
Az önkormányzat a lakosság indítvá-
nyait várja a 2018. évi Óbuda Lakossá-
gának Egészségéért Díj odaítéléséhez.

III. kerületben élő nyugdíjasok kedvez-
nényesen nyaralhatnak egy hétig Sió-
fok-Sóstón. Jelentkezés május 18-ig.

Jubileumi koncertet ad május 5-én a 
Korál együttes fennállásának 40. év-
fordulóján a Budapest Sportarénában.
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Óbuda Napja – a helyi közösség ünnepe

Óbudai Kézműves Sörök Fesztiválja a Fő téren május 25-27.       www.gasztrobuda.hu

Virágosabb városrész
Egyre népszerűbb az önkormány-
zat muskátli akciója, idén 36 ezer 
tő színesíti tovább a kerületet.         

Bővebben a 23. oldalon

Idén 12. alkalommal ingyenes 
koncertekkel, gyermekprogra-
mokkal és gasztronómiai kü-
lönlegességekkel várják az 
ünneplőket május 3-tól 5-ig, 
három napon keresztül a Fő té-
ren és a kerület több pontján.               

Részletek a 2. oldalon

Egészségkörút 6. oldal

Fotók: Antal István
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Óbudán komoly hagyománya 
van annak, hogy május első 
hétvégéjén színpompás for-
gataggal ünnepelnek a kerü-
letben élők. Az Óbuda Napján 
immáron 12. éve szórakoztat-
ják az idelátogató közönsé-
get, egyre nagyobb sikerrel.

Idén már három napon 
át, több helyszínen zaj-

lanak a programok. Az 
események központja a Fő 
tér és környéke, de a ke-
rület számos pontja kínál 
kellemes kikapcsolódást 
az itt élőknek, idelátoga-
tóknak. Ingyenes koncer-
tekkel, gyermekprogra-
mokkal, civil udvarral és 
gasztronómiai különle-
gességekkel várják az ér-
deklődőket.

Múzeumok
Az Óbuda Napja kez-

dőprogramja a Fő téri Es-
ernyősből indul: május 
3-án 17 órakor a III. ke-
rületi művészek kiállítás-
megnyitójával. Ugyan-
ebben az időpontban a 
Kassák és az Aquincumi 
Múzeumban, az Óbudai 
Platán Könyvtárban is 
lesznek események.

A programok a követ-
kező napon, május 4-én 
délután a Fő téren folyta-

tódnak A Kutya Vacsorá-
ja koncerttel, amely után a 
jó hangulatot az Ivan&the 
Parazol biztosítja. A május 
4-ei programok a Fő téren 
kívül több helyszínen zaj-
lanak, a Kassák és a Kis-
celli Múzeumban, illetve a 
Szent József Házban.

Nagyszínpad
A nagyszínpadon dél-

előtt Halász Judit ad 
koncertet a gyerekeknek, 
majd a Langaléta Gara-
bonciások következnek, 
utána pedig a Kincső 
Néptáncegyüttes műsora. 
Délután a Blahalouisi-

ana, a Budapest Voices 
majd 20.30-tól a Kiscsil-
lag lép színpadra.

A Zichy udvarban is 
sűrű programok lesznek. 
Itt a civil szervezetekkel 
ismerkedhetnek, egész-
ségügyi szűrővizsgálato-
kon vehetnek részt a fel-
nőttek, a kicsiket pedig 
ezernyi játék várja.

Szabadtéren
A Kórház utcában sza-

badtéri kiállítás nyílik 
„Templomok a talpunk 
alatt” címmel a középko-
ri Óbudáról. Köszöntőt 
mond Bús Balázs, Óbuda-

Békásmegyer polgármes-
tere, a kiállítást Népessy 
Noémi az Óbudai Múze-
um igazgatója nyitja meg.

Díjátadó
A Kobuci kert ebben az 

évben központi helyszínné 
válik: Bús Balázs polgár-
mester 15 órakor adja át a 
kerületi kitüntetéseket: az 
Óbuda Díszpolgára címet, 
az Óbuda Kultúrájáért-dí-
jat, a Pro Óbuda-díjat, az 
Óbuda Sportolója-díjat, a 
Hidegkuti Nándor Emlék-
plakettet. Az átadó előtt a 
Danubia Zenekar kama-
raformációja zenél. Az es-
ti programokat a Petruska, 
később pedig a Nana Vor-
tex koncertje zárja.

Közbiztonsági nap
A hagyományokhoz hű-

en a békásmegyeri Cso-
bánka tér ad otthont a 
közbiztonsági nap ren-
dezvényeinek, mely ku-
tyás- majd katasztrófavé-
delmi bemutatóval indul. 
Ebéd után a rendőrzene-
kar koncertjét hallhatják, 
ezután tartják az ünnepé-
lyes megnyitót. Kelemen 
Viktória alpolgármester 
adja át az Óbuda Közbiz-
tonságáért-díjat.

Délután a Braunhaxler 
Dalkör, Bognár Szilvia, a 
Gólyalábas mutatványos 
kompánia és a Budapest 
Ragtime Band szórakoz-
tatja a közönséget. Egész 
nap itt lesz az Óbudai 
Egyetem a Tudományos 
Placcal. A programban 
szerepel még kutyás be-
mutató, vidámpark, lovas 
és motoros járőrök, szak-
mai sátrak, vetélkedők.

Csillaghegy Napja
Változatos programokat 

kínál idén a látogatóknak 
Csillaghegy Napja is. A 
Mátyás király út egy lezárt 
szakaszán a Rutkai Bori 
Banda gyermekkoncertje 
nyitja a sort. Varga Mihály 
nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képvise-
lő és Puskás Péter alpol-
gármester köszöntője után 
mindenki megkóstolhatja 
Csillaghegy tortáját a Cser-
falvi Cukrászda jóvoltából. 

A kalóriák letáncolásá-
hoz a Kis Göncöl tagjai-
tól leshetnek el tánclépése-
ket. A főként alsó tagozatos 
gyerekekből álló táncegyüt-
test a Bazseva zenekar kí-
séri. Ezután a Fodros Ál-
talános Iskola és a Csillag-
hegyi Általános Iskola szó-
rakoztatja a közönséget. Az 
iskolások után a Cassand-
ra Táncművészeti és Sport-
egyesület műsora, a Fre-
ak Fusion Cabaret lép szín-
padra, majd a Turbó Méhek 
koncertje következik. 

Nem maradhatnak ki a 
programból a közönség 
nagy kedvencei: Berecz 
András különleges me-
séléssel csal mosolyt az 
arcokra, majd a Göncöl 
Néptáncegyüttes előadása 
következik, amely végül 
táncházzá alakul. A nap 
zárókoncertjét Csillaghe-
gyen a Charlie Band adja.

(Meghívó a 40., 
programajánló a 12-18. oldalon)

Gasztronómia
Május 5-én, a Fő téren napestig kínálják finomságaikat a kitelepült vendéglátó-
helyek: minőségi pálinkák, bor- és sörkínálat, nemzetközi és hazai ízek, street 
food és édes finomságok széles választéka várja a vendégeket. Az Esernyős 
szobroknál kialakított borudvar sok kiváló borvidék borászatával várja a borok 
szerelmeseit. Lesz kézműves vásár, színjáték-automata, ezernyi más játék és 
látnivaló, de akár egy korabeli hangulatot idéző utazás is tehető Óbuda utcáin 
egy múlt századot idéző fiákeren.

Óbuda Napja – a helyi közösség ünnepe

Óbuda Napja a Zichy-kastélyban a Budai 2. Honvédzászlóalj tagjaival a tavalyi ünnepségen
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A CEDEK EMIH Izra-
elita Szeretetszolgá-

lat rendszeresen támogat 
egészségügyi intézménye-
ket. Idén tavasszal Óbu-
da-Békásmegyer Védőnői 
Szolgálatának szerveztek 
gyűjtést. A csecsemők és 
kisgyermekek vizsgála-
tához szükséges felszere-
lésekből álló 600 ezer fo-
rint értékű csomagot Szi-
lágyi Nóra, a CEDEK sze-
retetszolgálat vezetője és 
Köves Slomó, az Egységes 
Magyarországi Izraelita 
Hitközség (EMIH) veze-
tő rabbija adta át az Ányos 
utcai háziorvosi rendelő-

ben április 24-én. Az ado-
mányokat Bús Balázs pol-
gármester és Schadek-Bí-

ró Éva, az Óbuda-Békás-
megyer Védőnői Szolgála-
ta vezetője vette át.

Bús Balázs, Köves Slomó, Szilágyi Nóra és Schadek-Bíró 
Éva az átadáson

Izraelita adományok a védőnői szolgálatnak

Az áldozatok emléknapján a 
közel 22 ezer mártírra emlé-
keztek, akiket Sztálin paran-
csára a Katinyhoz közeli er-
dőben kivégeztek és tömeg-
sírba temettek.

Koszorúzással egybe-
kötött ünnepi meg-

emlékezést tartott Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata és Óbuda-Bé-
kásmegyer Lengyel Nem-
zetiségi Önkormányzata a 
Katinyi Áldozatok Emlék-
napja alkalmából a Katinyi 
mártírok parkjában emelt 
emlékműnél április 12-én.

- A Katyn nagyon külön-
leges szó, a nemzeti trau-
ma jut róla eszünkbe. Ezt 
az asszociációt megerősí-
ti az a körülmény, hogy eb-
ben a szóban benne foglal-
tatik egy máik szó, a „kat”, 
ami hóhért jelent. A Szovje-
tuniótól, mint kommunista 
nagyhatalomtól való alap-
vető politikai függés idejé-
ben a Katyn szót tilos volt 
kiejteni, tartalmát pedig 
megmásították, elhazudták. 
Kötelező volt az általáno-
san elterjedt hazugság hir-
detése, mely szerint a mé-
szárlás elkövetői a németek 

kell, legyenek. Számos oka 
van annak, hogy a lengye-
leknek még ma is a „kati-
nyi hazugság” jut eszük-
be a Katyn szó hallatán. Az 
árulás és a magunkra ma-
radás szavak is felidéződ-
nek bennünk, mert orvgyil-
kosként támadtak ránk a 
szovjetek, támadásuk mö-
gött stratégiai cél húzódott, 
meg akarták fosztani a len-
gyel nemzetet az értelmisé-
gétől, hogy korlátlanul alá-

rendelhessék a lengyeleket 
maguknak – emlékezett be-
szédében Jerzy Snopek, a 
Lengyel Köztársaság buda-
pesti nagykövete.

A nagykövet Teleki Pál 
miniszterelnököt idézte: 
„Magyarország részéről 
nemzeti becsület kérdé-
se elkerülni mindenfajta 
Lengyelország elleni ka-
tonai műveletet!”

- Szeretném kiemelni a 
magyarok méltóságteljes 
és tiszteletre méltó maga-
tartását! Katinnyal kapcso-
latban három magyar ne-
vet szükséges megemlíte-
ni: Teleki Pál miniszterel-
nököt, Korompay Emánu-
el Aladárt, magyar, majd 
lengyel katonát, az el-
ső magyar-lengyel szótár 
szerkesztőjét, katinyi vér-
tanút, és Orsós Ferenc or-
vost. Teleki Pál miniszter-

elnökként, Hitler paran-
csával szembeszegülve, a 
leghatározottabban elzár-
kózott attól, hogy a meg-
szálló német csapatok Ma-
gyarországon keresztül 
masírozzanak Lengyelor-
szág felé – mondta.

Jerzy Snopek megemlé-
kezését követően a megje-
lentek Oberfrank Pál, Já-
szai Mari-díjas színmű-
vész előadásában Tóth Er-
zsébet Katyn földjéből cí-
mű versét hallgatták meg, 
majd együtt imádkoztak 
Krzysztof Grzelak plébá-
nos atyával a katinyi vé-
rengzés áldozatai és a 
szmolenszki tragédiában 
elhunytak lelki üdvéért.

A lengyel nyelvű imád-
ságot követően koszorút 
helyezett el az emlékmű-
nél Jerzy Snopek, a Len-
gyel Köztársaság budapesti 

nagy követe, Varga Mihály 
nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képvise-
lő, Soltész Miklós, az Em-
beri Erőforrások Miniszté-
riuma egyházi, nemzetisé-
gi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős állam-
titkára, a Honvédelmi Mi-
nisztérium képviseletében: 
dr. Papp Ferenc ezredes, 
a társadalmi kapcsolatokat 
koordináló főosztály ve-
zetője, a Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum részé-
ről dr. Kovács Vilmos ezre-
des, a III. kerület testvérvá-
rosa, Varsó-Bemowo dele-
gációja: Marek Lipinski al-
polgármester, Artur Leszc-
zynski, a jogi és humáne-
rőforrás osztály vezetője, 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata nevében Bús 
Balázs polgármester.

Koszorút helyezett el az 
Országos Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzat ne-
vében: dr. Rónayné Sla-
ba Ewa elnök, a Főváro-
si Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat nevében: 
dr. Várnai Dorota elnök, 
Óbuda-Békásmegyer Len-
gyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata nevében: Weso-
lowski Korinna elnök.

A pártok, civil szerve-
zetek és magánszemélyek 
is lerótták tiszteletüket az 
áldozatok emléke előtt. 
A mécsesek meggyújtása 
előtt lengyel szokás sze-
rint az Il Silencio-val zá-
rult a megemlékezés.

Emlékezés a Katinyi emlékparkban

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj
Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adomá-
nyozható mindazon személynek vagy közösségnek, 
aki a kerület lakosságának egészsége érdekében 
akár gyógyító-ápoló munkájával, akár a rehabilitáció 
vagy a betegség megelőzés terén kifejtett tevékeny-
ségével, akár az egészségügyben kifejtett szervező 
munkájával kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
A díjban évente egy személy vagy csoport része-
sül. A díjazott személyére bárki tehet indítványt.
A díjat a „Semmelweis Napon”, ünnepélyes keretek kö-
zött adják át annak a személynek vagy csoportnak, aki-
nek a képviselő-testület az egészségügyi, szociális és 
lakásgazdálkodási bizottság javaslata alapján odaítéli.
Az indítvány tartalmi elemei
1) Indítvány olyan természetes személyre vagy 
csoportra (szervezetre/intézményre) nyújtható be, 
mely az egészségügy terén kifejtett kimagasló tel-
jesítményével (életművével) Óbuda-Békásmegyer 
egészségügyi ellátásához, szolgáltatásainak fejlő-
déséhez, Óbuda-Békásmegyer lakossága életmi-
nőségének javításához hozzájárul(t).
2) Az indítványnak legalább fél oldal terjedelmű indo-
kolást kell tartalmaznia, mely részletezi a díjra javasolt 
személy vagy csoport tevékenységét, eredményeit.
Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt a szociális szolgáltató főosztályon (1033 
Budapest, Fő tér 2.) dr. Gallóné Nagy Judit főosztály-
vezető részére, vagy postai úton (1300 Bp., Pf.: 102.) 
lehet benyújtani. Felvilágosítás dr. Konczos Anikó 
egészségügyi referenstől kérhető a 437-8659-es tele-
fonszámon. Az indítványok beérkezési határide-
je: 2018. május 16. (szerda) 16.30 óra.

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István

Az önkormányzat nevében Bús Balázs polgármester, Kiss Anita jegyző, dr. Pappné dr. 
Nagy Judit, Kelemen Viktória és Puskás Péter alpolgármester koszorúzott
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A piac hasznosítására kiírt pályázat mellett egyéb pályáza-
tokról, több támogatásról, szerződéskötésről is szavaztak a 
képviselők. Tárgyaltak együttműködési megállapodásokról 
és elfogadták a rendőrség 2017. évi beszámolóját az április 
19-ei testületi ülésen.

A Kolosy téri piac pályázatáról is döntöttek 

A képviselő-testület 
elfogadta a III. ke-

rületi Rendőrkapitány-
ság múlt évre vonat-
kozó beszámolóját. Az 
ülésen Szikszó Sándor 
rendőr-alezredes, kapi-
tányságvezető elmond-
ta, hogy a bűncselekmé-
nyek számában az elmúlt 

7 év tekintetében a leg-
kevesebbet regisztrálták 
2017-ben. Csökkent a ki-
sebb értékű lopások, be-
törések és autólopások 
száma is. 100 ezer főre 
vetítve 17,21 százalék-
kal sikerült csökkente-
ni az elkövetések számát 
egy év leforgása alatt. 

Tavaly ezerrel több rend-
őr, közel tízezer órával 
több közterületi szolgá-
latot látott el, aminek kö-
szönhetően olyan nagy 
rendezvényeket is sike-
rült eredményesen bizto-
sítani, mint a vizes világ-
bajnokság, vagy a Sziget 
Fesztivál.

Csökkent a bűncselekmények száma

Pályázat a Jókai utca megújításáért
Megoldást nyújthat a Jókai utca környékén élőknek 
Bús Balázs polgármester előterjesztése, amelynek 
köszönhetően a képviselő-testület felhatalmazta az 
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.-
t a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter közös pályázatán 
való indulásra. A kiírás szerint önkormányzati tulaj-
donú, belterületi utak, járdák, hidak felújítására lehet 
pályázni. A Jókai utca és a kapcsolódó mellékutcák 
felújítása közel 4 ezer négyzetméteren időszerűvé 
vált, ugyanis az utcák műszaki állapota meglehető-
sen leromlott és minden nagyobb esőzéskor akár 10-
20 centiméteres vízréteg is előfordulhat az utcában. 
Az útburkolat és a csapadékvíz elvezetésének fej-
lesztéshez szükséges önerő rendelkezésre áll, mely 
feltétele az eredményes pályázatnak.

Újabb helyszíneken lehetne ingyenes Wi-Fi
A képviselők az államilag elérhető források mellett 
megszavazták az Európai Unió „WiFi4EU” elneve-
zésű pályázatán való indulást is. A kezdeményezés 
célja, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így 
például a parkokban, a köztereken, a középületek-
ben, a könyvtárakban, az egészségügyi központok-
ban és a múzeumokban Európa-szerte ingyenes, 
nagy sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat 
álljon a lakosok rendelkezésére. Az egy település 
által elnyerhető összeg maximálisan 15 ezer eu-
ró (körülbelül 4,65 millió forint), melyből az önkor-
mányzat egy, legfeljebb két kerületi helyszínen biz-
tosíthatná hiánytalanul az elvárt minőségű és gyor-
saságú vezeték nélküli szélessávú internet elérést.

Megújulhat a hegyvidéki népház

Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete által használt 
Toronya utcai (önkormányzati tulajdonú) ingatlan 
átalakítására tett javaslatot a civil szervezet, annak 
jobb használhatósága érdekében. Az értéknövelő 
beruházáshoz az önkormányzat hozzájárult, a fej-
lesztést anyagilag is támogatja.

Lemondás
Dr. Simonka Csaba, a Magyar Szocialista Párt listáján 
a képviselő-testületben betöltött önkormányzati képvi-
selői jogviszonyáról a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény által megha-
tározott módon, 2018. május 10-i hatállyal lemondott.

• Erre az évre közszolgál-
tatási szerződést kötött az 
önkormányzat képviselő-
testülete a Térszínház Egye-
sülettel, amely vállalta, hogy 
a városrészben tartandó ne-
ves eseményeken, a részvé-
tel mellett az anyanyelvi ne-
velés terén és a III. kerüle-
ti pedagógusok továbbkép-
zésében is segítséget nyújt. 
A Térszínház művészei mű-
vészetpedagógiai tapaszta-
lataikat nyílt bemutatókon, 
tanfolyamokon, konferenci-
ákon, a diákok számára pe-
dig rendhagyó irodalmi órá-
kon adják tovább.

• Támogatási szerződést 
kötöttek az Aquincum Ba-
ráti Kör Egyesülettel is. A 
Budapesti Történeti Mú-
zeum Aquincumi Múzeu-
ma által létrehozott egye-
sület célja az antik kultú-
ra népszerűsítése, terjeszté-
se, az ókori hagyományok 
felelevenítése, valamint az 
Aquincumi Múzeum tevé-
kenységének ismertetése 
és segítése. A támogatás ré-
szeként idén a Flórián téri 
aluljáróban található római 
kori fürdő feltárásának 200 
éves évfordulójára készü-
lő „Schönvisner 200” cí-

mű időszaki kiállítást és a 
„Floralia” programot ren-
dezik meg.

• Az önkormányzat 
2015-től támogatja az 
Óbor-kör Kulturális és 
Környezetvédő Egyesü-
letet, amely fenntartja és 
működteti a Békásme-
gyer-Ófaluban általuk lét-
rehozott Ófalui Közössé-
gi Mintakertet. A minta-
kert működését, valamint 
az Óbudai Platán Könyv-
tár Ezüsthegy utcai telep-
helyén egy új bio-kert lét-
rehozását idén is támogat-
ja az önkormányzat.

Együttműködési megállapodások

Fotók: Antal István
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Az önkormányzat nagy 
hangsúlyt fektet a 

bölcsődés korú gyerme-
kek korai zenei fejlődés-
gondozására és mindent 
elkövet, hogy a kerület-
ben élő kisgyermekek a 
rendszeres népzenei ne-
velést minél szélesebb 
körben gyakorolhassák. 
A programban ötödik 
éve heti rendszeres-
séggel járnak a bölcső-
dékbe a Zeneakadémi-
án végzett, képzett nép-
zenészek: Csoóri Sán-
dor, Zimber Ferenc, Kál-
na Natália és Juhász Pé-

ter. Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma meg-
bízásából a Csoóri Sán-
dor Alap nyílt pályázatot 
hirdetett a népi kultúra 
közösségteremtő műfaja-
inak támogatására, ame-
lyen a testület döntése 
alapján az önkormányzat 
is indul. Eredményes pá-
lyázat esetén 2018 szep-
tember és 2019 június 
között 10 alkalommal, a 
bölcsődei foglalkozáson 
túl, a kerület valamelyik 
művelődési, kulturális 
központjában is megszer-
veznék a foglalkozásokat.

Bővítenék a zenei nevelési programot

A Kolosy téri piac üzemeltetéséről
A Kolosy téri piac üzemeltetésére az önkormányzat a múlt év végén pályázatot írt 
ki. A legjobb pályázatot a Redwood Holding Kft. nyújtotta be, így 14 igen, 1 nem 
és 4 tartózkodás mellett a képviselő-testület számukra adott megbízást az óbudai 
promenád elején álló ingatlan üzemeltetésére. A szerződés 2×5 évre szól. Bús Ba-
lázs polgármester az előterjesztés vitájában a döntési folyamat transzparenciáját 
hangsúlyozta, melynek szempontrendszeréről és részleteiről az obuda.hu honla-
pon és a városfejlesztési mellékletben, a 8. oldalon található bővebb információ.

• A magyar fejlesz-
tésű Teqball, a labda-
rúgás és az asztalite-
nisz elemeit ötvöző já-
ték. Az önkormányzat 
idei költségvetésében 10 
millió forint keretösszeg 
áll rendelkezésre a 
Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. által elkészített 
„Teqball asztaltelepíté-
si koncepció” megvalósí-
tására. Ennek első ütem-
ében három asztalt he-
lyeznek ki, és amennyi-
ben kedvezőek lesznek a 
tapasztalatok, folytatód-
hat a bővítés a koncep-

cióban foglaltak mentén. 
Az elfogadott javaslat 
szerint a Váradi utcánál 
található, rossz állapotú 
beton pingpongasztalok 
helyén, a Laktanya ut-

cai sportparkban, illetve 
a Lukács György és Tán-
csics Mihály utca közöt-
ti parkban tesznek ki elő-
ször Teqball-asztalokat.

• A képviselő-testület 
úgy határozott, hogy csat-
lakozik az Aranycsapat 

Települések Szövetségé-
hez, melynek tagjává vált 
korábban Dombóvár, Do-
rog, Kispest, Ferencvá-
ros, Angyalföld, valamint 
a Puskás Intézet, a Pus-
kás Ferenc Alapítvány és 
az Ovi-Sport Közhasznú 
Alapítvány is. 

Az együttműködés cél-
ja az Aranycsapat tagjai 
emlékének ápolása, tevé-
kenységük, elért sikereik 
propagálása helyi és or-

szágos szinten egyaránt. 
Továbbá az Aranycsa-
pat tagjai révén egymás-
hoz kapcsolódó települé-
si önkormányzatok, civil 
és sportszervezetek, in-
tézmények közötti együtt-
működés kialakítása, kö-
zös programok szervezé-
se. A szövetségbe meg-
hívást kapott Kaposvár, 
Zugló, Rákospalota, Pest-
újhely, Újpalota és József-
város Önkormányzata is.

Támogatott oktatási intézmények
• Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és 
Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki Intézete 
rendszeresen végez – a hallgatók közreműködésé-
vel – levegőminőségi, zaj- és víztisztasági mérése-
ket az önkormányzat szakembereinek megbízásá-
ból. A képviselők döntése értelmében a helyható-
ság idén is támogatja az egyetem Környezetmér-
nöki Intézetének működését.
• Az önkormányzat 2018-ban is támogatja a nem-
zetközi érettségi bizonyítvány megszerzését a Kő-
rösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista 
Gimnázium diákjainak. Az erről szóló pályázat ki-
írásának feltétele, hogy a képviselők döntésével a 
gimnázium és az önkormányzat támogatási szer-
ződést kössön. A nemzetközi érettségi program 
célja a tehetséggondozás, és annak segítése, hogy 
minél szélesebb körben biztosítsák az érdeklődő 
fiataloknak, hogy majdani felsőfokú tanulmánya-
ikat részben vagy egészben külföldi felsőfokú in-
tézményben végezhessék, és az ehhez szükséges 
magas fokú nyelvismerethez hozzájussanak.
• A képviselők döntöttek a kerületben működő óvo-
dáknak, általános iskoláknak és középiskoláknak „A 
környezettudatos nevelésért!” címmel kiírt pályázat 
elbírálásáról. Pályázni lehetett a környezettudatos 
nevelést elősegítő tevékenységekre: kirándulások 
szervezésére nemzeti parkokba, állatkertbe, va-
dasparkba, természetvédelmi területre, környezet-
védelmi oktatással kapcsolatos tevékenységekre il-
letve iskola- és óvodakert létrehozására. A határ-
időre 36 pályázat érkezett, az elnyerhető legmaga-
sabb összeg pályázatonként 200.000 forint volt.

Sportos döntések
Fotók: Antal István
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A kerületi fórumon a szenvedélybe-
tegek hozzátartozóinak nyújtható 
segítség lehetőségeit vitatták meg a 
résztvevők április 23-án, valamint 
megismerhették az önkormányzat 
legújabb kiadványát a témában.

Kelemen Viktória alpolgár-
mester és dr. Gallóné Nagy 

Judit, Óbuda-Békásmegyer 
Szociális Szolgáltató Főosztá-
lyának vezetője köszöntötte a 
szervezetek képviselőit.

Dudits Dénes, a Dudits Józan-
ság Programok programvezető-
je az intervencionista szakem-
ber munkájáról, módszereiről, 

a szenvedélybetegek szüleinek, 
hozzátartozóinak nyújtható segít-
ség lehetőségeiről tartott előadást 
a résztvevőknek. Az előadást kö-
vető kerekasztal-beszélgetésen a 
KEF jelenlegi helyzetéről, a fej-
lesztendő területekről folytattak 
eszmecserét a szakemberek.

Törzsökné Góczán Emese, a 
KEF és az ÁSZER koordinátora 
a fórumon ismertette az önkor-
mányzati kábítószerügyi kutatás 
végeredményét összegző kiad-
ványt, amely a fogyasztási szo-
kásokat térképezi fel, illetve a 
segítséget nyújtó szervezeteket 
mutatja be.

Harmadik állomásához érkezett áp-
rilis 14-én Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és a Szent Margit Ren-
delőintézet programja, az Egész-
ségkörút Óbudán sorozat. Ezúttal a 
békásmegyeriek vehettek részt in-
gyenes vizsgálatokon.

Az Egészségkörút Óbu dán 
többéves ha gyo  mánya foly-

tatódott, a békásmegyeriek szí-
vesen keresték fel a Szent Mar-
git Rendelőintézet munkatársa-
it, hogy részt vegyenek a legfon-
tosabb egészségügyi szűréseken.

A nyár közeledtével a legtöb-
ben a bőrgyógyászati szűrés iránt 
érdeklődtek, itt a megjelentek 
99 százalékánál találtak anya-
jegyeket. A szakértők nem győ-

zik hangsúlyozni, hogy milyen 
fontos, hogy mindenki figyeljen 
anyajegyei változására, mivel 

az időben diagnosztizált problé-
más elváltozás nagyon komoly 
rákos betegségeket előzhet meg. 
Szintén a tavasznak és a melege-
dő időnek köszönhető, hogy szá-

mos óbudai ismét gondolt szív-
problémáinak megfigyelésére, 
így a kardiológiai szűrés von-
zotta Békásmegyeren a második 
legtöbb embert.

Sokakat érdekelt a táplálko-
zási tanácsadás és az InBody 
testösszetétel-mérés, amelyek 
együttes eredményével a részt-
vevők segítséget kaphattak ta-
vaszi diétájuk összeállításához. 
Szerencsére a statisztika szerint 
a vizsgáltak túlnyomó többsé-
gének nincs igazán szüksége a 
fogyókúrára, de az egészséges 
táplálkozás mindenképp fontos 
a tavaszi feltöltődéshez.

A szemészeti szűrés már ke-
vésbé festett barátságos képet, a 
résztvevők felének újabb vizsgá-
latokra lesz szüksége. A rendelő-
intézet dolgozói ugyanakkor po-
zitívan értékelik, hogy betegeik 
nagy része igen egészségtudatos, 
mivel nemcsak szűrésre járnak, 
de visszarendelés esetén rendsze-
resen látogatják is a szakrendelőt.

Triplázott az Egészségkörút

Nyár előtt bőrgyógyászati szűrés

Cukorbetegek klubja
Az Óbudai Cukorbetegek Klubja május 8-án 15.30 órától tart-
ja soron következő klubnapját. Programok: újdonság a diabé-
teszben címmel dr. Halászlaki Csaba endokrinológus tart elő-
adást. Csicsókával és gyógynövényekkel (tea) az egészségért. 
Természetvédelmi terület mellől a címe Tasnádi Vera őstermelő 
előadásának. Gyógycipők bemutatása, rendelésfelvétel (Varitex 
Kft.). (Helyszín: Szent Margit Kórház, Bécsi út 132.)

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Támogassa a Csillaghegyi menTőállomásT! Aki teheti, 
támogassa adója 1 százalékával a Csillaghegyi Mentőállomást, hogy 
még korszerűbb eszközökkel szerelhessék fel a mentőautókat és így 
még magasabb színvonalon végezhessék munkájukat a mentők! Az 
alapítvány vezetőinek elsődleges célja az Óbudán, Békásmegyeren 
és a környéken élők sürgősségi ellátásának javítása. Óbuda-Békás-
megyer Mentőalapítványának adószáma: 18081864-1-41. 

Fotók: Antal István
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Idén is megrendezte hagyo-
mányos Tavaszi Gálaműso-
rát az Óbudai Rehabilitációs 
és Foglalkoztató Központ. A 
rendezvény nyitányaként 
Bús Balázs polgármester 
köszöntötte a résztvevő kö-
zépsúlyos, enyhe, valamint 
pszichiátriai ellátottakat.

Az intézmény, amely 
a fogyatékos embe-

rek nappali ellátást végzi 
a kerületben, egész évben 
nagy hangsúlyt fektet ar-
ra, hogy az ellátottak rész-
vételével a sport, a kultu-
rális, és egyéb rendezvé-
nyeiket méltó módon meg-
ünnepeljék, ezáltal pedig 
gondozottjaik is átérez-
zék az összetartozás él-
ményét és a gondoskodást. 
Tehetségüket és lelkese-
désüket megmutatva az 
intézmény középsúlyos, 
enyhe, valamint pszichi-
átriai részlegének ellátott-
jai énekeltek, szavaltak 
vagy éppen a Balatonsza-
badi-Sóstón töltött nya-
ralásaikat felidéző humo-
ros, színpadi jelenetet ad-
tak elő az Óbudai Kulturá-
lis Központ színháztermé-
ben április 13-án.

Bús Balázs polgármes-
ter köszöntőjében így fo-

galmazott: - Azt hiszem, 
a felnőtt emberek dön-
tő többsége feltette már 
magának a kérdést, hogy 
mennyire elégedett az éle-
tével. A válasz természe-
tesen mindenkinek a ma-
gánügye, de a válaszokból 
inkább a külső környe-
zet adottságaira következ-
tethetünk. A személyes 
hogylétet a boldogság szó 
írja le pontosabban.

Talán abban egyet-
érthetünk, hogy sike-
resen vagy ügyetlenül, 
de mindenki arra törek-
szik, hogy boldog lehes-

sen a maga szűkebb kö-
zösségében. Már sokszor 
elmondtam, de nem árt 
újra felidézni Jan Gehl 
dán építész, városterve-
ző gondolatát, mely va-
lahogy úgy szól, hogy  
„az ember legfontosabb 
szükséglete a másik em-
ber társasága”. A közös-
séghez tartozás nem ga-
ranciája a kiegyensúlyo-
zott életnek, másoktól el-
zártan azonban senki sem 
élhet boldogan. - Én biz-
tos vagyok benne – tette 
hozzá a kerület vezető-
je –, hogy itt Óbudán, a 

2012 óta évi rendszeres-
séggel megrendezett Ta-
vaszi Gála az előbbi fel-
ismerés lényegét tükrözi 
vissza. 

Köszönetet mondott 
Janurikné Csonka Erika 
intézményvezetőnek és 
mindazoknak, akik nap 
mint nap az esélyegyen-
lőséget szem előtt tartva 

dolgoznak a gondjaikra 
bízottak érdekében. 

A színpadi előadások 
előtt megosztotta a részt-
vevőkkel azt a jó hírt is, 
hogy sikerült az önkor-
mányzatnak elnyernie 
egy jelentősebb pályáza-
ti összeget, amelyből az 
önkormányzat szeretné a 
kerületben a régóta terve-
zett szociális boltját meg-
nyitni. Örömmel fogad-
ták a résztvevők azt a be-
jelentést is, hogy hamaro-
san a középsúlyos fogya-
tékosok részlegét is fel-
újítják, hogy az ellátot-
tak jobb és szebb körül-
mények között tölthessék 
mindennapjaikat. 

A polgármester végül 
reményét fejezte ki, hogy 
a javuló intézményi kö-
rülmények, és a kerület-
ben végzett fejlesztőpeda-
gógia képes lesz kiteljesí-
teni azoknak a fiataloknak 
az életét, akik második 
otthonukként tartják szá-
mon a foglalkoztatót.

Humor, próza, ének a tavaszköszöntő gálán

Kedvezményes 
balatoni nyaralás nyugdíjasoknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tá-
mogatásával idén is lehetősége nyílik az óbudai 
nyugdíjasoknak, hogy Siófok-Sóstón tölthesse-
nek egy hetet a nyári hónapokban.
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény az idén há-
rom turnust szervez, július 30.-augusztus 5., augusztus 
6.-12. és augusztus 13.-19. között a kerületi nyugdíjasok-
nak. Az egy hetes nyaralás ára 42.000 forint, amely 
tartalmazza az utazás költségét – busszal oda-visz-
sza –, a szállást 2 ágyas szobákban 6 éjszakára, a na-
pi háromszori étkezést, kirándulást és naponta színes 
programokat. A kínálatban szerepel kézműves foglal-
kozás, társasjáték, irodalmi és zenés délután, vízparti 
fürdőzés, zenés-táncos ismerkedési és búcsúest.
A sóstói nyaralásra szeretettel várják a III. kerületi ál-
landó lakcímmel rendelkező nyugdíjasok jelentkezését.
Jelentkezni az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény idősek klubjaiban lehet személyesen 2018. 
május 18-ig, hétköznap 8-15 óra között.
Figyelem! Az előzetes jelentkezés nem jelent auto-
matikus jogosultságot az üdülésre.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Óbudai 
Szociális Szolgáltató Intézmény vezetősége jó nyara-
lást kíván az óbudai időskorúaknak és bíznak benne, 
hogy idén is hasonlóan jó élményekkel gazdagodnak, 
mint a korábbi években!

• A rendezvény vendégművészei idén a látássérült 
klub tagjai, Nagy Krisztina és Nagy László, valamint 
a XVIII. kerületi Gyöngyvirág Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthonának ellátottjai voltak, akik színvona-
las táncelőadásukkal zárták le a 2018. évi tavaszi 
gálát, illetve nyitották meg a tavaszi időszakot.

„Önindítók” álláskereső csoport
Felkészülés, vigyázz-kész-rajt! Májusban indul csoportunk, ahol ötleteket, in-
formációkat adunk egymásnak, és ha kedve van, helyben kipróbálhatja magát 
állásinterjú szituációkban (internet, telefon, állásinformációk), fejleszthe-
ti érdekérvényesítő képességét! Smink tanácsadás! Jöjjön el álláskereső és 
önbizalom erősítő csoportunkba, együtt megpróbáljuk megválaszolni kérdéseit, 
hogy sikerrel járjon az álláskeresésben és a mindennapokban! a csoport idő-
pontja: 2018. május 15., 22., 29. (kedd) 9-12 óráig. Helyszín: Óbudai Csalá-
di Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, Békásmegyer, RING, Víziorgona 
utca 7. előzetes jelentkezés, információk: Rudik Sándor, Andrássy Katalin, 
06-1/250-1964; rudik.sandor@kszki.obuda.hu email címen és személyesen.

Jótékonysági koncert a leukémiás gyermekekért
az óbudai székhelyű Béres alapítvány 25 éve végzi elkötelezett jószol-
gálati munkáját. a másokra való odafigyelés, a segítő szándék id. dr. Bé-
res József erkölcsi örökségeként hozzátartozik a Béres működéséhez. 
Jótékonysági munkájukban kiemelkedő helyen szerepel a 2002 óta működő 
„Béres a daganatos betegekért” elnevezésű program, melynek keretében fo-
lyamatosan segítik a daganatos betegeket. 2003 óta külső adományozók be-
vonásával, jótékonysági estek rendezésével is igyekeznek hozzájárulni a bete-
gek gyógyításához. 
Soron következő jótékonysági koncertjüket május 10-én 19.30 órától rendezik 
a Zeneakadémián, melynek teljes bevételét a Magyar Gyermekonkológiai Há-
lózat részére adományozzák. Az est fővédnöke Mádl Dalma. 
Az adománynak köszönhetően egy új diagnosztikai módszert vezetnek be, 
amely a leukémiás gyermekek gyors és egyénre szabott terápiáját teszi lehető-
vé, ezáltal jelentősen növeli gyógyulási esélyüket.         (Meghívó a 27. oldalon)

Fotó: Antal István
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A városrész első polgármes-
terének, Harrer Pálnak nevét 
és emlékét utca, általános is-
kola és bronzszobor is őrzi. 

Harrer Pál 1829-ben 
született Óbudán sze-

gény sváb családban, édes-
anyját korán elveszítette, 
édesapja szőlősgazda volt. 
Pál bal kezének születési 
rendellenessége miatt nem 
dolgozhatott apja földjén, 
így a hivatalnokká válás 
volt az egyetlen járható út 
a fiatalember előtt. Az ele-
mi iskolát Óbudán, a gim-
náziumot Esztergomban, 
majd Budán végezte. Jó ta-
nuló volt, de a család anya-
gi körülményei nem tet-
ték lehetővé továbbtanulá-
sát. Életpályája szorosan 
kötődött szülőhelyéhez. 
Tisztviselőként mindig 
Óbudáért akart dolgoz-
ni. Kitartásának köszön-
hetően 1848-tól írnok, 

1850-től jegyző lett. 1872 
és 1873 között pedig az 
első polgármestere Óbu-
da mezővárosnak. Pest, 

Buda és Óbuda 1873-as 
egyesítésének lelkes tá-
mogatója volt. Szolgála-
ti évei idején vált Óbuda 

földművelő-szőlőtermelő 
mezővárosból iparosodó 
kerületté. 

Harrer Pál szinte egész 
életét szülőföldjén töltöt-
te, Óbudáért és a kerüle-
ti lakosokért dolgozott. 
1885-ös nyugdíjba vo-
nulásáig a kerületi jegy-
zői tisztséget töltötte be. 
Harrer Pálról fia, Ferenc 
így vall: „mindig tárgyi-
lagos volt, a dolgokat ér-
zelmek és szenvedély nél-
kül szemlélte. E tulajdon-
ságok fejlesztették ki éle-
te vezető elvét: a közér-
dek mindenek fölé helye-
zését.”

Óbuda első polgármes-
terénél a közérdek az egész 
nemzet érdekét jelentette. 

Kitűzött célját, miszerint 
Óbudáért dolgozzon, meg-
valósította; tevékenységét, 
emberi nagyságát nem-
csak az óbudai lakosok, 
hanem a kormány is elis-
merte, életpályájáért kirá-
lyi kitüntetésben részesült.

Életét, személyiségét 
a lexikoni leírásokon túl 
Harrer Ferenc: Egy ma-
gyar polgár élete című 
művéből ismerhetik meg 
igazán Óbuda-Békásme-
gyer lakosai. A különböző 
életrajzok azonban mind a 
születés időpontját, mind 
a születés helyét illetően 
eltéréseket mutattak, ezért 
az önkormányzat munka-
társai utánajártak a kérdé-
ses adatoknak. Levéltá-
ri források szerint születé-
sének helyes adatai: Óbu-
da, 1829. október 18. Ha-
lála 1914. július 26-án kö-
vetkezett be.

Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésére 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata egészalakos 
köztéri szobrot állíttatott 
tiszteletére 2009 novem-
berében (születésének 
180., halálának 95. évfor-
dulóján). Az alkotás által 
is elismerve Óbuda első 
polgármesterének emberi 
nagyságát, Óbudáért tett 
érdemeit. Óbuda Napján 
minden évben megemlé-
keznek róla.                  Sz.

Utcáink, tereink névadói

Harrer Pál, Óbuda első polgármestere

Kutas László szobrászművész alkotása Óbuda patinás főterén, a polgármesteri hivatal szom-
szédságában, a Harrer Pál utca elején talált méltó helyszínre. Az alkotást Tarlós István, a III. ke-
rület korábbi polgármestere és Bús Balázs jelenlegi polgármester avatta fel 2009 márciusában

AZ ERdőALJA úTI FESZüLET. A hosszan elnyúló Erdőalja 
út, nevének megfelelően sűrű erdőben végződik, és min-
den évszakban kedvelt helye az itt lakóknak. Az arra koco-
gók, kutyát sétáltatók, bringázók az erdőbe érve mintegy 
200 méter után, az út bal oldalán láthatják meg a hófehérre 
festett Krisztust ábrázoló fakeresztet. A feszület érdekes-
sége a fából készült esővédő tető, valamint a hátfal

Fotó: Zumpf András

Fotó: Antal István
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Zenesztorik címmel tartott 
előadássorozatot az Óbudai 
danubia Zenekar iskolai tor-
natermekben, a városrészben 
április közepén. Hámori Máté 
karmesterrel, a zenekar veze-
tőjével, a program „házigaz-
dájával” missziójukról beszél-
gettünk, arról, miért tartják 
fontosnak, hogy az ifjúságot 
nyitottá tegyék a klasszikus 
zene világa iránt, és felkeltsék 
igényüket az alapvető zenei 
műveltség megszerzésére.

Változatos 
és igényes

- Három éve adunk if-
júsági koncerteket, ré-
gi és új összeállítások-
kal egyaránt. A legtöbb 
helyre visszatérünk. Ezt 
mindig alapos előkészí-
tő-, szervezőmunka előzi 
meg. Vezérelvünk a vál-
tozatosság, a zenei igé-
nyesség, szem előtt tartva 
azt is, hogy hány évesek-
nek játszunk. Ezt a prog-
ramunkat idén tavasszal 
óbudai oktatási intézmé-
nyekbe is elhoztuk. Két 
héten belül tizenhat isko-
la tornatermében tartot-
tunk előadást. Beszélge-
tésünk napján (április 13-
án) háromszor is fellép-

tünk a Krúdy Gyula Álta-
lános Iskolában, az egyen-
ként 45 perces program-
mal, melyre hatszáz gyer-
mek volt kíváncsi. Egy-
re sikeresebb rendezvé-
nyeink interaktívak, tehát 
ők is bekapcsolódhatnak. 
Lelkesen kérdeznek, szí-
vesen táncolnak, figyel-
mesen hallgatnak. Igyek-
szünk hozzájuk minél kö-
zelebb hozni a zenét. 

- Mi állt az előadások 
középpontjában? 

- Minden előadásunk-
nak van egy története, sok 
humorral és természete-
sen muzsikával fűszerez-
ve. Igyekszünk kapcsoló-
dási pontokat keresni az 
eltérő zenei műfajok kö-
zött, ami a gyerekek szá-
mára ismerős lehet. A 
mostani sorozatban a ze-
ne történetéről meséltem. 
Többek közt arról, hogy 
mi a csuda is valójában a 
zene? Miért találta ki az 
ember, hogy zenélni akar? 

Mi a közös a keringőkben 
és az afrikai konga zené-
ben? Háromnegyed órába 
sűrítettük a zene százezer 
éves történetét, a csont-
furulyától a Star Wars-
ig. Azt tartjuk a legfonto-
sabbnak, hogy megértes-
sük az ifjúsággal, a klasz-
szikus zene nem valami 
elavult, avítt dolog. Igen-
is szerethető és közel ke-
rülhet hozzájuk. Az egész 
tevékenységünknek pont 
az a lényege, hogy rávilá-

gítsunk, ennek a műfajnak 
a hallgatása abszolút lehet 
élmény.

A zene, az kell… 
Az egyik legfontosabb 

missziója a zenekarunk-
nak, hogy a jövő generáci-
ója számára közel vigyük 
és szerethetővé tegyük a 
klasszikus zenét. Meg kell 
említenem, hogy Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának nagyvona-
lú támogatása tette lehető-
vé, hogy a programunkat 
el tudjuk vinni a helyi is-
kolákba. 

- Tervezik a program 
folytatását?

- Mindenképpen, hiszen 
tevékenységünknek ez a 
program az egyik alappil-
lére. Nemcsak hogy foly-
tatjuk, szeretnénk kibőví-
teni. Gimnáziumokba is 
vinni, kicsit más jellegű 
összeállításokat. Szeret-
nénk, ha megvalósulna az 
a tervünk, hogy pár éven 
belül minden óbudai di-
ák találkozhatna legalább 
éves szinten élő előadás-
ban klasszikus zenével, 
úgy, hogy az örök élmény 
legyen számukra. 

Szeberényi Csilla

Iskolákban koncertezett az Óbudai Danubia Zenekar

Tornatermekbe csempészett klasszikus zene

Az elmúlt hetekben tizenhat óbudai iskolában tartott történetekkel gazdagított koncertet a 
zenekar. A nagy sikerre tekintettel, a Krúdyban egy nap háromszor is

Első hallásra a kicsit fel-
lengzősnek tűnő cím 

mögött az előadó saját tel-
jesítményét kidomborító 
szándékára gyanakodha-
tunk, pedig korántsem er-
ről van szó. A cím a táro-
gató hangjára utal, arra a 

varázslatos hangélmény-
re, ami engem is nap, mint 
nap rabul ejt. A színvilága, 
hajlékonysága, áradó hang-
ja, éneklő karaktere elvará-
zsolja a játékost, hallgatót 
egyaránt. Ez az élmény ih-
lette a május 9-én 19 óra-

kor az Óbudai Társaskör-
ben kezdődő koncertünk el-
ső félidejét is. Népdalok, nó-
ták, közismert olasz, francia 
dalok, sanzonok csendül-
nek fel, hol brácsa, hol har-
monika, vagy épp cimba-
lom közreműködésével. 

A második félidő a ban-
dáé és a tárogatóé. Reper-
toárunk kedvelt darabjai 
mellett új muzsikákat is 
hallhatnak, például nagy-
sajói zenét, vagy a különle-
gesség számba menő teme-
tési dalt New Orleansból.

Koncertjeink célja, hogy 
ebből a sokféle muzsiká-
ból mindenki ölébe poty-
tyanjon egy-egy kedves 
dallam, vagy szép pillanat, 
amit hazavisz magával, és 
néhány napig emlékezik 
rá.          Kiss Gy. László

Tárogató varázs a Társaskörben

Fotó: Antal István

Kamaraest
Hangverseny a békásmegyeri Megbékélés Háza 
templomban április 30-án 19 órai kezdettel: Scholz 
Melinda (fuvola), Gulyás Márta (zongora), Rózsa Ri-
chárd (gordonka) kamaraestje. Blavet: g-moll szoná-
ta; Schubert: B-dúr impromptu, op. 142, no. 3; Corel-
li: La Follia; Weber: g-moll trió fuvolára, gordonkára 
és zongorára, op. 63 szerepel műsoron. (A hangver-
seny ingyenes. Cím: Királyok útja 297., Újmegyeri tér.)

Kavicsképek
Papp Tímea: A kő lelke – Kavicsképek című kiállítá-
sa a Kaszásdűlői Kulturális Központban (3K) tekinthe-
tő meg április 28-ig ingyenesen. Az alkotó, A kő lelke 
megálmodója kavicsokból és kövekből készít gyönyö-
rű képeket, melyek leginkább a romantika világába 
kalauzolja a látogatókat. Visszatérő témái: család, ott-
hon, az állatok és a tenger. (Cím: Pethe Ferenc tér 2. ) 























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
Lecsaptak 

az „unokázó” csalóra
Vádemelési javaslattal zárták a rend-
őrök annak a férfinak az ügyét, aki kö-
zel félmillió forintot és arany ékszere-
ket csalt ki két idős asszonytól. A nyo-
mozás adatai szerint a 48 éves L. Atti-
la még tavaly szeptemberben felhívott 
egy idős óbudai asszonyt és az unoká-
jának kiadva magát közölte, hogy bal-
esetet okozott, ezért pénzre van szük-
sége. A férfi ezután találkozót beszélt 
meg a nővel, ahol átvette a kicsalt 
pénzt és az ékszereket. Több mint egy 
hónappal később, tavaly októberben, 
az esti órákban egy idős kőbányai asz-
szonyt is felhívott, akinek szintén az 
unokájának adta ki magát és közleke-
dési balesetre hivatkozva pénzt kért. 
L. Attila taxival érkezett a lakáshoz. A 
férfit a nyomozók tetten érték a pénz 
átadásakor és elfogták.

Figyelem, álhír terjed!
Nem létezik a 2,5 millió forintos lakás-
korszerűsítési támogatás! A Magyar 
Energiahatékonysági Intézet (ME-
HI) honlapján hívja fel a figyelmet ar-
ra, hogy álhír terjed az interneten egy 
nem létező támogatással kapcsolat-
ban. Az álhír szerint a Hazai Haté-
konyság 2.0 nevű lakáskorszerűsíté-
si támogatást április 16-tól az önkor-
mányzatoknál lehet igényelni és ala-
nyi jogon jár 2,5 millió forint összegig. 

Baleset miatt állt be 
Óbuda közlekedése

Reggelente nem szokatlanok a du-
gók a Szentendrei úton a befelé ve-
zető oldalon, ám április 12-én az átla-
gosnál is lassabban haladt a forgalom. 
Az aquincumi HÉV-megállónál össze-
ütközött egy kamion és egy autó, fél-
pályán le kellett zárni a Szentendrei út 
egy részét. A balesethez a főváros hi-
vatásos tűzoltói érkeztek, akik áramta-
lanították a járműveket és elvégezték 
a műszaki mentést. 

Tagokat toboroz 
a polgárőrség 

Cselekvőképes, büntetlen előéletű, 
Óbuda-Békásmegyer közrendjéért és 
közbiztonságáért térítés nélkül ten-
ni akaró felnőtt  lakosok jelentkezését 
várja tagjai sorába a Budapest III. ke-
rületi Polgárőr Egyesület. Bővebb fel-
világosítás a polgaror.obuda@gmail.
com e-mail címen, vagy a 06(30)621-
6088-as telefonszámon.

Óbuda-Békásmegyer polgármes-
tere és a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Észak-budai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
versenyfelhívása alapján április 
12-én rendezték a Laborc utcai 
Sportparkban az Óbudai Ka-
tasztrófavédelmi Ifjúsági Ver-
senyt.

Ennek célja az volt, hogy 
az általános és közép-

iskolás tanulók minél széle-
sebb körben ismerkedjenek 
meg a katasztrófák elleni vé-
dekezés rendszerével, alap-
vető feladataival, módszere-
ivel, eszközeivel. A verseny-
re való felkészülés segítet-
te őket abban, hogy bővítsék 
a veszélyhelyzetekben alkal-
mazandó magatartási, tűzvé-
delmi, egészségügyi, közle-
kedési és környezetvédelmi 
ismereteiket.

A kerület iskoláiból alakí-
tott 4 tagú csapatok két ne-
hézségi foknak megfelelően 
(általános illetve középisko-
lás szint) teljesítették a kije-
lölt akadálypályát, melyen 7 
állomás volt elhelyezve. Az 
állomásokon különböző el-
méleti és gyakorlati feladatok 
megoldását pontozták. 1-1 ál-
lomást képviselt a rendőrség, 
a Vöröskereszt, a közterület-
felügyelet, 4 állomást pedig 
a katasztrófavédelem munka-
társai.

A kerületi versenyen az I. 
helyezést elért csapatok kép-
viselik Óbuda-Békásmegyert 
a fővárosi döntőn 2018-ban. 

Katasztrófavédelmi verseny fiataloknak

Nem tétlenkedett egy többszörö-
sen büntetett, legutolsó szaba-
dulása büntetéséből pár nappal 
korábban szabadult 57 éves féri. 

Két nap alatt három óbu-
dai házba tört be néhány 

hónappal ezelőtt az a férfi, aki 
épphogy szabadult börtön-
büntetése után. A vádirat sze-
rint tavaly szeptember végén 
az egyik lakóház teraszajtaját 
befeszítette, majd bejutva mű-

szaki cikkeket, így tabletet, 
mobiltelefont, wifi-rootert lo-
pott el. Másnap egy ház kerí-
tését bontotta meg, majd egy, 
a szomszéd ingatlanról elho-
zott létrát az épület oldalá-
nak támasztott. Felmászott a 
tetőtéri ablakig, azon keresz-
tül jutott a házba, ahonnan 
szintén műszaki cikkeket tu-
lajdonított el, közel 200 ezer 
forint értékben. Még ugyan-
azon a napon a vádlott vissza-

ment a környékre, és az elő-
zővel szomszédos ház ablakát 
feszítette be. Innen elektroni-
kai eszközöket és ruhanemű-
ket vitt el. Az eltulajdonított 
tárgyak összértéke meghalad-
ta az 1 millió forintot. 

A többszörös visszaeső el-
követőnek minősülő, jelen-
leg is előzetes letartóztatás-
ban lévő férfival szemben az 
ügyészség vádiratot nyújtott 
be az illetékes bíróságon.

Két nap alatt három házba tört be
Fotók: Antal István



232018. 8. szám zÖldoldal

A Budapest Voices és az Or-
szágos Magyar Méhészeti 
Egyesület kezdeményezése 
mellé állt Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata. Az ak-
cióban 84 új növény került a 
megújult Mészkő parkba áp-
rilis 18-án.

A zenekar, az egye-
sület és az önkor-

mányzat mellett a Há-
romhegyek Közhasz-
nú Egyesület, valamint 
a Magyar Növényvé-
dő Mérnöki és Növény-
orvosi Kamara is támo-
gatta a kezdeményezést. 
Közös növényültetéssel 
segítették a méhek szá-
mára kiemelt fontosságú 
élettér bővítését. A mé-
zelő Evodia fa és a mé-
hek számára kiváló táp-
anyagforrást jelentő tíz-
féle gyógy- és fűszernö-
vény mostantól méhbarát 
területként szolgál az ál-
lomány fenntartására az 
élettér bővítésének érde-
kében.

Kelemen Viktória alpol-
gármester megköszönte, 
hogy a szervezők válasz-
tása a III. kerületre esett 

az esemény megrende-
zésére. Az önkormány-
zat teljes vezetése, élükön 
Bús Balázs polgármester-
rel mindig is kiemelt he-
lyen kezelte a közösségek 
építését. A Mészkő park, 
mely helyszínül szolgált, 
tökéletes példája annak, 
hogy az alulról induló 
kezdeményezések milyen 
eredményesek lehetnek. 
A park újjászületésének 
tervezetével a Háromhe-
gyek Közhasznú Egye-
sület fordult Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatához. Ugyanilyen civil 
megkeresésnek köszön-
hetően valósul most meg 
a méhek védelmére rende-
zett fa- és növényültetés. 
Az Óbudához sok szá-
lon kötődő Budapest Voi-
ces zenekar kért segítsé-
get az önkormányzattól 
a megfelelő helyszín ki-
választásához és a társa-
dalmi felelősségvállalás 
fontosságának népszerű-
sítéséhez. A kerület veze-
tése pedig örömmel vett 

részt a kezdeményezés-
ben, mely nem csak hasz-
nos a közösség számára, 
hanem eredményessége 
esetén nagyban hozzájá-
rul a fenntartható környe-
zet megvalósításához.

Bross Péter, az Orszá-
gos Magyar Méhésze-
ti Egyesület elnöke el-
mondta, a Méhésze-
ti Egyesület köszönet-
tel tartozik a kerületnek, 
hogy helyszínt biztosított 
a méhek napjának nevez-
hető rendezvény számá-
ra és a Budapest Voices-
nak, hogy felkarolta az 
eseményt. Remek példá-
ja ez az együttműködés, 
hogyan lehet fontos kör-
nyezeti problémákra fel-
hívni a figyelmet. A mé-
hek jelentőségét a termé-
szetben mi sem bizonyít-
ja jobban, mint hogy az 
asztalunkra kerülő min-
den harmadik táplálék-
forrás és a globális élel-
miszeripar 70 százaléka 
a méhektől függ. A mé-
hek élettere folyamato-

san romlik, ezért nagy-
szerű, hogy ilyen gyö-
nyörűen felújított kör-
nyezetben, mint a Mész-
kő park, kevés ráfordí-
tással milyen csodát le-
het tenni, hiszen a nyá-
ri, aszályos hónapokban 
is táplálékot nyújtó növé-
nyeket ültettek el.

Dr. Tarcali Gábor, a 
Magyar Növényvédő 
Mérnöki és Növényorvo-
si Kamara elnöke a nö-
vényvédő szerek szere-
pét emelte ki. Az integ-
rált növényvédelem mai 
fejlettségi szintjén a leg-
nagyobb hangsúly a kör-
nyezetre gyakorolt ha-
tás lecsökkentésén van. 
A lehető legkisebb meny-
nyiségű növényvédő szer 
alkalmazása mellett a fo-
lyamatosan bővülő szak-
tudás és az alternatív 
módszerek kombinálása 
biztosítja a megfelelő és 
a környezetet kímélő vé-
delmet. Szigorú szabá-
lyozás írja elő a felhasz-
nálási mennyiségeket, 

mely kifejezetten a mé-
hek védelmére jött lét-
re. Hangsúlyozta, hogy 
a szabályozást mindenki 
vegye komolyan, hiszen 
bárhol is éljünk, virágzó 
növényeink akár több ki-
lométeres távolságból is 
táplálékul szolgálhatnak 
méheinknek.

Lajtai Kati, a Budapest 
Voices énekesnője úgy 
fogalmazott: - Az önkor-
mányzatnál nyitott fülek-
re találtunk a kezdemé-
nyezésünkkel. Szerettük 
volna felhívni a figyel-
met erre a sokak számá-
ra még nem egyértelmű 
problémára és népszerű-
síteni, mit is tehetünk a 
megoldásáért. Otthonun-
ként tekintünk Óbudára, 
nagyon sok együttmű-
ködésben találtunk már 
itt társra. Nem ez az első 
alkalom, hogy a környe-
zetvédelemmel kapcso-
latos megkeresésünkre 
minden segítséget meg-
kaptunk a kerület veze-
tésétől.

Méhlegelő a Mészkő parkban

Ötödik alkalommal 
rendezte Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormányza-
ta a Guckler Károly Kör-
nyezetvédelmi Program-
ban szereplő Muskátli ak-
ciót, melyen idén már 36 
ezer tövet osztottak szét. 
Április 14-én 7 különbö-
ző helyszínen vehették át 
Óbuda-Békásmegyer la-
kosai a kedvezményes 
áron kínált virágokat. A 
kerületben bejelentett la-

kóhellyel (állandó lakcím-
mel) rendelkező, 18 év fe-
letti, nagykorú lakosok vá-
sárolhattak 4 tő muskát-
lit fejenként, melynek vé-
telára egységesen 200 fo-
rint volt.

A végső számadatok a 
következőképp alakultak: 
Óbudai Családi Tanácsadó 
és Gyermekvédelmi Köz-
pont 3.064 tő. Csillaghe-
gyi Közösségi Ház 4.000 
tő. Aquincum Általános 

Iskola 4.000 tő. Csobánka 
tér 7.000 tő. Kaszásdűlői 
Kulturális Központ (3K) 
4.000 tő. Óbudai Kulturá-
lis Központ 5.000 tő. Ko-
losy tér 3.000 tő.

A kerület nyugdíjasháza-
iban és klubjaiban további 
5.936 tő talált gazdára. A 
napos időnek és a nagy ér-
deklődésnek köszönhetően 
15 órára minden osztóhe-
lyen elfogyott a rendelke-
zésre álló virágkészlet.

36 ezer tő muskátli színesíti a kerületet
Virágosabb városrész

Fotók: Zumpf András
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Az Óbudai Waldorf Iskola és 
Gimnázium, mely idén ün-
nepli fennállásának 25 éves 
évfordulóját, ezúttal is a 
megtartotta a már hagyo-
mánnyá vált ingyenes, kö-
zösségi fesztiválját és kéz-
műves vásárát. 

A Fő téren április 21-
én 10-17 óra között 

immár a huszonharma-
dik Szent György-napi 

sokadalmat és kézmű-
ves vásárt láthatták az 
érdeklődők. A rendez-
vényen az ország szá-
mos Waldorf intézmé-
nye képviseltette magát, 
hogy muzsikával, tánc-
cal, kirakodóvásárral és 
az óriás sárkány legyő-
zésével köszöntse a ta-
vaszt. Az egész napos 
vásári forgatagban szín-
padi produkciók, elő-

adások, koncertek, mu-
tatványosok, vásári ko-
médiások szórakoztat-
ták a kézművesek, nép-
művészek és iparművé-
szek portékái között né-
zelődőket. A gyerekeket 
kézműves játszóház, me-
sekuckó várta, délután 
pedig megelevenedett 
Szent György legendája, 
akinek ismét sikerült le-
győznie a sárkányt.   km

Népzene a bölcsődében
Örömóra volt a címe annak a rendezvénynek, 
amelyben az Élő népzene a bölcsődében elneve-
zésű programsorozatot mutatták be a szülőknek. 
Az Óbudai Kulturális Központban április 20-án 17 
órától várták az érdeklődőket, a program ismerte-
tése mellett egy közös táncra is. Az Óbudai Egye-
sített Bölcsődék szervezésében öt éve játszanak 
népzenészek különböző hangszereken heti rend-
szerességgel a kicsiknek, azzal a céllal, hogy a 
gyerekek zenei és beszédkészsége játékos formá-
ban fejlődjön, a tánc segítségével pedig javuljon a 
mozgáskoordinációjuk. Az Örömóra rendezvényen 
a jó hangulatról Csoóri Julianna és a Kerek Zene-
kar gondoskodott. 

Hangszerbemutató és felvételi
Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola hang-
szerbemutató koncertet tart május 3-án 16.30 órá-
tól az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános 
Iskola tornatermében. A 2018/19-es tanévre a fel-
vételi meghallgatások május 7-9. között az iskola 
központjában (Harrer Pál utca 7.) lesznek. (Rész-
letes információk az iskola honlapján: www.aelia-
sabina.hu)

Óvodapedagógusi állások
A Cseresznyevirág művészeti Óvoda pályázatot 
hirdet 2 fő óvodapedagógusi munkakör betöltésére, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. A 
munkavégzés helye: Pais Dezső utca 2. Illetmény, 
juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A 
pályázat elbírálása során előnyt jelent: jártasság 
kézművességben, hangszer használat. A pályázat 
részeként benyújtandó iratok, igazolások: részle-
tes szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló okle-
vél másolata; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkozta-
tásra vonatkozólag is), amely 3 hónapnál nem ré-
gebbi; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni le-
het: postai úton (Cseresznyevirág Művészeti Óvo-
da – 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2.). E-mailen: 
pais-o@kszki.obuda.hu. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2018. május 11., illetve folyamato-
san az álláshely betöltéséig. A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2018. május 14., illetve folyamato-
san az álláshely betöltéséig. A munkakör az elbírá-
lást követően, azonnal betölthető.

Nevelő, gyermekfelügyelő felvétele
A Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonban nevelőt és 
gyermekfelügyelőt keresnek. Cím: 1038 Budapest, Dó-
zsa György utca 44. Érdeklődni: Pásztor Melinda igaz-
gatóhelyettesnél, a 06-1/240-1769-es számon lehet. 

Középiskolai előkészítők, általános- 
és középiskolások korrepetálása

Matematika-magyar, fizika-kémia szakos tanárok kor-
repetálnak a Vörösvári úton általános- és középiskolás 
tanulókat. Felvételi előkészítők indulnak központi írás-
belire minden délután és szombat délelőtt 4-6-8 osztá-
lyos gimnáziumba készülő diákoknak. Lehetőség van 
féljegyek javítására: bármelyik tantárgyból, az előző 
évek írásbelijére hasonló feladatok megoldására, gya-
korlására. Minden tantárgy-kombináció lehetséges. A 
diákokat minden hétköznap délután és szombat délelőtt 
2-3 fős kiscsoportban oktatják a tanárok, a gyerekek ál-
tal kért napokon és időpontban. (Jelentkezés a 06-20-
946-2027-es telefonszámon június 15-ig. További tájé-
koztató az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)

A Messzehangzó Tehetségek 
Alapítvány általános és kö-
zépiskolás korú jelölőktől várt 
egyéni jelöléseket és diákcso-
portok javaslatát az ÉRTE-m 
TE-tetted díj elnyerésére.

Az alapítvány azzal a 
céllal hozta létre az 

ÉRTE-m TE-tetted Díjat, 
hogy lehetőséget biztosít-
son diákoknak, tanítvá-
nyoknak arra, hogy men-
tor tanáraik, nevelőik felé 
viszonozhassák és kifejez-
hessék megbecsülésüket. 

Idén a meghirdetett 
négy kategóriában több, 

mint 50 jelölés érkezett be, 
hazai és határon túli tele-
püléseken élő gyerekektől 
és fiataloktól, hogy ezúton 
fejezzék ki hálájukat sze-
retett mentoruk iránt, aki 
észrevette őket, megér-
tette nehézségeiket, vagy 
aki meglátta bennük azt 
a pluszt, amivel képesek 
voltak a céljaikat kitűzni, 
és hitt bennük, hogy meg 
is fogják valósítani azt.

A 2018. évi díjra jelölte a 
Bárczi Géza Általános Isko-
la Kövér Gábor matemati-
ka-kémia szakos tanárát is-
kolatársai nevében az isko-

la Diákönkormányzatának 
elnöke, Kerekes Zsuzsanna 
8.b osztályos tanuló. A pá-
lyázat eredményeként Kö-
vér Gábor pedagógus a pá-
lyázat 5 díjazottjának egyi-
keként elnyerte az ÉRTE-m 
TE-tetted Díjat, melynek ré-
vén anyagi és erkölcsi elis-
merésben részesült. 

A díjakat március 24-én 
a IX. Kárpát-medencei Te-
hetségnap rendezvényén 
adták át  Budapesten.

(Lapzárta után kap-
tuk a szomorú hírt, hogy 
Kövér Gábor a díjátadó 
előtt elhunyt.)

Szent György-napi sokadalom

Rangos elismerés a Bárczi matematikatanárának

Tehetséggondozó szakkör
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2017-2018-as tanévben is elindították ma-
tematikából az ingyenes tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A fog-
lalkozásokat  csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig tartja Számadó László a gim-
náziumban (Nagyszombat utca 19.). A szakkör munkájába év közben is be le-
het kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. 
Minden érdeklődő, a matematikát szerető ötödikest szívesen lát a szakkörve-
zető. A hagyományos gondolkodtató matematikai feladványok mellett közös já-
tékok, logikai kérdések és az együttgondolkodás élménye színesíti a foglalko-
zásokat. A szakkör évtizedes múltja alapján elmondható, hogy a különböző is-
kolákból érkezett tehetséges, hasonló érdeklődésű gyerekek között barátsá-
gok is kialakulhatnak. Az itt szerzett tapasztalatokkal a különböző matematikai 
versenyeken pedig még nagyobb eséllyel érhetnek el jó eredményt, melyre is-
kolájuk és szüleik mellett ők is büszkék lehetnek.
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Nem kerek évszám, történel-
mi léptékben sem nagy idő, 
de egy iskola életében min-
denképpen ünneplésre okot 
adó alkalom. A Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
fennállásának 45. évfordu-
lója alkalmából rendezte a 
Kerék Gálát. 

A telt házas rendez-
vényen az iskola ta-

nulói bemutatták, hogy 
szinte minden műfajban 
- legyen az tánc, vers-
mondás, prózai darab, 
jelnyelv vagy zongora – 
ügyesek, tehetségesek, 
sokoldalúak. A kellemes 
hangulatú est az isko-
lai énekkar fellépésével 
kezdődött, utána az isko-
la igazgatónője, Ujvári 
Andrea mondott köszön-
tőt. Ezt követően az is-

kola rocky tánccsapatá-
nak egyéni és csoportos 
bemutatóit láthatták. A 
2. osztály tanulói vidám 

hangulatú versekkel szó-
rakoztatták a közönsé-
get. „A kis kondás” című 
tanulságos mesét mutat-

ta be a 3. a osztály. A 12. 
a egy különlegesen meg-
ható produkcióval lepte 
meg a közönséget, Máté 

Péter „Egyszer véget ér” 
dalának látványos jel-
nyelv-pantomim válto-
zatát mutatták be. Az est 
fénypontja a Kerék isko-
la tanáraiból álló színpa-
di társulat „A költői ver-
seny-Dömdö-dömdö-
dömdödöm” című humo-
ros előadása volt. 

A bemutatók mind-
egyike hihetetlenül szín-
vonalasra sikeredett, ér-
ződött, hogy mind a 
gyerekek, mind az őket 
felkészítő pedagógu-
sok (Márkusné Góczán 
Gyöngyi, Halász Ger-
gő, Balázs Anna, Sárin-
ger Márta, Ráczné Vö-
rös Réka, Krémer Csil-
la, Egyed-Beleczki Erika, 
Eichmüller Barbara) és a 
szülők is lelkesen készül-
tek az ünnepi alkalomra.

45 éves a Kerék – Gálaesttel ünnepeltek

Az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő hosszú évek óta 
ír ki pályázatot a hazai és ha-
táron túli magyar tanítási 
nyelvű iskolák együttműkö-
désének támogatására. 

A Budapesti Gazdasá-
gi Szakképzési Cent-

rum békásmegyeri tag-
intézménye, a Varga Ist-
ván Közgazdasági és Ke-
reskedelmi Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola az 
idén három sikeres prog-
ramon vett részt. 30-30 
tanuló részvételével két-
szer látogattak a Vajda-
ságba, illetve új partner-
iskolájuknak köszönhető-
en 30 diákjuk járt Kárpát-
alján. A pályázat előírása-
inak megfelelően három-
szor voltak vendéglátók: 
kétszer a szabadkai, egy-
szer pedig a beregszászi 
diákokat fogadták. 

A szakmai programok 
mellett hatalmas élményt 
jelentett a résztvevőknek 
magyar történelem em-
lékhelyeinek meglátoga-
tása. Kárpátalján meg-
csodálhatták a Vereckei-
hágó vadregényes kör-
nyékét, Kölcsey Ferenc-
re emlékezve megmász-
ták Huszt várának romjait, 
Zrínyi Ilona és II. Rákóczi 

Ferenc nyomában bejárták 
Munkács várát és elláto-
gattak Ungvárra is. Rövid, 
de szívbemarkoló kitérőt 
tettek a kettészakított ma-
gyar faluba, Szelmencre, 
amelynek egyik fele Uk-
rajnához, másik fele Szlo-
vákiához tartozik. Szabad-
kán megtekintették a még 
mindig főleg magyar nyel-
ven beszélő és magyar tör-
ténelmi emlékeket idéző 
város látnivalót és magyar 
nyelvű színházi előadá-
son vettek részt. A szakmai 
program elemeként sike-
res szerbiai magyar kisvál-
lalkozókkal és borászok-
kal találkoztak.

A partneriskolákba tett 
látogatások során megis-
merkedtek a külhoni isko-
lákban magyar nyelven ta-
nuló diákok mindennap-
jaival. Barátságok is szö-
vődtek, amelyek a kinti 
diákok ide látogatásakor 
csak tovább mélyültek. A 
viszontlátogatások alkal-
mával színes programok-
kal készültek és mutatták 
be iskolájukat, Budapestet. 

A projektek életre szó-
ló élményekhez juttatták 
a résztvevő tanulókat és 
tanárokat, sokszor csak a 
tankönyvek lapjairól is-
mert helyszíneket bejárva.

Ingyenes, interaktív progra-
mokat kínál az Óbudai Egye-
temi Napok, amelyet az 
Óbudai Egyetem második 
alkalommal szervez meg 
május elején a Bécsi úti 
kampuszon. A szervezők a 
színes és élménygazdag 
programkínálattal arra töre-
kedtek, hogy a szórakozás 
mellett az önkéntesség is 
hangsúlyt kapjon. 

A z Óbudai Egyetem 
Hallgatói Önkor-

mányzata május 3-án és 
4-én második alkalom-
mal rendezi az Óbudai 

Egyetemi Napokat. A 
kerület lakóit is várják az 
eseményre, akárcsak az 
egyetem hat különböző 
és esetenként egymás-
tól fizikailag is távol le-
vő karán tanulókat, dol-
gozókat.

A kétnapos tavaszi 
program része az e-sport 
bajnokság, futball, terep-
futás, laser tag íjászat, 
seegway, bmx bemutató, 
fözőverseny, chill sarok, 
esténként pedig koncer-
tek lesznek. A zenei fel-
lépők színes sora a kis- 
és nagyszínpadon folya-

matosan remek hangula-
tot biztosítanak. Többek 
között fellép a Groove-
house, Kis Grófo, Náksi, 
a Hősök live és a Tesco 
Disco is. 

A közösségépítő, szó-
rakoztató programok 
mellett nagy hangsúlyt 
kap az önkéntesség: az 
érdeklődők részt vehet-
nek karitatív adomány-
gyűjtésen, véradáson, to-
vábbá a Doberdó út vé-
gén található erdős te-
rületet is megtisztítják a 
szeméttől. (http://oena-
pok.hu/)                       km

Közösségépítés-önkéntesség

Egyetemi napok Óbudán

Határtalanul – háromszor
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Az idei Sziget programjairól, 
különleges fellépőiről és lát-
ványos újdonságairól április 
19-én tartottak sajtótájékoz-
tatót a szervezők, ahol el-
hangzott, ezúttal is izgalmas 
zenei programot sikerült ösz-
szehozniuk. Olyan aktuális 
világsztárok, mint Kendrick 
Lamar, a Gorillaz, Lana del 
Rey, a Mumford and Sons, 
dua Lipa, Kygo vagy az Arc-
tic Monkeys lesznek a fellé-
pők között. 

Kádár Tamás, aki ta-
valy vette át Geren-

dai Károlytól a fesztivál 
főszervezői posztját, azt 
is hozzátette, az év elején 
a cégbe befektető külföldi 
tulajdonosokkal egyeztet-
ve, egy hároméves növe-
kedési stratégiát dolgoztak 
ki, melynek első lépése-
ként a 2018-as Nagyszín-
pad sztárfellépőire majd-
nem 1 milliárd forinttal 
többet költöttek, mint ta-
valy. A Sziget teljes költ-
ségvetése idén várható-
an 8,6 milliárd forint lesz, 
ami 12 százalékkal maga-
sabb, mint az előző évben. 

Gyorsan fogynak 
a jegyek

A kiváló zenei kínálatnak 
köszönhetően  rohamtem-
póban fogynak a jegyek az 
idei fesztiválra. Az 5 napos 
bérletek már el is fogytak és 
a Mastercard-Sziget Diák-
program keretében árusított 
jegyekből is már csak kor-
látozott számban lehet kap-
ni. A tavalyi sikeres próba 
után idén is lehet kapni a 3 
napos bérleteket, bármely, 
egymást követő három nap-
ra, ez a magyar vendégek 
között is népszerű. Ezzel a 
szervezők célja épp az volt, 
hogy az itthoni érdeklődést 
tovább növeljék. 

Karszalaggal
is fizethetünk
Újdonság, hogy idén 

a belépésre jogosító kar-
szalaggal is fizethetnek a 
szolgáltatásokért a „szi-
getlakók”. A rendszer lé-
nyege, hogy a karszala-
gok chippel lesznek fel-
szerelve (a sziget mobil-
applikációján keresztül is 
feltölthető), így amellett, 
hogy minden belépési jo-
gosultságot tartalmaznak, 

a fizetési funkciót is ma-
gukban foglalják. Termé-
szetesen bankkártyás és 
mobiltelefonos fizetés is 
lehetséges.

A szeretet 
forradalma

A Sziget közössége 25 
éve azért alakult, hogy 
együtt létrehozzanak egy 
ideiglenes álomállamot, 
amely a kultúrák találko-
zásának központja lehet. 
Négy kiemelt célt is meg-
fogalmaztak a kiáltvá-
nyukban, aminek a „szere-
tet forradalma” elnevezést 
adták. Ezek: erőszak és fé-
lelem nélkül élhessenek az 
emberek szerte a világban, 
egy élhető Földet hagyja-
nak utódaikra, az alapve-
tő emberi jogok minden-
hol sértetlenek maradhas-
sanak, hogy szűnjön meg 
az előítéletesség és a ki-
rekesztés. Ezen célok és 
értékek összefoglalják 
mindazt, amiért a fesztivál 
az elmúlt 25 évben folya-
matosan kiállt.

Környezetünkért
Idén először EcoKem-

pinget is nyitnak a kör-
nyezetvédelem iránt elkö-
telezett kempingezőknek. 
Itt napelemes vízmelegí-
téssel, víztakarékos illem-
helyekkel, közösségi étke-
ző- és tartózkodó helyek-
kel, illetve egyéb környe-

zettudatos megoldások-
kal várják a látogatókat.  
Zsebhamutartót is kiosz-
tanak, az étkezőhelyek 
pedig csak lebomló tányé-
rokat és evőeszközöket 
használhatnak. Tovább-
ra sem lehet nejlonzacs-
kót forgalmazni a Szige-
ten, illetve a szponzorok 
számára is fennáll a szó-
rólaposztás tilalma. Apró-
nak tűnő, de fontos lépés, 
hogy a vendéglátóegysé-
gekben csak kérésre ad-
nak majd szívószálakat. 

Emellett naponta lesz-
nek beszélgetések olyan 

témákban, mint az öko-
szisztéma megóvása, a 
környezettudatos fogyasz-
tás és életmód, és hogy mit 
tehetünk a klímaváltozás 
ellen, de vizsgálják a rasz-
szizmus és tolerancia, na-
cionalizmus és multikul-
turalizmus, migráció és in-
tegráció kérdéseit is. 

Megállapodási 
szerződés

Izrael állam fennállá-
sának 70. évfordulója al-
kalmából a Sziget és Izra-
el Állam Nagykövetsége 
együttműködési megálla-

podást írt alá, melynek ke-
retén belül a fesztivál ide-
je alatt számos meghívott 
izraeli művész és külön-
böző kísérőprogramok se-
gítségével igyekeznek be-
mutatni az izraeli kultúra 
sokszínűségét. A sajtótá-
jékoztatón részt vett Yos-
si Amrani, Izrael Állam 
nagykövete, aki kiemelte, 
az együttműködés a Szi-
gettel visszatükröződése a 
jó kapcsolatoknak és a fo-
lyamatban lévő kulturális 
csereprogramoknak Ma-
gyarország és Izrael kö-
zött.                      Klug M.

Gerendai Károly, Kardos József, Kádár Tamás a Fogas Házban tartott sajtótájékoztatón

Utcaszínház, cirkusz, táncsátor, múzeumi negyed
Ahogy minden évben, a zenein kívül, most is számos program várja majd a Szi-
getre látogatókat. Lesz sétáló utcaszínházi, cirkuszi előadás, táncsátor, múze-
umok – többi között az Aquincumi Múzeum- kihelyezett programokat, történel-
mi, művészeti ismereteket bővítő játékokat kínál majd a fesztiválozóknak.

Újdonságok a Szigeten

Több pénzből több sztárfellépő

welovebudapest.com

welovebudapest.com
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A fenti címmel tartja 40 éves 
jubileumi koncertjét a Korál 
együttes május 5-én a Bu-
dapest Sportarénában. A 
nagy készülődés közepette 
a zenekar dobosát, Dorozs-
mai Pétert kérdeztük a 
részletekről. 

- Kiket emelne ki a fel-
lépők közül? 

- Először említeném a 
Korál tagjait, Balázs Fe-
cót, Fischer Lászlót, Feke-
te Tibor Samut és szerény 
személyemet. 40 éves év-
fordulója lesz a zenekar-
nak, ezért két alapítóta-
got is vendégként hívtunk, 
akik a Korál 1978-as indu-
lásakor ott voltak. Pados 
Istvánt, aki Norvégiából 
repül a koncertre és Schol-
ler Zsoltot, aki Németor-
szágból utazik ide, hogy 
együtt zenéljen, ünnepel-
jen velünk. Egy fantasz-
tikus zenész, Fekete Ko-
vács Kornél is beszáll ját-
szani az Érints meg című 
dalunkba, de rajta kívül 

több kiváló muzsikus 
közreműködő is segíti a 
hangszerelések színpadra 
állítását, köztük Sebestyén 
Áron, Herrer Pál, Simon 
Edina és Csákvári László.

- Milyen számok szere-
pelnek a jubileumi kon-
cert repertoárjában? 

- Igazi nosztalgiafröcs-
cs lesz a május 5-ei koncert, 
az összes nagy Korál slágert 
eljátsszuk, a rockosabb és a 
lírai világ dalai egyaránt el-
hangzanak. Ilyen többek 
közt a Kőfalak leomlanak, a 
Homok a szélben, a Szeretet 
koldusai, a Ne állj meg so-

ha, a Maradj velem, a Ha-
zafelé és az Érints meg!

- Meglepetéseket is 
ígértek az előadásra. 
Mi az, ami elmondható? 
Esetleg a hangszerelés-
ről, látványról?

- Zenei meglepetés, 
hogy sok dalunk hangzá-

sát egy szimfonikus ka-
marazenekar is gazdagít-
ja, Bujtor Balázs kiváló 
hegedűs, koncertmester 
vezetésével. Hangban, 
fényben és látványban 
is a maximumra törek-
szünk, mindabban, ami 
összhangban van a Korál 
zenei világával. 

- Kaphatók még jegyek 
a koncertre? 

- Jól fogynak a jegyek, 
reméljük telt ház lesz, 
így javasoljuk, hogy a 
koncert.hu-n vagy jegy-
irodákban minél előbb 
vegye meg a jegyét, aki 
részese szeretne len-
ni ennek az ünnepi ese-
ménynek, melynek címe 
„Amikor vége az utolsó 
dalnak is”. Nem búcsú-
koncertnek szánjuk, de 
ki tudja, mit hoz a jövő? 
Amit ma eljátszhatunk, 
ne halasszuk holnapra! 
Nagyon várjuk május 5-
ét! És felejthetetlen em-
léket ígérünk.

Sz. Cs. 

Felejthetetlen emléket ígérnek

Korál-koncert – Amikor vége az utolsó dalnak is

A z Összefogás Óbudáért 
Egyesület 2016 őszén in-

dította el az ART Filmklub cí-
mű rendezvénysorozatát, me-
lyen a közönség érdeklődésé-
re számot tartó magyar doku-
mentumfilmek mellett a hazai 
filmművészet legkiválóbb al-

kotásait igyekeznek hónapról-
hónapra bemutatni. 

A 2018-as évben Koltai La-
jos életművének legjobbjait ve-
títik a művész válogatásában. 
Legközelebb május 2-án Az 
óceánjáró zongorista legendá-
ja, majd június 6-án szintén 18 

órától a Koltai Lajos által ren-
dezett Este című filmet mutat-
ják be. A közönség ekkor is-
mét találkozhat az óbudai szü-
letésű, a Nemzet Művésze cím-
mel kitüntetett, Kossuth- és Ba-
lázs Béla-díjas operatőr, rende-
ző, érdemes művésszel. 

A magyar filmművészet remekei az Esernyősben Csillaghegyi Polgári Kör
Csillaghegy Napja a Mátyás ki-
rály úton május 5-én. A polgári kör 
programja: piac tortája; sörsátor; ro-
deobika; ugrálóvár.
Csillaghegyi Találkozó: május 16-
án 18 órától a Csillaghegyi Közössé-
gi Házban,  Woth imre koronaőr: a 
szent Korona aranyműves szem-
mel. (Mátyás király út 13-15.)
Zsámboki önképzőkör: május 2-
án 18 órától a Zsámboki Műhely-
ben, Csépe László: Evolúció kont-
ra intelligens tervezés. (Lehel ut-
ca 14., a templom jobb oldali épület-
szárnya).

Gyűjtőszenvedély 
Az Artézi Galéria „Gyűjtőszenvedély” 
címmel rendez kiállítást, amelyen a 
többi között Aknay János, ef Zámbó 
István, Klimó Károly, Konok Tamás, 
Szilárd Klára műveivel találkozhatnak 
az érdeklődők a megnyitót követően, 
június 13-ig, előzetes bejelentke-
zés után (06-30/946-1331). A meg-
nyitó május 19-én 17 órakor lesz, a 
tárlatot Csorba Zoltán rendezi, No-
votny Tihamér, művészeti író nyit-
ja meg, az eseményt Horváth Zoltán 
gitárjátéka teszi teljessé. (Cím: Kuni-
gunda útja 18.) 
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Szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000 
 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 (hibá-
sat is). Kiszállás-bevizsgálás ingyenes.
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanysze-
relő mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! 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
 Szobafestés, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
pvc, szőnyegpadló lerakás. Minőségi precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
780-3732, festesma.iwk.hu
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)680-6814
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszere-
lés, burkolás, laminált parketta lerakása magán-
személyek, közületek részére. 06(30)212-3308
 Társasház-takarítás! Lépcsőházak, iro-
dák, intézmények, társasházak teljeskörű ta-
karítása. Tel.: 06(20)259-6319, 06(1)781-
4021
 Lakásfelújítás! Festés, burkolás, gipszkar-
ton szerelés, parkettázás. Rövid határidővel! 
+36-30-342-2009
 Víz, gáz, fűtés szerelés, javítás 40 éve ren-
dületlenül. 06(20)423-5812
 Vízvezeték-, központifűtés-szerelés. In-
gyenes kiszállás helyszíni felméréssel. Hencz 
Péter. Tel.: 06(70)397-3869

 Anyák napjára fotókollázsok készí-
tése. Ballagási fotók nyomtatása 10×15 
cm méretben azonnal! Régi képeit kire-
tusáljuk, felújítjuk. Fotóposzter, vászon-
kép még aznap elkészül. Kolosy tér 5-6. 
www.postershop.hu

 Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-
20-264-7752
 A jó könyvelő aranyat ér - Tudor Kft. köny-
velés, adótanácsadás, bérszámfejtés minden 
vállalkozási formában. Elérhetőség: Székely 
70/333-5073, e-mail: tudorka@t-online.hu

Egészség
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10., a Flóri-
án téri piac mellett. Fogsor akciós ára nyugdí-
jasoknak 55.000 Ft. Tel.: 240-2059, 
06(20)493-1675
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozmetoló-
gus főorvos magánrendelése III. ker. Bécsi út 
217-ben (EuroCenterrel szemben). Gyermek-
gyógyászat, bőrkinövések eltávolítása is. Be-
jelentkezni: 06-20-543-3948
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas kedvez-
mény! Ajándék frissítő lábmasszázs! Tel.: 06-
20-806-7783
 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs szakrende-
lőnkben (Vörösvári út 88-96.), vagy az ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszőr 06-
20/595-3057

Oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Kémia, biológia tantárgyakból érettségi-
re való felkészítést vállalok. Tel.: 06(30)203-
2077

 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, magyar, kémiatanárok 
a Flóriánnál. Korrepetálás, tehetséggondozás, 
bukásmegelőzés. Középiskolai előkészítők 4-
6-8 osztályos gimnáziumokra júniusig, majd 
szeptembertől folyamatosan minden délután. 
Thalész Kör 06-20/946-2027
 Német beszédcentrikus nyelvoktatás bár-
mely korosztálynak, nyelvvizsga felkészítés 
Óbudán, külföldi és Goethe - Intézetekben 
megszerzett tapasztalatokkal. 06-30/773-9155

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porce-
lánt, bizsukat, könyveket, írógépet, varrógé-
pet, szőrmét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 
06(20)544-0027
 Készpénzért vásárolunk arany, ezüst, bo-
rostyán, korall ékszereket, karórákat. Arany 
1950Ft/g-tól 10.000Ft/g-ig, ezüst 90Ft/g-tól 
120Ft/g-ig, Bp. V. k. Kígyó u. 4/6., nyitva: 10-
15, tel.: +36-20/340-7350, 06-1/792-1692
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat 
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 
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 hagya-
tékot első vevőként legmagasabb áron. Ki-
szállás díjtalan. Tel: 06(20)280-0151, heren-
di77@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

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Pátyon 1132 m2-es telek faházzal /20+16 
m2-es terasszal/, szerszámosházzal 4,9 M fo-
rintért eladó. 06(70)296-9374

 Ingatlaneladásában segítünk, csak ab-
ban a részfolyamatban, amiben kéri. Meg-
fizethető és nincs jutalék. 9.000 Ft-tól iga-
zi segítséget kaphat: www.simplyhome.
hu. Telefon: +3630-394-7753

 III. kerületben keresek eladó lakást kész-
pénzes fizetéssel!! Akár felújítandót is! Vá-
rom hívását!!! Tel.: +36-30-967-3067
 73 m2-es aquincumi 4/1. emeleti panel la-
kásomat eladnám vagy a környéken kisebbre 
cserélném +36-30/415-7034

Állás
 Új, akár kezdő értékesítő kollégákat kere-
sünk Otthon Centrum irodánkba. Várom ön-
életrajzát a bekasmegyer@oc.hu címen.
 Női állatgondozót keresünk kutyákhoz, Po-
mázra, heti 3 napra. Jogosítvány, iskolai vég-
zettség, kutyás tapasztalat szükséges. Érdek-
lődni: 06(20)424-9808
 Kőművest és segédmunkást keresek! Lehet 
beugrós is. Tel.: 06-30/341-3423
 Konyhai kisegítőt, pultos lányokat kere-
sünk Bécsi úti Tesco-nál. Wok n’Go étterem. 
06-30-581-5567
 Kertek gondozására keresünk férfi kollé-
gákat, időszakos munkára. Tel.: 06-30/851-
0433
 Betanított finomelektronikai munka szor-
galmas nemdohányzó hölgynek. Szakmai 
életrajzot a Pixelfix Kft. 1037 Bp., Fehéregy-
házi út 19. címre kérünk.
 Eladói munkakörbe munkatársat kere-
sünk! Csillaghegyi motoros szaküzletünkbe 
keresünk teljes munkaidős bolti eladót. Mo-
torkerékpárok műszaki ismerete, ill. kereske-
delmi tapasztalat előny. Jelentkezés: allas@
motorline.hu
 Óbudai étkezde főzni tudó gyakorlott kézi-

lányt felvesz 6-8 órás munkaidőre. Jelentkez-
ni: 06-30/922-8189
 Asztalos szakembert keresek budakalászi, 
több évtizede működő asztalosműhelyembe. 
Bérezés megegyezés szerint. Érdeklődni le-
het: 06-70/611-2303 telefonon, vagy a diera-
karoly@citromail.hu email címen.
 Óbudai általános iskolába takarítónőket 
keresünk délutánra 4-6 órában. Érdeklődni: 
06-20-980-5616
 III. kerületi bútorboltba eladót felveszünk 
akár azonnali kezdéssel. Érd.: 06-70/279-
0747
 Óbudai irodaházba műszaki gyakorla-
ti szaktudással bíró (villanyszerelő) karban-
tartót keresünk. Friss nyugdíjasok jelentkezé-
sét is várjuk: gallgaborfm@gmail.com, +36-
20/745-9906
 Szentendrére keresünk azonnali kezdés-
sel könnyű fizikai munkára, egyedi betonbur-
kolatokat készítő üzemünkbe megbízható fér-
fit vagy nőt. Tel.: 06-70/321-0374, www.ka-
za.com

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

Életjáradék
 Anyagi segítségre szoruló nyugdíjassal, 
mint óbudai lakos, ügyvéd által elkészített 
életjáradéki szerződést kötnék. 
Elérhetőségem: 06-20/914-4813

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

Nyitva : H-P 10-18.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Mozogj jól, majd mozogj töb-
bet! Akár ez is lehetne az ápri-
lis elején újra indult ingyenes 
szabadtéri edzések mottója. 

A program „főszerep-
lői”: Chi Kung, gim-

nasztikus torna, külté-
ri fitneszpark edzések és 
Core-Training. Az edzé-
sek mozgásanyaga nem 
csak a testet erősíti, ha-
nem a lelket is hozzásegíti 
a kellemes közérzet fenn-
tartásához.

Kültéri 
fitneszparkok
A két helyszínen (Ka-

nóc utca és a Pünkösd-
fürdő fitnesz-parkban) 
zajló bemutató foglalko-
zásokról Thaller János 
fitnesz-instruktor adott 
hasznos tanácsokat.

- Mire használhatók a 
fitneszpark gépei?

- Sokrétűen és minden 
izomcsoportra átfogóan. 
A parkok népszerűsítése, 
helyes preventív haszná-
latára való felhívása lenne 

a fő cél. Ez volt az én „ál-
mom”, amiből született ez 
a közösségi edzés. A he-
lyesen kivitelezett gyakor-
latok jótékonyan fejlesz-
tik az egész testet, viszont 
ha helytelenül, csupán da-
rabszámra törekszünk, an-
nak hosszú távon az ízü-
letek látják kárát. A moz-
gások tanulása, gyakorlá-
sa közben fejlődik a kerin-
gési rendszer, erre legal-

kalmasabbak az itt találha-
tó kardiógépek. A foglal-
kozásokon elsősorban az 
agy-, ideg-, izomkapcsola-
tok fejlesztése a fő cél, ám 
az edzéseken a köredzések 
sem maradnak ki a prog-
ramból, amelyek erő-álló-
képesség fejlesztők.

- Miben tud segíteni az 
edzéseken?

- Csoportosak a foglal-
kozások, de mindenkinek 

személyesen is megmu-
tatjuk, hogyan végezzék 
a feladatokat, hiszen min-
denki más adottságokkal 
rendelkezik. Elmagyaráz-
zuk, miként lehet az ösz-
szes testrész izmait meg-
mozgatni, ezzel elérhe-
tő, hogy néhány hónap 
múlva már mindenki he-
lyesen tudja kivitelezni a 
mozgásokat, gyakorlato-
kat és a gépeket használni. 

Szeretném megkedveltet-
ni a lakosokkal a szabad-
ban, friss levegőn végzett 
mozgást és a fittség eléré-
sét. Ezekhez az itt találha-
tó géppark és eszközök jó 
lehetőséget biztosítanak.

- Van kellő érdeklődés 
a foglalkozások iránt?

- A közösségi médi-
át használjuk az emberek 
elérésére. Akik eddig el-
jöttek, elégedetten távoz-
tak és ajánlották ismerő-
seiknek. A közösségi há-
ló további lehetőséget ad 
a foglalkozások terjeszté-
sére, hirdetésére, így na-
gyon sok emberhez eljut 
rövid időn belül.

Mivel a III. kerület a fő-
város kerületei közül a leg-
több (21) fitneszparkkal 
rendelkezik, és ha az idő-
járás is kedvezően alakul, 
többen mozdulnak ki a la-
kásokból. Ezért a fő cél 
nem csak az általunk tartott 
bemutató foglalkozásokon, 
hanem a többi helyen is, 
hogy egyre többen hozzák 
mozgásba a fitneszparkok 
gépeit.

Kép és szöveg: lovas

Közösségi torna mindenkinek
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Napvilágot látott az Óbudai Anziksz 
tavaszi lapszáma, kisült, mint egy ke-
nyér, friss, de legalábbis elkészült, 
megjelent és a kerületi intézmények-
ből ingyen elvihető a magazin.

Egy jó folyóirathoz méltóan 
az Anziksz tavaszi számát 

több főszereplős kiadványnak 
is mondhatjuk, de a legfőbb in-
terjúalany kétségtelenül a sok-
oldalú Saly Noémi. A címlapon 
ugyan nem ő van, mert ott több-
nyire festmények, fotóalkotá-
sok szerepelnek – ezúttal egy 
korabeli műhelyfotó, az Óbudai 
Hajógyár idejéből a Fortepanról 
–, de a belső lapokon hosszú be-
szélgetést olvashatunk vele éle-
téről és szerteágazó tevékenysé-
geiről a műfordítástól a tanársá-
gon át a szépírói, valamint a ká-
véház- és várostörténeti mun-
kásságáig. Ezúttal ő írta a lap-
indító jegyzetet Óbudával kap-
csolatos gyerekkori emlékeiről 
és itteni hazatalálásáról, illetve 
a magazin végén válaszolt az ál-
landó kérdéssorra is.

Zongora és gitár
Hogy ne mindig ezzel fejez-

zük be az ismertetőnket, áll-
jon itt viszonylag elől, hogy is-
teni „játékrovata” (Játssz!), és 
„sportrovata” (Mozgás!) van az 
Anziksznak. Egyikben Kemény 
Vagyim sakkírása olvasható 
egy érdekes és híres megnyitás-
ról, amely „budapesti csel” né-
ven lett ismert, valamint Haj-
lik Gábor a 2018-as Bridzsnap-
tárból válogatott mostani cikk-
ében. A Sport pedig ezúttal a ki-
rándulást jelenti, azaz egy konk-
rét túra nyomán a Spartacus-ös-
vényről szól, amelyet eredeti-
leg vadászat céljára alakítottak 
ki az 1930-as években, ám 2015 
szeptemberéig a turisták elől el-
zárva tartották az útvonalat.

A zenei rovat (itt Hallgass! a 
neve) egyik részeként csak ke-
vés szó esik az Óbudai Társas-

kör legújabb hangversenyzon-
gorájáról, a Steinway D-modell-
ről, de az elsőként azt megszó-
laltató Báll Dáviddal készült in-
terjúban a zenetanításról és a te-
hetséges fiatal zongoristákról 
annál több. A Hrutka Róbert-
tel folytatott beszélgetésből pe-
dig egy punkzenészből indult 
gitáros zeneszerző pályafutá-
sát követhetjük nyomon egé-
szen a színészekig és írókig el-
jutó munkákig, mindig újabb és 
újabb műfajok felé.

Hitélet és irodalom
Több írásban is megjelenik a 

hitélet, amit talán ebben a szám-
ban legnagyobb keresztény ünne-
pünk, a húsvét is indokol. Visz-
ket Zoltán egyik írása az Óbudai 
Evangélikus Egyházközség törté-

netéről, míg a másik Mariazellről, 
a település XVIII. századtól önál-
ló zarándokhelyként számon tar-
tott kegyhelyéről szól. Ugyancsak 
ide tartozik Hidvégi Iván történe-
te dr. Gigler Károly esztergomi 
kanonok életéről és munkásságá-
ról. Szintén a vallásos életről szól 
Matits Ferenc Rácz Gábor képző- 
és iparművésszel a templomok 
liturgikus tereinek tervezéséről 
folytatott beszélgetése.

Noha az irodalom az Anziksz 
egyes számaiban áttételesen fo-
lyamatosan jelen való, konkré-
tan ezúttal két írásban ragadha-
tó meg. Az egyik ilyen Gelléri 
Andor Endre lányával, Gelléri 
Ágnessel folytatott beszélgetés, 
amelyből nem csak az író apa 
fájó hiánya érezhető, hanem szó 
van a háború utáni újrakezdéstől 
egészen a mai napig tartó önér-
zetek történetéig minden egyéb-
ről is. Könnyedebbnek tűnő té-
ma ugyan a Faház nevű kocsma, 
de ugyancsak a halálról beszél 
(ír) Gyimesi László a „Részlet 
egy soha el nem készülő regény-
ből” legújabb epizódjában.

A 40 éves Ziper
A helytörténeti jellegű írások 

egyikeként szokásos rovata mel-
lett Zeke Gyula ezúttal interjút is 

készített a Fortepan Fotógyűjte-
mény egyik alapítójával, Tamási 
Miklóssal, és a gyűjtemény óbu-
dai képeiből, illetve Urbán Ta-
más utcaképeiből láthatunk ösz-
szeállítást a magazin középső 
lapjain. Most is több írás szól a 
római kori leletekről, kulturális 
hagyományokról, egykori aquin-
cumi bevándorlásról, illetve egy 
későbbi eseményről, az 1838-as 
nagy pest-budai árvízről. A Zi-
pernowsky Károly Utcai Általá-
nos Iskola működésének 40. év-
fordulója alkalmából rendezett 
ünnepség kapcsán az intézmény 
első igazgatója, dr. Szilárdi Imré-
né mond el érdekes dolgokat az 
iskola múltjáról, a kezdetekről, a 
gyerekekről, a szülőkről és a pe-
dagógusokról.

Szintén ide sorolható Török 
Tünde cikke az Óbudai Pola-
ris Csillagvizsgálóról, amely in-
tézményt még mindig nem min-
denki ismer a kerületben. A kép-
zőművészetet Óbudához rész-
ben köthető két személlyel ké-
szített interjú képviseli. Egyik-
ben Pierre Vasarely, a Vasarely 
Alapítvány elnöke beszél csa-
ládjáról és nagyapja életművé-
nek gondozásáról, míg a másik-
ban a Sziget rendezvények ko-
rábbi tulajdonosaként és veze-
tőjeként ismert Gerendai Károly 
vall gyűjtőszenvedélyéről, kor-
társ művészeti gyűjteményéről.

„Gondoltam, maradok”
A tavaszi Anziksz legmegka-

póbb jelenetei közül legalább 
egy (kettő) mindenképpen szót 
érdemel, mert a természetes tu-
dásbővítésen, a racionális befo-
gadáson túl ezek az érzelmi pil-
lanatok azok, amiért bármit ol-
vasni érdemes. Az egyik ilyen 
Saly Noémi édesapjától és édes-
anyjától való egy-egy emléke. 
Amikor előbbi tömör bajuszá-
nak érintéséről és arról beszél, 
ahogy őt kétévesen fogta: „…
nem a hónom alá nyúlva emelt 
föl, hanem úgy, hogy két oldal-
ról hozzászorította a felső karo-
mat a törzsemhez, és én valami 
állati biztonságban éreztem ma-
gam, ahogy ott lógok. Erre em-
lékszem, ahogy ő engem így 
fog, az állapotot föl tudom idéz-
ni, ahogy a törzsemhez szorul-
nak a karjaim, és lógok.” Vagy 
amikor 24 éves édesanyja a há-
ború utáni szétlőtt, tető nélküli 
Duna-parti lakásról ezt mond-
ta: „Akkor még a híd is a vízben 
volt, de olyan kék volt a Duna, 
gondoltam, maradok.”

Bodzay Zoltán

Kisütött a tavaszi Anziksz

Körtúra a Dunakanyarban
Az Összefogás Óbudáért Egyesület minden érdeklődőt vár áp-
rilisi túrájára. Útvonal: Zebegény vá.-Kós Károly tervezte kato-
likus templom-Trianoni emlékmű-kilátó-Csizmadia-völgy-Kört-
vélyesek Törökmező turistaház, Törökmező-Malom-völgy-Ze-
begény. Időpont: 2018. április 28. (szombat). Távolság: 15 km. 
Szintemelkedés: kb. 300 m. A túra nehézségi foka: közepesen 
nehéz. Találkozó: Nyugati pu. 8.40 órakor, a jegypénztáraknál 
(vonat indul: 9.07). Visszaút: Zebegény vá. menetrend szerin-
ti vonattal (vonat indul: 18.07/19.02). Túravezető: Takács Andrea 
(+36-30-350-8359). A túrára a fenti telefonszámon vagy az in-
fo@osszefogasobudaert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.
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IV. Óbudai Képzőművészeti Tárlat
• „NAP MINT NAP – jelen idő Óbudán” kétfordu-

lós képzőművészeti pályázat 2018 •
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a koráb-
bi évek tematikus tárlatainak folytatásaképpen, 
2018-ban negyedik alkalommal rendezi az Óbudai 
Képzőművészeti Tárlatot a Fő téri Esernyős Galé-
riában.
A kiállítás-sorozattal a III. kerületi önkormányzat-
nak és a tárlat szakmai kuratóriumának célja, hogy 
a városrészhez szorosabb-tágabb összefüggés-
ben kapcsolódó, a kerület sajátosságaira reflektá-
ló friss és színvonalas kortársművészeti alkotáso-
kat mutasson be. 
A 2016-os „Óbuda-Aquincum, személyes utak egy antik 
világba”, illetve 2017-ben „SZINDBÁD – ÓBUDA” cím-
mel rendezett, tematikájukban a kerület múltjának má-
ig nyúló hatásával foglalkozó kvalitásos és sikeres kiállí-
tások után a pályázat kiírói a jelen mindennapjai felé for-
dítják a figyelmünket.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2018-ban 
„NAP MINT NAP - jelen idő Óbudán” címmel 
képzőművészeti pályázatot hirdet.
A kétfordulós, nyílt beadású pályázaton részt vehet 
minden olyan professzionális alkotóművész, aki mű-
vészi tevékenységét hivatásszerűen végzi. Várjuk 
azoknak a művészeknek az alkotásait, akik a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének tagjaként, 
és/vagy valamely művészeti, szakmai szervezet aktív 
tagjaként is rendszeresen kiállító művészek. Pályáz-
hatnak továbbá azok a pályakezdő képzőművészek, 
akik rendelkeznek valamely szakirányú felsőoktatá-
si intézményben szerzett művész diplomával, illetve 
a képzőművészeti felsőoktatásban végzik jelenleg ta-
nulmányaikat. A pályázaton bármely alkotói eljárás-
sal, technikával, médiumban készült képzőművésze-
ti alkotással részt lehet venni. Csak a kiírásban sze-
replő témára reflektáló, más kiállításon és korábbi pá-
lyázaton még nem szerepelt, új képzőművészeti al-
kotásokat várunk. (A pályázattal kapcsolatos informá-
ciók megtalálhatóak honlapunkon: www.obudaitarla-
tok.hu/kepzomuveszetitarlat.hu)

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata 2018-ban harmadik al-
kalommal hirdeti meg fotópályá-
zatát. Az előző két évben több 
száz résztvevővel, ezernyi bekül-
dött képpel és az Esernyős Ga-
lériában rendezett sikeres kiállí-
tásokkal kezdődött program foly-
tatódik. A tavalyihoz hasonló fel-
tételekkel, magas pénzdíjakkal 

meghirdetjük új fotópályázatun-
kat, melynek címe: Aqua. Óbuda 
vizei. 
A Víz az Élet. Nélküle semmi 
nincs, általa minden lehet. A víz 
sokáig szelíd barát, de képes el-
lenség is lenni. Sokféle arca van, 
s azt fordítja felénk legtöbbször, 
amit szeretnénk, amire kíváncsi-
ak vagyunk. Az első emberi te-

lepülések mindig valamilyen víz 
partján álltak. Eleink is tudták, 
hogy a víz, a tiszta víz, az élő-
víz Kincs. Kincs, amit őrizni kell. 
A víz a mi közös felelősségünk, 
hogy az utánunk jövő generáci-
óknak is legyen belőle elég. Óbu-
da vizei. A legnagyobbtól a legki-
sebbig. Ősszel, télen, tavasszal 
vagy a kánikulában most majd az 
Önök fényképein.
A pályázat idén is nyitott, nyilvá-
nos, azon foglalkozástól, életkor-
tól és lakóhelytől függetlenül bár-
ki részt vehet, hivatásos és ama-
tőr fotósok egyénileg nevezhet-
nek az obudaitarlatok.hu/foto-
tarlat honlapon. Pályázatot csak 
pontosan kitöltött nevezési lap-
pal fogadunk el, mely a honlapon 
lesz elérhető 2018. május 6-tól. 
A képek feltöltése is a honlapon 
keresztül történik a meghirdetett 
időben. Nevezési díj nincs.
(További információk: obuda-
itarlatok.hu/fototarlat, illetve az 
obudai.tarlatok@obuda.hu e-
mail címen.)Fotó: Antal István

III. Óbudai Fotótárlat – Aqua. Óbuda vizei Szép magyar ének 
Béres József: Szép magyar ének 
című bővített kiadású könyvét, és 
az ennek hatására készült film 
díszbemutatóját április 26-án tar-
tották a Duna Palota színházter-
mében. A szervező az óbudai 
székhelyű Béres Alapítvány volt. 

Krúdy emlékest
A neves író halálának 85. évfordu-
lója alkalmából emlékestet szer-
vez a Krúdy Gyula Irodalmi Kör 
május 10-én 16 órai kezdettel. A 
helyszín a Kéhli vendéglő, a ren-
dezvényen bemutatkozik György-
pál Katalin. (Cím: Mókus utca 22.)

Felvétel a kórusba 
és a tánccsoportba

Kedves óbudai polgárok! Várjuk 
önöket a Hagyományőrző Né-
met Nemzetiségi kórusunk illet-
ve tánccsoportunk soraiba! Egy-
két próbát megér, hogy meghall-
gassák hogyan zajlik az élet a 
kórus- illetve a táncpróbán! Je-
lentkezés: 06-70/685-2122.
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Május elseje régóta kiemelt jelentősé-
gű nap, megünneplése a keresztény-

ség előtti időkre nyúlik vissza. Az ókori gö-
rögök, rómaiak is tartottak vigasságokat e na-
pon, később a kelták és germánok is rendez-
tek tavaszköszöntő ünnepeket. Az ünnep ere-
dete homályba vész, valószínűleg a közel-
gő nyarat, a termékenység kezdetét ünnepel-
ték. A keresztények Fülöp és Jakab apostolok-
ra emlékeznek e napon. Majd a múlt század-
ban május elseje a munkásosztály nemzetközi 
ünnepnapja lett. Hazánkban először 1890-ben 
rendeztek felvonulást május elsején Budapes-
ten. Később ezt majálisok, utcabálok követték

Hivatalos ünnep
A II. Internacionálé 1891-ben nyilvánította 

hivatalosan a munkásosztály ünnepévé május 
elsejét, az 1886-os, e napra szervezett, több 
halálos áldozatot követelő chicagói sztrájk 
emlékére. A múlt században a nemzetközi 
szocialista és munkásmozgalmak térnyerésé-
vel az egyik legnagyobb szocialista ünneppé 
nőtte ki magát. Napjainkban inkább az a jelle-
ge maradt meg, amit majálisnak nevezünk: ki-
vonulás a zöldbe, egy kis séta, játék és termé-
szetesen jó falatok és italok fogyasztása. 

A hónap neve
A hónap elnevezése a római Maius szóból 

ered, ami feltehetően a föld termését oltalmazó 
Maia istennő nevére utal, akinek május else-
jén mutattak be áldozatot. Az ekkor tartott ün-
neplés volt a majális. A kelták május elsején 
a termékenység dicsőítésére tűzfesztivált ren-
deztek, amelynek egyik jellegzetes eseménye 

a májusfa-állítás volt, a másik a tűzugrás. Ez 
utóbbi szokás Észak-Európában ma is él. A 
hagyomány szerint, aki sikeresen átugrik a tű-
zön, az jó szerencsére és termékenységre szá-
míthat. Nálunk a Szent Iván napi tűzugrásnak 
tulajdonítottak hasonló jelentőséget. 

Keresztény hagyomány
A keresztény egyház két vértanúra, Fülöp 

és Jakab apostolokra emlékezik május elsején. 
A májusfa-állítás szokása a keresztény hagyo-
mány szerint a két apostolhoz is köthető. A le-
genda szerint, mikor Szent Jakab és Szent Fü-
löp téríteni járt, melléjük szegődött egy szűz 
hajadon, akit ezért az emberek tisztátalannak 
nyilvánítottak és mindenféle módon rágal-
maztak. A leány, hogy elűzze a gúnyolódókat, 
elővette a vándorbotját, letűzte a földbe, elé-
je térdepelt és imádkozni kezdett. Alig múlt 
el egy-két óra, mikor a bot a gúnyolódó po-
gányok szeme láttára kizöldült. Mindez május 
elsejére virradóra történt, és ezért lett szokás 
az, hogy a nőtlen fiatalemberek májusfát állí-
tanak a hajadonok ablaka alatt. Ez aztán egész 
Európában elterjedt szokás lett. 

Hazai szokások
Nálunk a májusfa-állításnak két jelleg-

zetes formája ismert: az egyik a lányos há-
zakhoz vitt, a másik a kocsmák, középüle-
tek előtt felállított májusfa. Mindkét esetben 
a legények, legénybandák feladata volt a fa 
beszerzése. A májusfának két változata volt: 
kivágott, sudár, esetenként a kérgétől meg-
tisztított fa, amelynek csak a tetején hagyták 
meg a lombját, vagy virágzó, zöldellő galy-

lyak, ágak. A helyi lehetőségeknek megfe-
lelően változott a fa fajtája, lehetett nyárfa, 
nyírfa, fenyőfa, fűzfa, virágzó cseresznyeág, 
meggyág , orgona. A májusfát színes szala-
gokkal, pántlikákkal díszítették, de volt, hogy 
édességet, gyümölcsöt, fésűt, kendőt, tükröt 
is kötöttek rá. A legények vetélkedtek abban, 
ki tud szebb fát állítani. Volt, ahol titokban 
kellett a legénynek a kiválasztott lány abla-
ka alá állítania a feldíszített fát, más helyütt 
bekopogtak, és még énekeltek is, kérve a le-
ányt, vigyázzon az éjszaka a fára. Az is válto-
zó volt, hogyan fogadták a lányok ezt az ud-
varlást. Egyes helyeken a lányok kimehettek, 
és megkínálhatták valamivel a legényt, má-
sutt gyufagyújtással jelezték, hogy jó szívvel 
fogadják az ajándékot. Később éjjeli zene is 
járt a faállítás mellé. 

Akinek van kertje, bizonyára szívesen 
készít bográcsos ételeket a szép idő 

beköszöntével. Egy ilyen alkalom a csalá-
di, baráti összejövetelekre is kiváló lehető-
ség, különösen ünnepnapokon. De ha nincs 
is kertünk, készíthetünk otthon is olyan ebé-
det, ami illik május elsejéhez, egyszerre idé-
zi a tavaszt, és a régi majálisok sör, virsli 
hangulatát. Ehhez ajánlunk néhány receptet. 

Tavaszi zöldborsóleves
Hozzávalók: 2 sárgarépa, 1 petrezselyem-

gyökér (új), fél zellergumó, 2 burgonya, fél 
kg zsenge zöldborsó, 2 evőkanál főzővaj, 
1 csokor petrezselyemzöld, 1,5 l húslé, só, 
fehér bors, a nokedlihez 1 tojás, liszt. 

Elkészítés: a zöldségeket megtisztítjuk, 
majd karikákra vágjuk. A vajon megpároljuk, 
hozzáadjuk a kockákra vágott burgonyát, a 

zöldborsót, felengedjük húslével, sózzuk, 
borsozzuk, és puhára főzzük. A nokedlihez a 
tojást annyi liszttel keverjük el, amennyit fel-
vesz, sózzuk, ha lazábban szeretjük, kicsi víz-
zel hígítjuk. Kiskanállal a levesbe szaggatjuk, 
ha megpuhult, a levest megszórjuk apróra vá-
gott petrezselyemmel, és úgy tálaljuk. 

Virsli gulyás
Hozzávalók: 2 vöröshagyma, 10 dkg füstölt 

szalonna, 2 burgonya, 2 zöldpaprika, 2 paradi-
csom, 2 pár virsli, 1 kávéskanál pirospaprika.

Elkészítés: a hagymát megtisztítjuk, apróra 
vágjuk. A szalonna bőrét levágjuk, a szalonnát 
apró kockákra aprítjuk. A burgonyát megtisz-
títjuk, mossuk, apró kockákra vágjuk. A pap-
rikát megmossuk, kicsumázzuk és csíkokra 
vágjuk. A paradicsomot egy pillanatra forró 
vízbe mártjuk, lehúzzuk a héját, majd gerez-
dekre szeljük, a virslit karikákra. Egy lábosban 
lassú tűzön felolvasztjuk a szalonnát, mikor 

pirulni kezd, hozzáadjuk a virslit, majd bele-
tesszük a hagymát, aranysárgára pirítjuk. Hoz-
záadjuk a burgonyát, félpuhára pároljuk, majd 
hozzákeverjük a paradicsomot, paprikát. Meg-
szórjuk pirospaprikával, sóval, borssal ízesít-
jük. majd felöntjük annyi vízzel, hogy ellep-
je, és puhára főzzük. Savanyúsággal kínáljuk. 

Meggyes piskóta
Hozzávalók: 2 tojás, 20 dkg porcukor, 1 

csomag vaníliás cukor, 10 dkg vaj, 3 dl tej-
föl, 30 dkg finomliszt, 1 csomag sütőpor, 40 
dkg meggy (vagy egy üveg magozott).

Elkészítés: a tojásokat, a cukrokat a vajjal 
habosra keverjük. majd hozzákeverjük a tej-
fölt és a sütőporral elkevert lisztet. Egy kö-
zepes méretű, sütőpapírral bélelt tepsibe önt-
jük a tésztát, a tetejére tesszük a lecsepegte-
tett meggyet. Előmelegített sütőben harminc 
perc alatt megsütjük, ha kihűlt, porcukorral 
meghintve tálaljuk. 

Tavaszi örömünnep

Bográcsban is lehet
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2. vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3. vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között, Bécsi úti Fidesz iroda, (Bécsi út 77-79.) 
  előzetes egyeztetés alapján a dnemetheva@gmail.com
  e-mail címen vagy a 20-200-0017-es telefonszámon
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 18-19 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 17-18 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. telefonon történő egyeztetés alapján Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9. vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12. vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 437-8930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

msZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

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

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 
06-30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@
parbeszed magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 
437-8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@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

Pályázati felhívás 
ingatlanfejlesztésre

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 
Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata tulajdonában álló üres 
lakásokat is magában foglaló komplex ingatlanfej-
lesztésre a Budapest, III. Kenyeres utca 24. alatti 
társasházi ingatlan tekintetében, melynek feltétele, 
hogy a fejlesztő az ingatlanban lévő további nyolc 
magántulajdont is megvásárolja.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó forma-
nyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befi-
zetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legké-
sőbb 2018. május 14. (hétfő) 12 óráig van lehető-
sége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonpro-
fit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítá-
si Osztályán (1033 Bp., Mozaik utca. 7.) személye-
sen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyom-
tatvány letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2018. május 14-én 14 
órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca 7. sz. alatt, 
az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos 
helyiségében kerül sor. 

A pályázati felhívás teljes terjedelemben letölt-
hető az www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapok-
ról, valamint a következő internetes hirdetési fóru-
mokról: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Felhívás büfé üzemeltetésére
A Szent Margit Kórház (a további-

akban: Kórház) főigazgatójának dönté-
se, valamint az állami vagyonról szóló, 
2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: 
Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdál-
kodásról szóló, 254/2007. (X. 4.) Kor-
mányrendelet (továbbiakban: Vhr.) vo-
natkozó fejezetei, továbbá a Kórház va-
gyonkezelési szerződésének 3.1 pont-
ja alapján egyfordulós nyilvános pályá-
zat keretében 2018. június 1. napjától 
2021. május 31. napjáig tartó határozott 
időre szóló bérleti szerződés útján tör-
ténő hasznosításra a Kórház meghirde-
ti a Magyar Állam tulajdonában álló és 
a Kórház vagyonkezelésében álló, Bu-
dapest, 16237/1. hrsz alatt nyilvántar-
tott, természetben a 1032 Budapest, Bé-
csi út 132. „A épület” földszinten találha-
tó ingatlan 79,1 m2 alapterületű helyisé-
gét büfé üzemeltetése céljára (a továb-
biakban: Ingatlanrész).

Az ingatlan főbb jellemzői
Az ingatlan 1/1 arányban a Ma-

gyar Állam tulajdonában áll, mely fe-
lett a tulajdonosi joggyakorló az Álla-
mi Egészségügyi Ellátó Központ. Az 
ingatlan a Kórház vagyonkezelésében 
áll, művelési ág szerinti megnevezése 
kivett kórház. 

A bérbe adandó ingatlan rész területe
Fogyasztó tér: 34,2 m2; eladó tér: 

14,9 m2; Raktár: 23,7 m2; előtér: 5,3 
m2; összesen: 79,1 m2.

Elhelyezkedése: a büfé a Kórház fő-
épületében, közvetlenül annak főbejá-
rata mellett került kialakításra. Műsza-
ki állapota: megfelelő, átadás után leg-
feljebb a raktárak tisztasági festése le-
het inkább praktikus, mint szükséges. 
Az eladó tér és a fogyasztó tér oldalfal 
burkolata dekor-fa.

A büfében lévő berendezési tárgyak, 
pultok, hűtők, gépek stb. jelenlegi bér-
lő tulajdonát képezik. A helyiség üre-
sen kerül átadásra.

A pályázók köre
A pályázaton a nemzeti vagyonról 

szóló, 2011. évi CXCVI. törvény (a to-
vábbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdésé-
nek 1. pontjában foglalt feltételeknek 
megfelelő, azaz átlátható jogi személy 
vehet részt. Az ajánlattevő képviselőjé-
nek képviseleti jogosultságát minden 
esetben igazolni szükséges. 

Az ajánlattételi határidő: 2018. 
május 14. napja 10 óra.

A pályázattal kapcsolatban további 
felvilágosítás Udvardy Pétertől kérhe-
tő (telefonszám: +36-1-250-2170/1263 
mellék; e-mail cím: udvardy.peter.szt-
margit@gmail.com, továbbá a Szent 
Margit Kórház honlapján http://www.
szentmargitkorhaz.hu a részletes pá-
lyázati kiírás megtekinthető. 
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Ebben az évben újabb ven-
déglátóhelyek csatlakoztak 
az Esernyős által koordinált 
és az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata által támo-
gatott Bringásreggelik Óbu-
dán programsorozathoz. 
Októberig minden hónap 
utolsó péntekén 7-9 óra kö-
zött három helyszínen vehe-
tik igénybe az ingyenes reg-
gelit a honlapon (bikeand-
breakfast.hu) regisztráló ke-
rékpárosok. 

A Csillaghegyi Megál-
ló családias hangu-

latú pékség, tejbisztró, ká-
vézó, ahol számos minő-
ségi pékség és kézműves 
termékek mellett újhul-
lámos, világos pörkölésű 
kávé várja a betérőket. 

Lélekkel teli üzlet
A Csillaghegyi Meg-

álló nevéhez hűen a csil-
laghegyi HÉV-megálló 
közvetlen szomszédságá-
ban található, ahol 2016 
tavaszán lelt otthonra két 
tulajdonos, Czettli Bri-
gitta és Podpácz Doroty-
tya. A lélekkel teli kis üz-
letben helyben készített 
szendvicsek, kencék-kré-

mek és különféle házi sü-
temények sorakoznak a 
polcokon, ahol a házi-
as finomságok mellett, 
adalékanyag, liszt, lak-
tóz és cukor mentes ét-
keket is kínálnak az ar-
ra érzékenyek számára. 
Termékeiknél kiemelt fi-

gyelmet fordítanak arra, 
hogy házi alapanyagok-
ból, adalékanyag mente-
sen készüljenek. Ugyan-
akkor egy régi hagyo-
mányt szerettek volna 
felébreszteni, hiszen Bu-
dapesten már a XIX-XX. 
század fordulóján voltak 

olyan üzletek, ahol te-
jet, tejes italokat, üdítőt, 
péksüteményeket árusí-
tottak. Ahol illatos tea, 
kávé vagy habos kakaó 
mellé egy finom péksü-
temény elfogyasztása él-
mény volt. Sikeresen öt-
vözték az üzlet stílusá-

ban és kínálatában a rég-
múlt nosztalgikus hangu-
latát a modern kor igé-
nyével.

A top 10 között
Nagyon fontos szá-

mukra a vendégeik visz-
szajelzése, így időközben 
a helyi igényekre reagál-
va átalakultak reggeliző-
hellyé, amelyet a Magyar 
Konyha Gasztrokalauza 
2016-ban és 2017-ben is 
a Top 10 reggelizőhely 
közé választott.

- Nagyon megtisztelő-
nek tartjuk, hogy részesei 
lehetünk a Bike&Breakfast 
programnak, a megjelölt 
napokon szívesen látjuk a 
hozzánk betérő, kiadós tú-
rára induló kerékpároso-
kat. Számunkra is rend-
kívül fontos, hogy jól in-
duljon a nap, örömünk-
re szolgál, ha az általunk 
kínált finom, egészséges 
reggeli elfogyasztása után 
vidám hangulatban száll-
nak újra nyeregbe. Ezt lát-
va, mi is nagyobb kedv-
vel dolgozunk tovább – 
mondták a tulajdonosok.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Bringásreggelik Óbudán

Csillaghegyi Megálló

Rejtvényünkben Ady Endre: Májusi zápor után 
című verséből idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. 
és a függőleges 24. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt betűk: 
T. I. L. L.). 14. Svábos zene, névelővel. 15. Ritka 
férfinév. 16. Vadas szervezet. 17. Latin út. 19. Név-
elős felhősség. 20. Növekszik. 21. Ritka női név. 23. 
Tova. 25. Pontot adsz. 27. Régi római kötőszó. 28. 
ÁÁÁÁ. 30. Felsőfokot jelez. 31. Orosz folyó, for-
dítva. 32. Fohász. 33. Európai nép. 36. Adu. 38. A 
króm és oxigén vegyjele. 39. Női név. 42. Szomorú 
szó. 43. A. Ö. 44. Motorrész! 45. Éles hangot adok 
ki. 48. Az asztácium vegyjele. 49. Névelős tejtermék. 
50. Körömmel bántsd. 52. Befed. 55. Villa nagyob-
bik része! 56. Hasonló, ugyanaz, angolul. 57. Becé-
zett Fáni, névelővel. 59. Észak-Nyugat-európai nép.
FÜGGŐLEGES: 1. Uncle …, amerikai jelkép. 2. 
Vicchős, fonetikusan. 3. Medveféle. 4. Kambodzsai, 
osztrák és albán autók jele. 5. K. M. D. 6. Tova. 7. 
David …, brit filmszínész volt. 8. Az inas. 9. Római 
ötvenegy. 10. Részben rohan! 11. Angol női név. 12. 
Fákon van, fordítva. 13. Az érben van. 18. Görög be-
tű. 21. Függ. 22. Névelős kiejtett mássalhangzó. 24. 
Az idézet második sora (zárt betűk: T. L. F. C.). 
25. Vegyész csésze. 26. Tüzet fékezek. 27. Női név. 
29. Kunyerált. 30. Alulra. 32. Az egyik Jupiter hold. 
34. Fél mozi! 35. Nincs egy szava sem. 37. Róka egy-
neműi. 40. Orosz folyó. 41. Lenn. 42. Nemzetközi ál-
latkert. 45. Elárusító pult. 46. Áramátalakító. 47. Te-
herautó márka. 48. Heves megyei helység névelővel. 
50. Anyás vers. 51. Ritka férfinév. 53. Névelős fej. 34. 
Kritika része! 56. Műholdas csatorna. 58. Kígyónév. 
60. Azonos mássalhangzók. 61. Dagi mássalhangzói.

Aranyat ér
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Hahota
- Na, milyen a házas-
életed, fiam?
- Nagyon mulatságos,
papa. A feleségem min-
denfélét összefőz, és
nekem kell kitalálnom, 
hogy mit eszünk.

* * *
- Főnök úr, ebben a
zöld üvegben milyen
gyógyszer van?
- Semmilyen segéd úr.
Abból az üvegből an-
nak a betegnek adunk, 
akinek a receptjét nem
tudjuk elolvasni.

* * *
- Ne haragudjon uram, 
hogy megkérdezem, de 
miért csak a nagymére-
tű festményeket néze-
geti olyan nagy lelkese-
déssel?
- Azért, művész úr, mert
képkeretező vagyok.

* * *
- Örülök, szomszédasz-
szony, hogy meggyó-
gyult a férje. Két hete 
még azt mondta, rövi-
desen meghalhat.
- Úgy is volt, de világéle-
tében kiszámíthatatlan 
szélhámos volt az uram.

Ismét a gasztronómia, az egészség és 
a tudatosság szerepelt az Indiai Íz- és 
Egészségfesztivál középpontjában, 
melynek a csillaghegyi Lélek Palotája 
adott otthont április 15-én.

A Krisna Tudatú Hívők 
közkedvelt szezonnyitó feszti-

válját nagy érdeklődés övezte ismét. 
Az érdeklődők az Ájurvéda, India 
ősi egészségmegőrző tudománya és 
technikái, a gasztronómia, valamint 
a testi-lelki egyensúly megteremté-
sének lehetőségeiről tudhattak meg 
többet. A rendezvényen egzotikus 
ízek kavalkádjával, soha nem látott 
színvilággal, szemet gyönyörköd-
tető, ízletes és vonzó ételekkel vár-
ták a résztvevőket. Betekinthettek 
India tradicionális konyhaművésze-
tébe is, amely a világ egyik legna-
gyobb múltra visszatekintő húsmen-
tes főzési hagyománya. Közel negy-
venféle vegán ételkülönlegességet 
kínáltak. Az egészséges élet felté-
teleiről ismert szakemberek tartot-
tak előadást. Aki komolyabban ér-
deklődött az Ájurvéda iránt, az el-
mélyülhetett az élet tudományá-
ban, amely India ősi és féltett tudás-
kincse az emberi test és lélek har-
monikus egységéről. Mindemellett 

természetgyógyász szakemberek 
masszázzsal, reflexológiával és más 
gyógyító hatású kezeléssel kényez-
tették az arra vállalkozókat. 

Az életvezetési tanácsadáson túl a 
védikus asztrológiai és numerológi-
ai elemzés is segítségére volt azok-

nak, akik jobban szeretnék megis-
merni önmagukat, környezetüket. 
Mindezek mellett egész napos szín-
padi- és gyermekeknek szóló prog-
ramokkal, kirakodóvásárral várták 
a szép számmal megjelent érdeklő
dőket.                                     Sz. Cs. 

Indiai íz- és egészségfesztivál

A fenti címmel április 19-től látható a 
mozikban a Balázs Béla-díjas Mosonyi 
Szabolcs, és alkotótársa, Bagladi Erika 
forgatókönyvíró, producer legújabb 
természetfilmje, amely hazánk legna-
gyobb tavának élővilágát mutatja be, és 
megismertet keletkezésének történeté-
vel is.  A film díszbemutatója április 16-
án a Corvin Mozi Jávor termében volt. 

E z az alkotás a Vad Magyar-
ország, a Vad Szigetköz és a 

Vad Kunság című filmek folyta-
tása, amelyek nagy sikerrel sze-
repeltek korábban a mozikban. 
A cél, mint a korábbi filmek ese-
tén, most is ugyanaz volt: a leg-
szebb magyar tájak iránti érdek-
lődés felkeltése. Az alkotók re-
mélik, hogy a mozinézőket annyi-
ra megragadják a filmekben látot-

tak, hogy személyesen is felkere-
sik majd e vidékeket.

A Vad Balaton televízióra készült, 
a Médiatanács Mecenatúra program-
jának támogatásával, de olyan sok 
anyag kimaradt a televíziós változat-
ból, hogy érdemesnek látszott egy na-
gyobb lélegzetű, szélesvásznú film 
elkészítése. Megéri megnézni, mert 
a tó egészen más arcát ismerhetjük 
meg, mint amit nyaraláskor látunk. 
Végig követhetjük az évszakok vál-
tozásait, megismerhetjük a Balaton 
élővilágát, és százezer, millió éveket 
visszafelé haladva az időben láthat-
juk a földtörténeti maradványokat. A 
Balaton minden évszakban más, a téli 
képek a jégtorlódásról szinte lélegzet-
elállítóak. De sok más érdekességet 
is megtudhatunk arról a tóról, amiről 
csak azt hisszük, hogy ismerjük.   km

Filmajánló – Vad Balaton
Fotó: Zumpf András
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Megjelenésünk 
Lapunk következő száma május 12-én, szom baton 
je le nik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók 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: hétfőn 7-től 17; 
kedden 8-tól 17; szerdán 8-tól 20; csütörtökön  8-tól 
18; pénteken 8-tól 14 óráig. 

Kereszténydemokrata Fórum
A május 8-án 18 órakor kezdődő fórum vendé-
ge Mráz Ágoston Sámuel politológus, a Nézőpont 
Csoport vezetője. Előadásának címe: „A 2018. évi 
országgyűlési választás eredménye, a választás 
után kialakult helyzet elemzése.” (A fórum helyszí-
ne: Miklós tér 1. (Selyemgombolyító). A program 
díjtalan.)

Megkezdték a hazai ver-
senyszezont az Óbudai Wd-
SE aerobikosai. 

Az egyesület verseny-
zői kiválóan szere-

peltek a Magyar Kupa I. 
fordulóján és összesség-
ében 11 arany-, 3 ezüst- 
és 10 bronzérmet, illet-
ve értékes helyezéseket 
szereztek. 

Ezt követően a Szlo-
vák Open nemzetközi 
versenyen vettek részt, 
ahonnan 3 arany- és 5 

ezüstéremmel tértek ha-
za. Az egyesület 7 ver-
senyzője (Hajdú Kata, 
Simon Zsófia, Makransz-
ki Anna, Katona Emese, 
Fejér Fruzsina, Nagy 
Liza, Mikulecz András) 
szerzett jogosultságot az 
idei portugáliai világbaj-
nokságra. Megkezdték a 
felkészülést Sinkó And-
rea, Sipos Mónika, Hu-
bacsek László, Cserdi 
Zsófia, Farkas Balázs és 
Sipeki Rózsa edzők ve-
zetésével.

Kitűnően indított a WDSE

Az április 14-én rendezett Országos Vívó diákolimpián az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola ta-
nulója, Dallos Benedek kard fegyvernem egyéni számában a III. korosztályban az I. helyen végzett

Óbudai siker a vívó Diákolimpián

Az Esernyős új sorozatot indít 
Coworking Café néven, amely kis- és 
középvállalkozások számára mutat 
be a mindennapi üzletvezetésben is 
használható tippeket, gyakorlati pél-
dákat és sikeres megoldásokat. 

Május 7-én 10 órakor lesz az 
első alkalom, mely az on-

line számla adatszolgáltatással - 
azaz a hétköznapokban elterjedt 
nevén, az e-számlákkal - kap-
csolatos tudnivalókról tart szak-

mai előadást Kiss József, a kiter-
jedt ügyfélkörrel rendelkező Ber-
gmann Könyvelő Iroda szakmai 
igazgatója. Ez ugyanis olyan té-
ma, amely mindenkit érint, aki 
számlát ad.

A 2018-as év egyik legna-
gyobb horderejű adójogi válto-
zása a július 1-től hatályba lé-
pő tételes adatszolgáltatási kö-
telezettség a kiállított számlák-
ról. Az online pénztárgépek és az 
EKÁER bevezetése után ez a kö-

vetkező lépés, amelynek segítsé-
gével az adóhatóság minél több 
ellenőrzésre alkalmas adatot 
gyűjt be kötelezően a vállalko-
zásoktól. Minderre érdemes elő-
zetesen felkészülni a vállalkozá-
soknak, ebben nyújt segítséget a 
Coworking Café előadása.

Kiss József gyakorlati példák-
kal kiegészített átfogó ismertető-
jében részletesen megismerhető-
vé válik a jogszabályi háttér, külö-
nös tekintettel arra, hogy milyen 
követelményeknek kell megfe-
lelniük a kibocsátott számláknak. 
Szó lesz arról, hogy mely vállal-
kozásnak, mikor, mivel és milyen 
adatokat kell szolgáltatnia, vala-
mint hogyan tudnak a vállalko-
zók eleget tenni a regisztrációs 
kötelezettségüknek, kell-e egyál-
talán mindenkinek regisztrálnia. 
Sorra veszi azt is, milyen változá-

sokat indukálhat az adatszolgálta-
tás a könyvelők és a vállalkozá-
sok munkakapcsolatában, vala-
mint hogyan érdemes kihasználni 
az online számla tesztportál elő-
nyeit, illetve az adatszolgáltatás 
egyéb felhasználási lehetősége-
it. Gyakorlati példaként több le-
hetséges ellenőrzési típust is meg 
lehet ismerni, melyek alkalmazá-
sát az online számla adatszolgál-
tatás lehetővé teszi. A résztvevők 
választ kapnak az előzetesen írás-
ban és a helyszínen feltett kérdé-
seikre. Érdemes lesz tehát a helyi 
vállalkozóknak elmenni az óbu-
dai Fő téren található intézmény 
májusi rendezvényére.

Új időszámítás kezdődik a számlázásban!

ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
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