
„Óvodás lesz a gyermekem” címmel 
szülőknek tartanak tájékoztató fóru-
mot március 26-án az Esernyősben.

Előzetes regisztrációhoz kötött az in-
gyenes bringásreggeli, mely március 
23-án 7-től 9 óráig tart 3 helyszínen.

A Mészkő utcai játszótér és fitnesz-
park lesz a helyszíne március 18-án 
a Télkergető Játékos Sportnapnak.
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Kedvezményes muskátlivásár április 14-én az önkormányzat szervezésében. Részletek a következő számban

Idén melyik iskola lesz 
a legsportosabb?

A Szabadidő, szeretem! 2018 sportrendez-
vény-sorozat idén is lehetőséget kínál az is-
koláknak arra, hogy bizonyíthassák spor-
tosságukat. A verseny az Óbuda Legsporto-
sabb Iskolája díjáért és az ezzel járó sport-
eszközökért folyik.                 Felhívás a 22. oldalon

Veszélyeket rejt 
az elmagányosodás

Az ülésen a tanács tagjai elfo-
gadták a 2018-as évre vonat-
kozó munkatervet, érdekes elő-
adást hallhattak az időseket 
érintő függőség veszélyeiről. 

Tudósítás a 13. oldalon

Telt házzal indult 
a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája
Immár 14. alkalommal köszönthette Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere az akadémia hallgató-
it. Február 22-én több mint 250 érdeklődő nyug-
díjas gondolta úgy az előadóban, hogy tanulni 
sosem késő! 

Bővebben a 3. oldalon

A zord, már-már sarkvidéki időjárás ellenére sem állt le a munkával a kivitelező a Heltai Jenő téren, a békásmegyeri piac és közösségi tér új piaccsar-
nokának építkezésén. A munkálatok miatt útlezárások várhatók a Heltai Jenő tér környékén, melyről a 11. oldalon adunk tájékoztatást

Épül az új piaccsarnok Békásmegyeren

Fotó: Zumpf András
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata pályázatot hir-
det „2018. évi Civil műkö-
dési pályázat” címmel.
A pályázat célja a civil szer-
vezetek működéséhez és 
létesítő okiratában lefek-
tetett alaptevékenységé-
hez való hozzájárulás, mind 
eszköz és infrastruktúra, 
mind humán-erőforrás te-
kintetében. A pályázaton 
részt vehetnek a III. kerület-

ben 2017. január 1. előtt be-
jegyzett és ott ténylegesen 
tevékenységet folytató civil 
szervezetek, illetve azok a 
szervezetek, amelyek ugyan 
nem III. kerületi székhellyel 
kerültek bejegyzésre, ám te-
vékenységüket Óbuda-Bé-
kásmegyeren, a kerület la-
kossága érdekében fejtik 
ki, és amelyeket a bíróság 
2017. január 1. előtt jog-
erősen nyilvántartásba vett 

és az alapszabályuknak, il-
letve az alapító okiratuknak 
megfelelő tevékenységüket 
ténylegesen folytatják. A 
pályázaton elnyerhető ma-
ximális támogatási összeg: 
500.000 forint. 
A részletes pályázati kiírás 
és adatlap letölthető a www.
obuda.hu internetes oldal-
ról, vagy beszerezhető a 
polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodáján (1033 
Budapest, Harrer Pál utca 
2.), illetve a civil referens-
nél (1033 Budapest, Fő tér 
4.). A pályázatról további 
információt nyújt Csikósné 

Mányi Júlia civil referens a 
437-8645-ös telefonszámon 
vagy a csikosnemj@obuda.

hu e-mail címen. A beadás 
határideje: 2018. március 
29. (csütörtök) 12 óra.

Lakossági fórum az új kerületi 
építési szabályzat tervezetéről

Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton értesí-
ti az érintetteket, hogy 2018. március 7. és 2018. 
április 6. között a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján (Harrer Pál utca 2.), és ügyfélfogadá-
si időben a hivatal épületében, a főépítészi és vá-
rostervezési irodán (Hídfő utca 18.), valamint Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatának honlapján a 
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer teljes 
közigazgatási területére vonatkozó új kerületi 
építési szabályzatának tervezete megtekinthető.
A tervezettel kapcsolatban Massányi Katalin fő-
építész lakossági fórumot tart az Óbudai Kulturális 
Központban (San Marco utca 81.) 2018. március 
12-én (hétfőn) 17-18.30 óra között, valamint 2018. 
március 19-én (hétfőn) 17-18.30 között.

Bús Balázs polgármester

Fókuszban Mocsárosdűlő
Óbuda-Békásmegyer polgármestere a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § 
(1) bek. alapján ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata megkezdte Budapest III. kerület Mocsárosdűlő terület kerüle-
ti építési szabályzatának (KÉSZ) elkészítését, valamint településképi rendele-
tének felülvizsgálatát.
A fenti témakörökkel kapcsolatban Massányi Katalin főépítész lakossági fóru-
mot tart az Óbudai Kulturális Központban (San Marco utca 81.) 2018. március 
19-én (hétfőn) 17 órától.
Felkérem az érintetteket, hogy amennyiben a tárgyi területe készülő 
KÉSZ-szel illetve a településképi rendelet felülvizsgálatával kapcsolat-
ban előzetes javaslatuk van, úgy azt írásban Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának Főépítészi és Várostervezési Irodájához 
(1033 Bp., Hídfő utca 18.) 2018. április 6-ig juttassák el!

Bús Balázs polgármester

Civil működési pályázat Ünnepi munkarend 
a polgármesteri hivatalban

A március 15-i négynapos hosszú hétvége miatt vál-
tozások várhatók a hivatal ügyfélfogadási rendjében.
A nemzeti ünnepet követő pénteki nap pótlásaként 
a polgármesteri hivatal március 9-én, meghosz-
szabbított munkaidőben, 17 óráig tart nyitva. A hi-
vatalban ezen a napon nincs általános ügyfélfoga-
dás, de az ügyfélszolgálati iroda, valamint a szoci-
ális szolgáltató főosztály ügyfélszolgálati irodája 17 
óráig várja az ügyfeleket.
A további munkarend: március 10. (szombat) – a hi-
vatal zárva tart; március 15. (csütörtök) – ünnep-
nap; március 16. (péntek) – a hivatal zárva tart.



32018. 5. szám oktatáS – SzociáliS

Hulák Zsuzsanna, az EMMI idősügyi 
osztályának főosztályvezetője és 
Bús Balázs polgármester részvéte-
lével Dr. Szatmári Péter rektor nyi-
totta meg a félévet az egyetem Eöt-
vös termében.

Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere köszöntőjében sze-

mélyes gondolatait osztotta meg 
az érdeklődőkkel. Raymond 
Avery Moody: Élet az élet után 
– Gondolatok a halál utáni élet-

ről című könyvében írtak tanul-
sága elgondolkodtató és megfo-
gadni való – fogalmazott a ke-
rület vezetője. A könyv szerep-
lői közül legtöbben, akik visz-
szajöttek a halálból, két dolgot 
emeltek ki, ami érzésük és ta-
pasztalásuk szerint számít oda-
át; a tudás és a kapcsolatok. - 
Ha ez igaz – mondta Bús Ba-
lázs –, akkor én mindenkit ar-
ra bíztatok, hogy lehetőség sze-
rint egészségben és közösségben 

minél többet tanuljon. Erre ad le-
hetőséget az akadémia, amely-
nek jelentősége kiemelkedő. 
A személyes gondolatok után a 
főosztályvezető asszony köszön-
tötte a több mint 250 fős hallga-
tóságot, végül a szenior oktatási 
rendszer vezetője, Dr. Jászberé-
nyi József főiskolai tanár tartott 
előadást a félévi programokról.

A hazai idősoktatás fellegvárá-
ban, a békásmegyeri Zsigmond 
Király Egyetemen tavasszal, a 
március 19-ei héttel kezdődően, 
több mint 60 tanfolyammal vár-
ják az érdeklődőket. A meghirde-
tett képzések között már megszo-

kott módon nagy számban van-
nak nyelvi kurzusok (angol, né-
met, francia, olasz, újgörög), szá-
mítástechnikai, torna, tánc és kul-
túrtörténeti képzések. A jelentke-
zés történhet egyedi tanfolyami 
beiratkozással (ennek ára 10.000 
forint), de lehetséges szenior kár-
tyát is kiváltani 15.000 forintos 
áron, amelyért a hallgató 4 ki-
választott kurzusra jelentkez-
het. A képzésekre beiratkozni az 
egyetem pénztárában lehet. Bő-
vebb információ a program ve-
zetőjétől, Dr. Jászberényi József-
től: jaszberenyij@gmail.com. 

Tanulni sohasem késő!

Telt házzal indult a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája

Az Óbudai Családi Tanácsadó 
és Gyermekvédelmi Központ-
nál lehet igényelni sorszámot 
az Ételt az Életért Alapítvány 
ingyenes ételosztásaira.

T íz éve működik a 
Krisna-hívők Ételt az 

Életért szegényélelmezé-
si programja Óbudán. A 
kezdetben kisebb adag-
számokkal induló étel-
osztás mára a kerület leg-
nagyobb szociális élelme-
zési programjává nőtte ki 
magát, minden hétköznap 
két osztóponton több száz 
adag étel kiosztását végzik 
az alapítvány önkéntesei.

A Krisna-hívők számá-
ra fontos, hogy először is 
saját házuk táján, a Csil-
laghegyen található kultu-
rális központjuk és vege-
táriánus konyhájuk (Le-
hel utca 15-17.) közvetlen 
szomszédságában segítsék 
a rászoruló családokat. Ez 
a szeretetteljes vendéglá-
tás vallásos kötelességük, 
az Indiából eredő vaisnava 
(Visnu vagy Krisna-hívő) 
tradíció lényeges eleme. 

Hisznek abban, hogy min-
den élőlény Isten gyerme-
ke, ezért felelősséggel tar-
tozunk embertársainkért. 
Nagy hangsúlyt fektet-
nek a családok védelmé-
re és a gyermekek helyes 
táplálására, valamint arra, 
hogy a mennyiség mellett 
kifogástalan minőségű, 
tápláló, gazdag, finom és 
egészséges ételeket szol-
gáljanak fel.

Az étkeztetésre a két 
óbudai osztópont va-
lamelyikén bárki jogo-
sult, aki az Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ-
nál kérelmezi az ellá-
tást önmaga vagy akár 
egész családja számá-
ra, és kérelmét pozití-
van bírálják el a szolgá-
lat vezetői. Ezt követő-
en a kérelmező sorszá-
mot kap, amellyel a hét 
5 munkanapján tud-
ja igénybe venni a szol-
gáltatást, és választhat 
a kaszásdűlői, illetve a 
békásmegyeri helyszí-
nek közül. 

Az ellátás során min-
den nap fejenként egy 
adag meleg egytálételre 
és friss pékárura jogosul-
tak, de lehetőség szerint 
kiegészítő termékeket, 
például gyümölcsöt, jog-
hurtot, konzervet, vagy 
zöldségeket is kaphatnak 
elvitelre. A mindenna-
pos ételosztások mellett 
évente két alkalommal 
(karácsony és gyermek-

nap) kiemelt élelmiszer-
csomag osztást is szer-
veznek a kerület ellátot-
tai számára.

A humanitárius prog-
ram az elmúlt évtizedben 
valódi mintaprogrammá 

vált, a modellt ugyanis 
azóta más kerületek is át-
vették. Az ételosztás szá-
mára helyet biztosít Zug-
ló és Erzsébetváros is, de 
a Városligetben is műkö-
dik egy osztópont.

Együtt segítik a szükségben élőket
Ingyenes ételosztások

• Amennyiben Ön szükségben él és szeretne részt ven-
ni élelmezési programunkban, vagy környezeté ben él 
olyan rászoruló, aki segítségre szorul, kérjük, hogy ke-
resse fel az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központot (cím: Váradi S. utca 9-11., tel.: 1/250-
1964). Ha szívesen támogatná az ingyenes élelmezési 
programot, elismerését kifejezheti adója 2x1%-ának fel-
ajánlásával. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közös-
sége: 0389. Ételt az Életért Alapítvány: 18095575-1-41.

Fotó: Antal István

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Többek közt együttműködési megállapodásokról, társas-
házi- és civil pályázatokról, közterület-fejlesztésről, házior-
vosi körzetekről, várakozási övezetekről, óvodafejlesztés-
ről döntöttek a képviselők a március 2-án tartott testületi 
ülésen.

Hetvennél több napirendi pontot tárgyalt a testület

Változnak az étkeztetések térítési díjai
Április 1-től változnak az Óbudai Egyesített Bölcső-
dékben a dolgozói és vendégebédért fizetendő ét-
kezés, továbbá az Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központ Családok Átmeneti Ott-
hona felnőttekre vonatkozó térítési díjai. Az Óbudai 
Szociális Szolgáltató Intézmény által nyújtott étkez-
tetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az át-
meneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóhá-
zának intézményi térítési díjainak összegei is emel-
kednek. Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkozta-
tási Központban a fogyatékosok és pszichiátriai be-
tegek nappali ellátása keretében nyújtott étkezteté-
sért is többet kell majd fizetni.

Tervezik a földutak aszfaltozását
A kerületi önkormányzat korábban támogatta a bu-
dapesti földutak aszfaltozását. Az ehhez kapcso-
lódó tervezési munkák elvégzéséhez előzetes köte-
lezettséget vállalt a múlt évben a 2018. évi költség-
vetés terhére. A költségvetést most részben módo-
sítva a tervezési munkák megkezdésére 140 mil-
lió forintot különítettek el. Tekintettel a nagy meny-
nyiségű tervezési feladatra, műszaki és gazdasági 
szempontok szerint, költségbecslés figyelembevé-
telével szakaszolni kellett a munkát.

Megújuló Kerületi Építési Szabályzat
A III. kerület kerületi építési szabályzatát szá-
mos felsőbb szintű jogszabály módosulása, illetve 
új jogszabályi kötelezettségek miatt meg kell újíta-
ni. Az Új Településrendezési Kódex (TRK) vonat-
kozó rendelkezésének értelmében Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata legfeljebb 2018. decem-
ber 31-ig alkalmazhatja a hatályos településrende-
zési eszközét, az ÓBVSZ-t, ezért a városrész tel-
jes közigazgatási területére vonatkozó Kerületi Épí-
tési Szabályzatot (KÉSZ) kellett kidolgozni. Az új 
tervezetet a képviselő-testület véleményezési eljá-
rásra alkalmasnak találta. Elkészült, teljes anyagát 
papír alapon, eredeti méretben a főépítészi és vá-
rostervezési irodán lehet megtekinteni, digitális for-
mátumban letölthető az önkormányzat belső háló-
zatán keresztül.

Későbbre halasztják 
a Kolosy eredményhirdetést

A Kolosy téri Bevásárlóközpont pályázatának 
eredményhirdetését az eredetileg tervezettől el-
térően későbbre halasztják. Ennek egyik oka, 
hogy a bírálóbizottság a legmegalapozottabb ja-
vaslatot kívánja a képviselő-testület elé terjeszteni 
a pályázat nyertesére vonatkozóan, így alaposabb 
értékelésre, adott esetben további személyes meg-
hallgatásra tart igényt. A másik ok, hogy a jelenlegi 
bérlők kártalanítása még nem záródott le, 13 bérlő-
vel nem írták alá a megállapodást. Ez legkorábban 
március közepe táján történhet meg.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának 

vezetésével konzorciumot 
hozott létre a Fővárosi Ön-
kormányzat, a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség Zrt., a 
Budavári Ingatlanfejlesz-
tő és Üzemeltető Nonprofit 
Kft. és a Budapesti Törté-
neti Múzeum annak érde-
kében, hogy a Versenyké-
pes Közép-Magyarország 
Operatív Program kereté-
ben (VEKOP) „Tematikus 
hálózatok fejlesztése” cí-
mű felhívásra támogatási 
kérelmet nyújtson be. 

A pályázati felhívás cél-
ja a római limes közép-
magyarországi helyszíne-
inek fejlesztése, valamint 
az ókori római örökségre 
építve a régióban egy egy-
séges kulturális tematika 
alapján szerveződő turisz-
tikai hálózat fejlesztése, 
annak érdekében, hogy az 
ehhez kapcsolható attrak-
ciókat felfűzve piacképes 

turisztikai szolgáltatás-
csomagok jöjjenek létre. 
Óbuda-Békásmegyer te-
rülete (az egykori Aquin-
cum) nemzetközi szin-
ten is kivételesen gazdag 
római kori emlékekben. 
A feltárt római kori épít-
mény-, és épületmaradvá-
nyok ma is átfogják a vá-
rosszövetet Belső-Óbudá-
tól a Római úti (Pók ut-
cai) lakótelepig. A III. ke-
rület nagy része az ókori 
emlékek miatt érintett az 
UNESCO világörökségi 

terület nevesítésének kö-
szönhetően. 

Az önkormányzati 
döntés szerint 2017-ben 
elfogadott Hadrianus Vá-
rosfejlesztési Program 
már az elnevezése által is 
erősebb hangsúlyt irány-
zott elő a kerület fej-
lesztésében a római kori 
örökség hasznosítása te-
rén. Az óbudai projektre 
vissza nem térítendő for-
rásként reálisan 100 mil-
lió és 1 milliárd forint 
közötti összeg nyerhető.

Együttműködés a turizmus fejlesztéséért

A III. kerület megálla-
podást kötött a Fővá-

rosi Önkormányzattal az 
M0 autóút északi szektor, 
11. sz. főút-10. sz. főút kö-
zötti szakasz és csomópon-
ti elemeinek területére vo-
natkozó településszerkeze-
ti tervmódosítással és kerü-
leti építési szabályzat elké-
szítésével összefüggésben. 
Az út megépítése nemzet-

gazdasági szempontból ki-
emelt jelentőségű, jelen-
leg az előkészítés folyik. A 
Kerületi Építési Szabály-
zat (KÉSZ) tervindításá-
ra vonatkozó településfej-
lesztési döntést a képvise-
lő-testület 2016 november-
ében meghozta, ám a ter-
vezés nem indult el. Miután 
a lehatárolt tervezési terü-
letek érintik a III. kerületi 

önkormányzat hatáskörébe 
tartozó KÉSZ megalkotá-
sát, ugyanakkor a Budapest 
Főváros Településszerkeze-
ti Tervével való összhangot 
is meg kell teremteni, ezért 
Budapest Főváros Önkor-
mányzata kezdeményezte 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatánál az együtt-
működésben lefolytatott 
terveztetést.

Összehangolják a tervezeteket M0-ügyben

Fotók: Antal István
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A városfejlesztés legjobb példája
A CC-Next európai pályázati konzorcium magyar 
partnere, a Városkutatás Kft. felkérte Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatát, hogy vegyen részt a 
„TRANSFORMATIONS-05-2018: Cities as a plat-
form for citizen-driven innovation” című pályáza-
ti kiíráson, mivel az önkormányzat a lakossági be-
vonáson alapuló városfejlesztés egyik legjobb ma-
gyar példája. A képviselő-testület támogatta az ön-
kormányzat részvételét a pályázaton, melyet az 
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
bonyolít majd le.

Zöldfelület-gondozási pályázat
Az önkormányzat idén is zöldfelület-gondozási pá-
lyázatot hirdet a kerületben lévő társasházaknak 
és lakásszövetkezeteknek. Az elnyerhető legmaga-
sabb összeg 250 ezer forint vissza nem térítendő tá-
mogatás. A pályázat útján elnyert forrás többek közt 
a lakóépület közvetlen környezetében lévő, közterü-
leten fekvő zöldfelületek gondozására, rendbetéte-
lére, kialakítására és megtisztítására, valamint par-
képítési feladatok elvégzésére fordítható. 

Megszűnt szerződés
A képviselő-testület nem hosszabbította meg a Kolo-
sy téren elhelyezett légtisztító mohafal bérleti szerző-
dését, ugyanis a fejlesztő német cég nem tudta ga-
rantálni a tesztidőszakban a köztéri bútor folyamatos 
működését. A műszaki meghibásodások folytán az 
önkormányzat díjfizetési kötelezettsége emiatt meg-
szűnt, így a bérleti díjat sem fizette ki.

Civil működési pályázat
A testület döntését követően az önkormányzat ve-
zetése idén is meghirdeti a Civil Működési Pályáza-
tot a kerületben működő civil szervezetek támoga-
tására. A pályázati keretösszeg 20 millió forint, az 
elnyerhető támogatás maximális összege 500 ezer 
forint. A pályázat célja továbbra is a civil szerve-
zetek működéséhez és létesítő okiratukban lefekte-
tett alaptevékenységükhöz való hozzájárulás, mind 
eszköz és infrastruktúra, mind pedig humánerőfor-
rás tekintetében. 

Tanácsadó Pont fogyatékkal élőknek
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérte Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatát, mint az Óbudai 
Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
fenntartóját, hogy vegyen részt „A fogyatékos sze-
mélyek számára nyújtott szakmai közszolgáltatá-
sok hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” 
című VEKOP projektben. A programban az Óbudai 
Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
Váradi utcai telephelyén Fogyatékos Tanácsadó 
Pont jön létre, amely segíti majd a kerületi és kör-
nyékbeli fogyatékkal élő emberek, hozzátartozóik 
és a velük foglalkozó szakemberek tájékoztatását.

Óvodai műfüves pályára neveznek
Az önkormányzat elindul az Ovi-Sport Közhasz-
nú Alapítvány által meghirdetett Nemzeti Ovi-Sport 
Programjához kapcsolódó pályázaton. Tekintettel 
arra, hogy a Bárczi Géza utcai Óbudai Mesevilág 
Óvoda nem rendelkezik saját tornaszobával, de a 
pályázat révén műfüves-multifunkciós kispályája 
létesülhetne az intézmény területén, a képviselők 
megszavazták ennek támogatását. A szabadtéri 
pálya így kiváló lehetőséget biztosít majd tavasztól 
őszig a gyerekek mozgásigényének kielégítésére.

A Flórián tér 18075/13. 
hrsz. számú terüle-

te kivételével a 4. díjtéte-
lű területek 3. díjtételű te-
rületté, az 5. díjtételűek 
4. díjtételű területté let-
tek átsorolva. A Bojtár ut-

ca - Huszti út - Kazal utca 
- Szentendrei út - Záhony 
utca - Sujtás utca - Gáz-
gyári lakótelep III. cso-
port - Gázgyár utca - Áng-
el Sanz Briz út - Duna fo-
lyam - Bogdáni út - Héví-

zi út - Vörösvári út - Bécsi 
út által határolt területen 
új, 5. díjtételű, időtartam 
korlátozás nélküli fizető 
várakozási övezet lett. 

A korábban a kaszásdű-
lői HÉV-megállónál kiépí-
tett P+R parkoló nem része 
a várakozási övezetnek. 

A gyermekszállítási és 
kedvezményes alkalma-
zotti kedvezmény a mó-
dosítás szerint már a Ma-
imonidész Zsidó Gim-
názium vonatkozásában 
a Tímár utca (9-17)/(10-
26), illetve a Pacsirtame-
ző utca (1-43)/(16-44) 
szám előtti közterületek-
re is kiterjed.

Változott a járművel várakozás rendje

Módosított lakásrendelet
Az önkormányzat tulajdo-
nában álló lakások elővá-
sárlási jog alapján törté-
nő értékesítésének felté-
teleit is módosították. Az 
egyösszegű fizetési ked-
vezmény mértékét a hatá-
rozatlan idejű bérleti jogvi-
szonnyal rendelkező bér-
lők esetében 15 százalék-
ban, míg a határozott idejű 
bérleti jogviszonnyal ren-
delkező bérlők esetében 
10 százalékban határoz-
ták meg. Az így értékesítésre kerülő lakások elidegenítésekor az önkormányzat, 
mint jogosult javára 3 éves visszavásárlási jogot és annak biztosítására szolgáló 
elidegenítési és terhelési tilalmat kötnek ki az adásvételi szerződésekben.

A képviselők megsza-
vazták a Főváro-

si Önkormányzat által 
kiírt TÉR_KÖZ pályá-
zaton elnyert 449 mil-
lió forint összegű támo-
gatásból megújuló Hold-
udvar park rehabilitáci-
ójához szükséges önerő 
biztosítását. A park fej-

lesztése során az Ágos-
ton utca és Bécsi út által 
határolt közterület kor-
szerűsítése valósul meg: 
a park új funkciókkal 
bővül, továbbá a teljes 
zöldfelület és infrastruk-
túra is megújul. A terve-
zés a helyi közösség be-
vonásával, közösségi ter-

vezés formájában történt, 
így a jövőbeli kialakítás 
a helyiek igényeit fogja 
tükrözni. Lesz szökőkút 
színpaddal és a pihenést 
szolgáló ülőfelületekkel, 
játszótér és csúszdapark 
pingpongasztallal, egy 
kültéri fitneszpark, vala-
mint egy futókör is.

Önrész a Holdudvar megújulásához

Fotók: Antal István
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Megvan az Árpád Gimnázium
tornatermének építtetője

Az Árpád Gimnázium új tornatermének kialakítá-
sára együttműködési megállapodást kötött a III. ke-
rületi tankerület, a III. kerületi önkormányzat és a 
Nemzeti Sportközpontok (NSK), miután a kormány 
az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai 
és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségleté-
nek biztosításáról szóló határozatával bruttó 157 
millió forintos forrást különített el megépítésére. A 
beruházó és építtető az NSK lesz.

Új igazgató a rendelőknél
Az önkormányzat tavaly 
decemberben írt ki pá-
lyázatot a Szent Margit 
Rendelőintézet Nonpro-
fit Kft. ügyvezetői poszt-
jára. A pályázat lezárul-
ta és értékelése után az 
egészségügyi, szociá-
lis és lakásgazdálkodá-
si bizottság javaslatára a 
képviselő-testület dr. Bu-
dai Andrást, a XV. kerü-
leti önkormányzat egész-
ségügyi intézményének korábbi igazgatóját, a cse-
peli Weiss Manfréd Kórház korábbi főigazgatóját, 
az Országos Tisztiorvosi Hivatal osztályvezetőjét 
bízta meg 5 éves határozott időtartamra a nonprofit 
kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával.

Utcanévvel állítanának emléket 
a Zichy családnak

Lakossági kérésre javasolja képviselő-testület a 
Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszte-
ni azt a kezdeményezést, hogy a III. kerületi önkor-
mányzat tulajdonában álló, 17926 hrsz.-ú kivett és 
jelenleg névtelen közterület és a természetes folya-
tásaként újonnan kialakított Bp., III. kerület l7824ll2 
hrsz.-ú közterülete ismét felvehesse a Zichy ut-
ca nevet. Az 1976-os területrendezés miatt meg-
szüntetett elnevezés újbóli visszaállításával a kerü-
let emléket állíthatna Óbuda történelmében is nagy 
szerepet játszó Zichy családnak.

Emlékművet emelnének 
Árpád fejedelemnek

A Fővárosi Közgyűlés még tavaly döntött arról, 
hogy Árpád fejedelemnek emlékművet állít. Az em-
lékmű helyszínéül az Árpád Gimnázium előtti zöld-
területet, a Katinyi mártírok parkját választották. Az 
Árpád fejedelem emlékmű pályázati felhívás elindí-
tása érdekében az önkormányzat előzetes elvi hoz-
zájárulást kérték, amelyet megszavazott a testület.

A települési önkor-
mányzatok törvény-

ben meghatározott kötele-
zettsége a helyi gyermek 
és felnőtt háziorvosi, va-
lamint fogorvosi körzetek 
meghatározása, valamint 
ezek aktualizálása. A la-
kosság számának alaku-
lása, az ellátást végző or-
vosok esetleges személyi 
változása, valamint a fel-

merülő egyéb igények mi-
att évente felülvizsgálják 
az ellátási körzeteket. Az 
önkormányzat törvényi 
kötelezettségének megfe-
lelően az idei évben is fe-
lülvizsgálta a háziorvosi 
és fogorvosi ellátási kör-
zeteket, és a szükséges 
változtatásokat a vonatko-
zó önkormányzati rende-
letben átvezette. 

Idén a változások a Fa-
nyarka utcát, a Bécsi út 
291-végig a páratlan ház-
számok lakóit érinti, va-
lamint megtörtént a Gő-
tés köz, mint újonnan ne-
vesített közterület házi- 
illetve fogorvosi körze-
tekbe sorolása, továbbá 
a praxisadásvételek miatt 
bekövetkezett személyi 
változások átvezetése is.

Felülvizsgált orvosi ellátási körzetek

Felújítási pályázat 
társasházaknak, lakásszövetkezeteknek

Az önkormányzata társasház felújítási pályázatot hirdet a kerületben lévő tár-
sasházak és lakásszövetkezetek részére. Az idei költségvetésről szóló önkor-
mányzati rendeletben az erre a célra jóváhagyott keretösszeg 72 millió forint, 
amelyből általános felújítás esetén a társasházak vissza nem térítendő támo-
gatására 21 millió forint, kamatmentes kölcsönre 49 millió forint, míg életveszély 
elhárításra 2 millió forint lett elkülönítve. A pályázaton elnyerhető legmagasabb 
összeget – 2 millió forintot – a korábbi évek gyakorlata alapján határozták meg.

Két, a Guckler Károly Prog-
ramban is szereplő pályázat 
kiírásáról döntött a képvise-
lő-testület. 

A z első az „A kör-
nyezettudatos ne-

velésért!” című pályázat, 
mely a kerületben műkö-
dő oktatási-nevelési in-
tézményeknek ad lehe-
tőséget, hogy támogatás-
ban részesüljenek a kör-
nyezettudatosságot elő-
segítő tevékenységekre, 
így kirándulások szerve-
zésére nemzeti parkokba, 
állatkertekbe, vadaspar-
kokba, természetvédel-
mi területekre, valamint 
környezetvédelmi okta-
tással kapcsolatos tevé-
kenységekre, vagy isko-
lakert létrehozására. Az 
elnyerhető legmagasabb 

összeg intézményenként 
200 ezer forint. 

A másik ilyen a civil 
szervezeteknek szóló „Fo-
gadj örökbe egy zöldterü-
letet” elnevezésű pályázat, 
amelynek célja a kerületi 
szervezetekhez kötődő lo-
kálpatrióta óbudaiak bevo-
nása a közterületek szépíté-
sébe. A pályázaton elnyer-
hető támogatás maximá-
lis összege ugyancsak 200 
ezer forint forint. Az ösz-
szeg kizárólag a civil szer-
vezet működési területén, 
közterületen fekvő zöldfe-
lületek rendbetételére, ki-

alakítására és megtisztítá-
sára, ezen belül növényül-
tetésre, növénygondozásra, 
komposztálásra, talajjaví-
tásra (indokolt esetben ta-
lajcserére), parképítési fel-
adatok elvégzésére, vala-
mint a rendbetett terület fo-
lyamatos gondozására, ta-
karítására fordítható.

Pályázatok a környezettudatosság elősegítéséért

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma 
március 24-én, szom-
baton je le nik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is ol-
vashatók a www.obuda.hu 
honlapon.

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: hét-
főn 7-től 17; kedden 8-tól 17; szerdán 8-tól 20; csü-
törtökön  8-tól 18; pénteken 8-tól 14 óráig. 

Fotók: Antal István
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Fórum az éghajlatváltozás megfékezésére
A testület úgy határozott, hogy a Fővárosi Önkormányzat meghí-
vására tagként részt vesz a Budapesti Éghajlat-változási Platform-
ban, és együttműködik Budapest Főváros Önkormányzatával, mint 
a szervezet szakmai vezetőjével. A platform feladata a fővárosi 
döntéshozók és a közvélemény klímaváltozással kapcsolatos is-
mereteinek bővítése, az e témakörhöz köthető tevékenységek fővá-
rosi szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos szak-
mai kommunikáció feltételeinek biztosítása, kereteinek hatékony 
meghatározása. A szakmai fórum felállításának hosszú távú célja, 
hogy létrehozza azt az együttműködési hálózatot, mely képes kellő 
figyelmet generálni és erőforrást biztosítani az éghajlatváltozáshoz 
történő alkalmazkodás és legfőképp a kiváltó okok megfékezésére 
irányuló intézkedések sikeres megvalósítására.

Több együttműködési megállapodás 
megkötését, illetve meghosszabbítá-
sát is támogatták a városatyák. 

A Multi Szabadidő Diák 
Környezetvédő és Vízi-

sport Egyesület vállalja többek 
közt a kerületi iskolák tanulói-
ból toborzott diákok biztonsá-
gos és eredményes evezésre ok-
tatását, a vízi életmódhoz szok-
tatását, hozzásegíti a kerület if-
júságát, hogy szabadidejüket a 
Dunán, jó levegőn, harmonikus 
mozgással tölthessék el. 

Meghosszabbítja az önkor-
mányzat a megállapodását a Kül-

ker Evezős Klub Óbuda Egyesü-
lettel is, amely ugyancsak a vízi 
sportok oktatását tűzte zászlajára. 
A klub célja minden korosztályt 
tagjának biztosítani a sportolási le-
hetőséget, ezen túlmenően a klub-
ban folyó vízi sportélet folyama-
tosságát megőrizni. Szintén foly-
tatódhat az együtt működés a Dia-
mond Sportegyesület és Harcmű-
vészeti Iskolával, amely 1991-ben 
alakult. Célja a rendszeres sporto-
lás, versenyzés biztosítása, közér-
dekű oktatási tevékenységével a 

környezet formálása, a társadal-
mi öntevékenység és a közösségi 
élet kibontakoztatása. Tevékeny-

ségük során évente több száz ke-
rületi gyermeket és fiatalt vonnak 
be a mindennapi testmozgásba.

Együttműködés sportegyesületekkel

A tavalyi évre elfogadott környezet-
védelmi cselekvési terv a múlt év-
ben kibővült az önkormányzat által 
indított Guckler Károly Programmal. 

A projektekben szereplő cél-
kitűzések megvalósításá-

ról szóló beszámoló most került 
a testület elé. Az elmúlt évre vo-
natkozó összefoglalóban szere-
pel minden olyan intézkedés, 
amely a levegőtisztaság-véde-
lemmel, a felszíni és felszín 
alatti vizek védelmével, a kör-
nyezet-egészségüggyel, a kör-
nyezetminőséggel, a hulladék-
gazdálkodással és a környezet-
tudatosság növelésével, a társa-

dalmi részvétellel kapcsolato-
san elvégeztek az önkormány-
zat szervezetei. 

A beszámoló részletesen kitér 
arra, milyen fejlesztések és in-
tézkedések valósultak meg a ke-
rékpáros közlekedésben, a ve-
zetékhálózat javításában, a fa-
állomány ápolásának és bőví-
tésének tekintetében. Az össze-
foglaló említi továbbá az autó-
forgalom generálta közlekedé-
si zaj csökkentését, a szelektív 
hulladékgyűjtés népszerűsítését 
és az illegális szemétlerakás el-
leni fellépést, valamint a kerüle-
ti lakosoknak és diákoknak kiírt 
pályázatokat is.

Hamarosan újra megnyitja kapuit a 
szezonálisan működő Berguson 
Óbudai Kerékpárkölcsönző; a kép-
viselők döntöttek az együttműkö-
dés meghosszabbításáról. 

A Laktanya utcai kölcsönző 
szolgáltatásaival hozzájárul 

a kerület lakosok mozgásigényé-
nek minél szélesebb körű kielé-
gítéséhez, a hétköznapi munká-

ba járáshoz, a hétvégi szabadidős 
kerékpározáshoz és az egészsé-
ges életmód elősegítéséhez. A 
megállapodás értelmében a III. 
kerületi lakosoknak hétköznap 
200 forint/nap, hétvégén 200 fo-
rint/óra díj ellenében, a nem ke-
rületi lakosoknak hétköznap és 
hétvégén egységesen 200 forint/
óra ellenérték fejében nyújtja 
szolgáltatásait.

Guckler Program 
a környezet védelméért

Nemsokára nyit a kerékpárkölcsönző

Fotók: Antal István

Pályázat zöldterület örökbefogadására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hir-
det „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” címmel.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – a kerület Kör-
nyezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfelület örökbefo-
gadására lehetőséget adó pályázatot hirdet a kerületben 
működő civil szervezetek részére. Támogatható tevé-
kenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizáró-
lag a civil szervezet működési területén, közterületen fek-
vő zöldfelületek rendbetételére, kialakítására és megtisz-
títására, ezen belül növényültetésre, növénygondozás-
ra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talaj-
cserére), parképítési feladatok elvégzésére, valamint a 
rendbetett terület folyamatos gondozására, takarítására 
fordítható. Az elnyerhető támogatás maximális összege 
200.000 forint.
A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely 
lehet az elvégzendő munka értéke is. 
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthető a www.
obuda.hu internetes oldalon, vagy beszerezhető a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (1033 
Budapest, Fő tér 4.). 
A pályázatról további információt nyújt: Csikósné Mányi 
Júlia civil referens a 437-8645-ös telefonszámon, vagy a 
csikosnemj@obuda.hu e-mail címen. A beadás határide-
je: 2018. március 29. (csütörtök) 12 óra.
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A Katinyi emlékparkban tartot-
tak koszorúzással egybekötött 
megemlékezést a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapja 
alkalmából február 23-án.

Az Országgyűlés 2000- 
ben nyilvánította 

február 25-ét a kommu-
nista diktatúrák áldo-
zatainak emléknapjává. 
1947-ben, ezen a napon 
tartóztatták le a szov-
jet hatóságok Kovács Bé-
lát, a Független Kisgazda-
párt főtitkárát a kommu-
nistákkal szembeni kiál-
lása miatt A letartóztatás 
után a Szovjetunióba hur-
colták, ahol nyolc évet töl-
tött fogságban, először a 
Gulagon, majd az Állam-
biztonsági Minisztérium 
moszkvai központi bör-
tönében. Az FKGP elnö-
kével való leszámolás volt 
az első lépés azon az úton, 
amelynek során a kom-
munista párt módszere-
sen kiiktatta az diktatúra 
kiépítése ellen fellepőket.

A kutatók körülbe-
lül 100 millióra teszik a 
kommunizmus áldozata-
inak számát az egész vi-
lágon. Kelet-Közép-Eu-
rópában az éhínségben, 
kényszermunkatáborban 
vagy kivégzés által el-
hunyt áldozatok száma el-
éri az egymilliót. A kom-
munista önkény áldozatai 
közé tartoznak a börtön-
be zártak, a megbélyeg-

zettek, és akiket csoport- 
vagy vallási hovatartozá-
sa miatt üldöztek.

- A jövendő nemzedé-
kek előtt kötelességünk 
feljegyezni a XX. szá-
zad bűneit, és biztosíta-
ni, hogy azok soha ne is-
métlődhessenek meg – 
mondta az eseményen 
Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, or-
szággyűlési képviselő.

Szavainak igazsága, 
időszerűsége és üzenete 
nem kérdőjelezhető meg 
ma sem. - Azzal, hogy 
nem engedjük feledni a 
kommunizmus áldozata-
it, nemcsak nemet mon-
dunk erre az embertelen 
rendszerre, hanem kiál-
lunk az ártatlan áldoza-
tok mellett. A megemlé-

kezéssel erkölcsi elégté-
telt adunk számukra, tud-
va, hogy ezzel teszünk 
azért is, hogy ez az ideo-
lógia soha többet ne nyer-
hessen teret hazánkban – 
folytatta Varga Mihály.

- Magyarország 2010 
óta új útra lépett – szögez-
te le a miniszter. -  A sta-
bil gazdaságra alapozva, 
a keresztény és nemzeti 
hagyományai szerint élő 
büszke ország lett. Mert 
Magyarország ma már 
egy egészen másik törté-
netet ír, mint 2010-ben, 
amikor átvettük a kor-
mányzást. Ez a történet a 
fiatalok boldogulásáról, 
az idősebbek megbecsü-
léséről, a családok meg-
erősítéséről, a munkavál-
lalók segítéséről és gaz-

daságunk sikereiről szól. 
Mert volt bátorságunk an-
nak idején – 2010-ben – új 
fejezeteket nyitni, amikor 

azt mondtuk, hogy min-
den tekintetben a magyar 
emberek érdeke az első.

Beszéde végén kiemel-
te: - Méltó módon emlé-
kezni azok a közösségek 
tudnak, amelyek tagjai 
hittel, munkával, tiszte-
lettel és az összetartozás 
mély érzésével élnek. Ér-
tékeik szerint építik a mát 
és értékeik szerint for-
málják a jövőt. Hisznek, 
bíznak és cselekednek.

A megemlékező sza-
vak után Oberfrank Pál, 
Jászai Mari-díjas szín-
művész szavalta el Lé-
nárd Ödönnek, a kom-
munista hatalommal való 
szembenállása miatt há-
rom koncepciós perben 
is elítélt piarista szerze-
tesnek a költeményét. 

A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek

• Az előadást követően elsőként a nemzetgazdasági mi-
niszter helyezte el az emlékezés koszorúját, majd Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata nevében Bús Balázs 
polgármester rótta le kegyeletét. Ezt követően Menczer 
Erzsébet, a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok 
és Kényszermunkások Szervezetének (SZORAKÉSZ) 
elnöke, Szabó Tímea (Párbeszéd Magyarországért) or-
szággyűlési képviselő, Kiss László (MSZP) országgyű-
lési képviselő, majd a helyi pártok, szervezetek képvise-
lői és a résztvevő óbudai polgárok is koszorúkkal, virá-
gokkal tisztelegtek az áldozatok emléke előtt.

Hamvas emléktúra
Az Összefogás Óbudáért Egyesület Hamvas Béla 
emléktúrát szervez március 24-én az író, szellem-
történész születésének 121. évfordulója alkalmából.
Útvonal: Szentendre HÉV-megálló, Sztaravodai úti 
köztemetőben Hamvas Béla sírjának meglátogatá-
sa, Hamvas Béla háza a Kőhegy alatt a Bubánban, 
Czibulka János menedékház, Petőfi emlékmű, Já-
nos forrás, Pomáz HÉV-megálló. Időpont: március 
24. (szombat). Távolság: kb. 15 kilométer. Szint-
emelkedés: kb. 240 méter. Túra nehézségi foka: kö-
zepesen nehéz. Találkozó: 8.45 órakor, Szentend-
re, HÉV-megálló, a jegyautomatáknál. Visszaút: 
Pomázról HÉV-vel a délutáni órákban. Túravezető: 
Csikósné Mányi Júlia (+36-30-200-3115). A túrára 
a fenti telefonszámon, vagy az info@osszefogas-
obudaert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.

A II. világháború idején elhurcolt áldozatok emlékére rendeztek koszorúzással egybekö-
tött megemlékezést az egykori óbudai téglagyár helyén található emlékkőnél 

Fotók: Antal István
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E llenzéki, méghozzá 
az MSZP egyik kép-

viselőjének támogató sza-
vazatával fogadta el a Fő-
városi Közgyűlés Buda-
pest idei költségvetését, 

amelynek 376,8 milliárd 
forint a főösszege, és 75 
milliárdos fejlesztési hi-
telt tartalmaz – mond-
ta szokásos sajtótájékoz-
tatóján, a Budapestinfón 

Tarlós István főpolgár-
mester február 23-án.

Úgy fogalmazott: - Bár 
elkezdődött a választá-

si kampány, Budapes-
ten most kegyelmi idő-
szak van. Van költség-
vetésünk, folyik a 3-as 
metró felújítása, nevet-
ségbe fulladóan elbu-
kott az MSZP népsza-
vazási kezdeményezése, 
az árvízvédelemnél dol-
gozik a tudóscsoport, a 
Csillaghegyi-öblözet ár-
vízvédelmi védművé-
nek négy eleméből há-
rom gyakorlatilag a ki-
vitelezés stádiumába lé-
pett, folynak a BKV jár-
műcseréi, zajlik a Mar-
gitsziget és az állatkert 
projektje – sorolta a fő-
polgármester a teljesség 
igénye nélkül.

Ellenzéki támogatást is kapott az idei költségvetés

Folytatódnak a nagyberuházások
Megnyugtatónak nevezte a főpolgármester, hogy egy MSZP-
s képviselő is igennel szavazott a közgyűlésben az idei költ-
ségvetés elfogadásánál. A 376,8 milliárd főösszegű büdzsé-
ben 75 milliárdos fejlesztési hitel szerepel, amelyből egye-
bek mellett a metró járműcseréjét és az útfelújításokat fede-
zik. A 3-as metró akadálymentesítéséről tovább folynak az 
egyeztetések. A Margitszigeten épülhet teniszcsarnok, de 
csak a főváros előzetes egyetértésével, a természetvédelmi 
és árvízvédelmi szempontok figyelembevételével.

Hírösszefoglaló: Óbudát is 
érintő, fontos pályázati for-
rásokról és támogatásról is 
döntött február 21-én a Fő-
városi Közgyűlés.

• A képviselők egyhan-
gúlag döntöttek a Főváro-
si Közgyűlés ülésén a Vi-
rág Benedek utca, a Csat-
árka utca és a Szélvész ut-
ca találkozásánál találha-
tó közterület Fehérorosz-
ország fővárosáról való 
elnevezéséről. Az előter-
jesztésében az áll, hogy 
a javaslat 2016 novem-
berében, a Budapest és 
Minszk közötti együtt-
működési megállapodás 
tárgyalásakor merült fel, 
a helyszín kiválasztása-
kor pedig figyelembe vet-
ték a fehérorosz nagykö-
vet javaslatát.

• Az Ágoston utca-Bé-
csi út által körülhatárolt 
területre tervezett Hold-
udvar park revitalizáció-
ja projekt zöld utat ka-
pott, miután a fővárosi tes-
tület elfogadta a Támoga-
tói Szerződés megkötését 
a III. kerületi önkormány-

zattal. Ismeretes, a projekt 
449 millió forintos támo-
gatást nyert a Fővárosi Ön-
kormányzat TÉR_KÖZ 
pályázatán. Az előzetes 
ütemterv alapján a kivite-
lezés idén elkezdődik.

• A III. kerület a Szent-
lélek tér 6. szám alatti in-
gatlan (az Új Sípos étte-

rem és az Óbudai Gimná-
zium közötti épület) hom-
lokzatának és tete jének 
felújításához kért támo-
gatást a Fővárosi Önkor-
mányzat „Építészeti Örök-
ségvédelmi Támogatás 
2017” alapjától. Az igé-
nyelt 14 millió forintból 
csak 3 millió forintot ítélt 

meg erre a célra a főváros 
közgyűlése, így a rekonst-
rukció megvalósításához 
jelentős önerőre lesz szük-
sége Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának.

• Támogatásáról biztosí-
totta a közgyűlési többség 
a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium által koordinált, 
VEKOP pályázatán nyer-
tes projekteket, melyek a 
leromlott településrésze-
ken élő lakosság életkö-
rülményeinek javítását, 
társadalmi és fizikai re-
habilitációját célozzák 
Budapesten. A „Szociális 
városrehabilitáció megva-
lósítása Békásmegyeren” 
című fejlesztési tervének 
megvalósításához a III. ke-
rület közel 709 millió forint 
uniós forrásra számít.

Fővárosi pályázatok, támogatások

Kiállítás az 50 éves BKV tárgyi emlékeiből
50 éve, 1968. január 1-jén alakult meg a BKV. Az-
óta a fővárosi közlekedés rendkívül eseménydús fél 
évszázadot tudhat maga mögött, amelynek tárgyi 
emlékeiből nyílt kiállítás a BKV Deák téri Földalat-
ti Vasúti Múzeumában. A társaság fél évszázados 
jubileumára rendezvénysorozattal emlékeznek. Az 
egész éven át tartó programok fővédnöke Tarlós 
István főpolgármester.

Fotó: Antal István

Fotó: Assay Péter

Fotó: Assay Péter
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Menczer Erzsébet, az Óbu-
dai Cívis Klub Egyesület el-
nöke által kezdeményezett 
és szervezett civil kampány 
segítségével vásárolhatott 
vadonatúj urológiai vizsgá-
lóeszközt, úgynevezett cisz-
toszkóp berendezést a 
Szent Margit Rendelőinté-
zet. A modern, a mai kor kö-
vetelményeinek megfelelő 
diagnosztikai berendezés 
hozzájárul a III. kerületi la-
kosok és betegek magas 
színvonalú és biztonságos 
ellátásához.

Az urológiai szak-
rendelésen használt 

cisztoszkóp rendkívül 
fontos szerepet tölt be a 

húgyúti szervek gyulla-
dásos és daganatos be-
tegségeinek időben törté-
nő felismerésében, férfi-
ak és nők esetében egya-
ránt, ezért nagyszámban 
történik ilyen vizsgálat 
a Szent Margit Rendelő-
intézetben. Emellett az 
eszközt szűrővizsgála-
tokra is igénybe veszik 
a szakemberek, többek 
között az Egészségkörút 
Óbudán rendezvényso-
rozat szűrőnapjain is.

A nagyszámú vizs-
gálat nyomán az ed-
dig használt berende-
zés cseréje elengedhe-
tetlenné vált, így a leg-
jobbkor jött a Menczer 
Erzsébet által kezdemé-
nyezett adománygyűj-
tő kampány. Az Óbu-
dai Kulturális Központ-
ban 2017 végén megtar-
tott koncert bevételének 
és a mostani kampány-

hoz csatlakozó Óbudai 
Autójavító Kft., és a Du-
na Autó Zrt. támogatásá-
nak köszönhetően több 
mint 2 millió forint ér-
tékű fejlesztést valósít-
hatott meg a szakrende-
lő, vadonatúj, korsze-

rű cisztoszkóp eszközök 
beszerzésével. 

Az új eszközöket – 
Farkas Anna ügyvezető 
igazgató és Bódy Gábor 
főorvos jelenlétében – az 
Egészségkörút Óbudán 
programsorozat 2018. 

évi első rendezvényén, 
február 24-én a Szent 
Margit Rendelőintézet 
Vörösvári úti szakrende-
lőjében adta át az egye-
sület elnöke az urológiai 
szakrendelésen dolgozó 
szakembereknek.

Civil adomány a Szent Margit Rendelőintézetnek 

Diagnosztikai eszköz a színvonalas ellátásért

Klubnap 
látássérülteknek
A III. kerületi látássérül-
tek Lámpás Klubja már-
cius 23-án 10 órakor 
tartja következő klub-
napját Békásmegye-
ren a Közösségi ház-
ban (Csobánka tér 5.). 
Ez alkalommal a Buda-
környéki Látássérültek 
Közhasznú Egyesülete 
támogatásával működő 
Szemléletmód Rehabi-
litációs Központ mun-
katársai tartanak elő-
adást. Részletesen be-
szélnek arról, milyen 
szolgáltatási formák 
keretében tudnak térí-
tésmentesen segítsé-
get nyújtani a látássé-
rült embereknek. Min-
den érdeklődőt várnak 
a szervezők. 

Cukorbetegek 
klubja

Az Óbudai Cukorbete-
gek Klubja március 13-
án 15.30 órától tartja 
soron következő klub-
napját. A cukorbetegek 
inzulinkezeléséről tart 
előadást dr. Halászla-
ki Csaba endokrinoló-
gus. Ezt követően vér-
cukor- és vérnyomás-
mérés lesz. (Helyszín: 
Szent Margit Kórház, 
Bécsi út 132.)

Fotó: Zumpf András
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Óbuda-Békásmegyer Idő-
sek Tanácsának idei első 
ülését február 22-én tartot-
ták, melyet Bús Balázs pol-
gármester, a tanács elnöké-
nek meghívására hívtak ösz-
sze a polgármesteri hivatal 
tanácstermében. 

A polgármester el-
mondta, hogy pél-

daértékű az az együttmű-
ködés, ami az évek során 
kialakult Óbuda-Békás-
megyeren az idősek, az 
önkormányzat és a kor-
mány között. Óbuda jel-
mondata, a „Közösséget 
építünk” valósul meg az 
együttműködésben. A si-
kereket mutatja, hogy to-
vábbi idősklubok létreho-
zására is nagy igény mu-
tatkozik, melynek a le-

hetőségekhez mérten 
igyekszik eleget tenni az 
önkormányzat. 

Évek óta folyamato-
sak a fejlesztések a ke-
rületi nyugdíjasházakban 
is, 2017-ben kormány-
zati támogatásnak kö-
szönhetően megújult a 
Derűs Alkony gondozó-
ház, azonban a fejleszté-
sek nem értek véget, a jö-
vőbeni kormányzati for-
rásokat is igénybe véve 
szükség van a többi in-
tézmény felújítására is. 

A megnyitó után a ta-
nács tagjai az ülés ele-
jén egyhangúlag elfogad-

ták az idei évre vonatko-
zó munkatervet, melynek 
főbb pontjai az októberben 
esedékes Idősek Világnapi 
rendezvényén való részvé-
tel és a novemberi kulturá-
lis, tájékoztató programok 
szervezése voltak.

Az ülésen részt vevő-
ket Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képviselő 

köszöntötte. A pénzügyi 
és gazdasági feladatok el-
látása mellett a minisz-
ter tagja a kormány mel-
lett működő Idősügyi Ta-
nácsnak, és szívesen vesz 
részt az önkormányzat ál-
tal a kerületben élő idő-
seknek szervezett rendez-
vényeken. A mostani lá-
togatás célja is az volt, 
hogy megismerje terü-

leti önkormányzati szin-
ten, hogyan működik egy 
hasonló jellegű testület. 
Beszédében köszönetet 
mondott az önkormány-
zat munkájáért, amely 
sokat tesz az idősebb kor-
osztályt veszélyeztető el-
magányosodás ellen. A 
kerületi idősklubok és a 
folyamatos kezdeménye-
zések és rendezvények is 
azt a célt szolgálják, hogy 
„minél több alkalommal 
lehessen a kerületben élő 
időseket segíteni, és hogy 
senki se maradjon az út 
szélén egyedül.”

Dr. Jászberényi József, 
a Zsigmond Király Egye-
tem oktatója előadásában 
reflektált a miniszter által 
elmondottakra és kiemel-
te, hogy az elmagányoso-
dás felerősítheti a továb-
bi veszélyek, így a füg-
gőségek kialakulását is. 
Magyarországon 3,8 mil-
lió 50 év feletti emberből 
körülbelül 1 millió él tar-
tósan egyedül, az inger-
szegény környezet miatt 
olyan modern problémák 
is felmerülhetnek, mint a 
sorozat- vagy a számító-
gép-függőség. A legújabb 
orvostudományi kutatá-
sok az efféle betegségek 
kialakulásban már veszé-
lyeztetett korosztályként 
állapítják meg az időse-
ket. Az oktató szerint a 
betegség leküzdésében 
segítséget nyújthat a ta-
nulás, hiszen „a függő-
ségi helyzetekből a tanu-
lás, a tanulás élménye, a 
tanulás közössége ki tud 
minket ragadni.”

Ülésezett az Idősek Tanácsa

Veszélyeket rejt az elmagányosodás

• Magyarországon az elsők között 2009-ben Bús Ba-
lázs polgármester támogatásával Óbudán, a Zsig-
mond Király Egyetemen kezdődtek el az idősebbek 
számára szervezett képzések és tanfolyamok. Mára 
egész Közép-Európában a Zsigmond Király Egyete-
men található a legnagyobb seniorképzés. 35 hely-
színen több, mint 5000-en tanulnak az 50 fölötti kor-
osztályból az egyetem által indított kurzusokon.

Fotó: Zumpf András



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

Óbudai sziréna
Több mint 20 kerékpárt lopott

Vádemelést javasolnak az óbudai rendőrök az el-
len a férfi ellen, aki több mint húsz kerékpárt lopott 
el egy III. kerületi lakótelepről. A rendőrségre tavaly 
június 2-án érkezett bejelentés, hogy egy békásme-
gyeri társasház lezárt folyosójáról elloptak egy bi-
ciklit. A ház kamerafelvételei alapján a nyomozók 
azonosították az elkövetőt, akit rá pár napra, júni-
us 14-én Óbudán, az Amfiteátrum utcában elfogtak 
a járőrök. Az 54 éves budapesti F. Jánosnál ruhá-
zata átvizsgálásakor a rendőrök egy csavarhúzót, 
huszonegy kulcscsomón összesen százhatvanegy 
kulcsot találtak. Az ügyben indult nyomozás során 
a rendőrök megállapították, hogy a férfi elfogását 
megelőző három évben óbudai társasházak folyo-
sóiról több mint húsz kerékpárt lopott el. A férfi el-
len a III. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a lo-
pás miatt indított nyomozást a napokban befejez-
ték, a vádemelési javaslatot megküldték az illeté-
kes ügyészségnek.

Irodaházi tűz
Egy Huszti úti ötszintes irodaház földszintjén tűz 
ütött ki február utolsó péntekén. A dolgozók rövid 
időn belül elhagyták az épületet. A tűzoltók a hely-
színre érkezésük után nem sokkal megfékezték a 
lángokat. Az épület kiszellőztetése után visszatér-
hettek az emberek munkahelyükre. Senki nem sé-
rült meg. 

Parkolóban és mélygarázsban 
autókat tört fel 

Vádemelési javaslattal zárták le az óbudai rend-
őrök annak a férfinak az ügyét, aki több autót fel-
tört Budapest két kerületében. A 39 éves budapesti 
D. Antal tavaly október 26. és november 22. között 
egy óbudai bevásárlóközpont és egy zuglói áruház 
parkolójában, illetve mélygarázsában az ott parkoló 
autók ablakát betörve céges papírokat, laptopokat 
és műszaki cikkeket lopott el. Az ügyben nyomozás 
indult, melynek során a rendőrök a kamerafelvéte-
lek alapján azonosították az elkövetőt. A férfi ellen 
a III. kerületi Rendőrkapitányság múlt év november 
24-én elfogatóparancsot adott ki. D. Antalt az óbu-
dai járőrök november 29-én Angyalföldön fogták el. 
A lopás miatt indított ügyet a nyomozók a napok-
ban befejezték, az ügyiratot vádemelési javaslattal 
megküldték az illetékes ügyészségnek.

Tagokat toboroz a polgárőrség 
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, Óbuda-Bé-
kásmegyer közrendjéért és közbiztonságáért térí-
tés nélkül tenni akaró felnőtt  lakosok jelentkezését 
várja tagjai sorába a Budapest III. kerületi Polgár-
őr Egyesület. Bővebb felvilágosítás a polgaror.obu-
da@gmail.com e-mail címen, vagy a 06(30)621-
6088-as telefonszámon.

A BRFK III. kerületi Rendőr-
kapitánysága február 28-án 
először adott otthont olyan 
bűnmegelőzési fórumnak, 
mely nem csak kerületi 
szakemberek, hanem Óbu-
da-Békásmegyer lakosai 
előtt is megnyitotta kapuit.

A résztvevőket Szik-
szó Sándor rend-

őr alezredes, kapitány-
ságvezető köszöntötte, 
és reményét fejezte ki: 
a rendhagyó fórum egy-
ben jó alkalom lesz arra, 
hogy a kapitányság pre-
venciós tevékenysége a 
lakosság széles körében 
is ismertté váljon. 

Ezt követően Trenká-
né Csom Henrietta rend-
őr alezredes bemutatta a 
rendőrkapitányság szer-
teágazó bűnmegelőzési 
programjait, melyek az 
óvodás kortól az általá-
nos iskolás, középisko-
lás korosztályon keresz-
tül egészen a nyugdíja-
sokig; a szülőktől a peda-
gógusig igen széles cél-
közönség számára elér-
hetők. Előadásában is-
mertette az Ovi-zsaru 
és az „Iskola Rendőre” 
programot. Bemutatta az 
Iskolai Bűnmegelőzé-
si Tanácsadó középisko-
lákban végzett munkáját, 
illetve a nyugdíjas kor-
osztálynak nyújtott aktív 
preventív előadásokat. 

A fórum résztvevői ké-
pet kaphattak a pedagó-
gusokat, illetve a kamasz 

gyerekek szüleit célzó 
előadásokról is, melyek 
olyan fontos és aktuális 
témákat dolgoznak fel, 
mint a drog-prevenció, 
az iskolai zaklatás, illet-
ve a családon belüli erő-
szak témaköre. 

Trenkáné Csom Hen-
rietta ismertette a rend-
őrség legújabb innovatív 
bűnmegelőzési „szabadu-
lós” játékát is. A „Mentsé-
tek meg Gordont!” izgal-

mas logikai feladványo-
kon keresztül, csapatépí-
tő jelleggel játszva tanít-
ja meg a fiatalokat arra, 
hogy mit tehetnek az in-
ternetes zaklatás ellen. 

Az esemény zárása-
ként a kapitányságveze-
tő a „trükkös lopások” 
elkerülése érdekében a 
csalók legújabb módsze-
reiről, a megelőzés lehe-
tőségeiről tájékoztatta a 
résztvevőket.              km

Bűnmegelőzési fórum

Jelentkezz tűzoltónak! a Fővárosi katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hir-
det beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztásba. Jelentkezéshez szükséges doku-
mentumok: önéletrajz; végzettséget igazoló bizonyítvány; oklevél; személyazonosító igazol-
vány; lakcímet igazoló hatósági igazolvány; adó-igazolvány; hatósági igazolvány (taj); vala-
mint az esetleges vezetői engedély másolata. Járandóságok: a beosztással járó illetmény és 
egyéb juttatások megállapítása a 2015. évi XLII. törvény alapján történik, melynek elemei: hosz-
szú távon kiszámítható életpálya; évi 200.000 forint összegű cafeteria juttatás; teljesítményjut-
tatás; egyenruházati ellátás. A beosztás betöltésének feltételei: magyar állampolgárság; cse-
lekvőképesség; büntetlen előélet; 18 és 55 év közötti életkor; állandó belföldi lakóhely; érett-
ségi; gépjárművezető esetén: „C” kategóriás jogosítvány; a beosztás ellátásához szükséges 
egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság, 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! Regisztrációs adatlap: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/regisztracio/19 

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Védő-
női Szolgálata második al-
kalommal szervezett jóté-
konysági vásárt, amely so-
rán a befolyt összeggel, ez 
alkalommal az Összefogás 
Óbudáért Egyesület rászo-
ruló gyermekek reggelizte-
tése programját támogatják. 

Az egyesület a vá-
rosrészben élők ér-

dekeit képviseli, külö-
nös tekintettel a szociá-
lisan hátrányos helyzetű 
emberekre, családokra. 
Ételt osztanak, kirándu-
lásokat, filmklubot szer-
veznek. Legfontosabb 
feladatuknak a rászoruló 
gyermekek reggelizteté-
sét tartják, melyre sajnos 
még mindig igen nagy 
igény mutatkozik. Taní-
tási napokon két kerületi 

helyszínen  (a Békásme-
gyeri Közösségi Házban 
és a Kaszásdűlői Kultu-
rális Központban – 3K) 
átlagosan 180 gyereknek 
biztosítanak reggelit és 
tízórai csomagot.

A Védőnői Szolgálat a 
március 3-án az Óbudai 
Kulturális Központban 
tartott ruhavásárával a 
fenti programot támogat-
ja. Jó állapotú, használt 
gyermekruhát, játéko-
kat, baba használati tár-
gyakat kínáltak adomány 
ellenében. A szervezők a 
megmaradt adományo-
kat az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ számá-
ra adják át.

Jótékonysági babaruha-börze

Számítástechnika időseknek
Április 10-én (kedden) kezdődik az „Ismerkedés 
a számítógéppel és az internettel. Idősebbek is el-
kezdhetik!” tanfolyam következő kurzusa. Érdek-
lődés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-
221-4938-as telefonszámon. Mindenkit vár a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhax-
ler” Egyesület. 

Öregdiák-találkozó az Árpádban
Tájékoztatják az érdeklődőket, hogy az idei találko-
zó (a felvételi vizsgák miatt) a szokásosnál egy hét-
tel később, március 13-án lesz. Az egykori osztá-
lyok diákjai, tanárai a szokásos módon egy-egy osz-
tályteremben találkozhatnak egymással, az aulában 
pedig megtekinthetik az árpádos hírességeket be-
mutató kiállítás-sorozat következő darabját, melynek 
témája az idén a humán tudományterület. Töb-
bek között neves nyelvészek, irodalomtudósok, ze-
netörténészek, jogászok, régészek, történészek, filo-
zófusok életpályáját mutatják be, akikre méltán lehet 
büszke az Árpád Gimnázium közössége. Aki tud ja-
vasolni olyan öregdiákot, aki a fent említett körbe tar-
tozik, kérik, jelezze e-mailben az arpadoregdiak@ar-
pad.sulinet.hu címen!

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

Nevelő, gyermekfelügyelő felvétele
A Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonban nevelőt és 
gyermekfelügyelőt keresnek. Cím: 1038 Budapest, 
Dózsa György utca 44. Érdeklődni Pásztor Melin-
da igazgatóhelyettesnél a 06-1/240-1769-es szá-
mon lehet. 

Az Óbudai Sport és Szabadidő Non-
profit Kft. felhívása szerint, azok 

az intézmények részesülnek díjazásban, 
amelyek a legnagyobb létszámban vesz-
nek részt a megjelölt rendezvényeken.

A rendezvények az alábbiak:
2018. március 24.: Óbudai Tavasz-
köszöntő Teljesítménytúra
2018. április 28-29.: Óbudai Futó-
fesztivál
2018. június 2.: Tour de Óbuda

2018. október 20.: Óbudai Terepfutó 
és Túrafesztivál

A programokra regisztráció szükséges, 
ezt megkönnyítendő, az iskoláknak azon-
ban külön lehetőséget adnak, így azoknak 
nem kell az online regisztrációhoz szük-
séges adatmennyiséget megadni. Intéz-
mények csoportos, osztályonkénti neve-
zéséhez erre a célra szerkesztett táblázat-
ban foglalt adatokat kérik csak. Az ese-
mények végeztével a regisztrációk alap-
ján nyilvántartott, az összes tényleges 

részvételi létszámot 
összeszámolva az el-
ső három helyezett ré-
szesül 50-30-20 ezer 
forint értékű sportszer 
felajánlásban. Az ün-
nepélyes eredmény-
hirdetés időpontjáról 
az érintett iskolák érte-
sítést kapnak.

Várják a rendezvé-
nyeken a diákokat és 
pedagógusokat egya-
ránt!

Idén melyik iskola lesz a legsportosabb?
Fotó: Antal István

A környezettudatos nevelésért!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – a kerület Környezetvédelmi Alapja terhére – a kör-
nyezettudatos nevelés elősegítése érdekében pályázatot hirdet a kerületben működő ne-
velési és oktatási intézmények részére. A támogatás formája: egyszeri, vissza nem téríten-
dő. A támogatás mértéke: pályázónként megítélhető legmagasabb összeg: 200 000 Ft. A 
támogatás felhasználásának ideje: a képviselő-testület döntésének időpontjától 2018. de-
cember 31-ig. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23. (péntek) 12 óra. 
Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani. A boríté-
kon kérjük feltüntetni a „ A környezettudatos nevelésért!” címet. Az adatlap hozzáférhe-
tő: az önkormányzat internetes honlapján (www.obuda.hu); a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.); a polgármesteri hivatal oktatási és 
kulturális osztályán (1033 Budapest, Fő tér 4.) A pályázat benyújtásának módja: a pályáza-
tot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell benyújtani (1033 Budapest, Harrer 
Pál utca 2.). A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást ad Szathuryné Ruszthi 
Nóra a 437-8614-es telefonszámon, vagy a szathury.nora@obuda.hu mail címen.
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A szokásosnál is több ér-
deklődőt vonzott a Platán 
Könyvtárba február 27-én 
egy irodalmi beszélgetés, 
amely Márai Sándor felesé-
géről, Loláról szólt.

K ét hölgy beszél-
getett egy harma-

dikról a Platán Könyv-
tárban. Ez a harmadik 
Márai Sándor felesége, 
Matzner Lola volt, akiről 
mindeddig keveset tud-
tunk, legfeljebb Márai 
naplójában bukkant fel 
időnként a neve, akkor is 
inkább csak L-nek jelöl-
ve. Nemrégiben azonban 
egy fiatal kassai kutató 
könyvet írt a titokzatos 
Loláról, és erről a kötet-
ről, illetve Márai felesé-
gével kapcsolatos egyéb 
új információkról be-
szélgetett a kötet szerző-

jével, Ötvös Annával az 
irodalmár Juhász Anna.

Arról, hogy ki volt Má-
rai Sándornak, a XX. szá-
zadi magyar irodalom 
egyik legjelentősebb író-
jának társa, Matzner Lola 
– ki volt a rejtőzködő fe-
leség, Márai írásainak el-
ső olvasója – elég pontos 
képet kaphatunk az el-
múlt évben megjelent Lo-
la könyve – Kassától Má-
rai Sándorig című kötet-
ből. Ugyanakkor Ötvös 
Anna kassai történész-
könyvtárostól személye-
sen is megtudhattuk a 
Platán-beli beszélgetés-
ből a részleteket Loláról.

A Kassán élő és onnan 
érkező szerző többek kö-
zött elmondta, hogy kez-
detben Márai Sándor kas-
sai nyomait kutatta, de az-
tán érdeklődése felesége, 

Lola felé fordult, aminek 
egyik oka, hogy keveset 
tudtunk róla és csupán 1-
2 fotóját ismertük, illetve 
előkerült egy 442 fényké-
pet tartalmazó fotóalbum, 
amely aztán nagyban ki-
bontotta a Loláról koráb-
ban élt képet. Ezt a családi 
albumot egy régiségeket, 
fotókat gyűjtő kassai em-
ber, Herman Weinberger 
halászta ki az utcai lomok 
közül, amit aztán a könyv 
szerzőjének sikerült tő-
le megvásárolnia. Az al-
bumban szereplő utolsó 
fotó 1924-1925-ben ké-
szülhetett, szerzője pedig 
André Kertész.

Könyvében a szerző 
„valódi leletmentést vég-
zett, leporolta a képeket, 
levéltári és sajtóforrások, 
levelek, naplók, interjúk 
segítségével felderítet-
te a fotókon látható figu-
rák családi viszonyrend-
szerét. A Moskovicsok és 
Matznerek orvos-lapki-
adó családja a 19. század 
végén, a 20. század ele-
jén fontos szerepet ját-
szott Kassa szellemi fel-
emelkedésében; önzet-
lenül jótékonykodtak, 
szenvedélyesen munkál-
kodtak a közjóért. A kö-
tet rekonstruálja azt a 
kulturális és társadalmi 
közeget, ahonnan Márai 
és felesége elindult.”

A hét év kutatómun-
kával járó kötet, a Lo-
la könyve után várható 
újabb, Márai Sándor fi-
atal korával kapcsolatos 
könyv megjelenése is a 
jövőben, illetve a továb-
biakról Ötvös Anna any-
nyit árult el, hogy e mel-
lett pedig a Helikon Kiadó 
tervezi Matzner Lola nap-

lóinak kiadását is – amely 
mintegy harminc évet ölel 
át, de csak azért ennyit, 
mert a korai feljegyzései 
a háborúban elvesztek –, 
amelyet olvasva érdekes 
lesz párhuzamba állítani 
a házaspár életének egyes 
szakaszait a Márai napló-
iból ismert történetekkel. 

Bodzay Zoltán

A Platán, a Lola és két 
beszélgető Anna nevű hölgy

A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a „Bra-

unhaxler” Egyesület hagyo-
mányos farsangi sváb ba-
tyus bált tartott a Békásme-
gyeri Közösségi Házban. Az 
eseményt a bál fővédnöke, 
Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, országgyű-
lési képviselő nyitotta meg. 
A rendezvény vendége volt 
Menczer Erzsébet, az Óbu-
dai Cívis Klub Egyesület el-
nöke. A műsorban fellépett 
a Braunhaxler Dalkör és a 
Szigetújfalui Német Nem-
zetiségi Táncegyüttes. A re-
mek hangulatról Zwickl Mi-
hály fúvószenekara gondos-
kodott. 

Farsangi sváb batyus bál Amit mi meglátunk
A fenti címmel nyílt kiállítás a Gyulai Művésztelep 
alkotóinak munkáiból az Óbudai Kulturális Központ 
San Marco Galériájában. Megtekinthető március 
30-ig, hétköznapokon 9-től 16 óráig ingyenesen. 
(Cím: San Marco utca 81.) 

Kavicsképek
Papp Tímea: A kő lelke – Kavicsképek című kiállí-
tása a Kaszásdűlői Kulturális Központban (3K) te-
kinthető meg április 28-ig ingyenesen. Az alkotó, A 
kő lelke megálmodója kavicsokból és kövekből ké-
szít gyönyörű képeket, melyek leginkább a romanti-
ka világába kalauzolja a látogatókat. Visszatérő té-
mái: család, otthon, az állatok és a tenger. (Cím: 
Pethe Ferenc tér 2. ) 

Jótékonysági koncert 
előzetes: Az Óbudai Társaskörben rendezi hagyo-
mányos jótékonysági koncertjét április 7-én 19 órá-
tól a Gyógyító Jószándék Alapítvány az izombeteg 
gyermekek javára. A meglepetésvendég ezúttal a 
Budapest Ragtime Band lesz. (Részletes program 
a következő számban.) 

Meghívó a Vasarelybe

Kedves óbudai lakosok! Látogassanak el a Szent-
lélek téren található Vasarely Múzeumba és tekint-
sék meg az állandó gyűjtemény darabjait ingye-
nesen. A belépéshez a lakcímkártya bemutatása 
szükséges. (További információk: vasarely.hu)

Beszélgetés a könyvtárban
Folytatódik a „Jöjjön ki Óbudára!” című beszélge-
tő-sorozat a Fő téri könyvtárban. A Szépírók Társa-
sága által szervezett programon március 13-án 18 
órakor Tompa Andrea író, színikritikus lesz a ven-
dég. Beszélgető partnere: Bárdos Deák Ági. A ren-
dezvényre a belépés díjtalan. A részvételi szándé-
kot kérik előre jelezni e-mailben, vagy a 368-8476-
os telefonszámon! Cím: Fő tér 5., FSZEK Krúdy 
Gyula Könyvtára. (Nyitva tartás: hétfőn, szerdán, 
pénteken 13-tól 19, kedden és csütörtökön 10-től 
16 óráig.)
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Tóth József „Füles” fotográ-
fus képeiből nyílt időszaki 
kiállítás március 2-án a Ma-
gyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeumban 
Cím-lap-fotó címmel.

Érdeklődésre számot 
tartó kiállítás látha-

tó a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipa-
ri Múzeumban. Az ápri-
lis 29-éig megtekinthe-
tő időszaki kiállítás Tóth 
József „Füles” fotográfus 
1976 és 2006 között szá-
mos folyóirat és magazin 
címlapjára készített fel-
vételeiből nyújt bőséges 
válogatást.

Az 1940-ben Budapes-
ten született Tóth József 
„Füles” képzőművészeti 
érdeklődése a gimnáziumi 
évek alatt kezdődött, ami 
azután karikatúrák rajzo-
lásában nyilvánult meg. 
A ’60-as évek elején újsá-
gokban, folyóiratokban je-
lentek meg főleg szöveg 
nélküli rajzai a Ludas Ma-
tyi, a Füles, az Ország-Vi-

lág, a Lobogó, a Nők Lap-
ja, a Magyar Szemle ha-
sábjain, majd az MTI il-
lusztrációs rovata reklám-
fényképészeként dolgo-
zott. „Füles” mester, aki 
munkáival új szemléletet 
hozott a műfajba, 1970-től 
szabadfoglalkozású fotog-
ráfus, képszerkesztő, rek-
lám- és illusztrációs fény-
képész. Az újságok cím-
lapjain közölt fotóin túl 
különböző formátumú és 
fajtájú naptárai megjelené-
sük óta nem csupán hasz-
nos és szemet gyönyör-
ködtető alkotások, hanem 

igen hasznos és népszerű 
reklámfelületet is jelente-
nek, akár egy kereskedel-
mi cég, akár egy város tu-
risztikai szempontú meg-
jelenésének.

A Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múze-
umban most kiállított, új-
ságok címlapjaira készített 
fotói megmutatják a mű-
faj tematikai sokszínűsé-
gét, illetve az elmúlt évti-
zedek fényképészeti ízlés-
világának változásaira is 
ráirányítják az érdeklődő 
közönség figyelmét. (Cím: 
Korona tér 1.)          B. Z.

„Füles” mester címlapfotói 
Az irodalom mellett ezúttal is a 
képzőművészeté lesz a fősze-
rep a Csillaghegyi Közösségi 
Házban a március 14-ei Csil-
lagdélutánon, amikor Gyimesi 
László író, költő 17.30 órakor 
nyitja meg T. Kardos Ferenc 
amatőr természetfotós tárla-
tát, majd 18 órai kezdettel Bar-
na T. Attila óbudai költő mun-
kásságát mutatja be.

T. Kardos Ferenc ama-
tőr fotográfus 30 éve 

lakik Csillaghegyen, a 
Duna közelében. 2013-tól 
fényképezi a partot kom-
pakt gépével. Első három 
képe az az Ombudsmani 
Hivatalban rendezett „Ró-
mai-part – ameddig tart” 
című kiállításon jelent meg. 
„2014-ben „Budapest – Ró-
ma-part” címmel fotónap-
tárat készített a csillaghe-
gyi partszakaszról. Három 
képpel szerepelt „A Római-
part” című I. Óbudai Fotó-
tárlaton. 2017-ben „A Ró-
mai télen” címmel 13 ké-
pét mutatták be a K11 Mű-
vészeti és Kulturális Köz-
pontban. A Föld napja al-

kalmából szervezett „Fény 
és árnyak” című fotópá-
lyázaton alkotói különdíjat 
kapott, és egyéb témákban 
(sziluett, Aquincum) is sze-
repeltek képei kiállításo-
kon. Fotóit a Digitális Fotó 
Magazin is közölte. A Csil-
laghegyi Közösségi Ház-
ban a Víz világnapja alkal-
mából most rendezett kiál-
lításán a Duna csillaghegyi 
szakaszának szépségeit kí-
vánja bemutatni. (A kiállí-
tás április 9-ig tekinthető 
meg a Csillaghegyi Közös-
ségi Ház nyitvatartási ide-
jében.)

Barna T. Attila Óbudán 
él, a középnemzedék egy-
re markánsabb írásokkal je-
lentkező költője. Négy ön-
álló kötete mellett antoló-
giák, folyóiratok sokaságá-
ban szerepel, rangos díjak 
birtokosa. A Csillagdélután 
programján mindkét alkotó-
val Gyimesi László író, köl-
tő beszélget és a Veres Péter 
Gimnázium színjátszó diák-
jai közreműködnek. A belé-
pés díjtalan. (Cím: Mátyás 
király út 11-15.)                 B.

Irodalom és fotó Csillaghegyen

Fotó: Antal István
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Keresztútjárás
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia, 
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata és a „Braunhaxler” Egyesület minden ér-
deklődőt vár a hagyományos német-magyar nyelvű 
keresztútjárásra március 30-án (nagypénteken) 15 
órára a Kiscelli Kálvária Stációkhoz. 

Német kórustalálkozó
előzetes: A Krottendorf Német Hagyományőr-
ző Egyesület németnyelvű egyházi kórustalálko-
zót szervez április 21-én 15 órai kezdettel a békás-
megyeri Szent József Templomban (Templom ut-
ca 18.). Minden érdeklődőt várnak az eseményre.

A Biblia világa
Folytatódik az újévben az Ellentmondások a Bib-
liában? című előadássorozat az Óbudai Kulturális 
Központban. A téma iránt érdeklődőket keddenként 
18.30 órától várja az előadó, Filep György. 
a hátralévő program
Március 13-án: Szabad-e ölni? A népirtás kérdé-
se a honfoglalás idején. • Március 20-án: Szabad-
e hazudni? A hazugság kérdése a parancsolatok 
hátterén. Rebeka és Ráhel esete. • Március 27-én: 
„Nincs egy igaz se a földön”, mégis Jóbot igaznak 
állítja az Írás. Ez hogy lehet? • Április 3-án: Tanít-
ja-e a Biblia a lélekvándorlást? Mi igaz Illésről? • 
Április 10-én: Hitből, vagy cselekedetekből jutha-
tunk üdvösségre? • Április 17-én: Jézus békesze-
rető volt, vagy hadüzenetet hirdetett? • Április 24-
én: Van-e örökké égő tüzes pokol büntetésként Is-
tennél? (Belépőjegy: 200 forint. Cím: San Marco ut-
ca 81.)

Felvétel a kórusba és a tánccsoportba
Kedves óbudai polgárok! Várjuk önöket a Hagyo-
mányőrző Német Nemzetiségi kórusunk illetve 
tánccsoportunk soraiba! Egy-két próbát megér, 
hogy meghallgassák hogyan zajlik az élet a kórus- 
illetve a táncpróbán! Jelentkezni lehet a 06-70/685-
2122-es telefonszámon.

Képzőművészeti kör Csillaghegyen
Általános iskolásokat (4-8.oszt.), középiskolásokat és 
felnőtteket várnak a több mint 10 éve működő SZÍN-
KÖR-be. Bármikor bekapcsolódhat a szakkör munká-
jába. Felkészülhetnek a fiatalok művészeti középisko-
la felvételijére. Nyugodt, csendes alkotóműhely várja 
a Lehel utca 14-ben, a Csillaghegyi Polgári Kör Zsám-
boki termében. A felnőtteknek szerdán 9-től 12 óráig, 
a gyerekeknek szerdán 16-tól 17.30 óráig tart foglalko-
zást Varga Ágnes művésztanár. Elérhetőség: +36-30-
324-9819 (hovargi@ gmail.com).

Katekézis az újlaki plébánián
A Kolosy térnél, az újlaki plébánián hétfőnként és 
csütörtökönként 19 órától tartanak katekézist. A kö-
vetkező kérdésekre keresik a választ: Miért élsz?; 
Sok ember van körülötted, mégis egyedül vagy?; 
Mi a szenvedés értelme?; Ki szeret téged úgy, 
ahogy vagy? (A plébánia címe: Bécsi út 32., bejárat 
a Felhévízi utcából). 

Nap, mint nap elmegyünk az 
előtt az evangélikus templom 
előtt, amely a Dévai Bíró Má-
tyás téren áll Óbudán. Az 
épület falán tábla állít emlé-
ket a névadó prédikátornak. 
Ez olvasható rajta: „A ma-
gyar Luthernek”. Kevesen 
tudják, hogy neki köszönhet-
jük az első magyar helyesírá-
si könyv megalkotását. A re-
formáció eszméit hirdető mű-
veket magyar nyelven elő-
ször az 1500-as évek elején 
született, első nagyhatású 
magyar reformátor írta.

Bár Dévai írásai szin-
te mind elvesztek, a 

kortársakra gyakorolt ha-
tásuk révén a legtöbb al-
kotásának fő gondolatai 
rekonstruálhatók. Witten-
bergi Luther-tanítványként 
elsőként hozta be a lutheri 
tanokat Magyarországra. 
(A Budai ötvenkét pont cí-
mű művében a reformáció 
rendszerét, célját foglalta 
össze.) Tanult Krakkóban, 
majd a Wittenbergi egye-
temen, s innen már a refor-
máció híveként tért haza. 
1531-ben Budán és Kassán 
hirdette az új tanokat, majd 
Bécsben és Budán szenve-
dett emiatt hosszabb fog-
ságot. Kiszabadulása után 
az 1540-es évek elején az 
ország több pontján ter-
jesztette a reformáció ta-
nait, miközben Wittenber-
get is újra felkereste. Re-
formátori működésének 
nagy híre volt szerte az or-
szágban. Akadt, aki egye-
nesen „magyar Luther”-
nek nevezte.

Dévai nyelvészként is 
úttörő munkát végzett: Or-
thographia Ungarica cí-
mű művében elsőként fek-
tette le a magyar ábécé és 
helyesírás alapjait. Ezt az 
ábécéskönyvet nyilván is-
kolai célokra szánta, de a 
gyermekeken kívül a fel-
nőtt tanulókat sem tévesz-
tette szem elől. A reformá-
ció oktatási programja sze-
rint arra intett: mindenki-
nek el kell sajátítania az 
írás-olvasást, hogy olvas-
hassa az Szentírást. A re-
formáció terjesztése érde-
kében több művében fej-

tegette, hirdette – latinul 
és magyarul – az új hit-
elveket. Magyar nyelvű 
hittani kézikönyvet is írt. 
Dévai 1545-ben hunyt el 
Debrecenben. 

Dévai Bíró Mátyásról 
az Óbudai Evangélikus 
Egyházközség hiánypót-
ló filmet készített, me-

lyet Letenyei László ren-
dezett.                         Sz.

Utcáink, tereink névadói
Dévai Bíró Mátyás, a „magyar Luther”

Óbuda-Békásmegyer 
egyik legújabb ka-

tolikus keresztjét a Csil-
laghegyi Polgári Kör 
Egyesület kezdeménye-
zésére, 16 évvel ezelőtt, 
2002-ben állították fel, 
dr. Zsámboki Pál Csil-
laghegy első plébáno-

sa emlékére. A keresztet 
a Lehel utca-Attila utca-
Kurszán utca kereszte-
ződésében gondosan ki-
alakított kis téren láthat-
juk. A modern stílusban 
megálmodott alkotást 
Markolt György szobrász 
mészkőtömbből véste ki.

Óbuda kulturális értékei
A Zsámboki kereszt

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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Negyven évhez közeledve már csak a kivételes 
adottságokkal rendelkező sportolók képesek ma-
gas színvonalon folytatni pályafutásukat. A férfiak 
között még akadnak elnyűhetetlen „öregek”, a nők 
többsége nem gyötri tovább a testét, inkább visz-
szavonul, a gyermekes anyák közül pedig csak a 
legelszántabbak vállalják az újrakezdés kínjait.

Drávucz Rita (37) és Pelle Anikó (39) ví-
zilabdázók ez utóbbi szűk csoport rep-

rezentánsai. Ketten együtt közel hatszáz-
szor(!) szerepeltek a válogatottban, hosszasan 
lehetne sorolni bajnoki győzelmeiket, Eb-n, 
vb-n, olimpiákon és a külföldi (főleg olasz) 
klubokban elért sikereiket. Kíváncsiak vol-
tunk, hogyan élik meg pályafutásuk megsza-
kítását, a gyermekvállalást, mitől kaptak új 
erőre sportpályafutásuk folytatásához.

Úszókból vízilabdázók
- Gyerekkorukban sok sportág közül vá-

laszthattak volna, miért döntöttek a vízilab-
da mellett?

Drávucz Rita: - Szolnokon testnevelés ta-
gozatos osztályba jártam, az iskola szerve-
zésében úszásoktatáson vettünk részt. Ké-
sőbb a helyi egyesületben 14 éves koromig 
versenyszerűen úsztam, de a hajnali kelések 
miatt úgy éreztem, ezt nem bírom, kerestem 
a sportolási lehetőségeket és végül barátnő-
im unszolására a vízilabdánál kötöttem ki.

Pelle Anikó: - A víz szeretete máig meg-
határozó tényező családunkban. Édesapám 
és Balázs bátyám vízilabdáztak, én is hamar 
megtanultam úszni. A Fradiban kezdtem ró-
ni a hosszakat, de tíz év múlva az úszásról 
vízilabdára váltottam, amiben nagy szerepe 
volt bátyám ifjúsági Európa-bajnoki sike-
rének. Megfogadtam, ha nyernek, áttérek a 
vízilabdára. Így is tettem, Györe Lajosnál a 
BVSC-ben indult vízilabdás pályafutásom.

- Milyen hazai klubokon át vezetett az út-
juk a válogatottságig?

Rita: - Szolnok 1 év (korosztályos baj-
nokságok). Kecskemét: 1 év (első évem az 
I. osztályban). Szentes: 4 év (4-szeres baj-
nok), majd Olaszországban Lerici: 1 év, Ca-
tania: 3 év (3-szoros bajnok, 2-szeres BEK 
győzelem), Fiorentina: 6 év (1-szeres baj-

nok, 5-szörös második, 
Len kupa és BEK győ-
zelem), Pro Recco: 1 év 
(BEK győzelem).

Anikó: - BVSC: 4 
év (bekerültem a fel-
nőtt válogatottba), EL-
TE-BEAC 1 év, USC 
(University of Southern 
California) 5 év (1-sze-
res USA bajnok), Cata-
nia: 2 év (2-szeres baj-
nok, 2-szeres BEK győ-
zelem), Honvéd Do-
mino: 2 év (Len Kupa, 
Len Szuper Kupa győz-

tes), Ortigia Siracusa: 6 év.

Olasz meló
- Mikor és hogyan jött képbe az olasz vonal?
Rita: - 2000-ben Palermóban játszottuk 

az olimpiai kvalifikációt, ott kerestek meg. 
Akkor már több magyar játékos játszott az 
olasz bajnokságban

Anikó: - 2003-ban végeztem Los Ange-
lesben az egyetemen, ahol ösztöndíjas spor-
tolóként tanulhattam öt éven keresztül és 
szereztem két diplomát. Ekkor kerestek meg 
Cataniából, ahol együtt játszottunk Ritával.

- Mennyiben más az olasz póló és miben 
különbözik az olasz életérzés a magyartól?

Rita: - Ami nekem a legszembetűnőbb 
volt, hogy taktikusabban játsszák meg az 
emberelőnyöket, több a mozgás a kapufák-
nál, nagyobb az önbizalmuk. Közvetlenek 
az emberek, nagyobb a társasági élet. Sze-
retnek beülni ebédre, vacsorára, vagy csak 
egy kávéra a barátokkal.

Anikó: - Annak idején erősebb volt az 
olasz bajnokság, mint a magyar. Ezáltal több 
színvonalas mérkőzést tudtunk játszani az év 
során a bajnoki fordulókban. Én délen, Szicí-
liában játszottam és a férjemet is itt ismertem 
meg a vízilabdán keresztül. Az itteni emberek 
közvetlenek, barátságosak, és alapjában véve 
segítőkészek, illetve szeretnek mindent nyu-
godtan intézni. Szeretnek étterembe járni, ká-
vézni a nap bármely időszakában, ugyanak-
kor nem erősségük a szabályok betartása az 
élet bármely területén, de leginkább a közle-
kedésben.

- Pályafutásuk során melyik mérkőzések 
váltak örök emlékké?

Rita: - A hazai rendezésű Eb és a montre-
ali vb győzelem, de sajnos van rossz emlék 
is, amikor büntetőkkel veszítettük el a bron-
zot Pekingben.

Anikó: - Ugyanez a három mérkőzés.

Első a család
- Amikor szülés miatt abbahagyták a vízi-

labdát, tudták, hogy lesz folytatás?
Rita: - Nem jelentettem be a visszavo-

nulásomat, remélve azt, hogy visszatérek 
magas szinten, de nem így alakult. A kis-

lányom érkezése hihetetlen energiákat vont 
el tőlem, és minden időmet vele szerettem 
volna tölteni. Hálás vagyok, hogy a 2017-
es évben a TVE csapatában térhettem visz-
sza és a vb-n is újra játszhattam, ráadásul 
hazai közönség előtt.

Anikó: - Én nem gondoltam folytatásra, 
mert amikor kiderült, hogy ikrekkel vagyok 
terhes, tudtam, hogy nem lesz időm más-
ra, csak a gyerekekre. Az első három évre 
ez nagyjából igaz is volt. Emellett mi egye-
lőre kétlakiak is vagyunk, hiszen a férjem 
olasz, ez is nehezíti a helyzetet. A vízilabdá-
tól nem szakadtam el sosem, mert az elmúlt 
évben már visszatértem gyerekeket edzeni 
Siracusaba. Én is edzettem velük, amikor 
tudtam, így egyben készültem a budapesti 
Masters vb-re is, ami hatalmas élmény volt. 
Hazai közönség, a család, és legfőképp a 
gyerekeim előtt játszani és nyerni egy ki-
sebb csodával ért fel.

- Családalapítás után miben változott az 
életük?

Rita: - Az egyéni érdekek háttérbe szo-
rultak, a kislányunk nyugalma és egészsé-
ges fejlődése a fő cél, és hogy minél több 
„családi időt” tölthessünk együtt.

Anikó: - Szinte mindenben. A gyerekek 
jóléte, boldogsága, egészsége a legfonto-
sabb számunkra. Ketten nagyon sok ener-
giát igényelnek, minden kornak (most 4 
évesek) megvan a maga nehézsége. Jól fej-
lesztett logisztikai megoldó képességre van 
szükség szinte minden nap.

Örök szerelem a póló
- Milyen érvek döntöttek a sportolás foly-

tatása mellett?
Rita: - Az egészségem szinten tartása, víz 

és a játék szeretete, a társakkal való együtt 
tölthető idő, a kislányom számára mutatha-
tó példa a rendszeres sportolás kapcsán.

Anikó: - A vízilabda szeretete, a régi társak-
kal való újbóli együttlét és persze a fizikai álla-
pot megtartása is. És persze az az élmény, hogy 
a családom, a gyerekek láthatnak játszani.

- Mi a különbség a mostani játék (OB I/
B) és a korábbi évek top vízilabdája között?

Rita: - Elsősorban az edzések és a meccsek 
száma. Míg anno heti 10 edzésünk is volt, ad-
dig itt maximum heti 2-re van lehetőségem. 
Napi 8,5 órát a munkahelyen töltök, gyere-
ket nevelek, bármennyire szeretnék, de elő-
fordul, amikor le sem jutok edzésre.

Anikó: - Most jóval kevesebb és kisebb in-
tenzitású edzésünk van, de ez normális, hiszen 
anyukák vagyunk, és/vagy dolgozunk, így 
nem lehet elvárni ugyanazt a fizikai munkát, 
amit az első osztályban játszó profiktól, akik-
nek ez a munkája. A mérkőzéseken természe-
tesen nyerni akarunk most is, de nincs rajtunk 
nyomás, így igazi örömpólót tudunk játszani. 
Ezzel a hozzáállással pedig nem csak a közön-
séget, de egymást is tudjuk szórakoztatni.

Kép és szöveg: Lovas Albert

Párosinterjú világ- és Európa-bajnok vízipólósokkal

Gyermeket nevelnek és dobják a gólokat

Pelle Anikó és Drávucz Rita
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Szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettázás, -javítás, -csiszolás, víz-gáz sze-
relés, csempézés, villanyszerelés, kőműves, 
lakatos, asztalos munkák, ajtó-ablakcse-
re, takarítás garanciával, azonnalra is. Tel.: 
202-2505; 06-30/251-3800 Halász Tibor
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150 
 Tv-szerviz a III. ker.-ben 06(30)912-3761, 
(1)243-9401. LCD, LED tv-t vásárolok (hi-
básat is). Kiszállás-bevizsgálás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonika-
ajtó. Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-
20/321-0601
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Javítás kerületi 
lakosoknak 35 éve! Várhidi Gábor. Tel.: 250-
0921, 06(20)972-5032
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi taka-
rítását, nagytakarítását vállalom közületek-
nek, magánszemélyeknek. Tel.: 202-2505, 
30/251-3800 Halász Tibor
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-
9021. ELMŰ által minősített és ajánlott vál-
lalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. 
Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellen-
ző stb. szerelése garanciával. Kerületi redő-
nyös. Ajándék szúnyogháló minden megren-
deléshez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-
0043
 Épület-felújítás: családi házak, laká-
sok, társasházak teljeskörű felújítása. Tel.: 
06(20)259-6319, 06(1)781-4021 www.telek-
rendezes.hu
 Kert-telekrendezés: metszés, permete-
zés, favágás, bozótirtás, térkövezés, keríté-
sépítés, betonozások. Tel.: 06(20)259-6319, 
06(1)781-4021 www.telekrendezes.hu
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-
1389
 Szakképzett kőműves vállal teljeskö-
rű lakásfelújtást, hidegburkolást, dryvito-
zást, korrekt árak, garanciavállalással. Tel.: 
30/832-8844
 Parkettacsiszolás, -lakkozás, - javítás, 
festés, mázolás, tapétázás. Tel.: 06(70)280-
0479; (1)793-1229
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parketta lera-
kása magánszemélyek, közületek részére. 
06(30)212-3308
 Fotólabor képméretek azonnal a Kolo-
sy Üzletházban. Mozaikkép, digitális fest-
mény, régi fotók felújítása. Igazolványkép 
készítése. www.postershop.hu
 Lakásfelújítás! Festés, burkolás, 
gipszkarton szerelés, parkettázás. Rövid ha-
táridővel! +36-30-342-2009
 Vállalom mindenfajta ajtó és ablak teljes 
körű, szakszerű javítását, szigetelését! Több 

éves, magas szintű szakmai tapasztalattal, 1 
év garanciával! 06(70)590-1351
 Szabó Balázs vállalja kémények belső 
marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752

Egészség
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10., a Fló-
rián téri piac mellett. Fogsor akciós ára 
nyugdíjasoknak 55.000 Ft. Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés min-
den szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 0 (1)388-
9406, 06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fő-
orvos
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas ked-
vezmény! Ajándék frissítő lábmasszázs! 
Tel.: 06-20-806-7783
 Napfényhiány okozta téli depresszió 
(SAD), és felső légúti megbetegedések ke-
zelése Polarisol fényterápiával. 2018. febru-
ár 28-ig az első kezelés ingyenes. Bejelent-
kezés és időpont-egyeztetés: tel.: Budapest: 
+36-1-920-1264 www.polarisol.com
 Dolomit-Med Eü. Kft. orvosi centru-
munkban, szakorvosi felügyelet mellett, ne-
hezen gyógyuló lábszárfekélyek professzi-
onális sebkezelését vállaljuk. Elérhetőség: 
1036 Kolosy tér 1/b, 10-es kapucsengő. Beje-
lentkezés: a 06(1)388-6077, vagy 06(20)319-
1269-es mobilszámon.
 Fogsor készítés 35.000 Ft. Fogsor javítás 
megvárható 5.000 Ft, szombaton is. III. La-
jos u. 123. 20/927-6967 Regőczi Ildikó

oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Kémia, biológia tantárgyakból érettségi-
re való felkészítést vállalok. Tel.: 06(30)203-
2077
 Tanulj angolul könnyedén, eredménye-
sen, beszédcentrikusan. Korrepetálás, érett-
ségi, nyelvvizsga felkészítés. 06(20)439-
6410
 Spanyol nyelvoktatást vállal kezdőtől a 
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár. 
Tel.: 06(20)801-7580
 Ismerkedik a számítógéppel, vagy csak 
tervezi? Segítek az elején, aztán már megy 
egyedül is. 5.000 Ft/2 óra/fő. Több személy 
esetén kedvezmény. +3630/394-7753
 Matematika, fizika, kémia tanítás min-
den szinten, kompetencia-felkészítés - Ön-
nél! Tel.: 06(70)222-2257

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútoro-
kat, órákat, dísztárgyakat, festményeket, 
porcelánt, bizsukat, könyveket, írógépet, 
varrógépet, szőrmét, csipkét, kitüntetést, ré-
gi pénzt, hagyatékot, díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06(20)544-0027
 Könyveket, könyvtárakat, régit, újabbat 
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállás-
sal. 06-20/425-6437

 

Régiség
 19-20. századi magyar és külföldi művé-
szek festményeit keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők részére. Nemes 

Galéria 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
Tel.:302-8696, 06-30/949-2900 E-mail: ne-
mes.gyula@nemesgaleria.hu
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képesla-
pot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.:266-4154 Nyitva: H-SZ 10-17, Cs 10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porceláno-
kat, bronzokat, antik órákat stb., teljes ha-
gyatékot első vevőként legmagasabb áron. 
Kiszállás díjtalan. Tel: 06(20)280-0151, he-
rendi77@gmail.com
 Készpénzért vásárolunk tört- és fazon-
aranyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar- és 
zsebórákat, borostyánt, Herendi porcelánt, 
festményt, antik bútort, hagyatékot. Fordul-
jon hozzánk bizalommal! Margit krt. 51-53., 
tel.: 1/316-3651, 30/944-7935, www.louisga-
leria.hu
 Exkluzív felvásárlás! Fazonarany-tört-
arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól, boros-
tyán-korall 5000 Ft/g-tól. Régipénz, érem, 
kitüntetés, képeslap, karórák, Herend-Zsol-
nay. Teljes hagyatékot! V. Szent István krt. 
25. 0670/608-6082

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Ingatlanközvetítés kedvező feltételekkel 
1%-tól rugalmasan, társasház-képviselet, 
biztosítás: alacsonyjutalek.hu 06(30)984-
3962 
 BakosLak Ingatlan eladó és kiadó la-
kásokat keres készpénzes ügyfelei részére. 
Tel.: 06(20)974-0571
 Pesthidegkúton építési övezet mellett 
2512 m2 szántóterület, befektetőknek eladó 
5,6 M forintért. 06(70)296-9374
 Keresek eladó lakást, vagy minimum egy 
évre bérelnék is. 06(30)729-7546
 Ingatlaneladásában segítünk, csak ab-
ban a részfolyamatban, amiben kéri. Megfi-
zethető és nincs jutalék. 9.000 Ft-tól igazi se-
gítséget kaphat: www.simplyhome.hu. Tele-
fon: +3630-394-7753
 Ingatlanirodánk eladó budapesti laká-
sokat keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan 
hozunk vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingye-
nes, külföldi vevők elérése. Hívjon: 0620-
9-600-600
 Flóriánnál eladó 52 négyzetméteres abla-
kos konyhás panellakás harmadikon tulajdo-
nostól. 0620/432-1979
 III. kerületben keresek eladó lakást kész-
pénzes fizetéssel!! Akár felújítandót is! Vá-
rom hívását!!! Tel.: +36-30-967-3067

Állás
 Kertészt keresünk óbudai munkahelyre, 
friss nyugdíjast is. Betanításra is. Tel.: 
06(30)851-0433

 Kezdőket is várunk! Most támogatjuk 
betanulását az Otthon Centrumnál! Vá-
rom önéletrajzát a bekasmegyer@oc.hu 
címen.

 Női állatgondozót keresünk kutyákhoz, 
Pomázra, heti 3 napra. Jogosítvány, iskolai 
végzettség, kutyás tapasztalat szükséges. 
Érdeklődni: 06(20)424-9808

 Ismét keresek közelben lévő irodaházba 
esti műszakra takarítót (hölgyet), nappalra 
segédmunkást (férfit) 8 órában. Érdeklődni: 
06(30)821-0882
 Vegytisztító, vasaló munkatársakat kere-
sünk 13. kerületi vegytisztító szalonunkba. 
Bérezés: nettó 130.000 Ft-tól, BKK bérlet! 
Érd.: 70/670-4858 vagy info@luxclean.hu
 Gyakorlott takarítónőt keresünk rész-
munkaidőben. Munkaidő 5-8-ig, heti 5 nap. 
Bér 50.000 Ft nettó, plusz bejelentés. Mun-
kahely: V. Károlyi u. Tel.:0620/368-7604
 Óbudai általános iskolába keresünk taka-
rítónőket délutáni műszakban. Érdeklődni: 
06-20-980-5616
 Asztalos szakembert keresek budakalá-
szi, több évtizede működő asztalosműhe-
lyembe. Bérezés megegyezés szerint. Érdek-
lődni lehet: 06-70/611-2303 telefonon, vagy 
a dierakaroly@citromail.hu email címen.
 Kezdő fiatal lányt keresünk gyakorlatra, 
vagy 4 órás adminisztratív munkakörre II. 
ker.-ben lévő Utazási Irodánkba. Tel.: 326-
3260 (Rövid önéletrajzot kérünk e-mailben.)
 Takarító- mosogató munkakörbe kere-
sünk kollégákat III. kerületi cukrászdába. 
Fizetés: nettó 160.000 Ft. Napi 8 óra mun-
ka, a beosztás 1 hónapra előre elkészül, 
megbízható, stabil háttér. Jelentkezni a czi-
niel@czinielcukraszda.hu e-mail-en, vagy a 
06(30)922-2913 telefonszámon lehet.
 Római-parti sportcentrumunkba kere-
sünk teljes állásba jó fizikumú sportpálya 
karbantartót (lehet nyugdíjas is!) és segéd-
munkást. Jelentkezni lehet: 06-70/335-3160
 Római-parti sportcentrumunkba (34-es 
buszmegállóban) keresünk megbízható, fe-
lelősségteljes, precíz, talpraesett, recepciós-
büfés hölgyet teljes munkaidőben, hosszú-
távra. Feladatok: pályafoglalások kezelése, 
klubtagok kiszolgálása, árukészlet, pénztár-
gép kezelése. Fényképes önéletrajzát az rta-
office@rta.hu címre várjuk. 

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

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

Gondozás
 Idősek Otthonába várjuk szeretettel 2018. 
májusi beköltözéssel ápolást, gondozást 
igénylő idősek jelentkezését igényes, családias 
környezetben Vas megyei bentlakásos elhely-
ezéssel. Érdeklődjön: +36(30)580-9301 
 Szakápolók háziápolást, gondozást vál-
lalnak. 06(20)461-3954

Utazás
  Húsvét Firenze, Pisa, Toszkana III.30.-
IV.2. Húsvét Gardaland, Garda tó, Verona 
III.30.-IV.2. Akciós áron 48000Ft/fő (Mobil: 
20/451-8364) Részletes program: www.ana-
capritravel.hu oldalon. (Eng.sz: 
R01353/96/99)

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/



292018. 5. szám hirdetéS

Életjáradék
 Tiszta szellemmel kötnek ügyvéd által 
készített életjáradéki szerződést idős hög-
gyel/úrral, vagy esetleg házaspárral akik 
egyedüliek. 06(70)882-7717
 Tiszta szellemmel kötnek ügyvéd által 
készített életjáradéki szerződést idős högy-
gyel/úrral, vagy esetleg házaspárral akik 
egyedüliek. 06(30)498-3005

Egy tálból cseresznyepaprikáznak vitaminpótlás céljából
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) Budapest Főváros III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő, 62798/2 hrsz-ú, III. ker. Fodros 
utcában lévő, 185 m

2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant egy-
fordulós zártkörű pályázat keretében kívánja értékesíteni, az ingatlannal határos – 62799 hrsz-
ú, 62796 hrsz-ú és 62797 hrsz-ú – szomszédos ingatlanok tulajdonosai között.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az értékesítési, helyiség- és telekhasznosítá-
si osztály +36-1-430-3466 és a +36-1-430-3463 telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás teljes szövege felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit 
Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 
7.) pályázatot hirdet a Budapest Fő-
város III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló, 
üres helyiségek bérbeadására. A 
pályázati felhívás teljes szövege 
felkerült 2018. március 5-től a www.
obuda.hu és a www.ovzrt.hu honla-
pokra.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szo-
ciális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az önkormányzat tulaj-
donában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

A teljes pályázati kiírás, valamint a lakásokról készült műsza-
ki leírások Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatalá-
nak Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál utca 
2.), az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 
Budapest, Mozaik utca 7.), valamint az önkormányzat honlapján a 
www.obuda.hu oldalon megtekinthetők. A lakásokról készült fotók 
– a pályázat benyújtásának határidejéig – megtekinthetők az Óbu-
dai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pá-
lyázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2018. március 9. 

napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a szociális szol-
gáltató főosztály ügyfélszolgálati irodájában átvehetők. A pályá-
zati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel in-
gyenes. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29. 12 óra, 
helye: a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája (1033 Bu-
dapest, Harrer Pál utca 2.), szociális szolgáltató főosztály ügyfél-
szolgálati irodája (1033 Budapest, Fő tér 2.),
A pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók 
és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmánya-
it (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát be 
kell mutatni!

Pályázat önkormányzati tulajdonú, 
helyreállításra szoruló lakások költségelven való bérbeadására

Sor
szám Út / utca Eme-

let Lift m2 Szobaszám Komfort
fokozat

Alap
lakbér 
Ft/m2

Helyreállítás 
költsége

Lakásbérleti 
díjba beszá-
mítható

1. Búza 4 van 51 2 összkomfortos 692,-Ft 2.400.000,-Ft 1.100.000,-Ft
2. Gyógyszergyár 2 nincs 39 1+1 összkomfortos 692,-Ft 1.900.000,-Ft     300.000,-Ft
3. Kabar 7 van 48 2 összkomfortos 692,-Ft 3.700.000,-Ft  1.300.000,-Ft
4. Lajos fszt. nincs 55 1+1 komfortos 633,-Ft 3.300.000,-Ft  1.050.000,-Ft
5. Lukács György 4 van 51 2 összkomfortos 692,-Ft 2.600.000,-Ft  1.100.000,-Ft
6. Madzsar József 11 van 51 1+1 összkomfortos 692,-Ft 1.200.000,-Ft      500.000,-Ft
7. Madzsar József 11 van 51 1+1 összkomfortos 692,-Ft 1.100.000,-Ft      450.000,-Ft
8. Tímár 3 nincs 32 1 komfortos 633,-Ft 3.700.000,-Ft  1.300.000 ,-Ft
9. Tímár fszt. nincs 39 1+1 komfortos 633,-Ft 3.300.000,-Ft  1.300.000,-Ft
10. Tímár 2 nincs 39 1+1 komfortos 633,-Ft 3.800.000,-Ft  1.400.000,-Ft
11. Végvár 4 nincs 52 2 összkomfortos 796,-Ft 1.900.000,-Ft     700.000,-Ft
12. Zápor fszt. nincs 30 1 komfortos 633,-Ft 2.600.000,-Ft     800.000,-Ft

Ön?arcképek címen nyílik 
kiállítás március 10-én az 
Artézi Galériában tizenöt 
képzőművész alkotásaiból.

S. Nagy Katalin ren-
dezte az Artézi Galé-

ria új kiállítását, amelyet 
Kováts Albert festőmű-
vész nyit meg március10-
én 17 órakor, amikor ti-
zenöt képzőművész alko-
tásaival ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők. 

Az Artézi Galéria 
Ön?arcképek című kiál-
lításán 15 képzőművész 
szerepel. A kiállított mű-
vek alapján: egy szobrász 
(Húber András), két textil-
művész (Kelemen Katalin, 
Székelyi Kati), négy grafi-

kus (Géczi János, Molnár 
Iscsu István, Szemethy Im-
re, T. Horváth Éva), há-
rom elektrografikus (Gá-
bos József, Láng Eszter, 
Lieber Erzsébet) és öt fes-
tő (Faragó Ágnes, Király 
Gábor, Mózes Katalin, 
Németh Géza, Sinkó Ist-
ván) munkái láthatók.

Az Artézi Galériát Néme-
th Géza festőművész kezde-
ményezésére olyan művé-
szek hozták létre, akik élet-
koruknál fogva is igen ta-
pasztaltak, sokat láttak és ta-
nultak pályájuk során. Volt 
részük különböző galériák-
kal, kurátorokkal és intéz-
ményekkel való együttmű-
ködésben is. A galéria alapí-
tó tagjai a hatvanas évek vé-

ge, a hetvenes évek eleje óta 
kiállító művészek, a hazai 
művészeti közegben ismert 

alkotók, akik jó barátságban 
vannak egymással. Az Ar-
tézi Galéria most megnyí-

ló tárlata április 10-éig vár-
ja az érdeklődőket. A kiál-
lítás előzetes bejelentkezés 
után (+36-20-334-6686) lá-
togatható. (Cím: Kunigun-
da útja 18.)                           B.

Tizenöten az Artézi Galériában

Fotó: Antal István
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SportegyeSületek FIgyelmébe. Ha szeretnének hírt ad-
ni csapataik, vagy versenyzőik eredményeiről, írjanak rövid ösz-
szefoglalót és küldjék el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre!

a FekvenyomÁS 50 éveS JubIleuma (1968-2018)
SÁndor attIla emlékére – nyílt raw Fekvenyomó kupa

Időpont: 2018. március 24-25. (szombat-vasárnap). rende-
ző: gruber’s gym Se. kapcsolat: 06-70-510-3254; 06-30-245-
1783. Helyszín: Veres Péter Gimnázium, Budapest, III. Csobánka 
tér 7. Előzetes nevezési határidő: 2018. március 20. online ne-
vezés e-mail-ben: powerinfo2017@gmail.com A helyszínen is 
lehet nevezni! A nevezésnek tartalmaznia kell: név; születési 
év, hó, nap; súlycsoport. Nevezés díj: 2500 Ft; diákoknak 1000 
Ft, melyet a helyszínen kell kifizetni.mérlegelés: reggel 8-10 óráig! 
(érvényes személyi okmánnyal; diákigazolvánnyal).

A verseny menete
Szombat: 10.15 - nők – férfi ifjúsági és junior. Vasárnap: 10.15 – 
férfi masters – és felnőtt.

Korcsoportok
nők Felnőtt: 14-39 év; Masters I: 40 év felett. Férfiak Ifjúsági: 14-
19 év; Junior: 20-23; Felnőtt: 24-39 év. masters I: 40-59 év; mas-
ters II: 60-69 év; masters III: 70 év felett. 

Súlycsoportok
női: -65, -75, +80 kg; Férfi: Ifjúsági: -65, -75, +80 kg; Junior: -75, 
-90, -100, +100 kg; Felnőtt: -75, -90, -100, +100 kg; masters: -80, 
-90, +90 kg

Díjazás 
Kategóriánként: I., II., III. helyezett: érem, oklevél. 
Abszolút kategória: I. helyezett: serleg, oklevél; II., III. helye-
zett: érem, oklevél. Támogatók: III. kerületi Polgármesteri Hivatal; 
NUTRIVERSUM Kft.; Slimmi Vital Force.

Idén először körtúrát járnak be 
majd a résztvevők, a rajt és célál-
lomás az Óbudai Szabadidőpark-
ban lesz. Még van lehetőség az 
online nevezésre!

Az Óbudán szervezett tel-
jesítménytúra (a Sza-

badidő, szeretem! elnevezésű 
sorozatban) évről évre egy-
re nagyobb tömegeket moz-
gat meg. A szervezők célja, 
hogy a rendezvény nemcsak 
egy szokványos teljesítmény-
túra a sok közül, hanem szép 
időben, a természet nyújtot-
ta élményekkel és gyönyörű 
tájakkal találkozhassanak a 
résztvevők.

Március 24-én, szombaton 
sem lesz ez másképp! A Bu-
dapesti Természetbarát Sport-
szövetséggel közösen szerve-
zett Óbudai Tavaszköszön-
tő Teljesítménytúrán idén is 3 
táv – egy hosszú (22 km) egy 
rövid (16,5 km) és egy családi 
táv (10 km) – közül lehet vá-
lasztani. A túra útvonala kizá-
rólag jelzett turistautakon ve-

zet, nem verseny, így bőven 
jut idő megcsodálni az ébredő 
erdőt. Minden táv teljesíthe-
tő egyénileg, és lehetőség van 
csatlakozni az óbudai Nordic 
Walking Klub gyaloglóihoz 
is. A túra a Budapest Kupa és 
a Tholt Albert Kupa része.

A résztvevői visszajelzések 
alapján idén először szervezik 
az eseményt körtúraként! Rajt- 
és célállomás: Óbudai Szabad-
időpark (Laborc utca 2.) Rajt-
idő: 8.30-10.30 óra között.

A túrán március 22-ig tar-
tó online nevezést követően 
lehet részt venni, kizárólag a 
regisztrált résztvevőknek tud-
ják biztosítani a célban a me-
leg levest és az egyedi kitű-
zőt. Nevezés: https://www.
obudasport.hu/rendezvenyek/
obudai-tavaszkoszonto-telje-
sitmenytura

A részvétel III. kerületiek-
nek ingyenes, a nem kerületi 
14 év felettiek 1000 forintos 
helyszíni térítés ellenében in-
dulhatnak. 

(Felhívás a 40. oldalon)

Tavaszköszöntő körtúra

Március 15-én nyitja meg idei 
szezonját a Decathlon Görzenál 
Sport és Szabadidőpark Óbuda 
szívében, dunai panorámával. 

A 2018-as szezonban ren-
geteg újdonsággal ké-

szül a park, a gördülő spor-
tolási lehetőségek mellett új-
donság lesz szabadtéri lézer-
tag melyek születésnapi cso-
magok formájában is foglalha-
tók. Az élet este sem áll meg 
a parkban, a kisüzemi söröket 
és üdítőket is kínáló sörterasz 
sötétedés után is nyitva áll a 

vendégek részére, a közösségi 
élményt pedig csocsó, darts, 
strandröplabda és kutyabarát 
kertmozi teszi teljessé. A park 
egyedülállóan légtérhasznála-
ti engedéllyel is rendelkezik, 
így heti rendszereséggel drón 
napokat is tartanak, ahol a 
kezdő pilóták megtanulhatják 
az alapokat, a haladók próbára 
tehetik tudásukat az ügyessé-
gi pályán, a profik pedig a kör-
pályát is használhatják.

(További információ: www.
gorzenal.hu, www.facebook.
com/gorzenal)                    km

Szezonnyitó újdonságokkal a Görzenálban

TVE labdarúgó műsor
Márciusban beindul a labdarúgó nagyüzem. A 2017-2018. évi NB III-
as bajnokság tavaszi idényében a III. kerületi TVE első mérkőzését 
március 3-án játszotta (TVE- Csorna: 6:0). A további hazai mérkő-
zéseket az alábbi időpontokban láthatják a Kerület szurkolók.

Március 17., 15 óra: TVE-Érd
Április 01., 16 óra: TVE-Fehérvár II
Április 14., 16 óra: TVE-Pénzügyőr
Május 05., 17 óra: TVE-Kaposvár
Május 19., 17.30 óra: TVE-Andráshida
Június 03., 17.30 óra: TVE-BKV Előre 
A csapatnak eredményes szereplést, a nézőknek jó szurkolást kí-
vánunk! 

TVE-Gyöngyös felkészülési mérkőzés. Kék mezben a Kerület játékosai
Fotó: Lovas Albert



32 2018. 5. számFogadóórák – szabadidő

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@le-
hetmas.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 
(Csobánka 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

Nemzeti ünnepünk alkalmából Petőfi 
Sándor: A nemzethez című verséből idé-
zünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függő-
leges 14. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: Ó. K. N. Ü.). 14. Érrendszer része. 
15. Dunyhából származhat névelővel. 16. 
Híres jegesmedvebocs neve. 18. Merre lakik 
(két szó). 19. Róma része! 20. Némán kidug! 
21. Nagyhatalmi állam rövidítése. 23. Ilyen a 
lúg. 24. Luxemburgi, norvég és vatikáni au-
tók jele. 25. Moha egynemű betűi. 26. Balhés 
bátorság. 28. Vajon vonod? 30. Nagy költőnk 
volt (1909-1944). 32. Z-vel a végén megrósz. 
33. Ennivaló. 35. Riadó. 37. E. R. A. Z. 38. 
Újságok. 40. Odaérve. 42. Részben bevitor-
lázik! 44. Nyitott-e? 45. Igen egynemű betűi. 
46. Hajórész. 47. Vatikáni, uruguayi és bel-
ga autók jele. 49. Távol-keleti autómárka. 50. 
Hálót fon. 51. Latinban et. 52. Erre foghatják 
a katonaköteleseket. 54. USA egyetem. 55. 
Tolnai víz. 58. Alumínium ötvözet.
FÜGGŐLEGES: 2. Távoli autótípus. 3. Ide-
gen barát. 4. Egyiptomi és thaiföldi autók je-
le. 5. Két amper. 6. Kicsinyítő képző. 7. Az 
oxigén és tórium vegyjele. 8. Angol szo-
ba. 9. Keleti istenség. 10. Egyházi fogalom. 
11. Némán kapál. 12. Boci egynemű betűi. 
13. Brit város. 14. Az idézet második része 
(zárt betűk: R. D. Á. K.). 17. Alföldi helység. 21. Rúd betűi ke-
verve. 22. Téli locs-pocs névelővel. 24. Francia folyó. 26. … lő, hi-
bázik. 27. K-val az elején elvei mellett huzamosan van. 29. Evezz 
vissza! 30. Reptet. 31. Füzetek. 34. Egyik évszakkal kapcsolatos. 

36. Bátrak hozzá. 39. Szikrát hányhat. 41. Z. T. A. 43. Gyógyfür-
dőnk. 45. Közel-keleti fennsík. 48. Egyik külföldi sajt. 50. Brazil 
szövetségi állam. 52. Magyar, luxemburgi és svéd autók jele. 53. 
Tag betűi keverve. 54. Belül gyúrt! 56. Á. C. 57. Véd. 58. Doktor.

Ünnepnapunkra
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Március 8-án van a nemzetközi 
nőnap, amelyet már százegy esz-
tendeje ünnepelnek szerte a vilá-
gon a nem képviselői iránti tiszte-
let és megbecsülés jeléül. 

Az ünnep eredetileg a nők 
egyenjogúságával, szabad 

munkavállalásával kapcsolatos 
harcos, demonstratív nap volt, 
bár ezt ma már kevesen tudják.  
Napjainkban a nőnap csak egy 
olyan alkalom, amikor a fér-
fi rokonok, ismerősök, esetleg 
munkatársak virággal szokták 
felköszönteni a nőket. Pedig ér-
demes lenne felidézni, milyen 
hosszú, nehéz út vezetett a női 
jogok elismertetéséig. 

Emlékezés 
a nők küzdelmeire
A nemzetközi nőnap élet-

re hívói az ünnepet egy olyan 
napnak szánták, amikor a nők 
egyenlő jogokért és lehető-
ségekért vívott, évszázados 
küzdelmeit elevenítik fel.  Az egyszerű, de 
mégis a történelmet alakító nőkről kívántak 
megemlékezni, akik nem kevés kockázatot 
vállalva kiálltak a nők jogaiért tüntetése-
ken, különböző megmozdulásokon. 

Több olyan esemény is történt, ahol a 
nők felemelték szavukat a körülmények el-
len. Az első vagy százhatvan éve esett meg, 
amikor a textiliparban dolgozó nők embe-
ribb munkafeltételeket, magasabb fizetést 

követelve tüntettek New Yorkban. A Nem-
zetközi Munkásszövetség első kongresszu-
sán, 1867-ben fogadtak el határozatot a nők 
hivatásszerű munkavégzéséről, meghirdet-
ték a nők jogát a munkához, a nők széles-
körű részvételét az országos és nemzetközi 
eseményekben.  Ezzel kívántak véget vetni 
annak a több száz éves felfogásnak és  gya-
korlatnak, mely szerint a nők helye az ott-
hon, és a gyermekeik mellett van. 

Miért pont március? 
A Nemzetközi Munkásszövetség 

egyik kongresszusán döntöttek arról 
is, hogy a nők választójogának kiví-
vása érdekében nemzetközi nőnapot 
tartanak. A pontos dátumról akkor 
még nem határoztak, így március 19-
én, Ausztriában, Dániában, Svájcban 
és Németországban tartottak nem-
zetközi nőnapot. Azután, 1917. már-
cius 8-án Oroszországban kenyérért 
és békéért nők ezrei tüntettek. Ennek 
hatására is, négy nappal később II. 
Miklós cár lemondott, polgári kor-
mány alakult, amely szavazati jogot 
biztosított a nőknek. Ezzel vált vég-
legessé a nőnap dátuma, a világ leg-
több országában azóta is március 8-
án tartják. A nők napját az ENSZ is a 
világnapok között tartja számon. 

Hazai csatlakozás
A nőnapi felhíváshoz hazánk elő-

ször 1913-ban csatlakozott, majd 
egy évre rá már országos rendez-
vényeket szerveztek ebből az alka-
lomból. Az évek során természete-

sen sokat változott az ünnep jellege, tartal-
ma, mint ahogy a társadalom is változott, és 
benne a nők helye, szerepe, jogai. Volt idő, 
mikor kötelező volt megünnepelni, manap-
ság már arról szól, hogy van egy nap, ami-
kor a nőknek jár a szokásosnál kicsivel több 
figyelem, törődés. Végülis mindegy, milyen 
formában teszik, a lényeg, hogy a férfiak ne 
feledkezzenek meg a hozzájuk tartozó nők 
köszöntéséről ezen a napon. 

Mivel mutathatnák ki a nők iránti törő-
dést, kényeztetést a férfi hozzátarto-

zók? Például, ha meglepnék édesanyjukat, fe-
leségüket, párjukat, lányukat nőnap alkalmá-
ból egy finom ebéddel, vacsorával. Úgy, hogy 
maguk készítik el a fogásokat. Ehhez aján-
lunk néhány könnyen elkészíthető receptet. 
Nem mellesleg, a hölgyeknek is jól jöhet né-
hány gyorsan elkészíthető étel receptje. 

Sajtgaluska leves 
Hozzávalók: 5 dkg reszelt sajt, 1 tojás, 3 

evőkanál finomliszt, 4 dl tej, 2 dkg marga-
rin, 1 evőkanál kapor, 2 db húsleveskocka, 
só, bors.

Elkészítése: a tojást habosra keverjük, 
hozzáadjuk a reszelt sajtot, a 2 evőkanál 
lisztet, majd a sóval, a kapor felével fűsze-
rezzük. A maradék lisztet habzásig hevít-

ve a margarinon felöntjük tejjel, és felfor-
raljuk. Felöntjük 7 dl vízzel, beletesszük a 
húsleveskockákat, és öt perc forralás után 
beleszaggatjuk a galuskákat. Akkor jó, ha 
a galuska feljön a tetejére. Belekeverjük a 
kaprot, és pár perc főzés után tálalhatjuk. 

Burgonyával sült fasírozott
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 60 dkg da-

rálthús, 2 zsemle, 2 cikk fokhagyma, 1 kis 
fej vöröshagyma, 2 tojás, pirospaprika, 
őrölt bors, só. 

Elkészítése: a zsemléket tejbe áztatjuk, de 
csak annyira, hogy jól morzsolható legyen, 
majd kinyomkodjuk belőlük. A darálthús-
hoz hozzáadjuk a felvert tojásokat, a zúzott 
fokhagymát, a gyengén megpirított vörös-
hagymát, és rámorzsoljuk a zsemléket. Jól 
összedolgozzuk, és egy zsírral kikent tepsi 

közepére halmozzuk, olyan formára, mint 
az őzgerinc. Körberakjuk hámozott, hosszá-
ban négyfelé vagy kockára vágott burgonyá-
val. Forró sütőbe toljuk, és fél óráig alufóli-
ával lefedve sütjük, majd a fólia nélkül süt-
jük tovább. Akkor jó, ha a fasírozott szépen 
megpirul, és a krumpli aranyszínű. 

Karamellás banán
Hozzávalók: 15 dkg cukor, 2 dl tej, 2 to-

jás, 1 evőkanál liszt, 4 banán, tejszínhab.
Elkészítése: a cukrot felöntjük a tejjel, 

és állandóan addig kevergetve tartjuk a tű-
zön, míg a cukor felolvad. Közben 2 tojás-
sárgáját elkeverünk egy kávéskanál liszttel, 
2 evőkanál cukorral, hozzáöntjük a kara-
mellás tejet, és gyenge tűzön sűrű krémmé 
főzzük. Hűlni hagyjuk. Négy banánt meg-
hámozva, karikákra vágva tányérokra tesz-
szük,  leöntjük a hideg karamellmártással. 
Tetejét cukrozott tejszínhabbal díszítjük. 

Nők köszöntése

Férfiak a konyhában
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Sikertörténetté vált a 2016-ban Óbudán beindult Bi-
ke and Breakfast (Bringásreggeli), melynek célja, 
hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmód és 
a kerékpáros közlekedés előnyeire. Az akcióhoz 
csatlakozott vendéglátóhelyek helyben sütött pék-
áruval, gyümölcslével, gyümölccsel és minőségi 
kávéval várják az útra induló kerékpárosokat

Ebben az évben újabb vendéglátóhelyek 
csatlakoztak az Esernyős koordinálásával 

és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tá-
mogatásával megvalósuló programsorozathoz. 
Februártól októberig minden hónap utolsó pén-
tekén 7-9 óra között egyszerre három helyszí-
nen vehetik igénybe az ingyenes reggelit a hon-
lapon (bikeandbreakfast.hu) regisztráló kerék-
párosok. A „Bringásreggelik Óbudán” akci-
óban résztvevő vendéglátóhelyek: Esernyős; 
Cziniel Cukrászda és Kávéház; Rozmaring 
Kertvendéglő; This is Melbourne Too; Csillag-
hegyi Megálló; Araamu Café és az idén csatla-
kozó Pékesség, valamint a Pékség-Római.

Kicsi üzlet, nagy választék
A Lajos utca 93-99. szám alatt található Pé-

kesség kicsi üzlet, ám annál nagyobb az áru-
választéka. Noszvai András tulajdonos napon-
ta maga is a pult mögé áll és türelemmel, ked-
vességgel szolgálja ki a betérő vásárlókat. A ve-
le készült beszélgetésből kirajzolódik egy józa-
nul gondolkodó, a vevők érdekeit mindig előtér-
be helyező üzletember portréja.

- Érdekes, mondhatni poénos az üzlet elneve-
zése. Mi áll a névadás hátterében?

- Már a kérdés is jó: a belvárosban korábban 
volt egy órákkal foglalkozó üzletem, aminek Po-
én volt a neve. Sok ötleten rágódtam, aztán ami-
kor a Pékesség beugrott, éreztem, ez lesz, amit 
kerestem, ráadásul még a neten sem találkoztam 
vele. Azóta már próbálkoztak plagizálással…

- Hogyan, milyen céllal indult a vállalkozás?
- Korábbi vállalkozásaim az idők múltával nem 

voltak nyereségesek, valami újat kerestem. Aztán 
amikor egy kedves barátom egy pékség nyitását ja-
vasolta, első reakcióm egy határozott nem volt. Az-
tán ahogy sorolta az érveket, úgy döntöttem, hogy 
mégis belevágok. Volt egy minta, ami tetszett és el-
érhető is volt: kis, barátságos helyen, helyben ké-
szülő, adalékmentesen készülő sütik, kenyerek és jó 
minőségű kávézás ötvözete. Ezek alapján szereztem 
be a gépeket, alakítottam ki a helyiséget. Tősgyöke-

res óbudai révén szerencsém is volt, 
mert a lakásom közvetlen közelében 
bukkantam rá erre a helyiségre.

Régi receptek
- Mi az üzletfilozófiája?
- Legjobban a „mert megérdem-

lem” fejezi ki a lényeget. Csupa olyan 
tárgy van ebben a környezetben, amin 
látszik, korábban már valahol, valakit, 
valamit szolgált. Ha mesélni tudná-
nak, még izgalmasabb lenne, de így is 
érdekes és izgalmas a nosztalgiázás-
ra ihlető környezet. A faluba a várost 

kell elvinni a sikerhez, a falut meg a városba behozni, 
persze hitelesen, nem manipuláltan, akkor működik. 
A nosztalgikus környezethez alakult kínálatunk és fi-
lozófiánk. Itt azok az ízek, formák, illatok köszön-
nek vissza, amik a „régi szép időket” idézik vendé-
geinknek, hogy pár percre visszarepüljenek a kedves 
múltba. Itt nincs gasztroforradalom, főleg régi recep-
tek alapján dolgozunk, de nyitottak vagyunk koráb-
ban ismeretlen alapanyagokra, mint például pesztó, 
gorgonzola, zöld tea satöbbi. Igen sok vajat haszná-
lunk. Linzereink, pitéink, pozsonyi kiflijeink, bejgli-
jeink, pogácsáink a házi sütik ízeit hozzák. Kísérlete-
ző kedvűek vagyunk, így került polcainkra például a 
diós-fokhagymás pogácsánk, aszalt paradicsomos ka-
rikánk, vagy a shiitake gombás sütink. A pékség és a 
cukrászat rokon szakmák, mi is elkalandozunk Rákó-
czi túrósunkkal, gesztenyés 
kockánkkal és a csak kevés 
helyen kapható hatlapos, 
vagy más néven szalakális 
desszertünkkel, de ezek is 
megtartják házias kinézetü-
ket. Adalékmentes péksüte-
ményeink, kenyereink, sü-
teményeink mind itt, hely-
ben készülnek, amit sokan 
nem hisznek el, hiszen az 
egész üzlet alig több mint 
30 négyzetméter. Sok mun-
kával jár minden nap fel-
építeni, majd lebontani a 
termelés igénye miatt a he-
lyiséget, de Szőke Péter pé-
kemmel bevállaltuk az ez-
zel járó tennivalókat. 

- Három év alatt sike-
rült széles vevőkört ki-
alakítani?

- Igen, a sok munka 
meghozta gyümölcsét, de 
ehhez ez a barátságos, régi 
Óbudát idéző környezet is 
hozzájárult. Nemcsak sok 
itteni lakos, de a környé-
ken dolgozók is ismerős-
ként lépnek be, sokuknak 
már belépéskor szó nélkül 
készítjük szokásos kávé-
ját, csomagoljuk kakaós 
csigáját, adjuk oda meg-
rendelt kenyerét. 

Újdonságok is
- Az üzleti életben a siker egyik fontos össze-

tevője a kedvező arculat kialakítás. Ön is egyet-
ért ezzel?

- Abszolút egyetértek, hiszen így lesz karakte-
re egy vállalkozásnak, ez különbözteti meg má-
soktól, a konkurenciától. A Pékesség nem tudo-
mányos alapon, előre kiszámított és meghatáro-
zott szabályok mentén lett ilyenné. Ez egy születé-
si folyamat volt, amikor figyeltük munkánk ered-
ményességét, figyelemmel kísértük a vásárlók re-
akcióit és nyitottunk az újdonságokra. Munkatár-
saim véleménye is fontos, meghallgatom őket, so-
kat számít, hogy érzelmi és nem gazdasági alapon 
változtatunk, döntünk. Személyes jelenlétünk mi-
att itt van egy Péter és egy Bea, akik pékek, Ani-
kó dolgozik a pult mögött, készíti a kávékat, illet-
ve én is az „arculat” része vagyok. Hiszek a hiteles 
személyekhez kapcsolódó szolgáltatásban, a tulaj-
donos napi munkavállalásában.

- Miért csatlakozott a „Bringásreggelik Óbu-
dán” elnevezésű programsorozathoz?

- Mert jó és főleg, mert óbudai! De viccet félre-
téve: nagyvonalú és elegáns módon irányítja a fi-
gyelmet a kerékpározásra, mint alternatív közle-
kedési életformára, jómagam is gyakran pattanok 
nyeregbe. Nem is tudok jobb példát felhozni rá, 
büszke vagyok, hogy ez pont itt, Óbudán valósult 
meg. Nagy örömmel fogadtuk, hogy mi is a kezde-
ményezés partnerei lehettünk. Jó helyen vagyunk, 
sok bringás járt már eddig is hozzánk, de a februári 
első „Bike and Breakfast” akció után újabb ötlete-
ket kaptunk, megpróbáljuk még színesebbé tenni a 
résztvevők számára a nap első igazi élményét. Ké-
szülünk a szezonra!              Kép és szöveg: lovas

Bringásreggelik Óbudán

Pékesség – „mert megérdemlem”
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Emlékmackók

Fenti címmel nyílt meg a Tündérkert Galéria és Közös-
ségi Tér idei első kiállítása, Varró Szilvia mancsműves 
jóvoltából. A hely megálmodója és szakmai vezetője 
Beke Kata, aki rendszeresen szervez gyermekprog-
ramokat, köztük könyvbemutatót, kézműves foglalko-
zást. Varró Szilvia 2013 óta tagja a Kiss Áron Magyar 
Játéktársaságnak. Még abban az évben az Országos 
Baba és Mackókészítési Versenyen és kiállításon I., 
2014-ben II. helyezést ért el. 2013-ban a Magyar Kéz-
műves Alapítvány, valamint a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara díját és elismerését is megkapta. A sok 
év alatt rengeteg mackó született a kezei között, me-
lyek akár egyedi elképzelések és megrendelések alap-
ján is készülhetnek. (Az ingyenes tárlat március 18-ig 
tekinthető meg. Cím: Bécsi út 53-55. Nyitva tartás: hét-
főtől szombatig 10-től 18 óráig. Vasárnap zárva.)

Hahota
- Mit tennél, ha előt-
ted lenne egy orosz-
lán, mögötted egy jagu-
ár, és a puskádban már 
csak egy golyó van?
- Lelövöm az oroszlánt, 
majd beszállok a Jagu-
árba és hazamegyek. 

* * *
- Ti hogyan szoktátok 
kezelni a konfliktusokat?
- Pofon egyszerűen.

* * *
- Hogy tűnik el a hóem-
ber? - Beleolvad a kör-
nyezetébe. 

* * *
Nyuszika felhívja tele-
fonon a hentest: - Van 
disznófüled? 
- Van.
 - Hát marhanyelved?
 - Van.
 - És csirkelábad? 
- Az is van. 
- Hát akkor nagyon ron-
da lehetsz.

A Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum-
ban IBUSZ ... mert úton len-
ni jó! címmel nyílt kiállítás 
március 1-jén, amely szep-
tember elejéig látható.

A z MKVM új idő-
szaki kiállításának 

megnyitóján az intéz-
mény igazgatója, Kiss 
Imre mondott köszöntőt, 
illetve a kiállítást Somo-
gyi Zoltán, az UNWTO 
főtitkár-helyettese, volt 
IBUSZ-os nyitotta meg.

A 30-40 éves korosz-
tály fölöttiek körében 
nemigen van olyan kö-
zöttünk, aki ne vett volna 
részt évtizedekkel előtt 
valamilyen IBUSZ által 
szervezett úton, akár bel-
földön vagy külföldön. 
Többek között az ilyen 
élményeknek is kíván 
emléket állítani a Magyar 
Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeum IBUSZ 
… mert úton lenni jó! cí-
mű időszaki kiállítása.

Idegenforgalom, be-
szerzés, utazás, szállítás. 
Egyszóval: IBUSZ. A cég 
feladatköre e kulcsszavak 
mögött ennél lényegesen 
többrétű volt, de nagyjá-

ból kifejezi, újra eszünkbe 
idézi a korabeli cég tevé-
kenységi köreit. Jelentő-
ségét mutatja, hogy tulaj-
donképpen ezzel a válla-
lattal kezdődött a magyar 
turizmus története, ami 
még a szocializmus idő-
szakában is – szinte egye-
dülállóként – részvénytár-
sasági formában működ-
hetett. Neve ebben az idő-
szakban egybeforrt az ide-
genforgalommal, hiszen 
sokáig szinte egyetlenként 
szolgálta ki az utazási igé-
nyeket hazánkban.

A MKVM mostani, 
Maczó Balázs által ren-
dezett kiállítása a lehe-
tő legszínesebben igyek-
szik bemutatni ennek a 
nagy múltú cégnek az el-
múlt több mint 100 évét, 
amelyben megidézi az 
1930-as évek turista-para-
dicsomának számító Bu-
dapestet épp úgy, mint az 
1970-es évek baráti tár-
sasutazásait.

(A Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Mú-
zeumban IBUSZ ... mert 
úton lenni jó! című kiállí-
tása szeptember 2-áig te-
kinthető meg. Cím: Koro-
na tér 1.)                   B. Z.

IBUSZ ... 
mert úton lenni jó!

Önkénteseket keresnek. Gondolt már arra, hogy szü-
lői tapasztalata megosztásával, önzetlenséggel és ked-
vességgel Ön is hozzájárulhat helyi családok boldogu-
lásához, kisgyermekek örömtelibb életéhez? Március 
12-től kezdődően ingyenes, 10 alkalmas felkészítő tan-
folyamra várjuk azokat a szülőket, nagyszülőket, akik 
heti 1-2 alkalommal baráti, gyakorlati segítséget adná-
nak kisgyermekes családoknak. Ha van annyi szabad-
ideje, hogy segítségnyújtásra tudná fordítani és szeret-
ne egy aktív közösség tagja lenni, jöjjön hozzánk ön-
kéntesnek! Jelentkezés: Süli Mária önkéntes koordi-
nátor, tel.: 70/314-0670, e-mail: suli.maria1104@
gmail.com. az óbudai otthon Segítünk alapítvány 
(18120495-1-41.). https://www.facebook.com/OOSA01

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István

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 március 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 17-től 19 óráig a 
Bécsi út 77-79. szám alatti Fidesz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Ér-
deklődni 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 április 12-én) 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 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)
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