
A lakótelepi kerékpártárolás fejlesztésé-
ről rendeznek újabb fórumot február 5-
én az Esernyős kamaratermében.

A Zsigmond Király Egyetem és az önkor-
mányzat szervezésében február 22-től in-
dul az ingyenes oktatás nyugdíjasoknak.

Az Óbudai Sportakadémia február 7-ei 
ingyenes rendezvénye a vívás köré 
szerveződik a Szindbád teremben.
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Térképen a tavalyi fejlesztések

Folytatódnak az ingyenes ismeretterjesztő elő-
adások. Két népszerű, a prevenciót is szolgáló 
egészségügyi előadássorozat, valamint az ingye-
nes szűrőprogram idén is várja az érdeklődőket, 
az egészségükért tenni vágyókat.  Bővebben a 4. oldalon

Csokorba gyűjtve, a helyszínek megjelölésével tekinthető 
meg Óbuda honlapján, mennyit változott a kerület egy év 
alatt. Az önkormányzat tavaly elindította Hadrianus Program-
ját, mely a következő évek megvalósítani kívánt fejlesztéseit 
foglalja össze. A visszatekintőben a már befejezett és útjára 
indított beruházásokról olvashatnak    Összeállítás a 2-3. oldalon

Tavaszköszöntő teljesítménytúrával 
indul a szabadidősport-sorozat

6. oldal

Megújult a Szent Margit 
Rendelőintézet környéke

Belsőépítészeti felújítás az
Óbudai Kulturális Központban

Fotók: Antal István
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Mészkő park
Közösségi tervezés ke-

retében öt alkalommal ta-
lálkozhattak a környéken 
élők, a helyi civil szer-
vezet és a tervezők. Eze-
ken az alkalmakon bár-
ki elmondhatta a parkkal 
kapcsolatos vágyait, igé-
nyeit, és lépésről lépésre 
rajzolódott ki egy multi-
funkcionális közösségi 
park képe.

A kivitelezés 2017 má-
jusában indult, és 123 
nap alatt befejeződött. 
A bejáratnál egy, az Ilo-
na Malom Műhely által 
készített játszótér épült 
meg, melynek rusztikus 
elemei és színei jól il-
leszkednek a park köny-
nyed, színes arculatához, 
külön teret biztosítanak a 
kicsiknek és a nagyobb 
gyerekeknek. Az eszkö-
zök és játékok között van 
homokozó, hinta, csúsz-
da, cölöpvár, vizes játék, 
kosárpalánk, ping-pong, 

teqball is. Mindez termé-
szetesen kellő mennyisé-
gű szemetessel, padokkal 
és ivókutakkal. 

A kutyatartók sem pa-
naszkodhatnak, külön a 
kis- és nagytermetű ku-
tyáknak is van lehetősé-
ge a szaladgálásra a ku-
tyafuttatókban. 

Aki csak pihenni, sé-
tálni szeretne, az a bel-
ső sétányokon, „üldögé-
lő sarkokban” ezt is meg-
teheti.

Óbudai Kulturális 
Központ

A több mint 40 éves 
épület az óbudai kultu-
rális élet központjaként a 
hét minden napján nyitva 
áll a nagyközönség előtt, 
kultúrát és értéket közve-
tít, közösségépítésre, iz-
galmas programoknak ad 
helyet. A ház kihasznált-

sága maximális, a növek-
vő látogatói létszám mi-
att napjainkra láthatóvá 
vált a központ amortizá-
lódása. A kisebb javítá-
sok, karbantartások mel-
lett – a színháztermen kí-
vül – nem történt a 40 év 

alatt az épületben felújí-
tás. Ezért is határozott 
úgy az önkormányzat ve-
zetése, hogy megkezdik 
annak rendbetételét.

A kulturális központ 
belsőépítészeti felújítá-
sa jellemzően a közön-
ségforgalmú terekre vo-
natkozott. A felújítás kis-
mértékű alaprajzi válto-
zást eredményezett, főleg 
a toló és harmonikafalak, 
falburkolatok megújítása 
volt a cél, a falfelületek 
festése pedig esztétiku-
sabbá tette az épület bel-
sejét. Megújult a világí-
tás és új padlóburkolatot 
kapott a belső tér jelentős 
része. Az előtérben két új 
ruhatárat is kialakítottak. 
A két különterem mellett 
megújult a két kisebb kö-
zösségi szoba. Az intéz-
mény homlokzatán egy 
új megvilágított felirat is 
helyet kapott.

Szent Margit 
Rendelőintézet
Tavaly megújult a Szent 

Margit Rendelőintézet, 
valamint a Vörösvári úti 
gyermek háziorvosi ren-
delő, a Védőnői Tanács-
adó és az Óbuda Patika 
előtti park. A rendelőinté-
zet környezetét az önkor-
mányzat az intézményve-
zetők, a dolgozók, a gyó-
gyulni vágyók, a járóke-
lők és a környéken élők 
észrevételeinek segítségé-
vel újította meg. A végle-
ges tervek 2016 végére el-
készültek, a kivitelezés ta-
valy nyáron kezdődött.

A tervek megvalósulá-
sával a rendelőintézetet, 
a lakótelepet, az óvodát, 
a patikát és a tömegköz-
lekedési eszközöket lo-
gikusabb közlekedési út-
vonalakon keresztül lehet 
megközelíteni a jövőben. 

Térképen a tavalyi fejlesztések

Folytatás a 3. oldalon

Fotó: Benkő Vivien Cher
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A megfelelő akadálymen-
tesítésnek köszönhető-
en a kerekesszékkel vagy 
babakocsival érkezők is 
könnyedén el tudják érni 
az intézményt. 

Különféle ülőalkalma-
tosságok, hulladékgyűj-
tők és egy kutyapiszoktá-
roló járulnak hozzá a ké-
nyelmesebb és tisztább 
környezethez. Ezeken fe-
lül ivókút, biciklitárolók 
és tájékoztató táblák is 
kerültek a területre, a leg-

fiatalabb korosztály szá-
mára pedig egy kis játszó-
térrel bővült a gyermek-
orvosi rendelő és a patika 
közötti rész. A zöldfelü-
let további új növények-
kel, díszfákkal, cserjékkel 
és évelőkkel gazdagodott, 
valamint egy öntözőrend-
szert is telepítettek. 

Megtisztították és mi-
nimálisan elmozdították 
Mészáros Mihály szob-
rászművész alkotását, a 
„Fekvő nő” szobrát. A dr. 
Faragó Sándor tiszteleté-

re állított emléktábla visz-
szakerült a gyermekorvo-
si rendelő közelébe, ahol 
méltóképpen őrzi tovább-
ra is az orvos emlékét. 

A beruházás része-
ként megújult a rendelő-
intézet dolgozói számára 
fenntartott parkoló, vala-
mint a kormányhivatal és 
a felnőtt háziorvosi ren-
delő között elhelyezkedő 
murvás ösvény.

A szakellátásban kom-
fortosabb körülmények 
várják a betegeket. A 

Szent Margit Rendelőin-
tézet Vörösvári úti telep-
helyén több szakrendelő 
helyisége is megújult. A 
laboratóriumban közel 50 
négyzetméteres területen 
a teljes körű felújítás so-
rán burkolatcsere, falak 
áthelyezése, vizesblokk 
csere, új bútorzat besze-
relése, továbbá festési és 

mázolási munkák történ-
tek. A szakmai munkát 
segítő új műszerasztalok 
és a betegek kényelmét 
biztosító vérvételi szé-
kek kerültek a laboratóri-
umba. Az új betegfogadó 
pult modern kialakítása 
és a betegbehívó rendszer 
automatizálása is olyan 
jövőbemutató fejleszté-
sek, melyek a kényelme-
sebb és komfortosabb be-
tegellátást a modern kor 
követelményei között kí-
vánják biztosítani.

(Az összes további fej-
lesztést megtekinthetik 
az obuda.hu térképére 
kattintva. Az egyes pon-
tok mellett a fejlesztések 
megnevezése és rövid le-
írása látható.)

A fejlesztések nem áll-
nak meg 2018-ban sem, 
új játszóterek, közpar-
kok építéséről, közterek, 
közintézmények korsze-
rűsítéséről olvashatunk 
az önkormányzat Had-
rianus Programjában a 
www.megujulo.obuda.
hu oldalon.

Az épület energetikai kor-
szerűsítése januártól máju-
sig tart. Februártól kisebb 
változások várhatók az 
egyes helyiségek, rendelők 
működésében.

Ahogy már korábban 
hírt adtunk róla, ja-

nuárban kezdődtek el a 
munkák a Csobánka téri 
szakrendelőnél. Az ener-
getikai korszerűsítés so-
rán a homlokzat szigete-
lése és a külső nyílászá-
rók cseréje zajlik.

Az ütemezés szerint 
januárban és februárban 
a földszinten, március-
tól pedig az emeleteken 
végeznek munkálatokat. 
Az épület megközelíté-
se biztosított, a rendelé-
sek továbbra is tartanak, 
de a nyílászárók cseréje 
miatt előfordulhatnak ki-
sebb változások február-

tól az egyes helyiségek, 
rendelők használatában. 
Erről a szakrendelő hon-
lapján és az épületben ki-
tett tájékoztatókon talál-
nak bővebb információt 
a páciensek.

A Csobánka téri szak-
rendelő felújítása a Had-
rianus Fejlesztési és az 
Örlős Endre Egészség-
ügyi Program része. Ezek 
tartalmazzák az önkor-
mányzat városfejleszté-

si terveit, projektjeit va-
lamint egészségfejlesztési 
törekvéseit, melynek cél-
ja a kerületi egészségügyi 
szolgáltatások infrastruk-
túrájának és működésé-
nek megújítása. Az intéz-
ményi épületek korszerű-
sítése fontos része a fej-
lesztéseknek: háziorvo-
si rendelők, óvoda épüle-
tek, szakorvosi rendelők 
és szociális intézmények 
korszerűsítése zajlik. 

(Az önkormányzat to-
vábbi fejlesztéseiről, az 
elkövetkezendő időszak 
terveiről a négy átfogó 
program ad részletes in-
formációt.)

Elkezdődött a Csobánka téri szakrendelő felújítása

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

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma február 10-én, szom-
baton je le nik meg. Újságunk korábbi számai is ol-
vashatók a www.obuda.hu honlapon.

Folytatás a 2. oldalról

Fotók: Antal István
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2018-ban is az Óbudai 
Társaskörben a Szent 

Margit Kórházzal közö-
sen, az Egészségakadé-
mia programsorozattal 
párhuzamosan rendezik 
a San Marco Szabad-
egyetemet, amely min-
denki számára értékes 
és hasznos egészségügyi 
információkkal szolgál, 
és továbbra is ingyene-
sen látogatható. Január 
29-én az előadás-sorozat 
érdekes gasztroentero-
lógiai előadásokra hívja 
elsősorban azokat, akik 
bármilyen emésztőszer-
vi, emésztő rendszeri be-
tegségben szenvednek, 
esetleg egyéb bélproblé-
mával küzdenek, de azo-
kat is, akiknél a gyanú-
ja felmerült, vagy szeret-
nék megelőzni a kialaku-
lását.

Hosszú múltra te-
kint vissza a kifejezet-
ten az idősebb korosz-
tály egészséges életvi-
telét erősítő és a nyug-
díjas embereket érintő 
problémákkal foglalkozó 
Egészséges Ezüstkor cí-

mű ismeretterjesztő elő-
adássorozat is, amelyet 
havonta látogathatnak 
az érdeklődők az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató 
Intézmény dísztermében. 
Az első előadást január 
31-én rendezik, amelyet 
dr. László-Bencsik Ábel, 
a Magyarországi gyógy-
növények képes encik-
lopédiájának szerzője 
tart a „Népbetegségek 
gondozása és gyógyítá-
sa gyógynövényekkel és 
növényi gyógyszerekkel” 
címmel.

Az előző években ha-
talmas népszerűségre tett 
szert az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata 
által elindított ingyenes 
egészségügyi szűrőprog-
ram. A kerületben élők 
egészségének megőrzése 
és a betegségek megelő-
zése kiemelt fontosságú 
feladat, ezért és a hatal-
mas érdeklődésnek, a la-
kosság proaktív hozzáál-
lásának köszönhetően az 
Egészségkörút Óbudán 
sorozat 2018-ban is foly-
tatódik. Az első szűrőna-

pot február 24-én a Vö-
rösvári úti szakrendelő-
ben tartják, ahol a részt-
vevők urológiai, szájüre-

gi, anyajegy és kardio-
lógiai szűrésen vehetnek 
részt. Kérhetnek továbbá 
hasi ultrahangot, szemé-

szeti és hallásvizsgála-
tot, testösszetételmérést, 
vagy táplálkozási taná-
csokat is.

Folytatódnak az ingyenes ismeretterjesztő előadások

• Az előadássorozatok és az Egészségkörút része az 
önkormányzat átfogó egészségügyi programjának, 
az Örlős Programnak, melyről részletesen olvashat-
nak a www.megujulo.obuda.hu weboldalon.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta, Német Nemzetiségi Önkormány-
zata és a „Braunhaxler” Egyesület 
január 21-én emlékezett meg a ma-
lenkij robotra elhurcolt ártatlan óbu-
dai németajkú civil áldozatokról. 

A megemlékezés szentmisé-
vel kezdődött a Szent Péter 

és Pál Főplébánia-templomban, 
ahol a Schubert misét a Braunha-
xler Dalkör, az Ave Maria-t Öt-
vös Csilla énekelte, orgonált He-
gedűs Valér. A szentmise után az 
esemény a Fő téren, a Városháza 
falán lévő emléktáblánál folyta-
tódott: nemcsak az elhurcoltak-
ról, de az itthon maradottakról 
is megemlékeztek, mindazokról, 
akiknek eltűntek hozzátartozóik, 
és soha nem tudták meg, hogy mi 
történt velük. Beszédet mondott 
Menczer Erzsébet, a SZORA-
KÉSZ elnöke, a Budapesti 10. vá-
lasztókerület fideszes országgyű-
lési képviselőjelöltje. 

A megemlékezés koszorúzással 
fejeződött be: Varga Mihály, nem-
zetgazdasági miniszter, országy-
gyűlési képviselő, Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer polgármes-

tere, az óbudai Fidesz nevében 
Puskás Péter alpolgármester, a 
SZORAKÉSZ nevében Menczer 
Erzsébet elnök, Óbuda-Békásme-
gyer Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata nevében Aradi István-
né alelnök, a Braunhaxler Egye-
sület nevében Pappné Windt Zsu-
zsanna elnök helyezte el a tiszte-
let és megemlékezés koszorúját.

Pro Óbuda-díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
59/2010.(XII.17.) rendeletével Pro Óbuda-díjat alapított.
Az önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a magyar, vagy 
külföldi személynek, illetve szervezetnek adományozható, aki 
Óbuda-Békásmegyer fejlődése, gyarapodása és hírnevének 
öregbítése érdekében elismerésre méltó, kiemelkedő tevékeny-
séget végzett a gazdaság, a tudomány, a művészet és a kultúra 
bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élő, vagy elhunyt 
személynek, illetve szervezetnek. A képviselő-testület háromnál 
több díjat is adományozhat, ha a díjra javasolt személyek szá-
ma ötnél több, és a díjra javasolt személyek közül háromnál több 
személynek is olyan kimagasló érdemei vannak, amely alapján 
méltó lehet a díjra.
A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:
a) a képviselő-testület bármely tagja,
b) az ún. Javaslattevő Testület bármely tagja,
c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár, 
d) bármely, III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet.
A díj adományozására vonatkozó indítványokat az ún. Javaslat-
tevő Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a polgár-
mester terjeszti a képviselő-testület elé.A Pro Óbuda-díj adomá-
nyozásáról a képviselő-testület 2018 márciusi ülésén dönt.
A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Óbu-
da Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, élje-
nek a lehetőséggel és legkésőbb 2018. március 1-jéig te-
gyék meg indítványukat a „Pro Óbuda” díjra.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az 
tartalmazza az ajánlott személy, vagy szervezet érdemeinek, te-
vékenységének rövid bemutatását.
Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borí-
tékban, 1033 Bp., Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osz-
tály) lehet – ügyfélfogadási időben – benyújtani, vagy postai úton 
megküldeni.

Bús Balázs
polgármester

Ki lesz Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára?
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2007.(VI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-Békásmegyer Dísz-
polgára kitüntető cím alapításának és adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adomá-
nyozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy 
művészeti életében maradandót alkotott,
b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan orszá-
gos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbu-
da-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:
a) a képviselő-testület bármely tagja,
b) az ún. Javaslattevő Testület bármely tagja,
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár,
d) bármely – a III. kerületben székhellyel rendelkező – civil szervezet.
Évente egy kitüntető cím adományozható. Kivételes okokból éven-
te további egy posztumusz kitüntető cím adományozható.
A kitüntető cím adományozására vonatkozó indítványokat az ún. 
Javaslattevő Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a polgár-
mester terjeszti be a képviselő-testület ülésére.
A kitüntető cím adományozásáról a képviselő-testület 2018 már-
ciusi ülésén dönt. 
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára címet a polgármester adja 
át ünnepélyes keretek között a Óbuda Napja alkalmából rende-
zett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a 
lehetőséggel és legkésőbb 2018. március 1 -jéig tegyék meg in-
dítványukat Óbuda-Békásmegyer Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tar-
talmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adomá-
nyozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.
Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borítékban, 
1033 Bp., Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osztály) lehet – 
ügyfélfogadási időben – benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Bús Balázs
polgármester

A malenkij robot áldozataira emlékeztek 

Meghívó
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Óbuda-Békásmegyer 
Német Nemzetiségi Önkormányzata és a „Braunhaxler” Egye-
sület tisztelettel meghívja önt az alábbi megemlékezésre.
2017. január 28-án, a Németországba kitelepített civil né-
metajkú lakosság emlékére rendezett megemlékezésre.

Program
9.30 órakor szentmise (helyszín: Békásmegyeri Szent József 
templom, III. Templom utca 18.) Szentmisét követően: megem-
lékezés a templom falán található emléktáblánál.
Beszédet mond: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő.

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Tarlós István főpolgármes-
ter a Budapest Infón beszá-
molt róla, hogy a Csillaghe-
gyi-öblözet árvízvédelme 
ügyében az általa összehí-
vott tudós bizottság folytat-
ja a munkáját. 

- A Fővárosi Közgyű-
lés sok mindenre nyitott, 
semmi mást nem aka-
runk, mint ezt a prob-
lémát megoldani. Ar-
ra is nyitottak vagyunk, 
hogy a védmű a kerítések 

nyomvonalában épüljön 
- jegyezte meg. Emlékez-
tetett rá: öt éven keresz-
tül nem arról folyt a vita, 

hogy a parti változat ese-
tén hol épüljön a védmű, 
hanem arról, hogy a par-
ti változat legyen vagy a 

Nánási út-Királyok út-
ja nyomvonal. A főváros 
kezdeményezésére a Fő-
városi Csatornázási Mű-
vek (FCSM) rendelt még 
egy, minden eddiginél 
részletesebb összehason-
lító tanulmányt a Nánási 
úti nyomvonalról, ez feb-
ruár végéig várhatóan el-
készül, a tudós bizottság 
pedig meg fogja vitatni, 
ennek függvénye a vég-
leges döntés. Az Arany-
hegyi-árok védelmének 
kiépítése a legközelebbi 
jövőben megtörténik. 

- Hallhattak zavar-
keltő híreket, hogy új-
ra kell terveztetni, de 
ebből egyetlen szó sem 
igaz, egy formáljogi el-
járás indult, hivatalból. 
Annyi volt a probléma, 
hogy az FCSM úgy bon-
totta szakaszokra a ten-
dereket, ami nem felelt 
meg a közbeszerzési elő-
írásoknak, ezért egy mi-
nimális, 2,5 milliós bír-
ságot szabtak ki a cég-
re. Szó nincs újratervezé-
si kényszerről, ezek en-
gedélyezett tervek, a ki-

vitelezési munkák elkez-
dődhetnek és el is fognak 
kezdődni. 

Hangsúlyozta, hogy az 
Aranyhegyi-árok védel-
me óriási előrelépés lesz, 
megtörténik a pünkösd-
fürdői védmű magasítása 
és a Barát-patak torkola-
ti műtárgyának a megépí-
tése. Az sem zárható ki, 
hogy a parttal párhuza-
mos védműszakaszt meg 
sem kell építeni, „nem 
biztos, hogy így lesz, de 
ez is felmerült”.

A főpolgármester el-
mondta: január végéig 
kapja meg az érintettek-
től az írásos jelentést ar-
ról, hogyan halad az ár-
víz elleni védekezés elő-
készítése. - A jogsza-
bályoknak megfelelően 
mintegy két tucat utasí-
tást adtam ki, hogy az 
előkészületek határidőre 
történjenek meg, ahol pe-
dig már megtörténtek, ott 
ezeket ellenőrizzék, min-
den feladatnak megvan a 
nevesített felelőse és ha-
tárideje – közölte Tarlós 
István. 

Árvízvédelem: a tudós bizottság folytatja munkáját

A fővárosi hajléktalanproblé-
ma kezelésére ad-hoc mun-
kacsoport jött létre, amely-
ben részt vesz az alapvető jo-
gok biztosa, a budapesti 
rendőrfőkapitány és helyet-
tese, a Fővárosi Önkormány-
zat Rendészeti Igazgatóságá-
nak vezetője, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat budapesti 
elnöke és a főpolgármester. 

Tarlós István elmond-
ta: a hajléktalanprob-

léma kezelésének olyan 
módját akarják kidolgoz-
ni, ami biztosítja a szoci-
ális és humanitárius kö-
vetelmények érvényesülé-
sét, de egyben azt is, hogy 
a város frekventált pont-
jai, főként a százezrek ál-
tal használt aluljárók „a 
funkciójuknak megfele-
lő állapotba kerüljenek, 
és ne keltsék a város rosz-
sz hírét”. A főpolgármes-
ter emlékeztetett rá, hogy 
2012-ben – miközben az 
ellátás minden feltételen 
jelentősen javítottak – a 
forgalmas aluljárókban és 

frekventált pontokon ezt 
sikerült elérni, de az ak-
kori ombudsman kezde-
ményezése alapján „sike-
rült ezt a helyzetet teljesen 
felborítani és a korábbi ál-
lapotokat visszarendezni”.

Emlékeztetett rá, hogy 
2010 óta bővítették a férő-
helyek számát, komforto-
sították a szállókat, kórhá-
zat alakítottak ki a hajlék-
talanoknak. A szakmai vé-
leményekre hivatkozva ki-
jelentette: ma csak az nem 
részesül a hajléktalan el-
látásban, aki nem fogad-
ja azt el. Kitért rá, hogy je-
lenleg 400 üres hely van a 
hajléktalanszállókon. Visz-
szautasította és megen-
gedhetetlennek nevezte az 
olyan nyilatkozatokat, mi-
szerint épeszű ember nem 
megy be ezekre a szállók-
ra. Emlékeztetett rá, hogy 
a továbbra is hatályos a fő-
város rendeletének az a ré-
sze, amely a szabálysérté-
si törvény felhatalmazása 

alapján egyes közterülete-
ken tiltja az életvitelszerű 
ott-tartózkodást - a Kúria 

csak a kerületi szabályokat 
találta jogsértőnek, amiket 
kötelező volt beemelni a 

fővárosi jogszabályba , de 
„az alkalmazás kíván meg-
erősítést”. 

Hajléktalanprobléma kezelése a fővárosban

A Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) 

és a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium között 
decemberben aláírt szer-
ződésnek megfelelően a 
BKK 26 CAF villamost 
rendelt a gyártótól, ösz-
szesen 17,6 milliárd fo-
rint értékben. A CAF S. 
A. a megrendelést vissza-
igazolta, így jövő év elejé-
től folyamatosan érkeznek 
majd Budapestre az új vil-

lamosok, melyek az előírt 
próbafutások és vizsgák 
után állnak forgalomba. 
A BKK korábban közölte, 
hogy 5 hosszú villamos 

várhatóan a meghosszab-
bított 1-es villamos vona-
lán jár majd, 21 rövidebb 
villamos pedig az 50-es és 
az 56-os vonalán.

Kiadvány a budapesti fejlesztésekről
Minden budapesti háztartásba eljuttatja a Fővárosi Önkormányzat azt a kiad-
ványt, amelyben beszámol a városvezetés a 2010 óta megvalósult, és a bel-
átható időben megvalósuló, elinduló fejlesztésekről – mondta Tarlós István. A 
Fővárosi Közgyűlés erről tavaly döntött, a feladattal a BVA Budapesti Városar-
culati Nonprofit Kft.-t bízta meg, a beszámoló a főváros hivatalos honlapján is 
elérhető (letölthető a budapest.hu oldalról). A főpolgármester hangsúlyozta: a 
kiadványban semmilyen pártpolitika nincs „egyszerűen beszámolunk arról, ami 
a város érdekében 2010 óta történt”. 

Hamarosan jönnek az új CAF-villamosok

Fotó: Antal István
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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 az 
ügyfélszolgálaton.
A postán benyújtott kérelmek 
esetében a költségtérítés (re-
gisztrációs 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! 

Január végéig érvényesek a tavalyi parkolási engedélyek

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Cziráki Nándor „Anyag más-
képp” című önálló kiállítása 
január 12-én nyílt meg Ka-
szásdűlőn, a 3K-ban.

A kiállított anyag Czi-
ráki Nándor mint-

egy tíz évi munkájának 
összefoglalása. A mű-
vész alkotói pályája kez-
detén viszonylag hamar 
rátalált a kollázs techni-
kájára, majd aztán más 
megoldások is érdekelni 
kezdték. Abban azonban 
nemigen változott, hogy 
saját környezetének az 
ízlése szerinti megmu-
tatására helyezi a hang-
súlyt.

Az alkotó szerint a ki-
állított képek története 
egészen 2007-re nyúlik 
vissza, amikor kezdet-
ben még színes lapokat 
egymásra helyezve, fo-
tók alapján, a kontrasz-
tok felerősítésével ké-
szítette a papírból kivá-
gott képeket. A 2014-ig 
született, három-négy 
színből álló alkotása-

it az etno-, a jazz- és a 
DJ szubkultúra, vala-
mint az erotika világa 
ihlette. Művészete há-
rom évvel ezelőtt fordu-

lóponthoz érkezett. Ké-
pei azóta újságok, ma-
gazinok oldalaiból ké-
szülnek, és a kezdetben 
is használt kollázs tech-

nikával öltenek formát, 
így újrahasznosítva ma-
gát a portrét és az újsá-
got, amelynek foszlá-
nyaiból felépülnek. 

Aztán 2016-ban egy 
egészen apró, de szá-
mára mégis szemet gyö-
nyörködtető alapanya-
got fedezett fel. A kávé-
kapszulák színgazdag-
ságát remek lehetőség-
nek tartotta ahhoz, hogy 
még inkább kiszélesítse 
művészetét. Koproduk-
cióban Hámor Szabolcs 
fotóművésszel saját ké-
peket készítenek, ame-
lyekhez a modelleket is 
ők biztosítják. Legújabb 
képei már három ember 
művészetét és tehetsé-
gét mutatják be. Az al-
kotó szerint első és leg-
fontosabb a modell, 
majd a róla készült fo-
tó és végül az általa ké-
szített kollázs, amelye-
ket most a 3K-ban láthat 
a közönség.

Cziráki Nándor „Anyag 
másképp” című kiállítása 
február 24-ig ingyenesen 
megtekinthető a 3K nyit-
vatartási idejében. (Cím: 
Pethe Ferenc tér 2.)

B. Z.

Anyag másképp a 3K-ban

A fenti címmel nyílik fotókiál-
lítás február 2-án 18 órakor az 
Óbudai Platán Könyvtárban. 
A két közösen kiállító alkotó-
művész, Baráth Gábor fotog-
ráfus, szakíró és Németh 
Kriszta színész, kísérleti fo-
tográfus képekben vallanak 
személyes kapcsolatukról.

Németh Kriszta a le-
hető legegyszerűbb 

technikával, mobillal ké-
szített egy éven át úgyne-

vezett snapshotokat, pil-
lanatfelvételeket kapcso-
latának hétköznapjairól, 
feltárulkozva a leginti-
mebb, legszemélyesebb 
módon. Így dokumentálta 
házasságának vízválasztó 
hetedik évét. Baráth Gá-
bor fényképei pedig ned-
ves kollódiumos eljárás-
sal üveglemezre készül-

tek, ami segít hangsú-
lyozni, hogy mennyire tö-
rékenyek az emberi kap-
csolatok és mi lesz velük, 
ha nem vigyázunk rájuk.

(A kiállítás megtekint-
hető ingyenesen febru-
ár 28-ig a könyvtár nyit-
vatartási idejében. Cím: 
Arató Emil tér 1., bejárat 
a Kadosa utca felől.)

Holtodiglan

A már nyugdíjas, Ró-
maifürdőn élő és al-

kotó művész-házaspár ké-
peiből nyílt kiállítás a Csil-
lagvár Bevásárlóközpont 
földszintjén, a kávézónál. 
A festmények, grafikák és 
linómetszetek mindegyike 
a természet egy-egy rész-
letét mutatják be művészi 
megfogalmazásban. 

Lunczer Anikó festőmű-
vész: - A mindennapok lát-
ványa, a természet élménye, 

törvényszerűségek megfi-
gyelése, az apró részletek 
szépsége adják témáimat, 
ami hol táblaképeken, gra-
fikákon vagy éppen illuszt-
rációkban jelenik meg...

Németh András grafi-
kusművész: - Műveimben 
igyekszem olyan jeleket 
használni, melyeken elin-
dulva a néző életünk izgal-
mas kalandjára döbbenhet... 
(Minden nap megtekinthető, 
infó.: 06-20-267-0225.)

Szépség a természetben 
egy művész-házaspár szemével

Lunczer Anikó és Németh András kiállítása a Csillagvár Be-
vásárlóközpontban február 28-ig látható.
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Óbuda hírességei közé tartozik Csomor 
Csilla színművésznő. Hosszú, sikerekkel és 
csalódásokkal vegyes pályafutását egy kis 
Nógrád megyei településen alapozta meg, 
ezt követően Győrön át a Pesti Magyar Szín-
házba vezetett az útja, ahol szerepek soka-
ságában bizonyította tehetségét. 

- Ha Jászfényszarura gondol, milyen 
emlékek jutnak eszébe?

- A legnagyobb szeretettel tudok az 
ott töltött évekre gondolni, hiszen min-
den tekintetben az a bölcső. Ráadásul a 
szüleim a mai napig ott élnek, rengeteg 
az ismerős, régi barát, és sok emlék fűz 
a településhez.

- Gyermekkorában sok mindent kipró-
bált: balettozott, táncolt, festett, furu-
lyázott és verset szavalt. Mi volt a dön-
tő érv, hogy végül is a színészi pályára 
esett a választása?

- Az, hogy a színészi pályát választot-
tam hivatásomul, nagyban köszönhető 
Kovács Andrásné, Rozika néninek, aki 
kezdő tanárként Jászfényszarura került 
és elindított egy amatőr színjátszó cso-
portot, amelynek tagja lettem. Négy évig 
a gyermek csoportot, majd gimnazista-
ként a felnőtt csapatot erősítettem. Ekkor 
felvételiztem az akkor még Színház- és 
Filmművészeti Főiskolára. Nyolc éves ama-
tőr múlttal kerültem be az intézménybe.

Győrből a fővárosba
- 1988-ban már kellő rutinnal felvértezve 

kezdte el a színészi pályát. Melyik volt az el-
ső állomás?

- A diplomám megszerzése után a Győ-
ri Kisfaludy Színházhoz szerződtem, ahol 
négy évadot töltöttem, 16 főszerepet ját-
szottam el, az opera kivételével minden mű-
fajban kipróbálhattam magam.

- Győrből a fővárosba került, ahol már is-
merős közeg fogadta.

- 1992-ben a budapesti Nemzeti Színház 
társulata frissítési szándékkal sok fiatal mű-
vészt keresett meg, köztük engem is. Azon-
nal igent mondtam a felkérésnek és tulaj-
donképpen hazaérkeztem, hiszen már a főis-
kolai gyakorlatos időszakomat is a Nemzeti 
Színházban töltöttem. Ennek az intézmény-
nek voltam tagja 19 éven keresztül, először 
még Nemzeti Színház név alatt, majd az új 
Nemzeti felépülése után visszakapta régi ne-
vét, és Pesti Magyar Színház lett. Csodála-
tos feladataim voltak ezalatt az időszak alatt, 
ebben a társulatban is stabil erőként szép és 
kihívásokkal teli feladatokat kaptam. A drá-
mairodalom számos női szerepét tudhatom 
magam mögött. Shakespeare-től Moliére-en 
át Mrozek-ig, rockoperától musicalen át az 
abszurdig terjedt a repertoárom.

Már hat éve azonban szabadúszó vagyok. 
Egy igazgatóváltásnak köszönhetően az új 
vezetés nem tartott igényt a szolgálatomra. 
Számomra ez óriási arculcsapás volt, de má-

ra túltettem magam a kezdeti sértődöttsé-
gen. Nagyon nehéz ma a művész sors, biz-
tonság és folyamatos megmérettetés híján.

- Megkapta már álmai szerepét?
- Igen, kijelenthetem, hogy már eljátsz-

hattam álmaim szerepét, szerepeit. És nem 
úgy, hogy rám osztották, hanem megkeres-
tem magamnak és megvalósítottam. Legna-
gyobb kihívásaim és legnagyobb büszkesé-
geim egyben a két önálló estem. Az „Édes 
Rózám – Déryné szerelmes élete” című mo-
nodráma, illetve „A nemzet csalogánya – 
Blaha Lujza dalos élete” című zenés estem.

A mellőzöttség motiválta
Mindkét produkció létrejöttét a mellőzött-

ség generálta. Épp nem voltam szakmailag 
leterhelve, ezért megvalósítottam dédelge-
tett álmaimat. A Déryné még 2009-ben szü-
letett, ekkor szálltam ki a Barátok közt cí-
mű napi sorozatból, a Blaha zenés estre pe-
dig 2013-ban került sor, amikor társulat nél-
kül maradtam. 

- Érdekes ellentmondás tapasztalható a 
filmes szerepe és a magánélete között. Amíg 
a Barátok közt sorozatban háromgyermekes 
anyát alakít teljes átéléssel, addig a magán-
életben még gyermektelen. Hogyan éli meg 
ezt a kettősséget?

- Színész vagyok! Ez a hivatásom, ezt ta-
nultam, ezt gyakorlom. Gyerekkorom óta 
erre a pályára készültem. Valamirevaló szí-
nésznek nem kell feltétlenül az élet min-
den területén tapasztalatokkal rendelkez-
nie, elég, ha megfelelően képzett, érzékeny, 
széles színészi eszköztárral rendelkezik. 

Nem attól lesz valaki hiteles a „rabló-
gyilkos” szerepben, ha megpróbált már 
ölni, hanem ha teljes átéléssel formálja 
a karaktert. Nekem semmilyen különö-
sebb erőfeszítést nem jelentett, hogy a 
sorozatban három gyereket kellett ne-
velnem. Ugyan a magánéletemben nem 
rendelkezem szülői tapasztalatokkal, de 
a megírt szituációk kivitelezésénél jól 
működtek nálam az ösztönök. Amúgy a 
privát életemben már teljesen elenged-
tem a gyermek-kérdést.

- A színészi munka türelmet, magas 
fokú koncentrációt igényel. Ehhez el-
engedhetetlen a nyugodt, megfelelő ké-
nyelmet biztosító otthon. Az ön óbudai 
lakása igazi ékszerdoboz, minden felté-
telt biztosít az alkotó munkához. Ami-
kor lakást keresett miért éppen Óbudá-
ra esett a választása?

- 1992 óta élek a fővárosban. Elein-
te a belvárosban laktam albérletben. Az 
első lakásom a VII. kerületben egy cso-
dálatos hangulatú, régi bérházban volt. 
Dupla szárnyas ajtók, nagy belmagas-
ság. Minden adott volt, hogy jól érez-
zem ott magam. A színház közelsége, 
hogy pár perc alatt bárhová eljutok, de 
nekem hiányzott a zöld-élmény. Tizen-
egy év után döntöttem úgy, hogy kicsit 

kijjebb költözöm. A hegy azért nem jöhe-
tett szóba, mert a téli közlekedés miatt ki-
csit aggódtam. A Római-partot már főisko-
lás koromban megismertem és megkedvel-
tem. Elkezdtem hát errefelé keresni. 

Római-parti bázis
Így találtam rá egy éppen épülő lakópark-

ra, ahol a mostani lakásom található. Ennél 
az otthonomnál már igyekeztem úgy kiala-
kítani a belső tereket, hogy az én kényel-
memet és nyugalmamat szolgálja. Hatalmas 
közös kert van a parkban, gyönyörű ősfás 
környezet, tavasztól őszig vidáman csicse-
regnek a madarak. Posta, piac, bank, bevá-
sárlóközpont gyalogosan vagy kerékpár-
ral pár perc alatt elérhető. Én preferálom a 
sétákat és a bringázást is. A Duna közelsé-
ge, a római-parti halsütödék, szórakozóhe-
lyek mind vonzottak, tehát nem volt kérdés, 
hogy itt lesz a bázisom!

- Vannak kedvenc helyei, amiket gyakran 
felkeres?

- Sokszor csak úgy kimegyek a partra, le-
ülök a stégen, bámulnom a vizet, elmeren-
gek. És megnyugszom. Vagy felsétálok va-
lamelyik bódéig, elfogyasztok egy limo-
nádét, kerékpárral meg akár Szentendréig 
is feltekerek. Szabadidőmben szívesen hó-
dolok a szabadtéri sportoknak. Tizenöt éve 
golfozom, hat éve vitorlázom, három éve 
jógázom. Ha hűvösebbre fordul az idő, ak-
kor bevonulok valamelyik konditerembe. 
Fontosnak tartom, hogy állandóan mozgás-
ban maradjak, mindig fitt legyek. 

Lovas Albert

Jászfényszarutól a Pesti Magyar Színházig

Csomor Csilla otthonra talált a Római-parton



A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 430-4700. 
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Óbudai sziréna
Dunából mentették
A Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság Tevékeny-
ség-irányítási Központ-
jába január 14-én 6 óra 
körül bejelentés érkezett, 
hogy egy férfi az északi-
összekötő vasúti hídról a 
folyóba esett. A Dunai Ví-
zirendészeti Rendőrkapi-
tányság beosztottjai per-
ceken belül megtalálták 
a vízben sodródó férfit. A 
rendőrök a szerencsétle-
nül járt embert a hajóba 
segítették és az újpesti 
öböl egyik partszakaszá-
ra vitték, ahol átadták a 
mentőknek.

Tűz volt 
a Nánási útnál

Egy vendéglátóegység 
alagsorában tűz ütött ki a 
Nánási úton január 19-én. 
Nagy erőkkel érkeztek ki 
a főváros hivatásos tűz-
oltói, akik egy vízsugár-
ral rövid időn belül eloltot-
ták a lángokat, majd meg-
kezdték az épület átszel-
lőztetését és átvizsgálá-
sát. Elsődleges informá-
ciók szerint az eset során 
senki nem sérült meg.

Lángolt egy 
vendéglátóhely
Tűz ütött ki egy körül-
belül száz négyzetmé-
ter alapterületű vendég-
látóegység melléképü-
letében a Kossuth La-
jos üdülőparton január 
20-án. A lángok a ven-
déglátóhely főépületé-
re is átterjedtek. A hely-
színre a főváros hiva-
tásos tűzoltói érkeztek, 
akik egy vízsugárral ol-
tották el a lángokat, majd 
megkezdték az épületek 
átszellőztetését és át-
vizsgálását. Információ-
ink szerint az eset során 
senki nem sérült meg.

Az utóbbi időben egyre több idős 
lakost kerestek fel telefonon 

olyan csalók, akik magukat a hívott 
fél hozzátartozójának adva ki, sí-
rós, kétségbeesett hangon, különfé-
le ürüggyel – balesetre, fogva tartás-
ra hivatkozva – próbáltak meg pénzt 
kicsalni tőlük. Sajnos volt olyan al-
kalom is, hogy többszázezer, vagy 
akár egymillió forintos kára is kelet-
kezett a becsapott időseknek. 

Hogyan védekezhetünk ezek-
kel a gátlástalan, és rámenős 
csalókkal szemben?

Bár a kár sokszor jelentős, még-
is elmondható, hogy megfelelő fel-
készüléssel és körültekintéssel az ál-
dozattá válás elkerülhető. Fontos te-
hát, hogy beszélgessünk erről a csa-
ládban. A gyerekek, unokák a be-
szélgetés során meg tudják nyugtat-
ni a nagyszülőket arról, hogy soha-
sem kérnének tőlük pénzt telefonon, 
de ha mégis előfordulna, akkor sem 
küldenének érte hozzájuk egy isme-
retlent. Továbbá legyenek mindig el-
érhető helyeken a legközelebbi hoz-
zátartozók telefonszámai, hogy szük-
ség esetén könnyen el tudják érni, 
vissza tudják hívni a családtagokat!

Időseknek különösen ajánlott, 
hogy ne tartsanak otthon nagyobb 

mennyiségű készpénzt és ékszert. 
Erre a csalóknak „rögtön” szüksé-
ge van, a családtagok egészen biz-
tos tudnak ezzel várni addig, amíg 
kinyit a bank. Ez az értékeink 
megőrzésének egyik legegysze-
rűbb, és legbiztonságosabb módja.

Mi a teendő, ha ön gyanús hí-
vást kap?

A legfontosabb: ne essen kétség-
be! Hívja vissza gyermekét, unoká-

ját, olyan ismerősét, akire számít-
hat a bajban! Legtöbbször már ek-
kor megnyugodhat, hiszen rögtön 
kiderül, hogy a családban nem tör-
tént semmilyen tragikus esemény.

Ha ez mégsem sikerülne, ha-
ladéktalanul hívja a rendőrséget 
a 112-es, vagy a 107-es központi 
telefonszámok egyikén, és ami a 
legfontosabb: idegennek soha ne 
adja át pénzét, értékeit!

Ne dőljünk be a csalók trükkjeinek!

„Bajban vagyok, Mama!”

Rendhagyó módon elrejtett marihuá-
nát találtak egy férfinál az óbudai 
rendőrök január 14-én este. Kiderült, 
hogy a füvet továbbértékesítési céllal 
vásárolta budapesti kollégájától az aj-
kai díler.

Hiába rejtették két vekni ke-
nyérbe a marihuánát a díle-

rek, a békásmegyeri rendőrök 
eszén nem tudtak túljárni. Az 
egyenruhások a Jós utcában iga-
zoltattak egy férfit, aki a rendőrök 
láttán lehajtott fejjel gyorsabban 
kezdett el sétálni. A 23 éves B. 
Dávidnál a rendőrök két digitális 
mérleget, több százezer forintnyi 

készpénzt és két preparált, félki-
lós kenyeret találtak. A pékáruk-
ban összesen 318 gramm marihu-
ánára bukkantak a járőrök.

A III. kerületi Rendőrkapitány-
ság nyomozói másnap hajnalban 
békásmegyeri lakásán elfogták 
a 35 éves budapesti H. Róbertet, 
akitől B. Dávid korábban a mari-
huánát vette. A rendőrök a házku-
tatáskor további 24,4 gramm ká-
bítószergyanús anyagot és het-
venezer forintot foglaltak le. A 
két dílert kábítószer-kereskede-
lem miatt gyanúsítottként hallgat-
ták ki, várhatóan előzetes letartóz-
tatásba kerülnek.

TagokaT Toboroz a Polgárőrség. Cselekvőképes, bün-
tetlen előéletű, Óbuda-Békásmegyer közrendjéért és közbiztonsá-
gáért térítés nélkül tenni akaró felnőtt  lakosok jelentkezését vár-
ja tagjai sorába a Budapest III. kerületi Polgárőr Egyesület. Bővebb 
felvilágosítás a polgaror.obuda@gmail.com e-mail címen, vagy a 
06(30)621-6088-as telefonszámon.

Drogdílert fogtak 
A rendőrök január 10-én meg-
jelentek egy békásmegyeri ház-
nál, mert tudomásukra jutott, hogy 
az 50 éves K. András kábítószert 
árul otthonában. Amikor odaér-
tek, egy férfi is leparkolt a háznál, 
és K. Andrástól átvett egy csoma-
got, majd elhajtott. A rendőrök iga-
zoltatták. Átvizsgálták az autóját, 
amiben 0,7 gramm kokaint és 0,9 
gramm heroint találtak. K. And-
rást a lakása előtt fogták el, majd 
a házkutatáskor a kábítószer-ke-
reső kutya, Vito segítségével 90 
gramm kokaint, 40 gramm kábí-
tószergyanús zöld növényi törme-
léket, valamint közel százezer fo-
rint készpénzt találtak és foglaltak 
le. A fogyasztót kábítószer birtok-
lása, K. Andrást pedig kábítószer-
kereskedelem bűntette miatt gya-
núsítottként hallgatták ki.

Kenyérbe dugták a kábítószert

Kizuhant a 15. emeletről egy kamaszlány
Egy óbudai panelház 15. emeletéről zuhant le és szörnyethalt egy 15 
éves lány január 22-én. A helyszínre érkező rendőrök az épületet és 
környékét lezárták, a nyomozók a 15. emeleten megtalálták az áldo-
zat papírjait. A lány valószínűleg nem a panelházban lakott, hanem be-
ment a kapun és felment a legfelső szintre, majd kinyitotta a lépcsőház 
ablakát és onnan zuhant a mélybe. Tettére egyelőre nincs magyará-
zat. A rendőrök nem árulták el, hagyott-e búcsúlevelet. 
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Átalakult a szervezet webol-
dala, amelyen új, felhaszná-
lóbarát felületek szolgálják a 
III. kerületben élők tájékozó-
dását. Emellett az OBKF elin-
dította hivatalos Facebook 
és Instagram oldalát is.

Óbuda-Békásmegyer 
Közterület-felügye-

lete megújult honlap-
ja számos olyan funkció-
val bővült, melyek előse-
gítik a gyorsabb ügyinté-
zést: a „bejelentés” menü-
pontban közvetlenül kap-
csolatba léphetünk a köz-
terület-felügyelettel, míg 
az „elszállított jármű-ke-
reső” azonnal segítséget 
nyújt az autótulajdono-
soknak. A weboldalon lát-
ható a térfigyelő kamerák 
pontos helyszíne, cím sze-
rinti felsorolásban és tér-
képes formában egyaránt. 
Az ÓBKF fontosnak tart-
ja, hogy bevonja az Óbu-
da-Békásmegyeren élő-
ket a közterületi ügyek-
be, ezért a honlapon pár-

beszédet kezdenek az il-
legális hulladék-lerakás, a 
szemetelés; az állattartási 
szabályok betartása; vala-
mint a közterületek illegá-
lis használata miatt kelet-
kező problémák kapcsán. 

- Nemcsak személye-
sen vagy telefonon, ha-
nem online is elérhető-
ek vagyunk. Az új obkf.
hu weboldalon az érdek-
lődők ezentúl gyorsabban 
és egyszerűbben böngész-
hetnek a tartalmak között. 
A közösségi oldalainkat 
követve a lakosok napra-
kész információt kaphat-

nak a kerületet érintő köz-
területi ügyekről. Letisz-
tult arculattal, részletes 
és pontos információkkal, 
számos interaktív felület-
tel szeretnénk könnyeb-
bé tenni Óbuda-Békásme-
gyer lakosai számára az 
ügyintézést - mondta Rá-
cz Ferenc Péter, az ÓB-
FK igazgatója az új web-
oldalról.

Az érdeklődők az oldal 
folyamatosan frissülő „hí-
rek és információk” me-
nüpontjában tájékozód-
hatnak az aktuális közle-
kedési helyzetről, forgal-

mi változásokról, illet-
ve naprakész informáci-
ót kaphatnak a kerületben 
történő és a felügyeletet 
érintő legfontosabb ese-
ményekről. Ezek a tartal-
mak elérhetők lesznek az 
ÓBKF közösségi oldala-
in is, hiszen egyre gyak-
rabban használjuk ezeket 
a platformokat a napi tájé-
kozódásra. A hasznos in-
formációk mellett kerületi 
érdekességekről, esemé-
nyekről illetve játékokról 
is tájékoztatást adnak. 

Aki bejelentést szeret-
ne tenni a közterület-fel-

ügyeletnél vagy segítség-
re van szüksége, a beje-
lentés funkció mellett a 
honlapon megtalálható az 
ÓBKF készenléti ügyele-
tének telefonszáma, ahol 
ügyfélszolgálati időn kí-
vül diszpécserek állnak 
a lakosok rendelkezésé-
re, illetve a körzeti megbí-
zott munkatársainak elér-
hetősége, így közvetlenül 
is felvehető a kapcsolat az 
illetékes járőrrel. A web-
oldalon mindezek mellett 
pontos információ talál-
ható a szervezet legfonto-
sabb hatásköreiről, meg-
tekinthető a felügyelet 
éves beszámolója. A „kar-
rier” című menüpontban 
pedig nemcsak az aktuá-
lis állásajánlatokat lehet 
megtekinteni, de önélet-
rajz feltöltésével azonnal 
pályázni is lehet a meghir-
detett pozíciókra.

Elérhetőség: www.obkf.
hu; www.facebook.com/
obkf3; www.instagram.
com/obkf3

az oldalpárt összeállította szeberényi Csilla

Megújult az óbudai közterület-felügyelet honlapja

Jelentkezz tűzoltónak!
a Fővárosi katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott 
tűzoltói és gépjárművezetői beosztásba. Jelentkezéshez szükséges doku-
mentumok: önéletrajz; végzettséget igazoló bizonyítvány; oklevél; személyazo-
nosító igazolvány; lakcímet igazoló hatósági igazolvány; adó-igazolvány; ha-
tósági igazolvány (taj); valamint az esetleges vezetői engedély másolata. Já-
randóságok: a beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megállapítása a 
2015. évi XLII. törvény alapján történik, melynek elemei: hosszú távon kiszá-
mítható életpálya; évi 200.000 forint összegű cafeteria juttatás; teljesítményjut-
tatás; egyenruházati ellátás. A beosztás betöltésének feltételei: magyar állam-
polgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet; 18 és 55 év közötti életkor; ál-
landó belföldi lakóhely; érettségi; gépjárművezető esetén: „C” kategóriás jogo-
sítvány; a beosztás ellátásához szükséges egészségi, pszichikai, fizikai alkal-
masság, kifogástalan életvitel. 
További információt az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: tamasne.majszin@
katved.gov.hu e-mail címen vagy a 06-1-459-2300/93015-ös telefonszámon. 
Az önéletrajzokat az fki.human@katved.gov.hu e-mail címre várjuk! Regisztrá-
ciós adatlap: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/regisztracio/19 

A III. kerületi Polgárőr Egye-
sület (Óbudai Polgárőrség) 
tagjai sok jó szolgálatot tet-
tek a városrész lakosainak 
biztonsága, védelme érde-
kében az elmúlt évben is.

Több száz óra járőr-
szolgálatot teljesítet-

tek gyalog, autóval, ro-
bogóval. Különleges ki-
képzést kapott kutyá-
val kerestek eltűnt sze-

mélyeket, és olyan ní-
vós rendezvényeket biz-
tosítottak, mint a Tour de 
Óbuda, a Tour de Hong-
rie, a FINA, a Csalá-
di Nap a Dunán, a Túra-
fesztivál, a Civil és Nem-
zetiségi Nap, valamint 
a Közbiztonsági Nap, 
a kétnapos Futófeszti-
vál, ballagások, karácso-
nyi vásárok. A kerüle-
ti és más budapesti ren-

dezvényeken közös szol-
gálatot teljesítettek rend-
őrökkel, közterület-fel-
ügyelőkkel, állatvédők-
kel. Előadásokat tartot-
tak gimnáziumban, be-
mutatót középiskolában, 
óvodában, bölcsődében. 
Részt vettek a III. kerü-
leti Rendőrkapitánysá-
gi nyílt napján, jelzőőri 
szolgálatot teljesítettek 
általános iskolánál, gya-

logátkelőhelynél. Hely-
színt biztosítottak bal-
eseteknél, járőröztek az 
Óbudai Temetőnél, a Szi-
get Fesztiválon. Részt 
vettek a BRFK Közleke-
désrendészete által koor-
dinált, úgynevezett ki-
ürítési feladatok végre-
hajtásában, szövetségi 
és egyesületi képzéseken 

(jelzőőri, terror-elhárítá-
si, vezetéstechnikai, spe-
ciális intézkedéstakti-
kai), közlekedésbizton-
sági versenyen. 

Szűcs János, a helyi 
polgárőrség vezetője át-
vehette Budapest rend-
őrfőkapitányától a Buda-
pest Közbiztonságáért-
díjat, az Országos Pol-
gárőr Szövetség elnöké-
től a Polgárőr Érdemke-
reszt arany fokozatát.

A polgárőrök eseménynaplójából
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Gyémántokleveles közgazdász

Hatvan évvel ezelőtt szerezte meg diplomáját az Óbudán élő dr. Kiska Ferenc 
közgazdász a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ebből az alkalomból gyé-
mántoklevelet vehetett át nemrégiben a Corvinus Egyetem rektorától

Jelentkezés az Óbudai Waldorf Óvodába
Az Óbudai Waldorf Óvoda március 8-án (csütörtökön) 18 órától 
tájékoztatót tart a 2018/2019. nevelési évre jelentkező, érdeklő-
dő szülőknek. Cím: Harrer Pál utca 9-11. (bejárat a Laktanya ut-
ca felől). További információ az óvodáról: www.owo.hu, owovo-
da@gmail.com.

Öregdiák-találkozó az Árpád Gimnáziumban
Tájékoztatják az érdeklődőket, hogy az idei találkozó (a felvéte-
li vizsgák miatt) a szokásosnál egy héttel később, március 13-
án lesz. Az egykori osztályok diákjai, tanárai a szokásos módon 
egy-egy osztályteremben találkozhatnak egymással, az aulában 
pedig megtekinthetik az árpádos hírességeket bemutató kiállí-
tás-sorozat következő darabját, melynek témája az idén a hu-
mán tudományterület. Többek között neves nyelvészek, iroda-
lomtudósok, zenetörténészek, jogászok, régészek, történészek, 
filozófusok életpályáját mutatják be, akikre méltán lehet büszke 
az Árpád Gimnázium közössége. Aki tud javasolni olyan öreg-
diákot, aki a fent említett körbe tartozik, kérik, jelezze e-mailben 
az arpadoregdiak@arpad.sulinet.hu címen!

1% 1% 1%. Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület kö-
szönettel fogadja adójuk 1 százalékát. Adószám: 18152786-1-41.

Tehetséggondozó szakkör matematikából
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2017-2018-as tanévben is 
elindították matematikából az ingyenes tehetséggondozó szak-
kört 5. osztályosoknak. A foglalkozásokat csütörtökön 14.30-tól 
15.30 óráig tartja Számadó László a gimnáziumban (Nagyszom-
bat utca 19.). A szakkör munkájába év közben is be lehet kap-
csolódni, előzetes jelentkezés nincs. 

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
előkészítők érettségizőknek

Felvételi előkészítőt (főleg szóbelikre) indítanak általános isko-
lásoknak szaktanárok, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel 
a Thálész-körben, a Vörösvári úton. (A központi írásbelire bár-
ki elmehetett, a szóbelin a jókból a legjobbakat választja ki a 
középiskola.) Lehetőség van általános-és középiskolások mate-
matika-fizika-kémia, magyar-történelem korrepetálására. Érett-
ségizők felkészítését vállalják az elégséges szint elérésétől az 
emeltszintű érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukás-megelő-
zés bármilyen tantárgyból a tanév végéig. 5. és 7. osztályos ta-
nulóknak előkészítő lehetőséget kínálnak a szabad helyekre 
februártól. A diákokat minden délután és szombat délelőtt 2-3 
fős kiscsoportban oktatják a tanárok, a gyerekek által kért na-
pokon és időpontban. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es tele-
fonszámon. További tájékoztató az interneten, a www.obudama-
tek.hu oldalon.)

A Bárczi Géza Általá-
nos Iskola könyvtára 
különleges versenyre 
invitálta a kellően bá-
tor és olvasni szerető 
diákokat. A Pannon–
Literatúra Kft. orszá-
gos csapatversenyt 
hirdetett adott ifjúsági 
regények szövegértő 
feldolgozása kapcsán. 

Az éves versenybe három 
negyedikes alsós csoport 

és egy felsős vegyes csapat ne-
vezett be tavaly szeptemberben 
az iskolából. A négyfős olvasó-
közösségek izgalmas és újsze-
rű kalandra vállalkoztak. Inter-
neten keresztül kaptak és kap-
nak folyamatosan szöveges és 
rajzos feladatokat a diákok, amit 
együttesen dolgoznak fel. Ehhez 
szerdánként az iskola könyvtára 
ad lehetőséget, ahol a hivatalo-
san beregisztrált segítő, Sz. Edit 
könyvtáros nyújt segítséget.

Az első két feladat nagyon 
mókás volt. Egy hatalmas le-
porellóra rajzolt elvarázsolt vi-
dámparkból kellett kijuttatni a 
szereplőket egy kódolt üzenet-
tel. A következőkben csapatnév 

választása és csapatzászló alko-
tása, majd gigantikus kereszt-
rejtvényfejtés és sok-sok kelle-
mes perc várt és vár még a ver-
senyzőkre. 

A legjobb csapatok idén ta-
vasszal bejuthatnak a régiós elő-
döntőbe. Az országos verseny 
egy hosszabb, több napos ka-
land lesz a legjobbak számára. 
A fődíj pedig egy igazán felejt-
hetetlen kirándulásnak ígérke-
zik. Egy franciaországi utazás 
Disneylandbe, melynek teljes 
költségét a kiadó fedezi. A töb-
bi versenyző csapat is szép jutal-
makban részesül. Az első aján-
dék decemberben már meg is ér-
kezett. Egy „Szuper titkos” ba-
rátságnaplót kapott minden ver-
senyző.

Kalandos verseny a Bárcziban



152018. 2. szám hirdetés











20 2018. 2. számzÖldoldal

A Kutyabarát.hu oldal által in-
dított „Az Év Kutyabarát Helye 
2017” versenyben az óbudai 
Vasmacska KávéZoo kapta a 
legtöbb szavazatot budapesti 
kávézó kategóriában, így ez a 
hely nyerte el a megtisztelő dí-
jat és lett „Az Év Kutyabarát 
Budapesti Kávézója”.

A Vasmacska KávéZoo 
egy éve nyílt Óbu-

dán, a Fő tér mellett, és ál-
latbarátságáról nevezetes: 
a vendégek kávézás köz-
ben sokféle állattal talál-
kozhatnak, többek között 
nyuszikkal, csincsillák-
kal, tengeri malacokkal, 
kacagó gerlékkel, kamé-
leonnal, a vendéglátók ba-

rátságos kutyáival – emel-
lett saját kutya is bevihető.

Az adventi időszakra 
a kávézó további külön-
legességgel készült. Bel-
ső udvarukon felállítottak 
egy életnagyságú betlehe-
met, melyet az adventi hét-
végéken élő állatok vettek 
körül: lovak, birkák, kecs-
kék és szamarak. 

A főváros környé-
ki erdőkben január 

elején öt vaddisznót fog-
tak be a Pilisi Parkerdő 
Zrt. szakemberei, ezzel 
egy év alatt százra emel-
kedett a területről sike-
resen áttelepített állatok 
száma. A befogott egye-
deket a lakott területek-
től távolabbi erdőségek-
ben engedik szabadon. A 
vadak egy részét nyom-
követő nyakörvvel szere-
lik fel, ennek segítségé-
vel feltérképezhető az ál-
latok mozgása.

A befogáshoz ketre-
cet helyeznek el a vad-
disznók útvonalán, mely-
be kukoricát szórnak. A 
befogó ajtaját az állatok 
csukják be, amikor a ket-
recbe szórt élelmet tur-
kálva kioldják a felhúzott 
ajtó rögzítését. Legtöbb-
ször az önálló életet kez-
dő, fiatal állatokat fogják 
be, egyszerre jellemző-

en 2-10 egyedet. A befo-
gott példányokat a fővá-
rostól és a lakott terüle-
tektől távol engedik sza-
badon, legtöbbször a Gö-
döllői-dombságban vagy 
a Budai-hegység félre-
eső, zárt erdőtömbjeiben. 

Létezik egy olyan vad-
disznó populáció, ame-
lyik már nem hagyja el a 
belterületet, mivel meg-
felelő mennyiségű vizet, 
táplálékot és búvóhelyet 
is talál a házak között. Az 
erdőgazdaság tájékoz-
tatása szerint az utóbbi 
időszakban többször elő-
fordult a befogó ketre-
cek szétszedése, megron-
gálása. Az erdőben póráz 
nélkül szabadon engedett 
kutyák pedig gyorsan 
megtalálják a befogó-
ban lévő vaddisznókat, 
és ugatásukkal stresszt 
okoznak az egyébként is 
szokatlan helyzetben lé-
vő állatoknak. 

Áttelepített vaddisznók

Tizenhat gyűjtőhelyen várják a ki-
dobásra váró fenyőfákat, de a ku-
kák mellé is ki lehet tenni a nem túl 
nagyméretű, díszek nélküli tűleve-
lűeket úgy, hogy azok ne akadá-
lyozzák a forgalmat.
Budapesten a karácsonyi ünnepe-
ket 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. Vízkeresz-
tet, azaz január 6-át követően kezdődik 
a nagyobb kihelyezési hullám, amely ál-
talában 1-1,5 hónapig tart. Ilyenkor úgy-
nevezett fenyőfa-járatok szállítják el a 
már feleslegessé vált karácsonyfákat. 
Ezt megelőzően, illetve ezt követően a 
normál hulladékszállító célgépek gyűj-
tik össze az örökzöldeket.
Amennyiben olyan méretű a fenyőfa, 
hogy azt hulladékszállító célgéppel 
nem tudják összeaprítani, másik ármű 
viszi el a helyszínről. A lakosság több 
lehetőség közül is választhat: a kukák 
mellé, vagy az alább felsorolt 16 kerü-
leti gyűjtőhely egyikére teheti ki a fá-

kat. Az első esetben azonban figyelni 
kell arra, hogy ne akadályozzák sem a 
gyalogosokat, sem az úttesten a par-
kolást, illetve a gépkocsik forgalmát.
A tűlevelűeket először aprítják, majd 
ezt követően a Fővárosi Hulladék-
hasznosító-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 ut-
ca (parkoló) * Laktanya utca-Vöröske-
reszt utca sarok (parkoló) * Madzsar 
József utca 1. szám (parkoló) *Hévízi 
út-Cserepes utca (parkoló) * Pünkösd-
fürdő u.-Hatvany Lajos utca (parkoló) 
* Római tér-Torma Károly utca (Pók 
presszó mögött) * Tímár utca-San 
Marco utca sarok * Zápor utca - Gye-
nes utca sarok * Hévízi út-Meggyfa ut-
ca sarok* Zápor utca - Föld u. sarok 
* Orbán Balázs utca - Gyógyszergyár 
utca sarok * Kerék utca-Raktár utca 
sarok * Ágoston utca (parkoló).

Hő és áram lesz a fenyőkből

Óbudai az év 
kutyabarát kávézója

Fotó: Antal István
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A közterület-felügyelők az 
elmúlt hat hónapban 432 
üzemképtelen állapotú gép-
járművet derítettek fel a ke-
rületben, ebből 60-at már el-
szállítottak, ennyi parkoló-
hely már felszabadult.

A szabad parkolóhely 
nagy kincs Budapes-

ten, nincs ez másképpen 
kerületünkben sem. La-
kossági bejelentések alap-
ján és körzeti megbízotti 
tevékenységet ellátó köz-
terület-felügyelők észlelé-
se alapján nagy számban 
találhatóak olyan jármű-
vek a kerület parkolóiban 
elhelyezve, amelyek mű-
szaki állapotuknál fogva 
nem vehetnek részt a köz-
úti forgalomban.

Tisztítás 
a roncsoktól

A közterület-felügyelet 
a kerület közigazgatási te-
rületén hónapok óta vég-
zi az üzemképtelen gép-
járművek felderítését. Az 
akció célja, hogy megtisz-
títsák a roncs gépjármű-
vektől az utcákat, mely-
nek következtében több 
száz parkolóhely szaba-
dulhat fel az autósok szá-
mára, ezzel is elősegítve 
a közlekedésben résztve-
vők szabályos parkolását. 
Az elmúlt hat hónapban 
432 üzemképtelen állapo-
tú gépjárművet derítettek 
fel a kerületben, ebből 60-
at már elszállítottak.

A vonatkozó jogszabály 
kimondja: azt a hatósági 
jelzéssel nem rendelkező 
járművet, amely a közúti 
forgalomban csak ilyen 
jelzéssel vehet részt, főút-
vonalon tilos tárolni, mel-
lékútvonalon pedig közte-
rület-használati engedély 
nélkül legfeljebb 10 na-
pig szabad tárolni. Nem-
csak azok az autók szá-
mítanak üzemképtelen-
nek, amelyekről hiány-
zik a rendszám, hanem 
azok is, amelyeknek le-
járt a vizsgájuk, olyan sú-
lyos sérülésük van, hogy 
nem tudnak részt venni a 
forgalomban, vagy a köz-
biztonságra, közlekedés-
biztonságra veszélyt je-

lentenek. Azon járműve-
ket, amelyek nem felel-
nek meg a fenti rendelke-
zéseknek, a közterület-fel-
ügyelet a tulajdonos költ-
ségére eltávolíthatja.

Ez egy hosszú folya-
mat eredményeképpen 
valósul meg, a vonatko-
zó szabályokat és határ-
időket minden esetben be 
kell tartani.

Tájékoztató 
a szélvédőn

Üzemképtelen jármű 
észlelése esetén először a 
szélvédőre helyezett tájé-
koztatón szólítják fel a tu-
lajdonost, hogy gépjármű-
vét távolítsa el a közterü-
letről. Az emberi lelemé-
nyesség határtalanságát 
bizonyítja, hogy sokszor 
fordul elő olyan eset, ami-
kor a tulajdonos havonta 
odébb tolja roncsautóját 
az utcán, hogy ne lehessen 
elszállítani. Ez sem jelent 
hosszú távon megoldást, 
hiszen attól függetlenül, 
hogy helyváltoztatás tör-
ténik, a lényegen nem vál-
toztat: továbbra is a közte-
rületen foglalja a helyet.

Amennyiben a jármű 
a 30. napot követően is a 
közterületen van, az el-
szállítást megrendelik egy 
közreműködő szervezet-
től, akik egyeztetett idő-
pontban végrehajtják azt – 
mindezt jegyzőkönyv fel-
vétele és fotó dokumentá-
ció készítése kíséri.

A jármű üzemben tartó-
ját vagy tulajdonosát pos-
tai úton értesíti a felügye-
let az elszállításról, az in-
tézkedés költségeiről, és 
felszólítják a jármű hala-
déktalan átvételére. A jár-
mű elhelyezéséről, elszál-
lításáról a tulajdonos a 
közterület-felügyelet hon-
lapján is tájékozódhat-
nak. Ezen felül az elszál-
lítás helye szerint illetékes 
rendőrhatóságot is minden 
esetben értesítik az elszál-
lítással egyidejűleg.

Felderítik 
a tulajdonost

A jármű tulajdonosának 
kilétét a rendszám alap-
ján állapítják meg, ameny-

nyiben a járművön nincs 
rendszám, ez esetben a 
gépjármű alvázszáma 
vagy a szélvédőn esetle-
gesen elhelyezett regiszt-
rációs matrica alapján ke-
resik ki a nyilvántartás-
ból. A külföldi rendszámú 
vagy hatósági jelzés nél-
küli külföldi államjelzésű 
jármű elszállításáról érte-
sítik a vám- és pénzügy-
őrség elszállítás helye sze-
rint illetékes szervét is.

Értékesítés
Amennyiben a tulajdo-

nos személye nem állapít-
ható meg vagy a felszólí-
tás ellenére sem jelentke-
zik, akkor a jármű hat hó-
nap tárolást követően ér-
tékesíthető, vagy ameny-
nyiben az értékesítés nem 
sikerül, megsemmisíthe-
tő. Az értékesítésből il-
letve megsemmisítésből 
származó bevétel terhére 
az intézkedéssel kapcso-
latban felmerült költségek 
kiegyenlítésre kerülnek. 
Az esetlegesen fennma-
radó összeget elkülönített 
számlán, hat hónapig kell 
megőrizni, ami a jármű tu-
lajdonosát illeti meg. A ta-
pasztalat szerint az értéke-
sebb járművek esetén rö-
vid időn belül jelentkezik 
a tulajdonos vagy üzem-
ben tartó az elszállított 
gépjárműért, míg a rend-
szám nélküli roncsok ese-
tében az esetleges értéke-
sítés során befolyt összeg 
a szállítási és tárolási költ-
séget sem fedezi.

Amint az a fent leír-
takból is látszik, hosz-
szú időt vesz igénybe egy-
egy roncsautó eltávolítá-

sa a közterületről, sok száz 
esetében ez hatványozot-
tan jelentkezik. A felügye-
lők munkáját nagymérték-
ben segíti, ha a tulajdo-
nosok használaton kívüli 
üzemképtelen gépjármű-
vüket zárt telephelyen tá-
rolják, nem a közterületen. 
Nagyon sok utánajárás és 

nem utolsósorban költség 
megtakarítható ezáltal.

A cél mindenképpen 
közös: tisztítsuk meg ke-
rületünket az esztétikai-
lag zavaró látványt nyúj-
tó roncsoktól és szabadít-
sunk fel használható par-
kolóhelyeket a kerület la-
kói számára.

Sok parkolóhelyet foglalnak el az üzemképtelen autók

Kiváltás
A jármű kiváltása a szállítási és tárolási díjnak 
a közterület-felügyelet központjában munkaidő-
ben történő kifizetése után lehetséges. A jármű-
vet a Budapest X. Harmat utca 224. alatti telephely-
ről munkanapon 8.30-17 óra között lehet átvenni, 
melyhez a díj befizetését és az átvételre való jogo-
sultságot igazolni kell.

Változtak a kéményseprés szabályai
Január elsejével megváltoztak a kéményseprés 
szabályai.
A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos 
épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő-, 
fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy két-
évente továbbra is ingyenesen, a nekik megfele-
lő időpontban maguk igényelhetik a kéményseprő-
ipari ellenőrzést.
A változás lényege az, hogy az egylakásos - jellem-
zően családi házban - ingatlanban élők 2018. janu-
ár 1-jét követően nem kapnak a kéményseprő-ipari 
szervtől, illetve egyes településeken az önkormány-
zati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpont-
ját megajánló értesítést. A kéményseprő csak az in-
gatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik 
majd és végzi el a feladatokat. Az ingatlanhasználó 
tehát szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval 
a kéményellenőrzés időpontját és nem függ a szol-
gáltató munkavégzésének menetrendjétől. 
Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, 
minden olyan lakóingatlan annak minősül, amely 
nincs társasházként, vagy lakásszövetkezetként be-
jegyezve. A többlakásos, többemeletes lakóház is 
ide sorolandó, amennyiben nem alakult társasházzá.
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkeze-
ti ingatlanokat illetően: a kéményseprők továbbra is 
tervezett sormunka keretében, a megajánlott idő-
ben érkeznek és vizsgálják meg az épülethez tar-
tozó égéstermék-elvezetőket – olvasható a kataszt-
rófavédelem közleményében.
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Ismét a III. kerületi TVE 
uszodában mérkőztek az 
OB I/B bajnokságban sze-
replő női csapatok. A dupla 
fordulós rendszerben zajló 
mérkőzéseken az volt a kér-
dés, hogy a TVE lányok meg 
tudják-e őrizni vezető helyü-
ket a tabellán. 

Nos, a két mérkőzésen 
a hazai pálya elő-

nyét élvező lányok nem 
hagytak kétséget afelől, 
hogy nincs náluk gólerő-
sebb és magabiztosabb 
csapat a mezőnyben. Az 
első mérkőzés még kis-
sé döcögősre sikeredett 
(TVE- Csongrád Városi 
Vízilabda SE 6-5), ám a 
következő vízi csatát már 
gólzáporos mérkőzésen, 
remek hajrával nyerték a 
lányok (TVE-ASI Debre-
ceni SE 16-10). 

Hat forduló után 5 győ-
zelem, 1 döntetlen, 75-46 
gólarány, 16 pont a csa-
pat mérlege. A második 
helyen a BVSC Zugló 
(6-4-1-1, 65-37, 13 pont, 
a harmadikon az Angyal-
földi SI Diák SE (6-4-0-
2, 62-43, 12 pont) köve-
ti a listavezetőt. 

Örömteli hír a szak-
osztály háza tájáról: to-
vább erősödik a játékos-
állomány, miután újabb 
sokszoros válogatott pó-
lós csatlakozott az egye-
sülethez. Horváth Patrí-
cia a kapus poszton fogja 
majd keseríteni az ellen-
felek gólfelelőseinek éle-
tét. Az orvosi diplomával 
rendelkező játékos ké-
pességeiről mindent el-

árul, hogy válogatottként 
több nemzetközi siker ré-
szese volt, az olimpián 

pedig megválasztották a 
torna legjobb kapusának. 
Az egyesület és a szur-

kolók érdeklődve várják 
bemutatkozását. 

lovas

Vízipólós lányok a tabella élén

Évzáró vacsorával búcsúztat-
ták a 2017-es versenyidényt 
az Óbudai Judo Club csel-
gáncsosai. A Rozmaring ven-
déglőben rendezett közel 100 
fős összejövetelen részt vett 
a szakosztály apraja, nagyja 
és jó hangulatban ünnepelték 
az elmúlt év sikereit. 

O zsvár András 7. da-
nos mesteredző, az 

egyesület alapítója kö-
szöntő beszédében érté-
kelte a szakosztályban 
folyó munkát és sikeres-

nek minősítette a hazai 
és külföldi versenyeken 
elért eredményeket.

Ákos aranya
A klubban élénk sport-

élet zajlik, az eredmények 
azt sugallják, hogy sem 
a szakmai munkára, sem 
pedig a gyerekek hozzá-
állására nem lehet panasz. 
A legutóbbi versenyen az 
Országos Serdülő Baj-
nokságon szép óbudai si-

kerek születtek. Siklóson 
Barczikay Ákos remekelt, 
minden mérkőzését meg-
nyerte, a döntőben karfe-
szítéssel késztette meg-
adásra ellenfelét. Sztankó 
Dániel is ügyesen moz-
gott a tatamin, harmadik 
helyezésével a súlycso-
port ranglistáján a legjob-
bak közé került. Az erős 
mezőnyben Burda Péter 
nála három kilóval nehe-
zebb ellenfelekkel küz-
dött, ötödik helyezéséért 
megérdemel egy vállve-
regetést. Márczy Zoltán 
és Stéhl Gábor edzők irá-
nyításával a 2017. évi or-
szágos bajnokságokon tíz 

érmet szerzett a többnyire 
fiatalokból álló cselgáncs 
csapat.

Öv- és dan vizsgák
A versenyeken kívül 

egyéb programokon is 
részt vehettek a szakosz-
tály tagjai. Minden évben 
a téli szünetben edzőtábo-
rokkal bővül a szakmai 
képzés, annak érdekében, 
hogy a fiatalok felkészült-
sége, ereje, állóképessé-
ge minél magasabb szint-
re emelkedjen. A házon 
belül rendezett kyu kur-
zus és övvizsga arra hiva-
tott, hogy különböző szí-
nű övekkel jelezze a ver-

senyzők tudásszintjét. A 
kezdők fehér övet visel-
nek, a fokozatok a barná-
tól (1 kyu) a narancssár-
gán (4 kyu) át a citrom-
sárga- fehérig (6 kyu) ter-
jed a skála. Utána már a 
dan fokozat következik. 

A Honvéd által rende-
zett vizsgán négy tehet-
séges versenyző mérette 
meg magát. Bagi Adrienn, 
Halácsy Gergely, Bódi 
Gyula és Hanshágy Bence 
hibátlanul előadott forma-
gyakorlatota meggyőzte 
a bírókat, ami azt jelenti, 
hogy a további versenye-
ken már 1. danos, vagyis 
fekete öves cselgáncsos-
ként léphetnek tatamira.
Kép és szöveg: Lovas A.

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@osszefogasobuda-
ert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.

Óbudai sikerek a tatamin 

Pontosítás
Idei első lapszámunkban megjelent a Dr. Hetényi 
Géza Nemzetközi Emlékversenyről szóló tudósí-
tás, amelybe sajnálatos hiba csúszott. A Huszti úti 
sakkteremben zajló versenyt ugyanis nem a Ma-
gyar Sakk Szövetség, hanem Seres Béla és a Hó-
bagoly SE rendezte. 
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A III. kerület sportéletében fontos szerepet ját-
szik a kitűnően szervezett szabadidősport, ám 
kiemelt figyelem irányul a hazai, valamint nem-
zetközi szintéren eredményesen szereplő spor-
tolókra is. Sorozatunkban az Óbudán élő, vagy 
kerületi egyesületben versenyző aktív, illetve 
egykori sikeres sportolókkal ismerkedhetnek 
meg az olvasók.

Vaskuti István olimpiai bajnok kenus, mes-
teredző, sportvezető, a Kajak-Kenu Szö-

vetség szakfelügyelője a Fővárosi Közgyűlés 
tavaly novemberi ünnepi ülésén Papp László 
Budapest-Sportdíjat vehetett át Tarlós István 
főpolgármestertől kiemelkedő sportteljesít-
ménye, edzőként és sportvezetőként végzett 
tevékenysége elismeréseként.

- Már gyerekkorában szerethette a Dunát, 
ha a kenuzás mellett döntött. Miért ezt a fur-
csa testhelyzetben űzhető, ráadásul igen 
„güris” sportágat választotta?

- Valóban vonzott a víz. Szüleim már kis-
gyermek koromtól vittek a Dunára. A Ró-
mai-partról a Vöcsök csónakházból indul-
tunk egy kis motorcsónakkal kisebb kirán-
dulásokra a hétvégéken. A másik ok, hogy 
közel laktunk a Margitszigethez, ahová az 
Építők kajak-kenu egyesületébe kezdtem 
lejárni, amely ideális hely volt számomra.

- Az általános- majd a középiskolai sportélet 
mennyiben segítette élsportolóvá válását?

- Az iskolában sok fajta képzést kaptunk. 
Kosárlabda, atlétikai és egyszerű ügyességi 
gyakorlatokat végeztünk a testnevelésórá-
kon. Emellett, mint a fiúk általában, egy-
mással is sokat birkóztunk. Elmondhatom, 
hogy rengeteget mozogtunk.

A siker motivál
- Emlékszik még az első, nagy örömöt 

szerző győzelmére? 
- Nehéz kiemelni egy győzelmet, hiszen 

olyan szerencsés voltam, hogy már a kor-
osztályos versenyeket is megnyertem. Ezek 
a sikerek további lökést adtak, hogy érde-
mes hajtani, hogy még sikeresebb lehessek. 
Azonban az időnként előforduló kudarcok 
is fontosak voltak, amelyekből igyekeztem 
tanulni, hogy lehetőleg elkerülhessem őket.

- Az egyesületek közül melyik segítet-
te legjobban fejlődését, melyikben kapta a 
leghasznosabb „útravalót”? 

- Amint említettem az Építőkben kezdtem 
kenuzni, 13 éven keresztül ott edzettem, az 
Építőkben készülve nyertem az első világbaj-
nokságokat. Nagyszerű edzőim voltak. Kolé-
der Vilmos és Vajda Vilmos mesteredzők irá-
nyították a felkészítésemet. Kis egyesület vol-
tunk, egy nagyon erős csapattal. Vajda Vil-
mossal később is együtt dolgoztunk, amikor 
szövetségi kapitánya volt a válogatottnak.

- Páros specialistaként több versenyzővel 
ült egy hajóban, az eredményeket tekintve 
Foltán Lászlóval alkottak igazi párost. Mi-
től függ a jó páros-kapcsolat? 

- Három különböző párral is volt szeren-
csém világbajnokságot nyerni. Mindegyikő-
jükkel 3-3 világbajnoki győzelmet szerez-
tünk, azonban Foltán Lacival nyertük meg az 
olimpiát, amely a pályafutásom legértékesebb 
trófeája. A jó párosban fontos az összhang. A 
párosban az evezési technika mellett fizikai-
lag és mentálisan is fontos az összehangoló-
dás, hiszen „egy hajóban” kell evezni. 

Álomból valóság
- Mit jelentett akkor és mit jelent ma ön-

nek a moszkvai olimpiai győzelem? Mit kell 
tisztelni egy olimpiai bajnokban?

- Minden sportoló nagy álma az olimpiai 
győzelem. Szerencsésnek érzem magam, hogy 
nekem megadatott, hogy ez az álom valósággá 
vált. Az olimpiai bajnokban a teljesítményt kell 
tisztelni. Kevés embernek sikerül elérni a baj-
noki címet. A nagy bajnokok nagyon sok mun-
kával fejlesztik ki azt a tudást, amely lehetővé 
teszi, hogy képesek legyenek győzni.

- Bámulatos eredménysorral büszkélked-
het: olimpiai bajnok, kilencszeres vb-győz-
tes, háromszoros vb harmadik, tizenhatszo-
ros OB első. Az eredményeket tekintve nem 
lehet hiányérzete. Elégedetten tekint vissza 
pályafutására?

- Leszámítva a Los Angeles-i olimpia 
bojkottját, elégedett vagyok. Nagyon so-
kat kaptam a sporttól. Nagyon sok örömöm 
volt és van benne ma is. 

- Visszavonulása után sem szakadt el a 
sportágtól, sikeres edzői munkáját mester-
edzői címmel ismerték el. Kik voltak ked-
venc tanítványai?

- A jelenlegi kedvenceimmel kezdeném 
a sort, az Óbudai Sárkányok női csapatá-
val. Nagyon szeretek velük dolgozni. Iga-
zi jó fej csapat, óriási szívvel küzdenek a 
versenyeken. Ami a többi tanítványaimat il-
leti, közülük öten is felkerültek a kajak-ke-

nu szövetség örökös bajnokainak márvány-
táblájára. Az olimpiai bajnokok Pulai Imre 
és Novák Ferenc mellett szeretném kiemel-
ni Kövér Mártont, aki még aktív versenyző, 
tavaly két világbajnokságot nyert. 

Tenni akar a jövő sikereiért
- Sokirányú tevékenységet folytat: az 

MKKSZ szakfelügyelője, MOB Szakmai Tu-
dományos Bizottságának vezetője, nemzetközi 
versenybíró. Nem nyomasztja a sok feladat?

- Mivel a sport életem szerves része, ér-
dekelnek ezek a feladatok és szívesen fog-
lalkozom velük. Sokat kaptam a sporttól és 
szeretném az eddig összegyűjtött tudásom-
mal segíteni a jövő sikereit.

- Büszkévé teszi, hogy beválasztották a 
„Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesüle-
te” tagjai közé?

- Bárki büszke lehetne rá, ha a tagjai kö-
zé választja egy olyan egyesület, amelynek a 
legkiválóbb magyar sportolók a tagjai. Ami-
kor ez a megtiszteltetés ért, akkor nekem szin-
te hihetetlen volt, hogy Puskás Öcsi, Papp La-
ci, Gyarmati Dezső még élő legendákként fo-
gadtak maguk közé. Persze az élő tagjainkat 
sem szeretném kisebbíteni, hihetetlen erős ha-
tása van ennek az egyesületnek, amikor a ren-
dezvényeinken találkozunk a fiatalokkal.

- Végleg kiszállt a hajóból, vagy néha 
érez még valami késztetést arra, hogy sza-
badidejében egyedül, vagy másokkal élvez-
ze a vízi sport örömeit?

- Nekem valóban öröm. 35 éve lakom Csil-
laghegyen, és ha tehetem, tavasztól őszig min-
dennap vízre szállok. Saját edzéseim mellett 
heti háromszor az Óbudai Sárkányokat a ha-
jó farában állva kormányzom és irányítom, 
ilyenkor egy nap kétszer is vizen vagyok.

Vízre, óbudai fiatalok!
- Milyen lehetőségei vannak azoknak az 

óbudai fiataloknak, akik szeretnének kaja-
kozni, vagy kenuzni?

- Nem véletlenül a budapesti kerületek kö-
zül Óbudának van a legtöbb kajak-kenu egye-
sülete. A Tímár utcától a Hajógyári-szige-
ten át a Római-part-Békásmegyerig összesen 
hat egyesület közül választhatnak, akik sze-
retnének megismerkedni ezzel a gyönyörű 
sportággal. Ezekben az egyesületekben kivá-
ló szakemberek vannak, akik nem csak nagy 
bajnokokat neveltek, hanem sok ezer egészsé-
ges, vidám és az életben sikeres fiatalt.

- Családtagjai hogyan viszonyulnak a 
sporthoz? Ők is sportoltak?

- Óriási támogatást kaptam a családtól és 
elsősorban a feleségemtől. Aktív sportoló-
ként nagyon sokat voltam távol az otthonom-
tól az edzőtáborok és a versenyek miatt, ilyen-
kor a családi feladatokat a feleségemnek egye-
dül kellett ellátnia. Mind a három gyermekem 
kajakozott vagy kenuzott. A feleségem pedig 
most is tagja a sárkányhajó csapatnak. Tehát 
igazi sportos család vagyunk.    Lovas Albert

Az óbudai sportélet büszkeségei • Papp László Budapest-Sportdíj

Vaskuti István olimpiai bajnok kenus, mesteredző
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Evezés a Hévízi-patakon
Havas táj, jó csapathangulat, felröppenő vízimadarak, 
gőzölgő meleg víz és színpompás tavirózsák látványa 
– ezek várnak mindazokra, akik részt vesznek a janu-
ár és február hétvégéin tartott vízitúrákon. Az Óbu-
dai Sportegyesület vízitúra szakosztálya egy- és két-
napos vízitúrákat tart hétvégeken. A Hévízi tótól Fe-
nékpusztáig tartó, 10 kilométeres távot a meleg vizű, 
lassú folyású, kristálytiszta, térdig érő Hévízi-patakon 
stabil kenukkal tehetik meg a résztvevők, akik igény 
szerint evezős oktatást is kaphatnak. (További infor-
mációk: ose.hu/heviz-vizitura; ose@ose.hu; valamint 
Horváth „Indián” Pál: 06-20-968-3685.)

A 2018. évi atlétikai idény a 
fedettpályás versenyekkel 
kezdődött.

A Dunakeszin ren-
dezett első erőpró-

bán jól rajtoltak a III. 
kerületi TVE fiatal atlé-
tái, több számban dobo-
gós helyezést szereztek. 
Eredmények. Újonc fiúk 
(2005): 60 méter síkfu-
tás 2. Kincses Olivér. 60 
méter gát 2. Vasvári Fü-
löp. Távolugrás 5. Kin-
cses Olivér; 6. Vasvári 

Fülöp. Újonc leányok 
(2005): ötösugrás 6. 
Darvas Dóra; 7. Balo-
gh Eszter. 60 méter sík-
futás 8-9. Darvas Dó-
ra; 12. Balogh Eszter. 
Ifjúsági lányok (2001-
2002): távolugrás 1. Fo-
dor Nikolett; 4. Kőkú-
ti Bianka; 6. Tóth Eme-
se. 60 méter gát 2. Fo-
dor Nikolett. 60 méter 
síkfutás 2. Tóth Emese. 
Junior lányok (1999-
2000): 60 méter síkfu-
tás 3. Szalay Teréz Lu-

ca. Távolugrás 1. Szalay 
Teréz Luca. 

Hoffmann Teréz, a csa-
pat edzője a téli felkészü-
lés kemény edzései után 
az első erőpróbán még 
nem várt kiemelkedő for-
mát a versenyzőktől, ter-
mészetesnek tartotta, 
hogy a fiatalok még kissé 
fáradtan versenyeztek. A 
további edzéseken a „fi-
nomhangoláson” lesz a 
hangsúly, a csúcsforma 
időzítését a fontos verse-
nyekre tervezi.       lovas

Jól rajtoltak a TVE atlétái

sPorTegyesüleTek FIgyelmébe. Ha sze-
retnének hírt adni csapataik, vagy versenyzőik 
eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót és küld-
jék el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre.

Az idei tél eddig nem igazán kedve-
zett a hazai sípályáknak. 

Óbuda szomszédságában, 
az alig 40 kilométerre fek-

vő Nagyvillám hegyen kará-
csonykor már egy héten át le-
hetett síelni, de jött a felme-
legedés, ami „megette” a sok 
munkával felhizlalt 25 centis 
havat. Most újra dübörögnek a 
hóágyúk, a hidegre fordult idő-
járás kedvező feltételeket biz-
tosít a pályák behavazására, a 

mesterséges havat tovább dú-
sítja majd a várható gyakori 
hóesés. 

Gutbrod Rezső síoktató, üze-
meltető optimistán tekint a jö-
vőbe, reméli, hogy kis csapa-
ta éjjel nappal végzett munká-
ját az égiek is segítik és szeren-
csés esetben - volt már rá pél-
da - akár március közepéig síel-
hetnek a sportág kedvelői a vi-
segrádi „mini gleccseren”. Nap-
rakész információ: www.viseg-
radsipalya.hu.                       LA

Dübörögnek a hóágyúk a visegrádi sípályán

DÖNTőBE JuTOTTAK AZ RSE-NÖVENDÉKEK. A Budapesti Diákolimpián a 
Római SE úszóversenyzői az iskolájukat képviselve, kiváló eredményeket 
értek el. Király Nelli és Schramkó Luca továbbjutottak az országos döntőbe 
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Az elmúlt év közepén vehette át a Magyar Tudo-
mányos Akadémián az ország egyik legjelentő-
sebb, nem állami alapítású közoktatási elismeré-
sét, az „Ericsson a matematika népszerűsítésé-
ért” díjat Koncz Levente, az Óbudai Árpád Gim-
názium igazgatóhelyettes matematikatanára. A 
díjazottat nem csupán a tantárgyáról és pályájá-
ról, hanem egy hajléktalannal való találkozásá-
ból kinőtt országos programról is kérdeztük.

- Májusban vehette át az „Ericsson a ma-
tematika népszerűsítéséért” díjat. Hogyan 
fogadta az elismerést, amely egyben az Óbu-
dai Árpád Gimnázium hírnevét is öregbíti?

- Meglepetésként ért, mert az utolsó pilla-
natig nem tudtam a jelöltségemről. Soha nem 
a kitüntetésért dolgoztam, azt nem is szorgal-
maztam volna, de egy kollégám jelölt, ami 
tagadhatatlanul jólesett. A díjnak is örültem, 
amiben nyilván nagy szerepe van az Árpád-
os háttérnek, mivel szinte az egész életemet itt 
éltem le, hiszen ide jártam középiskolába di-
ákként, és pályakezdő korom óta itt tanítok. 

Díjakkal elismerik
- Kell-e még ma is népszerűsíteni a ma-

tematikát, hiszen a korábbi, talán mellőzött 
szerepe után ma mintha már népszerűbb 
lenne a tantárgy?

- Ennek a mérése nehéz kérdés. Az biztos, 
hogy van egy szűkebb kör, amelynek tag-
jai matematikából tehetségesek, jó érzékük 
van hozzá és kedvelik is a tárgyat, de azt hi-
szem, hogy a matematika a mai magyar di-
ákok nagy része számára mumus. 

- Ezek szerint még mindig az?
- Lehet, hogy az arányok kicsit eltolód-

tak, de mindenképp. Nem is valószínű, 
hogy ez sokat változna, mert a matemati-
ka nem könnyű, ugyanakkor kötelező. Sem 
a kötelezősége, sem a nehézsége nem teszi 
vonzóvá az átlagos gyerekek számára, tehát 
igenis rászorul a népszerűsítésre. Az igaz, 
hogy előtérbe került a matematika azzal, 
hogy mellé álltak például az ilyen cégek, 
mint az Ericsson vagy a Graphisoft. Ezek a 
díjak valóban elismerik az olyan tanárokat, 
akik felnevelik azokat a diákokat, akikből 
aztán egyetemisták és később matematiku-
sok válhatnak. Ők ezeknek a nagy cégek-
nek végül a kutatási hátterét biztosíthatják. 

Generációról generációra
- Itt tanult annak idején az Óbudai Ár-

pád Gimnáziumban, majd felsőfokú tanul-
mányait követően visszajött tanítani. Mit je-
lent önnek ez az intézmény?

- Nekem nagyon sokat jelent ez az intéz-
mény, aminek megvilágításához még régebb-
re kell visszamennem. A szomszédos utcában 
éltem fél éves koromtól kezdve, ezért a neve-
zetes Árpád-os ballagásoknak már több mint 
negyven éve vagyok szemlélője. Így óvodás 
koromtól kezdve kialakult egyfajta kötődés a 
nagyon látványos és messze földön híres bal-

lagások révén. Magától értetődő volt tehát, 
hogy ide jöjjek tanulni középiskolába, ahol 
Mikusi Imre személyében kiváló matemati-
katanárom lett. Több más kiváló tanárom is 
volt, de a matematikával már akkor is meg-
lévő barátságomat ez tovább mélyítette. Ami-
kor pedig végzős egyetemista voltam, akkor 
Gyimesi Róbert igazgató úr visszahívott taní-
tani. Először csak helyettesítettem egy gyes-
re menő kolleganőt, majd itt ragadtam és nem 
is kívánkoztam el soha. 

- Önnel ezek szerint nem kellett különö-
sebben megszerettetni a matematikát.

- Én szerettem a matematikát, amelyhez ál-
talános iskolás korom óta láthatóan volt érzé-
kem. Azt viszont nem kedveltem, ha valamit 
erőltettek, szerettem a magam útját járni. Itt a 
gimiben például nem voltam matematika ta-
gozatos, de még fakultációs sem, amit Miku-
si tanár úr elég nehezen fogadott el, de nagy 
türelemről és emberi nagyságról tett tanúbi-
zonyságot azzal, hogy ezzel a helyzettel meg-
tanult együtt élni. Amikor indult a speciális 
matematika tagozat – immár harmincegyné-
hány éve –, Mikusi Imre ennek a képzésnek 
meghatározó személyisége volt, aki ország-
szerte nagy tiszteletnek örvend, és akitől na-
gyon sokat kaptam. Később úgy alakult, hogy 
kollegák lehettünk, és volt olyan osztály, ame-
lyet ketten tanítottunk. Abból az osztályból 
egyébként van olyan egykori tanuló, akinek 
osztályfőnöke és matematikatanára voltam, s 
aki ma már kolléganőm. Ez tehát úgy látszik, 
hogy generációról generációra öröklődik.

Együttműködéssel megnyerni
- A díjjal összefüggésben készült kisfilm-

ben a diákjai láthatóan egyfajta rajongás-
sal beszélnek a tanítási módszeréről. Mi en-
nek a lényege?

- Van néhány olyan alapelv, amihez igyek-
szem minden körülmények között tartani ma-
gam. Próbálom például a diákjaimat partner-
ként kezelni, vagyis futballmeccs hasonlat-
tal élve egy csapatban vagyunk, nem ellenté-
tes térfélen. Ha pedig sikerül őket ilyen együtt-

működéssel megnyerni, az lebontja a falakat. 
Ezen kívül igyekszem következetes és kiszá-
mítható lenni, hogy ne az aktuális hangula-
tomtól függjön, miként szólok hozzájuk, vagy 
hogy feleltetek-e. Az is sokat segített, hogy né-
hány éve a saját gyermekeim iskolás korba lép-
tek, és azóta sokkal jobban tudok a gyerekek 
fejével gondolkozni, ami ugyancsak fontos ta-
nári tulajdonság. Talán szintén hozzá tartozik, 
hogy amióta az eszemet tudom, mindig tanár-
nak készültem. Már a saját tanáraimat is ilyen 
szemmel néztem, hogy kitől mit tudok tanulni, 
mi az, ami követésre érdemes, vagy mi az, ami 
éppen nem. Az apai nagyszüleimet is megem-
líthetem, akik mindketten kiváló pedagógusok 
voltak. Velük nagyon sok beszélgetést folytat-
tam már akkor is, amikor még csak készültem 
a pályára, s azt követően is az első években. 
Ezek a beszélgetések is sokat formáltak. 

- Minden ide köti Óbudához, s az elhang-
zottak szerint itt is élt sokáig. Milyennek lát-
ja Óbudát?

- Miután megnősültem, akkor költöztem 
el nem messzire, a Budai Várba. Nagyon 
szerettem Óbudán élni, s a mai napig félig 
óbudainak érzem magam. Az Amfiteátrum 
és környéke nagyon a szívemhez nőtt, hi-
szen harminc évig laktam itt. A szüleim ma 
is itt élnek, és én a munkám kapcsán min-
den nap szintén itt vagyok.

Segített az önbecsülésükön
- Most karácsonykor is meghívta magá-

hoz a barátját, akit hajléktalanként ismert 
meg, s aki évek óta a családja körében töl-
ti a karácsonyt?

- Idén is ott volt nálunk karácsonykor Gyu-
la, akiről már nyugodtan mondhatjuk, hogy a 
szó szoros értelmében a családunk, a gyerekek 
barátja is lett. Ő ma már nem a klasszikus ér-
telemben vett hajléktalan, mert már albérlet-
ben él, és egy sikertörténet az ő felkapaszko-
dása. A mi véletlen találkozásunkon keresztül 
nagyon sok jó dolog történt. Először az Árpád 
Gimnáziumba hívtuk el az iskolanapokra elő-
adást tartani az alkoholizmusról és a hajlékta-
lanság kérdéseiről, majd elindult ennek folyo-
mányaként az „Első kézből a hajléktalanság-
ról” című iskolai program, melynek keretében 
Gyula és más hajléktalan társai előadásaikkal 
sok száz magyarországi iskolában érzékenyí-
tették a diákokat a hajléktalanság kérdésében. 
Ez jó volt a diákoknak, akik ezzel a program-
mal találkozhattak, és jó volt azoknak a haj-
léktalan embereknek, akik megtapasztalhat-
ták, hogy valaki rájuk is kíváncsi, az ő életük is 
fontos. Nagyon sokat segített az önbecsülésü-
kön. Segítette az előadásaikért járó tiszteletdí-
jon keresztül a megélhetésüket is. Talán abban 
a tekintetben is tanulságos és követendő a tör-
ténet, hogy mindenki keresse meg azt a kap-
csolódási pontot, ahol tud segíteni az elesette-
ken. Ne legyünk bezárkózva csak a saját prob-
lémáinkba, hanem legyünk nyitottak arra, mi-
ként tudunk másoknak adni.  Bodzay Zoltán

Ericsson a matematika népszerűsítéséért díj

„Legyünk nyitottak arra, miként tudunk másoknak adni”
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Laboratóriumi vizsgálat új rendje
Tájékoztatjuk Óbuda-Békásmegyer lakosságát, hogy 2018. ja-
nuár 1-től a biztonságos betegellátás érdekében a Csobánka 
téren és a Vörösvári úton a laboratóriumba érkező páciense-
ket a következő munkarend szerint tudjuk fogadni: előjegyzett 
időpontra érkezőknek időpontjuk szerint, időponttal nem ren-
delkező pácienseink számára pedig reggel 8 óráig tudunk sor-
számot kiadni aznapi laboratóriumi vizsgálatra. 8 óra után már 
csak az időpontra érkezőket tudjuk fogadni. Kérjük, hogy a gör-
dülékeny betegellátás és a várakozási idő minimálisra csök-
kentése érdekében szíveskedjenek fentiek szerint jelentkezni a 
vizsgálatra, lehetőség szerint élve az időpont előjegyzés lehe-
tőségével. Időpont kérhető hétköznapokon 7-18 óra között a 
+06-21-383-2229-es telefonszámon. Szíves együttműködé-
süket köszönjük!

Injekciós tűk, fecskendők leadása
A Szent Margit Rendelőintézet telephelyein, a Vörösvári úton és 
a Csobánka téren a laboratóriumi szakrendeléseken 2018. ja-
nuár 1-től hétköznapokon 6.30-14 óra között biztosítunk le-
hetőséget a lakosságnál képződő, hulladékká vált injekciós tűk, 
injekciós fecskendők, tűvel ellátott injekciós fecskendők és in-
fúziós szerelékek biztonságos összegyűjtésére és leadására. 
Kérjük, hogy környezetük biztonsága érdekében használják ki 
a veszélyes hulladék összegyűjtésére kínált lehetőséget. Szíves 
együttműködésüket köszönjük!                                                                              

szent margit rendelőintézet

Óvodapedagógusok felvétele
Óbudai Hétpettyes Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óbu-
dai Hétpettyes Óvoda-szín-kör-Játék Tagóvoda 1032 Buda-
pest, Törzs utca 2., 3 óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Budapest, 1032 Budapest, Törzs utca 2. A 
munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatok. Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus. A pá-
lyázat elbírálásánál előnyt jelent: főiskola, óvodapedagógus; pro-
jekt módszer és drámapedagógia alkalmazása. A pályázat része-
ként benyújtandó iratok, igazolások: fényképpel ellátott önéletrajz; 
motivációs levél; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazo-
ló dokumentumok; érvényes egészségügyi alkalmasság. A mun-
kakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 
15. A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kiss Ani-
ta részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül. A 
pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 19.

Véradás. Véradónapot szervez a Magyar Vöröskereszt Buda-
pest Fővárosi Szervezete. Az Óbudai Kulturális Központba janu-
ár 29-én 15-től 18 óráig várják az önkéntes véradók jelentkezését. 
(Cím: San Marco utca 81.)
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A Duna Autó Zrt. szórakoztató elektronikai ké-
szülékeket adományozott a kórház rehabilitáci-
ós osztályának.

A „Fogadj örökbe egy helyiséget a Szent 
Margit Kórházban!” programban Or-

mos Péter, a Duna Autó Zrt. igazgatója, Gás-
pár Laci előadóművész, a cég jótékonysági 
nagykövete adta át a DVD lejátszókat, fil-
meket és a két televíziót dr. Badacsonyi Sza-
bolcs főigazgatónak, dr. Plavecz Julianna fő-
orvosnak, a mozgásszervi rehabilitációs osz-
tály vezetőjének és Nehéz Erzsébetnek, az 
ápolási osztály vezető főnővérének.

Ormos Péter igazgató elmondta: társa-
ságuk számára mindig is kiemelten fontos 
volt a helyi szintű társadalmi felelősség-
vállalás. Karácsonykor például nagyobb 
figyelmet kell fordítani beteg embertársa-

ink segítésére, a kórházban pedig jó 
hasznát veszik a rehabilitációra szo-
ruló betegek a most átadott szóra-
koztató elektronikai eszközöknek. 
Kitért arra is, hogy 2018 tavaszán 
folytatják az adományozást, az in-
tézményt festési munkálatokkal sze-
retnék segíteni.

Az átadás alkalmából rendezett 
ünnepségen dr. Badacsonyi Sza-

bolcs főigazgató köszönetet mondott az 
adományokért a Duna Autó Zrt. vezetői-
nek és örömét fejezte ki, hogy a partne-
ri együttműködés a jövőben is folytatódik. 

Puskás Péter alpolgármester kiemelte, 
példaértékű hogy egy profitorientált társa-
ság önzetlen adományozásával hozzájárul 
a kerületi betegellátás körülményeinek ja-
vításához.

Dr. Plavecz Júlia osztályvezető főorvos 
bemutatta az osztályon zajló gyógyító fo-
lyamatot és megköszönte az adományt. 
Hangsúlyozta, hogy a vegyes profilú reha-
bilitációs osztályra legnagyobb számban 
stroke betegség után kerülnek betegek, de 
számos csípőtáji törött, illetve különbö-
ző okból protézissel ellátott betegeket is 
kezelnek. Az osztályon általában 3-4 hé-
tig zajlanak a rehabilitációs kezelések, de 
nem ritka a több hónapos kezelés sem, így 
a hosszú kezelési idő miatt van nagy jelen-
tősége ezeknek az adományoknak.

Szórakoztató elektronika 
a Margit kórháznak

Dr. Plavecz Julianna osztályvezető főorvos és Gáspár Laci, a Duna Autó Zrt. jótékonysági nagykövete

A Duna Autó Zrt. vezetése a múlt évben 
már második alkalommal csatlakozott a 
népszerű kezdeményezéshez: tavasszal 
a kórház központi aneszteziológiai és in-
tenzív terápiás osztályát, valamint a kró-
nikus belgyógyászati osztályt támogatták.

Itt a tél, figyeljünk a környezetünkre, vegyük észre a földön fekvő, hajlék-
talan vagy a fűtetlen épületben élő, rászoruló embereket, a magukat ne-
hezen ellátó, egyedülálló időseket!
A földön fekvő, a csupasz betonon ülő vagy az átázott ruhájú emberek gyorsan 
kihűlhetnek. Ha ilyen emberrel találkozunk, menjünk oda hozzá és kérdezzük 
meg, tehetünk-e valamit érte, van-e szüksége segítségre.
Ha az illető nem tud válaszolni, hívjuk a hajléktalan ellátó diszpécserszolgálatot 
a 06-1-338-4186-os számon, vagy a 112-es segélyhívót! Pontosan adjuk meg 
a helyszínt, és részletesen írjuk le, miért kérünk segítséget!
Nemcsak az utcán élők lehetnek veszélyben, sok téli tragédia történik a fűtet-
len lakásokban is. Bajt jelenthet, ha nem füstöl a kémény, ha nappal is égve 
maradt a villany, ha nem látjuk a megszokott időben a szomszédot. Ne haboz-
zunk becsengetni és szükség esetén hívjunk segítséget! 
A Menhely Alapítvány diszpécserszolgálata napi 24 órában fogadja a bejelen-
téseket a veszélyeztetett helyzetben lévő emberekről a fenti telefonszámon. A 
szolgálat krízisautót, valamint speciális utcai szolgálatokat küld ki hajléktalan 
emberekhez és segítenek az elhelyezésben.

Figyeljünk egymásra a hidegben!
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szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerületi kedvezmé-
nyek. Bobcat földmunka. Tel.: 06(30)948-4000 
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettalerakás, csempézés, villanyszerelés, víz-
szerelés, kőművesmunkák garanciával. Tel.: 
202-2505; 06-30-251-3800 
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! Gyor-
san, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. Tel.: 
06(20)977-7150 
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Javítás kerületi 
lakosoknak 35 éve! Várhidi Gábor. Tel.: 250-
0921, 06(20)972-5032
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, szalag-
függöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hétvégén 
is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Automata mosógépek, mosogatógépek, szá-
rítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, klíma-
berendezések javítása. Hétvégén is hívható. 
Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. EL-
MŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, he-
vederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Fotónyomtatás azonnal: www.postershop.hu, 
Kolosy Üzletházban. Karácsonykor készült képeit 
nyomtassa ki most! Igazolványkép készítése.
 Parkettacsiszolás,- javítás, festés, mázolás, 
tapétázás. Tel.: 06(70)280-0479; (1)349-4899
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvélemény 
ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Vízvezeték-, központifűtés-szerelés. Ingye-
nes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz Pé-
ter. Tel.: 06(70)397-3869
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszere-
lés, burkolás, laminált parketta lerakása magán-
személyek, közületek részére. 06(30)212-3308
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingye-
nes 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, víz-
vezeték-szerelés. Tel.: 06(30)402-1530

 Vállalom mindenfajta ajtó és ablak teljes 
körű, szakszerű javítását, szigetelését! Több 
éves, magas szintű szakmai tapasztalattal, 1 év 
garanciával! 06(70)590-1351
 Társasház-takarítás! Lépcsőházak, irodák, 
intézmények, társasházak teljeskörű takarítása. 
Tel.: 06(20)259-6319, 06(1)781-4021
 Épület-felújítás: családi házak, lakások, tár-
sasházak teljeskörű felújítása. Tel.: 06(20)259-
6319, 06(1)781-4021 www.telekrendezes.hu
 Kert-telekrendezés: metszés, permetezés, 
favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítésépítés, 
betonozások. Tel.: 06(20)259-6319, 06(1)781-
4021 www.telekrendezes.hu

Egészség
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozmetológus 
főorvos magánrendelése III. ker. Bécsi út 
217-ben (EuroCenterrel szemben). Gyermek-
gyógyászat, bőrkinövések eltávolítása is. Beje-
lentkezni: 06-20-543-3948
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas kedvez-
mény! Ajándék frissítő lábmasszázs! Tel.: 06-
20-806-7783

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-mail: 
wagnerdora.wd@gmail.com
 Matematika, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére, szaktanártól! Házhoz me-
gyek! 06(20)959-0134
 Kémia, biológia tantárgyakból érettségire va-
ló felkészítést vállalok. Tel.: 06(30)203-2077
 Matematika, fizika, kémia tanítás minden 
szinten, kompetencia-felkészítés - Önnél! Tel.: 
06(70)222-2257 

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, órá-
kat, dísztárgyakat, festményeket, porcelánt, bi-
zsukat, könyveket, írógépet, varrógépet, szőrmét, 
csipkét, kitüntetést, régi pénzt, hagyatékot, díjta-
lan 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.: +36-20/340-7350, 06-1/792-1692

 

Régiség
 19-20. századi magyar és külföldi művészek 
festményeit keressük megvételre készpénzért 
gyűjtők, befektetők részére. Nemes Galéria 
1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.:302-8696, 
06-30/949-2900 E-mail: nemes.gyula@nemes-
galeria.hu
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.:266-4154 Nyitva: H-SZ 10-17, Cs 10-19
 Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan 
kiszállással. Bútort, festményt, porcelánt, ke-
rámiát, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Híradás-
technikát, bakelit hanglemezt, fényképezőgé-
pet, objektívet, papír régiséget, órákat, szőnye-
geket készpénzért. Pintér Nikoletta. Tel.: 466-
83-21, 06(30)973-49-49
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútoro-
kat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat stb., teljes hagyatékot első ve-
vőként legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel: 
06(20)280-0151, herendi77@gmail.com
 Készpénzért vásárolunk tört- és fazonara-
nyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar- és zsebórá-
kat, borostyánt, Herendi porcelánt, festményt, 
antik bútort, hagyatékot. Forduljon hozzánk biza-
lommal! Margit krt. 51-53., tel.: 1/316-3651, 
30/944-7935, www.louisgaleria.hu

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ingatlanközvetítés kedvező feltételekkel 
1%-tól rugalmasan, társasház-képviselet, bizto-
sítás: alacsonyjutalek.hu 06(30)984-3962 
 Budapesten Palotanegyedben épülő házban 
kedvező áron lakás eladó: alacsonyjutalek.hu 
06(30)984-3962
 Étkezde eladó! Saját tulajdonú, közterületen 
álló, berendezve, napelemrendszerrel, első kéz-
ből. 06(20)363-3848
 Haszonélvezetre lakást vennék lakottan, Bu-
dapesten. Visszahívom: 0049/176-621-37070
 Lakást vásárolnék a kerületben. Egyedi mé-
rőórásat, 50 m2-ig, 15 millióig. Visszahívom: 
0049/176-621-37070

 BakosLak Ingatlan eladó és kiadó lakáso-
kat keres készpénzes ügyfelei részére. Tel.: 
06(20)974-0571
 SOS keresek 1-3 lakóhelyiséges (felújítan-
dó) lakást, panelt is, vagy hosszú távra bérel-
nék. Tel.: 06(30)590-2571
 Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozunk 
vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 0620-9-600-600

Állás
 Óbudai temetőnél koszorúkötő munkatársat 
keresünk. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 
Tel.: 1/387-9028

 MMG műszaki üzlete (www.alkatreszuz-
let.hu) keres számítógép-használói ismere-
tekkel rendelkező, önállóan és felelősen dol-
gozni képes eladót. Műszaki ismeretek előnyt 
jelentenek. Versenyképes bér. Jelentkezés: 
mmg@mmg.hu. Tel.: 30/944-8342

 II. ker. fodrászatba kozmetikust vagy pedi-
kűröst keresek. Tel.: 30/949-5713
 Kft. takarítónőket keres Óbudára ko-
ra hajnali munkára. Lehet nyugdíjas is! Tel.: 
06(20)9378-655
 Római-parti sportcentrumunkba keresünk 
munkatársakat: teljes állásban tapasztalt úszó-

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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Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy 2018. december 31-ig 
ügyeletes gyógyszertár a

széNa Tér PaTIka
Tel.: 225-7830

Cím: 1015 Budapest, 
Széna tér 1/A

mestert és nyugdíjas villanyszerelőt. A fényké-
pes önéletrajzát az rtaoffice@rta.hu címre vár-
juk, tárgymezőbe kérjük, tüntesse fel, melyik 
állásra jelentkezik.
 Óbudai magánbölcsőde dadust és bölcsődei 
gondozó kolléganőt keres. Önéletrajz: bolcsio-
buda@gmail.com Tel.: 70/659-9500
 Új, akár kezdő értékesítő kollégákat kere-
sünk Otthon Centrum irodánkba. Várom önélet-
rajzát a bekasmegyer@oc.hu címen.
 Óbudai házba takarítónőt/házvezetőnőt ke-
resünk. Tel.:+36(30)983-8098
 Női állatgondozót keresünk kutyákhoz, Po-
mázra, heti 3 napra. Jogosítvány, iskolai vég-
zettség, kutyás tapasztalat szükséges. Érdeklőd-
ni: 06(20)424-9808
 Óbudai és újpesti iskolákba takarítónőket ke-
resünk délutánra 4-6 órában. 06-20-980-5616
 Kolosy térhez közeli lakóparkban (Sun Pala-
ce) található otthonunkba megbízható, gyakorlott, 
precíz háztartási segítséget keresünk (takarítás, 
vasalás). Heti két alkalomra. +36(70)314-9393
 Vegytisztító, vasaló munkatársakat keresünk 

13. kerületi vegytisztító szalonunkba. Bérezés: 
nettó 130.000 Ft-tól, BKK bérlet! Érd.: 70/670-
4858 vagy info@luxclean.hu

Kiadó
 Motorbeállóhely kiadó a Pünkösdfürdő ut-
ca mellett. Zárt, fedett motorbeállóhely hosszú-
távra kiadó. Tel.: 06-(30)-919-5018

életjáradék
 Életjáradéki ill. eltartási szerződést kötnék, ma-
gas havi jövedelemmel. Autóval rendelkezem. Vál-
lalok: bevásárlás, ebédhordás, háztartási munka, or-
voshoz vitel stb. Tel.: 06(20)993-1432

számítógép
 Computerklinika: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bőví-
tés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal. 
Tel.: 06(30)857-2653

daJkaFelVéTel. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Óbudai százszorszép 
Óvodája (1032 Budapest, Reménység utca 6.) munkatársat keres 2018. február 1-től: 4 
órás dajka (délutáni-esti takarítói feladatokkal) munkakör betöltésére. Az állás azonnal 
betölthető. Szükséges okmányok: önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány 
(min. 8 általános). Alkalmazás esetén: egészségügyi alkalmasságot igazoló-egészség-
ügyi kiskönyv; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). Felvételnél előnyt jelent: 
gyermekintézményben szerzett munkatapasztalat. Érdeklődni dr. Bozzayné Káli Tünde 
intézményvezetőnél lehet. Tel.: +36-1/368-4240; +36-70/685-2240. Önéletrajz benyújtá-
sa e-mailben: remeny-o@kszki.obuda.hu vagy postai úton, a fenti címen. A jelentkezés 
benyújtásának határideje: folyamatos. Elbírálás: folyamatos. Bérezés: a közalkalmazot-
ti illetménytábla szerint.
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Tizenegy eddig névtelen köz-
terület elnevezéséről döntött 
hat kerület kérésére a Fővá-
rosi Közgyűlés még tavaly 
decemberben. Ennek alap-
ján a III. kerületben az óbu-
dai kötődésű labdarúgóról, 
korának világhírű kapusá-
ról, Zsák Károlyról neveznek 
el egy utcát.

Zsák Károly (Buda-
pest, 1895. augusz-

tus 30. - Budapest, 1944. 
november 2.) labdarúgó, 

korának világhírű kapu-
sa. Ideális testfelépítés-

sel rendelkezett, mozgá-
sa harmonikus, esztéti-
kus, látványos és hallat-
lanul eredményes volt. 
Bátorságát és gyorsa-
ságát párducszerű ru-
ganyossággal egészítet-
te ki. Kiváló ütemérzék-
kel avatkozott a játék-
ba, magabiztos labdafo-
gás, pontos öklözés, biz-
tos kifutások és vetődé-
sek jellemezték munká-
ját. Sok későbbi kapus 
számára jelentett mintát 

stílusa, szinte új iskolát 
teremtett. 1909-ben már 
az MTK csapatában sze-
repelt, innen került a 33 
FC-be, ahol két évtize-
den át védett. Csapatá-
hoz még, akkor is hű ma-
radt, amikor az kiesett az 
első osztályból. Klubjá-
ban közel negyven gólt 
szerzett tizenegyesből, a 
válogatottban erre nem 
volt lehetősége.

A húszas évek ele-
jén eltört az egyik ujja 
és nem jött rendbe telje-
sen. Éveken át fájdalma-
kat okozott számára, és 
végül amputálni kellet, 
de a fájdalmak közepette, 

később négy ujjal is 
ugyanolyan teljesítményt 
nyújtva őrizte kapuját, 
mint előtte. 

17 éves korában került 
be a válogatott csapat-
ba, melynek 30 alkalom-
mal volt tagja. Részt vett 
az 1912-ben tartott és az 
1924. évi nyári olimpiai 
játékok labdarúgó torná-
ján, de nem lépett pályá-
ra. Összesen 36 gólt ka-
pott, ebből négyet tizen-
egyesből. 1927-ben az 
orvosok eltiltották a lab-
darúgástól. 

Fiatalon hunyt el 
1944-ben. Sírja a Farkas-
réti temetőben van.      sz

Utcáink, tereink névadói

Ki volt Zsák Károly?

A Látóhatár Kiadó gondozá-
sában megjelent Halász 
Csilla, Ludmann Mihály és 
Viczián Zsófia: Lechner ösz-
szes című kötete. 

A szerzők útra keltek, 
hogy felkeressék 

Lechner Ödön épületeit 
határon innen és túl. Tud-
ták, hogy az egyik legna-
gyobb magyar építőmű-
vész nyomába szegődtek. 
Ahogy fogalmaztak: nél-
küle nincs magyar építé-
szet, személye, művésze-
te és hatása megkerül-
hetetlen a századfordu-
ló világában, nemzetkö-
zi mércével mérve is ran-
gos életműve ma is igazo-
dási pont. A magyar for-
manyelvet, a nemzeti stí-
lust szerette volna meg-
teremteni formai újítása-
ival, népművészeti mo-

tívumok alkalmazásával 
és a Zsolnay-kerámiák 
használatával, létrehozva 
a szecesszió magyaros, 
népies irányzatát.

A kötet írói megfor-
dultak mindazokon a tá-
jakon, ahol ő maga is, 
megnézték és bejárták 
egyedülálló alkotásait, 
amelyek mindenkit ra-
bul ejtenek. Pozsonytól 
Kolozsváron és Nagy-
becskereken át Zomborig 
követték az útját, hogy 
megörökítsék képben és 
szövegben a ma meglévő 
összes épületének állapo-
tát. Felkutatták lebontott 
és megsemmisült műve-
it, összegezték meg nem 
valósult terveit. Különle-
ges barangolás volt ez a 
múltban, a kiegyezés ko-

rától az első világháború-
ig tartó építészeti arany-
korban, amelyet szintén 
bemutatnak a könyvben. 
Nem volt soha egyetlen 
építőművésze sem Ma-
gyarországnak, akinek 
ilyen felmérhetetlen ha-
tása lett volna kortársaira 
és az utókorra is, és nem 
volt még magyar építész, 
akinek öt művét felter-
jesztették a világöröksé-
gi várományosi listára. A 
Lechner összes-ből az is 
kiderül, mit vettek át kö-
vetői, tanítványai az ál-
tala teremtett új stílus-
ból és művészi forma-
nyelvből. Lechner Ödön 
a nemzeti építészet apos-
tola volt, aki alkotásaival 
ma is hat. Aki kinyitja ezt 
a szép albumot, megta-
pasztalja művészi erejét.

Sz. Cs.

Megjelent a Lechner összes

Óbuda Kultúrájáért Díj 2018. évi adományozása
Óbuda-békásmegyer Önkormányzatának képviselő-testülete 2003-ban Óbuda kultúrájáért díjat 
alapított, melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő személyeknek, csoportoknak,
akik óbuda-békásmegyer kulturális életének fejlődéséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életművük-
kel hozzájárultak.”
A díjazott személyéről, vagy a díjazott csoportról a képviselő-testület – rövid indoklást is tartalmazó – mi-
nősített többséggel elfogadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett, és beérkezett ja-
vaslatok alapján – a kulturális és turisztikai bizottság véleményének figyelembe vételével – hoz meg. Díja-
zásban 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 javaslatokat zárt borítékban, Budapest Főváros III. kerület, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Oktatási és Kulturális Osztályának címezve pos-
tai 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 referensnél kérhető (tel: 437-8553, 
e-mail: csepanyi.andrea@obuda.hu).

Dalest
Vivaldi, Mozart, Schu-
bert, Schumann, Puc-
cini, Leoncavallo, Bi-
zet, R. Strauss, Debus-
sy, Obradors, Augustín 
Lara, Joaquín Rodrigo, 
Federico Garcia Lorca, 
Paolo Tosti és Ernesto 
de Curtis művei hang-
zanak el Lakatos Diána 
ária- és dalestjén janu-
ár 29-én 19 órai kezdet-
tel a Megbékélés Háza 
templomban. Zongo-
rán közreműködik: Mi-
czinger Ilona. (A hang-
verseny ingyenes. Cím: 
Békásmegyer, Királyok 
útja 297., Újmegyeri tér)
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Óbuda Fény-Képeken
Erhardt László fenti című kiállítását Bús Balázs pol-
gármester nyitja meg február 2-án 17 órakor az 
Óbudai Kulturális Központ Civil Házában. A tárlat 
a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű rendezvény-
sorozat része. (Cím: Kolosy tér 2.)

Skóciai utazás
A Fő téri könyvtárban (Fő tér 5.) várnak minden ér-
deklődőt február 2-án 10 órától az „Utazzon kényel-
mesen karosszékből” című virtuális utazássorozat 
következő állomására. Fedezzük fel együtt skóci-
át! – az  idegenvezető ezúttal is Hamvai Zsuzsa, az 
Óbuda Gimnázium történelem-orosz-francia sza-
kos tanára lesz. A rendezvényre a belépés ingye-
nes, a részvételi szándékot kérik, jelezzék előre 
(fszek0307@fszek.hu ; 06-1/368-8476).

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.)

Költői est
Gyimesi László költő munkásságával ismerkedhet-
nek meg az érdeklődők a Krúdy Gyula Irodalmi Kör 
február 8-án 16 órakor kezdődő irodalmi estjén a 
Kéhli vendéglő Krúdy Szalonjában. (Cím: Mókus ut-
ca 22.)

Beszélgetés a könyvtárban
A „Jöjjön ki Óbudára!” sorozat folytatódik a Fő téri 
könyvtárban február 8-án 18 órakor. A vendég Saly 
Noémi irodalomtörténész, író lesz. A beszélgetés 
moderátora Bárdos Deák Ági. A rendezvényre a 
belépés díjtalan, a részvételi szándékot kérik, je-
lezzék előre! (Telefonszám: 368-5476; e-mail cím: 
fszek0307@fszek.hu)

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).

Képzőművészeti kör Csillaghegyen
Általános iskolásokat (4-8.oszt.), középiskolásokat 
és felnőtteket várnak a több mint 10 éve működő 
SZÍNKÖR-be. Aki szeretne felszabadultan alkot-
ni, megvalósítani régi álmait, kikapcsolódni a hét-
köznapokból, feltöltődni, festészeti és grafikai tech-
nikákat megismerni –  itt megteheti. Bármikor be-
kapcsolódhat a szakkör munkájába. Felkészülhet-
nek a fiatalok művészeti középiskola felvételijére. 
Nyugodt, csendes alkotóműhely várja a Lehel ut-
ca 14-ben, a Csillaghegyi Polgári Kör Zsámboki 
termében. A felnőtteknek szerdán 9-től 12 óráig, 
a gyerekeknek szerdán 16-tól 17.30 óráig tart fog-
lalkozást Varga Ágnes művésztanár. Elérhetőség: 
+36-30-324-9819 (hovargi@ gmail.com).

A Krúdy Kör idei első ren-
dezvényét január 11-én tar-
tották a Kéhli Vendéglő Krú-
dy Szalonjában, ahol az 
Óbudán élő B. Faragó Aran-
ka szerzői estjén vehetett 
részt a közönség. 

A Krúdy Gyula Irodal-
mi Kör idei első ren-

dezvénye az éppen öt év-
vel ezelőtt elhunyt Baktai 
Faragó Józsefről, a Krúdy 
Kör volt vezetőségi tag-
járól szóló megemléke-
zéssel kezdődött. Az iro-
dalmi esten Kanizsa Jó-
zsef emlékbeszéde után 
Baktai Faragó József ver-
sei hangzottak el a halá-
la előtt megjelent „Föld-
be sebzett csillagok” cí-
mű kötetből, majd az em-
lékezés után a költő özve-
gyének, az Óbudán élő B. 
Faragó Arankának az est-
jére került sor.

B. Faragó Aranka be-
mutatkozása során el-

hangzott, hogy ő már 
Baktai Faragó József 
megismerése előtt is írt 
verseket, gyermekverse-
ket, amelyek annak ide-
jén a Dörmögő Dömö-
törben és a Kisdobosban 
jelentek meg. Házassá-
guk után háttérbe vonult, 
hogy férje költői útja ki-
bontakozhasson, míg ő 
a családdal, a szüleivel 
és lányával foglalkozott. 
(Lányuk, Timea is jelen 
volt az esten.) Amikor 
férje elment az „égi me-
zőkre”, a mély fájdalom 
arra ösztönözte, hogy 
folytassa saját költői ki-
bontakozását és külön-
böző lapokban publikálta 
írásait. Legtöbb alkalom-
mal a Kláris folyóirat je-
lentette meg verseit, az-
óta számtalan verse, pró-
zai írása látott napvilágot. 

Az esten e versekből, 
prózai írásokból hangzot-
tak el a családról, vagy 

Óbudáról, a férj emlé-
kéről, a szerelemről és a 
társadalomról szóló mű-
vek. Az esten elhangzott 
versek, valamint a szerző 
beszélgetés során tanúsí-
tott felkészültsége és sze-
mélyisége a szép számú 
közönséget lebilincselte. 

A műveket a Krúdy 
Kör tagjai tolmácsolták, 
míg a hozzá illő összekö-
tő, aláfestő zenei számo-
kat, dalokat Szőllősi Dá-
vid körtag adta elő. Kő-
Szabó Imre és Tárkány 
Imre értékelő, elismerő 
szavai, B. Faragó Aranka 
és a közreműködő Hoff-
mann Katalin, Stancsics 
Erzsébet, Szőllősi Dávid, 
Ujvári Ferenc elnyerték 
a közönség tetszését. Az 
est házigazdája Kanizsa 
József volt, aki felolvas-
ta az új tagok és a kitün-
tetésre javasoltak névso-
rát. Az estet Király Lajos 
szerkesztette.

Emlékezés és szerzői est 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Óbuda Békásmegyer Ön-
kormányzatának együttműkö-
désével 2007 óta működő 
szol gáltatása idős, beteg, 
mozgásukban korlátozott, la-
káshoz kötött emberek szá-
mára teszi hozzáférhetővé a 
könyvtári könyveket, folyóira-
tokat, hangoskönyveket, CD-
ket, valamint igény esetén le-
játszó-eszközöket. 

A szolgáltatás átme-
netileg megválto-

zott élethelyzetben – 
például baleset, beteg-

ség miatt hosszabb ideig 
házhoz kötöttek, veszé-
lyeztetett kismamák ese-
tében – is térítésmente-
sen igényelhető. A szol-
gáltatás a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár III. 
kerületi dokumentum-
kínálatára támaszkodik, 
a kiszállítás az Óbudai 
Rehabilitációs és Fog-
lalkoztatási Központ Tá-
mogató Szolgálatának 
gépkocsijával, a FSZEK 
Békásmegyeri Könyvtá-

ra dolgozójának segítsé-
gével történik. 

Várják a rászorulók je-
lentkezését! A 70 év felet-
ti nyugdíjasok ingyenesen 
iratkozhatnak be a könyv-
tárba. További felvilágo-
sítás kérhető a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár ke-
rületi tagkönyvtáraiban: 
békásmegyeri könyvtár, 
Füst Milán utca 26., (245-
3409), fszek0305@fszek.
hu; Krúdy Gyula Könyv-
tár Fő tér 5., (368-8476).

„Könyvet házhoz” 

Fotó: Antal István
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Fogyatékosságügyi tanácsadó álláshirdetés
a Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért közhasznú 
Nonprofit kft. (Fszk) pályázatot hirdet az EFOP-1.9.2-VE-
KOP-16-2016-00001 kódszámú, „A fogyatékos személyek szá-
mára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségé-
nek kialakítása, fejlesztése” című kiemelt projektben Fogyaté-
kosságügyi tanácsadó munkakör betöltésére az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központban.

a foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra) vagy részmunkaidő (heti 20 vagy 30 óra).
a munkakör betöltésének várható kezdő időpontja:
2018. április 1.
a munkaszerződés típusa_
Határozatlan idejű munkaszerződés 3 hónapos próbaidővel.
a munkavégzés helye:
1035 Budapest, Váradi S. utca 9-11.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú humán és/vagy egészségügyi végzettség; felhaszná-
lói szintű számítógép-kezelői gyakorlat.
a pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Szakirányú szociális végzettség; gyógypedagógus végzettség; 
szociális területen szerzett szakmai tapasztalat; fogyatékosság-
ügyi ellátás területén szerzett szakmai tapasztalat.
a pályázat benyújtásának határideje:
2018. február 5. éjfél.
a pályázatok benyújtásának módja:
EUROPASS önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok 
és motivációs levél elküldésével a csgyjk@fszk.hu címre.
A részletes pályázati kiírás az FSZK honlapjának nyitóoldalán 
(www.fszk.hu) megtalálható:
http://fszk.hu/hir/fogyatekossagugyi-tanacsado-allashirdetes/
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Jó olyasmiről hallani, mikor 
a gyerekek, fiatalok nem a 
számítógép előtt múlatják 
idejüket, hanem hasznos, 
érdekes, közösségi prog-
rammal. A Ganz Ifjúsági Mű-
hely modellező és elektroni-
kai foglalkozásaira annyian 
járnak, hogy a múlt évben 
„kinőtték” békásmegyeri 
helyiségüket. Ebben az év-
ben már nagyobb területen 
tevékenykedhetnek az ön-
kormányzat jóvoltából.

Tavaly 33 éves lett a 
békásmegyeri egye-

sület, mely töretlen nép-
szerűségnek örvend. Bár 
alapvetően modellező 
foglalkozásokat tartanak, 
számos közösségi prog-
rammal várják a fiatalo-
kat. Az önkormányzat 

által kiírt „Fogadj örök-
be egy zöldterületet!” pá-

lyázaton például sokad-
szorra nyertek támoga-
tást, így tovább szépítget-
hették közösen a műhely 
előtti kis kertet. Részt 
vettek az Óbuda Napja 
rendezvényein, worksho-
pot szerveztek a Békás-
megyeri Közösségi Ház-
ban, nyári táborba vár-
ták a kisebbeket. Heti há-
romszor tartanak foglal-

kozásokat Kövesdy Csa-
ba, a Ganz műhely veze-
tője irányításával. Előfor-
dult néhányszor, hogy a 
gyerekek szó szerint alig 
fértek be. A nyári táborok 
idején éppen ezért már a 
helyiség előtti füves terü-
leten és az árkádok alatt 
tartották a programokat.

Nagy előrelépést je-
lent számukra, hogy új 

helyiséggel gyarapodott 
az egyesület az önkor-
mányzat támogatásának 
jóvoltából. Év végén már 
ott tartották a karácso-
nyi ünnepséget. Az évek 
alatt felhalmozott műsza-
ki, makett és elektronikai 
„régiségeket” most már 
rendezett körülmények 
között tudják kiállítani, 
raktározni. Sok hely sza-
badult fel a műhelyben, 
a gyerekek így jobb kö-
rülmények között tudnak 
dolgozni. 

Továbbra is várják 
az új tagokat: 7 éves 
kortól modellező (hajó, 
vonat, repülő); 12 éves 
kortól elektronikai fog-
lalkozásokra. A tanulók 
hasznos technikai alap-
ismereteket sajátíthat-
nak el. A műhelyben ké-
szített munkáikat örökbe 
kapják.

(Jelentkezni a hely-
színen is lehet, Kövesdy 
Csabánál. Cím: Hímző 
utca 11. Bejárat az épü-
let hátsó része felől. E-
mail cím: kovesdycsa-
ba@gmail.com)    Sz. Cs. 

Új helyiséggel gazdagodott a Ganz műhely

Temetik a telet. A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) 
február 10-én 10-től 18 óráig téltemető farsangi mulatságot rendeznek: 9 órától 
kolbásztöltő verseny, kóstolás; 12 órától farsangi felvonulás, lovasok, betyárok; 
16-18 órakor Göncöl együttes, táncház; 18 órától dőreégetés, tűzzsonglőr.

* * *
előadás a Zsámboki műhelyben (Lehel utca 14., a katolikus templommal 
szemben állva a jobb kéz felőli épületszárnyban) február 7-én 18 órától. Klaus 
Dona osztrák kutató, a Móricz János Nemzetközi Őstörténeti Konferencián el-
hangzott izgalmas előadása felvételről látható.

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

Állások az Ágoston Óvodában
• az ágoston művészeti Óvoda pályázatot hirdet 
2 fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére. Ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A mun-
kavégzés helye: 1032 Budapest, Ágoston utca 2/a; 
1037 Budapest, Bécsi út 236. Illetmény, juttatások: a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései alapján. A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai ön-
életrajz; végzettséget igazoló oklevél másolata; erköl-
csi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is), 
amely 3 hónapnál nem régebbi; egészségügyi alkal-
masság. Jelentkezni lehet: postai úton (Ágoston Mű-
vészeti Óvoda – 1032 Budapest, Ágoston utca 2./a); 
e-mailen: agoston-o@kszki.obuda.hu. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2018. február 1. – illetve fo-
lyamatosan az álláshely betöltéséig! A pályázat elbí-
rálásának határideje: 2018. február 5. – illetve folya-
matosan az álláshely betöltéséig. A munkakör az elbí-
rálást követően, azonnal betölthető.

• az ágoston művészeti Óvoda pályázatot hirdet 
1 fő dajka munkakör betöltésére. Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A munkavégzés 
helye: 1037 Budapest, Bécsi út 236. Illetmény, jutta-
tások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályá-
zat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fény-
képpel ellátott önéletrajz; 8 általános iskolai végzett-
ség, dajka képző; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoz-
tatásra vonatkozólag is), amely 3 hónapnál nem ré-
gebbi; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni le-
het: postai úton (Ágoston Művészeti Óvoda – 1032 
Budapest, Ágoston utca 2./a); e-mailen: agoston-
o@kszki.obuda.hu. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. február 1. – illetve folyamatosan az 
álláshely betöltéséig! A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2018. február 5. – illetve folyamatosan az 
álláshely betöltéséig. A munkakör az elbírálást kö-
vetően, azonnal betölthető.

Fotók: Antal István
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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 17-18 között, Bécsi úti Fidesz iroda, (Bécsi út 77-79.) 
  előzetes egyeztetés alapján a dnemetheva@gmail.com
  e-mail címen vagy a 20-200-0017-es telefonszámon
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 18-19 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 17-18 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. telefonon történő egyeztetés alapján Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9. vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12. vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 437-8930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

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 óvodapedagógu-
si munkakör betöltésére, határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyra. A munkavég-
zés helye: 1039 Budapest, Pais Dezső utca 
2.; 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc ut-
ca 1. Illetmény, juttatások: a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései alapján. A pályázat el-
bírálása során előnyt jelent: jártasság kéz-
művességben, hangszer használat. A pá-
lyázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: részletes szakmai önéletrajz; vég-
zettséget igazoló oklevél másolata; erköl-
csi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonat-
kozólag is), amely 3 hónapnál nem régeb-
bi; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni 
lehet: postai úton (Cseresznyevirág Művé-
szeti Óvoda – 1039 Budapest, Pais Dezső 
utca 2.); e-mailen: pais-o@kszki.obuda.hu. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
február 2., illetve folyamatosan az állás-
hely betöltéséig. A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. február 9., illetve folyama-
tosan az álláshely betöltéséig. A munkakör 
az elbírálást követően azonnal betölthető.
• A pályázat kiírója: gyermeksziget mon-
tessori Óvoda, 1039 Bp., Zipernowsz-
ky utca 2. A munkavégzés helye: Mosoly-

gó Tagóvoda, 1039 Budapest, Kelta utca 8. 
Telefon: 06-1/250-4631, 06-1/454-7200, e-
mail: kelta-o@kszki.obuda.hu A pályázat-
tal meghirdetett munkakör megnevezése: 
2 fő óvodapedagógus. Feladatkör megne-
vezése: óvodai nevelés, iskolai előkészítés. 
Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú 
végzettség, büntetlen előélet. A pályázat-
nál előnyt jelent: Montessori Módszerben 
szerzett tapasztalat. A pályázatnak tartal-
maznia kell: részletes, fényképpel ellátott 
szakmai önéletrajzot; végzettséget tanúsí-
tó okiratok másolatát; 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt. A kinevezés 
határozatlan időre szól (4 hónapos próba-
idővel), illetve határozott időre augusztus 
31-ig. Illetmény és egyéb juttatások a Kjt. 
szerint. A pályázat benyújtásának határide-
je: folyamatos. A pályázat elbírálásának 
határideje: folyamatos. Az állás betöltésé-
nek ideje: az elbírálást követően azonnal.
• A Pitypang művészeti Óvoda (1039 Hu-
nyadi u. 8-10.) és a Cseresznyevirág művé-
szeti Óvoda (1039 Pais Dezső u. 2.) vezető-
inek megbízatása 2018. július 31-én lejár. A 
vezetői álláshelyekre 2018. március 1-ig le-
het pályázni. A pályázat feltételei az obuda.
hu honlapon és  a Közszolgálati Állásportá-
lon olvashatók. Telefonos információ: (1)437-
8614 (Szathury Nóra).

Óvodai álláspályázatok Az Óbudai Hétpettyes Óvoda a Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályáza-
tot hirdet óvodapedagógus munkakör be-
töltésére. A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama:  határozott idejű közalkalmazot-
ti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő. A munkavégzés helye:  Bu-
dapest, 1033 Harrer Pál utca 7. A munka-
körbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok: óvodapeda-
gógusi feladatok. Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók. Pályázati feltételek: főis-
kola, óvodapedagógus. A pályázat elbírá-
lásánál előnyt jelent: főiskola, óvodapeda-
gógus; projekt módszer és drámapedagó-
gia alkalmazása. A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolások: fényképpel el-
látott önéletrajz; motivációs levél; erkölcsi 
bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló 
dokumentumok; érvényes egészségügyi 
alkalmasság. A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a pályázatok elbírálása után 
azonnal. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. február 15. A pályázatok be-
nyújtásának módja: elektronikus úton Kiss 
Anita részére a kiss.anita@kszki.obuda.hu 
e-mail címen keresztül. A pályázat elbírálá-
sának határideje: 2018. február 19.
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A farsangnak nevezett időszakot felszabadult 
mókázások, bolondozások, tréfacsinálások, ál-
arcos felvonulások, bálok, mulatozások, lako-
mák és lakodalmak jellemezték. Ennek az a ma-
gyarázata, hogy a farsang utolsó napja hamvazó-
szerda, ami a húsvétot megelőző, negyvennapos 
böjt kezdete, amikor nem lehetett vidám ünnep-
ségeket tartani. Így aztán minden ilyen összejö-
vetelt a farsang idejére szerveztek. 

Tavaszváró ünnep
A farsang a tavaszvárás örömünnepe. Év-

századok óta jelmezes felvonulások, lako-
dalmak, disznótorok jellemzik. Közel a tél 
végéhez, az emberek már nagyon várták a 
tavasz közeledtét, ezért jelmezekkel, masz-
kokkal igyekeztek elűzni a telet. Ezen kí-
vül, úgy hitték, ha ebben az időszakban so-
kat esznek-isznak, akkor a természet is ked-

vet kap hozzá, és sok termést hoz az évben. 
Sok termékenység és termésvarázsló hiede-
lem is kapcsolódik a farsanghoz. Ilyen volt 
például az, ha a mulatságban nagyokat ugra-
nak, nagyra nő a kender, ha a levesbe hosszú 
tésztát főznek, a termés is hosszúra nő majd. 
Húshagyókedden kellett a vetnivaló kukori-
cát lemorzsolni, a gyümölcsfákat megmet-
szeni, hogy bőséges legyen a termés. 

Esküvői szezon
Fontos esküvői szezon is volt a farsang, 

mert a húsvét előtti böjti időszakban tilos 
volt lakodalmat tartani. A bálok legfonto-
sabb célja a fiatalok egymásra találása, az 
eljegyzés megtartása volt. A falvakban bé-
relt házakban vagy kocsmákban rendezték 
a bálokat. A lányok bokrétát adtak annak a 
legénynek, akit kiszemeltek maguknak. Ha 
annak tetszett a lány, kitűzte a bokrétát a ka-
lapjára. Aki viszont pártában maradt, azt a 
farsang idején durva vénlánycsúfolókkal 
gúnyolták ki. 

Hazai szokások
A nálunk jellemző farsangi szokások a 

középkorban honosodtak meg, számos ide-
gen nép hatása érvényesült bennük. A vá-
rosi polgárság elsősorban a német hagyo-
mányokat vette át, az arisztokrácia körében 
az olasz, francia szokások terjedtek inkább 
el. A szokások és hiedelmek többsége, így 
a maskarás felvonulás is a vígasság utolsó 

napjaira, így farsangvasárnapra, farsang-
hétfőre, húshagyókeddre, az úgynevezett 
„farsangfarkára” esett. Ezeken a napokon 
a felszabadult mókázásé volt a főszerep, az 
evés-ivás, mulatozás szinte kötelező volt. 
Egyes helyeken zártkörű kocsmai asszony-
mulatságokat is tartottak, vagy farsangi pa-
ródiákat, álesküvőket szerveztek. 

A nagyobb falvakban farsangi felvonulá-
sokat vagy falujáró meneteket rendeztek. A 
mohácsi sokácok télbúcsúztató, tavaszkö-
szöntő busójárása ezek közé sorolható. A 
XVIII. századból valók azok a feljegyzések, 
amelyek először tesznek említést erről a szo-
kásról. Napjainkban már olyan idegenforgal-
mi látványosság lett a busójárás, amely évről 
évre egyre több érdeklődőt vonz. 

Téltemető és minden bajt elűző népszo-
kás volt a kiszebáb égetés is. Az elkészí-
tett bábbal nagy zajkeltés, télűző rigmu-
sok kántálása közben felvonulást rendez-
tek, majd egy központi helyen épített mág-
lyánál megálltak. A bábra mindenki feltűz-
hetett egy cédulát, amire felírta, milyen baj-
tól akar megszabadulni, majd a tűzbe dob-
ták, így a bábbal együtt az is elpusztult. 

Egyes helyeken az volt a szokás, hogy 
a lányok az előző évben férjhez ment me-
nyecske ruháiba öltöztettek egy szalmabá-
bot, amit elvittek a legközelebbi patakig, 
majd a ruhákat levéve vízbe dobták. Abból, 
merre vitte a bábot a víz, igyekeztek kitalál-
ni melyikük mikor megy férjhez. 

A farsangi mulatságokat is a gazdagon 
terített asztal jellemezte. sok, különfé-
le húsból készített leves, húsételek, kü-
lönféle édességek kerültek terítékre. Az 
édességek közül a fánk lett a legjellem-
zőbb étele a farsangnak, ezt is sokféle-
képpen készítették el. a következőben 
néhány, az ünnephez kapcsolódó recep-
tet ajánlunk. 

Csirkehúsleves
Hozzávalók: fél csirke, egy csomó leves-
zöldség, kisebb fej vöröshagyma, néhány 
szem bors, 1 babérlevél, 2 evőkanál tej-
föl, 1 tojás, petrezselyemzöld, 2 dl rizs, íz-
lés szerint só.
Elkészítés: a húst a zöldséggel, a vöröshagy-
mával, borssal, sóval, babérlevéllel feltesz-
szük főni. Ha a hús puha, kivesszük, lefejt-
jük a csontról, a levest leszűrjük, majd vissza-

tesszük a húst és rizst adunk hozzá. Amikor a 
rizs megfőtt, a levest tejföllel és felvert tojás-
sal ízesítjük, petrezselyemzölddel meghintjük. 

Vadászpecsenye
Hozzávalók: 8 szelet kicsontozott sertés-
borda, 1 szál sárgarépa, 1 fej vöröshagy-
ma, 20 dkg gomba, 1 dl tejföl, 1 evőkanál 
liszt, 10 dkg füstölt szalonna, citromlé, 1 
evőkanál zsiradék, só.
Elkészítés: a kivert hússzeleteket megtűz-
deljük a szalonnával, a forró zsiradékban a 
karikára vágott sárgarépával és vöröshagy-
mával megpirítjuk. Egy kevés vizet öntünk 
alá, puhára pároljuk, végül beletesszük a ka-
rikákra vágott gombát. Lefedve még öt per-
cig pároljuk, majd a liszttel elhabart tejföllel 
sűrítjük be. Enyhén megcitromozzuk, és ha 
a szalonna nem volt túl sós, meg is sózzuk. 
Spagettivel vagy törtburgonyával körítjük. 

Szalagos fánk
Hozzávalók: 3 dkg élesztő, 1 kanál cukor, 4 
evőkanál olvasztott margarin, 3 dl tej, kés-
hegynyi só, 4 tojás sárgája, 7 dl liszt, olaj a 
sütéshez. 
Elkészítése: az élesztőt egy deci tejben kis 
cukorral felfuttatjuk. Tálba öntjük a tojás sár-
gákat, kissé megsózzuk, és állandó keverés 
mellett hozzáadjuk a többi langyos tejet, a lisz-
tet, a megkelt élesztőt és az olvasztott marga-
rint. Fakanállal jól kidolgozzuk a tésztát, hó-
lyagosra verjük, majd az edényt letakarva egy 
óráig kelesztjük. Lisztezett deszkára borítjuk, 
hüvelyknyi vastagra kinyújtjuk, majd kiszag-
gatjuk a fánkokat, ismét letakarjuk, és keleszt-
jük még fél óráig. Bő, forró olajban kisütjük, 
míg az egyik fele sül, letakarjuk a lábost, mi-
után megfordítjuk a fánkot, fedő nélkül sütjük 
tovább, akkor lesz a fánk szép szalagos. Por-
cukorral, baracklekvárral kínáljuk. 

Ha farsang, akkor bolondozás, mulatozás

Gazdagon terített asztal
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Az Esernyős rövid néhány év alatt a 
Fő tér és a környék egyik központi 
helye lett. Lehet ott enni és inni, ta-
lálkozni és akár dolgozni is, ha vala-
kinek ehhez van kedve.

Az elmúlt néhány év alatt az 
Esernyős kinőtte magát, 

már nem csak rendezvénytér ki-
szolgáló pulttal, hanem lénye-
gében egy intézmény. Ha most 
mégis csupán úgy próbálunk rá-
tekinteni, mint egy vendéglá-
tóipari egységre, annak az az 
oka, hogy a lapnak ezen a felüle-
tén egy ideje ilyen jellegű írások 
kapnak helyet. Nehéz persze el-
tekinteni a hely többi funkciójá-
tól, mert mindig valamilyen ren-
dezvény szervezésének munká-
lataiba futunk bele, ha csak egy 
teára ülünk be, akkor is. 

Nyerő adottságok
Ezen a héten a hátsó traktus-

ban szorgos kezek éppen egy 
kiállítást készítettek elő – janu-
ár 26-án nyílik Szigeti G Cson-
gor „Fogd be a csapdád” című 
kiállítása az Esernyős Galériá-
ban –, miközben az ablak mel-
letti asztaltól a Fő téren korcso-
lyázó gyerekekre lehetett rálát-
ni. Ha pedig tavasztól őszig jön 
be az ember, vagy ül ki a terasz-
ra, akkor meg nagy eséllyel a 
Gázlámpa kioszk környéki le-
anderek közül hallatszik valami 
zene, az ottani fotelekbe süp-

pedve hallgathat a közönség va-
lami érdekeset. 

Szorítkozzunk ezúttal tehát 
pusztán a vendéglátóipari tu-
lajdonságaira az Esernyős ne-
vű helynek, amelynek adottsá-
gai, ha Fő téri elhelyezkedését te-
kintjük, kétségtelenül előnyösek. 
Leszámítva az átellenben műkö-
dő Sipost, amely némileg azért 
más versenyszámban indul azzal, 
hogy étterem, nincs más olyan 
egység, kávézó, teázó vagy akár 
ivó kategóriában, amely ennyi-
re a téren lenne, ráadásul nyáron 
egyenesen a tér közepét foglalja 
el a kitelepülésével, így aztán an-
nak a szíve. Legfeljebb a bor- és 
sörfesztiválok, az adventi és óbu-
dai nyári egyéb rendezvények al-
kalmával ide érkező vendéglátó 
áradat idején kap hasonló esélyt 
egyéb versenyző is, ám folyama-

tosan, egész évben más nemigen 
tud labdába rúgni. 

Krúdy Gyula
asztalszomszédságában

Tavasztól őszig a terasznak 
csak a Fő téren áthaladó, koc-
kakövektől zötyögős bringa-
út szab határt, miközben a má-
sik irányban még ez sem, leg-
feljebb körbeülik az emberek 
Krúdyt is az asztalával együtt, 
ami azért ugye nem rossz tár-
saság. A terasz keleti felén sem 
kerekeztek még át a lábunkon, 
ha kinyújtottuk az asztal mel-
lől kényelmesen, s találkoz-
tunk már ezeken a hasábokon 
szűkebb terasszal is, amikor a 
csillaghegyi Peron nevű kocs-
ma előtti szűk területről írtunk, 
ahol valóban nem éri meg az 
asztaltól indulatosan felugrálni, 

mert esetleg a hátunkba kapunk 
egy biciklikormányt.

Az Esernyősben kellemesen 
el lehet tölteni egy-egy órát. Lát-
hatón sokan használják munka-
megbeszélés helyszínének vagy 
csak egyszerű találkozási pont-
ként, és mások sem csupán a hi-
deg elől menekülnek be, hanem 
vannak már olyanok is, akik 
egy-egy kávé vagy tea mellett 
laptopjukat elővéve itt intézik 
bizonyos ügyeiket. Aztán persze 
van olyan, aki az itt rendelkezés-
re álló programfüzetekben mé-
lyed el, s ha az Óbudai Anziksz 
legfrissebb száma kerül a kezé-
be, akkor akár órákra is belete-
metkezhet az olvasnivalóba.

Eszem-iszom?
Népszerű lett tehát a hely az el-

múlt néhány évben, s ennek meg-
felelően azt kell mondanunk, 
hogy az árak sem gyengék. Egy 
teát vagy egy kávét 400 forint kö-
rüli összegért lehet inni, de a sör 
– a szlovén Laskó gyár terméke 
– a kezdeti 490 forintról ma már 
590-re emelkedett, és az 1090-be 
kerülő 4 centes pálinkából sem 
itt fognak az emberek iszogatni – 
ami hosszú távon nyilván nem is 
cél –, hanem nagyobb eséllyel az 
egyik szomszédos utcában. Elő-
zetesen ugyancsak 1090-ért lehet 
menüt foglalni ebédre, ami talán 
jobban megéri ezt az összeget, 
mint a kicsi pálinka, bármennyire 
jó is az a maga nemében, mert a 
boldogsághoz azért ennyi kevés.                   

Bodzay Zoltán

Az Esernyős lett a Fő tér szíve

Rejtvényünkben egy farsangi mondókából idézünk. Megfejtés 
a vízszintes 1. és a függőleges 19. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: V. T. B.). 14. Két 
egyenlő részre osztják. 15. Pl. a diót öszszezúzza, régiesen. 16. Spon-
gyával eltünteti. 17. Téli csapadék. 18. Regél. 19. Régebbi angol film 
címe. 20. Gyep belseje. 21. Gőz. 23. Japán és svéd autók jele. 24. Orosz 
folyó. 26. Önmarcangolót. 29. Termo. 30. Foci szövetségi kapitány 
volt, Lajos. 32. Y. Z. Ó. Z. 33. Nincs haja. 34. Csúcs. 35. Nagyrészben 
kijózanít! 37. Jegyezz. 38. Felesleges dolog. 39. Foggal megdolgozza, 
régiesen. 40. Egyfajta élő szervezet. 43. Rövidített rádió-hullámhossz. 
44. Dél-amerikai ragadozóhalak. 46. N. Á. N. 47. Azonban. 48. Felső-
légköri réteg egyik alkotója. 49. Luxemburgi és kubai autók jele. 51. 
Kiejtett zenei hang. 52. Gyurka. 55. Az ozmium vegyjele. 56. Féldeci-
nyi italt. 58. Nem számít, vissza! 60. Kis rudacska. 
FÜGGŐLEGES: 1. Kiejtett mássalhangzó. 2. Takarót teszek rá. 3. Hát-
só rész ellentéte. 4. … Sinise, amerikai színész (Pl.: New-York-i helyszí-
nelők). 5. Egyfajta tárgyalás. 6. N. I. I. 7. Két Kelvin. 8. Idegen hősszerel-
mes. 9. Tiltás. 10. USA filmstúdió rövidítve. 11. Becsap. 12. Lendület. 13. 
Marék belseje! 17. Kodály egyik zenés játéka. 19. Az idézet másik része 
(zárt betűk: A. B. G. L.). 21. Foszforok. 22. Illetékét fizetné. 25. Névelős 
lepusztult épület. 27. Római kettő. 28. A nagy varázsló. 29. Mátrai hegy. 
31. Róma belseje! 33. Hadsereg egyik kiszolgáló része. 35. Lap a römikár-
tyában. 36. Hatalmaskodom felette? 37. Kör része. 39. Sír. 41. régiesen fel-
löki. 42. Valós dolog névelővel, fordítva. 44. Ausztráliai város. 45. Fordított 
kettős betű. 47. Párbaj angolul. 50. Kétszer százötven a rómaiaknál. 53. Y. 
G. Ó. 54. Minimumban van! 56. Nagyrész fázik! 57. Ebi betűi keverve. 59. 
Római négyszázkilencvenkilenc. 60. Az utóirat angol rövidítése. 

Mondóka a farsanghoz

Fotó: Antal István
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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.lasz-
lo@parlament.hu).

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában (Ka-
szásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, 
minden hónap negyedik keddjén (legközelebb február 27-én) 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 (leg-
közelebb február 15-én) 17-től 19 óráig a Bécsi út 77-79. szám alatti Fi-
desz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-
es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén (legközelebb február 8-án) 18-tól 20 
óráig. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a 20-200-0017-es telefon-
számon, vagy a Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerü-
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart 
a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 
7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-
7828-as telefonszámon.
• A 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. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanácsadást 
tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. szám 
alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 11. 
szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-30-
546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első he-
tében, hétfőn 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodá-
jában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap utolsó he-
tében, csütörtökön 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást 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 tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a bu-
dapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés szük-
séges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén (legköze-
lebb 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 hó-
nap második csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán Lász-
ló 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 temp-
lom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben    min-
den hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr. Lé-
der Rózsánál, 06-30-883-2123.)
Családjogi tanácsadás – mediáció: minden hónap második  csütörtö-
kén 16 órától  dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja.( Előzetes bejelentke-
zés:  06-70-967-1493)

Mint arról hírt adtunk, 85 éves korában, december 25-én elhunyt Fördős 
László, a Vasas SC és a Vasas Óbuda női röplabda-szakosztályának örö-
kös tiszteletbeli elnöke. A klub saját halottjának tekinti a sportvezetőt, 
akit január 18-án helyeztek végső nyugalomra a Farkasréti temetőben

Elbúcsúztatták a sportvezetőt

Fotó: Benkő Vivien Cher

Jubileumi diploma 
óvodapedagógusoknak, tanítóknak

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felhívja a III. kerületi lak-
címmel rendelkező nyugalmazott pedagógusok figyelmét, hogy 
az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is se-
gítséget nyújt a tanítóként vagy óvónőként végzett pedagógu-
soknak jubileumi díszoklevelük igénylésének ügyintézésében. 
50 éve szerzett pedagógus arany, 60 éve szerzett pedagógus 
gyémánt, 65 éve szerzett pedagógus vas, illetve 70 éve szer-
zett pedagógus rubin díszoklevelet kaphat, ha legalább 30 évet 
eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának oktatási 
és kulturális osztályán nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell 
egy rövid szakmai önéletrajzot, első igénylés esetén a diploma 
másolatát (a másolást és hitelesítést az osztályon elvégzik), va-
lamint a 30 év pedagógus munkakörben eltöltött munkaviszony-
ra vonatkozó igazolást. Magasabb fokozatú jubileumi diploma 
igénylése esetén csak az előző jubileumi diploma fénymásola-
tát szükséges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérik, hogy az igényléseket 2018. február 28-áig az oktatá-
si és kulturális osztályra behozni, illetve beküldeni szíveskedje-
nek (1033 budapest, Fő tér 4.). A kérelem tartalmazza a ké-
relmező lakcímét, telefonszámát, adószámát, taj-számát, vala-
mint azt, hogy a kérelmező hány évet dolgozott pedagógusként 
a kerületben.  A diplomák átadása ünnepélyes keretek között 
történik, előreláthatólag 2018. június 1-jén. Bővebb tájékozta-
tás Horányi Anna oktatási referenstől kérhető a 061/4378-548-
as telefonszámon. a tanári diplomával rendelkezők közvet-
lenül a főiskolán, illetve egyetemen (annak jogutódján) kér-
hetik jubileumi diplomájukat!

Kereszténydemokrata Fórum
Menczer Erzsébet, a Fidesz Bp., 10. választókerületének el-
nöke, országgyűlési képviselőjelölt lesz a Kereszténydemok-
rata Fórum február 6-án 18 órakor kezdődő rendezvényének 
vendége. Előadásának címe - a 2018. április 8-ai országgyűlé-
si képviselő-választás jegyében – „Ha összefogunk győzünk, 
ha széthúzunk vesztünk!” A fórum helyszíne: Miklós tér 1., (Se-
lyemgombolyító). A program ingyenes. 
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Hahota
- Jean! Locsoljon a föld-
re jó sok vizet!
- Miért, uram?
- Mert ég a lábam alatt 
a talaj. 

* * * 
- Te, nem tudod, hogy 
mostanában miért ma-
radoznak el a vendégek 
a mi cukrászdánkból?
- Ne ezen elmélkedj, 
hanem kockázz fel 
gyorsan még egy adag 
ecetes uborkát a fagy-
lalthoz! 

* * * 
- Te, én olyan ideges va-
gyok, hogy mindjárt fel-
robbanok!
- Még csak az kéne! Ak-
kor meg szétszórt leszel! 

* * * 
Ha valami gondom van, 
dalra fakadok. Aztán rá-
jövök, hogy a hangom 
sokkal tragikusabb, mint 
a problémám. 

* * * 
- Pistike, miért verted 
fejbe a barátodat azzal 
a kókuszdióval?
- Azért, mert azt állítot-
ta, hogy a hagyma az 
egyetlen étel, amitől 
könnyezni lehet. 

* * * 
A házaspár együtt ér 
haza a munkából, csen-
des a ház. A feleség 
megszólal: - Drágám, 
nem tudod, hová lettek 
a gyerekek? Itthon van-
nak egyáltalán?
- Várj csak - mondja a 
férj -, kapcsoljuk ki az 
internetet, akkor mind-
járt előjönnek. 

A tavalyi év legjobb zenei fel-
hozatalának díját (Line-up of 
the year) vehették át a Sziget 
Fesztivál szervezői a hollan-
diai Groningenben, ahol át-
adták az European Festival 
Awards, a fesztiválok legna-
gyobb megmérettetésének 
kategória-díját január 17-én. 

A Sziget az elmúlt 
években többször 

és több kategóriában is 
megkapta a legjobbak-
nak járó díjat. Kétszer 
volt már Európa Legjobb 
Nagyfesztiválja, nyert 
már a Legjobb Zenei Fel-
hozatalért járó díjat és 
volt a Fellépők Kedvenc 
Fesztiválja. Tavaly az év 
életműdíját is átvehették, 
amit a Sziget korábban 
tragikus autóbaleset-
ben elhunyt munkatársá-

nak, Dan Panaitescunak 
posztumusz ítéltek oda. 

A tavalyi év legjobb 
zenei felhozatalának díja 
átadásakor hangsúlyoz-
ták, hogy a teljes progra-

mot figyelembe vették. A 
legjobb tíz fesztivál lis-
táját szakemberek állí-
tották össze, a végered-
mény közönségszavazás-
sal dőlt el. 

Kádár Tamás, a Szi-
get cégvezetője elmondta, 
nagy meglepetés volt szá-
mukra, hogy a fesztivál 
egyedülálló zenei sokszí-
nűségét ismét díjazták.   sz

Ismét nyert a Sziget

A zenei sokszínűséget díjazták

Illényi Katica – aki számos 
alkalommal lépett fel nagy 
sikerrel óbudai kulturális 
rendezvényeken – február 
17-én ünnepli születésnap-
ját és pályafutásának 25. év-
fordulóját. Ezen a napon ju-
bileumi koncertet ad a 
Kongresszusi Központban, 
mely során egy egyedülálló-
an színes életművet foglal 
össze.

Illényi Katica – Ma-
gyarország Érdemes 

Művésze, Liszt- és Ar-
tisjus-díjas hegedűmű-
vész, az egyetlen ma-
gyar előadó, aki there-
minen is játszik – ju-

bileumi koncertet ad a 
Kongresszusi Központ-
ban. Az előadás egy-
ben a három Illényi test-
vér koncertje is, mivel 
öt év után ismét együtt 
lépnek színpadra! Illé-
nyi Katica, Illényi Anikó 
(a svájci Musikkolegi-
um Winterthur szólam-
vezető csellistája) és Il-
lényi Csaba (hegedűmű-
vész) közös játéka felejt-
hetetlen hangulatot fog 
teremteni ezen a rend-
kívüli napon. A koncer-
ten közreműködnek még 
Sárik Péter zongorista, 
az év jazz zenésze va-
lamint zenekara Pintér 

Tibor gitárossal kiegé-
szülve; az Anima Mu-
sicae Kamarazenekar; 
Bencsik Andrea flamen-
co táncos; Pirovits Ár-
pád sztepptáncos és Illés 

János flamenco gitáros. 
Vezényel Silló István, a 
Győri Nemzeti Színház 
zenei igazgatója.

Az előadás programja 
átöleli Illényi Katica pá-
lyafutásának meghatáro-
zó állomásait a komoly-
zenétől kezdve a tangón 
és jazz-en át a könnyűze-
néig. Hegedű, ének, tánc 
mellett ismét megszólal 
a theremin, a hangszer, 
amelyet nem kell meg-
érinteni. A színes, kétré-
szes programban helyet 
kapnak hazai és nemzet-
közi szerzők. 

Jubilál a hegedűvirtuóz


