
Koncertek, kézművesek utcája, gaszt-
rotér a Fő téren május 2-4. között, Köz-
biztonsági Nap a Csobánka téren.

Az Egészségkörút Óbudán elnevezésű 
rendezvénysorozat április 13-án a bé-
kásmegyeri egészségnappal folytatódik.

A Duna római-parti szakaszán hama-
rosan partőri járőrszolgálatot indít az 
önkormányzat.
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A Békásmegyeri Piac 
új csarnoképületét 

április 27-én nyitják meg. 
Meghívó a 40. oldalon

Őszig tartanak a munkák 
a pünkösdfürdői töltésen

Év eleje óta nagyszabású munkavégzés történik 
a pünkösdfürdői töltés koronáján, amelynek célja, 
hogy a Csillaghegyi-öblözetnek ezt a fontos árvíz-
védelmi szakaszát megerősítsék. Az építkezés és 
helyreállítás várhatóan novemberig lezárul, ezt kö-
vetően megépül a tervezett szabadidőpark is.

Tájékoztató a 2. oldalon

Az önkormányzat idén hetedszerre szervezi meg a hagyományos muskátlivásárt. A virágokat 
hét helyszínen vásárolhatják meg kedvezményesen a kerületi lakosok           Felhívás a 3. oldalon

A virágok szebbé teszik a városrészt
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A beruházó és a kivitelező 
az őszig tartó átmeneti ké-

nyelmetlenségekért a környék-
beliek és az ide látogatók megér-
tését és türelmét kéri, illetve tá-
jékoztatást adtak a folyamatban 
lévő és tervezett munkákról.

A környező utcák lakói tavaly 
év végén láthatták, ahogy kami-
onok több fordulóban nagymé-
retű acélidomokat szállítanak 
és pakolnak le a pünkösdfürdői 
töltés mentén. Ezek az úgyne-
vezett szádlemezek, melyeket 
a töltéskorona teljes hosszában 
az erre a célra kialakított mun-
kaárokban a talajba mélyítenek.

Vigyázat! Munkaterület! 
Belépni életveszélyes és tilos!

Bár a partszakasz egy részén a leme-
zek már a talajba kerültek, a munkagödör 
továbbra is nyitva kell hogy legyen, és a 
szádlemezek felső éle még hónapokig ki 
fog emelkedni a földből a töltés közel 1800 
méteres hosszában. A kivitelező a helyszí-
nen kihelyezett fi gyelmeztető táblákkal és 
feliratokkal összhangban, felhívja minden-
ki fi gyelmét, hogy az építkezés ideje alatt, 
2019 novemberig a pünkösdfürdői töltés-
korona teljes egésze munkaterület, aho-
vá akár gyalog, akár biciklivel felmenni és 
ott tartózkodni balesetveszélyes, ezért tilos! 
Kérik, hogy gyermekekkel és kutyákkal a 
munkaterület környékét fokozott körülte-
kintéssel közelítsék meg!

Tavasztól indul 
a betonozás a töltéskoronán

Március végétől újabb nagy mennyisé-
gű építőanyag érkezik a helyszínre. A szád-
falat lezáró vasbeton fejgerendához, vagy-
is a majdani mobilgát alapját képező térd-
falhoz szükséges betonvasakat készítik elő 
a helyszíni összeszereléshez. A betonozás 
a gát teljes hosszában körülbelül 3-4 hóna-
pot vesz igénybe, vagyis áprilistól júliusig a 
kivitelezők méterről méterre folyamatosan 
haladnak majd. Áprilistól tehát már nem-
csak a munkaárok és a földből kilógó szád-
lemezek miatt, hanem a nagy tömegű éles 
és hegyes betonvasra tekintettel is fontos, 
hogy a kihelyezett táblák tiltását fi gyelem-
be véve mindenki – saját biztonsága érde-
kében – távol maradjon a töltés tetején vé-
gighúzódó munkaterülettől.

Nyártól a töltés oldalában 
is építkezni fognak

A nyár folyamán a töltés rézsűjének a 
Kossuth Lajos üdülőpart felőli oldala is 
munkaterületté válik, ugyanis itt fut a föld-
ben az a szivárgórendszer, melynek hiány-
zó szakaszait a projektben szintén meg kell 
építeni. A balesetveszély miatt a belépés ide 
is tilos lesz.

Nyáron indul a szabadidőpark 
kialakítása is

Szintén nyárra várható, hogy megkezdő-
dik a Kossuth Lajos üdülőpart mentén az 

ide tervezett színes, többfunkciós szabad-
időpark (játszóterek, kutyazónák, sportpá-
lyák) kiépítése is. A parképítést a Főkert 
Zrt. végzi és várhatóan 2020 első felében 
készül el vele.

Hol lehet biciklizni?
A pünkösdfürdői földgát tetején fut az EU-

ROVELO 6 nemzetközi kerékpárút nyom-
vonala, de a kivitelezés idejére ezt átmeneti-
leg a Kossuth Lajos üdülőpart aszfaltjára te-
relték. A terelést kihelyezett táblák is jelzik. 
Jó hír a kerekezők számára, hogy az építke-
zést követően – ez év őszéig – a régi helyett 
egy vadonatúj, aszfaltozott kerékpárút ké-
szül el a töltéskoronán, ami később a védmű 
fenntartó útjaként is szolgál majd.

Az útburkolatot mikor állítják helyre?
A Pünkösdfürdő utcában és a Kossuth La-

jos üdülőparton az építkezés miatt útfelbon-
tások ugyan nem lesznek, de a szállítójár-
művek és a munkagépek közlekedése miatt 
károsodások, úthibák nem kizárhatók. A ki-
vitelező szakemberei az érintett közterüle-
tekről és ingatlanokról előzetesen fényké-
pes és videókamerás állapotfelmérést ké-
szítettek. Amennyiben a rögzített állapot-
hoz képest bármilyen károsodás történne, 
úgy a munkálatok befejezését követően az 
eredeti állapotnak megfelelő javításokat és 
helyreállításokat novemberig elvégzik.

Mi lesz a sólyapályákkal?
Többekben felmerült, hogy ha egy közel 

2 kilométer hosszú vasbeton térdfal húzódik 
majd a töltés tetején, hogy lehet a jövőben 
használni a meglévő sólyapályákat? Szeren-
csére az evezős és vízi sportok szerelmese-
inek nem kell aggódni, hiszen a megépülő 
térdfalat a jelenlegi sólyapályák vonalában 
megszakítják, úgynevezett kulisszanyíláso-
kat alakítanak ki, melyeken akadálytalanul 
át lehet majd vinni a hajókat. Természete-
sen árvíz idején ezek a kulisszanyílások sem 
jelenthetnek „rést a pajzson”, ezért azokat 
szükség esetén – az erre kialakított rögzíté-
si pontokon – mobil gátelemekkel lezárják a 
Fővárosi Csatornázási Művek munkatársai. 
A kivitelező azonban az evezősök, sportha-
jósok fi gyelmét is felhívja arra, hogy a mun-

katerület keresztezése balesetve-
szélyes, ezért az idei szezon során 
lehetőleg ne ezen a partszakaszon 
közelítsék meg a Dunát. A kivite-
lező azt ígéri, hogy ha a munká-
latok lehetővé teszik, igyekeznek 
az építkezés ideje alatt is ideigle-
nesen egy-egy sólyapályát min-
dig átjárhatóvá tenni a töltésen ke-
resztül.

Mi épül?
Az egyre magasabb árvízszin-

tek miatt a Csillaghegyi-öblözet 
árvízvédelmének részeként szük-
séges a meglévő pünkösdfürdői 
védmű megerősítése. A fejlesz-
tés több, műszakilag összefüggő 
elemből áll.

1. A töltésben, teljes hosszban 
elkészül az acéllemezekből álló, mélyen a 
földbe süllyesztett vízzáró fal, úgynevezett 
szádfal, ami azt garantálja, hogy árvíz idején 
a folyó megnövekedett nyomású vize a töl-
tés alatt se tudjon átjutni a lakott területekre.

2. A megemelkedett vízállások meder-
ben tartásához a védmű magasítása is szük-
séges. Ezért a földgát tetején, a kerékpárút 
mellett – a földbe süllyesztett szádfalra rá-
épülve – a töltés teljes hosszában megépül 
egy jellemzően 40-60 centiméter magas 
vasbeton térdfal. Ez magasítást jelent a je-
lenlegi védműhöz képest, így alkalmas lesz 
a kisebb árvizek kivédésére. A térdfal nor-
mál – tehát nem árvízi – időszakban ülő-pi-
henő felületként, padként használható, ked-
vező rálátással a folyóra.

3. Magasabb vízállások esetén a térdfal 
tetejére mobil elemekből álló könnyű-fém 
árvízvédelmi falat szerelnek a szakembe-
rek, majd az árvíz levonultával elbontják 
azt. A mobilfal nemzetközileg és itthon is 
bizonyított, megbízható védekezési mód-
szer (például Szentendrén és Szegeden), a 
vasbeton térdfal pedig masszív alapzatként 
szolgál majd.

4. Amikor nincs árvíz, olyankor fontos, 
hogy a talajvizek a hegyek felől szabadon a 
Duna felé áramolhassanak. Ennek akadály-
talanságát egy szintén mélyen a talajban futó 
másik mérnöki létesítmény, az úgynevezett 
szivárgórendszer kiépítése fogja biztosítani.

5. A kivitelező a munkálatokat, a szüksé-
ges helyreállítási feladatokkal együtt, vár-
hatóan idén novemberben fejezi be, beleért-
ve a töltés-koronán futó kerékpárút vado-
natúj aszfaltborítását is.

6. A gátépítés mellett a területre álmodott 
multifunkciós szabadidőpark kialakítása is 
elkezdődik a nyár folyamán, amivel a ter-
vek szerint a Főkert Zrt. 2020 első félév-
ében készül el.

 A pünkösdfürdői védmű fejlesztése, va-
lamint az azzal párhuzamosan megvalósu-
ló rekreációs célú területrendezés, fejleszté-
si beruházás teljes egészében Budapest Fő-
város Önkormányzatának saját forrásából 
valósul meg. 

Őszig tartanak a munkák a pünkösdfürdői töltésen

Fotó: Zumpf András
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A közösségi együttélés szabályainak további egyeztetésé-
ről, római-parti járőrszolgálatról, társasházi pályázatokról és 
egy kutyás strand kialakításának lehetőségéről is döntöttek 
a képviselők a március 28-ai testületi ülésen. Megszavazták 
Óbuda-Békásmegyer indulását bölcsődefejlesztést és kör-
nyezetvédelmi célokat szolgáló pályázatokon,  elfogadták a 
kerület közművelődési cselekvési tervét is.

A képviselő-testület módo-
sította a kerületi társashá-
zak felújításának pénzügyi 
támogatásáról szóló önkor-
mányzati rendeletet. Annak 
érdekében, hogy a társashá-
zak ne maradjanak le a pá-
lyázatról, melynek beadási 
határideje legtöbbször az 
adott év április 30-a, ezentúl 
a felhívás megjelenésétől 
számított 30 nap helyett 60 
napon belül nyújthatják be 
igényüket az erre a célra 
rendszeresített pályázati 
nyomtatványon.

Változik a támoga-
tás intenzitásnak la-

kásszám alapján történő 
differenciálása is. A ko-
rábbi szabályozás miatt 
előfordulhatott olyan eset, 

hogy a kevesebb lakással 
rendelkező házak fajlago-
san nagyobb támogatást 
kaphattak, mint a nagy 
lakásszámú társasházak. 
Az igazságosabb elosz-
tás érdekében a most el-
fogadott rendelet szerint, 
ezentúl a 12 lakásnál ke-
vesebbet magában fogla-
ló épületek esetén a támo-
gatás összege nem halad-
hatja meg a lakásonkénti 
80 ezer forintot, ugyanak-
kor a támogatás összege 
nem lehet kevesebb, mint 
50 ezer forint, a 12 vagy 
annál több lakást magá-
ba foglaló épületek esetén 
pedig lakásonként 30 ezer 
forint. 

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata a koráb-

bi évek gyakorlatának 
megfelelően társasház 
felújítási pályázatot hir-
det a kerületben lévő tár-
sasházaknak és lakásszö-
vetkezeteknek. A kiírá-
son elnyerhető legmaga-
sabb összeg általános tár-
sasház-felújítási pályá-
zat esetén 2 millió forint, 
míg életveszély-elhárítási 
pályázatra 500 ezer forint 
társasházanként. Zöldfe-
lületek gondozására is 
pályázhatnak a társashá-
zak és lakásszövetkeze-
tek a kerület környezet-
védelmi alapjának terhé-
re. Az erre a célra jóváha-
gyott elnyerhető legma-
gasabb összeg 250 ezer 
forint, vissza nem téríten-
dő támogatás.

Emlékhelyek látogatását támogatják
Bús Balázs polgármester kezdeményezésére az 
önkormányzat pályázatot írt ki a kerületben műkö-
dő oktatási intézményeknek: „Nemzeti és történelmi 
emlékhelyek látogatásának támogatása” címmel. A 
testület által elfogadott határozat szerint a helyható-
ság által elkülönített 5 millió forintos összegből mind 
a 18 pályázó iskola támogatásban részesül, így se-
gítik elő az odajáró tanulóknak a magyar nemzeti és 
történelmi emlékhelyek megismerését, valamint az 
iskolában szerzett tudásuk elmélyítését.

Egyhangúlag elfogadott 
közművelődési cselekvési terv

A kerület kulturális életének alakítását, az értékek 
megőrzését, bemutatásához szükséges kötelező és 
önként vállalt feladatokat a közművelődési cselekvé-
si terv foglalja össze. Az önkormányzati rendeletet 
évente felülvizsgálják, hozzáigazítják a tervekhez és 
lehetőségekhez. A napirendi vitában az ellenzék ré-
széről kérdésként merült fel, hogy az önkormányzat 
kulturális nagy rendezvényei között helye van-e az 
Óbudai Kézműves Sörök Fesztiváljának, és az Óbu-
dai Kulturális Központ dologi kiadásainak tervezett 
mértékét is kifogásolták. A válaszadás után egyhan-
gúlag megszavazta a testület az előterjesztést.

Járőrszolgálat indul a Duna-parton
Tavasztól őszig partőri szolgálattal egészül ki Óbuda-
Békásmegyer Közterület-felügyeletének járőrszolgá-
lata a Duna római-parti szakaszán. Az állandó jelen-
létet egy, a helyszínre telepített, úgynevezett iroda-
konténerrel biztosítják, mely napelemmel, irodabútor-
ral és notebookkal is fel lesz szerelve. A járőrök hely-
színi mozgását egy elektromos kisautóval biztosít-
ják. Az irodakonténert – mely területi ügyfélszolgálati 
irodaként is funkcionál majd –, előreláthatólag június 
elején, a Kossuth Lajos-üdülőpart és a Pünkösdfürdő 
utca „találkozásánál” helyezik el. Az elektromos jár-
mű a városüzemeltetési feladatok ellátásában is nö-
veli a közterület-felügyelet hatékonyságát.

Kutyás strand és partőri szolgálat a Rómain
Tovább pályázhatnak a társasházak

A Solymár utcai bölcsőde felújítása
A képviselők megszavazták, hogy az önkormányzat 
pályázatot nyújtson be a Pénzügyminisztérium böl-
csődefejlesztési pályázatára. Pozitív elbírálás ese-
tén a Solymár utcai bölcsőde a beruházásban a nyí-
lászárócserén és hőszigetelésen túl két új csoport-
szobával és az ezt kiszolgáló helyiségekkel, átadó-
val és gyermekfürdetővel bővülne. Az intézmény-
ben jelenleg 80 férőhely van. A fejlesztésnek kö-
szönhetően egy új épületszárnyban további 28 fé-
rőhelyet tudnának biztosítani. A bölcsődével azonos 
területen óvoda is működik, így azért, hogy az épü-
letegyüttes egységes arculata megőrizhető legyen, 
az önkormányzat saját forrásból biztosítja az óvo-
da felújítását.

Fotó: Antal István
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Június 3-ától indul a 
tesztüzem, és július 

1-jétől Kaszásdűlőn már 
a Bogdáni út-Hévízi út-
Vörösvári út-Bécsi út-Fe-
héregyházi út-Kuni gun-
da útja-Rádl árok-Huszti 
út-Kazal utca-Szentendrei 
út, valamint a Szentendrei 
út-Reményi Ede utca-Jég-
törő utca-Ángel Sanz Bríz 
út-Reichl Kálmán utca ál-
tal határolt területén is fi -
zetni kell a parkolásért. 

Az 5. díjfi zetésű várako-
zási övezetbe sorolt terü-
leten 175 forintért lehet 
majd parkolni egy órára. 
A parkolási engedély irán-
ti kérelmeket elektroni-
kusan, személyesen vagy 
postai úton április 1-től le-
het benyújtani. Az ehhez 
szükséges formanyomtat-
ványok és információk el-
érhetők az Óbudai Parko-
lási Kft. honlapján illetve 
ügyfélszolgálatán.

A „Nézzünk szembe a 
klímaváltozással! La-

kossági szemléletformálás 
Óbuda-Békásmegyeren” 
című pályázat a helyi klí-
mastratégia kidolgozását; 
a klímaváltozáshoz törté-
nő alkalmazkodással kap-

csolatos tudás megosztá-
sát, széles körű szemlélet-
formálási programok meg-
valósítását (például.: öko-
kalandok, klímaszakkö-
rök, meseösvény, tanul-
mányút, klímabörze), illet-
ve a társadalom klímavál-

tozással kapcsolatos isme-
reteinek bővítését vállalta. 
Idén februárban a projekt 
bruttó 20 millió forint visz-
sza nem térítendő támoga-
tásban részesült (melyből 
az önkormányzatra jutó 
támogatás összege 13 mil-
lió 750 ezer forint). A kép-
viselők megbízták a Vá-
rosfejlesztő Nonprofi t Kft.-
t az általános projektmene-
dzseri és kommunikációs, 
valamint kötelező nyilvá-
nosság-biztosítási felada-
tok végrehajtásával.

Az önkormányzat tavaly de-
cemberben elfogadott, a kö-
zösségi együttélés szabá-
lyairól szóló rendelete hatá-
rozza meg többek közt a ku-
tyasétáltatás szabályait a 
kerületben. 

Ennek elfogadását több 
hónapos közösségi 

tervezés előzte meg, mely-
nek során a lakosság, a he-
lyi civil szervezetek, in-
tézmények is elmondhat-
ták véleményüket a szabá-
lyozás tartalmáról. Az új 
jogszabály hatálybalépé-
sét követően azonban szá-
mos további észrevétel, ja-
vaslat érkezett az önkor-

mányzathoz, elsősorban a 
közterületi kutyasétáltatás 
szabályozásával kapcso-
latban. Bús Balázs polgár-
mester, a kerületi kutyás 
közösségek kérésének ele-
get téve további egyezte-
tést javasolt a következő 
hónapokban a kutyasétál-
tatás szabályairól, a pó-
ráz nélküli kutyafuttatás-
ra alkalmas területekről, 
továbbá egy kutyás strand 
létrehozásának lehetősé-
gét is megvizsgáltatja. 

A közösségi együttélés 
szabályainak állattartás-
sal összefüggő rendelke-
zéseit ennek érdekében 
hatályon kívül helyezték.

A komposztálást ösztönöznék
Az önkormányzat által 2017-ben elfogadott Guck-
ler Károly Környezetvédelmi Programban foglalt cé-
lokkal összhangban a képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata el-
indul a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ”A biológia-
ilag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” 
című pályázatán. Az elnyert támogatásból komposz-
táló ládák beszerzésére nyílna lehetőség, melynek a 
lakosok és a kerületi intézmények is hasznát vennék. 
Mindehhez szemléletformáló programok is kapcso-
lódnának. A pályázat tartalmazza egy közterületi kö-
zösségi komposztáló telepítését, amelyet a közterü-
let-felügyelet munkatársai kezelnének. 
A kiírás másik fő eleme a közterületi zöldhulla-
dék problémájának megoldása, ennek érdekében 
az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletnek 
zöldhulladék-aprító, fűnyíró, rakodó- és szállítóesz-
közök beszerzése valósulna meg, illetve a felügye-
let Pók utcai telephelyén zöldhulladék tárolására al-
kalmas építményeket alakítanának ki.

Már igényelhető a parkolási engedély Kaszásdűlőre

A kutyasétáltatás szabályai

Nézzünk szembe a klímaváltozással!
Az önkormányzat (az Europalánta Közhasznú Egyesülettel 
közös konzorciumban) támogatási kérelmet nyújtott be ta-
valy májusban a KEHOP „Helyi klímastratégia kidolgozása, 
valamint a környezettudatosságot erősítő személet formá-
lás” című pályázatára. Az uniós forrás célja az éghajlatválto-
záshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -keze-
lés előmozdítása, a környezet védelmének erősítése volt. 

Az Európai Bizottság „WiFi4EU” elnevezésű kezdeményezése arra törekszik, 
hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így parkokban, köztereken és köz-
épületekben Európa-szerte ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli inter-
netkapcsolat álljon rendelkezésre. 

A bizottság még decemberben döntött azokról a településekről, 
amelyek számára támogatást biztosít. A fővárosi kerületek 

közül összesen három nyert támogatást, köztük Óbuda-Békásme-
gyer. A rendelkezésre álló támogatási összegből három közterü-

let, illetve három önkormányzati tulajdonban lévő közintézmény 
internetelérésének kiépítésére van lehetőség. 

A képviselő-testület a lakossági igényeket is fi gyelembe véve a kö-
vetkező hat telepítési helyszínt jelölte ki: Csobánka tér; Kolosy tér és 
Szépvölgyi úti park; Római- part (Losonc utca-Szent János utca kö-
zötti parti sáv); Csillaghegyi Közösségi Ház; Óbudai Kulturális Köz-
pont San Marco utcai épülete és a Békásmegyeri Közösségi Ház.

Több free-wifi 

Fotó: Antal István



6 2019. 7. számÖNKORMÁNYZAT – MEGHÍVÓ

A Lékai bíboros téri pihenőpark ta-
vasszal elkészül, Czetz János lovas 
szobrát pedig ősszel állítják majd fel 
a megújult téren. Bús Balázs polgár-
mester megtekintette Szentendrén a 
folyamatban lévő munkálatokat. 

A Lékai bíboros teret közössé-
gi tervezéssel, csillaghegyi 

lakosokkal és a szomszédos Bol-
dog Özséb Plébánia híveivel közö-
sen tervezte újra az Óbuda-Békás-
megyer Városfejlesztő Nonprofi t 
Kft. 2015-ben. A pihenő- és em-
lékpark helyet ad majd Czetz Já-
nos ’48-as honvédtábornok szob-
rának is, melynek megalkotására 

az önkormányzat nemzetközi szo-
borpályázatot hirdetett. A parkkal 
Kossuth Lajos legfi atalabb tábor-
nokának állítanak emléket. Czetz 
János a fegyverletétel után Argen-
tínában telepedett le, ennek apro-
póján nemzetközi szoborpályáza-
ton lehetett pályázni a tábornokot 
ábrázoló szobor elkészítésére. A 
pályázatot Vivianne Duchini, ar-
gentin szobrászművész nyerte. Az 
alkotóművész a szobrot Szentend-
rén készíti. Ennek folyamatát Bús 
Balázs polgármester is megtekin-
tette. A szobrot ősszel avatják fel a 
már elkészült és birtokba vett pi-
henőparkban.

Hamarosan elkészül Czetz tábornok lovas szobra

Két tartózkodás mellett hu-
szonnégy igen, egy nem 
szavazattal a Fővárosi Köz-
gyűlés Tarlós István főpol-
gármester javaslatára meg-
választotta a Budapesti Tör-
téneti Múzeum (BTM) új ve-
zetőjét, Népessy Noémit az 
Óbudai Múzeum és Goldber-
ger Textilipari Gyűjtemény 
igazgatóját. Ezzel Népessy Noémi a főváros múze-
umának első női főigazgatója.

Az új főigazgató, Dr. Bodó Sándor (tisz-
teletbeli főigazgató) tanítványaként tör-

ténész-muzeológus szakon végzett 1998-ban. 
Népessy Noémi az Óbudai Múzeum muzeo-
lógusaként kezdte szakmai pályafutását, ezt 
követően bölcsész végzettségét közgazdász 
diplomával kiegészítve Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának kulturális referense lett. 
2008-tól az Óbudai Múzeum szakmai igazga-
tója, 2012-től igazgatója. Nevéhez fűződik az 
egykori Textilmúzeum újjáélesztése – Gold-
berger Textilipari Gyűjtemény – is. Az Óbu-
dai Múzeum látogatottsága Népessy Noémi 
vezetősége alatt négy sze re sé  re nőtt, négy ál-
landó kiállítással és évente megújuló idő sza ki 
kiállításokkal. 2016-tól a kerületi polgármes-
ter döntése alapján a helyi lakosok ingyene-
sen látogathatják az óbudai kulturális intéz-
ményeket. Munkásságát és az általa vezetett 
intézményt számos szakmai, fővárosi és álla-
mi díjjal ismerték el: 2013 – Év Múzeuma-díj; 
2014 – Múzeum Café-díj; 2015 – Múzeum-
pedagógia Nívódíj; 2016 – Budapestért-díj; 
2018 – Móra Ferenc-díj.

Népessy Noémi Farbaky Péter művé-
szettörténésztől – tavaly decemberben lejárt 
megbízatását követően – veszi át a stafétát a 
Budapesti Történeti Múzeum élén.

Az Óbudai Múzeum megbízott igazgatójá-
nak Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere Felbermann Judit szakmai igazgató-
helyettest jelöli.

Óbudai szakember 
a BTM élén
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Tavaly év végén kezdte meg 
működését az óbuda-békás-
megyeri Egészségfejleszté-
si Iroda (EFI), amely össze-
kötő kapocsként és koordi-
náló szervezetként hivatott 
hidat képezni a kerületi 
alapellátás, járóbeteg-ellá-
tás, valamint az önkormány-
zat által fenntartott egész-
ségügyi, szociális intézmé-
nyek és szervezetek között. 

A Szent Margit Ren-
delőintézet égisze 

alatt működő, az Euró-
pai Unió és Magyaror-
szág kormánya által tá-
mogatott Iroda partne-
reivel együttműködve 
egészségfejlesztési prog-
ramokat szervez. Segéd-
kezik a már múlttal ren-
delkező programok ko-
ordinálásában és termé-
szetesen új rendezvénye-
ket is életre kíván hívni a 
következő években.

- Magyarország az 
utóbbi évtizedekben ko-
moly lemaradásban van a 
prevenció terén. A járóbe-

teg-szakellátás integrált 
részeként a III. kerüle-
ti EFI missziója az, hogy 
prevenciós és egészség-
nevelő bázisa legyen a 
kerületnek. A megvalósí-
tás első lépcsőfokát abban 
látjuk, hogy a szakembe-
rek, szervezetek között 
olyan együttműködést 
alapozzunk meg, amely 
mérhető eredményt pro-

dukál – mondta Józsa Ma-
rianna, az Egészségfej-
lesztési Iroda vezetője. - A 
projektmegvalósítás kez-
deti stádiumában jelét is 
mutattuk annak az együtt-
működésnek, amelyre 
példaként a mai napig is 
tekintünk: programok ki-
alakítása során igényfel-
mérést végeztünk a kerü-
letben működő, az egész-
séggel bármilyen módon 
kapcsolatban álló szerve-
zetekkel, hogy meglévő 
programjaikba hogyan, 
miként tudunk csatlakoz-
ni, továbbá újak kiala-
kításában hol tudnak ők 
az EFI-vel társulni. Nyi-
tottak vagyunk minden 
olyan kezdeményezésre, 
amely a primer preven-
cióról, a minőségi beteg-
ellátást javító tényezőről, 
és amelyek a népegész-
ségügyi mutatók javítását 

célozzák. Szerencsésnek 
érezzük magunkat, hogy 
részt vállalhatunk az ön-
kormányzat Örlős Endre 
Egészségügyi Program-
jában.

Az Egészségfejleszté-
si Iroda tevékenységé-
nek fontos célja továbbá, 
hogy korosztálytól füg-
getlenül érdemben szó-
lítson meg mindenkit – 
kezdve az óvodásoktól, 
az iskoláskorú gyerme-
keken, kamaszokon és 
felnőtteken át egészen 
az idősebbekig, majd az 
egészséges és teljes élet 
alternatíváját nyújtsa.

- Amire egészségfej-
lesztési szempontból 
mindenképpen kiemelt 
fi gyelmet kell fordíta-
nunk, az a mentálisan 
egészséges lét megterem-
tése. Ország szinten egy-
re nagyobb kihívást je-

lent a mentális, lelki ere-
detű problémák súlyos-
bodása. A túlzott stressz 
a fejlett társadalmak és a 
XXI. század sajátosságá-
vá vált. A változó körül-
ményeknek való megfe-
lelni akarásból fakadó, 
ám a mentális jólétünket 
veszélyeztető cselekede-
tek és szokások pszicho-
szomatikus betegségeket 
eredményezhetnek – tud-
tuk meg az Egészségfej-
lesztési Iroda vezetőjétől.

A kerület polgárait fo-
lyamatosan tájékoztatják a 
testmozgást és egészséges 
táplálkozást ösztönző ren-
dezvényekről, a csopor-
tos prevenciós tanácsadá-
sokról, a betegklubok mű-
ködéséről és eseményei-
ről, valamint az idős kor-
osztály szellemi és fi zikai 
aktivitásának megőrzését 
célzó programokról.

Fókuszban az egészségnevelés és -fejlesztés

Generációkon átívelő segítség

A Szent Margit Kórház Onko-
lógiai Osztályán civil összefo-
gásnak köszönhetően meg-
újult a kemoterápiás kezelő-
helyiség. A Bio-Fungi Kft. és 
az onkológiai osztály mellett 
működő Oncordia a Dagana-
tos Betegekért Közhasznú 
Alapítvány támogatásával 
közel ötmillió forint értékben 
nyolc korszerű, elektromos 
kezelőszék beszerzése való-
sult meg, melyek a kemoterá-
piás kezelés alatt álló bete-
gek kényelmét szolgálják a 
terápia ideje alatt.

A „Fogadj örökbe egy 
helyiséget a Szent 

Margit Kórházban!” el-
nevezésű programban 
megvalósult beruházás 
átadásán dr. Badacsonyi 
Szabolcs főigazgató mél-
tatta a kezdeményezés 
sikerét és eredményes-
ségét. Az adományozá-
sért köszönetét fejezte 
ki a Bio-Fungi Kft. és a 
kampányhoz csatlako-
zó Tesco Global Áruhá-
zak Zrt. és az Aldi Ma-

gyarország üzletlánc ve-
zetőinek. Kiemelte, hogy 
a most megvalósult ado-
mányozás egyszerre mu-
tatta meg a már több 
éve futó adománygyűj-
tő programnak a lénye-
gét, azaz a civil és vállal-
kozói szféra bevonását a 
Szent Margit Kórház fej-
lesztéséhez, egyfajta tá-
mogatói közösség meg-

teremtéséhez, és szolgál-
ta a kórház kiemelt pro-
fi ljaként működő onko-
lógiai ellátás fejleszté-
sét. Hangsúlyozta, hogy 
napjainkban már kiemelt 
kormányzati program 
a daganatos betegségek 
megelőzése, korai felis-
merése és hatékony gyó-
gyítása, melyhez az ilyen 
és ehhez hasonló fejlesz-

tések is nagy mértékben 
hozzájárulhatnak.

Mutsy Árpád, a Bio-
Fungi Kft ügyvezetője 
elmondta, hogy a vállalat 
tevékenységében fontos 
szerepet kap az egész-
ségtudatosság, az egész-
séges életmód népszerű-
sítése, szívügyének érzi 
a daganatos megbetege-
dések, különösen a mell-

rák megelőző kampánya-
inak támogatását.  

Dr. Boér Katalin PhD. 
osztályvezető főorvos 
- egyben az Oncordia a 
Daganatos Betegekért 
Közhasznú Alapítvány 
elnöke -  kiemelte, hogy 
a beruházás megvalósu-
lásához nagyban hozzá-
járult az alapítvány anya-
gi támogatása. Örömét 
fejezte ki, hogy a meg-
újult kemoterápiás keze-
lőhelyiségben a betegel-
látás során színvonala-
sabb elhelyezést és kö-
rülményeket biztosíthat-
nak a betegek számá-
ra. Az osztályon havon-
ta mintegy 300 beteg el-
látása történik. Az új ke-
zelőszékek optimális test 
pozíció felvételét teszik 
lehetővé a több funkciós 
beállítási lehetőséggel. A 
korszerű, dönthető, guru-
lós fotelágyak arra is al-
kalmasak, hogy a kemo-
terápiás kezelés alatt elő-
forduló rosszullét ese-
tén a beteget mozgatás 
nélkül lefektetve azon-
nal a megfelelő osztály-
ra vigyék életmentő vagy 
egyéb más beavatkozás 
elvégzése céljából. 

Összefogtak az onkológiai osztályért
Korszerű, elektromos kezelőszékek érkeztek
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Az önkormányzat és civil 
szervezetek példamutató 
összefogásának eredménye-
ként több mint 200-an tisztí-
tották meg a Duna-parti sé-
tányt a szeméttől és a lehul-
lott falevelektől március 23-
án. A rendbetett partszakasz-
ra ezt követően 50 új fát tele-
pítettek az önkéntesek.

A Mi Rómaink – Kö-
zösségi és Turisztikai 

Egyesület a Római-partért 
civil szervezet kezdemé-
nyezésére több száz lel-
kes önkéntes kezdte meg a 
parti sáv kitakarítását és a 
lehullott avar összegyűjté-
sét a Duna-parton. Az el-
ső takarítóakcióban a Csó-
nakház Mulató és a Kül-

ker Evezős Klub között 
fekvő partszakaszt tisztí-
tották meg a jelentkezők 
az egyesület által biztosí-
tott gereblyékkel, zsákok-
kal és takarófóliákkal. Az 
esemény nemcsak a ma-
gas részvételi arány mi-
att mondható sikeresnek, 
hanem az összegyűjtött 
szemét és lombhulladék 

mennyisége miatt is. Az 
előre megrendelt 1 avar- 
és egy szemétszállító gép-
jármű helyett hármat kel-

lett üzembe állítani, estig 
hordták a közösség által 
összegyűjtött avart és sze-
metet.      Folytatás a 11. oldalon

Fotó: Zumpf András

Az összefogás eredménye: megszépült a Római-part

Hatalmas sikere volt az Esernyős Kulturális Pont-
ban tartott óvodai és iskolai szociális segítők óbu-
dai szakmai találkozójának. Több mint hetven szak-
ember töltötte meg március végén az Esernyős 
Rendezvénytermét az Óbudai Családi Tanácsadó 
és Gyermekvédelmi Központ (ÓCSTGYVK) szerve-
zésében. A  zsúfolásig megtelt teremben nagy ér-
deklődéssel és nyitottsággal várták a találkozót a 
számos fővárosi intézményből jött szakemberek: 
óvodai és iskolai szociális segítők, szakmai veze-
tők, esetmenedzserek, családsegítők, hiszen egy 
teljesen új szolgáltatásról van szó a gyermekvé-
delemben.

Minden a bizalomépítéssel 
kezdődött…

- Nyolc hónappal ezelőtt minden a biza-
lomépítéssel kezdődött – hangsúlyozta Blesz-
kánné Kis Ildikó, az ÓCSTGYVK vezetője 
és egyben a szakmai rendezvény szervezője. 
- Kollégáim sorra személyesen keresték fel a 
kerület közoktatási intézményeit és ismertet-
ték az új szolgáltatást, melynek célja a gyer-
mekek veszélyeztetettségének megelőzése. 
Eddig már nyolc, diplomás óvodai és iskolai 
szociális segítőnk dolgozik az Óbuda-Békás-
megyer óvodáiban, általános és középiskolá-
iban együttműködve a jelzőrendszer más tag-
jaival is: óvoda- és iskolapszichológusokkal, 
gyermekvédelmi felelősökkel, védőnőkkel.  
A szülők is bátran kereshetik őket az intéz-
ményekben – bíztatott a szakember.

A szakmai fórumon elhangzott az is, hogy 
az új kerületi gyermekvédelmi szakmai cso-
port több mint fél év elteltével igen hasznos 
tapasztalatokkal, praktikus útmutatóval tud-
nak szolgálni a főváros többi, hasonló intéz-
ményei felé. 

Az ÓCSTGYVK Facebook oldalán, vala-
mint az www.ocstgyvk.hu honlapon számos 
képes beszámoló található az óvodai és is-
kolai szociális segítők munkájáról. Például: 
az iskolákban általuk tartott alternatív drog-
prevenciós, bűn és bántalmazás megelőzé-
si, készség- és személyiségfejlesztő foglal-
kozásokról. 

Nemzetközi gyakorlat 
Az eseményen dr. Balázs Judit gyermek-

pszichiáter, az ELTE tanszékvezetője a 
Youth Aware of Mental Health (YAM) eu-
rópai iskolai serdülő lelki egészségfejlesztő 

programot ismertette. A szakmai kidolgo-
zásába 12 európai országból közel 12 ezer 
középiskolás vett részt, hazánkból 1009 di-
ák, 99 osztályból. A YAM program nem-
csak diákokat, de a pedagógusokat is be-
vonja és segíthet felismerni a diáknak, ha 
„valami nincsen rendben” vele, vagy a tár-
sával. Segíthet tudatosítani a gyerekekben 
azt is, hogy ők mit tehetnek a saját testi-lel-
ki-mentális egészségükért. - A YAM prog-
ram hazai megvalósításába az óvodai és is-
kolai szociális segítők is nagyon jól bevon-
hatók – összegezte az elhangzottakat dr. 
Balázs Judit. 

Új szolgáltatás a gyermekvédelmi palettán

Óvodai és iskolai szociális segítők
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A további egyeztetést javasol a ke-
rületi kutyás közösségekkel a kö-
vetkező hónapokban a kutyasétálta-
tás szabályairól, a póráz nélküli ku-
tyafuttatásra alkalmas területekről, 
továbbá egy kutyás strand létreho-
zásának lehetőségét is megvizsgál-
tatja a polgármester. A közösségi 
együttélés szabályainak állattartás-
sal összefüggő rendelkezéseit 
mindezekért hatályon kívül helyezi 
az önkormányzat.

Az önkormányzata a tavaly 
decemberben elfogadott, a 

közösségi együttélés szabályai-
ról szóló rendelete határozza meg 
többek között a kutyasétáltatás 
szabályait a kerületben. A ren-
delet elfogadását több hónapos 
közösségi tervezés előzte meg, 
melynek során a lakosság, a helyi 
civil szervezetek, intézmények 
is elmondhatták a véleményüket 
a szabályozás tartalmáról. Az új 
jogszabály hatályba lépését kö-
vetően azonban számos további 
észrevétel, javaslat érkezett, első-
sorban a közterületi kutyasétálta-
tás szabályozásával kapcsolatban 
az önkormányzathoz.

Bús Balázs polgármester a ke-
rületi kutyás közösségek kérésé-
nek eleget téve a rendelet kutya-
sétáltatásra vonatkozó részének 
hatályon kívül helyezését javasol-

ta annak érdekében, hogy továb-
bi egyeztetések induljanak a kö-
vetkező hónapokban a kutyatar-
tókkal. Az elmúlt hetekben szá-
mos támogatható javaslatot fogal-
maztak meg a kerületi kutyás kö-
zösségek a rendeletben szabályo-
zott kérdésekben. A póráz nélkü-
li sétáltatás engedélyezése nagy 
arányban merült fel az észrevéte-
lekben. Konkrét kérésként jelent 
meg a kutyatartók részéről a Pün-
kösdfürdői gát melletti árterületen 
egy nagyobb területű, póráz nél-

küli kutyafuttatásra alkalmas te-
rület kijelölése, amely kielégíte-
né a nagyobb testű kutyák moz-
gásigényét is. Bús Balázs polgár-
mester támogatja ezt a javaslatot, 
tekintettel arra, hogy a gát mellet-
ti zöldterületen a futók, kutyások, 
kisgyermekkel sétálók korábban 
sem zavarták egymást.

A póráz nélküli kutyasétálta-
tás a Hajógyári-sziget zöldterüle-
tein is hangsúlyos kérdés. A pon-
tos terület kijelölése a következő 
hónapok egyeztetéseinek témája 

lesz majd az érintettek bevonásá-
val. Még az egyeztetések előtt, de 
a látható igények miatt Bús Ba-
lázs polgármester a sziget észa-
ki részén egy kutyás strand kiala-
kításának lehetőségét is megvizs-
gáltatja az Óbuda-Békásmegyer 
Városfejlesztő Kft-vel. Ameny-
nyiben a jogszabályi feltételek 
lehetővé teszik, a strand megva-
lósíthatóságáról koncepciót is ké-
szítenek a szakemberek. A kép-
viselő-testület ülésén elfogad-
ta a polgármester előterjesztését 
a fenti javaslatokkal, és hatályon 
kívül helyezte a rendelet kutya-
sétáltatásra vonatkozó szabálya-
it. (A helyi szintű jogszabályvál-
tozás ellenére a magasabb szintű 
jogszabályi rendelkezések termé-
szetesen továbbra is irányadók.)

A következő egy évben Óbu-
da-Békásmegyer Közterület-fel-
ügyeletének bevonásával, a ke-
rületben élő kutyás közösségek-
kel, civil szervezetekkel konzul-
táció indul a közösségi együtt-
élés szabályainak vonatkozó 
kérdései újragondolása céljából. 
Az új szabályok elfogadásának 
határideje 2020. április 30. 

További egyeztetést kezdeményez a polgármester a kutyatartókkal

Kutyás strand a Szigeten? 

Az önkormányzat – legutóbbi testüle-
ti ülésen hozott döntésének értelmében – 
együttműködik és lehetőség szerint támogat 
minden olyan civil csoportosulást, amely-
nek elkötelezett szándéka a Római-part kö-
zösségépítő szerepének felvirágoztatása. A 
civilekkel való együttműködésnek köszön-
hetően idén nem ez volt az első változás a 
Duna-parton. A Közép-Duna-völgyi Víz-
ügyi Igazgatóság által kezelt területen a fö-
veny és a sétány közti sávon először az in-
vazív növényfajokat távolították el, majd a 
megmaradt fákat, cserjéket, bokrokat met-
szették meg és szükség esetén megritkítot-
ták azokat. Második lépésként az erodáló-
dott parti védművekből származó törmelék 
és az igen nagy mennyiségű illegálisan oda-
hordott építési törmelék elszállítását vállalta 
az önkormányzat, melynek eredményeként 
tágasabb, világosabb terület várja ezentúl a 
pihenni vágyókat. Az egyesület gondozásá-
ban mindezen felül 25 pad újult meg a sétá-
nyon és 5 új padot is kihelyeztek. 

A part természetes és sokak által kedvelt 
arculatának megőrzése érdekében az eltá-
volított növényzet helyére a továbbiakban 
közel 500 új, őshonos fát és cserjét telepí-
tenek. Az első ütemben 50, az önkormány-
zat által vásárolt fát és 100 cserjét ültet-
tek el erdészeti szakemberek segítségével 
a Maradjanak a FÁK a Rómain Facebook-
csoport által szervezett jelentkezők. 

Folytatás a 10. oldalról

Óbuda-Békásmegyer az egyik legnagyobb zöldfe-
lülettel rendelkező kerület Budapesten, ezek nagy 
része különböző korú, fafajú, egészségi állapotú 
és minőségű erdő. A Pilis és Budai-hegység alap-
vetően meghatározza a kerület levegőjének minő-
ségét, szennyezettségét, a lakosok komfortérze-
tét, ezért fontos erdeink állapota, fejlesztése.

A Pilisi Parkerdő Zrt. kezeli a kerület 
közigazgatási területén lévő állami er-

dőterületeket. Az Erdőgazdaság elsősor-
ban közjóléti funkciókat lát el. Tehát nem az 
ipari fakitermelés az alapvető feladata. Ter-
mészetesen rendkívüli 
esetekben (szél- és jég-
törés) előkerülnek a mo-
torfűrészek a kárenyhí-
tés és a baleset megelő-
zése érdekében.

A tervszerű erdőgaz-
dálkodás érdekében a Pi-
lisi Parkerdő Zrt. minden 
évben megküldi a terve-
zett feladatokat az önkor-
mányzatnak. Idén hat kü-
lönböző erdőrészletben 
lesznek munkálatok. Ezek 
egy része erdőfelújítás, 
amelyek során erdei ma-
got vetnek vagy facseme-
tét ültetnek. A nagyobb 

munka csak ezután következik, hiszen ezeket 
hosszú évekig ápolni, védeni kell, amíg felcse-
perednek. Több különböző célú fakitermelést 
is tervbe vettek. Az erdészek kijelölik az ígére-
tes faegyedeket, ezek növekedése érdekében a 
körülötte lévő kevésbé fejlődőképeseket kivág-
ják, ezt nevezik szakkifejezéssel törzskiválasz-
tó gyérítésnek. Erdeink egészségi állapota saj-
nos nem kiemelkedő, a beteg, kiszáradt fákat a 
biztonság érdekében rendszeresen ki kell vág-
ni. Ez az egészségügyi fakitermelés.

Lakókörnyezetünkben vagy erdei sétáink so-
rán mindig tartsuk be az erdészek által megha-
tározott utasításokat (például tűzgyújtási, erdő-
látogatási tilalom).                    Zumpf András

Erdészeti munkák

Fotó: Zumpf András
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Hat millió forint rendkívüli támo-
gatást nyújtott az önkormányzat a 
Csillaghegyi Mentőállomás beren-
dezéseinek korszerűsítése érde-
kében Óbuda-Békásmegyer Men-
tőalapítványán keresztül, még a 
múlt év végén. Dr. Mártai István, 
Óbuda-Békásmegyer Mentőala-
pítványa kuratóriumának elnöke 
mondta el lapunk munkatársának, 
miért volt szükségük a segítségre. 

A híradások fókuszába többnyire az ext-
rém esetek kerülnek be a mentők mun-

kája kapcsán. Azt, hogy nap, mint nap, fo-
lyamatos készenlétben állnak és bármikor 
adódhat úgy, hogy emberéletért kell küz-
deniük, természetesnek vesszük. Szeren-
csénkre így van ezzel a Csillaghegyi Men-
tőállomás összetartó csapata is, melynek 
vezető főorvosa dr. Szőcs Mónika. Munká-
juk elismerésre méltó és támogatandó.

„Előretolt helyőrség” 
A szakmai megfogalmazás szerint a Csil-

laghegyi Mentőállomás alaptevékenysége a 
mentés, valamint a lakásukról beutalt bete-
gek kórházba irányuló, illetve a szakintéz-
mények közötti mentőszállítása, ezen felül 
számos rendezvényen az azonnal igénybe 
vehető sürgős egészségügyi ellátás bizto-
sítása. Mindez elsősorban a III. kerületben. 
A bázison 4 szervezett mentőegység dolgo-
zik, és tartalék járművek is rendelkezésre 
állnak. Két egység 24 órás, a többi nappa-
li, 12 órás szolgálatot lát el. A mentőmun-
ka során számos eszközre és tartalék fel-
szerelésre van szükség. A mentőautókban 
használt orvosi műszerek átlagosan 10 évig 
használhatók, mivel nagy terhelésnek van-
nak kitéve. 

Cél: a lehető 
legmagasabb színvonal

Óbuda-Békásmegyer Mentőalapítványát 
1996 nyarán hozták létre, a városrész sür-
gősségi ellátásának javítása, a szakmai nívó 
és a felszereltség szinten tartása érdekében 
– tudtuk meg dr. Mártai Istvántól a kurató-
rium elnökétől. Elmondta: havi szinten át-
lagosan 260-280 esetet, illetve azonnali or-
vosi kíséretet igénylő szállítást és 900-1000 
betegszállítást végeznek. A szervezet veze-
tőinek legfőbb célja, hogy – a rájuk tartozó 
feladatokból – az Európában elterjedt gya-
korlatnak megfelelően, a betegellátás a le-
hető legmagasabb színvonalon kezdődhes-
sen meg a helyszínen, folytatódhasson út-
közben és a célul kijelölt egészségügyi in-
tézményig a legtökéletesebben történjen. 
Ennek érdekében az eddigiek során is első-
sorban a diagnosztikai műszerezettség fej-
lesztésére fordították a támogatásra felaján-
lott összegeket. Az ellátás színvonalának 
javítása országosan is folyamatos, azonban 

szakemberek szerint az egészségügy az a 
terület, ahol a fejlesztésben a határ a csilla-
gos ég lenne, olyan drágák a modern orvo-
si eszközök.

Alapítvánnyal 
a jobb működésért

A személyi jövedelemadó 1 százaléká-
ból lakossági támogatást változó mérték-
ben kapnak. Életmentő eszközök, műszerek 
egész sorát tudták már alapítványi beszer-
zéssel biztosítani. Az önkormányzat, mint 
legfőbb patrónus, rendszeresen támogatja 
a szervezetet, a Csillaghegyi Mentőállomás 
működését segítve. A helyhatósági és civil 
hozzájárulás révén, az elmúlt években töb-
bek közt sikerült beszerezni orvosi eszkö-
zöket, EKG-defi brillátort, gyógyszeradago-
ló pumpát, a kivonulás gyorsaságát segítő 
automatikus garázsajtó és kapunyitó rend-
szert, új pacemakert, orvosi és újraéleszté-
si táskákat. Emellett jelentősen sikerült ja-
vítani az állomáson dolgozók munkakörül-
ményein. Mindig adódik azonban újabb és 
újabb eszköz, mely a kora miatt már cserére 
szorul. Ilyen például a lélegeztető gép. Fo-
lyamatos beszerzést igényelnek a speciális 
égési kötszerek is.

Azonnali segítség a bajban
A múlt évben nem várt esemény történt. 

Vélhetően a munka jellegéből adódóan 
olyan kártevő jelent meg az állomáson, ami 
miatt a teljes fertőtlenítésen felül, a meg-
lévő bútorzatból elsősorban az ágyak és a 
szekrények jelentős részét ki kellett dobni. 
Ez hirtelen nagy gondot jelentett, hiszen a 
legfontosabbat, az alkalmankénti rövid éj-
szakai pihenést sem lehetett így biztosíta-
ni a kimerítő munkát végző mentő-dolgo-
zóknak. A bajtársak – ahogy egymást hív-
ják –, újrafestették a helyiségeket, ám új be-
rendezésre is égető szükség volt. Alapítvá-
nyi megkeresésre Bús Balázs polgármes-

ter azonnali segítséget ajánlott fel, és a vá-
rosrész vezetésének jóváhagyásával 6 mil-
lió forint támogatást nyújtott a közbiztonsá-
gi keretből. (Éves szinten, az önkormányzat 
500 ezer forinttal támogatja helyi költség-
vetéséből az állomás működését.)

Belülről is megújult 
a mentőállomás

A támogatási szerződés értelmében a 
mentőállomás dolgozói elhelyezési körül-
ményeinek javítására, ezen belül a bútor-
zat és egyes technikai eszközök cseréjé-
nek megvalósítására fordították a felaján-
lott összeget. Közelebbről, egyebek mel-
lett sikerült beszerezni: ágyakat, a hozzá-
juk tartozó matraccal,méretre gyártott öl-
töző-, és beépített szerkényeket, íróasz-
talt, szövetkárpitos forgószéket, öltözőpa-
dokat és egy új étkezőasztalt. Mindemel-
lett külön női öltözőhelyiség kialakítására 
és egy új mentőkocsi beállóhely építésére 
is lehetőség nyílt. 

- Elmondható, hogy a helyhatóság veze-
tése budapesti szinten nézve is jelentős fi -
gyelmet szentel a mentők munkájának segí-
tésére. Kiemelkedően jó az együttműködés 
az önkormányzat és az alapítvány között – 
tette hozzá dr. Mártai István.

Szeberényi Csilla 

Önkormányzati segítség a Csillaghegyi Mentőállomásnak 

Javultak a mentők munkakörülményei

Laboratóriumi vizsgálatokra csak előjegyzéssel!
Mint arról lapunkban már részletesen olvashattak, a Szent Margit Rendelőintézet Vö-
rösvári úti és Csobánka téri járóbeteg-szakrendelőjében április 1-jétől a laboratóriu-
mi vizsgálatokra csak előjegyzéssel tudják fogadni a pácienseket. Időpont-egyezte-
tés hétköznapokon 7-től 18 óráig a +36-21-383-2229-es telefonszámon történik 
(nem emelt díjas, helyi tarifával hívható).

Támogatható az alapítvány
A Csillaghegyi Mentőállomás alapítványá-
nak adatai: Óbuda-Békásmegyer Mentőala-
pítvány. Adószám: 18081864-1-41. Bank-
számlaszám: OTP 11712004-20210191.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővá-
rosi Szervezete április 30-án 11-től 19 
óráig véradásra hívja az embertársaikon 
segíteni szándékozókat a Békásmegyeri 
Közösségi Házba (Csobánka tér 5.).
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Mérföldkőhöz érkezett a 3-
as metró felújítása az északi 
szakaszon, az Újpest-köz-
pont és a Dózsa György úti 
állomások között véget ér-
tek a kivitelezési munkák – 
jelentette be Tarlós István 
főpolgármester az átadá-
son. A hetekig tartó ellenőr-
zések és „próbafutások” si-
kerrel zárultak. A felújított 
szakaszon már utazhatnak 
az utasok.

Tarlós István elmond-
ta: a 3-as metróvo-

nal 1970 és 1990 között 
épült meg, és a jelenle-
gi rekonstrukció meg-
kezdéséig semmilyen ko-
molyabb felújításon nem 
esett át. Az északi sza-
kasz felújítása 17 hóna-
pig tartott és hamarosan 
a vonal déli szakaszán 
folytatódnak a rekonst-
rukciós munkák. Teljesen 
megújult utas-tájékoztató 

rendszer épült, korszerű 
led-es világítótesteket te-
lepítettek, az utas-bizton-
ság fokozása érdekében 
kamerarendszer épült ki, 
továbbá új mozgólépcső-
ket és felvonókat létesí-
tettek. A meglévő moz-
gólépcsőket újra cserél-

ték, a Dózsa György úti 
állomáson új mozgólép-
csőket is építettek, és fel-
vonó is lesz. Az állomá-
sokon a legújabb előírá-
soknak megfelelő tűzvé-
delmi rendszer, valamint 
korszerű szellőző-, hő- és 
füstelvezető rendszerek 

létesültek. A rekonstruk-
ció részeként újraépítet-
ték a vasúti pályát. Meg-
újult az automata vonat-
vezető rendszer is. A 3-
as metróvonal minden ál-
lomása akadálymentes 
lesz. Az esélyegyenlőség 
biztosítása, a vakok és 

gyengénlátók utazásának 
megkönnyítése érdeké-
ben az állomásokon veze-
tősávok készültek, vala-
mint a mozgólépcsők be-
lépőhelyeinél hangos tá-
jékozódási eszközök se-
gítik a közlekedőket. A 
szakemberek elvégzik a 
moduláris klímarendszer 
vizsgálatát. A 3-as met-
ró felújítási költségei 217 
milliárd forintra rúgnak. 

A rekonstrukció folyta-
tásáról a főpolgármester 
elmondta: a metróvonal 
déli szakaszán folytató-
dik a felújítás áprilisban, 
a Népliget és Kőbánya-
Kispest állomások kö-
zött. A déli szakasz vár-
hatóan 2020 harmadik 
negyedévére újul meg, 
és ezt követően kezdődik 
majd a középeső szakasz 
korszerűsítése. Ez 2022 
közepén, végén fejeződ-
het majd be.

Átadták az M3-as metró felújított szakaszát

A Fővárosi Közgyűlés Budapesti 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
létrehozásáról döntött március végi 
ülésén. A testület létrehozását az is 
indokolja, hogy tavaly a fővárosban 
is tapasztalható volt a klasszikus 
kábítószerek mellett az új pszicho-
aktív anyagok és a kábítószernek 
nem minősülő bódító, tudatmódosí-
tó szerek terjedése. 

Ezen tendenciák térnyerése 
új szemléletű fellépést és 

társadalmi szerepvállalást igé-
nyel, tekintettel arra, hogy az 
új szerek fogyasztása összetett 
társadalmi jelenség, amelynek 
kezelésében több érintett szer-

vezetnek is van feladata. A Tar-
lós István főpolgármester által 
jegyzett, egyhangúlag elfoga-
datott javaslatban az olvasható, 
hogy a kábítószerügyi egyezte-
tő fórum javaslattevő, tanács-
adó, konzultatív és koordináló 
jellegű szakmai testület, amely 
negyedévente tartja üléseit, és 
tevékenységéről félévente szá-
mol be a Fővárosi Közgyűlés-
nek. A főbb feladatok között 
szerepel, hogy komplex módon 
vizsgálják a főváros droghely-
zetét, a Nemzeti Drogellenes 
Stratégiában foglaltakkal össz-
hangban kidolgozzák a fővá-
ros drogellenes stratégiáját, ja-

vaslatokat fogalmaznak meg az 
önkormányzat és a kábítószer-
helyzet kezelésében érintett in-
tézményeknek, valamint koor-
dinálják a kerületi kábítószer-
ügyi egyeztető fórumok műkö-

dését. A kábítószerügyi egyez-
tető fórum állandó tagja, elnöke 
a főpolgármester, társelnöke a 
budapesti rendőrfőkapitány. A 
fórum tevékenységében az ál-
landó tagokon kívül részt vesz-
nek szakmai intézmények, tes-
tületek és civil szervezetek is.

Mintegy tíz százalékkal csökkent a 
fővárosi regisztrált bűncselekmé-
nyek száma 2018-ban az előző év 
adataihoz képest – erről számolt be 
a Fővárosi Közgyűlésnek Terdik Ta-
más, Budapest rendőr-főkapitánya 
a Fővárosi Közgyűlés március 27-ei 
ülésén.

A beszámoló szerint sike-
res évet zárt a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság (BRFK), 
hiszen az elmúlt kilenc évet te-
kintve tavaly volt a legalacso-
nyabb a bűncselekmények szá-
ma Budapesten. A rendőri eljá-
rásban regisztrált bűncselekmé-
nyek száma 2018-ban 9,8 száza-
lékkal csökkent. Tavaly, az előző 
évinél 2,5 százalékkal kevesebb 
testi sértés történt a fővárosban, 
a garázdaságok száma azon-
ban emelkedett. A múlt évben 
a 2017-es évhez képest az autó-
lopások száma 50,7 százalékkal 
csökkent, és 48 százalékkal ke-
vesebb gépkocsit törtek fel. A 

fővárosban 17,5 százalékkal ke-
vesebb lakásbetörést regisztrál-
tak. Mivel nőtt a kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekmények 
száma: 2017-ben 167, 2018-ban 
220 ilyen jogsértést regisztráltak 
Budapesten, a BRFK tovább-
ra is részt kíván venni a főváro-
si kábítószerügyi fórum munká-
jában. A rendőrkapitány meg-
köszönte azt a támogatást, amit 
a fővárosi, illetve a kerületi ön-
kormányzatoktól kapnak. 

Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Biztonságosabb a főváros

A Budapesti Tavaszi Fesztivál 
keretén belül a főváros számos 
kerületének több helyszínén is iz-
galmas, színes programokat láto-
gathat meg a közönség. Tájak – A 
Budapest FotóFesztivál csopor-
tos kiállítása tekinthető meg áp-
rilis 6-tól május 15-ig a Kiscel-
li Múzeumban. Kurátorok: So-
mosi Rita művészettörténész és 
Szakra Klára fotótörténész.

Tavaszi Fesztivál
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 Óbudai sziréna

Legyen ön is polgárőr!
Védje Óbuda lakosainak biztonságát!

„Önökért, önként, Óbudáért!” – ez a mottója az Óbudai Polgárőr Egye-
sületnek, melynek tagjai folyamatosan látnak el járőri feladatokat a ke-
rületben, a lakosok biztonságának védelme érdekében. Emellett ren-
dezvényeket biztosítanak, közös akciókban vesznek részt a rendőr-
séggel és a helyi közterület-felügyelettel. A szervezet ismét tagokat to-
boroz: várják mindazokat, akik szívesen részt vennének Budapest leg-
aktívabb, legjobban képzett és felszerelt bűnmegelőző szervezete, az 
Óbudai Polgárőrség munkájában. Annak érdemes jelentkezni, aki: ren-
delkezik havonta 16 óra szabadidővel; úgy érzi, lehetne jobb a köz-
biztonság, és ezért tenne is valamit; szeretné segíteni a kerületben la-
kókat; részt venne izgalmas és érdekes képzéseken (újraélesztés, ve-
zetéstechnika). Bővebb információ: www.polgarorobuda.hu. Jelentke-
zés Szücs Jánosnál, az Óbudai Polgárőrség elnökénél, a 06-30-621-
6088-as telefonszámon, a polgaror.obuda@gmail.com e-mail címen.

A képviselő-testület legutóbbi dön-
tése szerint a vízi-rendészet mellett 
hamarosan partőri szolgálatot indít 
az önkormányzat a Duna-part kerü-
leti szakaszán. A cél a zöldfelületek 
és egyéb közterületi részek hatéko-
nyabb felügyelete, kezelése, rendjé-
nek és védelmének javítása.

Óbuda-Békásmegyer Közte-
rület-felügyelete a Duna ró-

mai-parti szakaszán, a vízi-ren-
dészet rendőreivel időszakosan 
már korábban is teljesített ha-
jós szolgálatot. Ismeretes, a te-
rület tavasztól őszig a lakosság 
közkedvelt sport-, pihenő- illetve 
szórakozóhelye. A képviselő-tes-
tület márciusi döntése szerint ez a 
közbiztonsági szolgáltatás hama-
rosan partőri szolgálattal egészül 
majd ki. A cél a zöldfelületek és 
egyéb közterületi részek hatéko-
nyabb felügyelete, kezelése, rend-
jének és védelmének javítása.

Az állandó jelenlét egy part-
ra telepített, úgynevezett iroda-
konténerrel biztosítható, mely 
napelemmel, irodabútorral és 
notebookkal is fel lesz szerel-
ve. A járőrök helyszíni mozgá-

sát egy elektromos kisautó bizto-
sítja majd, melyen a közterület-
felügyelő - parkőr járőrpáros ad 
a kiemelt időszakban szolgálatot.

Az irodakonténer előrelátható-
lag június elején, a Kossuth La-

jos üdülőpart és a Pünkösdfür-
dő utca találkozásában lesz elhe-
lyezve és területi ügyfélszolgálati 
irodaként is funkcionál majd. Az 
elektromos jármű a területen a 
városüzemeltetési feladatok ellá-
tásában is növeli a közterület-fel-
ügyelet hatékonyságát.

Az irodakonténer funkciója a 
kiemelt időszakon kívüli időben 
sem szűnik meg, az ugyanis tel-
jes felszerelésével áthelyezhe-
tő a kerület más, kiemelt része-
ire (például a Római lakótelep, 
Kaszásdűlő vagy Békásmegyer), 
ahol hasonló funkciót tölthet be 
az ősztől tavaszig tartó időszak-
ban. A képviselő-testület által tá-
mogatott eszköz beszerzésektől a 
közterület-felügyelet a lakosság-
gal fenntartott kapcsolatrendsze-
rének további erősödést várja.

A rendőrség olyan információhoz ju-
tott, mely szerint egy 44, egy 45 és egy 
56 éves férfi , illetve egy 29 és egy 48 
éves nő kábítószerrel, illetve engedély 
nélküli egészségügyi termékekkel ke-
reskednek. A gyanú szerint tavaly au-
gusztusban vágtak bele a bizniszbe. 
Nemrégiben őrizetbe vették őket.

A bűnszövetség úgy épült 
fel, hogy a kábítószert, il-

letve az engedélyhez kötött 
egészségügyi termékeket a 
44 éves férfi  rendelte külföld-
ről. Ezeket négy társával árulta 
döntően Kispesten és Óbudán, 

de olykor külföldre is tovább-
értékesített. Március közepén 
fogták el őket. Két lakásban tar-
tottak házkutatást, ezek során 
két kilogramm amfetamint, va-
lamint további 140 gramm kábí-
tószergyanús anyagot, mobilte-
lefonokat és 125 különféle zacs-
kókba és dobozokba csomagolt 
tiltott egészségügyi termékeket 
találtak. A kispesti nyomozók a 
bűnszövetség tagjait kábítószer-
kereskedelem és egészségügyi 
termék hamisításának bűntette 
miatt hallgatták ki gyanúsított-
ként és őrizetbe vették őket.

A rendőrök elfogták azt a férfi t és 
társát, akik nyereményjátékra hi-
vatkozva 300 ezer forintot csaltak 
ki egy III. kerületi idős asszonytól.

A 28 éves I. Roland, márci-
us 28-án délelőtt felhívott 

egy III. kerületi idős asszonyt, 
és közölte vele, hogy egy nye-
reményjátékban kisorsolták, de 
a nyeremény átvétele előtt még 
néhány feladatot végre kell haj-
tania. Először egy ATM bank 
automatán keresztül utaljon át 

százezer forintot, majd vegyen 
fel szintén százezer forintot, és 
azt egy nemzetközi pénzküldés-
sel foglalkozó cégen keresztül 
küldje el neki. Ezután egy álta-
la megadott bankszámlaszámra 
újabb két átutalásra utasította a 
sértettet. A férfi t társa, a 23 éves 
P. Vivien bűnsegédként segítet-
te a bűncselekményben. Az el-
követők 300 ezer forintot csal-
tak ki az idős asszonytól. A nyo-
mozók azonosították az elköve-
tőket és elfogták őket. 

Partőri járőrszolgálat a Rómain

Drogkereskedők rendőrkézen Pénzt csaltak ki nyugdíjastól
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Óbuda-Békásmegyer Közterület-fel-
ügyelete újabb kampányt indít ápri-
lis 10-től a kerület közterületein fel-
gyülemlett szemét eltakarítására. A 
3 hetes akció során egy szemétször-
nyet ábrázoló installáció segíti a fi -
gyelemfelhívást. Messy a kerület 
több pontján felbukkanva áll a lakos-
ság szolgálatára, kesztyűkkel, sep-
rűvel, egyéb eszközökkel várja, hogy 
az összegyűjtött hulladék a hasába 
kerüljön. Az akcióhoz nyereményjá-
ték is kapcsolódik!

Kerületünk mindig is kiemelt 
jelentőséget tulajdonított 

közös környezetünk tisztán tar-
tásának, rendezetté, egészsége-
sebbé tételének. Mindennapos 
problémát jelent a kerület lakos-
sága részére a lakótelepeken, zöld terüle-
teken szétszórt hulladék. Ezek felszámo-
lása és eltüntetése a közterületről folyama-
tos munkát ad Óbuda-Békásmegyer Közte-
rület-felügyeletének. Az utóbbi időben el-
képesztő méreteket öltött kerületünkben a 
hulladék mennyisége. Szinte már követhe-
tetlen, annyi bejelentés érkezik különböző 
helyszínekről és mire az egyik helyszínen 
visszaállították a kulturált állapotokat, már 
jön is a következő bejelentés. 

A közterület-felügyelet mindig is a meg-
előzés fontosságát hangsúlyozta, ennek el-
lenére sajnálatos módon mind az előfor-
dulási helyszínek száma, mind a hulladék 
mennyisége növekedő tendenciát mutat. Az 
elmúlt időszak aktív kommunikációja sem 
segített egyelőre a tendencia megfordításá-
ban, ugyanakkor a lakosság részéről viszont 
egyre nagyobb igény mutatkozik a tiszta, 
rendezett közterületek iránt. 

A „Messy” elnevezésű szemétszedő kam-
pányt április 10-én indítják útjára és 3 hé-
ten keresztül a kerület különböző pontjain 
szervezik meg az egyes szemétszedő akci-
ókat, amelyhez több önkormányzati intéz-
mény is csatlakozott. A közösségépítő ese-
ményen túl szemétszedő versenyen díjaz-
zák a szerencsés környezettudatos kerüle-
ti lakosokat.

A kampány kiemelt célja, hogy felhívják 
a lakosság fi gyelmét a környezetvédelem és 
a hulladék megfelelő kezelésének, szelektív 
gyűjtésének fontosságára, kerületünk ter-
mészeti kincseinek védelmére és megóvá-
sára, valamint közterületeink rendjének és 
tisztaságának fenntartására. A szemléletfor-
málás és edukáció mellett egy játékos ver-
sennyel ösztönözik Óbuda-Békásmegyer 
lakóit a szemétszedésre. 

A „Messy” nevű szemétszörny-installá-
ció a kerület több pontján várja az érdeklő-

dőket. Messy kezében a szemét-
szedéshez szükséges eszközö-
ket tart (seprű, lapát, szemétsze-
dő csipesz, gumikesztyű, kézfer-
tőtlenítő), hasába pedig kiüríthető 
az összegyűjtött hulladék. Az így 
összegyűjtött szemetet az FKF el-
szállítja a helyszínről. 

Messy egyéni és csoportos sze-
métszedésre is lehetőséget nyújt. 
A szemétszörnnyel más és más 
helyszínen találkozhatnak az itt 
élők, amelyet a közterület-fel-
ügyelet facebook (OBKF) olda-
lán elhelyezett térképen követ-
hetnek. 

A szemétszörny mellett egy 
egyenruhás közterület-felügyelő 
is megjelenik, a lakossági kapcso-
lattartás erősítése érdekében, va-

lamint információval szolgál az érdeklődők-
nek az akcióban való részvétel szabályairól.

A szemétszedő pályázatra a kihelye-
zett installációval készített közös képek-
kel lehet nevezni, a szerencsés kiválasztot-
takat helyi szervezetek és közösségek által 
felajánlott, kerületünkben igénybe vehető 
utalványokkal és ajándékokkal díjazzuk. 

A szemétszedő kampányt az OBKF hon-
lapján és a facebook oldalán hirdetik meg. 
A játék részleteiről is tájékozódhatnak.

Bízunk benne, hogy játékos akció hozzá-
járul a közös érdekeinkhez, azaz, hogy tisz-
tább, szebb környezetben élhessünk Óbu-
dán és kellő motivációt jelent a most még 
szemetelő embertársainknak is, hogy szo-
kásaikon változtassanak és megértsék, oda-
fi gyeléssel, példamutatással együttesen van 
esélyünk változtatni! 

Kérjük, csatlakozzon Ön is akciónk-
hoz, kövesse Messyt!

„Messy” a szemétszörny akcióba lép!

A pompás liliomfa
Beköszöntött a tavasz, virágba borultak a magnóli-
ák, más néven liliomfák. A tavasz egyik legfeltűnőbb, 
legpompásabb virágai az eredetileg Kelet-Ázsiában 
és Amerikában őshonos rózsaszín vagy piros mag-
nóliák.Magyarországra a XVIII. század végén érkez-
tek az első példányok, valószínűleg Eszterházy Mik-
lós herceg hozatta őket kismartoni parkjába. A mag-
nólia bokrokat rendszeresen összetévesztik közeli ro-
konukkal, az ugyancsak a liliomfafélék családjába tar-
tozó, de Észak-Amerikából származó tulipánfával.  za

A FILA GRAFF JAM-EN, április 27-én – a ta-
valyi évhez hasonlóan – a street-art művé-
szek és graffi tisek ismét elfoglalják Filatori-
gátat egy napra. Az esemény szervezője a 
Montana Colors Hungary, valamint a Bázis 
Store, aminek köszönhetően néhány évvel 
ezelőtt a Szentendrei úti HÉV-megállók is 
színes köntöst öltöttek.

Az önkormányzat által a még a 
’90-es években „legális graffi ti 

fal”-nak nyilvánított, „Filatorigát” né-
ven elhíresült falon, a pályázat útján 
beválogatásra került alkotók, valamint 
(meghívásos alapon a ma legaktívabb 
és legismertebb) hazai és külföldi mű-
vészek kapnak helyet kreatív festésre, 
így egyszerre 60-70 művésznek nyílik 
lehetősége a graffi tik megalkotására. 

Ezen a napon Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata támogatásával a tava-
lyi programhoz hasonló, de még szí-
nesebb és elemeiben nagyobb szabá-

sú eseményen vehetnek részt az érdek-
lődők!

Az idei rendezvény fő csapásvonala 
ismét a „graffi ti”, de „throw up battle” 
és egyéb érdekességek is színesítik a 
rendezvényt. A fi atalabb generáció szá-
mára workshop-okkal készülnek, ahol 
az érdeklődők bepillantást nyerhetnek 
például a stencilezés, a graffi ti és a fes-
tékszórók világába, de akár cipő- és 
textilfestés titkait is elsajátíthatják.

A zenei részen DJ-k mellett idén MC-
k is helyet kapnak majd a színpadon és 
ismét lesznek Food-truck-ok is, hogy 
senki ne maradjon étlen-szomjan! 

Fontos tudnivaló, hogy a résztve-
vők biztonsága érdekében ezen a napon 
a Folyamőr utcától a Bogdáni út-Ladik 
utca a gépjármú forgalom elől elzárt te-
rület, kizárólag gyalogos-, illetve ke-
rékpáros forgalom engedélyezett.

További infók az eseményről, illetve 
részletes program: https://www.face-
book.com/events/394316284458074/ 

Az egész napos program ingyenes.

Színezd újra!
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Nő a gyermekvállalási kedv. A 
családalapítás előtt álló fi ata-
lok egyre inkább úgy gondol-
ják, biztonságot és jövőt tud-
nak teremteni születendő gyer-
mekeiknek. Ehhez ad meg min-
den segítséget a magyar kor-
mány, immár hosszú évek óta. 
Orbán Viktor év elején bejelen-
tette a közeljövőben megvaló-
sítandó – hét pontos – család-
védelmi akciótervet. 

Tavalyhoz képest ne-
gyedével emelkedett 

az első két hónapban az 
újonnan megkötött baba-
kötvények állománya or-
szágos szinten. Magyar-
országon 33 százalékkal 
csökkent a terhességmeg-
szakítások száma, más-
félszeresére emelkedett a 
házasságkötéseké, és 20 
éve nem volt olyan magas 
a gyermekvállalási kedv, 
mint most. Csak néhány 

adat, melyek alátámaszt-
ják, a magyar kormány a 
bevándorlás támogatása 
helyett a családokat segí-
ti. Orbán Viktor minisz-
terelnök február 10-én 
tartott évértékelő beszé-
dében felvázolta kormá-
nya közeljövőben meg-
valósítandó 7 pontos csa-

ládvédelmi akciótervét, 
amely a gyermeket válla-
ló és nevelő családoknak 
biztosít kedvezményeket, 
támogatásokat.

1. Gyermekvállalá-
si támogatás – beveze-
tésre kerül a fi atal háza-
sok gyermekvállalási tá-
mogatása: minden 40 év 

alatti nő 10 millió fo-
rint összegű kedvezmé-
nyes hitelre lesz jogo-
sult. Minden megszüle-
tett gyereknél egy évre 
felfüggesztik a kölcsön 
törlesztését, három gyer-
mek után pedig elenge-
dik a hátralévő tartozást.

2. Nő a CSOK összege 
– a felvehető kedvezmé-
nyes hitel összege nő, új 
és használt lakás vásárlá-
sára is felhasználható.

3. Hitelkedvezmény – 
a második gyermek szü-
letésekor egymillió fo-

rintot, a harmadik gye-
rek születésekor 4 millió 
forintot, minden további 
gyermek esetében pedig 
1-1 millió forintot vállal 
át az állam a szülők által 
felvett jelzáloghitelből.

4. Szja-mentesség – a 
legalább négy gyereket 
szülő nők életük végé-
gig mentesülnek a szemé-
lyi jövedelemadó fi zeté-
se alól.

5. Autóvásárlási prog-
ram – a nagycsaládosok 
autóvásárlási program-
ja keretében 2 millió 500 
ezer forint vissza nem té-
rítendő támogatást ad az 
állam új, 7 személyes au-
tók vásárlása esetén.

6. Teljes bölcsődei el-
látás – 21 ezer új férőhe-
lyet létesítenek 3 év alatt, 
amelynek eredménye-
képpen 2022-ben minden 
szülő bölcsődébe viheti 
majd gyermekét.

7. Nagyszülői gyed – 
bevezetik a nagyszülői 
gyedet, a szülők dönthet-
nek úgy, hogy a nagyszü-
lők maradnak otthon az 
unokával.

Tovább bővül a családok támogatása

További támogatás, hogy az állam minden gimnázi-
umi és szakgimnáziumi tanulói számára összesen 
kétszer, a 9. és a 11. évfolyamot követően biztosítja 
a kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét.

Jóváhagyták a családvédelmi akció négy pontját
Az Országgyűlés megszavazta a családvédelmi akció négy pontját, amelyek jú-
lius 1-jén lépnek hatályba: a tízmillió forintos babaváró támogatást, a családi ott-
honteremtési támogatás kedvezményes hitelének kiterjesztését használt ingat-
lanokra, az ingatlanfedezetű jelzáloghitelek egy részének elengedését gyerekek 
születésekor, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását. A négy-
gyermekes nők személyijövedelemadó-mentessége és a nagyszülői gyed (gyer-
mekgondozási díj) az év második felében kerülhet a parlament elé, a bölcsődei 
fejlesztések pedig folyamatosan valósulnak meg. Magyarországon a kormány a 
lehető legtöbb támogatást szeretné nyújtani a még gyerekvállalás előtt állóknak 
és a gyereket nevelőknek, valamint az egy- és kétszülős családoknak is. 

Az Első Óbudai Német Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola peda-
gógusa rangos elismerést kapott. Az 
általános iskolai kategóriában az idei 
Pedagógus Oscar-díjat Molnár Márk 
tanító vehette át március 19-én, a Mo-
dern Pedagógus Konferencián. 

A díjat minden évben három 
kategóriában, közönségsza-

vazás alapján osztják ki; a rendez-
vény szervezője a Neteducatio Kft. 
A pedagógusokat kollégáik, tanít-
ványaik vagy azok szülei jelölhe-
tik a díjra. Molnár Márkot jelen-
legi negyedikes osztályának szü-
lei terjesztették fel az elismerés-
re: „A mi osztályunk már nyert. 
Nyertünk, mert nálunk nincs kö-
telező olvasmány. Mi közösen ol-
vasunk. Olvasásórákon térben 
és időben is utazunk. Egyik órán 
honfoglaló magyarok vagy éppen 
Szent László katonái vagyunk, 
máskor otthon vagyunk, »vala-

hol Európában«. Nálunk az órák-
nak színe, illata és zenéje van. Mi 
németül kóstoljuk a csokikat, és 
együtt énekeljük a Liebe-t. Éneke-
lünk, akár jó a hangunk, akár nem. 
A környezetismeretet erdei iskolá-
ban tanuljuk, a dolgozatot a múze-
umban írjuk. Nálunk még a nyelv-
tan is lehet sirály (és király)! Min-
dig van egy új titkunk, egy új pro-
jektünk, mindig van egy prog-
ram, egy színházi előadás, amit 
várunk. Szerencsénkre Márk bá-
csi bakancslistájáról nem fogy-
nak el az élmények. És mi próbá-
lunk jók lenni, ha nem is mindha-
lálig. Csak »hogy Márk bácsi ránk 
tekintsen. Hogy nékünk csak ide-
intsen / Hogy lássa, bennünk hiba 
nincsen!« Mert mi vagyunk Márk 
bácsi osztálya, a 4.a!” 

Molnár Márk tanítói, pedagógu-
si munkája mellett tankönyveket is 
bírált, a Móra Könyvkiadó az olva-
sásnevelés területén végzett mun-

kásságáért elismerésben részesí-
tette. Óbudán Pedagógiai érdeme-

kért-díjjal jutalmazták. A díjátadó-
ra a tanítót osztálya is elkísérte.Pedagógus Oscar-díj
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A kezdetek
167 éve, 1852. április 21-én 

nyitotta meg kapuit az első böl-
csőde Pesten, a Kalap utcában. 
Ez a dátum szolgált később ala-
pul ahhoz, hogy 2010 óta min-
den évben, április 21-én ünne-
peljük a bölcsődék napját.

Óbudán 90 éve, 1929-ben 
nyílt meg az első bölcsőde, a 
Nagyszombat utca és a Végvár 
utca sarkán álló épületben, ahol 
egyben anyaotthon és védőinté-
zet is működött. Itt 20 csecsemő 
és 45 tipegő korú gyermek ré-
szesült ellátásban 6-tól 18 órá-
ig. A gondozott gyermekek ál-
talában egyedülálló anyák gyer-
mekei voltak. Az intézmény az 
Országos Stefánia Szövetség-
hez tartozott, és az állam támo-
gatásával tartotta fent magát. A 
vezető okleveles védőnő, a gon-
dozónők védőnő jelöltek voltak, 
akik gyakorlati idejüket töltöt-
ték itt. A szakmai munka ebben 
az időben még csupán az etetés-
re és fürdetésre korlátozódott.

Új idők
Azóta nagyot változott a vi-

lág. A családok megélhetéséhez 
ma már elengedhetetlen az anyu-
kák keresete, így aztán nőtt a böl-
csődei férőhelyek iránti igény is. 
Óbudán pillanatnyilag 11 intéz-
ményben közel 1000 kisgyerme-
ket nevelnek és gondoznak az 
Egyesített Bölcsődék szakkép-
zett kisgyermeknevelői, egysé-
ges szakmai elvek szerint. Ezek 
során mindenkor a családokkal 
együtt nevelve a gyermekek érde-
két tartják szem előtt. A kisgyer-
meknevelők közül egyre többen 
diplomával is rendelkeznek. 

Fontosnak tartják, hogy a 
gyermekekkel ebben a szenzitív 
időszakban foglalkozó szakem-
berek mindig korszerű nevelési 
elvek szerint bánjanak.

Jókedv, zene, játék
A bölcsőde feladata, hogy a 

gyermekek jó színvonalú, sze-
mélyre szabott, szeretetteljes 
gondozásban és nevelésben ré-
szesüljenek. Általában a bölcső-
de az első közösség, amikor el-
kezdődik a kicsik leválása a szü-
leikről. Éppen ezért nagyon fon-
tos, hogy ez fokozatosan  történ-
jen. A beszoktatás a szülő részvé-
telével, az egyéni sajátosságok és 
igények fi gyelembevételével zaj-
lik Óbudán is. Vidám hangulatú, 
sok-sok játékkal felszerelt szobák 

várják a kicsiket, akik sok időt 
töltenek a szabad levegőn, mo-
zognak, játszanak. Minden böl-
csődében saját főzőkonyha üze-
mel, ahol a korszerű, egészséges 
táplálkozási irányelvek fi gyelem-
bevételével biztosítják az élet-
kornak megfelelő ételeket. Diete-
tikus felügyelete mellett nagy fi -
gyelmet fordítanak a diétás étke-
zést igénylő gyermekek táplálá-
sára  (tejfehérje-, tojás-, dió-, szó-
ja-, földimogyoró allergia vagy 
laktózérzékenység). A csecse-
mők és a diétát igénylők számára 
külön étlap készül. A bölcsődé-
ben napi négyszeri étkezést biz-
tosítanak, két fő- és két kisétke-
zés formájában.

A fenntartó önkormányzat tá-
mogatásával az óbudai bölcső-
dék különleges szolgáltatásokat 
is biztosítanak a kicsiknek. Így 
többek között 8 bölcsődében 
sószobát alakítottak ki, ahol a 
gyermekek játszva gyógyulhat-
nak, erősíthetik immunrendsze-
rüket. Szintén az önkormány-
zat fi nanszírozásával teljesül-
het minden bölcsődében az „Élő 
népzene a bölcsődékben” elne-
vezésű program, amikor ingye-
nes foglalkozáson minden héten 
más és más bölcsődében ismer-
tetik meg az apróságokat a ha-
gyományos mondókákkal, nép-
dalokkal, hangszerekkel. Mivel 
jelentősen megnőtt a megkésett 
beszédfejlődésű kisgyermekek 
száma, a zenei fejlődésgondo-
zás fontosságát fi gyelembe vé-
ve indították el Óbuda bölcső-
déiben ezt az ingyenes foglalko-
zás-sorozatot, ahova azokat is 
szeretettel várják, akik még nem 
bölcsisek. Csoóri Julianna kis-
gyermeknevelő és a Kerek ze-
nekar játékos elemekkel fűsze-
rezett előadásai rendkívül nép-
szerűek a látogatók körében.

Április – itt az idő 
bölcsődébe menni
Áprilisban van a jelentkezés a 

bölcsődékbe. Az új nevelési év-
ben 10 bölcsőde várja a fél éves-
nél nagyobb gyermekeket a kerü-
letben. Szeptembertől összesen 962 
gyermek járhat majd a bölcsődék-
be. Idén első alkalommal nyílt na-
pot biztosítottak Óbudán a családok 
számára, ahol a szülők megismer-
hették az Óbudai Egyesített Bölcső-
dék valamennyi tagintézményét. 

A kiválasztott bölcsődében 
a szülő megkapja a Bölcsődei 

adatfelvételi lapot, amit kitöltve 
és a védőnőjével aláíratva visz-
szavisz a bölcsődébe. Ha a gyer-
mek nem jut be a kiválasztott 
helyre, akkor a szülő eldönthe-
ti, hogy várólistán hagyja őt eb-
ben a bölcsődében, vagy elfo-
gadja az intézmény által java-
solt másik bölcsődét. A felvételt 
nyert gyermekek szüleinek júni-
us elején tartanak szülői értekez-
letet, augusztusban pedig „böl-
csődekóstolgatóra” várják a csa-
ládokat. 

A bölcsődébe járást megelőző-
en érdemes ellátogatni a játszó-
csoportokba, ahol a feltételek és 
a napirend is hasonló a hagyomá-
nyos bölcsődei csoportéhoz. Itt 
a szülő segítségével ismerked-
het meg a kisgyermek a bölcső-
dei élettel, ami nagyon hasznos 
lesz majd a beszoktatás után. A 
játszócsoport már negyedszázada 
működik nagy sikerrel. Ezt tulaj-
donképpen egy délelőtti napközi, 
ahol szakképzett kisgyermekne-
velő, háziasszony várja a kicsiket 
és kísérőiket.

Az Óbudai bölcsődékről, a 
szolgáltatásokról és a jelentke-
zésről itt olvashatnak bővebben: 
www.obudaibolcsodek.hu, vagy 
a Facebookon az Óbudai Egye-
sített Bölcsődék oldalán.

Bölcsődék napja április 21-én

Pontosítás a bölcsődei jelentkezéshez
A bölcsődei jelentkezésekkel kapcsolatos, az előző lapszám-
ban közölt felhívásba sajnálatos módon félreérthető információ 
került. Alább olvasható a jelentkezés helyes menete.
A kiválasztott bölcsődében a szülő megkapja a Bölcsődei adatfel-
vételi lapot, amit kitöltve és a védőnőjével aláíratva visszavisz a 
bölcsődébe. Ha a gyermek nem jut be a kiválasztott helyre, akkor 
a  szülő eldöntheti, hogy várólistán hagyja őt ebben a bölcsődé-
ben, vagy elfogadja az intézmény által javasolt másik bölcsődét. 

Az Aelia Sabina Alapfo-
kú Művészeti Iskola felvételi 
meghallgatást hirdet hangsze-
res szakokra.
A felvételi időpontja: május 6-
án 14-től 18 óráig zongora, gitár; 
május 7-én 14-től 18 óráig hege-
dű, cselló; 16-tól 18 óráig hárfa, 
ütő; május 8-án 14-től 18 óráig 
fúvós hangszerek; 16-tól 18 órá-
ig magánének. A felvételi hely-
színe: Aelia Sabina AMI köz-
pontja, III. Harrer Pál utca 7. Az 
általános iskola II. emeletén, az 
üvegajtón belüli részen. Továb-
bi fontos tudnivalók: a felvéte-
lin a jelentkezők hallását, ritmus-
érzékét és a választott hangszer-
hez szükséges fi zikai adottságo-
kat mérik fel. Kérik, hogy 2 nép-
dal vagy gyermekdal éneklésével 

készüljenek a gyerekek. A hang-
szeres szakokra a felvétel feltéte-
le a szolfézs előképző elvégzése, 
illetve 10 éves kor  felett, ezen tu-
dásanyag megléte. Zongoratanu-
láshoz saját hangszer  elengedhe-
tetlen. A felvételire olvashatóan 
kitöltött jelentkezési lap szüksé-
ges, mely az iskola honlapjáról 
letölthető. A zsúfoltság elkerülé-
se érdekében kérik, egyeztesse-
nek időpontot a 388-8569-es te-
lefonszámon április 29-től.
A hangszerbemutató időpont-
ja: május 2-án 16.30 órától. 
Helyszíne: Szent Péter és Pál 
Szalézi Általános Iskola torna-
terme (III. Fényes Adolf utca 
10.). Jelentkezési lap és időpont 
a hangszerbemutató után a hely-
színen is kérhető.

Hangszeres felvételi
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Zumpf András, Keresztek, fe-
születek, pléhkrisztusok Óbu-
dán című vándorkiállítása áp-
rilis 15-től május 3-ig látható, 
most az Óbudai Kulturális 
Központ folyosói tárlatán. 

Az 1980 óta Békásme-
gyeren élő Zumpf 

rendszeresen fényképe-
zi a városrész természeti 
és kulturális értékeit. Há-
rom éve határozta el, hogy 
önként vállalt misszióként 
összegyűjti a kerületben 
fellelhető valamennyi ke-
resztény és civil kezde-
ményezésre épített kereszt 
jellegű, közterületen talál-
ható emléket. Ezt az anya-
got láthatja most a közön-
ség a vándorkiállítás kö-
vetkező állomásán.

A fotográfussal ápri-
lis 15-én 14 órakor ta-
lálkozhatnak az érdeklő-
dők az Óbudai Kulturális 
Központban.

Ismeretterjesztő és pályaorientációs témanapot szervez április 
12-én a Bécsi úti székhelyű Csodák Palotája a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium űrkutatásért felelős főosztályával együtt-
működésben. 1961. április 12-én a Szovjetunióban Föld körüli pá-
lyára bocsátották a világ első embert szállító űrhajóját, fedélzetén Ju-
rij Gagarin repülő őrnaggyal. Erre emlékezik az űrhajózás napja vi-
lágszerte, s ezt a jeles napot ragadja meg a Csodák Palotája arra, hogy 
a diákokhoz közelebb hozza ezt a varázslatos kutatási területet.

Húsvéti tojásfestés
A Civil Házban az április 17-én 16 órakor kezdődő 
programon a tavasz legszebb ünnepére, a húsvét-
ra készülnek. Különböző tojásdíszítési technikákkal 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők, és mindenki 
elkészítheti saját húsvéti tojását. Ebben Milner An-
géla segít, aki a Pest-Budai Kézműves és Népmű-
vészeti Közhasznú Egyesület tagja. (A Civil Ház cí-
me: Kolosy tér 2., a piac I. emeletén).

Gemenc fotókon
„Hazai tájak” címmel Bosnyák László és Kara Jó-
zsef fényképeiből nyílt kiállítás, amely április 30-ig 
tekinthető meg a Kaszásdűlői Közösségi Házban 
(3K). A tárlat a természetvédelmi oltalom alatt ál-
ló Gemencre kalauzolja el a szemlélőt. Olyan moz-
zanatok részesei lehetnek, amelyekkel mindennapi 
sétájuk során nemigen találkozhatnak. Célja, hogy 
a fotókat megtekintők örömöt találjanak a felvételek 
nézegetésekor, és olyan pillanatokkal ajándékozza 
meg őket, amelyeket személyesen nem élhetnek 
át. (A belépés ingyenes. Megtekinthető a 3K nyit-
vatartási idejében. Cím: Pethe Ferenc tér 2.).

Rajzok
Kondor Attila festőművész munkái csendről, elmél-
kedésről és belső fi gyelemről szólnak. Képein az 
építészeti elemek magukba szívó perspektívája a 
középkori kolostorkertek, a humanista könyvtárak 
vagy a barokk templomlépcsők meditatív hangula-
tát teremti meg. Rajzok című kiállítása április 5-én 
nyílt meg az Óbudai Kulturális Központ San Mar-
co Galériájában. (Megtekinthető május 3-ig, hét-
köznaponként 9-től 16 óráig a San Marco utca 81. 
szám alatt. A belépés ingyenes.)

Fémbe zárt női lelkek
Mata Attila alkotásai április 28-ig láthatók az Eser-
nyős Galériában, a Fő tér 2. szám alatt.

Vándorkiállítás 
keresztekről

ZONGORAHANGVERSENY. A békásmegyeri Megbékélés Háza Templom-
ban (Királyok útja 297., Újmegyeri tér) április 29-én 19 órától tartják a soron 
következő ingyenes koncertet. Az esten Gelléri András zongorán ad elő egy 
Bach és egy Haydn művet, valamint két saját szerzeményt.

Fotó: Antal István
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Idén már negyedik alkalommal hirdeti meg fotópályázatát az önkormányzat. 
Az előző három évben több száz résztvevővel, ezernyi beküldött képpel és 
az Esernyős Galériában rendezett sikeres kiállításokkal indult program to-
vább folytatódik. A tavalyihoz hasonló feltételekkel, magas pénzdíjakkal ír-
ták ki az új fotópályázatot, melynek címe: Itt és most. Óbuda jelen időben.

A városrész több mint 130 ezer embernek ad otthont, sok száz-
ezren mennek át rajta nap, mint nap. Ezek az emberek látják 

egymást, miközben őket is látják, összekeveredik a látó és a látott 
szerepe. Mindenki lát és látszik, teszi a dolgát, mindenki csinál 
valamit, és vannak, akik ezeket a dolgokat, embereket, helyzete-
ket, eseményeket, tárgyakat és épületeket lefényképezik. Utób-
biak, akik megörökítenek, képeiket beküldik a fotópályázatra, s 
az Esernyős Galéria falán egyszer csak ott lesz Óbuda ma. Illet-
ve tegnap és tegnap előtt, mert nincs jelen idejű fénykép, minden 
kép pillanata után jön egy újabb pillanat és az után is. A szerve-
zők olyan képeket kérnek, melyek az utolsó egy évben készültek 
(MOST) és Óbuda-Békásmegyeren (ITT).

A pályázat az eddigiekhez hasonlóan nyitott, nyilvános, azon 
foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt ve-
het, hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek a www.
obudaitarlatok.hu/fototarlat honlapon. Pályázatot csak pontosan 

kitöltött nevezési lappal fogadnak el, mely a honlapon lesz elérhe-
tő május 6-tól kezdődően. A képek feltöltése is a honlapon keresz-
tül történik a meghirdetett időben.

A pályázattal kapcsolatos minden további információ megtalál-
ható a www.obudaitarlatok.hu/fototarlat oldalon. A pályázat ered-
ményhirdetése és a kiállítás megnyitója július 2-án lesz.

Fotótárlat: Itt és most
– Óbuda jelen időben

Idén 20 éve, hogy Óbu-
da-Békásmegyer Ön-

kormányzata Varsó Be-
mowo kerületével testvér-
városi kapcsolatot léte-
sített. Ebből az alkalom-
ból április 1. és 25. között 
lengyel kulturális prog-
ramokkal várják az ér-
deklődőket kerület-szer-
te. (Program ismertető la-
punk március 23-ai, 6. szá-
mának 27. oldalán).

Folyosói tárlat nyílt az 
Óbudai Kulturális Köz-
pontban április 1-jén, 
„Lengyelország – Az 
UNESCO világörökségi 
listáján szereplő műemlé-
kek országa” címmel. A 
listán 18 lengyelországi 
helyszín szerepel. A tárlat 

nagy méretű tablókon mu-
tatja be ezeket. A kiállítást 

a Lengyel Kutatóintézet és 
Múzeum segítségével állí-

tották össze. Megtekinthe-
tő április 14-ig.

A lengyel testvérvárosi kapcsolatok 20 éve

„Lengyel Mozaik” címmel Dukay Barna fotóiból látható kiállítás április 18-
ig a Szindbád rendezvénytérben, a Fő tér 2. alatt. (A belépés díjtalan.) DANUBIA KONCERTEK SZÉP KORÚAKNAK. Az iskolákban tartott hang-

versenyek mellett az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény több idős-
klubjában is nagy sikerű koncertet adott az Óbudai Danubia Zenekar ápri-
lis első hetében: így az Almási, a Harang, a Kiskorona, a Víziorgona és a 
Meggyfa utcaiban

Irodalmi 
Csillagdélután

A Csillaghegyi Közösségi 
Házban rendezik minden 
hónapban, egy szerdai 
napon (most április 10-én) 
az Irodalmi Csillagdélután 
elnevezésű, népszerű so-
rozatot, amelyen Gyimesi 
László író, költő beszélget 
a vendégekkel. Minden al-
kalommal a békásmegye-
ri Veres Péter Gimnázi-
um színjátszó-körös diák-
jai lépnek fel a délutánon. 
Gyémánt László, Kos-
suth- és Munkácsy-díjas 
festőművész kamarakiál-
lítását nyitották meg áp-
rilis 10-én. Ezt követően 
Kaiser László írót, költőt, 
könyvkiadót ismerhették 
meg közelebbről az ér-
deklődők. (A kamarakiál-
lítás április 30-ig látható).

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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Óbudán, a Szalézi Tartományfőnökség díszter-
mében tartott sajtótájékoztatót a Szalézi rend 
március 27-én. Az eseményen bejelentették: 
hosszas előkészület és kutatómunka eredménye-
ként sikeresen exhumálták és azonosították a 
koncepciós perben elítélt, 1953-ban kivégzett és 
jeltelen sírba temetett Szalézi szerzetes, Boldog 
Sándor István ereklyéit.

S usa Éva igazságügyi főtanácsos el-
mondta: hosszú kutatómunka után ju-

tottak arra, hogy Boldog Sándor István 
maradványait a Rákoskeresztúri Új köz-
temető 301-es parcellája 2. sorának 37-es 
számú sírjában kell keresniük. A sírt ta-
valy novemberben tárták fel. Sándor Ist-
vánt és vele együtt kivégzett társait jelte-
len sírba temették, és semmiféle írott for-
rás sem maradt fenn a temetés helyéről. A 
börtönadatok is csak a kivégzés időpont-
ját rögzítették. Ugyanakkor más hasonló 
ügyek valószínűsítettek egyfajta temetés 
rendet, amely alapján lehetett következtet-
ni arra, hogy hova temették azokat, akik 
a Fő utcai börtönben haltak meg az adott 
időpontban. 

DNS-minták alapján azonosították
Dudás Eszter igazságügyi antropológus 

elmondta, az azonosításhoz Boldog Sándor 
István, illetve a testvére által lezárt levélbo-
rítékokat használtak. Az ezekről származó 
DNS-minták alapján pedig igazolták, hogy 
a vértanú maradványait találták meg. A be-
azonosítás szempontjából a legfontosabb a 
koponya, valamint a combcsont, amelyből 
következtetni lehet az elhunyt magasságá-
ra, ezért ezeket a csontokat vizsgálták. Pi-
erluigi Cameroni, a Szalézi rend szentté és 
boldoggá avatási bizottságának római fele-

lőse arról beszélt: a tudományos vizsgálat 
lezárása után Ábrahám Béla, a magyaror-
szági tartomány vezetője és Erdő Péter bí-
boros, esztergom-budapesti érsek kezdemé-
nyezi a Vatikánnál a csontok hitelesítését 
ereklyeként. Ezután konzerválják a cson-
tokat, majd ha ez is megtörténik, „oltár-
ra emelhetik” a vértanút. Radnainé Foga-
rasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézeté-
nek főigazgatója elmondta: októberre, Bol-
dog Sándor István születésének 105. évfor-
dulójára szeretnének kegyeleti helyet kiala-
kítani sírhelyén. 

Ki volt Sándor István?
Boldog Sándor István 1914. október 26-

án született Szolnokon. Ott végezte a fém-

ipari szakiskolát, majd – már szerzetesje-
löltként – a Szaléziak újpesti nyomdájá-
ba került. 1941 és 1945 között kisebb meg-
szakításokkal híradós katonaként szolgált 
a hadseregben. A világháború után nyom-
dászmester lett, közben fi atalokat oktatott. 
1950 tavaszán betiltották a rendek működé-
sét, de Sándor István magánházakban ösz-
szejöveteleket szervezett, hittant tanított. 
1952 júliusában letartóztatták illegális tevé-
kenysége miatt, a hadbíróság halálra ítélte, 
és 1953. június 8-án kivégezték. 2013. ok-
tóber 19-én avatták boldoggá. 

Óbudán tavaly adta át az önkormányzat a 
róla elnevezett, felújított parkot a Derű utca 
mellett, tavaly már itt rendezte meg a rend a 
Szalézi közösségi napot. 

Húsvét az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánián
(Vörösvári út 110.)

Április 13-án 9 és 18 óra között MÉCS országos találkozó a plébánián (fi atal 
családok vezetőinek összejövetele). Április 13-án 15 órakor az Andrássy úton 
keresztútjárás a Regnum Christi közösség vezetésével. Április 14-én, virágva-
sárnap 9 órakor virágvasárnapi passió, utána gyerekkeresztút az udvarban; 11 
órakor felnőtt passió. Április 18-án, nagycsütörtökön 17 órától gyóntatás, 18 
órakor ünnepi szentmise, oltárfosztás, virrasztás Jézussal 22 óráig (nagypén-
teken nincs oltárfosztás). Április 19-én, nagypénteken délelőtt betegeket lá-
togatnak, 15 órakor német és magyar nyelvű keresztút a Kiscelli kálvári-
án, 18 órakor nagypénteki szertartás. Április 20-án, nagyszombaton 7 órától 
Szentsír látogatás, 18 órakor esti szertartás, Allelujás szentmise, utána körme-
net a Vörösvári úton. Április 21-én, húsvétvasárnap 9 órakor húsvéti tojáskere-
sés, szentmise gyerekeknek, 11 órakor ünnepi, énekes szentmise. Április 22-
én, húsvéthétfőn 9 órakor húsvéti szentmise.

Ünnepre hangoló dallamok
Húsvétváró kamarakórus-koncertre várják az érdek-
lődőket az ünnepre hangoló énekekkel, kamaraze-
nei darabokkal és bibliai gondolatokkal április 19-én 
(nagypénteken) 17órakor az Életvíz Baptista Gyüle-
kezetben. (Cím: Bécsi út 112/b. A belépés díjtalan.) 

A Biblia világa 
Keddenként vehetnek részt a téma iránt érdeklődők a Biblia világát bemutató so-
rozaton az Óbudai Kulturális Központban (San Marco utca 81.). Az április végé-
ig tartó, ettől az évtől ingyenes előadások összefoglaló címe: Bibliai jellemek. A 
hátralévő program a következő. Keresztelő János: az ember, kinél nagyobb nem 
született e Földön. Tökéletes életút április 16-án. * Tamás apostol: kételkedésé-
re megnyugtató választ kapott? április 23-án. * Péter apostol: a mártíromságot is 
vállaló jellemfejlődés április 30-án. Valamennyi előadás 18.30 órakor kezdődik.    
Előadók: Filep György és Kecskeméti János. Versek: Miklós Andrea. 

Húsvét a reformátusoknál
Református Egyház Budapest-Csillaghegyi Egy-
házközség Temploma (Vörösmarty utca 2.) 
Április 18. 18 óra: nagycsütörtöki istentisztelet - Úr-
vacsora. Április 19. 10 óra: nagypénteki istentisztelet 
- úrvacsora. Április 19. 18 óra: Csillaghegyi Passió, 
kórus szolgálat. Április 21. húsvétvasárnap 10 óra: 
húsvéti Istentisztelet, úrvacsora. Április 22. húsvét-
hétfő 10 óra: húsvéti Istentisztelet, úrvacsora. Április 
24. 18 óra: kanonika vizitáció. Április 28. 10 óra: is-
tentisztelet – keresztelt gyermekek vasárnapja.

Megtalálták Boldog Sándor István földi maradványait

Koncert az evangélikusoknál
A Budapesti Fesztiválzenekar Közösségi Hetének 
keretében rendeznek templomi koncertet a Dévai 
Bíró Mátyás téri óbudai evangélikus templomban 
április 13-án 18 órai kezdettel. A belépés ingyenes, 
regisztráció ajánlott a www.bfz.hu weboldalon.

Fotó: Egri Dalma
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Jól kezdődött az év Balázs János zongoraművész 
számára, aki a nemzetközi hírű Cziffra György 
Fesztivál megálmodójaként, alapítójaként, majd 
főszervezőjeként és művészeti vezetőjeként feb-
ruárban tíz napon át „fesztiválozott” nagy siker-
rel, egy hónappal később, március idusán pedig, 
egyik legnagyobb nemzeti ünnepünket még ün-
nepibbé, boldogabbá varázsolta számára egy je-
lentős kitüntetés, a Kossuth-díj! Kevés ifjú mű-
vésznek adatik meg ilyen varázslatos év kezdet. A 
„friss” Kossuth-díjas Óbudán lakik.

  A március 15-én kapott, az ország egyik 
legjelentősebb kitüntetése megkoro-

názta Balázs János, Magyarország Érde-
mes Művésze, Liszt- és Prima-díjas zongo-
raművész eddigi életművét. Közösségi ol-
dalán ennek így adott hangot nem sokkal a 
díjátadó ünnepség után: „Életem egyik leg-
szebb napja a mai, rendkívüli megtisztelte-
tés a Kossuth-díjban részesülni. Köszönöm, 
hogy osztoztak örömömben.” – s egy Márai 
Sándor idézetet osztott meg, amelynek a lé-
nyege, hogy „az ünnep az élet rangja”. Ez a 
díj pedig még nagyobb rangot ad az amúgy 
is nemzetközi rangú művészünknek, aki a 
Zeneakadémián szerzett diplomát. 

- Zongoraművésznek lenni egy végelát-
hatatlan folyamat, amiben mindig lehet és 
kell is továbbfejlődni – vallja Balázs János, 
aki az idén is nívós fesztivált hozott össze 
a világhírű Cziffra György zongoraművész 
nevével fémjelezve. Negyedik éve az egyik 
legnagyobb zenei esemény fővárosunkban 
a Cziffra György Fesztivál, amelyet febru-
ár 17-25 között rendeztek meg a szokásos 
helyszíneken, elsősorban a Zeneakadémián 
és a MOM-ban, de a MÜPÁ-ban és ez év-
ben az Óbudai Társaskörben is, ahol az est 
felében A virtuóz című fi lmet vetítették le, 
majd Oravecz György és Mocsári Károly 
Cziffrára való visszaemlékezéseit hallhat-
ták a nézők, amit zongorajáték kísért. 

„Szeretettel kívánok kedves mindnyájuk-
nak örömteli pillanatokat és maradandó ze-
nei élményeket!” – üzente ezt a beharango-
zó műsorfüzetben Balázs János. S a telthá-
zak, valamint a szűnni nem akaró vastapsok 
azt bizonyították, sem az örömteli pillana-
tok, sem a zenei élmények nem maradtak el 
az összes helyszínen, így Óbudán sem!

- A klasszikus zenei koncertek mellett 
könnyűzenei estek, kiállítások és mester-
kurzusok is színesítették a fesztivált, hang-
súlyt kapott a régi idők kávéházi cigányze-
néjének népszerűsítése is – mondta lapunk-
nak a Kossuth-díjas Balázs János, aki a ran-
gos fesztivál óta is igen elfoglalt, járja a vi-
lágot. – Rendezvényünk impozáns művé-
szekkel örvendeztette meg a közönséget, 
José Cura sztárvendégünkkel az élen, a ze-
neakadémiai gálán. 

- Ahol a koncert végén a világhírű opera-
énekes egy meglepetéssel is szolgált, ami-
kor a nézők soraiból a színpadhoz szólítot-
ta az ön feleségét, Szilviát, hogy átnyújtson 

egy virágcsokrot neki, majd megköszön-
te áldozatos munkáját, amelyet a férje és a 
fesztivál sikereiért végez a háttérben. 

- Nagyon jólesett ez a gesztus a világ-
sztártól. Szilvia, valóban nagyon sokat se-
gít nekem a háttérben, amiért nem lehetek 
elég hálás neki.

- Miért fontos önnek annyira Cziffra 
György, hogy ilyen hatalmas fába vágja év-
ről évre fejszéjét, a róla elnevezett fesztivál 
megszervezésével? 

- Cziffra György a XX. században a vi-
lág zenei élvonalában tartották számon Szv-
jatoszlav Richter, Arthur Rubinstein és Vla-
dimir Horowitz mellett.  A nagy magyar zon-
goraművész emlékének ápolása a mi öröksé-
günk és kötelességünk! 2016-ban a Cziffra 
Fesztivált úgy indítottam útjára, hogy szeret-
ném Magyarországon mindenkivel megismer-
tetni ennek a zseniális művésznek a zenei és 
szellemi hagyatékát! Hosszú távra tervezünk, 
2021-ben lenne százéves Cziffra György, amit 
méltóan szeretnénk megünnepelni.

- Mikor költöztek Óbudára, és miért vá-
lasztották ezt a vidéket?

- Tavaly nyár elején költöztünk Óbudá-
ra.  Előtte a 12. kerületben egy nagypolgári 
lakásban laktunk, remek lakóközösségben, 
régi vágású klasszikus értékrendű szomszé-
dokkal, akikkel bátran mondhatom, hogy 
szeretetteljes, családias légkörben éltünk. 
De, bármennyire is igyekeztünk leszigetelni 
a közös falakat, mégis áthallatszott a zongo-
raszó, és ez nagyon korlátozta a gyakorlási 
lehetőségeimet. Ezért kerestünk egy olyan 
helyet, ahol közelebb vagyunk a természet-
hez, és bármikor gyakorolhatok. Óbudán, 
az Aranyhegyen ideális a környezet, ren-

geteg zöld vesz körbe bennünket. Az ut-
ca, ahol lakunk, kifejezetten csendes. Fon-
tos, hogy olyan környezetben legyen az ott-
honunk, ahol csend és nyugalom van, ahol 
lelkileg ki lehet teljesedni, ami a klasszikus 
zenéhez elengedhetetlen. 

- A szomszédok mit szólnak a játékához, 
mikor gyakorol? 

- Semmit, hiszen messze vannak tőlünk, 
hajnalban is lehet játszani, nem zavarok 
senkit.

- Mennyit gyakorol naponta?
- Minimum négy-öt órát, egyrészt szak-

mai, másrészt lelkiismereti okokból. Nagyon 
elfoglalt vagyok, ezért előfordul, hogy késő 
este vagy éjszaka tudok csak gyakorolni.

- Hogyan piheni ki a sok gyakorlást és a 
koncertet?

- Az olvasáson kívül, mióta itt lakunk, 
amikor csak tehetjük, sétálunk a köze-
li erdőkben, parkokban. Csodálatos vidék, 
sok napsütéssel! S van még egy nagy elő-
nye, hogy rövid idő alatt lehet innen bejut-
ni a belvárosba. Úgy érzem, jól döntöttünk, 
hogy Óbudára költöztünk.

- Hol lép fel legközelebb?
- Április közepén indulok a Nemzeti Fil-

harmonikusokkal kínai turnéra, majd ideha-
za, április 23.-án este fél nyolckor a Zene-
akadémia Nagytermében ZongOpera cím-
mel, Miklósa Erika szoprán énekessel lépek 
fel. Ezután Baján a Beethoven fesztiválon, 
majd Moszkvában, a Csajkovszkij Konzer-
vatóriumban koncertezem. 

- Mikor láthatjuk, hallhatjuk Óbudán?
- Nem tudom, egyelőre még nincs leszer-

vezve az  itteni fellé pés. 
Temesi László

Balázs János zongoraművész Kossuth-díjat kapott

Óbudára költözött – messze a szomszédoktól…

Ybl-díj a békásmegyeri piac tervezőjének
Ahogy minden évben, úgy idén is számos III. kerülethez kötődő, köztiszteletnek örven-
dő személyiség részesült elismerésben nemzeti ünnepünk alkalmából. A békásmegye-
ri piac tervezésében végzett munkáját is díjazták Marián Balázs építésznek, aki Ybl-díj-
ban részesült március 15-én. 
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Ebben a hónapban tartalmas 
programokkal várja a látoga-
tókat a Római-part színvona-
las piaca:

Április 6-án elindult, 
április 13-án folyta-

tódik a „Gyűjts osztály-
pénzt a piacon!” program-
sorozat, melynek kereté-
ben most szombaton egy 
általános iskola osztályai 
települnek ki a piacra és az 
árusok a gyerekek  közös 
asztalon árusítják az álta-
luk előre elkészített kéz-
műves tárgyakat. Nagy 
Gerda, a piac szervezőjé-
nek gondolata a kezdemé-
nyezésről: - Szülői kezde-
ményezés alapján indul 
ez a program, ami nagyon 
szépen illeszkedik törek-
véseinkbe, hogy egy igazi 
családbarát piac legyünk, 
ahol a bevásárlás, piacra 
járás egy értékes időtöl-
tés a család minden tagjá-
nak. A osztálypénz-gyűj-
tő programban a gyerekek 
növelhetik pénzgazdálko-
dási ismereteiket, kreatí-
van közösségbe kapcso-
lódnak, megtapasztalhat-
ják a sikerélményt, a be-
fektetett energia megté-
rülését. Emellett, szeret-
nénk, ha már ebben a kor-
ban megszeretnék a piac-

ra járást, a piaci bevásár-
lást. Bízom benne, hogy a 
program népszerű lesz és 
iskolaidőben rendszeresen 
találkozhatunk majd kite-
lepülő osztályokkal. Eh-
hez szeretnénk kérni a ke-
rületi szülők segítségét is, 
akinek szimpatikus az öt-
let, vigyék be az iskolák-
ba, hogy minél több je-
lentkezőt köszönthessünk. 
Várják az érdeklődő osz-
tályok jelentkezését, egé-
szen május végéig.

Április 27-én  a piac 2 
éves születésnapját ün-
nepli! A programról rész-
letesebben a Római-par-
ti Piac Facebook-oldalán 
lehet tájékozódni.

A hónapban a tervek 
szerint 13-án és 27-én is 
lesz pónilovaglás, aktuá-
lis híreket szintén az ol-
dalon találhatnak.

A tavasz beköszöntével 
a növekvő piaci forgatag-
ban egyre több kézműves-
sel is találkozhatunk, és 
elindult a gyereksátor is, 
ahol minden szombaton 

foglalkozásokkal vár-
ják a legkisebbeket.

Érdemes kilátogatni 
a Római-parti Piacra

• Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti jogviszonyba az alábbi 
munkakörökbe keres szakképzett, elhivatott munkatársakat: gondozó, ápoló (Há-
zi Segítségnyújtó Szolgálatba napi 8 órás;) Közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. Önkormányzati munkaköri pótlékot és egyéb juttatásokat is biz-
tosítunk (BKV bérlet, étkezési hozzájárulás, vidékieknek utazási költségtérítés, ru-
hapénz). A munkakör betölthetőségnek időpontja: folyamatos. A pályázat be-
nyújtásának módja: az önéletrajz és a végzettséget igazoló bizonyítvány másolata 
benyújtható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül, további informá-
ciót Honti Szilvia HR-vezető nyújt a 06-1-250-1552-es telefonszámon.

Tízé ves Óbuda Kerékpárkölcsönzője
2009 óta minden évben márciusban nyitja kapuit a sokak által használt és 
kedvelt, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Berguson Kerékpárszak-
üzlet közös üzemeltetésében lévő Óbuda Kerékpárkölcsönzője.
Az Óbuda Kerékpárkölcsönző változatlan, alacsony árakon vár minden ér-
deklődőt. Kerületi lakosok hétköznap 200 Ft/nap összegért tudnak kerék-
párt bérelni, a nem óbudai lakosoknak 200 Ft/óra, hétvégén és munkaszü-
neti napokon a bérleti díj 200 Ft/óra. A bérleti díj egyes típusok esetében 
eltérhet.
A bérelhető kerékpárokról, illetve feltételekről az www.obudakerekpar.hu 
oldalon kaphatnak további tájékoztatást. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 7-
19 óráig, szombat-vasárnap: 9-19 óráig. Cím: Laktanya utca 1/b. Telefon: 
+36-20-207-3133.



292019. 7. szám SPORT

Nagy érdeklődés mellett, sikerrel ren-
dezte meg a több választható távon vé-
gigjárható teljesítménytúrát a Budai-
hegyek erdei útvonalán az önkormány-
zat március utolsó hétvégéjén.

Szerencséje volt a túra szerve-
zőinek és a túrázóknak az idő-

járással: napsütéses, kellemes ta-
vaszi idő volt március 30-án. Ta-
lán ennek is köszönhető, hogy 
összesen 1360-an vettek részt az 
Óbudai Tavaszköszöntő Teljesít-
ménytúrán. A leghosszabb, 32 
kilométeres távon 117-en, a 17 
kilométeres távon 444-en, a leg-
rövidebb, 8,5 kilométeres távon 

799 ember indult el. Az útvona-
lak kizárólag jelzett turistauta-
kon vezettek, így bőven jutott idő 
megcsodálni az erdőt. A célba ér-
kezőket Bús Balázs polgármester 
emléklappal és kitűzővel köszön-
tötte. Az Óbudán szervezett telje-
sítménytúra évről évre nagyobb 
tömegeket mozgat meg. Az ön-
kormányzat vezetése bízik ben-
ne, hogy a rendezvény nemcsak 
egy szokványos teljesítménytúra 
a sok közül, hanem szép időben, 
a természet nyújtotta élmények-
kel és gyönyörű tájakkal igazi 
feltöltődést kínál az egész család-
nak és az óbudai közösségeknek.

A sportolni vágyókat az Óbu-
dai Sport és Szabadidő Nonpro-
fi t Kft. által szervezett követke-

ző eseményen, az Óbudai Fu-
tófesztiválon április 27-én vár-
ják.

Napsütéses teljesítménytúra

Fotó: Zumpf András

Javában zajlik a legügye-
sebb diák sportolók orszá-
gos seregszemléje. Nagy 
örömünkre minden sportág 
fi náléjában ott találjuk Óbu-
da bajnokait, akik között 
mindig található éremszer-
ző versenyző.

A IV. Országos Ví-
vó Diákolimpia or-

szágos döntőjében az 
Óbudai Metropolis Ví-
vó Klub Egyesület diák 
sportolói is részt vettek 
az A és B kategória ver-
senyében. A B kategó-
ria népes mezőnyében 
(509 nevezés) az Aquin-
cum Angol-Magyar Két 
Tanítási nyelvű Általá-
nos Iskola tanulói közül 
Magyari Ábel és Kar-
dos Gergely V., Pistyur 
Balázs VI. helyen vég-
zett. 

Az A kategóriában 
(1400 nevezés!) már érem 

is jutott Óbudának. De 
milyen csodás érem! Bar-

di Luca  merész vívással, 
kemény csatában hányta 

„tőr-élre” valamennyi el-
lenfelét. Az eredményhir-
detéskor – már  diák olim-
piai aranyéremmel a nya-
kában – büszkén állt a do-
bogó felső fokán.  A ma-
mut mezőnyben Fodor 
Bendegúz V. helyezése is 
dicséretes teljesítmény. 

A verseny díszvendége, 
Csampa Zsolt, a Magyar 
Vívó Szövetség elnöke a 
Diákolimpia valamennyi 
érmes versenyzőjét meg-
hívta a júliusi Budapes-
ten rendezendő kvalifi -
kációs világbajnokságra. 
A pást mellett álló Met-
ropolis Vívó Club Egye-
sület elnöke és edzője, az 
egykori világ- és E urópa-
bajnoki érmekkel rendel-
kező Csaba Edina és Fo-
dor Kende további sikere-
ket remél az országos baj-
nokságon is.            lovas 

Vívásban is jók az óbudai diákok

Szilágyi Áron kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó a vívópalántákkal

A Budapest bajnokság után 
az Országos Sakk Csapat 
Diákolimpián is kitűnően 
szerepeltek az óbudai ver-
senyzők. A fővárosi remek-
lésről már beszámoltuk, 
most örömmel adunk hírt a 
legmagasabb szinten, az or-
szágos vetélkedőn is helyt-
álló diákok újabb sikeréről.

Szombathelyen rendez-
ték március 23-án és 

24-én az Országos Sakk 
Csapat Diákolimpiát. Az 
alsó tagozatos iskolások 
népes mezőnyében 29 fi ú 
és 27 lány csapat indult, a 
budapesti és megyei győz-
tesek izgalmas játszmák-
ban mérték össze tudásu-

kat. Az országos döntőbe 
jutott csapatok között ott 

voltak az Aquincum An-
gol-Magyar Két Tanítá-

si Nyelvű Általános Isko-
la fi ú, valamint az Óbudai 
Nagy László Általános Is-
kola és a Dr. Béres József 
Általános Iskola lány csa-
patai. Az ifjú sakkozók tu-
dásának pallérozásában, a 
versenyekre való felkészí-
tésben jelentős segítséget 
nyújtott az Óbudai Sakkis-
kola két edzője, Guba Mik-
lós és Sármási Péter, akik 
2013 óta tartanak sakk 
edzéseket a kerület számos 
iskolájában és óvodájában. 

A versenyre kitűnően fel-
készített ifjú sakkozók ér-
mekben is kifejezhető nyo-
mot hagytak maguk után 
a szombathelyi tornán. A 
legjobb eredményt a Föl-

des Márton Gábor, Geszler 
Ádám, Raj Milán Anand, 
Báti Bálint Tibor, Raj Zalán 
Kirán összetételű Aquin-
cum fi ú csapata érte el. Az 
eredményhirdetésnél a do-
bogó legfelső fokán ünne-
pelték olimpiai győzelmü-
ket. A lányok versenyében 
az Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola lányai is fel-
jutottak a dobogóra, Han-
gya Anna, Hangya Dóra, 
Sterbenz Anna és Sándor 
Eszter nyakában szépen 
csillogott a bronzérem. Az 
erős mezőnyben a Dr. Bé-
res József Általános Iskola 
lány csapatának a hatodik 
hely jutott, ami – Országos 
Diák Olimpiáról lévén szó 
– elismerésre méltó teljesít-
mény.                             LA

Országos elsőség a Sakk Csapat Diákolimpián

Raj Milán, Báti Bálint, Földes Márton, Raj Zalán, Geszler 
Ádám, Guba Miklós edző
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A 25. éves fennállását ünneplő Tung 
Harcművészeti Sportegyesület oktatási 
listáján tradicionális Hét Csillag Imád-
kozó Sáska Kung-fu, Nyolc Brokátte-
kercs, Chi-kung, valamint utcai önvéde-
lem szerepel. A március 30-ai bemuta-
tón ezekből a stílusirányzatokból kap-
tak ízelítőt a meghívott vendégek.

A Liszka László stílusvezető 
mester irányításával műkö-

dő harcművészeti klub jubileu-
ma alkalmából rendezett bemu-
tatón szűknek bizonyult a Med-
gyessy Ferenc Általános Iskola 
tornaterme. A korán érkezőknek 
még jutott ülőhely, a többiek a te-

rem hátsó részében zsúfolódtak 
össze. A gondosan megtervezett 
programot érdeklődéssel fi gyel-
ték a VIP vendégek: Sikung Lee 
Kam Wing nagymester (Hong-
Kong), Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere, a Ma-
gyar Kung fu és Wushu Szak-
szövetség, a Magyar Seven Star 
Mantis Sportszövetség vezetősé-
ge és a civil iroda vezetője. 

Az ünnepi szónoklatok és a 
kölcsönös ajándékozás után kez-
dődött a nagy érdeklődéssel várt 

bemutató. Az egymást köve-
tő produkciók a versenyzők fel-
készültségéről állítottak ki bizo-
nyítványt. A nézők tapsából ítél-
ve jó jegyet kapott minden fellé-
pő, ami a felkészítő edzők hozzá-
értő munkáját dicséri. A bemuta-
tott műsorszámok: oroszlán tánc, 
gyerek, felnőtt Kung-fu, meghí-
vott mesterek bemutatói,  a kerü-
leti idős klubok Chi-kung tornája, 
tradicionális „Bai Shi” (zártajtós 
tanítványi eskü, tea szertartással).

Az egyesületben külön oktat-
ják a különböző harcművészeti 
ágakat a 6-11 éves gyerekek (játé-
kos-zenés Kung-fu) és az időseb-
bek (kínai mozgásművészet) szá-

mára. A vezető oktató Sifu („ta-
nító apa”) Liszka László országo-
san ismert szakember, aki jó kap-
csolatot alakított ki a stílusirány-
zat Hong-Kong-i nagymesterével. 
Lee Kam Wing 1985 óta minden 
évben eljön Magyarországra sze-
mináriumot tartani és részt vesz a 
hazai mesterek, oktatók tovább-
képzésében. A Tung Harcművé-
szeti Sportegyesület a hagyomá-
nyos sportágak jellegétől teljesen 
elütő mozgásformát kínál, fegye-
lemre, koncentrációra és kitartás-
ra nevel. Hiánypótló szerepe van, 
sok fi atalt vonz a tradicionális tá-
vol keleti (Kína, Hong-Kong) ere-
detű önvédelmi sportág.          LA

Kedvezményes balatoni nyaralás nyugdíjasoknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával ked-
vezményes üdülésen vehetnek részt Siófok-Sóstón a III. kerü-
leti nyugdíjas emberek. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény az idén három turnust szervez, augusztus 12.-18., augusz-
tus 19.-25. és augusztus 26. szeptember 1. között. 
Az egy hetes nyaralás ára 42.000 forint, amely tartalmazza az 
utazás költségét – busszal oda-vissza – a szállást 2 ágyas szo-
bákban 6 éjszakára, a napi háromszori étkezést, kirándulást és 
naponta színes programokat. A kínálatban szerepel kézműves 
foglalkozás, társasjáték, irodalmi és zenés délután, vízparti für-
dőzés és zenés-táncos ismerkedési és búcsúest.
A sóstói nyaralásra várják a III. kerületi állandó lakcímmel rendel-
kező nyugdíjas polgárokat. Jelentkezésre az Óbudai Szociális 
Szolgáltató Intézmény idősek klubjaiban van lehetőség szemé-
lyesen 2019. május 17-ig, hétköznap 8-16 óra között. Az előze-
tes jelentkezés nem jelent automatikus jogosultságot az üdülésre. 

Jubileumi harcművészeti bemutató

Fotó: Lovas Albert
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Festeni azokat a tojásokat a 
legjobb, melyek héja sima, 

vastag és fehér. Barna tojáso-
kat is használhatunk – ha elég 
vastag a héjuk –, de akkor kicsit 
más színeket kapunk eredmé-
nyül. A hagyományos főtt tojá-
sokkal ellentétben a hímes tojá-
sokat hideg vízben tegyük fel 
főni. Nagyon sokáig, akár egy 
egész óráig is főzhetjük, 
hogy minél keményeb-
bek legyenek, hiszen ko-
moly megpróbáltatások-
nak lesznek kitéve.

A festéshez használt 
szirmokat, virágokat, le-
veleket forrázzuk le, majd 
fél órán keresztül forral-
juk. A szín fi xálásához egy 
evőkanál ecetet is öntsünk 
a vízbe. Legjobb, ha külön 
tálakba vagy széles szájú 
(befőttes) üvegekbe tölt-
jük a színes leveket, majd 
20 percen át áztatjuk ben-
ne a tojásokat. Az egyszí-
nű tojások elkészítése vi-

szonylag egyszerű, hiszen csak 
egyetlen színes lében kell áztat-
ni őket. A zöld színt leginkább 
zsenge csalánlevelekből, spenót-
ból nyerhetjük ki. 

A bordó, illetve lila színt a 
céklából hívhatjuk elő. A leg-
több színezőanyagot úgy adja 
ki magából a növény, ha főzés 
előtt lereszeljük. 

Természetes festékekkel
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Rejtvényünkben két húsvéti fi nomság nevét találja. Meg-
fejtés a vízszintes 1. és a függőleges 30. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az első étel neve (zárt betűk: É. A. Ü. L.). 
13. Ennivaló. 14. Hatalmat gyakorló. 15. Hacsaturján kereszt-
neve. 16. Defoe hőse. 18. Kicsoda. 20. Névelős hölgy. 21. An-
gol sörfajta. 22. Kézben tart. 23. Szélféle. 24. Kambodzsai és 
luxemburgi autók jele. 25. Brit ég. 27. Északi tó. 29. Videós 
rövidítés. 30. Knock out. 31. Annyi, mint. 33. Fővárosa Lo-
mé. 34. Humoristánk, István. 35. Női név. 37. Francia kártya-
lap. 39. Brit súly magyarosan. 41. Régi nemesi cím. 44. Mu-
tató szó. 45. Hélium vegyjele. 46. R. D. T. 47. Litván város. 
49. Eme újság. 51. Róma egyneműi. 52. Earl, fonetikusan. 53. 
Görög és zairei autók jele. 55. Visszaér-e?! 56. Európai nyelv. 
58. Folyadék. 60. Sivatagi menet. 62. Becsapódik. 64. Fejtar-
tó. 66. Élő egyed.
FÜGGŐLEGES: 1. Júnó másik neve. 2. Végső. 3. Hegek. 4. 
Római öt és ötvenegy. 5. Zuhanyozik. 6. Betűkkel foglalatos-
kodik. 7. Angol férfi . 8. Hamis. 9. Erősen sírok. 10. Svéd és 
osztrák autók jele. 11. Megkevert rag! 12. Eredeti jenki. 17. 
Nitrogén és fl uor vegyjele. 19. Orosz Irén. 23. Csomó. 26. An-
gol rendőrség! 28. Bunkós bot. 29. Tarló része! 30. A máso-
dik étel neve. 32. Azonos mássalhangzók. 34. Pénzdarab. 35. 
Kézzel jelez. 36. Ókori nép névelővel. 38. Sári egynemű be-
tűi. 40. Odacsap. 42. Fordított úr! 43. Ritka férfi név. 45. Ilyen 
izom is van. 47. Kripton vegyjele. 48. Munkás kolléga, becéz-
ve. 50. Postai küldemény. 52. Az egyik Baradlay fi ú. 54. Azo-
nos mássalhangzók. 57. É. D. Á. 59. Egoja. 61. Tőle lefelé. 63. 
Kettősbetű. 55. Ittrium és szén vegyjele.

A nagyböjt vége – húsvéti fi nomságok

Nem kis bátorság kellett ahhoz, 
hogy valaki fi ne dining éttermet 
nyisson Óbudán, a lakótelep szé-
lén, a Flórián üzletközpont föld-
szintjén. Hasonló vendéglátó ipari 
egységgel, ami a gasztronómia 
csúcsát képviseli, eddig csak Bu-
dapest belvárosában találkozhat-
tunk. Erre tessék, megnyit az Aum 
étterem.

Varga Dániel chef és csapa-
ta látott fantáziát a III. ke-

rületben. A chef bejárta a vilá-
got, legutóbb öt éven át főzött 
Thaiföldön, Koh Samui szige-
tén egy ötcsillagos hotel étter-
mében. Újabb három évet akar-
tak aláíratni vele, de ennyit már 
képtelen lett volna távol tölteni, 
hazahúzta a szíve.

Már az étterem neve is Ázsiát 
idézi, az Aum (ejtsd óm) a hin-
du hagyomány szerint szent, te-
remtő szó. A Flórián téren ázsi-
ai, fúziós, progresszív konyhát 
visznek. Ez lefordítva annyit je-
lent, hogy ázsiai ízeket házasí-
tanak a magyar konyhával, így 
senki ne csodálkozzon, ha egy 
egzotikus levesben daragalus-
kát is talál. A chef itt a konyhá-
ban egyszerre szakács, művész 
és kémikus, a fi ne dining kö-
vetelményeinek megfelelően. 
A vendégnek több érzékszervét 
is kihívás elé állítja. Nem csak 
az ízek, az illatok, már maga a 

látvány is rabul ejti. A pincérek 
pedig nem egyszerűen felszol-
gálják az ételt, készségesen el is 
mesélik, hogy mit kínálnak be a 
vendég elé.

A nagy kérdés persze az, ho-
gyan lehetett az árakat úgy le-
szorítani, hogy ez a gasztronó-
miai élmény a hétköznapi pol-
gárnak is megfi zethető legyen. 
A teljesség igénye nélkül erről 
csak annyit, hogy errefelé nin-
csenek belvárosi bérleti díjak, 
és az eredeti alapanyagokért 
sem kell Bécsig, Párizsig futni, 
van Kőbányán egy vietnámi ke-
reskedő, aki megbízható ázsi-
ai forrásból szerzi be a zöldsé-
geket, gyümölcsöket. Így tör-
ténhet meg a már-már lehetet-
len – a III. kerületben harma-
dáért, negyedéért  kínálják a fi -
ne dining konyhát, mint pár ki-
lométerrel odébb, a Belváros-
ban. Nem csoda, hogy özönle-
nek ide a Michelin csillagos ét-
termek chefjei és a gasztrob-
loggerek. Egyikük azt írja: „… 
és hirtelen a Flórián téri üzlet-
központ aljában teljesen ösz-
szezavarodsz, lehet, hogy Hes-
ton Blumenthal új életet kezdett 
és ő nyitott titokban éttermet?” 
Mi ne ragadtassuk el magunkat 
ennyire, érjük be annyival: a fi -
ne dining világtérképén Óbuda 
is helyet kapott.

Varga Zsolt

Mi az a fi ne dining?
Exkluzív étkezés vendégközpontú szervizzel, rendhagyó ízkom-
binációkkal, izgalmas textúrákkal, színekkel, illatokkal, a fogások-
hoz párosított borokkal, mindezt kitűnő minőségben. Nem egy-
szerűen csaj jön, fogyaszt és távozik a vendég, hanem emlékeze-
tes gasztronómiai élményben van része. 

Óbuda felkerült a fi ne dining világtérképére

DAJKA FELVÉTELE. A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montes-
sori Óvoda. A munkavégzés helye: Gyermeksziget Montessori Óvo-
da, 1039 Budapest, Zipernowsky u. 2. Tel./fax: 06 1-454-7200; e-
mail: ziper-o@kszki.obuda.huA pályázattal meghirdetett munkakör 
megnevezése: dajka (váltott műszakban). Pályázati feltételek: daj-
ka vagy pedagógiai asszisztens (esetleg egészségügyi) szakirányú 
végzettség. A pályázatnak tartalmaznia kell: önéletrajzot, végzettsé-
get tanúsító okiratok másolatát,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt, egészségügyi alkalmassági igazolást. A kinevezés ha-
tározatlan időre szól,(4 hónapos próbaidővel). Illetmény és egyéb jut-
tatások a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat 
megjelenését követő 10 nap, de legkésőbb 2019. április 15. Az állás 
betöltésének ideje: április 1-től, azonnal.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2010-ben helyi 
elismerést alapított civil szervezetek ré-
szére, mely a képviselő-testület dönté-
se alapján „Balázs Lajos Óbudai Civil 
Díj” néven kerül átadásra 2013-tól.
Ki kaphatja a Díjat?
Az, a Budapest Főváros III. kerület, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzat terüle-
tén bejegyzett civil szervezet, amely a 
kerület polgárai érdekében kifejtett te-
vékenységét kimagasló színvonalon, az 
általa nyújtott szolgáltatást igénybe ve-
vők általános elégedettsége mellett leg-
alább 3 éve folyamatosan végzi.
Ki jelölhet?
Minden, III. kerületi állandó lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
lakos vagy III. kerületi székhellyel ren-
delkező civil szervezet.
Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
- Az elismerésben részesítendő civil 
szervezet nevét, székhelyének címét, 
a szervezet jegyzésére jogosult sze-
mély nevét;

- részletes indokolást;
- a javaslattevő személy vagy szerve-
zet nevét és lakcímét, illetve székhe-
lyének címét.
A Díj díszoklevéllel és bruttó 500 ezer 
forint pénzjutalommal jár. A Díjazott 
szervezetről a képviselő-testület dönt 
a Civil és Nemzetiségi Bizottság ja-
vaslatának fi gyelembevételével.
A „Balázs Lajos Óbudai Civil Díj” ez 
év szeptemberében, az Óbudai Piknik 
- Civil és Nemzetiségi Nap keretében - 
kerül átadásra. 
Az írásbeli jelöléseket postai úton 
2019. április 30-ig (kedd) várják a kö-
vetkező címre: Budapest Főváros III. 
kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala Ifjú-
sági, Civil és Nemzetiségi Iroda, 1033 
Budapest, Fő tér 4.
A Díjjal, illetve a jelölésekkel kapcso-
latban további információt Csikósné 
Mányi Júlia nyújt a 437-8645-ös tele-
fonszámon vagy a csikosnemj@obu-
da.hu e-mail címen.

Balázs Lajos Óbudai Civil Díj

Közérdekű hirdetmény – Lakossági fórum 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton is értesíti az érintetteket, hogy 
2019. március 22. és 2019. április 21. között a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.), és ügyfélfogadási időben a hivatal épü-
letében a főépítészi és várostervezési irodán (Hídfő utca 18.), valamint Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának honlapján az Óbuda-Békásmegyer építési 
szabályzatáról szóló 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet (ÓBÉSZ) mó-
dosításának tervezete megtekinthető.
Az ÓBÉSZ módosítás tervezetével, továbbá a településképi rendelet felülvizs-
gálatával kapcsolatban Massányi Katalin főépítész lakossági fórumot tart az 
Óbudai Kulturális Központban (San Marco utca 81.) 2019. április 15-én 17-től 
18.30 óráig.                                                               Bús Balázs polgármester

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény köz-
alkalmazotti jogviszonyba az alábbi munkakörök-
be keres szakképzett, elhivatott munkatársakat:
• szakápoló (Otthoni Szakápolási Szolgálatban)
• gondozó, ápoló (Nyugdíjasházba napi 12 órás) 
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglal-
koztatás jellege: teljes munkaidő. Illetmény és 
juttatások: az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. Valamint egyéb juttatásokat is biztosítunk  
(étkezési hozzájárulás, vidékieknek utazási költ-
ségtérítés, ruhapénz). A munkakör betölthető-
ségnek időpontja: folyamatos. A pályázat be-
nyújtásának módja: az önéletrajz és a végzett-
séget igazoló bizonyítvány másolata benyújtható a 
honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail címen keresz-
tül, valamint további információt Honti Szilvia HR-
vezető nyújt a 06-1-250-1552-es telefonszámon.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a lakos-
ság indítványait várja a 2019. évi Óbuda Lakos-
ságának Egészségéért Díj odaítéléséhez!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-
testületének az Óbuda Lakosságának Egészségé-
ért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló, többször módosított 35/2007.(V.30.) rendelete 
alapján 2019. évben is kiosztják az Óbuda Lakossá-
gának Egészségéért Díjat, melyhez az önkormány-
zat várja a lakosság indítványait.
A rendelet értelmében Óbuda Lakosságának Egész-
ségéért Díj adományozható mindazon személy-
nek vagy közösségnek, aki a kerület lakosságának 
egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munká-
jával, akár a rehabilitáció vagy a betegség megelő-
zés terén kifejtett tevékenységével, akár az egész-
ségügyben kifejtett szervező munkájával kiemelke-
dő teljesítményt nyújtott.
A díjban évente egy személy vagy csoport részesül. 
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 cso-
portra (szervezetre/intézményre) nyújtható be, mely 
az egészségügy terén kifejtett kimagasló teljesítmé-
nyével (életművével) Óbuda-Békásmegyer egész-
ségügyi ellátásához, szolgáltatásainak fejlődéséhez, 
Óbuda-Békásmegyer lakossága életminőségének 
javításához hozzájárul(t).
2) Az indítványnak legalább fél oldal terjedelmű in-
dokolást kell tartalmaznia, mely részletezi a díjra ja-
vasolt személy vagy csoport tevékenységét, ered-
ményeit. Egy indítványban akár többen is jelölhetik 
ugyanazt a személyt/csoportot.
Az indítvány benyújtásának módja:
Az indítványt a szociális szolgáltató főosztályon 
(1033 Budapest, Fő tér 2.) dr. Gallóné Nagy Judit fő-
osztályvezető részére, vagy postai úton (1300 Bp., 
Pf.: 102.) lehet benyújtani. Felvilágosítás dr. Konczos 
Anikó egészségügyi referenstől kérhető a 4378-659-
es telefonszámon.
Az indítványok beérkezési határideje: 2019. április 
26. (péntek) 12 óra.

Óbuda Lakosságának 
Egészségéért Díj

Óvódapedagógusok felvétele
• A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda: 1039 Budapest, Zi-
pernowsky Károly u. 2. Telefon: 06-1-243-8427; Tel./fax: 06-1-454-7200; e-
mail: ziper-o@kszki.obuda.hu. A pályázattal meghirdetett munkakör megneve-
zése: 1 fő óvodapedagógus. Feladatkör megnevezése: óvodai nevelés, isko-
lai előkészítés. Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség, büntetlen 
előélet. A pályázatnál előnyt jelent: Montessori módszerben való tapasztalat, 
gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott szak-
mai önéletrajz, végzettséget tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés határozatlan időre szól. Illetmény és 
egyéb juttatások a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a meg-
jelenést követő 15 nap. A pályázat elbírálásának határideje: A 15 nap lejára-
ta után azonnal. Az állás betöltésének ideje: az elbírálást követően azonnal.
• Az Óbudai Mesevilág Óvoda pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógusi mun-
kakör betöltésére, határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyra, továbbá 1 fő 
német nemzetiségi óvodapedagógusi munkakör betöltésére, határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszonyra. A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Bárczi 
Géza utca 1. Illetmény juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályázat elbírálása során előnyt je-
lent az SNI gyermekekkel való szakmai tapasztalat. A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolások: részletes önéletrajz, motivációs levél, végzett-
séget igazoló oklevél másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet postai úton: Óbudai Mesevilág 
Óvoda 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 1., e-mail-ben: barczi-o@kszki.obu-
da.hu A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 16. A pályázat elbírá-
lásának határideje: 2019. április 20. A munkakör a pályázat elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
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Victoria titka
„Józan esze mindenkinek lehet a világon, föl-
téve, hogy nincs fantáziája” – írta egyik leg-
szebb művében, A boldog hercegben, Oscar 
Wilde, korának egyik legellentmondásosabb 
művésze. A XIX. század végének dekadens, 
kiábrándult hangulatát idéző műve, a Dorian 
Gray arcképe fontos szerepet játszik egy kor-
társ magyar író első művében. Az A. I. Willis 
név mögött ugyanis egy különleges tehetségű 
írónő rejtőzik, aki kommunikációs szakember-
ként tisztában van a nyelv, a közlés fontosságá-
val és hangsúlyaival. Victoria című regényében 
az elsőkötetes szerző kitágítja a történetmesé-
lés határait, olyan világba léphetünk be, ahol 
minden és mindennek az ellenkezője is meg-
történhet. A címszereplő csak olyan tulajdon-
sággal rendelkezik, amelyre a mindennapok-
ban vágyunk: szép, okos és rendkívüli hatással van környezetére. A történet má-
sik főhőse egy középkorú, megkeseredett irodalomtudós, Oscar Wilde művésze-
tének szakértője, akinek élete azon a napon végzetesen megváltozik, amikor meg-
ismeri Victoriát. Találkozásaikból izgalmas, sokfelé ágazó és ellenállhatatlan tör-
ténet bontakozik ki, amelynek középpontjában a szerelem, a szenvedély és az ez-
zel szorosan összefüggő önfeladás és szabadság kérdése áll. A regény fontos és 
mindannyiunk számára lényeges problémákat feszeget: mikor teszünk jót és mi-
kor rosszat, egyáltalán mi a jó és mi a rossz? Van-e bátorságunk ahhoz, hogy tel-
jes életet éljünk, képesek vagyunk-e lehetetlennek tűnő feladatokat megoldani? A 
mély és tartalmas gondolatok köré egy letehetetlenül izgalmas történet épül, ahol 
a szereplők a mennyet ostromolva gyakran a poklok poklát járják. Ahogy a már 
idézett Oscar Wilde írja, „a világ mindannyiunknak ugyanaz: a jó meg a rossz, a 
bűn meg az ártatlanság párosan jár benne.”    A. I. Willis: Victoria, Papirusz Book

A CSODÁLATOS LEGYEK. A Békásmegyeri Közös-
ségi Ház kültéri árkádkiállítása, „A csodálatos legyek 
– Rahmé Nikola fényképész szemével” május 31-ig 
látható ingyenesen. 2005 óta fotózza a rovarvilágot, 
képein a bogarak, legyek és más hatlábúak csodálatos 
világa tárul a nézők szeme elé. (Cím: Csobánka tér 5.).

A Karthago: Szigeti Ferenc, 
Gidófalvy Attila, Kiss Zoltán 
Zéro, Kocsándi Miklós és 
Takáts Tamás, negyven éve 
van együtt, ami nem kis do-
log. A zenekar április 13-án 
a Papp László Arénabeli 
koncerten ünnepel. Egyik 
leghíresebb számuk, a him-
nuszukká vált Requiem, ha-
marabb jutott a Szabad Eu-
rópa Rádióhoz, mint a Ma-
gyar Rádióhoz!

Együtt 40 éve, ez a cí-
me a rockzenekar 

Aréna koncertjének és 
most megjelent albumá-
nak. A jubileum alkalmá-
ból Szigeti Ferenc szíve-
sen mesélt el lapunknak 
egy sztorit, annál is in-
kább, mert mint mondta, 
Óbudán is széles rajongó-
táboruk van és az itt élő 
Balázs Fecó is jelen volt, 
amikor egy 40 éves titok-
ra fény derült…

- Emblematikus dalát, 
a Requiemet, a hazai pre-
mierje után másnap már 
a Szabad Európa Rádió 
játszotta. Hogyan történ-

hetett ez meg, hogyan ke-
rült jóval hamarabb ki 
Nyugatra, mint a Magyar 
Rádióba?

-Ez a kérdés évtizede-
kig foglalkoztatott – em-
lékezett Szigeti Ferenc –, 
ugyanis a bezártság miatt 
akkoriban nagy meglepe-
tés volt a számomra, hogy 
az Ifi parkban először ját-
szott lírai dalunk, hogyan 
kerülhetett ki már másnap 

Nyugatra. Hosszas kuta-
tással sem jártam siker-
rel, pedig a rendszervál-
tás után találkoztam a Sza-
bad Európa Rádió Teena-
ger Party műsorának veze-
tőjével, Cseke Lászlóval, 
aki lejátszotta, de érdek-
lődésemre sem árulta el, 
hogyan jutott hozzá ilyen 
gyorsan a felvétel, így ez 
azóta is rejtély maradt a 
számomra, egészen közel-

múltig… A közelmúltban, 
a Duna tévé „Hogy volt?” 
című  műsorába hívtak be, 
ahol rajtam kívül Török 
Ádámot, Balázs Fecót és 
Kóbor Jánost is megkér-
ték, hogy emlékezzünk 
a legendás  Budai Ifjúsá-
gi Parkra. Itt meséltem el 
a Requiem keletkezésé-
nek különleges történetét 
és megjegyeztem, sajnos a 
mai napig nem tudom, ki 

vitte Nyugatra a számot, 
mire Kóbor közbevágott: 
„Én tudom!” A stúdióban, 
rajtam kívül is minden-
ki kíváncsi lett a válasz-
ra, amit az Omega éne-
kese meg is adott: „Én!” 
Döbbent csend lett, Ádám 
és Fecó álla is leesett, mi-
re János elmesélte, ak-
koriban, zenekarával, az 
Omegával, rendszeresen 
járt Münchenbe, és szál-
lította a legfrissebb ma-
gyar slágereket a Szabad 
Európának, Cseke Lász-
lónak, cserébe a legújabb 
angol és amerikai számo-
kért, amiket hazahozott a 
Magyar Rádióba játszásra. 
Magyar slágerek világslá-
gerekért, jó üzlet!

- Most már megnyugo-
dott?

- Hogyne! Csaknem négy 
évtized után derült fény szá-
momra egy nagy titokra.

- A Requiem „disz-
szidált”, önök soha nem 
akartak? 

- Nem, de a számunk 
Nyugaton is nagy siker lett.

Temesi László

Karthago: Együtt 40 éve

Himnuszuk, a Requiem nyugati kalandja

Hahota
Sándor György humora:

• Ha három madár lennék, látnám magam felülről, 
amint magam után repülök.
• A második házasság az optimizmus győzelme a 
tapasztalat felett!
• A kisbaba olyan, mint az azonnal oldódó kávé. 
Könnyű megcsinálni és egész éjjel ébren tart!
• Az öregségnek két fő tünete van: az egyik a me-
móriazavar, a másikat elfelejtettem.
• Hatalmas kagylógyűjteményem van, amit csak 
úgy elszórva tartok a világ tengerpartjain. Talán 
már láttad.
• A kenderkötéllel való akasztás függőséget okoz.
• A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves 
habarccsal, az orvos meg földdel.
• Isten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre rögtön 
bőrkötésben adott ki…
• Az élet olyan tragikus, az egyik nap még itt van az 
ember, a másik nap meg szintén.
• Rómában a papi nőtlenség apáról fi úra szállt.
• Magyarországon azért ilyen lassú a vasúti közle-
kedés, mert meg kell őriznünk a nagy ország lát-
szatát!



36 2019. 7. számÖNKORMÁNYZAT



372019. 7. szám ÖNKORMÁNYZAT



38 2019. 7. számAPRÓHIRDETÉS

Szol gál ta tás
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)977-7150
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021 EL-
MŰ-ügyintézés.
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettázás, csempézés, vízszerelés, villanysze-
relés, kőművesmunkák, garanciával. Halász 
Tibor Tel.: 06-1/202-2505, 06-30/251-3800
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást vál-
lalok, nyikorgás megszüntetését. Barabás tel.: 
70/2800-479 www.parkettazokisiparos.5mp.eu
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, 
wc-tartály, radiátorszerelés 06-70/642-7526
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is! Nagy Sándor. Tel.: 06-20/321-0601
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 
06(30)589-7542, 403-9357
 Tv-javítás (rejtett költségek nélkül) T.: 
06(30)912-3761, (1)243-9401 (lecserélt LCD, 
LED tévéjét ingyen elszállítom, vagy kész-
pénzért megveszem, hibásat is.)
 Üdvözlöm! Villanyszerelést, karbantartást 
vállalok. Hálózatbővítés, hibakeresés. Hívjon 
bizalommal. villanyszereloszaki.hu Tel.: 06-
20/422-5254
 Ezermester-lakásszerviz! Falfúrás, bútorsze-
relés, vízszerelés, villanyszerelés, munkalapcse-
re… Tel.: 06-30-960-4525 www.999mester.hu
 Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel! Tel.: 06-20-961-
6153 www.mesterur.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
 Kert-telekrendezés, metszés, permetezés, 
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, 
bozótirtás. Tel.: 06-20-259 6319; 061-781-4021 
www.telekrendezes.hu Hívjon bizalommal!
 Költöztetés, szállítás 36 éves gyakorlat-
tal, ingyenes felmérés, kerületi kedvezmény. 
0630-99-64-538
 Lakásfelújítás. Tisztasági festés azonnalra. 
Mázolás. Parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, villany-
szerelés. Tel.: 06-20/945-5473, 06-30/499-1814
 Családi és társasházak homlokzati hőszi-
getelése állványozással is. Homlokzatdíszí-
tés, -festés. Szobafestés, -mázolás, -tapétázás. 
Minőséggarancia. Kiss István 0620 3334-489 
www.focusz.hu, deltabau54@gmail.com
 Önnél vágom, festem, dauerolom haját! Te-
lefon: 06-30/212-4513
 Ingyenes helyszíni felméréssel: Ajtó ablak 
javítása, szigetelése, új gyártása. Konyhabú-
tor készítés. Tel:20/2323704
 Fotólabor a Kolosy Üzletházban. Fotó-

poszter, művészi-vászonkép nyomtatása, régi 
fotók reprodukciója. Igazolványkép készítése. 
www. postershop. hu
 Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Csapok, vécék, tar-
tályok cseréje garanciával. Mindennemű víz-
szerelés. Tel: 06-20-491-5089
 Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás. Gallyazás, fakivágás alpin-
technikával. Tel. : 06-30/994-2431
 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. Ap-
róbb javításoktól a teljes kivitelezésig. Hencz 
Péter, el0670/397-3869
 TETŐJAVÍTÁS MAGASFOKON. Vál-
laljuk beázások megszüntetését cserép-, sík-
pala-, hullámpala tetőkön garanciával. Tel. : 
+3670/626-6447
 Szakszerű kivitelezésessel vállaljuk lakása 
felújításának teljes körű kivitelezését A-Z-ig! 
Kérem, keressen bizalommal a +36-20/627-
8214 mobilszámon, akár hétvégén is!
 Megbízható mérlegképes könyvelő Egyé-
ni Vállalkozók, BT, KFT, Társasházak teljes 
körű könyvelését vállalom korrekt áron. 06-
70/945-39-11
 Budapesten és Balatonon vállalunk lakás-, 
illetve nyaraló felújítást. Megbízható, munká-
jukra igényes, referenciával rendelkező vidé-
ki mesteremberek vagyunk. Várjuk hívását: 
+36-30-4340972, +36-30-4340972

Egészség
 Kedvezményes fogsor: 55.000 Ft/db. Kár-
páti Fogtechnika, Szél u. 10. Tel.: 240-2059, 
06-20/493-1675
 Bőrgyógyászati magánrendelés dr. Zubek 
Krisztina III. ker. Szentendrei út 10. Bejelent-
kezés: hétköznap 9-18 óráig. Telefonszám: 
0630 551 6137
 Fogsorkészítés, -javítás. Rászorulóknak 
házhoz megyek. Hívjon bizalommal! Tel.: 
0620 980 3957
 Lelki egészség program Vörösvári úti ren-
delőben Szász Orsolya életvezetési tanács-
adótól szerda esténként. Telefon: 06-30/816-
8010
 Fogsorkészítés, törésjavítás hagyományos 
és rugalmas, törhetetlen anyagból, 50-90 eze-
rig. 06-70-315-1571

Oktatás
 Amerikaitól angolul beszédcentrikusan 
minden szinten, kedvezményes áron. 06-70-
242-2611
 Kémia és biológia tantárgyakból érettségi-
re való felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/203-
2077
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E-
mail: wagnerdora.wd@gmail.com

 

Régiség
 Biderantikvitás készpénzért vásárol! Tel-
jes hagyatékot! Írógépet, varrógépet kiemel-
ten magas áron! Tel.: 06-20/365-2590
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154 Nyitva: H-Sz 10-17, Cs 10-19
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik 
bútorokat, órákat, ezüstöket, festményeket, 
porcelánokat, katonai tárgyakat, pénzérméket, 
stb. Tel.: 06-20/280-0151 Üzlet: IX. Ráday u. 
6.  e-mail: herendi77@gmaill.com

Elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzt, régiségeket, 
hagyatékot, bútorokat, festményeket, órákat, 
porcelánokat, vitrintárgyakat, könyveket, var-
rógépet, szőrmét, bizsukat, törtaranyat, éksze-
reket, értékbecsléssel, díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06-20/544-0027
 KÖNYVEKET, könyvtárakat régit, újab-
bat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol. 
Díjtalan kiszállással. 06-20-4256437

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 Lakásmegoldást keresek 7 millió forint 
készpénzzel. Tel.: 0630 864 1128 e-mail: eu@
nax.hu
 Orvos házaspár venne kisgyermeke részé-
re idős hölgytől, úrtól lakást holtig tartó ha-
szonélvezet megtartása mellett. 06-20/326-
1345
 Olcsó, hatékony ingatlanközvetítés. Hívjon 
bizalommal! 3-ker ingatlaniroda 20-5850226
 Készpénzes vevőként keresek eladó lakást 
18 millió Ft-ig. Tel: 06-30/605-5079
 Elcserélném ráfi zetéssel tahitótfalui össz-
komfortos mobilházamat, gondozott telekkel 
budapesti lakásra. 70/9490944
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Jutalék 3%, diplomás ügynökök, kül-
földi vevők elérése. Ismerősének lakása el-
adó? Hívjon, Ön is jutalékot kap! 06-20-960-
0600

Állás
 Óbudai autószerviz takarítónőt keres rész-
időben, iroda, ügyfélváró, szociális helyisé-
gek takarítására. Érdeklődni lehet: Tel: 
3838055/Benkőné Szalai Edit
 Kőművest keresek napi 15.000 Ft-ért. Le-
het beugrós is. 0630 341 3423
 Békásmegyeri cukrászdába keresünk kise-
gítő eladó hölgyet délutánonként. 30/9911009

 Keresek III. kerületi hölgyet, aki tud meleg 
étel főzésben segíteni hetente 4x. 20/9471843
 Apósom mellé házvezetőnőt keresek. Ott-
lakással 4 hetes váltásban. 06302034722 Ba-
kosné Katalin
 Óbudai általános iskolákba keresünk dél-
előttös és délutános takarítónőket. Érdeklőd-
ni: 06-20-980-5616 számon lehet
 Római parton magánház kerti munkájá-
hoz kisegítő nyugdíjast keresünk. Tel. : 06-
20/932-8885
 Fehérnemű és divatáru üzletbe eladót ke-
resünk. Érdeklődni: 06 30 7681250
 Szentendrére keresünk azonnali kezdés-
sel könnyű fi zikai munkára, egyedi betonbur-
kolatokat készítő üzemünkbe megbízható fér-
fi t vagy nőt. Tel. : 06-70-321-0374, www.ka-
za.com
 Központi Statisztikai Hivatal számára ké-
szülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiz-
tosokat keresünk Budapest kerületeibe. Je-
lentkezni a hr@statek.hu e-mail címen lehet.

 

Kiadó
OLCSÓ terembérlet Óbudán! Tartsa nálunk 

képzéseit! Kedvezményes áron 5-120 főig már 
3000 Ft/órától www.obuda-irodahaz.hu

Életjáradék
 Eltartási vagy életjáradéki szerződést köt-
nék, 42 éves, özvegy, egyedülálló hölgy va-
gyok, stabil anyagi háttérrel. Tel.: 06-30/899-
5800
 Magányos? Ellátásra szorul? Vagy csak 
rossz az anyagi helyzete? Életjáradéki, eltar-
tási szerződést kötnék. +3630/744-1532.

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

Autó
 Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hi-
vatalos bontási igazolással, ingyenes szállítás-
sal. +36-30-455-87-19

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 12-18.
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Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából a 3K Kaszásdűlői Kultu-
rális Központban (Pethe Ferenc tér 2.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tó-
soky Balázs ügyvéddel, minden hónap negyedik keddjén 17-től 19 óráig. 
Érdeklődni a 247-3604-es telefonszámon lehet.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös-
sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• A Varga Mihály megbízásából tartott ingyenes  jogsegély a Bécsi út 77-
79. alatt (dr. Tósoky Balázs minden hónap harmadik csütörtök) április-
ban és májusban elmarad.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén 18-tól 20 óráig. Bejelentkezés nem 
szükséges. Érdeklődni a (20)200-0017-es telefonszámon, vagy a Bécsi út 
77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választóke-
rület elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát 
tart a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő 
utca 7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-
226-7828-as telefonszámon.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti szer ve ze te a Váradi ut ca 
17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó-
órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén dr. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanács-
adást tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. 
szám alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 
11. szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-
30-546-2202-es telefonszámon.)
• Az MSZP társasházi kérdésekben minden hónap első hétfőjén 15-től 
16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-
3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Szalai-Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap 
utolsó csütörtökén 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hétfőjén 
16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus 
utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a 
budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés 
szükséges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).
• Szabó Tímea (Párbeszéd) országgyűlési képviselő minden hónap utol-
só szerdáján 16 órától a Pethe Ferenc tér 1. alatti szolgáltatóházban (a 
posta mellett), minden kedden 10-től 17 óráig a Kiskorona utca 10. szám 
alatt tart fogadóórát. Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-30-415-4837.
• A Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let megbízásából minden hónap má-
sodik csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán László Tibor 
ügyvéd tartja a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.). 
Az építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. Bejelentkezés legké-
sőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-967-1493 irodave-
zetői telefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: www.csipke.info/
Postafi ók
• A Zsámboki Műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben min-
den hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr. 
Léder Rózsánál, 06-30-883-2123.)

MEGJELENÉSÜNK
Lapunk kö vetkező száma áp-
rilis 27-én, szombaton je le-
nik meg. Korábbi számaink is 
olvashatók a www.obuda.hu 
honlapon.

A Csillaghegyi Polgári Kör áprilisi programjai
Az őstermelői piacon (parkoló – Mátyás király út és Lehel utca 
sarok)  április 13-án húsvéti borvásár és borkóstoló.
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) 
április 17-én 18 órakor Csillaghegyi Találkozó: dr. Diószegi 
György Antal művelődéskutató Mátyás király reneszánsz érték-
világa a görög kapcsolatok fényében címmel tart előadást.

Idén is segít a NAV!
Az szja-bevallás benyújtási határidejéig több alkalommal is vár-
ják az ügyfeleket a NAV munkatársai az EuroCenterben: Bécsi 
út 154., április 18. és 23. 13-19 óra, május 18. 9-13 óra és a Duna 
Plázában: Váci út 178., április 16. és 25. 13-19 óra. A rögtönzött 
ügyfélfogadási helyeken a NAV munkatársai a bevallással kap-
csolatos teendőkben segítenek.
Budapesten, a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságá-
nak illetékességi területén található EuroCenterben és a Duna Pla-
zában több nap is lesz, amikor bárki jóváhagyhatja a NAV által ké-
szített szja-bevallási tervezetet, leadhatja papíralapú személyijöve-
delemadó-bevallását, ügyfélkaput nyithat, sőt, a NAV munkatársai 
az 1+1 százalék elektronikus felajánlásában is segítenek. 




