldfélék biztosan, amelyek télen is elérhetőek 
voltak, mint például a burgonya, hagymafélék, körte, alma, cékla, sütőtök, 
vagy a kelkáposzta, mely utóbbi jól bírja a kemény hideget is. Összeállítá-
sunkban ilyen zöldfélékből készült menüt ajánlunk. 

Tejfölös póréhagymaleves

Hozzávalók: 1 közepes szál póréhagyma, 1-2 zöldségleveskocka, 
olaj, 1 evőkanál liszt, 1,5 dl száraz fehérbor, 2 dl tejföl, só, bors, 
szerecsendió, gyömbér, ízlés szerint, 1,5 dl víz. 

Elkészítés: a póréhagymát vékonyan felkarikázzuk, a zsiradékon 
megpároljuk. Megszórjuk a liszttel, halványra pirítjuk, majd fel-
öntjük a vízzel, ízesítjük a leveskockával, és a fűszerekkel, fedő 
alatt lassú tűzön felfőzzük. Ha már majdnem teljesen megpuhult, 
felöntjük a borral, majd a tejföllel behabarjuk a levest. Összeforral-
juk, forrón, reszelt sajttal és pirítóssal tálaljuk. 

Baconba tekert kelkáposzta
Hozzávalók: 1 közepes fej kelkáposzta, 20 dkg bacon, 2 fej vö-

röshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 tojás, 50 dkg darált sertéshús, 
só, bors, szerecsendió, fűszerpaprika ízlés szerint, 1 evőkanál olaj.

Elkészítés: a kelkáposztát forró, sós vízbe tesszük vagy öt perc-
re. A hagymát, fokhagymát apróra vágjuk, és kevés olajon megpi-
rítjuk, majd a darált húshoz adjuk, a fűszerekkel ízesítjük, hozzá-
adjuk a tojást is. A kelkáposztát megtöltjük darált hússal és össze-

tekerjük. Végül a baconnal is körbetekerjük, és tepsiben megsüt-
jük. Párolt rizst kínálhatunk mellé. 

Sütőtökös puszedli
Hozzávalók: 50 dkg sütőtök, 20 dkg finomliszt, 6 dkg cukor, 1 

csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, csipet só, fél kávéskanál 
fahéj, 1 dl napraforgóolaj, 1 tojás, 2 evőkanál tej, 5 dkg étcsokolá-
dé, 5 dkg darált dió. 

Elkészítés: a megmosott, feldarabolt tököt előmelegített sütőben 
megsütjük, majd a húsát kikanalazzuk és összenyomkodjuk. Össze-
keverjük a hozzávalókat egy tálban, előbb a szárazat, majd a többit. 
A csokit darabokra törjük, és a masszához keverjük. Sütőpapírral bé-
lelt tepsibe kanállal kis halmokat teszünk a masszából, és előmelegí-
tett sütőben mintegy 10 perc alatt megsütjük a puszedliket. 

Újévi szokások

Visszafogottan ünnepek után
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Képzőművészeti kör Csillaghegyen
Általános iskolásokat (4-8.oszt.), középiskolásokat és felnőtteket 
várnak a több mint 10 éve működő SZÍNKÖR-be. Aki szeretne 
felszabadultan alkotni, megvalósítani régi álmait, kikapcsolódni 
a hétköznapokból, feltöltődni, festészeti és grafikai technikákat 
megismerni –  itt megteheti. Bármikor bekapcsolódhat a szak-
kör munkájába. Felkészülhetnek a fiatalok művészeti középisko-
la felvételijére. Nyugodt, csendes alkotóműhely várja a Lehel ut-
ca 14-ben, a Csillaghegyi Polgári Kör Zsámboki termében. A fel-
nőtteknek szerdán 9-től 12 óráig, a gyerekeknek szerdán 16-tól 
17.30 óráig tart foglalkozást Varga Ágnes művésztanár. Elérhe-
tőség: +36-30-324-9819 (hovargi@ gmail.com).

Dalest
Vivaldi, Mozart, Schubert, Schumann, Puccini, Leoncavallo, Bi-
zet, R. Strauss, Debussy, Obradors, Augustín Lara, Joaquín 
Rodrigo, Federico Garcia Lorca, Paolo Tosti és Ernesto de Cur-
tis művei hangzanak el Lakatos Diána ária- és dalestjén január 
29-én 19 órai kezdettel a Megbékélés Háza templomban. Zon-
gorán közreműködik: Miczinger Ilona. (A hangverseny ingyenes. 
Cím: Békásmegyer, Királyok útja 297., Újmegyeri tér)

Skóciai utazás a könyvtárban
A Fő téri könyvtárban (Fő tér 5.) várnak minden érdeklődőt feb-
ruár 2-án 10 órától az „Utazzon kényelmesen karosszékből” cí-
mű virtuális utazássorozat következő állomására. Fedezzük fel 
együtt Skóciát! – az  idegenvezető ezúttal is Hamvai Zsuzsa, az 
Óbuda Gimnázium történelem-orosz-francia szakos tanára lesz. 
A rendezvényre a belépés ingyenes, részvételi szándékot kérik, 
jelezzék előre (fszek0307@fszek.hu ; 06-1/368-8476).
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Enni és inni márpedig kell. 
Na de hol és mit, illetve mi-
lyen áron, ez itt a kérdés, 
amire hónapok óta igyek-
szünk ezeken a hasábokon 
választ keresni, de ennek a 
rejtvénynek a megoldása 
sem mindig egyszerű.

Most, hogy ilyen si-
keresen túljutot-

tunk a karácsonyi és új-
évi eszem-iszom viszon-
tagságain – ami nyil-
ván azoknak jelent kü-
lönös megterhelést, akik 
nem tudnak vagy nem is 
akarnak legalább most 
az egyszer ellenállni az 
ünnepek idején a szo-
kottnál is tartalmasab-
ban kínált élvezeteknek 
–, visszazökkenve a hét-
köznapokba már megint 
felmerül az örök kérdés: 
hol és mit együnk ebéd-
időben.

Találékony 
az ember

Ha csak a saját környe-
zetében körbenéz az em-
ber, akkor azt tapasztal-
ja, hogy van persze ham-
burgeres, ahol elég jó 
melegszendvicset lehet 
kapni, van jó lángosos 
és hentes üzlet, valamint 
kínai étkezde úgyszin-
tén, aztán olyan péksé-
get ugyancsak lehet talál-
ni, ahol pizzaszeleteket 
és egyéb, virslivel kom-

binált péksüteményeket 
tud venni, aki éhes, de a 
jó kifőzde már egyre rit-
kább, vagy ha van is, egy 
idő után bezár.

Mindegyik fajta ét-
kezési módot végigte-
kintve sajnos a végered-
mény az, hogy az embe-
rek többsége magáraha-
gyottan keresi a lehetősé-
geket, vagy azt már több-
nyire feladta, s ezért cso-
magol otthon hideg ebé-
det, vagy ezért vásárol 
délben valamit, akármit 
magának ebédszünetben 
az élelmiszerboltokban. 
(Erről jut eszembe, hogy 
erősen leromlott az egyik 

élelmiszerlánc Betyár-
pogácsa nevű terméké-
nek színvonala az utób-
bi időben, ezért valami új 
után kell néznie – velem 
együtt – annak, aki eddig 
időnként ezt ebédelte.)

Bármilyen találékony 
az ember, azért mégsincs 
ínyére minden nap lán-
gost enni, még ha any-
nyira finoman készítik is 
el a Flórián téri aluljáró-
ban, ráadásul a sorban ál-
lók száma megannyiszor 
elriaszt ettől az élvezet-
től. Kínai kifőzdében pe-
dig legfeljebb kéthetente, 
vagy havonta van ked-
ve enni a halandónak, a 

hamburgerekről, a gyros-
ról vagy kebabról és más 
keleti csodákról pedig 
most inkább ne beszél-
jünk. Még talán a pizza 
az, ami leginkább köze-
linek mondható a mi ét-
kezési kultúránkhoz, de 
ugye az olaszok sem ké-
pesek minden nap azt en-
ni, hát még mi. 

Példák az újra
Arra a felismerésre 

kell jutnunk, hogy még 
talán az elmúlt évben 
ehelyütt ugyancsak meg-
énekelt Graphisoft Park-
ban található Körétterem 
áll a legközelebb a nagy 
mennyiségben normális 
étkeztetést lebonyolító 
kívánatos vendéglátóipa-
ri helyhez. Vádoljanak 
bár ilyen-olyan nosztal-
giával, a néhai közétkez-
tetést szolgáló önkiszol-
gáló éttermek mai, kor-
szerű formája ez. Nem 
véletlenül láthatók erre a 
modern önkiszolgáló ét-
termekre kísérletek, pél-
dák Budapesten több he-
lyen is, elsősorban multi-
nacionális vállalatok kör-
nyezetében. A Gyorsko-
csi utcában nyáron bezárt 
Pajtás önkiszolgáló csu-
pán kirívó kivétel volt, 
mert ott aztán kényünk-

re-kedvünkre nosztalgi-
ázhattunk, hiszen a régi, 
mégis megnyerően tágas 
és világos szocreál kör-
nyezetben a szisztémán 
túl gyakran az ételek és 
a kiszolgálás is mintha a 
nyolcvanas éveket idéz-
ték volna. 

Igény és üzlet
A végkövetkeztetés pe-

dig az, hogy a rendszer-
változás környékén a 
vállalatokkal együtt ösz-
szeomló felnőtt közét-
keztetés romjain csak-
nem harminc év eltel-
tével sem épült fel a ré-
git helyettesítő új valami, 
hanem valahogy rábízó-
dott a piacra, ami állító-
lag mindent megold, de 
ez a kiváló piac a töme-
ges étkeztetésnek csak a 
szélső két szeletét volt 
képes úgy-ahogy ellátni, 
a jó, de drága, illetve az 
olcsó, de ennek megfele-
lően gyenge minőségűt, 
miközben a közte húzó-
dó nem is oly szűk réteg 
magára maradt.

A feladat talán e há-
rom, vagy legalább a két 
vállalhatóbb réteg igénye 
egyfajta vendéglátóipa-
ri egységben történő ki-
szolgálása lehetne, kultu-
rált körülmények között. 
Ráadásul ebben még üz-
let is van.

B. Z.

Enni vagy nem enni

Rejtvényünkben Arany János: Újévi köszöntő című verséből 
idézünk. Megfejtés a vízszintes 4. és a függőleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Kambodzsai, thaiföldi és francia autók jele. 4. 
Az idézet eleje (zárt betűk: M. T. O. J. E. T.). 12. Ilona, másként. 
14. Knock out. 15. …-óráig. 16. Mindenfélék. 18. Gombafajta. 19. 
Foglalkozás. 20. Férfi szerep a „Vészhelyzet” című tévé sorozat-
ban. 22. Kis Anna. 23. Az argon vegyjele. 24. Térkép. 26. Angol 
kor. 27. Éktelen nyakbavaló. 29. Kergettet. 30. Tengeri hal. 32. Ki-
ejtett mássalhangzó. 33 … Imre, neves zenészünk volt. 35. A mág-
nes fölfelé húz. 37. Spanyol és olasz autók jele. 38. Orosz űrállo-
más. 39. Feje egyik része. 40. Dúsító egyneműi. 41. Bár betűi ke-
verve. 43. Egy ideig foglaltat. 44a. Hajórész. 45. Ornamentika szé-
lei! 46. Bór, vanádium és rubídium vegyjele. 48. Zairei, spanyol és 
máltai autók jele. 49. Névelős indaszerű növényrész. 51. Hango-
san mosolyogj. 53. Erősen jusson a füledbe. 55. A dologgal szoro-
san kapcsolódó. 57. Mintha ráöntötték volna.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második sora (zárt betűk: N. L. 
V.). 2. Vissza talált! 3. Adás-vételnél merülhet fel. 4. Díszes. 5. Ra-
gadozómadár. 6. Para; tudományos dolgokkal foglalkozó. 7. Egyik 
ízesítő. 8. Ibi betűi keverve. 9. Részben álmodna! 10. Női név. 11. 
Karmester. 13. Évszak. 17. Végek nélkül felrak! 18. Egyfajta elekt-
romos műveletet végzett. 21. Kicsinyítő képző. 24. Férfiruhán le-
het, névelővel. 25. A Nana szerzője. 28. Költői műfajág névelővel. 
29. Frissít. 31. Nitrogén és vanádium vegyjele. 34. Elem! 35. Né-
metes éhség. 36. Arra a helyre való. 39. Becsapó. 42. Természe-
ti csapás. 44. Azonos mássalhangzók. 45. Kutyaházaid. 47. Nagy 

Dózsás volt focista, Ferenc. 49. Ahány, kishíján! 50. Egyhelyben 
tartózkodott. 52. És a többi. 54. L. R. E. 56. Üres táj!

2018-ra
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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 Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában (Kaszásdűlő utca 7.) ingyenes jog-
segélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, minden hónap negyedik keddjén (legközelebb január 23-
án) 17-től 19 óráig. Érdeklődni a 367-8791-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Balázs ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart 
minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb január 18-án) 17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám 
alatti Fidesz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart a Tá-
borhegyi Népházban (Toronya utca 33.) minden hónap második csütörtökén (legközelebb február 8-án) 
18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a 20-200-0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi 
út 77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerület elnöke minden hónap első 
szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Ka-
szásdűlő utca 7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-7828-as telefon-
számon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) 
in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 
órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Váradi ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör-
tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén 
dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfő-
jén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Ka-
bar utca 11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-30-546-2202-es telefon-
számon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első hetében, hétfőn 15-től 16 óráig ta-
nácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 15-től 16 órá-
ig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, hétfőn 16-tól  17 óráig tanács-
adást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden második héten, hétfőn 16-tól 17 
óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 
06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-
egyeztetés szükséges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart 
minden hónap első hétfőjén (legközelebb február 5-én) 17-től 19 óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).

In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden hónap második csütörtökén 18-19 
óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor ügyvéd tartja. Az építési tanácsadást pedig Jánosi János 
építész. Bejelentkezés legkésőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodavezetői 
telefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/Postafiók
A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve templom jobb oldali épületszárnya): 
gyermekpszichológiai kérdésekben    minden hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelent-
kezés dr. Léder Rózsánál, 06-30-883-2123.)
Családjogi tanácsadás – mediáció: minden hónap második  csütörtökén 16 órától  dr. Kiss Éva nyugal-
mazott bíró tartja.( Előzetes bejelentkezés:  06-70-967-1493)

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Óbuda 
Békásmegyer Önkormányzatának együtt-
működésével 2007 óta működő szol-
gáltatása idős, beteg, mozgásukban kor-
látozott, lakáshoz kötött emberek számá-
ra teszi hozzáférhetővé a könyvtári köny-
veket, folyóiratokat, hangoskönyveket, 
CD-ket, valamint igény esetén lejátszó-
eszközöket. 

A szolgáltatás átmenetileg meg-
változott élethelyzetben – pél-

dául baleset, betegség miatt hosz-
szabb ideig házhoz kötöttek, veszé-
lyeztetett kismamák esetében – is té-
rítésmentesen igényelhető. A szol-
gáltatás a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár III. kerületi dokumentum-
kínálatára támaszkodik, a kiszállítás 
az Óbudai Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ Támogató Szol-
gálatának gépkocsijával, a FSZEK 
Békásmegyeri Könyvtára dolgozó-
jának segítségével történik. 

Várják a rászorulók jelentkezését! 
A 70 év feletti nyugdíjasok ingyene-
sen iratkozhatnak be a könyvtárba. 
További felvilágosítás kérhető a Fő-
városi Szabó Ervin Könyvtár kerü-
leti tagkönyvtáraiban: békásmegyeri 
könyvtár, Füst Milán utca 26., (245-
3409), fszek0305@fszek.hu; Krú-
dy Gyula Könyvtár Fő tér 5., (368-
8476).

„Könyvet házhoz” 

Koszorú 
Kárpáti Tamás festőművész a kor-
társ szakrális festészet kiemelkedő 
alkotója. Koszorú címmel nyílt kiál-
lítása az Óbudai Kulturális Központ 
San Marco Galériájában december 
15-én. Munkáit különleges techni-
kai eljárás, a hagyományos mester-
ségbeli festészeti tudás és egy sa-
játos, az absztrakció és a figurali-
tás határán mozgó, misztikus és 
áhítatot sugárzó látvány jellemzi. A 
San Marco Galéria új terében mun-
káinak különleges spiritualitása ta-
pasztalható meg. Az esemény-
hez beszélgetés kapcsolódik: janu-
ár 19-én 18 órától. A tárlat január 
26-ig hétköznap 9-16 óráig ingye-
nesen látogatható. (Cím: San Mar-
co utca 81.)



40 2018. 1. számmozaik – hirdetés

Folyami halak
Szendőfi Balázs halkutató és az El-
veszett Állatok Alapítvány munkatár-
sai mesélnek Budapest halairól janu-
ár 16-án 17 órai kezdettel az Óbudai 
Platán Könyvtár (Arató Emil tér 1.) 
programjában. Az érdeklődők filmve-
títés során megismerhetik Budapest 
vizes élőhelyeit, és az ott élő halak 
mindennapjait. 

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

Hahota
Boltban a pénztárnál:
- Elnézést, kártyával le-
het fizetni?
- Persze.
- Jó, akkor tud vissza-
adni egy pikk ászból és 
egy kör királyból?

* * *
Egy fickó üvöltve rohan-
gál az építkezésen.
- Mi történt? – kérdezi 
tőle a mester.
- Egy tégla ráesett a lá-
bamra.
- Ezért kell így üvölte-
ned? A Dezsőre teg-
nap rádőlt az egész fal, 
és még csak meg sem 
mukkant.

* * *
- Hogy híják a konnek-
tort népiesen?
- ??? 
- Áramlik! 

* * *
- Mit csinál a részeg a 
botanikus kertben?
- Virágba borul... 

* * *
Két barát beszélget:
- Ez a hülye óraállítga-
tás állandóan. 30 ezer 
forintnyi büntetést kel-
lett fizetnem miatta.
- Miért kell egy óra visz-
szaállítása miatt bünte-
tést fizetni?
- Hát én a gáz- és vil-
lanyóránkat is visszaál-
lítottam. 

* * *
- Mi a különbség egy itt-
honi és egy afrikai va-
dászat között? - kérde-
zik a híres vadásztól.
- Nálunk, ha a vadász 
nem talál, az állat sza-
lad el. Afrikában hason-
ló esetben a vadásznak 
kell szednie a lábát! 

K ét helyszínen építte-
tett jégpályát Óbu-

da-Békásmegyer Önkor-
mányzata. A sportolni 
vágyók advent első hét-
végéjén léphettek jégre 
a Csobánka és a Fő té-
ren. A jégpályák műkö-
dése minden évben szo-
rosan összekapcsolódik 
az Advent Óbudán nép-

szerű programsorozattal, 
amely színes színpadi 
programokkal, zeneka-
rok szereplésével, gyer-
mekprogramokkal, kéz-
műves foglalkozásokkal 
várta a látogatókat.

Most is gondoltak a ta-
nulni vágyókra. Jelent-
kezni a helyszínen lehet, 
az oktatást megelőző fél 

órában. A Fő téren: szom-
batonként 8-tól 10 óráig. 
A Csobánka téren: vasár-
naponként 8-tól 10 óráig.

A látogatottság eddig 
minden évben felülmúl-
ta a várakozásokat. Az 
Óbuda szívét jelképező 
Fő tér történelmi múlt-
ja és könnyű elérhetősé-
ge miatt ez alkalommal 

is az várható, hogy több 
tízezren keresik fel a té-
rítésmentesen használha-
tó jégpályát.

Rendes 
nyitvatartási idők

Fő téri jégpálya a hét 
minden napján 8-tól 22 
óráig. Csobánka téri jég-
pálya a hét minden nap-
ján 8-tól 20 óráig.

Ingyenes korcsolyapályák

Fotó: Antal István


