
Ismét kedvezményes muskátlivásárt 
szervez az önkormányzat, ezúttal  áp-
rilis 14-én hét helyszínen.

A fővárosi nyomdászat XIX-XX. szá-
zadi történetét mutatják be egyedül-
álló darabokkal az állandó kiállításon.

A Laktanya utcai Berguson kerékpár-
kölcsönzőben márciustól kedvezmé-
nyes áron bérelhetők biciklik.
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Országgyűlési képviselő-választás április 8-án

Folytatódik a kivitelezés 
és az elképzelések sze-

rint még ebben az évben át-
adják a Békásmegyeri Pi-
ac és Közösségi Tér új vá-
sárcsarnokát, majd a követ-
kező évben a teljes fejlesz-
tés elkészül. Ezt jelentette 
be a beruházás helyszínén 

március 12-én Varga Mihály 
nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képviselő, 
Bús Balázs polgármester és 
Menczer Erzsébet, a piac fel-
újításának egykori kezdemé-
nyezője, a városrész ország
gyűlési képviselőjelöltje. 

Tudósítás a 5. oldalon

Az új vásárcsarnok 
év végére elkészül 

Fotó: Antal István



2 2018. 6. számÖnkormányzat – EmlékEzés

Civil működési pályázat
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hirdet 
„2018. évi Civil működési pályázat” címmel.
A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez és lé-
tesítő okiratában lefektetett alaptevékenységéhez való 
hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humán-
erőforrás tekintetében. A pályázaton részt vehetnek a III. 
kerületben 2017. január 1. előtt bejegyzett és ott ténylege-
sen tevékenységet folytató civil szervezetek, illetve azok 
a szervezetek, amelyek ugyan nem III. kerületi székhely-
lyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenységüket Óbuda-Bé-
kásmegyeren, a kerület lakossága érdekében fejtik ki, és 
amelyeket a bíróság 2017. január 1. előtt jogerősen nyil-
vántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve az alapító 
okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen foly-
tatják. A pályázaton elnyerhető maximális támogatási ösz-
szeg: 500.000 forint. 
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthető a www.
obuda.hu internetes oldalról, vagy beszerezhető a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1033 Budapest, 
Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (1033 Buda-
pest, Fő tér 4.). A pályázatról további információt nyújt Csi-
kósné Mányi Júlia civil referens a 437-8645-ös telefonszá-
mon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen. A be-
adás határideje: 2018. március 29. (csütörtök) 12 óra.

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma április 14-én, szom baton je le-
nik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Kormányablakok nyitvatartása
Tavaly augusztus 1-jétől a fővárosi – így a II. Margit körúti, a II. 
Bátori László utcai és a III. Harrer Pál utcai – kormányabla-
kok nyitvatartási rendje: hétfőn 7-től 17; kedden 8-tól 17; szer-
dán 8-tól 20; csütörtökön  8-tól 18; pénteken 8-tól 14 óráig. 
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Április második vasárnapján ál-
talános országgyűlési válasz-
tások lesznek Magyarorszá-
gon. A III. kerület területén két 
egyéni választókerület is talál-
ható, így Óbuda és Békásme-
gyer két képviselőt küldhet a 
parlamentbe. A felelős döntés 
meghozataláról, annak szem-
pontjairól, illetve a kampány kí-
vánatos hangneméről a város-
rész polgármesterét, Bús Ba-
lázst kérdeztük.

- Polgármesterként és ko-
rábbi országgyűlési képvise-
lőként is szerzett már tapasz-
talatokat a kerület és a tör-
vényhozás közti együttműködés mikéntjéről és 
lehetőségeiről. Ezek alapján mit ajánlana el-
sőként a választók figyelmébe?

- Mindenkit arra bíztatok, hogy éljen ál-
lampolgári alkotmányos jogával és vegyen 
részt április 8-án a választásokon. Ám még 
mielőtt bárki leadja szavazatát érdemes át-
gondolnia, milyen szempontok alapján hoz-
hatunk valóban felelős döntést. A legfonto-
sabb annak tudatosítása, hogy voksunkkal 
saját magunk és lakókörnyezetünk jövőjé-
nek alakulását határozzuk meg. Ez alapján 
kell áttekinteni, melyik párt és melyik jelölt 
mit kínál. Könnyíti a helyzetet, ha a korábbi 
évek alapján összehasonlítjuk, ki mit ígért 
és aztán mit tett. 

- Csupán a közvetlen lakókörnyezeti érdek 
lenne az egyetlen mérlegelendő szempont?

 Elsősorban azt érdemes figyelembe ven-
ni, hogy ki az, aki az országot a magyar em-
berek érdekei szerint tudja képviselni ide-
haza és külföldön. Melyik párt neve jelent 
leginkább garanciát a gazdaság növekedé-
sére, és persze az sem mellékes, hogy eb-
ben az értékeit vesztő Európában ki képes 
a Magyarországon élő emberek biztonságát 
szavatolni. A jelenlegi kormány képességei 
nyolc év folyamatos munka alapján mérhe-
tők, tehát hogy honnan indultunk és hol tar-
tunk, milyen körülmények között élhetünk 
jelenleg. Az, hogy biztonságban élhetünk, 
nagyon nagy érték.

- Térjünk vissza Óbudára! A kerület ve-
zetőjének szemüvegén keresztül nézve azért 
a választásoknak lehet más az olvasata és 
a tétje.

- 2006 óta vagyok polgármester, harma-
dik ciklusomat töltöm. Ez alatt a III. kerü-
letnek volt három jobboldali és három bal-
oldali országgyűlési képviselője. Városve-
zetőként soha nem tettem köztük különbsé-
get, mindenkit meghívtunk a rendezvénye-
inkre, testületi üléseinkre, egyszóval part-
neri viszonyra törekedtem, mert úgy gon-
doltam, hogy segíthetik a kerületi projekte-
ket, az itt élők boldogulását. Sajnos a balol-
dali képviselők erről másképp gondolkod-
tak. Az első négy évem azzal telt el, hogy a 
bezárásra ítélt Margit kórházat hogyan tud-

nánk az óbudaiakkal közösen megmenteni. 
Küzdelmünkben akkor ezek a képviselők 
sajnos nem álltak mellénk.

2010 után változás történt. Ki kell emelni 
Menczer Erzsébet akkori parlamenti képvi-
selő munkáját, aki – mivel korábban önkor-
mányzati képviselő is volt (oktatási bizott-
sági elnök) – számtalan projektben segítette 
a kerületi törekvéseket. Menczer Erzsébet a 
most záruló ciklusban is folyamatosan dol-
gozott Óbuda-Békásmegyerért, kapcsolatai 
révén segítette az önkormányzat pályázatai-
nak sikerét. Ezek közül talán a legfontosabb 
a békásmegyeri piac megépítésének ügye, 
amelyben Lázár János miniszter úrral és 
Orbán Viktor miniszterelnök úrral is egyez-
tetett. Ennek is köszönhető, hogy a piac fel-
újítása elindult, és jövőre be tudjuk fejezni.

Természetesen abban, hogy ilyen szinten 
javult a kormányzattal való együttmüködé-
sünk, nagy szerepe van Varga Mihály mi-
niszter úrnak. A rendszerváltás óta nem ka-
pott a III. kerület akkora támogatást, mint 
az elmúlt 4 évben.

- Nyilván az tud könnyebben lobbizni, aki 
közelebb van a pénzcsapokhoz…

- Ez igaz, de segítheti az eligazodást a vá-
lasztó személyes, közvetlen tapasztalata is. 
Nézzék meg azt például, hogy az elmúlt 3-
4 évben a helyi eseményeken, a kerületiek-
nek fontos eseményeken, az ő életükben ki 
jelent meg, kivel válthattak néhány szót, ki 
segítette, bátorította őket a mindennapok 
küzdelmeiben. A választókkal való szemé-
lyes kapcsolattartás meggyőződésem sze-
rint nem korlátozódhat a kampány heteire 
csupán. Varga Mihály miniszter úr folya-
matosan keresett minket, érdeklődött, hogy 
milyen terveink, milyen projektjeink van-
nak, és mindig számíthattunk rá. Ideálisabb 
parlamenti képviselőt egy városvezető ne-
hezen tud elképzelni.

- Önnek polgármesterként mi az elsődle-
ges a jövő képviselőivel kapcsolatban?

- Én azokkal szeretnék és tudok együtt-
működni, akik hisznek benne és támogatják 
is a projektjeinket, akik részt kívánnak ven-
ni a kerületi közösségépítésben. Látni kell, 
hogy 2010 után, az adósságrendezéssel 

együtt megváltozott az önkor-
mányzatok finanszírozása, így 
a bevételeink szinte már csak 
a működési költségeket fede-
zik. A fejlesztések csak sike-
res pályázatok révén vagy kor-
mányzati támogatásokkal tud-
nak megvalósulni. Ilyen adott-
ságok között különösen fel-
értékelődik azoknak a szere-
pe, akik a források megszer-
zésében segíteni tudnak. Több 
éve minden projektet közössé-
gi tervezés keretében készítünk 
elő. A mi feladatunk, hogy jól 
előkészített projektjeink legye-
nek, melyekre a megnyíló pá-
lyázatokon vagy egyéb helye-

ken próbálunk forrásokat szerezni.
Jelenleg is körülbelül 6 milliárd forin-

tos fejlesztés lett előkészítve, amihez szin-
tén forrásokat kell találnunk. Az Egészsé-
ges Budapest Program kapcsán is majdnem 
5 milliárdos terveket (szakrendelők fejlesz-
tése) tettünk le az asztalra, melyről a döntés 
már csak az áprilisi választás után várha-
tó. Bízom abban, hogy az áprilisi választá-
sokon olyan jelöltek kapnak bizalmat, akik 
partneri együttműködésére továbbra is szá-
míthatunk, akik továbbra is fontosnak tart-
ják a kerületi projektek megvalósítását.

 A következő időszakban miben tudná-
nak segíteni a kerületnek a parlamenti kép-
viselők?

 A legfontosabbnak a közlekedési gon-
dok javítását tartom. Fel kell gyorsítani az 
M0 elkerülő szakaszának megépítését a 10
es és a 11es út között. A HÉV esetében a 
szintbeli csomópontok megszüntetését kell 
elérni, ebben már elindultak a kormányza-
ti tárgyalások és tervezések. Szükséges na-
gyobb P+R parkoló kapacitást létrehoz-
ni Békásmegyernél és a külső Bécsi útnál, 
fontos lenne az 1es villamos meghosszab-
bítása az Esztergomi vasútig. Be kell fejez-
nünk a kerület lakóövezeteinek csatornázá-
sát és az így közművesített utak szilárd bur-
kolattal való ellátását. A Margit kórházat 
és a kerületi szakrendelőket is tovább kell 
fejleszteni (már elkészültek a tervek), fon-
tos a panelrehabilitáció folytatása, akár na-
gyobb állami szerepvállalással is. A kerület 
legtöbb intézménye (iskolákóvodákböl-
csődék) 40 éves, a lakótelepekkel egyidő-
sek, ezeket az épületeket folyamatosan fel 
kell újítani, komoly forrásokat igényelnek. 
Meg kell oldani a Csillaghegyi-öblözet ár-
vízvédelmét.

Természetesen ezekben a tervekben nem 
csak a kormányzat segítségére számítunk, 
hisz számtalan ügyben a Fővárosi Önkor-
mányzattal kell együttműködni, de Tarlós 
István főpolgármester úrra is mindig szá-
míthattunk, számíthattak a kerületiek. Sze-
rencsés együttműködés valósult meg az el-
múlt 4 évben, jó lenne ezt április után is 
folytatni.                                                 A. B.

Közösségépítés és együttműködés
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Folytatás az 1. oldalról
Az új Békásmegyeri Piac 
és Közösségi Tér kivitele-
zése 2017ben kezdődött 
el. Jelenleg az új csarnok 
szerkezeti elemeit építik 
a kivitelezők. A 4,8 milli-
árd forintos kormányzati 
támogatással megvalósu-
ló beruházás során a ter-
vek szerint még ebben az 
évben átadják az új vásár-
csarnokot a korábbi par-
koló és vállalkozói piac 
helyén, jövőre pedig el-
készülhet a jelenlegi csar-
nok helyén az új közössé-
gi tér. A létesítmény alatt 
190 férőhelyes mélyga-
rázst is létesítenek, ami 
enyhíti a környék parko-
lási gondjait.

Teljesül az ígéret
Bús Balázs polgármes-

ter a tájékoztatón elmond-
ta, hogy Békásmegyeren 
a lakótelepet a hetvenes 
évek elején kezdték el épí-

teni és akkor készült el az 
eddig működő piaccsar-
nok is, amely több mint 
40 éves, ezért megérett 
az átépítésre. A Békásme-
gyeren élők évtizedek óta 
várják a piac és környeze-
te megújítását, amire négy 
évvel ezelőtt ígéretet kap-
tak, s ez teljesül most. A 
polgármester köszöne-
tet mondott Menczer Er-
zsébetnek, a városrész or-
szággyűlési képviselője-
löltjének, aki kezdemé-
nyező szerepet játszott az 
új piac létrejöttében, vala-
mint Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter-
nek, aki támogatta a beru-
házás létrejöttét.

Mint Bús Balázs el-
mondta, a piac korszerű-
sítésének gondolata elő-
ször 12 évvel ezelőtt, pol-
gármesterré választása-
kor merült fel. Akkor dön-
tött a képviselőtestület ar-
ról, hogy Óbuda-Békás-

megyer Önkormányzata 
megvalósítja az itt élőknek 
ezt a kívánságát. 2014-ben 
Menczer Erzsébet képvi-
selőjelöltként, a választá-
si kampánya során is lob-
bizott, és ígéretet tett arra, 
hogy ebben a kormányza-
ti ciklusban a piac meg-
újulhat. Noha akkor nem 
lett országgyűlési képvise-
lő, de az elmúlt négy év-
ben is folyamatosan a ke-
rületben élőkért dolgozott, 
többek között az ő köz-
benjárásának köszönhe-
tő az, hogy ez a fejlesztés 
a következő évben elké-
szülhet – emlékeztetett a 
polgármester. Hozzátette, 
hogy Varga Mihály kerü-
leti országgyűlési képvise-
lőként az elmúlt évek so-
rán látta, mekkora szükség 
van Békásmegyeren a pi-
ac korszerűsítésére, ezért 
nemzetgazdasági minisz-
terként hatékonyan támo-
gatta ennek az ígéretnek a 
megvalósulását.

Közösségi tér 
létesül

Menczer Erzsébet, a vá-
lasztókerület képviselő-
jelöltje, az Óbudai Cívis 
Klub Egyesület elnöke el-
mondta, hogy a fejlődő 
városrészben fontos, hogy 

ne csak a lakóházak újul-
janak meg, hanem azok a 
közösségi terek is, ame-
lyek a környező társas-
házakban élő mintegy öt-
venezer embert kiszolgál-
ják. Büszkeséggel töltötte 
el, hogy a piac mellé fel-
épülő közösségi tér nem 
csak a bevásárlás helye 
lesz, hanem kapcsolódási, 
találkozási pont, kulturá-
lis rendezvények, közös-
ségi programok színtere, 
amely fontos szerepet tölt 
be az itt élő emberek éle-
tében. Óbuda-Békásme-
gyeren – az önkormány-
zattal, polgármester úrral 
és miniszter úrral közö-
sen – mi megvalósítjuk az 
ígéreteinket, amit mi sem 
támaszt alá jobban, mint a 
mögöttünk zajló építkezés 
– tette hozzá Menczer Er-
zsébet.

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, a II. 
és a III. kerületet érintő 
választókörzet országy-
gyűlési képviselője az el-
múlt időszakban elkez-
dett, kormánytámogatás-
sal megvalósuló kerületi 
beruházásokról beszélt, 
melyek érintik az okta-
tást az egészségügyet, a 
sportot és a szabadidős 
intézményeket, a közle-

kedést, valamint a város-
képet, ezen belül a köz-
terek és közparkok meg-
újítását is. Hangsúlyoz-
ta, mindez megmutatja, 
milyen jó eredményeket 
lehet elérni, ha a kerüle-
ti önkormányzat, a fővá-
ros és a tenni akaró pol-
gárok közösségei együtt-
működnek.

A vásárcsarnok 
számokban

Elkészülte után az új 
létesítményben az összes 
szintterület 11 ezer négy-
zetméter lesz, amiből 
a kereskedelmi terület 
mintegy 3700 négyzet-
métert foglal el. A piac a 
mostani helyéhez képest 
nyugatabbra, az egyko-
ri vállalkozói piac helyén 
épül. Az elképzelések 
szerint egy fedettnyitott 
őstermelői piaccal, pavi-
lonos jellegű kiskereske-
delmi, szolgáltatói, ven-
déglátó funkciójú épület-
részekkel rendelkező pi-
accsarnok épül, melyhez 
egy 2500 négyzetméteres 
nyitott, árkádos terekkel 
határolt, többfunkciós 
burkolt tér kapcsolódik, 
valamint a piac alá 190 
férőhelyes mélygarázs is 
épül.                         B. Z.

Az új vásárcsarnok év végére elkészül 

* Más fejlesztésekkel együtt az önkormányzat Had-
rianus Fejlesztési Programja részeként valósul 
meg a Békásmegyeri Piac és Közösségi Tér is. Ez 
a program 2020-ig tartalmazza az önkormányzat 
városfejlesztési terveit és projektjeit. A közterek fel-
újítása kiemelt része a programnak, ennek kereté-
ben a közösségi tervezés módszerével, a környé-
ken élők véleményének bevonásával újulnak meg 
Óbuda-Békásmegyer közterületei.

Fotók: Antal István
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Lapunkban megjelent az ön-
kormányzat és a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat közös fel-
hívása Bús Balázs polgármes-
ter kezdeményezésére, mely-
ben arra kérnek mindenkit, fo-
kozottan figyeljünk embertár-
sainkra a téli időszakban. 
Szentkereszty Tamást, a sze-
retetszolgálat Miklós utcai In-
tegrált Hajléktalanellátó Köz-
pont intézményvezetőjét arról 
kérdeztük, mennyi bejelentés 
érkezett a megadott számon 
és hány hajlék nélkül élőn tud-
tak segíteni a dermesztő hi-
degben? 

- Mit tapasztaltak, 
mennyire voltak segítő-
készek az emberek? 

- Néhány adatot sorol-
nék. Februárban 235 be-
jelentés érkezett a disz-
pécserszolgálathoz, eb-
ből 57 a III. kerületben 
történt. Ami az arányo-
kat tekintve azért nem 
kis szám. Március 1-jén 
9 bejelentés érkezett hoz-
zánk a városrészben, 

ahol egész éjjel járt a krí-
zisautó. Összehasonlí-
tásképpen a január elég 
nyugodtnak volt mond-
ható az összesen 145 be-
jelentéssel, melyből 22 
érkezett a III. kerületbe.

Ezek alapján elmond-
ható, hogy a lakosok se-
gítőkészek voltak és fi-
gyeltek a veszélyben lé-
vő, vagy annak tűnő em-
bertársainkra. Amit talán 
néha nehéz elfogadniuk, 
hogy a Máltai Szeretet-
szolgálat szociális mun-

kásai – a többi szociális 
szakemberhez hasonló-
an – nem rendelkeznek a 
jó szón kívül olyan esz-
közzel, mellyel egy utcán 
élő hajléktalant onnan el-
mozdíthatnának. Előfor-
dul néha, hogy a bejelen-
tők a munkatársainkon 
kérik számon az utcai 
hajléktalanság meglétét, 
és nem értik, hogy miért 
nem teszünk valamit, mi-
ért nem visszük el onnan 
az embereket. A mi esz-
köztárunk legfőbb ele-

mei a rendelkezésre ál-
lás, a motiválás, a bizal-
mi kapcsolat kiépítése. 
Ha azonban a hajléktalan 
ember nemet mond a fel-
kínált lehetőségre, akkor 
mi nem erőltethetjük rá a 
segítségünket. 

- Miben tudtak segíteni?
 Azt egy kicsit nehe-

zebb leírni, hogy meny-
nyiben tudtunk segíte-
ni, mert volt, aki semmi-
lyen segítséget nem fo-
gadott el. Mi több, eluta-
sító volt. Akadt, aki azért 
nem kért semmit tőlünk, 
mert volt számtalan taka-
rója, kezében forró tea, 
étel és a többi. Volt, aki 
eljött velünk és el tudtuk 
vinni orvoshoz, nappa-
li melegedőbe vagy éjjeli 
menedékhelyre. Volt, aki 
csak tárgyi segítséget fo-
gadott el, például takarót, 
teát, konzervet, szendvi-
cset. Megint más infor-
mációt kért és kapott a 
kollégáktól az egészség-
ügyi szolgáltatásokról, 

nyitvatartásokról, ügyin-
tézéshez szükséges dol-
gokról.

- Milyen az együttműkö-
dés a Máltai Szeretetszol-
gálat és az önkormányzat 
között a rászorulók segíté-
sének kérdésben? 

 A szeretetszolgálat és 
az önkormányzat között 
szerencsére ebben a kér-
désben is nagyon jó az 
együttműködés. Az évti-
zedek alatt kialakított jó 
viszony segíti a munkát 
és remélhetőleg minden 
kerületi rászoruló javát 
szolgálja.

Fontos hangsúlyoznom, 
hogy a Miklós utcai In-
tegrált Hajléktalanellátó 
Központunk egész évben 
várja a rászorulókat nap-
pali melegedős és szál-
lást nyújtó szolgáltatá-
saival, ruhaosztásaival, 
ételosztásaival. Szociá-
lis munkásaink igyekez-
nek bármilyen felmerülő 
problémával kapcsolat-
ban segíteni.         Sz. Cs. 

Segítőkész lakosok

Közel hatvanan telefonáltak a hajléktalanok érdekében

Balázs Lajos 
Óbudai Civil Díj adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2010-ben helyi elismerést alapított civil szervezetek 
részére, melyet a képviselő-testület döntése alapján „Ba-
lázs Lajos Óbudai Civil Díj” néven adtak át 2013-tól.
Ki kaphatja a díjat? Az, a Budapest Főváros III. kerület 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata területén bejegy-
zett civil szervezet, amely a kerület polgárai érdekében 
kifejtett tevékenységét kimagasló színvonalon, az általa 
nyújtott szolgáltatást igénybe vevők általános elégedett-
sége mellett legalább 3 éve folyamatosan végzi.
Ki jelölhet? Minden, III. kerületi állandó lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező lakos vagy III. kerületi 
székhellyel rendelkező civil szervezet.
Mit kell tartalmaznia a jelölésnek? Az elismerésben 
részesítendő civil szervezet nevét, székhelyének címét, 
a szervezet jegyzésére jogosult személy nevét; részletes 
indokolást; a javaslattevő személy vagy szervezet nevét 
és lakcímét, illetve székhelyének címét. A díj díszoklevél-
lel és bruttó 500.000 forint pénzjutalommal jár. A díjazott 
szervezetről a képviselő-testület dönt a civil és nemzeti-
ségi bizottság javaslatának figyelembevételével. A „Ba-
lázs Lajos Óbudai Civil Díj”-at ez év szeptemberében, 
az Óbudai Piknik - Civil és Nemzetiségi Napon adják át. 
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2018. április 27-
ig (péntek) várják a következő címre: Budapest Fővá-
ros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
Civil és Nemzetiségi Irodája, 1033 Budapest, Fő tér 4. 
A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további infor-
mációt Csikósné Mányi Júlia nyújt a 437-8645-ös tele-
fonszámon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

Minden tanóra az egészségről szólt már-
cius 1-jén az Óbudai Gimnáziumban. 

Az összes tanár az általa tanított 
tantárgyon belül foglalkozott a 

témával. Történelemórán például be-
széltek az éppen tanult tör-
ténelmi korszak egészség-
ügyi helyzetéről, földrajzó-
rán szó volt orvosmeteoroló-
giáról és egészségturizmus-
ról, informatikaórán téma 
volt a számítógép-haszná-
lat egészségre gyakorolt ká-
ros hatása. Nyelvórán első-
segélynyújtással kapcsolatos 
interaktív feladatokat oldot-
tak meg online, magyarórán 
a szövegértést gyakorolták 
az ideális testsúly megőrzé-
séről szóló cikk segítségé-
vel, matematikaórán egész-
séggel kapcsolatos számítá-
si feladatokat oldottak meg, 
művészetórán pedig plaká-
tokat készítettek a dohány-
zás káros hatásairól. Meghí-
vott vendégek a kémiaórán a 
tudatos gyógyszerhasználat-
ról beszéltek, biológiaórán 
prevenciós verseny volt il-

letve elsősegélynyújtás (újraélesztés 
gyakorlása). A tornatermekben sport-
versenyeket, gerinctornát, egészség-
ügyi szűrést tartottak védőnő és or-
vos segítségével. Az ebédlőben almát 
és egészséges sütiket osztottak. 

Egészségnap az Óbudai Gimnáziumban 

Fotók: Antal István
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2008-ban Bús Balázs pol-
gármester ötlete nyomán in-
dult el a program. Fő célja, 
hogy a büfé az egészséges 
táplálkozás alapja legyen, 
bővüljön a termékek kínála-
ta és az egészségmegőrzés 
kapjon nagyobb hangsúlyt.

Tamás Ilona, az Észak-
Budapesti Tankerüle-

ti Központ igazgatója kö-
szöntötte március 8-án a 
10. évforduló alkalmából 
a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum-
ban megjelent diákokat, 
pedagógusokat, büféseket 
és érdeklődőket. Beszé-
dében a program eredmé-
nyességét hangsúlyozta: - 
Mára elértük, hogy az is-
kolai büfék kínálata javult, 
egészségesebb élelmisze-
rek kerültek a polcokra, 
sikerült visszaszorítani az 
üres kalóriákat tartalmazó 
szénsavas üdítők, édessé-
gek mennyiségét. A kíná-
latban most már megtalál-
hatók a teljes kiőrlésű liszt-
ből készült pékáruk, gabo-
nakészítmények, gyümöl-
csök és saláták is.

Kínálat javítás
A más kerületek szá-

mára is példaértékű prog-
ram a kerületi egészség-
ügyi és oktatási intézmé-
nyek együttműködésével 
valósul meg. A büfék kí-
nálatának javítása a büfé-
sek mellett különöskép-
pen a programot irányí-
tó Iskolabüfé Munkacso-
port munkájának köszön-
hető. Ennek tagjai: Ta-
más Ilona, az Észak-Bu-
dapesti Tankerületi Köz-
pont igazgatója; Szen-
te Zsuzsa, a Szent Mar-
git Rendelőintézet ápo-
lási igazgatója; Schadek-
Bíró Éva, Óbuda-Békás-
megyer Védőnői Szol-
gálata intézményvezető-
je; Auer Ildikó, a BFKH 
Népegészségügyi Osztály 

egészségnevelője.
A program két rész-

ből áll, egyrészről éven-
te két alkalommal ellen-
őrzi az iskolaegészség-
ügyi szolgálat és a munka-
csoport az iskolai büféket, 
másrészt a tanulók számá-
ra évente kerületi vetélke-
dőt szerveznek az egész-
séges táplálkozás téma-
körében. Az iskolák védő-
női folyamatosan mérik és 
kontrollálják a büfék kíná-
latát, emellett előadásokat 
tartanak a gyerekeknek 
az egészséges táplálkozás 
fontosságáról. 

Példaértékű 
program

- Dietetikusok és egész-
ségügyi szakemberek a 
megmondhatói, hogy mek-
kora jelentősége van a fej-
lődésben lévő emberi szer-
vezet számára a tartalmas, 
egészséges és nyugodt ét-
kezés lehetőségének biz-
tosítása – hangsúlyoz-
ta Bús Balázs polgármes-
ter a jubileumi év tisztele-
tére mondott beszédében, 
majd hozzátette:  Az im-
már 10 éves múltra vissza-
tekintő Iskolabüfé Progra-

munk nem csak hogy ki-
állta az idők próbáját, de 
modellértékű útmutatás-
ként is szolgálhat más ok-
tatási intézményeknek. 

A polgármester kiemelte 
az iskola fenntartó szerepét 
az egészséges táplálkozás, 
az étkezés körülményeinek 
megteremtése kérdésben, 
hiszen véleménye szerint 
van összefüggés a táplál-
kozás minősége, körülmé-
nyei és az adott diák iskolai 
teljesítménye között. Be-
szédében felhívta a figyel-
met a család szerepére is, 
amely felnőtt tagjai mintá-
ul szolgálhatnak a kama-
szoknak, akik – mint fogal-
mazott – ebben az életkor-
ban többnyire valamivel 
szemben szeretik meghatá-
rozni magukat. 

- Nem vagyunk köny-
nyű helyzetben, hisz sok-
kal fontosabb számukra a 
kortárs csoportok vélemé-
nye, mint a magunkfajta 
felnőtteké – tette hozzá –, 
ugyanakkor bíznunk kell 
a családokban és azokban 
a helyes szülői és tanári 
mintákban, melyekkel a 
gyerekek nap mint nap ta-
lálkoztak. A szülői példa-
adó szerep ebben a tekin-
tetben hitelességi kérdés, 
ezért is fontos, hogy mi, 
felnőttek egyensúlyban le-
gyünk önmagunkkal. Az 
Iskolabüfé Program tehát, 

ha áttételesen is, a gyere-
kekkel kapcsolatban álló 
felnőttek számára is ösz-
tönzést jelenthet az egész-
ségesebb életmód felé – 
zárta szavait Bús Balázs.

Országossá válhat
Varga Mihály, nem-

zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képvise-
lő csatlakozott az előtte 
szólóhoz,  példaértékűnek 
nevezte a programot. El-
mondta, hogy már a II. ke-
rületben is terjed az iskola-
büféreform kezdeménye-
zés, és bízik benne, hogy 
egyszer országos méretű 
lesz. Beszédében egy régi 
igazságra mutatott rá, mi-
szerint az „Iskola az életre 
nevel.”  Ha ezt szó szerint 
értelmezzük, akkor feltét-
lenül beletartozik ebbe az 
egészséges táplálkozás is 
– egészítette ki gondola-
tát. Hozzátette, ha csak az 
Európa egészében gyako-
ri problémaként meglé-
vő gyermekkori elhízás-
ra gondolunk, nem kér-
dés, hogy nagyon fontos 
tennünk annak érdekében, 
hogy gyerekeink ne csak 
otthon, hanem az iskolák-
ban is egészséges ételek-

hez jussanak. Beszéde vé-
gén köszönetet mondott 
azoknak, akik ezért a célért 
már évek óta dolgoznak.

Díjak
A beszédek után átad-

ták az erre az alkalomra 
kiírt „Verselj az egész-
ségért” verseny díjait. A 
rímfaragó verseny helye-
zettjei: Nagy Lilla, a Ke-
rék Általános Iskola és 
Gimnázium 6. c. osztá-
lyos tanulója; Besze Za-
lán Bendegúz, a Fod-
ros Általános Iskola 6. c. 
osztályos tanulója; Kiss 
Márton és Horváth Nor-
man, az Első Óbudai Né-
met Nyelvoktató Nem-
zetiségi Általános Isko-
la 6. b. osztályos tanulói; 
Spitzhütel Kristóf, a Pais 
Dezső Általános Iskola 7. 
b. osztályos tanulója.

A Krúdy Gyula An-
gol-Magyar Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Is-
kolából: Veisz Emma 7. 
a., Sallay Máté 8. b., Ger-
gely Márk 8. b., Héjja-
Nagy Alexandra 8. b. osz-
tályos tanulók remekel-
tek, és nem utolsó sorban 
Altvater Armin, a Bárczi 
Géza Általános Iskola 8. 
b. osztályos diákjának is 
sikerült. Nyereményük 
egyegy 10.000 forint ér-
tékű sportszer utalvány.

A díjátadást a konfe-
rencia szakmai előadásai 
követték, amelyen táplál-
kozási ajánlások mellett 
az egészséges étrendről 
Henter Izabella táplálko-
zástudományi szakem-
ber, az iskolabüfék üze-
meltetésének élelmiszer-
biztonsági feltételeiről 
Kolbl Nándorné élelmi-
szerbiztonsági felügye-
lő osztotta meg gondo-
latait, Zentai Andrea, az 
OGYÉI képviseletében 
pedig az iskolabüfék kí-
nálatának változtatásá-
hoz adott tanácsokat a 
résztvevőknek.

10 éves az Iskolabüfé Program

Egészségesebb élelmiszerek a polcokon

• Mindenki megkóstolhatta a Minta Büfé kínálatát, 
amelyet a már több éve az Év Iskolabüféje címet vi-
selő Krúdy Általános Iskola büfése mutatott be, il-
letve egészséges ételeikből ízelítőt adtak a többi is-
kolába beszállító cégei is.

• A konferenciával egybekötött ünnepségen részt 
vett Menczer Erzsébet, az Óbudai Cívis Klub Egye-
sület elnöke, több kerületi, egészségügyi szakem-
ber, iskolaigazgató és iskolaorvos is.

Fotó: Antal István
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Bár nem a kerületben van, sok 
óbudai embert érint, hogy mi-
lyen ellátást kap a II. kerületi 
egészségügyi intézményben, 
az ORFI-ban. Idén kezdődhet 
és 2021-re fejeződhet be az Or-
szágos Reumatológiai és Fizio-
terápiás Intézet fejlesztése az 
Egészséges Budapest Prog-
ramban – jelentette be Varga 
Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyűlési képvise-
lő a helyszínen tartott sajtótájé-
koztatón március 20-án.

M enczer Erzsébet, 
az Óbudai Cívis 

Klub Egyesület elnö-
ke hangsúlyozta: - Bu-
dapest történetének leg-
nagyobb kórházfejlesz-
tési programja indult el 
az Egészséges Budapest 
Programmal. Eddig 500 
milliárd forintot fordítot-
tunk a vidéki ellátórend-
szerre, a tervek szerint 
2026ig 700 milliárd fo-
rint jut a fővárosra és Pest 
megyére. A baloldal kor-
mányzása alatt 600 mil-
liárd forintot vont ki az 
egészségügyből. A fővá-
rosi betegellátás és kór-

házak teljesen leépültek, 
eladósodtak, a beszerzé-
sek elmaradtak, az orvo-
si eszközök leamortizá-
lódtak, az egészségügyi 
dolgozók elmenekültek 
a pályáról, vagy akár az 
országból is. A jelenlegi 
kormány 2010től kezdő-
dően folyamatosan pótol-

ja vissza az egészségügy-
ből kivont forrásokat. Ed-
dig, a rendszerváltozás 
óta a legnagyobb össze-
get, 500 milliárd forintot 
fordított országszerte az 
egészségügyi intézmé-
nyek fejlesztésére. Most 
Budapesten és Pest me-
gyén a sor. Az egyik leg-

nagyobb eredmény talán 
az, hogy az Egészséges 
Budapest Programot uni-
ós támogatás nélkül, ki-
zárólag hazai költségve-
tési forrásból, a magyar 
emberek munkájának kö-
szönhetően valósíthat-
ja meg a kormány – tette 
hozzá Menczer Erzsébet.

Jelentős fejlesztés előtt 
áll az Országos Reuma-
tológiai és Fizioterápiás 
Intézet (ORFI) is. Ennek 
részleteiről Varga Mihály 
nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képvi-
selő számolt be. Elmond-
ta: - Idén több mint 1,4 
milliárd forintot fordít-
hat az intézmény fejlesz-
tésekre. 805 millió forint-
ból megtervezheti a kór-
ház vezetése a hosszú tá-
von, összesen közel 18 
milliárd forintra becsült 
teljes körű fejlesztését is. 
Egy új tömb épülhet ha-
marosan a központi sza-
kambulancia telkén. Az 
épület hétszintes, öteme-
letes lesz, és mintegy 15 
ezer négyzetméter bruttó 
összterületet foglal ma-
gában. Az ORFI rövid tá-
vú fejlesztései 2018ban, 
hosszú távú fejlesztése 
2021-re valósulhat meg.

         Sz. Cs. 

Egészséges Budapest Program

Teljesen megújulhat az ORFI

Fotó: Antal István

Az Óbudai Egyesített Bölcsődékben 2013 óta 
népzenével segítik a bölcsődések beszédkészsé-
gének és mozgáskoordinációjának fejlődését. 
Áprilistól újra várják a gyermekeket és szüleiket a 
foglakozásokra.

A zenei fejlesztést és annak hiányát gyak-
ran nem veszik elég komolyan. Az 

Óbudai Egyesített Bölcsődék ezt felismerve 
indította útnak a népzenei programját öt éve, 
melynek keretén belül heti rendszerességgel 
látogatnak zenészek a bölcsődékbe. A Zene-
akadémián népzene szakon végzett képzett 
zenészek brácsán, hegedűn, cimbalmon és 
nagybőgőn játszanak a piciknek, a progra-
mot vezető kisgyermeknevelő segítségével.

A programnak köszönhetően a bölcsődés 
gyermekek szülei is felfigyeltek a zenei ne-
velés hasznosságára és a gyermekeken ke-
resztül megindult a szülők „visszatanítása” 
a népzene, a gyermekmondókák ismeretére.

A gyermekek az első éveikben tartós 
és élénk érdeklődést mutatnak a hangok 
iránt, mely már a magzati korban kezdő-
dik, ugyanis a magzatnál hamarabb alakul 
ki a hallás képessége, mint a látásé. A prog-
ramot rendszeresen látogató gyermekek  el-
ső évükben a motoros mozgásos fejlődése a 
legjellemzőbb, és már rövid idő alatt szem-
mel látható változások tapasztalhatók moz-
gáskoordinációjukban. A kicsik az élő nép-
zenére, dallamokra ösztönszerűen mozog-
nak, a szólamok segítenek a gyermekek fi-

gyelmét egy dologra összpon-
tosítani, amely idővel a kon-
centrált figyelem megtartásá-
ra ösztönzi őket.

Megfigyelhető, hogy a be-
szélni még nem tudó kisgyer-
mek is „énekli” a népdalokat, 
így a beszédindításhoz is hat-
hatós segítséget nyújthat az 
élő népzene, ami egyre fon-
tosabbnak mutatkozik, hiszen 
az elmúlt években nagyon sok 
a megkésett beszédfejlődésű 
kisgyermek a bölcsődékben.

Ma már tudjuk, hogy az agy 
két féltekéje más és más képes-
ségek elsajátításához köthető. 
A beszéd, a beszédkészség a 
bal agyféltekéhez, a zenei ké-
pesség, hangszín, harmóni-
ák, dallamok a jobb agyfélte-
kéhez. A két agyféltekét ideg-
rosthálózat köti össze. Az in-
formációk ezen az idegrost há-
lózaton áramlanak egyik agy-
féltekéből a másikba. Ez azt is 
jelenti, hogy a korai megfelelő 
zenei nevelés éppen olyan je-
lentőséggel bír, mint a beszéd-
készség fejlesztése a kisgyer-
mekek személyiségét illetően. Erre mondta 
Kodály Zoltán: „A népdallal együtt nevel-
kedett a nyelv.” A magyar gyermekeknek a 

magyar népzene, népi mondókák a sajátja, 
erre tudnak ráhangolódni, ezek a gyökerei, 
amire később építhetnek.

Öt éve folyamatos a zenei nevelés az óbudai bölcsődékben
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Hírösszefoglaló: A tudóstársaság 
májusig dolgozik, szakmai vélemé-
nye alapján a Fővárosi Közgyűlés 
mondja ki a döntést a római-parti 
árvízvédelmi mű legnagyobb elemé-
ről – hangsúlyozta a március 8-án 
tartott Budapestinfón a főpolgár-
mester. Tarlós István elmondta azt 
is: a dízelautók esetleges kitiltását a 
fővárosból nagyon gondosan elő 
kell készíteni, így az legkorábban 8-
10 év múlva valósítható meg. A 3-as 
metró akadálymentesítése érdeké-
ben több gyártóval is tárgyalnak, az 
úgynevezett ferdekabinos megol-
dás több helyen is megvalósítható.

A dízelautók esetleges ki-
tiltása legkorábban 8-10 

év múlva realizálható – mond-
ta Tarlós István főpolgármes-
ter. Ez ügyben felvették a kap-
csolatot az autóklubbal, vala-
mint hangsúlyozta, hogy a ki-
tiltást nagyon gondosan elő kell 
készíteni, figyelembe véve a te-

herautók, buszok állapotát is, a 
járulékos intézkedések szüksé-
gességét, valamint a jogszabá-
lyi környezetet. Amikor majd a 
korlátozás alá eső, szennyezőbb 
gépjárművek aránya 45 száza-
lék alá csökken, akkor lesz in-
dokolt a fővárosi szmogrendelet 
felülvizsgálata. (Ezek a korláto-
zások nem vonatkoznak a kö-
zösségi közlekedési járművekre 
és sürgősségi feladatokat ellátó 

járművekre, például a mentők-
re, tűzoltókra).

Májusban 
dönthetnek a gátról
Tarlós István beszélt az egyik 

ellenzéki portálon februárban 
megjelent, a Római-partról szó-
ló „oknyomozó” cikkről. A fő-
polgármester közölte, hogy a szö-
veg írója nem kereste meg a fő-
városi önkormányzatot, ráadásul 
állítólagos meg nem nevezett in-
formátorokra hivatkozik. A fővá-
ros vezetése levélben kereste meg 
a lap főszerkesztőjét, mert az új-
ságíró rossz színben kívánta fel-
tüntetni a többlépcsős szakmai 
konzultációban résztvevő szak-
tekintélyek tevékenységét. A fő-
polgármester nyomatékosította: ő 
semmit nem erőltet a Rómaipar-
ton, és semmit sem akar kimon-
datni a tudós társasággal. Mint 
mondta, azt várja el a grémium-
tól, hogy szakmai tanácsadó tes-
tületként olyan szakmai javaslatot 
tegyen, hogy a Fővárosi Közgyű-
lés a 4 elemből álló árvízvédelmi 
mű egyetlen, bár legnagyobb ele-
mének a sorsáról végérvényesen 
dönthessen. Hangsúlyozta: eny-
nyi vita, egyeztetés, tanulmány 
egyetlen budapesti projektről sem 
volt. A tudósok májusig dolgoz-
nak, majd a közgyűlés, a főváros 
választott köztestülete fogja meg-
hozni a döntést.

A járművek többsége
akadálymentes

A 3as metró akadálymente-
sítése kapcsán a főpolgármes-
ter emlékeztetett arra, hogy 
2015-ben a közlekedés területén 
Budapest kapta az Európai Bi-
zottság különdíját, a 2010 után az 
akadálymentesítésben elért ered-
ményekért. Az elmúlt évek jár-
műbeszerzéseinek köszönhető-
en mára a buszok 80 százaléka, a 
trolibuszok 60 százaléka és a vil-
lamosok 30 százaléka alacsony-

padlós. A buszmegállók 97, a tro-
li megállók 100 százaléka részle-
gesen vagy teljesen akadálymen-
tesített. A járművek hatékony 
szervezésével hétvégeken csak 
alacsonypadlós buszok és trolik 
közlekednek. A CAFvillamo-
sok érkezésével részben akadály-
mentes lett az 1-es és 3-as villa-
mos vonala, valamint a budai fo-
nódó villamoshálózat is. 

A 3as metró akadálymentesí-
tésével, az úgynevezett ferdekabi-
nos megoldással kapcsolatban ed-
dig 31 európai gyártó képviseletét 
keresték meg műszaki leírás és ár-
ajánlat érdekében, érdemben hat 
jelentkezett be. A megoldás meg-
valósítható a Kálvin téren, a Fe-
renciek terén és a Nyugati pálya-
udvarnál, a Klinikák állomásnál 
„erősen valószínűsíthető”, a Cor-
vinnegyed és az Arany János ut-
ca megállóknál pedig még geo-
déziai méréseket végeznek. A fő-
polgármester hangsúlyozta: cél-
szerűbb ezt a megoldást választa-
ni a nehézkesebben megoldható, 
jelentősebb kockázatnak számító 
és jóval drágább liftekkel szem-
ben. Kifejtette, hogy az ellenzék-
kel szemben a Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége nem ellenzi a ferdekabi-
nos megoldást.

Nem épülhet túl 
magas teniszcsarnok

Tarlós István elmondta: a Mar-
gitszigeten nem épül 26 méter 
magas, 9 emeletes teniszcsarnok, 
„ami fittyet hány a hatósági, köz-
tük árvízvédelmi előírásokra, ar-
ra nem engedek tulajdonosi hoz-
zájárulást adni”, ezzel pedig a 
miniszterelnök is egyetért. Hang-
súlyozta: a volt teniszstadion a 
szigeten a fővárosi önkormány-
zat tulajdonában van, csak annak 
vezetésével egyeztetve kerülhet 
bármi is arra a helyszínre.

Budapestinfó a gátról, a 3-as metróról, a dízelautókról

Megújul az Ország út
-Pünkösdfürdő utca csomópontja
Sajtóközlemény: Elkezdődött a III. kerületi Ország út-Pün-
kösdfürdő utca csomópontjának több ütemben történő átépí-
tése, amely várhatóan 2018 szeptemberéig tart. A munkála-
tok során megújul az Ország út lakótelep felőli oldalának, illet-
ve az Ország út HÉV-állomás felőli oldalának útpályája és az 
út mellett haladó járda. A felújítás alatt, a tervek szerint júni-
us közepétől kezdődően a HÉV-átjáróban a forgalom egyirá-
nyú lesz az Országút felől a Batthyány utca felé, illetve a mun-
kálatok előrehaladásával folyamatosan változik majd a közle-
kedési rend az Ország úton. A felújítással kapcsolatos forgal-
mi változásokról a későbbiekben a BKK később ad részletes 
tájékoztatást. A munkálatoknak köszönhetően a zöldfelület is 
megújul, aminek keretében több mint 130 fát ültetnek.

Főpolgármesteri Hivatal Kommunikációs Igazgatóság
Budapesti Közlekedési Központ
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- Sokan csak a saját szemüknek fog-
nak hinni. De akkor már késő lesz – 
mondja Georg Spöttle biztonságpoli-
tikai szakértő, aki nemcsak a Közép-
Keletet, de a terrorizmus, az ellene 
folytatott harc belső „műhelytitkait” 
is jól ismeri. A bevándorlásról és me-
nekültkérdésről beszélgettünk. 

Spöttle a német hadsereg-
nél, majd a Német Szövet-

ségi Nyomozó Hivatalnál el-
töltött évtizedek után dolgozott 
az ottani belügynek is. Többek 
közt a vietnámi, majd a mon-
gol maffia elleni harc volt a te-
rülete. Különböző bevetéseken 
részt vett a libanoni, az öböl- 
és a délszláv háborúkban. Az 
iszlám szakértője, így legtöbb-
ször a Közel- és a Közép-Ke-
leten dolgozott. A Bundeswehr 
kötelékében sok időt töltött Szí-
riában. 

„Bevándorlásról be-
szélünk!”

- Most már végképp megosz-
tott a magyar társadalom, hogy 
menekült vagy bevándorlás kér-
désről van-e szó. Gyűlölködé-
sig fajult a véleménynyilvánítás. 
Többen embertelen propagan-
dáról beszélnek.

- Bevándorlásról beszélünk! 
Ott vannak a tranzitzónák, me-
lyek azért jöttek létre, hogy bár-
ki, legálisan menedékjogot kér-
hessen. Meghallgatják az oda-
érkezőket, hogy például Afga-
nisztán vagy Szíria mely ré-
széről jöttek. Tavaly 360 em-
ber kérte és kapta meg a mene-
kült státuszt, mert háborús öve-
zetből érkezett Magyarországra. 
Az adatok szerint a tranzitzóna 
elhagyása után azonnal Auszt-
riába vagy Németországba vet-
ték az irányt. Nem akartak itt 
maradni. A legnagyobb mágnes 
számukra a segélyek magassá-
ga. Nem azért mennek nyugatra 
és északra, mert szeretik az ott 
élőket és a kultúrájukat.

Ha megnézzük a genfi kon-
venciót, az arról szól, hogy me-
nedéket kell adni az emberek-
nek addig, ameddig a háborús 
konfliktus véget nem ér az érin-
tettek hazájában. Bár a hírekben 
nem ezt hangsúlyozzák ki, Szí-
ria területének 90 százaléka, az 
északi részek kivételével, orosz 
és iráni segítséggel felszabadult. 
Ezeknek az embereknek nagy 

része hazatérhetne. Ennek elle-
nére a német vezetés továbbra is 
telepíti őket. Nemcsak idősza-
kos védettséget biztosítanak. Ki 
akarnak adni 380 ezer család-
egyesítési vízumot.

- De miért jó ez Németország-
nak? 

 Ahogy az előadásomban is 
elmondtam, nem jó ez senkinek. 
Csak tavaly 25,5 milliárd euró-
ba került nekik az ellátás. A hoz-
zájuk érkezőknek nincs végzett-
ségük, a többségnek nem is áll 
szándékában dolgozni. Nekem 
vannak szír barátaim. Érdekes 
módon az értelmiség nagy része 
otthon maradt, Szíria más része-
ibe költözve. 

A betelepítés mellett érvel-
nek azok, akik arra hivatkoz-
nak, hogy Európa lakossága 
fogy. Utóbbi tény. De ha feltöl-
töm az üres területeket Afriká-
ból és a KözelKeletről érkező 
bevándorlókkal, az már nem az 
az Európa lesz, ami eddig volt. 
Iszlamizáljuk, arabizáljuk. Ha 
a születési rátákat nézzük, ez 
oda fog vezetni, hogy 2030 év 
múlva Németország muzulmán 
többségűvé válik. A betelepü-
lők teljes jogú állampolgárok-
ká válnak, politikai pártokat ala-
píthatnak, vallási kérdésekben 
nyomást gyakorolhatnak és az 
egész ország sorsát meghatáro-
zó döntéseket hozhatnak. Átve-
hetik az irányítást, és kikiálthat-
ják akár az északi vagy másképp 
nevezve német kalifátust is. Ez-
zel Németország megszűnik lé-

tezni. Ugyanez a helyzet Fran-
ciaországban is. A belgák kiszá-
molták egy algoritmussal, hogy 
negyven év múlva nem lesznek 
vallonok és flamandok. 

„Jobban 
akarnak élni”

- A magyarok egy része nem 
érzi valós veszélynek azt, amit a 
kormány hangoztat. 

- Pedig indiaiaktól kezdve ne-
páliakig mindenki Európában 
látja a boldogulásának zálogát. 
Jobban akarnak élni. Nem lehet 
már tudni, hogy a tömegben kik 
a valóban háborús menekültek. 
Több százezren jönnek Marok-
kóból, Tunéziából, Indiából, Al-
gériából. Mindenki szírnek adja 
ki magát. Nincsenek dokumen-
tumok. Fiktív névvel regisztrál-
ták a többséget. Több százez-
ren pedig eltűntek a rendszer-
ből. Ezzel a döntéshozók telje-
sen feladták Európát, a kontrollt 
az országok és a határok védel-
me felett. Ilyen még nem volt 
a világtörténelemben. Egyko-
ri katonaként az a legelképesz-
tőbb számomra, ha fegyvertele-
nül így le tudták rohanni a kon-
tinenst, mi lesz, ha egy ugyan-
ilyen tömeg jön fegyverrel? 

Az a baj, hogy a hitetlenke-
dők csak a saját bőrükön fog-
ják tapasztalni azt, amiről most 
szó van. Azok az emberek, akik 
védett környezetben laknak, azt 
hiszik, hogy a világ ilyen ma-
rad. Nem éltek soha egy olyan 
országban, ahonnan én jövök. 

Nem jártak soha no-go zónák-
ban, például Belgiumban, Nagy-
Britanniában vagy Svédország-
ban. Csak csöndben utalnék rá, 
hogy Merkel asszony néhány 
hete ismerte el az imént említett 
zónák létezését. Folytatva a sort 
Svédországgal, Malmőből sor-
ra költöznek ki az őslakosok. Ők 
az igazi menekültek. A saját ha-
zájukban. A rendőrség a legtöbb 
esetben már tehetetlen.

A jóhiszemű magyar embe-
rek addig nem hiszik el, hogy 
mik a migráció hátulütői, amed-
dig a saját bőrükön nem tapasz-
talják azt. Nem rémhírekről be-
szélünk, hanem tényekről. Tö-
meges, erőszakos bűncselekmé-
nyekről. 

Ki dönt?
- Az is gyakori hivatkozá-

si alap, hogy a menekültek és a 
bevándorlók sem hozzánk akar-
nak jönni. 

- Csakhogy van egy kis prob-
léma. Ezt nem ők fogják eldön-
teni. Ha ráhagyjuk az unióra, 
és ránk erőszakolják a migrán-
sokat, akkor mi sem határoz-
hatunk a saját sorsunkról. Csak 
idén 10 ezer embert telepítené-
nek ide! Ezt nem én találtam ki! 
És akkor még nem beszéltünk a 
családegyesítésről. Adókat kel-
lene emelni, hogy a szociális el-
látórendszert valahogy fent le-
hessen tartani. Ellehetetlenülne 
például a CSOK, csökkentenék 
a gyermekétkeztetés körét, nem 
lenne ingyenes tankönyv. Eze-
ket a milliárdokat átcsoportosít-
va lehetne csak a segélyeket fi-
zetni a migránsoknak. Mondjuk 
fejenként 120130 ezer forintot, 
plusz az étkeztetést, az egész-
ségügyi ellátásukat. A lakhatá-
sukat önkormányzati lakások-
kal kéne megoldani. Az egy-
szerűbb munkákat pedig biztos, 
hogy elvennék a hazai munká-
soktól. Odáig is fajulhat a do-
log, hogy IMF-hitelt kelljen 
felvennie a migrációt támoga-
tó esetlegesen leendő kormány-
nak, hogy ezt az egész rendszert 
működtetni tudja. Mire az em-
berek észbe kapnak, már visz-
szafordíthatatlan kárt okozná-
nak az országnak. Úgyhogy 
rengeteg problémával fogunk 
szembesülni, ha nem gondolko-
dunk időben. A döntés a mi ke-
zünkben van.                   Sz. Cs.

A biztonságpolitikai szakértő véleménye

„Most még mi dönthetünk”

A „Nekünk Magyarország az első!” címmel tartott országjáró fórum 
utolsó állomásán Menczer Erzsébet, az Óbudai Cívis Klub Egyesület el-
nökének vendége Georg Spöttle, biztonságpolitikai szakértő volt márci-
us 9-én a Rozmaring Vendéglő rendezvénysátrában. A középpontban a 
bevándorlás kérdése állt

Fotó: Antal István



132018. 6. szám oktatás

A Bécsi úti campus ismét 
megtelt ismert hazai és nem-
zetközi cégek standjaival, 
képviselőivel, akik két napon 
át várták a hallgatókat szak-
mai gyakorlati helyek és sza-
bad álláshelyek kínálatával.

Az eseményt Kelemen 
Viktória alpolgár-

mester és Dr. Gáti József 
általános rektorhelyettes 
nyitotta meg. Az alpolgár-
mester kiemelte:  Aki az 
átlagosnál több talentumot 
kapott, annak többet is 
kell visszaadnia saját szű-
kebb vagy tágabb közös-
ségének. A család, a kö-
zépiskola, majd az egye-
temi oktatás által terem-
tett esélyek mind arra em-
lékeztetnek, hogy felada-

tunk van, mégpedig csa-
ládunk és a magyarok kö-
zössége megelőlegezett bi-
zalmának megszolgálása.

A fiataloknak azt kíván-
ta, ez a fajta patrióta szem-

lélet vezesse őket, amikor 
új munkahelyet választa-
nak, és ne feledjék, hogy 
a nagy multinacionális 
cégeknél olyan kiváló ta-
pasztalatokat szerezhet-

nek, melyek szerte Euró-
pában jól hasznosíthatók. 

 Az Óbudai Egyetem 
stratégiájában színes, hall-
gatóközpontú felsőoktatá-
si modell kialakítása és fej-

lesztése áll – emelte ki Dr. 
Gáti József rektorhelyettes. 
- Egy olyan egyetem, amely 
hálózatos működésű, újsze-
rű oktatási módszereket al-
kalmaz, gyakorlatorientált, 
az a gazdaság igényeit ki-
elégítő, magas szintű felső-
oktatási szakképzést, alap-
képzést, mester- és doktori 
képzést, valamint nemzet-
közi szinten megvalósuló 
kutatásfejlesztési és inno-
vációs tevékenységet foly-
tat. Megerősítette, hogy a 
gyakorlatorientált képzés 
fejlesztése eredményeként 
a következő tanév szept-
emberétől Budapesten 194, 
Székesfehérváron továb-
bi 177, összesen 371 duális 
gyakornoki hely várja az el-
sőéves hallgatókat.

Nagy érdeklődés az Óbudai Egyetem állásbörzéjén

Fotó: Antal István

 Az EPAM eKids prog-
ramban egyik szívügyünk, 
hogy a gyerekek mi-
nél korábban megtanul-
ják biztonságosan  és egy-
ben „jól” használni az in-
ternetet és a digitális esz-
közöket. A „jól” azt jelen-
ti, hogy tudatosan, hasznos 
célokra, ne csak passzív 
játékokra használják, ha-
nem aktívan ismeretszer-
zésre. Tavaly kilenc szá-
mítógépet adományoztunk 
rendhagyó módon ezúttal 
egy óvodai alapítványnak, 
amiket mostanra már napi 
szinten használnak. Az öt-
let onnan jött, hogy az óvo-
da az egyik lelkes apuka 

segítségével Scratch prog-
ramozás szakkört indított 
néhány nagycsoportos, 
már majdnem iskolaérett 
gyereknek elavult gépeken 
– mondta Vinkó Bence, az 
EPAM ügyvezető igazga-
tója, aki átadta a számító-
gépeket Kiss Anitának, az 
Óbudai Hétpettyes Óvoda 
vezetőjének.

Vinkó Bencétől azt is 
megtudtuk, hogy az ado-
mányozás apropója az 
EPAM tavaly év elején út-
jára indított kezdeménye-
zése, miszerint a cégen 
belül már nem használt, 
de felhasználói szinten 
még sok évig működő-

képes számítógépeket to-
vábbadományozzák a ki-
választott szervezeteknek.  

Kiss Anita óvodaveze-
tőt az átadó után arról 
kérdeztük, mit jelent szá-
mukra ez az adomány?

- Nagyon hasznos ez az 
ajándék, mert az óvodape-
dagógusok számos terüle-
ten alkalmazni tudják já-
tékosan a számítógépeket 
az önálló ismeretek fel-
fedezése eszközeként. A 
másik, hogy az óvodai és 
az iskolai életbe különbö-
ző környezetből jönnek 
a gyerekek, vannak szü-
lők, akik nem engedhetik 
meg azt, hogy otthon biz-

tosítsák a gyermekeik szá-
mára a hozzáférést ezek-
hez a digitális eszközök-
höz. Ezek a gyerekek hát-
rányba kerülnek a társaik-
kal szemben. Az, hogy itt 
az óvodában mind a kilenc 
csoportba került számító-
gép, minden gyermeknek 
egyenlő esélyt biztosít a 
használatra. 

- Hogyan tudják beépí-
teni az óvodások minden-
napi életébe a számító-
gép használatát?

 A mai gyerekeknek 
több oldalról kell ingert ad-
ni, mert a felfokozott élet 
következményeként ők 
már máshogy gondolkod-
nak, mint a korábbi generá-
ciók. Ehhez alkalmazkod-
va áttértünk arra az ismeret-
közvetítésre, hogy témák-
ban, projektekben ismertet-
jük meg a gyerekekkel a vi-
lágot, környezetüket. Min-
dig van egy aktuális téma, 
amit közösen dolgozunk 
fel, minél több oldalról. Él-
ményt biztosítunk, az adott 
témához kapcsolódó verse-
ket, dalokat, képeket gyűj-
tünk össze, tehát minél 
több tapasztalatot, ingert 
próbálunk átadni a gyere-
keknek. Itt van szerepe a 
számítógépeknek, hiszen 
az egyes témákhoz az in-
ternet segítségével sokkal 
közelebb tudjuk hozni a vi-

lágot, annak sokszínűségét 
a gyerekekhez.   

- Mennyiben támogatja 
ez a lehetőség a pedagó-
gus-életpályamodellt, il-
letve az óvoda működését?

- Mindenképpen hozzá-
segítik ezek az eszközök 
óvodapedagógusainkat a 
pedagógus-életpályamo-
dellben való előrelépésben. 
Ha egy pedagógust jönnek 
minősíteni, akkor vizsgál-
ják a számítógépes ismere-
teit is. Most már talán csak 
egy vagy két kollégánknak 
nincs otthon számítógépe, 
de itt az óvodában már ne-
kik is van hozzáférésük az 
eszközökhöz.

Az óvoda mindennapi 
működéséhez pedig szin-
tén hozzájárulnak az ado-
mányok. A beszámolók 
írása, a tervezés, a cso-
portnaplók dokumentálá-
sa számítógépen készül-
nek. Az óvodapedagógu-
sok az óvodában el tudják 
készíteni az adminisztrá-
ciós munkákat. 

- Hogyan fogadták a 
szülők ezt a lehetőséget? 
Nem voltak fenntartásaik?

 A szülők nagyon jól fo-
gadták, nem kaptunk ne-
gatív visszajelzést. Fon-
tos volt, hogy óvónőink 
hogyan kommunikálták 
ezt a szülők felé. Célunk, 
hogy itt minden a gyere-
kek egyéni képességfejlő-
dését szolgálja. 

Kilenc számítógép a Hétpettyes Óvodának
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Felújítási munkálatok miatt 
június 30-ig kettő helyett 
egy futópálya áll a repülőgé-
pek rendelkezésére, így 
Óbuda észak keleti rész-
ében megnövekedett légi-
forgalomra lehet számítani 
ebben az időszakban.

A Budapest Liszt Fe-
renc Nemzetközi 

Repülőtér 1es számú fu-
tópályájának tavaly meg-
kezdett felújítását idén 
folytatja a Budapest Air-
port, hogy a biztonságos 
légiközlekedést hosszú-
távon garantálni tudják 
az utasok számára.

A pályazárás során a 
futópálya egyes fény-
technikai rendszereinek 
korszerűsítését is megva-
lósítják. A szakemberek 
160 lámpatestet és kö-
zel 90 fénytechnikai ak-
nát cserélnek ki és építe-
nek át a legújabb európai 
szabványok szerint. A fu-
tópálya lámpasorát ellátó 

elsődleges áramkör kábe-
leit is kicserélik, ami nem 
kevesebb, mint 300 kilo-
méternyi vezetéket jelent.

Az 1es számú futópá-
lya zárása 2018. márci-
us 12én kezdődött és vár-
hatóan 2018. június 30-ig 

tart. A felújítási munkála-
tok időtartama alatt a teljes 
légiforgalmat a 2es szá-
mú futópálya szolgálja ki.

Az időszakos forgalmi 
rend megváltozása átme-
netileg a szokásostól el-
térő hatást gyakorolhat a 
repülőtér működése kap-
csán érintett települése-
ken élő közösségek min-
dennapjaira. A felújítá-
si munkálatok alatt a III. 
kerület vonatkozásában 
kizárólag abban az eset-
ben lehet érzékelni válto-
zást az eddig megszokot-
takhoz képest, amikor az 
aktuális szél iránya dél-
keleties, mert ekkor az 
érkező járatok Budapest 
irányából közelítik meg a 
repülőteret. A normál kö-

rülmények között az 1-es 
futópályára érkező gépek 
ebben az esetben a 2-es 
futópályát tudják hasz-
nálni, amelyeknek a föl-
det érés előtt már kilo-
méterekkel a pálya ten-
gelyében folyamatosan 
süllyedve kell repülni-
ük. A mellékelt térképen 
bejelöltük a 2-es futó-
pálya tengelyét, amely 
kb. 1600 méterrel távo-
labb helyezkedik el az 1-
es futópálya tengelyétől, 
így átmenetileg más óbu-
dai területek felett fog je-
lentkezni a légiforgalom. 
A felújítási munkálatok 
végeztével azonnal visz-
szaáll az eddig megszo-
kott két futópályás mű-
ködési rend.

Lakossági megkeresés esetén a Budapest Airport 
az alábbi elérhetőségeken fogadja a felmerülő kér-
déseket, bejelentéseket:
• zöldszám: 06-80-203-820
• e-mail: kornyezetvedelem@bud.hu
• honlap: www.bud.hu/kornyezetvedelmi_bejelentes

Óbuda felett átmenetileg északkeletre terelődik a légiforgalom

Mint arról előző számunk-
ban hírt adtunk, 50 éve, 
1968. január 1-jén alakult 
meg a BKV. Azóta a fővárosi 
közlekedés rendkívül ese-
ménydús fél évszázadot 
tudhat maga mögött, amely-
nek tárgyi emlékeiből nyílt 
kiállítás a BKV Deák téri 
Földalatti Vasúti Múzeumá-
ban. A társaság fél évszáza-
dos jubileumára rendez-
vénysorozattal emlékeznek. 
Az egész éven át tartó prog-
ramok fővédnöke Tarlós Ist-
ván főpolgármester.

A BKV több, korábban 
önállóan működő 

közlekedési vállalat a Fő-
városi Villamosvasút, a 
Fővárosi Autóbuszüzem, 
a Budapesti Helyi Érdekű 
Vasút és a Fővárosi Hajó-
zási Vállalat összevoná-
sával született meg, ame-
lyekhez 1973-ban új ága-
zatként a metró is csatla-
kozott. Az 50 évvel ez-
előtti Budapestet még a 

Ganz villamosok, a 620-
as és 180as ősrégi Ika-
rusok és a szovjet gyárt-
mányú trolibuszok jelle-
mezték.

A főváros fejlődésével 
párhuzamosan aztán vál-
tozott, modernizálódott a 
közösségi közlekedés is. 
Nem csak új viszonyla-
tok létesültek, korábban 
nem létező közlekedési 
csomópontok alakultak 
ki, de az évek múlásával 

a járműpark is kicserélő-
dött, sőt bővült az igény-
be vehető közlekedési 
eszközök köre is.

A BKV szervezete ké-
sőbb, az 1970es évek-
ben a zugligeti libegő-
vel, majd az 1986-ban új-
raindított Budavári Sikló-
val is gyarapodott. Egé-
szen 2016ig a HÉV is 
a társaság keretei között 
működött.

Az idők során a BKV 
nevében és struktúrájá-
ban is több változás kö-
vetkezett be: 1991-ben a 
BKV a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonába ke-
rült, 1996-ban részvény-

társasággá, 2006-ban pe-
dig zártkörű részvénytár-
sasággá alakult, 2012től 
pedig üzemeltetői válla-
latként működik. 

A kiállítás ennek a fél 
évszázadnak a történe-
tét mutatja be. Olyan, ma 
már kuriózumnak számí-
tó tárgyi emlékek segítsé-
gével csodálkozhatunk rá 
a közelmúltra, mint régi 
BKVs egyenruhák és kar-
szalagok, eredeti jármű-
tartozékok (kapaszkodók, 

lámpák), amelyek felidé-
zik a harminc-negyven 
évvel ezelőtti hangulato-
kat, a nosztalgia homályá-
ba vesző menetrendi táb-
lák és járműtáblák, BKV
s plakettek, érmék, jelvé-
nyek, zászlók, valamiko-
ri utas-tájékoztató anya-
gok, hajdani jegyek, bérle-
tek, jegylyukasztók, a kor 
emblematikus járművei-
nek modelljei, a retró kor-
szakot felidéző egyéb fo-
tók és dokumentumok. 

Kiállítás az 50 éves BKV tárgyi emlékeiből

* A Deák téri metróaluljáróban található BKV mú-
zeum hétfő kivételével 10-től 17 óráig tart nyitva, 
az 50 éves a BKV című kiállítás december 31-ig lá-
togatható. Jegyárak: felnőtt 350, diák és nyugdíjas 
280, fotó- és videójegy 500 forint.

Fotók: Zumpf András













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

Óbudai sziréna
Kerékpáros halála
A Szentendrei út 95. 
szám előtt – eddig tisz-
tázatlan körülmények 
között – ütött el egy sze-
mélygépkocsi egy ke-
rékpárost március 10-én 
kora délután. A biciklis 
olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy a hely-
színen életét vesztette. 
A rendőrség vizsgálja a 
baleset körülményeit.

Lakás égett
Eddig ismeretlen okok-
ból kigyulladt egy lakás 
a Lőpormalom utca 3. 
szám alatt, az első eme-
leten március 12-én. Az 
ingatlanban senki nem 
tartózkodott, így kitelepí-
tésre nem volt szükség. 
A helyszínt a III. kerületi 
Rendőrkapitányság va-
lamint a közterület-fel-
ügyelet biztosította, más 
rendőrjárőrökkel együtt. 
A tüzet megfékezték.

Bombának látszó 
tárgyat találtak

Csillaghegyen, a Szen-
tendrei úti MOL kútnál 
bombának látszó tárgyat 
találtak az egyik tápel-
osztó oszlop talapzatá-
nak kiásásakor márci-
us 12-én. A környéket a 
biztonság kedvéért egy 
időre lezárták, amíg a 
tűzszerészek dolgoztak. 
Szerencsére nem rob-
banószerkezet volt, amit 
kiszedtek a földből. 

Tagokat toboroz 
a polgárőrség 

Cselekvőképes, bün-
tetlen előéletű, Óbuda-
Békásmegyer közrend-
jéért és közbiztonsá-
gáért térítés nélkül ten-
ni akaró felnőtt  lako-
sok jelentkezését vár-
ja tagjai sorába a Buda-
pest III. kerületi Polgár-
őr Egyesület. Bővebb 
felvilágosítás a polgar-
or.obuda@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 
06(30)621-6088-as te-
lefonszámon.

A MÁV és a MÁV
HÉV pályahálóza-

tának közúti-vasúti szint-
beli kereszteződéseiben 
tavaly 99 ütközés és gá-
zolás történt, ebből 16 a 
HÉV átjáróiban. A bal-
esetek kivétel nélkül a 
közúton közlekedők gon-
datlanságából, figyel-
metlenségéből következ-
tek be, vasúti berendezés 
meghibásodásából eredő 
baleset hét éve nem tör-
tént.

Január közepén az in-
ternetes videó- és hírpor-
tálokon terjedt egy felvé-
tel, amelyen egy sötétszí-
nű kombi a várakozó ko-
csisor megelőzése után, a 
lezárt félsorompók között 
szlalomozva száguldott 
keresztül a pomázi átjárón 
– nem sokkal a HÉVsze-
relvény elhaladását köve-
tően. A felvétel megdöb-
bentő és tanulságos volt; 
akár oktatófilm is lehet-
ne, az autó sofőrje ugyan-
is egyszerre több szabály-
sértést is elkövetett. Egy-
részt tilos az előzés a vas-
úti átjáróknál és közvet-

lenül előttük! Másrészt 
azt is egyértelműen elő-
írja a KRESZ, ha a fény-
sorompó piros jelzést mu-
tat, az útátjárón nem sza-
bad áthaladni. Csak akkor 
lehet elindulni a síneken 
keresztül, ha a sorompók 
már teljesen felnyíltak és 
fehéren villog a lámpa.

A vasúti útátjárókon tör-
ténő áthaladásra a KRESZ 
előírásai érvényesek, azaz 
a szintbeli keresztezése-
ket fokozott óvatossággal, 

körültekintően kell meg-
közelíteni. A gépjármű-
vezetőknek minden eset-
ben meg kell győződniük 
arról, hogy nem tart vas-
úti jármű a sorompó felé, 
illetve biztosított a folya-
matos áthaladás. Továb-
bá az átjáró előtt meg kell 
állni, ha bármely irányból 
vasúti jármű közeledik.

A balesetek majdnem 
mindegyikét az okozta, 
hogy a közlekedők túlbe-

csülték saját képességeiket, 
megpróbáltak átérni még a 
vonat előtt, esetleg egy pil-
lanatra kihagyott a figyel-
mük. Az okok között szere-
pel a gyorshajtás, az agresz-
szív vezetési stílus, a vasúti 
fényjelző tilos jelzésének 
figyelmen kívül hagyása, a 
vezetés közbeni telefonálás 
is. Gyakran tapasztalható, 
hogy a gépjárművezetők 
nem néznek körül az átjá-
róba történő behajtás előtt.

Sokszor vezetnek figyelmetlenül vagy agresszíven az autósok

Vasúti átjárók veszélyei
Tavaly a MÁV és a HÉV vasúti átjáróiban csaknem száz ütkö-
zés és gázolás történt. Ez egész évre vetítve több mint 
2016-ban, a mostani télen viszont jelentősen csökkent a bal-
esetek száma az előző téli időszakhoz képest. A megelőzés 
érdekében fontos, hogy a járművezetők, a kerékpárosok és a 
gyalogosok – az előírásokat betartva – körültekintően, figyel-
mesen közlekedjenek, és minden esetben győződjenek meg 
a biztonságos áthaladás feltételeiről a kereszteződéseknél. 
Ez azért is fontos, mert a felújított vonalakon nagyobb sebes-
séggel, de csendesebben haladnak a modern vonatok.

Az óbudai rendőrök 
igazoltattak egy pi-

ros autóban ülő 44 éves 
ukrán és egy 28 éves uk-
rán-magyar állampolgár-
ságú férfit március 6án. 
A járőrök a kocsiban és 
az utasok ruhájában bűn-
cselekmény elkövetésé-
re utaló, autólopáshoz 
használható eszközöket 

találtak, ezért a két fér-
fit előállították a rendőr-
kapitányságon. A rend-
őrök lefoglaltak – egye-
bek mellett – egy olyan 
kulcscsomót, amelyen a 
kulcsok egy XII. kerületi 
és egy II. kerületi bérelt 
garázs ajtaját nyitották. 

A nyomozók a garázsok-
ban megtaláltak egy ja-
nuár 18-án ellopott terep-
járót, és egy másik, szin-
tén Budapesten ellopott 
nagy értékű luxusautót. 
A járműveket lefoglal-
ták, több, autólopáshoz 
használható eszközzel, 

jelblokkolóval, illetve to-
vábbi, lopásból szárma-
zó tárggyal együtt. Az 
egyik férfinál tartott ház-
kutatáskor a rendőrök to-
vábbi autólopáshoz hasz-
nálható eszközöket és 
egy állítható frekvenciá-
jú távirányítót találtak.

Óbudán fogták el az autótolvajokat

Ellenőrzések
A korábbi évekhez hasonlóan idén is tartanak el-
lenőrzéseket a MÁV és a MÁV-HÉV vasútbiztonsá-
gi szakemberei. Az útátjárós balesetek megelőzése 
nemcsak vasúti és közúti, hanem társadalmi és gaz-
dasági érdek is, mert a személyes tragédiák mellett 
a baleseteknek egyéb jelentős következményei van-
nak. Felborul a menetrend, így több ezer utas napi 
programja, a hatósági helyszínelés alatt vonatok so-
kasága késik vagy marad el, a vasúton szállító vál-
lalkozások pedig gazdasági károkat szenvedhetnek.

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázato t hirdet „Fo-
gadj örökbe egy zöldterületet!” címmel.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – a kerület Környezetvé-
delmi Alapjának terhére – zöldfelület örökbefogadására lehe-
tőséget adó pályázatot hirdet a kerületben működő civil szer-
vezetek részére. Támogatható tevékenységek: a pályázat út-
ján elnyert pénzösszeg kizárólag a civil szervezet működési 
területén, közterületen fekvő zöldfelületek rendbetételére, ki-
alakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, nö-
vénygondozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt eset-
ben talajcserére), parképítési feladatok elvégzésére, valamint 
a rendbetett terület folyamatos gondozására, takarítására for-

dítható. Az elnyerhető támogatás maximális összege 200.000 
forint.
A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az 
elvégzendő munka értéke is. 
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthető a www.obuda.
hu internetes oldalon, vagy beszerezhető a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illet-
ve a civil referensnél (1033 Budapest, Fő tér 4.). 
A pályázatról további információt nyújt: Csikósné Mányi Júlia ci-
vil referens a 437-8645-ös telefonszámon, vagy a csikosnemj@
obuda.hu e-mail címen. A beadás határideje: 2018. március 29. 
(csütörtök) 12 óra.

A vaddisznó, az őz, a nyest, 
borz, aranysakál vagy a ró-
ka egyre aktívabb jelenléte 
észlelhető nemcsak az er-
dőterülettel közvetlen ha-
táros utcákban, telkeken, 
hanem a települések bel-
ső régióiban is. Óbuda-
Békásmegyer közigazga-
tási területén is egyre na-
gyobb számban fordul elő, 
hogy a lakosok vaddisznó-
családokkal, kisebb kondá-
val, malacait vezető anya-
állattal találkoznak. Ezek az állatok mére-
teiknél és habitusuknál fogva félelmet, akár 
sérülést is okozhatnak a velük kontaktus-
ba kerülőkkel.
A kerület egyediségénél fogva szakmai 
szempontok alapján két vadásztársaság 
szakembereivel dolgozhat együtt az ön-
kormányzat a lakott területre törő vadak 
jelenlétével járó problémák kezelése ér-
dekében.
A kerület esztergomi vasútvonaltól észak-
ra eső részein a Pilisvölgye Vadásztár-
saság, a kerület déli részén a Pilisi Park-
erdő Zrt. az illetékes, szakembereik a 
túlszaporodott állomány visszaszorítá-
sán dolgoznak. A természetes szelekción 
túl kilövéssel szabályozzák az állománymé-
retet, etetőket-itatókat alakítanak ki az álla-
tok részére az erdő mélyebb pontjain, vala-
mint folyamatosan üzemeltetik a letelepített 

vadbefogókat. Amennyiben szükséges, ál-
lategészségügyi, közegészségügyi, közbiz-
tonsági, közrendvédelmi okokból a szakem-
berek kilövéssel távolítják el a problémás 
egyedeket. Ezen tevékenység végzésé-
hez mindkét vadásztársaság tagjai rendel-
keznek a megfelelő szakértelemmel, fegy-
vertartási engedéllyel, vadászvizsgával és 
rendőrség által kiadott engedélyekkel.
Jelenleg a vadállomány által sűrűn láto-
gatott, vadbetörés szempontjából frek-
ventált területnek minősül: Óbor utca és 
környéke; Óbor köz; Tamás utca; Gyöngy-
virág utca; Rókahegyi út; Ürömi út; Hétha-
lom utca; Csúcshegy; Táborhegy; Testvér-
hegy; Remetehegy; Mátyáshegy területe. 
Ezeken a területeken rendszeresen csök-
kentik a vadak számát.
A vörös róka (Vulpes vulpes) ivarzása 
(szaknyelven koslatás) jelenleg is észlelhe-

tő a kerületben. Ezen időszak alatt az ál-
lat ibolyának nevezett mirigye nagyon erős 
szagot áraszt. Ilyenkor a rókák óvatlanab-
bak, kevésbé tartanak embertől vagy gép-
járműtől, gyakrabban váltanak át magántu-
lajdonú ingatlanok területén. 
A vaddisznók (Sus scrofa) családokban 
élnek, nevelik utódaikat. Az előző évben 
vemhesült állatok lassan életet adnak utó-
daiknak, vagy már malacot nevelnek. A 
legtöbb kismalac február és május között 
születik, de a párzási és az ellési időszak 
is egyre inkább kitolódik. Az anyaállat ve-
hemensen védi utódait, akár az élete árán 
is óvja őket. Amennyiben ilyen állat jelenlé-
tét észleljük, semmi esetre se közelítsük 
meg az anyát, és ne zavarjuk meg utódai 
gondozásában! Ilyenkor ellenünk fordulhat 
akár az egész család, mert természetes 
ösztöneit követve óvják az utódaikat. 
Fontos, hogy azokon a területeken, ahol tu-
domásunk van vaddisznócsalád jelenlété-
ről, vagy észlelhetőek az állatok közleke-
dőútjai (vadváltók), házi kedvencünket min-
denképp tartsuk pórázon. Ez fokozottab-
ban igaz erdősült vagy erdőhatáros terüle-
teken, ahol a malacait/ családját védő vad-
disznó nagy eséllyel el fogja pusztítani a fe-
lelőtlen, pórázhasználatot mellőző gazda 
által szabadon engedett, a kondát megza-
varó kutyát.
Kérjük, hogy ne etessék a kóbor állatokat 
sem, hiszen a kihelyezett élelem mind a ró-
kákat, mind a vaddisznókat a lakott terület 
belső övezetei felé csábítja! 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Vadak lakott területen

Óbuda egyetlen védett fája 
a Kenyeres utca 34. szám 
alatti Bisztró udvarán zöl-
dell.

A több mint 22 éve 
védetté nyilvánított 

zöld juhar több szem-
pontból is figyelemre-
méltó. Ez a juharfa nem 
őshonos hazánkban, sőt 
életképessége, szívóssá-
ga miatt „özönfajnak” 

minősül. Szokatlan a fa 
habitusa, megjelenése, 
nem a megszokott, több 
vízszintes ágörve, és sok 
függőleges ága van, egy 
kicsit „keszekusza” en-
nek megfelelően érde-
mes megcsodálni.

Néhány adat: kora 40-
50 év lehet, mellmagas-
sági átmérője 67 centi-
méter, magassága mint-
egy 10 méter.

Óbuda természeti értékei
Védett zöld juhar

Fotó: Zumpf András

Pályázat zöldterület örökbefogadására
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Gyermekek római kori temet-
kezési helyére bukkantak Óbu-
dán, a Zápor utcában folytatott 
megelőző feltáráson a BTM 
Aquincumi Múzeum szakem-
berei. A feltárási eredmények 
rendkívüliek, hiszen az eddigi 
ismeretek szerint a katonavá-
ros házai álltak itt ezernyolc-
száz évvel ezelőtt, mégis ti-
zenegy szarkofágba temetett 
és elhamvasztott gyerek ma-
radványait találták a régészek 
a helyszínen.

A kivitelezőket törvény 
kötelezi arra, hogy az épít-
kezések idején úgyneve-
zett megelőző feltárásokat 
tegyenek lehetővé a régé-
szek számára, különösen az olyan helyszí-
neken, mint például a Zápor utca 11. szám 
alatti telek, ahol a környékbeli építkezési és 
ásatási tapasztalatok alapján lehetett számí-
tani arra, hogy onnan ókori leletek kerülnek 
elő. A Zápor utca és környékén voltak erre 
utaló jelek, hiszen ez a terület az egykori ró-
mai kori katonaváros egy részéhez tartozik.

Feldúlt sírok
Dr. Vámos Péter régésztől, az Aquincu-

mi Múzeum főmuzeológusától, a Zápor ut-
cai ásatás vezetőjétől megtudtuk, hogy ezen 
a helyszínen az ásatást már elmúlt nyáron 
elkezdték, ám az építkezés kivitelezésének 
bizonyos akadályai miatt azt nem tudták 
őszig elvégezni, ezért került sor a téli mun-
kavégzésre. Ráadásul az ásatás legintenzí-
vebb időszaka február végére maradt, ami-
kor a tél leghidegebb napjaival, az emléke-
zetes mínusz 10 fokos hőmérséklettel kel-
lett számolniuk. Ez döntően megnehezítette 
a munkát, de mindezért kárpótolták az ása-
tás résztvevőit a talált leletek. 

Az ásatás vezetője elmondta, hogy a Zá-
por utcai saroktelken folytatott megelőző fel-
tárás során eredetileg épületmaradványokra 

számítottak. Két ütemben kutattak a terüle-
ten, s e második ütem volt az, amelynek utol-
só napjaiban fogvacogtató hidegben, roppant 
mostoha körülmények között kellet dolgoz-
niuk. A telekből mintegy 360 négyzetméteres 
részt tártak fel a kellő mélységben, s a terület 
nyugati részén valóban római kori falmarad-
ványokat találtak. Ezek mellett azonban több, 
részben szarkofágos, részben kőlapokkal ha-
tárolt gyermektemetkezésre bukkantak. A te-
metkezések egy részét az idők során valami-
kor feldúlták. Volt, ahol csak szórványcson-
tokat találtak, s így összesen kilenc csontvá-
zas és két hamvasztásos temetkezést sikerült 
azonosítani. A sírok tájolása azonos volt, ki-
véve egy alsóbb rétegben lévő, korábbi te-
metkezést, ahol egy felnőttet, vagy nagyobb 
kamaszt temethettek el.

Akit nem bolygattak
A gyermektemető felbukkanása meglepe-

téssel szolgált a régészeknek, hiszen a har-
madik században – feltehetően ekkoriak a 
sírok – ezen a helyen a katonaváros lakó-
házai állhattak, a hozzájuk tartozó teme-
tő mintegy kétszáz méterrel nyugatabbra, a 
domboldal lankáinál húzódott. Városon be-

lüli, ilyen jellegű temet-
kezésekre eddig még nem 
volt példa Aquincumban. 
Feltehetően a környéken 
élt család, vagy családok 
temethették ide elhunyt 
gyermekeiket.

A régészek több szarkofá-
got is találtak, amelyek álla-
pota különböző, de van kö-
zöttük egy olyan is, amelyet 
nem bolygattak idegen ke-
zek. Ha az itt eltemetettek 
személyes sorsát nem is is-
merhetjük meg, a bolygatat-
lanul talált szarkofág egyik 
oldalára egy díszes keretben 
a benne nyugvó gyermekre 
vonatkozó szöveget véstek, 
amely az eltemetett gyer-

mek nevét, korát és apja nevét tartalmazza.

Feldolgozzák a leletanyagot
Noha a sírok többségét kifosztották, így 

is figyelemreméltó leletanyag bukkant elő, 
mint például kerámia- és üvegedények, szé-
pítkezéshez használt úgynevezett festékdör-
zsölő plakettek, érmek, valamint egy szinte 
teljesen ép, jó állapotban megmaradt bronz-
korsó. A leletek feldolgozását már elkezdték 
a szakemberek az Aquincumi Múzeumban. 
A tervek szerint a restaurálás és természet-
tudományos vizsgálatok elvégzését követő-
en kamarakiállításon mutatják be a különle-
ges sírmellékleteket a látogatóközönségnek. 

A leletek behatóbb vizsgálatát követő-
en lehet csak választ adni többek között ar-
ra a kérdésre is, hogy pontosan melyik szá-
zadban éltek és haltak meg a most megta-
lált gyermekek, illetve például arra, is, hogy 
volt-e közöttük esetleg rokoni kapcsolat. 
Az ásatáson talált leletek, mint más hason-
ló esetekben is, hozzájárulnak a katonavá-
ros történetéről szerzett eddigi ismereteink-
hez – tudtuk meg dr. Vámos Pétertől, a Zá-
por utcai ásatás vezetőjétől.

Bodzay Zoltán

Gyermekszarkofágok a Zápor utcában

Az állandó kiállítás - amely március 12-től látogat-
ható - a fővárosi nyomdászat XIX-XX. századi tör-
ténetét mutatja be. Többek között olyan egyedül-
álló darabokkal, mint a budai Szentháromság-
szobrot ábrázoló réz-nyomólap, az Egyetemi 
Nyomda betűkészlete vagy a Landerer és Hecken-
ast Nyomdából származó Columbia-nyomdagép, 
amelyen a 12 pontot és Nemzeti dalt nyomtatták. 

A nyomdaipar ebben az időszakban ko-
moly átalakuláson ment át az első mű-

helyek megjelenésétől a nagy nyomdaipari 
vállalatok létrejöttéig. A magyarországi ti-
pográfia múltja látványos technikatörténeti 
emlékeket vonultat fel a Gutenbergpréstől 
egészen a Linotypeszedőgépig. A nyomdá-
szat azonban nem pusztán technikatörténe-

ti szempontból különleges, a nyomtatás ösz-
szetett folyamatai ugyanis speciális szaktu-
dást igényeltek, ezáltal a nyomdász szakma 
társadalomtörténeti szempontból is rendkí-
vül izgalmas csoportot alkotott. 

A XIX. század első felében a pestbu-
dai nyomdák tulajdonosai és szakmunká-
sai nagyrészt német nyelvterületről származ-
tak, közvetítésükkel pedig újfajta gondolko-
dásmód honosodott meg Magyarországon. A 
szakma elsajátítása érdekében német nyelv-
területre vándorló magyar munkások ugyan-
akkor biztosították a folyamatos információ-
cserét, ami elősegítette a nyomdászok társa-
dalmi és politikai szerveződését. Műveltsé-
gük, az írott kultúra átlagon felüli ismerete 
különleges társadalmi pozíciót biztosított a 
nyomdaipari dolgozóknak a munkásságon 
belül. (Cím: Kiscelli utca 108.)                km

A Kiscelli Nyomda

Fotó: Antal István

Fotó: Zumpf András
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Magyar tájak
A fenti címmel, nyílt kiállítás a neves óbudai festőmű-
vész, Krupa József alkotásaiból a Táborhegyi Népház-
ban március 23-án. Az elismert művész érdeklődését 
a tájábrázolás köti le. A XVII.-XVIII. század festőinek 
szemléletét és technikáját tanulmányozva olyan képeket 
fest, melyek visszavezetik a nézőt évszázados tájélmé-
nyek felelevenítéséhez. A 89 éves művész ma is aktívan 
dolgozik. A mostani kiállítás a régebbi és újabb műveiből 
tár a nézők elé válogatást. (A tárlat április 18-ig tekint-
hető meg, nyitvatartási időben. Cím: Toronya utca 33.)

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

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

Fotókiállítás a Platánban
A 2018-ban 75 éve született Kossuth- és József At-
tila-díjas költő, műfordító, újságíróra, Petri Györgyre 
emlékező kiállítás nyílik Petri 75 címmel Szilágyi Len-
ke fotóművész alkotásaiból a Platán Könyvtárban 
április 5-én 18 órai kezdettel. A kiállítást megnyitja 
Keresztury Tibor József Attila-díjas író, irodalomtör-
ténész, a Művészetek Palotája irodalmi szerkesztő-
je. A fotótárlat megtekinthető április 30-ig a könyv-
tár nyitvatartási idejében. A program ingyenes. (Cím: 
Arató Emil tér 1., – bejárat a Kadosa utca felől)

Lásd a természet ízeit!

Halmos Monika food stylist és Vass András fotográfus 
alkotásaiból nyílt gasztrofotó-kiállítás március 8-án a 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. 
Legtöbbször az egészen pici dolgok teszik nagyszerű-
vé a világot: mint ahogyan az aprócska ibolyavirágok 
a mindennapok konyháját emelhetik a legmagasabb 
gasztronómiai élmények csúcsára. Egészen pici dol-
gok, amelyeket olykor észre sem veszünk, elmegyünk 
mellettük, míg egy értő szem észreveszi, fölemeli, és 
magasztosan tárja elénk kertünk és a mező ehető nö-
vényeit. Saját kertből származik a zöldség, a levél, a 
vadnövények, az ehető virágok, amelyeknek Halmos 
Mónika az egyetlen hazai szakértője. Vass András a 
kamera mögött áll, ő festi meg fényekkel a kompozíci-
ókat, az ő perspektívájából láthatjuk mindazt, amit sze-
retnének a világ elé tárni. A fotótárlat április 29-éig te-
kinthető meg a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumban. (Cím: Korona tér 1.)

A hagyományokhoz híven 
idén is megrendezi jóté-
konysági koncertjét a Gyó-
gyító Jószándék Alapítvány 
az izombeteg gyermekek ja-
vára április 7-én 19 órától az 
Óbudai Társaskörben.

Program
A vendégeket Gáspár 

András színművész kö-
szönti, majd az „Ifjú Mű-
vészpalánták” című so-
rozatban Téglás Marcell 
trombitán eljátssza H. L. 
Clarke: The Musketeer 
polkáját. (Tanára: Barnás 
András. Zongorán közre-
működik: Majtényi Esz-
ter.) * Jassó Margit zon-
gorán (tanára: Alföldi-Bo-
rus Csilla); Druzsin Bar-
nabás fuvolán (tanára: 
Götzné Vass Mária); Nagy 
Dávid hegedűn (tanára: 
Kovács Orsolya) és Hagi-
wara Isumi csellón játszik 

(tanára: Sabján Anikó). * 
Borka Ráchel csellón el-
játssza Johann Sebastian 
Bach: G-dúr szóló, csel-
lóra írt szvitjéből az Al-
lemande, Sarabande és a 
Gigue tételeket. (Tanára: 
Mező László.) * Budai Li-
li tanárnőjével, Bajánné 
Babics Nórával két rész-
letet játszik fuvolán Mo-
zart Varázsfuvola című 
operájából. * Az Örökifjú 
Zenebarátok Kórusa Ma-
gyaróvári Viktor (Kaya-
mar) műveit adja elő. Ve-
zényel a szerző. * A Rap-
Stars formáció: Abramov 
Dani és Horváth Roli sa-
ját szerzeményeiket ének-
lik. * Az est fő attrakció-
jaként a Budapest Rag-
time Band ajándék-kon-
certjét láthatja-hallhatja a 
közönség.

A résztvevők a kelle-
mes szórakozás mellett 

olyan gyermekeknek se-
gítenek, akiket a sors nem 
ajándékozott meg a köny-
nyed mozgás szabadságá-
val. Az alapítvány munka-
társai az izombeteg gyer-
mekek hétköznapjait te-
szik könnyebbé és a nyá-
ri táborozásukat támogat-
ják a rendezvény bevéte-
lével. A szünetben harap-
nivalóval és üdítőitallal 
várják a vendégeket. (Be-
lépők kaphatók az Óbu-
dai Társaskörben. Továb-
bi információ: +3620
9834154, www.duchen-
ne.hu. A Gyógyító Jószán-
dék Alapítvány bankszám-
laszáma: MKB 10300002-
20162043-00003285. Tá-
mogatást a helyszínen is 
elfogadnak. Kérik, aki te-
heti, személyi jövedelem-
adójának 1 százalékával is 
segítse a szervezetet! Adó-
szám: 18109726–1–41.)

Jótékonysági koncert 
az izombeteg gyermekekért

A Térszínház ebben az évben is műsorára 
tűzi Bornemisza Péter: Magyar Elektra című 
tragédiáját, Bucz Hunor rendezésében.

Az előadások időpontjai
1. A Színházi Világnapon: március 

27-én 19 órakor a Térszínházban.
2. Április 12-én 19 órakor a Térszín-

házban.
A jegyár: 1800 forint, csoportos szer-

vezés esetén a kísérő tanárok tisztelet-
jegyet kapnak. Jegyrendelés: a Tér-
színház honlapján, online: www.ter-
szinhaz.hu; a Térszínház e-mail címén, 

levélben: terszinhaz@gmail.com; Sza-
mosvári Gyöngyvér mobilján: +36-30-
391-9765.

3. Április 14-én 19.30 órakor a MI-
TEM Fesztivál ideje alatt, a Nemzeti 
Színházban, a Kaszás Attila teremben.

A jegyár: 2600 forint, jegyet rendelni 
a Nemzeti Színház honlapján az aláb-
bi linken lehet: https://nemzetiszinhaz.
hu/eloadas/magyar-elektra-1, valamint 
a Nemzeti Színház pénztárában szemé-
lyesen: a színház épületében, Bp., IX. 
ker., Bajor Gizi park 1. és a Jegyirodá-
ban Bp., VI. ker. Andrássy út 28.

Magyar Elektra

Fotó: Antal István
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Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp., Mozaik ut-
ca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. 
kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában 
álló ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére

Telekingatlanok értékesítése:

• BékásmegyerÓfalu városrészben önkormányzati tulajdonú in-
gatlan ELADÓ!
Az ingatlan paraméterei: 
Budapest, III. Táncsics Mihály u. 24. szám alatti, 64221 hrsz-ú 
kivett iroda, udvar megnevezésű ingatlan. 
A terület övezeti besorolása: L4IIISZ/N.
A telekterület: 1864 m2.
Az ingatlant egyéb átjárási szolgalmi jog terheli, a 64222 hrsz. in-
gatlan mindenkori tulajdonosa javára, melynek törlése iránt intéz-
kedés történt. 
Az ingatlan összközműves.
A telken lévő épület 280 m2 (beépített alapterület 347,60 m2) terü-
letű, alápincézetlen, földszint+ tetőtér szinttagozódású.
Műszaki állapota felújítandónak minősül.
Az ingatlan irányára: 85.000.000 Ft (áfa mentes). 
Pályázati biztosíték: 8.500.000 Ft. 
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció 
megvásárlása bruttó 20.000 Ft vételáron.

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezetben, L6IIISZ/IK 
övezetbe tartozó, 1520 % beépítési lehetőséggel rendelkező ön-
kormányzati tulajdonú FELÉPÍTMÉNYES INGATLAN ELADÓ! 
Az ingatlanon jelenleg kisméretű, bontandó állapotú hétvégi ház 
áll. A Jutas közben minden közmű megtalálható. 
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas köz.  
Megnevezés: kivett gazdasági épület, udvar. 
Hrsz.: 22314/12.
Területe: 1784 m2  (~55 m x 32,5 m). 
Irányár: 57.000.000 Ft (áfa mentes). 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.700.000 Ft.
A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 82 § 23. sz. 
táblázat tartalmazza. 

• III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezetben, L6IIISZ/IK 
övezetbe tartozó, 1520 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkor-
mányzati tulajdonú üres NYELES ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A 
Jutas utcában minden közmű megtalálható. A telek nyéllel csatla-
kozik a közterülethez. A nyél területe (kb 180 m2) nem számít be-
le a beépítésbe, tehát kb 1338 m2 telekterületet lehet alapul venni.  
Az ingatlan paraméterei:
Cím: Bp., III. ker. Jutas u.  
Megnevezés: kivett beépítetlen terület.  
Hrsz.: 22327/3.
Területe: 1518 m2  (~29 m x 45 m). 
Irányár: 36.811.023 Ft + 27% áfa, bruttó: 46.750.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.675.000 Ft.
A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 82 § 23. sz. 
táblázat tartalmazza. 

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedély-
ben történő érvényesíthetőségéért a kiíró nem vállal felelősséget. 
Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogsza-
bályok az irányadók.

A telekről további felvilágosítás kérhető, valamint megtekintésre 
időpont egyeztethető a +36-1-430-3466 és a +36-1-430-3463 te-
lefonszámokon.

Általános tudnivalók:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a meg-
ajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlatte-

vő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt fel-
tételeket elfogadja. 
Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 
napig kötve van (ajánlati kötöttség). 
A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biz-
tosítékot befizette az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél 
vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájá-
ra. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, va-
lamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt 
borítékban, legkésőbb 2018. április 10. (kedd) 12 óráig van lehe-
tősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értéke-
sítési, Helyiség és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp., Mozaik 
utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthe-
tő a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2018. április 10-én 14 órakor a Bp., III. 
kerület Mozaik utca 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonpro-
fit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. 
A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy 
a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást 
követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet 
tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. 
Az önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt 
ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződés-
ben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, 
aki a pályázatban  mint ajánlattevő megjelölésre került. 
A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: 
haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az aján-
latban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) 
nincs lehetőség!   

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi 
CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jo-
gosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő va-
gyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi 
XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, vala-
mint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az 
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részle-
ges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §a értelmében 
a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.
A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 
5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlí-
tése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak té-
nyét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben  a banki kölcsön-
re tekintettel - a vételár 60 napon belül esedékes.
A pályázat kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adásvételi szerződés-
ben a kellékszavatosság kizárásra kerül.
A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő 
egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló, 18/2014. (VI.2.) ren-
delet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződésköté-
si díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi 
munkadíjat, valamint az értékbecslés díját. 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda újság-
ban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honla-
pokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
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Nagyhét-húsvéti program
Az újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia nagyhét-
húsvéti eseményei. Március 24.: 9 órától 18 órá-
ig lelki nap. 16 órakor Keresztút a Kiscelli Kálvá-
rián. Március 25.: virágvasárnap 9 és 10.30 órakor 
a szentmisén Passió és barkaszentelés. A temp-
lomi körmenet a 10.30-kor kezdődő szentmisén. 
Március 29.: nagycsütörtök 7-től 8.30-ig gyónta-
tás. 18 órakor kezdődik a szentmise az Utolsó va-
csora emlékére, lábmosás szertartással. Utána vir-
rasztás 21 óráig. Március 30.: nagypéntek szigo-
rú böjti nap. 7-től 8.30-ig gyóntatás. 17.30 órakor 
keresztút. 18 órakor szertartás. Bűnbánati liturgia 
15 órától 16 óráig. Március 31.: nagyszombat 7-től 
8.30-ig gyóntatás, az esti szertartásig a szentsír lá-
togatása. 20 órakor húsvéti Vigília szertartása. A 
feltámadási körmenet kb. 22 órakor kezdődik. Ápri-
lis 1.: húsvétvasárnap a 9 órás szentmise után étel-
szentelés. 10.30-kor énekes ünnepi mise. 18 óra-
kor szentmise. Április 2.: húsvéthétfő vasárnapi mi-
serend: 9-kor, 10.30-kor és 18 órakor.

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

Kereszténydemokrata Fórum
Makláry Ákos parókus, a Budai Görögkatolikus Pa-
rókia papja, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
gének elnöke lesz a Kereszténydemokrata Fórum 
április 3-án 18 órakor kezdődő rendezvényének 
vendége. Előadásának címe: A keresztény ember 
küldetése a politika alakításában. A fórum helyszí-
ne: Miklós tér 1., (Selyemgombolyító). A program 
díjtalan. 

Német kórustalálkozó
A Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesü-
let németnyelvű egyházi kórustalálkozót szer-
vez április 21-én 15 órai kezdettel a békásmegye-
ri Szent József Templomban (Templom utca 18.). 
Minden érdeklődőt várnak az eseményre.

A Biblia világa
Folytatódik az újévben az Ellentmondások a Bib-
liában? című előadássorozat az Óbudai Kulturális 
Központban. A téma iránt érdeklődőket keddenként 
18.30 órától várja az előadó, Filep György. 
A hátralévő program
Március 27-én: „Nincs egy igaz se a földön”, még-
is Jóbot igaznak állítja az Írás. Ez hogy lehet? • Áp-
rilis 3-án: Tanítja-e a Biblia a lélekvándorlást? Mi 
igaz Illésről? • Április 10-én: Hitből, vagy cseleke-
detekből juthatunk üdvösségre? • Április 17-én: Jé-
zus békeszerető volt, vagy hadüzenetet hirdetett? • 
Április 24-én: Van-e örökké égő tüzes pokol bünte-
tésként Istennél? (Belépőjegy: 200 forint. Cím: San 
Marco utca 81.)

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

A békásmegyerófa-
lui Szent József Ka-

tolikus Óvoda, Iskola és 
Gimnázium múlt század 
eleji épülete rászolgált a 
felújításra. Hajna Ákos 
igazgatóval a folyó mun-
kálatokról és a tervezett 
beruházásokról egyezte-
tett Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képvise-
lő nemrégiben. A tanács-
kozáson részt vett Ke-

mény Krisztina és Rácz 
Andrea önkormányzati 
képviselő, Oláh Gábor, 
az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye Katoli-
kus Iskolai Főhatóságá-
nak, tanügyi igazgatója.  

A családias, 12 évfo-
lyamos iskola és négy-
csoportos óvoda abból 
a mintegy 7 milliárd fo-
rintos támogatásból újult 
meg, amelyet a magyar 
kormány biztosított a 

Szent József Iskola mel-
lett 11 iskolát fenntartó 
főhatóság részére. 

A Szent József Isko-
la (korábban: Mustármag 
iskola) épülete is folya-
matosan megújul, tavaly 
nyáron készült el a gépé-
szeti felújítás, az elektro-
mos hálózat és a nyílás-
zárók cseréje, ha minden 
jól megy, jövőre bővül a 
tornaterem, és megszépül 
az udvar is.

Felújítások a Szent József iskolában

Annak idején minden 
falu, község, város 

bevezető útján állt egy ke-
reszt, feszület, esetleg pléh-
krisztus, jelezve az érkező-
nek a közösség vallási ho-
vatartozását. Ez volt a sze-
repe a csillaghegyi pléh-
krisztusnak is. A fémle-
mezre festett Krisztus kis-
sé elnagyoltan, naiv stí-
lusban, minden bizonnyal 
festékszóró használatával 
készült. (Helyszín: Pusz-
takúti út, Ürömhegyi lej-
tő sarok, pontosan a 160as 
busz megállója.)

Óbuda kulturális értékei
A csillaghegyi pléhkrisztus

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

Fotó: Antal István
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Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271141
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944141
Alapítvány a Komplex Egészségért 18114036141
Amadeus Művészeti Alapítvány 18061024141
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948241
A Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676241
Aquincum Baráti Kör 19023384241
Aquincum Iskoláért Alapítvány 18112553141
AquincumMocsáros Egyesület 18099445141 
Aranyág Mozgássérült 
és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948241
„A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány 19009557243
Atlétikai Sportegyesület Rómaifürdő 18106228141
Baltazár Színház Alapítvány 18091698241
BALU Sport Egyesület 18117644141
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674141
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány   19676906141
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745141
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány  19673752141
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer 18065475-1-41
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391141
Budai Motor Klub 19802697-1-41
Budapesti Budo és Mozgásművészeti Közhasznú Egyesület 18125476141
Budapest III. kerületi Polgárőr Egyesület 18135327141
BHRG Alapítvány  18241343141
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933141
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergő Gyerekekért Alapítvány  18258150143
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány  18127887141
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250141
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő SE 18126381141
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület   18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724141
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040141
Derűs Évekért Alapítvány 18129621141
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros 
és Szabadidősport Egyesület 18112735141
Diamond Sportegyesület és Harcművészeti Iskola (Hapkidosuli) 19704692141
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034141
Elveszett Állatok Alapítvány 18113633141
Erdőalja Alapítvány 19020305141
Erős Várunk Alapítvány  18072251141
Esések Iskolája Egyesület 18336377-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575141
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Európalánta Közhasznú Egyesület  18026827-1-41
Félkör Alapítvány 18299951113
Flexit Szabadidősport Egyesület  18735202141
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332142
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány 18101041141
FULLSPORT SE 18117778241
Fürkésző Tudás Közhasznú Alapítvány  18218233113
Gankaku Sportegyesület 18121094141
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület 18086924141
Ganz Villamossági Evezős Klub  18087808241
GÁT Alapítvány 18041222141
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576141
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823141
Gördülő Tánccsoport Alapítvány 18107597141
GRUBER´S GYM Sportegyesület 18085143141
Gyermekeinkért´91 Alapítvány 19700478241
Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványa 18102815141
„Gyermekek a Művészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674141
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427141
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068141
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247141
Hegedűs István Alapítvány  19651879141
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610141
„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040141
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786241
„Iskolánkért” Alapítvány (Krúdy Gyula Ált. Isk.) 19703653141
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093141 
Jövőbarát Alapítvány 18110458141
K2 Funsports Club  18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670141
Kassák Alapítvány 19666969141
„Kastély Óvoda” Alapítvány 18090941141
Kaszások  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011141
Kerekecske Óvodai Alapítvány  19675974141
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507141
Kis Hőseink Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekek  
Gyógyulásáért és Családjaik Élhetőbb Jövőjéért 18269253141

Kiss Áron Magyar Játék Társaság 19039224-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991141
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány 18103122141
KÖSZI Alapítvány 18052552141
Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181141
„Krottendorf” Német Hagyományőrző Egyesület 18121991141
Külker Evezős Klub 18001903241
Lakóközösségek Életminősége Javításáért 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület 18121977-1-41 
Legyen a Betű Jó Barát Alapítvány 19666608142
Legyetek Jók Alapítvány  18117826141
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087241
Macskaárvaház Alapítvány  18399680141
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258141
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702243
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671141
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940141
Megérted Alapítvány, Részképességfejlesztő, Oktatási, Nevelési, 
Módszertani Továbbképző Központ 18125342141
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány  18081967141
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Műveltségért 18136586141
Mi Világunk Alapítvány 18203631141
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735141
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511141
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591141
MűvészettelTudománnyalHittel 
a Közösségért Közhasznú Egyesület 18281167-1-41
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008141
Neurofibromatózisos Betegek és Segítőik Társasága 18032729141
Óborkör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 18127021141 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238141
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277141
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602141
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428141
ÓbudaHegyvidékiek Egyesülete 18088476141
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419141
ÓbudaHegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215141
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft 22365503241
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656141
Óbudai Erőemelők Sportegyesülete  18521205141
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707141
Óbudai Korfball Klub 18112230142
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Nagy LászlóZÁPOR Diáksport Egyesület 18275870141
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495141
Óbudai Sakkiskola Egyesület  18505294141
Óbudai Sportegyesület 19802783141
Óbudai Társaskör Művészeti Munkáját Támogató Egyesület  18085112141 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382141
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858141
Összefogás Óbudáért Egyesület 18151400141
Pais Dezső DSE 19025537141
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017141
Panoráma Életvitel és Sportegyesület  19670591141
PÉNUÉL Békásmegyeri Evengélikus Gyülekezetépítő Alapítvány 18075096141
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 19010289142
PRO AQUINCO Alapítvány 19674076141
Previfitt Sportegyesület 18136201141
Rave Dance Sporttánc Egyesület  18132094141
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány   19652533141
Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő 
és Diák Vízisport Egyesület 18040551141
Reménysugár az Idősekért Alapítvány 18122370241
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702141
Soroptimist Club Budapest 18096693141
Százszorszép Alapítvány 18056927141
Széll Kulturális Egyesület 18684704141
Szérűskerti Napraforgók Alapítvány  10325737444
TArt Alapítvány 19635600141
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezső Ált. Isk.) 18130535141
Történelmi Lovas Egyesület 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808143
Tung Harcművészeti Sportegyesület 18063813141
Universum Taekwondo Team Harcművészeti 
és Kulturális Sportegyesület 18108141241
Új Világ Egyesület 18701146141
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572141
Vasas Centenárium  Alapítvány 18123649141
„Velemjáró” Alapítvány 18261688141
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668141
Vesevilág Alapítvány 19009966141
Vízililiom Egyesület   18119323141
Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület 18126453141
Zöld Almák Óvoda Alapítvány  18076994141
Zöld Erdő Hagyományőrző és Szociális Egyesület  18022823141
Zöldgömb Sport Klub 18081297241

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel azonban 
nagymértékben segíti a kerületben működő civil szervezetek munkáját. Kér-
jük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dolgozó 
civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szervezeteink egész éves munkáját 1 
percnyi odafigyeléssel!
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SPorTegyeSüLeTeK FIgyeLméBe. Ha szeretnének hírt adni 
csapataik, vagy versenyzőik eredményeiről, írjanak rövid összefoglalót 
és küldjék el a lovasalbert@gmail.com e-mail címre!

Az Óbudai-Kalász RG TC a fiatalabb 
III. kerületi sportegyesületek közé 
tartozik. Az 1994-ben Érfalvy Nóra 
olimpikon vezetésével alakult klub 
ma már a legeredményesebb hazai 
utánpótlás nevelő ritmikus gimnasz-
tika szakosztályok közé tartozik.

A klub működésének von-
záskörzete Észak-Buda és 

annak agglomerációja. Óbudán 
két helyszínen (Kunigunda útja, 
Bécsi út), valamint Szentend-
rén és Budakalászon folynak 
az edzések. Az egyre növekvő 
létszám miatt az eddig használt 
termek már szűknek bizonyul-
tak a versenyzők és a tanfolya-
mi csoportok számára, szüksé-
gessé vált újabb gyakorló he-
lyek keresése.  

Népszerűek 
a tanfolyamok

2017 július óta a Kunigun-
da útján lévő teremben is tarta-
nak már edzéseket. A barátságos 
környezetben lévő, jó adottsá-
gokkal rendelkező különterem-
ben nyugodt körülmények kö-
zött tarthatják a balett foglalko-
zásokat. A fiatal lányok körében 
igen népszerűek a tanfolyamok, 
az egyesület évi 6070 fővel bő-
víti a különböző helyeken fog-
lalkoztatott csoportjait. Ennek 
a tehetséggondozó rendszernek 
köszönhetően ma már 60 ver-
senyzőt indítanak az I., II., III. 
osztályú hazai és nemzetközi 

versenyeken. Sikeres szereplé-
süket számtalan magyar bajno-
ki cím, illetve Európa-bajnoki 
helyezés bizonyítja. A 2017ben 
elsősorban a fiatalabb korosz-
tályok tettek ki magukért, több 
versenyen is dobogóra állhattak.

Sikerlista
Magyar Kupa egyéni össze-

tett: Cseh Dorottya, Mészáros 
Mandula aranyérem. MK egyé-
ni csapat: gyermek 1 kategória 
aranyérem. Országos Bajnok-
ság egyéni összetett: Cseh Do-
rottya ezüst. OB egyéni csapat: 
gyermek 1 ezüst. MK egyéni 
csapat: junior 2 ezüst. OB egyé-
ni csapat: junior 1A, 2A bronz. 
A vidékbajnokság átütő óbudai 
sikerrel zárult, négy korosztály-
ban (serdülő, junior 1, gyermek 
1, gyermek 2) szereztek arany-
érmet.

Érfalvy Nóra vezetőedző és 
szakmai stábja évek óta azon 
dolgozik, hogy népszerűsítsék 
a sportágat. Ennek érdekében 
tavasszal és ősszel nemzetközi 
versenyt szeretnének rendezni I., 
II., és III. kategóriákban. Ezeken 
a versenyeken a hazai verseny-
zők összemérhetnék tudásukat 
a külföldi tornászokkal. A 15
20 meghívott csapat bevonásá-
val sportdiplomáciai kapcsolatot 
építenének, ezzel biztosíthatnák 
versenyzőik jövőbeni nemzetkö-
zi versenyekre való meghívását.

Kép és szöveg: LA

Versenyekkel népszerűsítik a sportágat

Nem volt nagy játékos moz-
gás a III. kerületi TVE NB 

III bajnokságban szereplő lab-
darúgócsapatánál. Az új játé-
kosok közül az RKSKtól ér-
kezett Herczeg László és Törő-
csik Bence, Budafokról Nagy 
Tamás, Jászberényből Sor-
ecz Csaba. Herczeg gyors, gól-
erős csatár jól illeszkedik majd 
az új játékrendszerbe, vele és a 
régiekkel a gyorsabb, intenzí-
vebb támadó futballt szeretné 
begyakoroltatni Tóth András 
vezető edző. A remélt eredmé-
nyes taktika megvalósításában 
már nem számít Szűcs László, 
Skunc Vjacseszláv, Kuhár Le-
vente, Nyárasdy Zsombor és 
Kenesei Krisztián szolgálataira, 
mint a jövő csapatába nem il-
leszkedő játékosok távoztak az 
egyesületből.

A népszerű csatár mellőzé-
se általános meglepetést keltett, 
hiszen a háromszoros magyar 
bajnok, háromszoros kupagyőz-

tes gólkirály mögött 29 váloga-
tottság és 436 NB Ies mérkőzés 
áll. „Kenő” egyetlen gyenge 
pontja a kora. Hát igen, 40 éve-
sen már túljutott teljesítőképes-
sége zenitjén, de még nem gon-
dolt arra, hogy szögre akasztja 
góllövő csukáját. 

Edzője, egyben barátja ne-
héz döntést hozott: - Kizáró-
lag szakmai oka volt, hogy játé-
kosként nem számítok Kenesei 
Krisztiánra – indokolta döntését 
Tóth András.  Mivel a csatár 
hosszú pályafutása során óriási 
tapasztalatot szerzett, ezért nem 
engedjük el, az utánpótlásban 
dolgozik majd, a fiatalok egyéni 
képzésében kap feladatot.

Az edző által remélt táma-
dószellemű játék már a tavaszi 
idény első mérkőzésén igazo-
lódni látszik, a csapat gólzápo-
ros (6:0) mérkőzésen valóság-
gal kiütötte a Csorna gyengécs-
ke együttesét.

Kép és szöveg: lovas

Támadójátékán javítana a TVE
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Szol gál ta tás
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)9484000 
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettázás, -javítás, -csiszolás, víz-gáz szere-
lés, csempézés, villanyszerelés, kőműves, la-
katos, asztalos munkák, ajtó-ablakcsere, taka-
rítás garanciával, azonnalra is. Tel.: 202-2505; 
0630/2513800 Halász Tibor
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 
Tel.: 06(20)9777150 
 Tv-szerviz a III. ker.ben 06(30)9123761, 
(1)2439401. LCD, LED tvt vásárolok (hibá-
sat is). Kiszállás-bevizsgálás ingyenes
 Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. 
Hétvégén is! Nagy Sándor. Tel.: 0620/321
0601
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Javítás kerületi 
lakosoknak 35 éve! Várhidi Gábor. Tel.: 250
0921, 06(20)9725032
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, min-
dennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! Tel.: 06(30)9604525, www.999mester.hu
 Irodák, lépcsőházak, lakások napi takarí-
tását, nagytakarítását vállalom közületeknek, 
magánszemélyeknek. Tel.: 202-2505, 30/251-
3800 Halász Tibor
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanysze-
relő mester. Tel.: 06(20)9344664, 2469021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarválla-
lás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06(20)9720347, 
06(30)5897542, 4039357
 Redőny, reluxa, szúnyogháló, napellenző 
stb. szerelése garanciával. Kerületi redőnyös. 
Ajándék szúnyogháló minden megrendelés-
hez!!! Tel.: 06(70)3419489, 06(20)3410043
 Épület-felújítás: családi házak, laká-
sok, társasházak teljeskörű felújítása. Tel.: 
06(20)2596319, 06(1)7814021 www.telek-
rendezes.hu
 Kert-telekrendezés: metszés, permete-
zés, favágás, bozótirtás, térkövezés, keríté-
sépítés, betonozások. Tel.: 06(20)2596319, 
06(1)7814021 www.telekrendezes.hu
 Zárszerviz! Ajtózárak, biztonsági ajtók, 
hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 242-1389
 Szakképzett kőműves vállal teljeskörű la-
kásfelújtást, hidegburkolást, dryvitozást, kor-
rekt árak, garanciavállalással. Tel.: 30/832-
8844
 Parkettacsiszolás, -lakkozás, javítás, fes-
tés, mázolás, tapétázás. Tel.: 06(70)2800479; 
(1)7931229
 Kéménybélelés, szerelt kémény építése, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. Tel.: 06(30)6806814
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze-
relés, burkolás, laminált parketta lerakása ma-
gánszemélyek, közületek részére. 06(30)212
3308
 Társasház-takarítás! Lépcsőházak, iro-
dák, intézmények, társasházak teljeskörű ta-
karítása. Tel.: 06(20)2596319, 06(1)781
4021
 Fotólabor képméretek azonnal a Kolosy 
Üzletházban. Mozaikkép, digitális festmény, 
régi fotók felújítása. Igazolványkép készítése. 
www.postershop.hu

 Lakásfelújítás! Festés, burkolás, gipszkar-
ton szerelés, parkettázás. Rövid határidővel! 
+36-30-342-2009
 Víz, gáz, fűtés: szerelés, javítás 40 éve ren-
dületlenül. 06(20)4235812
 Vállalom mindenfajta ajtó és ablak teljes 
körű, szakszerű javítását, szigetelését! Több 
éves, magas szintű szakmai tapasztalattal, 1 
év garanciával! 06(70)5901351
 Szabó Balázs vállalja kémények belső ma-
rását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06
20-264-7752

egészség
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10., a Flóri-
án téri piac mellett. Fogsor akciós ára nyugdí-
jasoknak 55.000 Ft. Tel.: 240-2059, 
06(20)4931675
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/B. Tel.: 0 (1)3889406, 
06(20)2115190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyászkozmetoló-
gus főorvos magánrendelése III. ker. Bécsi út 
217ben (EuroCenterrel szemben). Gyermek-
gyógyászat, bőrkinövések eltávolítása is. Be-
jelentkezni: 06-20-543-3948
 Pedikűr házhoz megy! Nyugdíjas kedvez-
mény! Ajándék frissítő lábmasszázs! Tel.: 06
20-806-7783
 időpontegyeztetés: tel.: Budapest: +361
9201264 www.polarisol.com
 Dolomit-Med Eü. Kft. orvosi centrumunk-
ban, szakorvosi felügyelet mellett, nehezen 
gyógyuló lábszárfekélyek professzionális seb-
kezelését vállaljuk. Elérhetőség: 1036 Kolo-
sy tér 1/b, 10es kapucsengő. Bejelentkezés: a 
06(1)3886077, vagy 06(20)3191269es mo-
bilszámon
 Kuti Liliána kéz és lábápoló, műköröm-
építő szeretettel várja új vendégeit a Csúcshe-
gyen. 06-30/407-7751. Facebook oldal: Kuti 
Lili Műkörömépítő/Nail Artist

oktatás
 Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. E
mail: wagnerdora.wd@gmail.com
 Kémia, biológia tantárgyakból érettségi-
re való felkészítést vállalok. Tel.: 06(30)203
2077
 Tanulj angolul könnyedén, eredményesen, 
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi, 
nyelvvizsga felkészítés. 06(20)4396410
 Ismerkedik a számítógéppel, vagy csak 
tervezi? Segítek az elején, aztán már megy 
egyedül is. 5.000 Ft/2 óra/fő. Több személy 
esetén kedvezmény. +3630/394-7753

elad-vesz
 Szabó Éva vásárol készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, festményeket, porce-
lánt, bizsukat, könyveket, írógépet, varrógé-
pet, szőrmét, csipkét, kitüntetést, régi pénzt, 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 
06(20)5440027
 Készpénzért vásárolunk arany, ezüst, bo-
rostyán, korall ékszereket, karórákat. Arany 
1950Ft/g-tól 10.000Ft/g-ig, ezüst 90Ft/g-tól 
120Ft/gig, Bp. V. k. Kígyó u. 4/6., nyitva: 10
15, tel.: +36-20/340-7350, 06-1/792-1692
 Könyveket, könyvtárakat régit, újabbat 
antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. 
06-20/425-6437

 

régiség
 19-20. századi magyar és külföldi művé-
szek festményeit keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők részére. Nemes 
Galéria 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
Tel.:302-8696, 06-30/949-2900 E-mail: ne-
mes.gyula@nemesgaleria.hu
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képesla-
pot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk 
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.:2664154 Nyitva: HSZ 1017, Cs 1019
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porceláno-
kat, bronzokat, antik órákat stb., teljes hagya-
tékot első vevőként legmagasabb áron. Ki-
szállás díjtalan. Tel: 06(20)2800151, heren-
di77@gmail.com
 Készpénzért vásárolunk tört és fazon-
aranyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar- és 
zsebórákat, borostyánt, Herendi porcelánt, 
festményt, antik bútort, hagyatékot. Fordul-
jon hozzánk bizalommal! Margit krt. 51-53., 
tel.: 1/3163651, 30/9447935, www.louisga-
leria.hu
 Exkluzív felvásárlás! Fazonarany-tört-
arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól, borostyán-
korall 5000 Ft/g-tól. Régipénz, érem, kitünte-
tés, képeslap, karórák, HerendZsolnay. Teljes 
hagyatékot! V. Szent István krt. 25. 0670/608
6082

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 

a nap 24 órájában: 
ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag
 BakosLak Ingatlan eladó és kiadó lakáso-
kat keres készpénzes ügyfelei részére. Tel.: 
06(20)9740571
 Pátyon 1132 m2es telek faházzal /20+16 
m2es terasszal/, szerszámosházzal 4,9 M fo-
rintért eladó. 06(70)2969374
 Ingatlaneladásában segítünk, csak abban 
a részfolyamatban, amiben kéri. Megfizethe-
tő és nincs jutalék. 9.000 Fttól igazi segít-
séget kaphat: www.simplyhome.hu. Telefon: 
+3630-394-7753
 Kiadó lakást keresek június hónapra garan-
ciákkal, Flórián közelében. Tel.: 630-7451 v. 
30/480-4645
 Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozunk 
vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 06209600600
 Flóriánnál eladó 52 négyzetméteres abla-
kos konyhás panellakás harmadikon tulajdo-
nostól. 0620/432-1979
 III. kerületben keresek eladó lakást kész-
pénzes fizetéssel!! Akár felújítandót is! Vá-
rom hívását!!! Tel.: +36-30-967-3067

Állás
 Új, akár kezdő értékesítő kollégákat kere-
sünk Otthon Centrum irodánkba. Várom ön-
életrajzát a bekasmegyer@oc.hu címen
 Női állatgondozót keresünk kutyákhoz, Po-
mázra, heti 3 napra. Jogosítvány, iskolai vég-
zettség, kutyás tapasztalat szükséges. Érdek-
lődni: 06(20)4249808
 Kezdő fiatal lányt keresünk gyakorlatra, 
vagy 4 órás adminisztratív munkakörre II. 
ker.ben lévő Utazási Irodánkba. Tel.: 326

3260 (Rövid önéletrajzot kérünk emailben.)
 Családi házunkban kerti és egyéb kisebb 
munkára a II.-III. kerületben lakó, munkájára 
igényes férfi munkaerőt keresünk. Érdeklőd-
ni: 06-20/9333-952
 Kőművest és segédmunkást keresek! Lehet 
beugrós is. Tel.: 06-30/341-3423
 Konyhai kisegítőt, pultos lányokat kere-
sünk Bécsi úti Tesco-nál. Wok n’Go étterem. 
06-30-581-5567
 Vegytisztító, vasaló munkatársakat kere-
sünk 13. kerületi vegytisztító szalonunkba. 
Bérezés: nettó 130.000 Ft-tól, BKK bérlet! 
Érd.: 70/6704858 vagy info@luxclean.hu
 Gyakorlott takarítónőt keresünk részmun-
kaidőben. Munkaidő 58ig, heti 5 nap. Bér 
50.000 Ft nettó, plusz bejelentés. Munkahely: 
V. Károlyi u. Tel.: 0620/3687604
 Asztalos szakembert keresek budakalászi, 
több évtizede működő asztalosműhelyembe. 
Bérezés megegyezés szerint. Érdeklődni le-
het: 0670/6112303 telefonon, vagy a diera-
karoly@citromail.hu email címen

Számítógép
  Computerklinika: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bővítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06(30)8572653

gondozás
 Szakápolók háziápolást, gondozást vállal-
nak. 06(20)4613954
 Nyugdíjkiegészítési lehetőség! Jogász-
nő életjáradéki szerződést kötne idős hölgy-
gyel vagy úrral budapesti ingatlanra, magas 
összegű havi járadékfizetéssel. Tel.: 0620
319-1983

   Húsvét Firenze, Pisa, Toszkana III.30.-
IV.2. Húsvét Gardaland, Garda tó, Verona 
III.30.IV.2. Akciós áron 48000Ft/fő (Mobil: 
20/4518364) Részletes program: www.ana-
capritravel.hu oldalon. (Eng.sz: 
R01353/96/99)

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

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.
A nálunk készült 

karnist és függönyt felszereljük.
AQUINCUM

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep)

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

Nyitva : H-P 10-18.
Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvi-
selő-testületének 5/2018. (III. 9.)1 önkormányzati rendelete az önkormányzat 
tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról 9/2015. (II. 16.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros III. kerület, ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes sza-
bályokról szóló, 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)(2) bekezdésében, 3. § (1)(2) be-
kezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § 
(2) bekezdésében, 13. § (1)(2) bekezdésében, 15. §ában, 17. § (2) bekezdésében, 18. § 
(1) bekezdésében, 19. §ában, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) 
bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 
34. § (1)6) bekezdésében, 35. §ában, 36. § (2) bekezdésében, 42. §ában kapott felha-
talmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az ön-
kormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló, 9/2015. 
(II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 48. §a az alábbiak szerint módosul:
[A költségelvű alaplakbér mértéke:]

Komfortfokozat Lakbér
Ft/m2/hó

Összkomfortos 706
Komfortos 646

Félkomfortos 415
Komfort nélküli 290

2. § Az Ör. 49. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
[Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a szociális alapú alaplakbér mértéke:]

Komfortfokozat Lakbér
Ft/m2/hó

Összkomfortos 440
Komfortos 420

Félkomfortos 272
Komfort nélküli 208

Szükséglakás 181
3. § (1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő 
napon lép hatályba.
(2) A 12. § 2018. május 1. napján lép hatályba.
(3) Jelen rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesz-
tésével történik.
(4) Jelen rendeletet az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hirdetőtábláján és az 
Óbuda újságban is közzé kell tenni.
4. § Az Ör. 
1. 56. § (4) és (4a) bekezdésében, valamint 56/A. § (3) bekezdésében a „jogerőre 
emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását”
2. 56. § (10) bekezdésében és 56/A. § (8) bekezdésében a „jogerőre emelkedést” szöveg-
rész helyébe a „véglegessé válást” szöveg lép. 
    Kiss Anita  Bús Balázs
    jegyző  polgármester

1 Elfogadva: 2018. március 2.

Számítástechnika időseknek
Április 10-én (kedden) kezdődik az „Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel. Idősebbek is elkezdhetik!” tanfolyam 
következő kurzusa. Érdeklődés és jelentkezés Neubrandt Ol-
ginál a 06-30-221-4938-as telefonszámon. Mindenkit vár a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egye-
sület. 

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

Óvodapedagógusok felvétele
Az Ágoston művészeti Óvoda (1032 Budapest, Ágoston ut-
ca 2/A.) pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus állásra (hatá-
rozatlan időre), 1 fő óvodapedagógusi állásra a Kastély Tag-
óvodába (határozatlan időre). Alkalmazási feltételek: óvoda-
pedagógusi főiskolai végzettség; büntetlen előélet; egészség-
ügyi alkalmasság. A munkakör legkorábban 2018. április 2-
án tölthető be. A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. 
március 30. A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. 
március 30. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton 
a fenti címre, vagy agoston-o@kszki.obuda.hu. Tartalma: ön-
életrajz; iskolai bizonyítvány másolata; elérhetőség megjelö-
lésével.
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Zavartalan működés
- Egyedül pályázott a Szent Margit Ren-

delőintézet Nonprofit Kft. ügyvezetői poszt-
jára, amiből logikusan az következik, hogy 
nem irigylésre méltó pozíciót vesz át. Nehéz 
feladatra vállalkozott?

- Minden intézmény átvétele és az ez-
zel járó feladat nehéz, főleg az elején az. 
Attól kezdve, hogy döntöttem a pályáza-
ton való részvételről, naponta nyomonkö-
vetem azokat az információkat, amelyek az 
intézménnyel kapcsolatosak és az interne-

ten megtalálhatók, továbbá személyesen is 
tájékozódom az ottani eseményekről. Biz-
tos vagyok benne, hogy nem lesz könnyű 
feladat, mert mindent át kell tekinteni, és 
meg kell ismerni. Tulajdonképpen az átvé-
tel egy egészen nagy audit lesz, s ezt kö-
vetően lehet majd szépen tovább előrelép-
ni. Mindezt természetesen úgy kell megva-
lósítani, hogy közben a rendelőintézet mű-
ködése zavartalan legyen, szem előtt tartva, 
hogy a lakosság ellátása ne sérüljön. 

Új ügyvezető a Szent Margit Rendelőintézet élén
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017 decemberében pályázatot írt ki a Szent Margit Rendelőinté-
zet Nonprofit Kft. ügyvezetői állására. A pályázat lezárulta és értékelése után a képviselő-testület dr. 
Budai Andrást bízta meg 5 éves határozott időtartamra a nonprofit kft. ügyvezetői feladatainak ellátá-
sával, aki korábban a XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének volt igazgatója, majd a 
csepeli Weiss Manfréd Kórházat vezette, 2001 óta az Emberi Erőforrások Minisztériuma – az Országos 
Tisztiorvosi Hivatal jogutódja – osztályvezetőjeként országos szinten szervezte a népegészségügyi 
szűréseket. Dr. Budai Andrást közvetlenül az új helyen történő bemutatkozása előtt kérdeztük.

Folytatás a 31. oldalon
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Folytatás a 30. oldalról
Sebészet és pályázatok

- A képzettsége és a szakmai múltja alap-
ján nem is kívánhattak volna alkalmasab-
bat a pályázat elbírálói. 

 Sebész az alapfoglalkozásom, ezen belül 
is a vastagbél, végbél sebészet az, amire az 
általános sebészeti szakvizsga után még sza-
kosodtam. Ezt követően az újpesti Károlyi 
Sándor Kórház sebészeti osztályán dolgoz-
tam, ahol úgymond szabad kezet kaptam a 
szakmai munkámban.  Tíz év után egy hosz-
szú műtéti napot követően kezembe került 
az Egészségügyi Közlöny, amelyben a XV. 
kerületi Egészségügyi Intézmény igazgatói 
állásának pályázata szerepelt. Engem ak-
kor inkább a szakmai kérdések foglalkoztat-
tak és a második szakvizsgámra, az anesz-
teziológiára és intenzív terápiára készültem. 
Mégis, mivel „belefértem” a pályázati kiírás 
feltételeibe, kíváncsiságból megpályáztam 
az állást, amit meglepetésemre végül elnyer-
tem. Ez 1995től 1999ig tartott, amikor a 

fővárosban egy időben öt kórházban volt fő-
igazgató váltás. Ezek közül az egyiket meg-
pályáztam és így kerültem aztán Csepelre, a 
Weiss Manfréd Kórház élére.

„Szembejött velem”
- Ezekben az intézményekben mi volt jel-

lemzően a feladat?
 A korábban veszteséggel működő XV. ke-

rületi szakrendelőt kéthárom év alatt elég jól 
rendbetettük és lényegében pozitív szaldóval 
adtam át, amikor Csepelre átmentem. Ami-
kor a Weiss Manfréd Kórházba kerültem, ad-
digra „elvitték a fejem fölül” a traumatoló-
giát, amely a bevételek több mint kétharma-
dát hozta, tehát az a százhúsz ágy ha teljes ki-
használtsággal működött volna, akkor is ha-
vi több tíz millió forint veszteséget termel. Ez 
a tudhatóan deficites működtetés nagy kihí-
vás volt, tulajdonképpen válságmenedzselés, 
amiből a későbbiekre nézve tanulni is lehe-
tett, de megváltoztatni nem. Két és fél évet 
követően, miután átvilágíttattam a kórhá-

zat, felálltam. Már korábban megismerked-
tem az Országos Tisztifőorvosi Hivatal fris-
sen kinevezett vezetőjével, aki az induló nép-
egészségügyi szűrési rendszer kiépítéséhez 
és működtetéséhez hívott. Ez nagyon szép 
feladat volt, felépítettük az országos szűré-
si rendszert, ahol azóta is, már tizenhetedik 
éve dolgozom. Engem azonban ez a szakren-
delői, intézetvezetői munka továbbra is érde-
kelt. A III. kerületi Szent Margit Rendelőinté-
zet vezetői posztjára kiírt pályázat „szembe-
jött velem”. Arra gondoltam, ha valami eny-
nyire „szembejön”, akkor azt nem szabad ki-
hagyni, s végül így pályáztam meg. 

Fejlesztések folytatása
- Milyennek látja így előzetesen az új in-

tézményét, illetve általában Óbuda egész-
ségügyi ellátását?

 Amit előzetesen tudhatok róla az a beszá-
molókból látható, ami alapján ez egy jól mű-
ködő intézménynek mondható. Vannak olyan 
részei, amelyeken még lehet javítani, gondo-

lok itt például a bevételi lehető-
ségek jobb kihasználására. Iga-
zából persze minderre néhány 
hét múlva lehet majd választ ad-
ni. Ki fog derülni, mi az, amin 
változtatni kell, és mi az, amin 
csak javítani lehet. 

- Elkezdődtek bizonyos rende-
lőintézeti fejlesztések, de mi vár-
ható még a jövőben és lesznek-e 
erre források állami szinten?

 Amennyire tudom, a kö-
zelmúltban fejeződött be a Vö-
rösvári úti rendelő környezeté-
nek megújítása valamint a Cso-
bánka téri rendelőben is felújí-
tás folyik. Ezeket a fejlesztése-
ket folytatni kell a tulajdonos 
önkormányzat beleegyezésével 
mind energetikai, mind épület-
gépészeti, mind eszközbeszer-
zési és informatikai szempont-
ból. Ezekről többet majd akkor 
tudok mondani, ha már ott va-
gyok, ha mélyebben beleástam 
magam a feladatokba.

Bodzay Zoltán

Támogassa 
a Csillaghegyi 

Mentőállomást!
Aki teheti, támogassa adója 
1 százalékával a Csillaghe-
gyi Mentőállomást, hogy még 
korszerűbb eszközökkel sze-
relhessék fel a mentőautókat 
és így még magasabb szín-
vonalon végezhessék mun-
kájukat a mentők! Az alapít-
vány vezetőinek elsődleges 
célja az Óbudán, Békásme-
gyeren és a környéken élők 
sürgősségi ellátásának javí-
tása. Óbuda-Békásmegyer 
Mentőalapítványának adó-
száma: 18081864-1-41. 
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A húsvét a keresztény egyház egyik legfonto-
sabb, legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz 
eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi 
ünnep, amelyhez világszerte számos népszokás, 
hagyomány kötődik. 

A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek 
a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz 

nem esnek minden évben ugyanarra a napra. 
Sokáig vita tárgya volt, mikor tartsák meg. 
Az első niceai zsinat 325ben határozott úgy, 
hogy a keresztény húsvét időpontja a tavaszi 
napéjegyenlőség utáni első holdtöltét köve-
tő vasárnap legyen. Egy 1582ből származó 
egyházi szabályzat ezt megerősítette, így ál-
talában március 22. és április 25. közé esik 
húsvét napja, idén április 1-jére. Nem jelöl-
tek ki egységes módszert az ünnep pontos 
meghatározására, ezért másképp számoltak a 
nyugati és a keleti egyházakban.

Mire emlékezünk? 
Húsvétkor a keresztény hívők Jézus kereszt-

halálára, feltámadására emlékeznek, amellyel 
minden ember bűnét megváltotta, feltámadá-
sával pedig győzelmet aratott a halál felett. 
A keresztény egyház szertartásaiban a hús-
vét előkészületi ideje a nagyböjt, melyet Jézus 
negyvennapos böjtjének emlékére tartanak 
meg, ezt kisebbnagyobb ünnepek követik (vi-
rágvasárnap, nagyhét, nagypéntek, nagyszom-
bat), a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. 

Nagyhét szokásai
A nagyhéten belül, a Húsvéti Szent Há-

romnapon, azaz, nagycsütörtökön, nagy-

pénteken és nagyszombaton emlékezik meg 
a kereszténység Jézus Krisztus kínszenve-
déséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. 
Nagycsütörtök Krisztus utolsó vacsoráját, 
majd elfogatásának és szenvedéseinek kez-
detét idézi. Ezt a napot zöldcsütörtöknek is 
szokás nevezni, mert a böjt miatt, és a jó 
termés reményében ilyenkor valami zöl-
det, például spenótot fogyasztanak a hívők. 
Nagypéntek Jézus szenvedéseinek és ke-
reszthalálának emléknapja. Ekkor szokás a 
keresztútjárás, amely során Jézus szenvedé-
seinek egyes állomásait idézik fel. Ezt a na-
pot a babona szerencsétlennek tartotta, tilos 
volt mindenféle állattartással, földművelés-
sel kapcsolatos munka. Nem gyújtottak tü-
zet, nem szőttek, fontak. Nagyszombat ar-
ra a napra emlékeztet, amikor Krisztus tes-
te a sziklába vájt sírban feküdt, de miként 
azt az evangélium szerint előre megmond-
ta, harmadnapra, húsvét vasárnap hajnalá-
ra feltámadt. Az esti körmenetek, a templo-
mokban a tűz gyújtása adja hírül, Jézus fel-
támadt, közel a megváltás. Nagyszombaton 
ér véget a negyvennapos böjt. A tűzszente-

lésnek sokféle hagyománya alakult ki, ha-
muját, parazsát eltették, gyógyításra hasz-
nálták. 

Vasárnap, hétfő
Húsvétvasárnap a keresztények a feltá-

madt Jézust ünneplik. Ehhez a naphoz tar-
tozott az ételszentelés hagyománya. A dél-
előtti misére letakart kosárral mentek a hí-
vők, amiben kalács, tojás, bárányhús, sonka 
és bor volt. Ekkor sem volt szabad munkát 
végezni. Húsvéthétfő a locsolkodás napja, 
aminek alapja a víz termékenységvarázs-
ló, tisztító erejébe vetett hit. A népszokások 
szerint ilyenkor a férfiak sorba járták a há-
zakat, és versek, énekek kíséretében locsol-
ták meg a lányokat, asszonyokat. Cserébe 
a lányok piros tojást adtak a legényeknek, 
ami a szerelmet, az életet jelképezi. 

Az ünnep szimbólumai
A tojás a termékenység, az élet újjászü-

letésének ősi jelképe, a kereszténységben 
a feltámadás szimbóluma lett. Jézust jel-
képezi a bárány, aki áldozati bárányként 
halt kereszthalált az emberiség megváltásá-
ért. A nyúl, mint húsvéti jelkép, a németek-
től ered, nálunk a polgárosodás idején ho-
nosodott meg. A legenda szerint, a germán 
tavasz istennő nyúllá változtatta a színes to-
jásokat tojó madarát a gyerekek szórakoz-
tatására. Így alakult ki az a furcsa nyuszi, 
amelyik fészket rak, és azt tojásokkal töl-
ti meg.  Ma már nem ütköznek meg ezen a 
gyerekek, örömmel fogadják a csoki nyulat 
és a tojásokat az ünnep napján. 

Húsvéti szokások – tavaszköszöntés

Ünnepi ételek
A húsvéti ünnepkörben kiemelt jelentő-

sége van az elfogyasztott ételeknek úgy a 
magyar, mint az európai keresztény ha-
gyományban. Jellegzetes húsvéti étel a ka-
lács, a sonka, a bárány, a tojás. Napjainkban 
ugyan kevesebben követik a hagyományo-
kat, de bizonyos ételek nem hiányozhatnak.  
Ehhez kínálunk néhány receptet. 

Savanyú tojásleves
Hozzávalók: 4 tojás, 5 dkg vaj vagy 2 evőka-

nál olaj, 1 evőkanál liszt, 1 dl tejföl, só, késhegy-
nyi pirospaprika, 2-3 babérlevél, kevés ecet.

Elkészítés: a vajból vagy az olajból a 
liszttel aranysárga rántást készítünk, piros-
paprikával meghintjük és felengedjük egy 
liter vízzel. Sóval, babérlevéllel ízesítjük,  
pár csepp ecettel savanyítjuk. Felforraljuk, 

majd egyenként beleütjük a nyers tojásokat, 
ügyelve, hogy egészben maradjanak. Kis 
lángon öt percig főzzük, anélkül hogy meg-
kevernénk, megtejfölözve tálaljuk. 

Fűszeres sertéssült
Hozzávalók: 80 dkg sertésoldalas, 2 fej 

hagyma, só, 6 szem feketebors, 3 szem szeg-
fűbors, 2 babérlevél, 1 evőkanál grill fű-
szerkeverék, 1 fej fokhagyma, 1 dl sör, 1 
evőkanál méz. 

Elkészítés: a megtisztított húst tegyük egy 
lábosba és öntsük fel vízzel. Adjunk hoz-
zá egy fej meghámozott hagymát a kétféle 
borssal, a babérlevéllel kevés sóval együtt. 
Főzzük vagy egy órát, míg meg nem pu-
hul, majd vegyük ki az edényből és hagy-
juk kihűlni. Ezután dörzsöljük be a három 
gerezd összezúzott fokhagymával és a fű-
szerkeverékkel, majd tegyük tepsibe. He-

lyezzük mellé a másik hagymát és a mara-
dék fokhagymagerezdet kettévágva. Öntsük 
alá a sört, tegyük előmelegített sütőbe. Vagy 
ötven perc elteltével vagdossuk be a bőrét, 
locsoljuk meg a mézzel, és süssük pirosra. 
Burgonyapürével, friss salátával tálaljuk. 

Túrós tallér
Hozzávalók: 30 dkg finomliszt, 1 csomag 

sütőpor, 25 dkg margarin, 25 dkg tehéntúró, 
22 dkg cukor, 1 tasak vaníliás cukor, csipet 
só, 1 tojás a kenéshez. 

Elkészítés: összekeverjük a lisztet a sütő-
porral, a cukrokkal, a sóval, a túróval és a 
puha margarinnal. Tegyük a tésztát a hűtő-
be fél órára, majd nyújtsuk ki 1 cm vastag-
ra, és szaggassuk ki fánkszaggatóval. Ken-
jük meg a tojással, sütőpapírral bélelt tepsi-
ben süssük meg szép pirosra. Ha kész, por-
cukorral hintsük meg. 
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 1618 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2. vk. minden hónap első kedd 1618 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3. vk. minden hónap második csütörtök 1718 között, Bécsi úti Fidesz iroda, (Bécsi út 7779.) 
  előzetes egyeztetés alapján a dnemetheva@gmail.com
  email címen vagy a 202000017es telefonszámon
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap első csütörtök 1618 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap első hétfő 1819 óra között II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  minden hónap első péntek 1718 óra között Nagy László Ált. Iskola, Váradi utcai telephelyén
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 3678791
Dóra Csaba 7. vk. minden hónap első hétfő 1618 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8. vk. telefonon történő egyeztetés alapján Bécsi út 7779. alatti Fidesz iroda. 06(20)2000017
Bulla György 9. vk. minden hónap első hétfő 1718 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4378688
Baumann Irén 10. vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4840805
Török Ferenc 11. vk. minden hónap első kedd 1718 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12. vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4378688
Kemény Krisztina 13. vk. minden hónap első szerda 1718 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14. vk. minden hónap első kedd 1718 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 4378509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15. vk. időpont telefonos egyeztetés alapján: 4378930 Fő tér 3. II./37.
Laukonidesz Lilla 16. vk. minden hónap második csütörtök 1819 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

mSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

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

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 
06-30-211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@
parbeszed magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 
4378881es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@le-
hetmas.hu e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő
jén, 17től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá

ban. Elő ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06202360500.
Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét
főn 16tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban 
(Csobánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244
8036, bp03@mszp.hu. 
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 
17 órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 0670
6992214es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái
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E lsőként április 11-
én Stratfordupon

Avonból közvetítik angol 
nyelven a Royal Shake-
speare Company Macbe-
th előadásának premier-
jét. Shakespeare legsöté-
tebb pszichothrillerében 
a csatából győztesként 
hazafelé tartó Macbeth 
a mocsárban három bo-
szorkánnyal találkozik, 
majd felkavaró jóslatuk-
tól vezérelve gyilkos út-
ra lép. Bár a dráma ere-
deti történetét sokan is-
merik, a színház kedve-
lőinek igazi kuriózumot 
ígér a modern felfogású 
rendezés.

A fennállásának 56. 
évfordulóját ünneplő The 

Royal Shakespeare Com-
pany a reneszánsz köl-
tőóriás és drámaíró szü-
lővárosában, Stratford
uponAvonban működik 
állandó társulattal. Ma 
már New Yorkban és 
Londonban is van szék-
helye, a legjelentősebb 

olyan alkotóműhelyként 
tartják számon a Globe 
Színház mellett, amely 
Shakespeare szellemi 
örökségét ápolja. Az el-
múlt évtizedekben szám-
talan kiemelkedő színhá-
zi produkció fűződött a 
társulat nevéhez, olyan 
sztárok főszereplésével, 
mint Mia Farrow, Ralph 
Fiennes, Kenneth Brana-
gh és Judi Dench. 

Az intézmény 2013ban 
kezdte meg a moziközve-
títéseket, melyeket a ke-
leteurópai régióban első-
ként Budapesten láthatott 
a közönség a Pannonia 

Entertainment forgalma-
zásában, és immár Óbu-

dán is az Esernyős Szind-
bád rendezvényterében.

Élő közvetítés a Royal Shakespeare Company színpadáról
Bár nem hús-vér valójukban, de áprilistól a legnevesebb, 
világszerte jegyzett előadóművészeket felvonultató, külön-
leges színházi- és operaesteket láthat a III. kerületben min-
denki, aki angliai utazás helyett csak a Fő téri Esernyősbe 
szeretne ellátogatni, hogy élőben nézze a Royal Shake-
speare Company és a Royal Opera House válogatott pro-
dukcióit. A színházi estéket műholdról sugározzák az ang-
liai színre kerülésükkel azonos időpontban, HD képminő-
ségben és 5.1 hangformátumban.

Rejtvényünkben két húsvéti finomság nevét 
találja. Megfejtés 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 keresztneve. 16. Defoe hőse. 18. 
Kicsoda. 20. Névelős hölgy. 21. Angol 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 Lomé. 34. Humoristánk, István. 35. Női 
név. 37. Francia kártyalap. 39. Brit súly magyarosan. 
41. Régi nemesi cím. 44. Mutató 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. Visszaére?! 56. 
Európai nyelv. 58. Folyadék. 60. Sivatagi menet. 62. 
Becsapódik. 64. Fejtartó. 66. Élő egyed.
FÜGGŐLEGES: 1. Júnó másik neve. 2. Végső. 3. 
Hegek. 4. Római öt és ötvenegy. 5. Zuhanyozik. 6. 
Betűkkel foglalatoskodik. 7. Angol férfi. 8. Hamis. 
9. Erősen sírok. 10. Svéd és osztrák autók jele. 11. 
Megkevert rag! 12. Eredeti jenki. 17. Nitrogén 
és fluor vegyjele. 19. Orosz Irén. 23. Csomó. 26. 
Angol rendőrség! 28. Bunkós bot. 29. Tarló része! 
30. A második étel neve (zárt betűk A. Á. B. N.). 
32. Azonos mássalhangzók. 34. Pénzdarab. 35. 
Kézzel jelez. 36. Ókori nép névelővel. 38. Sári 
egynemű betűi. 40. Odacsap. 42. Fordított úr! 43. 
Ritka férfinév. 45. Ilyen izom is van. 47. Kripton vegyjele. 48. Munkás kolléga, becézve. 50. Postai küldemény. 52. Az egyik Baradlay 
fiú. 54. Azonos mássalhangzók. 57. É. D. Á. 59. Egoja. 61. Tőle lefelé. 63. Kettősbetű. 55. Ittrium és szén vegyjele.

Ünnepi finomságok

Á prilis 8-ig meghosz-
szabbították a ren-

dezők a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari 
Múzeum és a Kunszent-
mártoni Helytörténeti 
Múzeum közös kiállítá-
sát, melynek főszereplő-
je a sör. Kik és hogyan 
főztek sört Magyaror-

szágon? Miért Kőbánya 
vált a magyar sörgyártás 
fellegvárává? Bor vagy 
sörivó-e a magyar? Pol-
gári vagy munkásital-e 
a sör? Ilyen kérdésekre 
kaphatnak választ a láto-
gatók, akik mindezen túl 
megismerhetik honfogla-
ló őseink italkultúráját, a 

középkori sernevelőket, 
a német és cseh sörfő-
zőket, az ipari sörgyár-
tás megindulását és leg-
nagyobb üzemeink tör-
ténetét, az állami sör-
főzést, és a napjaink-
ban működő kisüzemi 
főzdéket. Emellett kide-
rül, hogyan készül a sör, 

hogyan lesz az árpából 
maláta, mi a különbség 
az alsó és felsőerjesz-
tésű sörök között. Vé-
gül választ kaphatnak 
arra is, hogy a polgárság 
vagy a munkásság ked-
velt itala volt-e a sör, ho-
gyan irányították ezt a 
propaganda különböző 
eszközeivel. (Cím: Ko-
rona tér 1.)

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

Hahota
János bácsi autóveze-
tésből vizsgázik. Mel-
lette ül az instruktor, há-
tul a rendőr. Instruktor: 
- János bácsi! Milyen 
tábla volt ez?!
- Úgy néztem, fiam, bú-
zatábla.

* * *
A csiga és a teknős-
béka karamboloznak 
az erdőben. Egyetlen 
szemtanú van csak, a 
lajhár, aki éppen a hely-
szín közelében himbá-
lózott a fán. A rendőrőr-
sön faggatják a lajhárt, 
mit látott e szörnyű bal-
esetből. A lajhár a kö-
vetkezőt vallja: - Nem 
emlékszem, minden 
olyan gyorsan történt! 

* * *
- Egyszer olyan éhes 
voltam – meséli egy fel-
fedező a barátjának –, 
hogy megettem a papa-
gájomat.
- Milyen íze volt?
- Mint a pulykáé, a vad-
libáé vagy a bíbicé. Az 
a papagáj bármit tudott 
utánozni. 

* * *
Zsákos Bilbó és Frodó 
beszélgetnek: - Mosta-
nában nagyon unatko-
zom - mondja Frodó.
- Talán keresned kelle-
ne egy hobbit.

* * *
- De szép ez a szobor! 
Honnan van?
- Én magam faragtam ki 
egy hatalmas kőtömbből.
- És honnan tudtad, 
hogy benne van?

Márciustól ismét kedvezmé-
nyes áron kölcsönözhetnek 
biciklit Óbuda-Békásme-
gyer lakosai a Laktanya ut-
cában.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata és 

a Berguson kerékpárköl-
csönző 2010 óta műkö-
dik együtt a kerületben 
élő, aktív életmódot ked-
velő lakosok minél széle-
sebb körű támogatására. 
Az együttműködés célja 
a hétköznapi munkába já-
rás, a hétvégi szabadidős 
kerékpározás, az egész-
séges életmód népszerű-
sítése és elősegítése.

A Laktanya utcában lé-
vő kölcsönző ezúttal is 
kiváló állapotban lévő és 
szervizelt kerékpárokat 
biztosít a sportolni vá-
gyók számára. Az üzlet 
melletti P+R parkolóban 
az autóval érkezők lete-
hetik járműveiket, hogy 
kerékpárra ülve tudjanak 
eljutni munkahelyükre, 
akár a főváros bármely 
más kerületébe.

A kerületben élők 
2018-ban is márciustól 

október végéig vehetik 
igénybe a szolgáltatást, 
hétköznaponként 200 Ft/
nap, hétvégén pedig 200 
Ft/óra megfizetésével. A 
napi 200 forintért bérelt 
kerékpár hétköznapokon 
akár 5 napon keresztül 
folyamatosan kibérelhető 
anélkül, hogy vissza kel-
lene vinni, így a kerékpár 
a lakó- és munkahely kö-
zött, illetve a munkaidő 
után is szabadon használ-
ható. 

A nem III. kerületi la-
kosok egységesen hét-
köznap és hétvégén 200 

Ft/óra ellenérték fejében 
bérelhetik ki a kerékpá-
rokat.

Kerékpárkölcsönzés kedvezményesen

Nyitvatartás
A kölcsönző hétköznap 7-től 19 óráig, hétvégén 
9-től 19 óráig várja a sportolni vágyókat. A hétvégi 
és munkaszüneti napokon történő kölcsönzés ese-
tén célszerű előzetesen lefoglalni a kerékpárokat a 
kolcsonzes@obudakerekpar.hu e-mail címen, vagy 
a +36-20-20-73133–as telefonszámon.

Kék Pont Alapítvány 
a függőségek leküzdéséért

Aggodalommal tölt el, hogy gyermeked, hozzátar-
tozód, barátod, családtagod rendszeresen fogyaszt 
alkoholt, kábítószereket; túlzásba viszi a szeren-
csejátékokat, a munkát? Úgy gondolod, már min-
dent megpróbáltál, hogy megmentsd a függőség-
től, de nem látod az eredményt? Nincs kivel beszél-
ned ezekről a problémákról és a benned zajló ér-
zelmekről? Ha a fent leírtakban magadra ismersz, 
szeretettel várunk minden héten nyitott csoportunk-
ban, ahol szakemberek segítségével, valamint a 
sorstársak értő, megértő, biztonságos közösségé-
ben dolgozunk ezen a nehéz problémán. Időpont: 
minden szerdán, 18-tól 20 óráig. Cím: Kék Pont 
Alapítvány, 1039 Budapest, Lukács György utca 3. 
Tel.: 06-1/454-0876 és 06-70/607-5030.

Modellezés és elektronika
A Ganz Ifjúsági Műhelyben 7 éves kortól modelle-
ző (hajó, vonat, repülő stb.), 12 éves kortól elektroni-
kai foglalkozásokra várják a fiatalokat, akik itt elsajá-
títják a technikai alapismereteket. Jelentkezni lehet a 
helyszínen, telefonon vagy e-mailben: Kövesdy Csa-
ba, Hímző utca 11. (Bejárat az épület hátsó része fe-
lől. Tel: 06-30-330-5117, kovesdycsaba@gmail.com)

Fotó: Antal István
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A Hévízi út és a Raktár utcai 
torkolat között teljes hossz-

ban a bekötésekkel és a víznyelők-
kel együtt átépítik a meglévő, el-
avult szennyvízvezetéket. A kivi-
telezés során az útburkolatot sza-
kaszosan felbontják, ezzel egy idő-
ben legfeljebb 3040 méter hosszú 
lezárásokra kell számítani. Az át-
menő forgalom ilyenkor az adott 
szakaszon szünetel, de az érintett 
ingatlanok elérhetőségét minden 
esetben biztosítják. A kivitelezés 
első szakasza a Raktár utca 3941. 

és Kunigunda útja 2. szám között 
március 6. és április 15. között zaj-
lik. A második szakasz, a Kunigun-
da útja 2. és 8. szám között május 
15-ig. Az utolsó ütem pedig a Ku-
nigunda útja 8. és Hévízi út között 
június 20-ig tart. A Fővárosi Csa-
tornázási Művek Zrt. közleménye 
szerint a munkálatok ideje alatt a 
víz- és csatornavezeték üzeme za-
vartalan marad. A lakosság türelme 
mellett kérik a gépkocsi tulajdono-
sokat, hogy a kijelölt korlátozáso-
kon belül ne parkoljanak!

Csatornafelújítás a Kunigunda útján

Felmérik a gyümölcsösöket
A gyümölcsös ültetvények összeírása zajlik 2018. március 1-je és áp-
rilis 16-a között. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója szerint a 
másfél hónapos időszak alatt a hivatal címjegyzékén szereplő gazda-
ságok számára kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági 
adatfelvételt hajtanak végre Óbuda-Békásmegyeren. A felmérés min-
táját azok a gazdaságok alkotják, melyek gyümölcsös ültetvény terü-
lete eléri a 2500 m2-t, és 2017-ben területalapú támogatást igényel-
tek alma, körte, kajszibarack, őszibarack, meggy, cseresznye, szilva, 
dió vagy bodza ültetvény után. Az összeírási feladatot az állami tulaj-
donú STATEK Kft. megbízásában álló igazolvánnyal ellátott kérdező-
biztos végzi, a III. kerületben Bánhegyesiné Csiki Andrea Mária. A tel-
jeskörű felmérés az ország mintegy 1500 településén 9 gyümölcsfaj-
ra és közel 15 ezer, ültetvényt használó gazdálkodóra terjed ki. A fel-
vétel módszertanáról és a kutatás eredményeiről a http://www.ksh.
hu/agrarcenzusok_ultetvenyek oldal nyújt tájékoztatást. A felvétel el-
ső összesített eredményei 2018 végén várhatók.
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Fo gA DÓ ÓrA. Zsiga-Kár pát Dá  ni el (Job-
bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) or szág gyű-
lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját min den hó nap el-
ső pén te kén 16 órá tól tart ja Békásmegyeren, 
a Kabar utca 11. szám alatti Job bik iro dá ban. 
Előze tes be je lent ke zés időpont-egyez te té s-
sel a 06(30) 318-9921-es számon.

Fo gA DÓ ÓrA. Kiss Lász ló 
(MSZP) or szág gyű lé si kép vi se-
lő (Bu da pest, 10. vá lasz tó ke rü-
let) fo ga dó órá ja min den hó nap el-
ső pén te kén 16-tól 17 órá ig a III. 
Mó kus ut ca 1-3. szám alatt. (Te-
le fon: 244-8036; e-mail: kiss.lasz-
lo@parlament.hu).

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdűlő utcai Fidesz irodában (Ka-
szásdűlő utca 7.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, 
minden hónap negyedik keddjén (legközelebb március 27-én) 17-től 19 
óráig. Érdeklődni a 367-8791-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Tósoky Balázs ügyvéd 
ingyenes jogsegélyt tart minden hónap harmadik csütörtökén 17-től 19 óráig a 
Bécsi út 77-79. szám alatti Fidesz irodában. Bejelentkezés nem szükséges. Ér-
deklődni a (20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• Varga Mihály országgyűlési képviselő megbízásából dr. Kővári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) 
minden hónap második csütörtökén (legközelebb április 12-én) 18-tól 20 
óráig. Bejelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a 20-200-0017-es telefon-
számon, vagy a Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában lehet.
• Menczer Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni választókerü-
let elnöke minden hónap első szerdáján 16-tól 17.30 óráig fogadóórát tart 
a Fidesz 10. választókerületi irodájában. Cím: 1033 Bp., Kaszásdűlő utca 
7. Előzetes bejelentkezés szükséges a 367-8791-es vagy a 06-20-226-
7828-as telefonszámon.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból a Bé kás me gye ri Kö zös-
sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det dr. Gáthy Zsu-
zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Váradi ut ca 
17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 órá ig fo ga dó-
órát tart, mely nek ke re té ben min den hónap má so dik csü tör tö kén dr. He-
csei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ügyvédje ingyenes jogi tanácsadást 
tart minden hónap első hétfőjén 16-tól 18 óráig a Harrer Pál utca 16. szám 
alatti; minden hónap harmadik hétfőjén 16-tól 18 óráig a Kabar utca 11. 
szám alatti Jobbik irodában. (Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-30-
546-2202-es telefonszámon.)
• Solymosi Imre (MSZP) társasházi kérdésekben minden hónap első he-
tében, hétfőn 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodá-
jában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Komka Norbert (MSZP) szociális kérdésekben minden hónap utolsó he-
tében, csütörtökön 15-től 16 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi 
irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu). 
• Dr. Fercs János (MSZP) jogi kérdésekben minden hónap első hetében, 
hétfőn 16-tól  17 óráig tanácsadást tart az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• Rabi Béla (MSZP) környezetvédelmi témában fogadóórát tart minden 
második héten, hétfőn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában 
(Mókus utca 1-3., tel.: 244-8036, bp03@mszp.hu).
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi tanács-
adást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a bu-
dapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes időpont-egyeztetés szük-
séges. 
• Az Összefogás Óbudáért Egyesület megbízásából dr. Hecsei Pál ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első hétfőjén 17-től 19 
óráig (Cím: Hímző utca 1., földszint).

In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör egye sü let nél
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden hó-
nap második csütörtökén 18-19 óráig a jogi tanácsadást dr. Orbán Lász-
ló Tibor ügyvéd tartja. Az építési tanácsadást pedig Jánosi János építész. 
Bejelentkezés legkésőbb 2 nappal a tanácsadást megelőzően. Tel.: 06-70-
967-1493 irodavezetői telefonszám; e-mail: liebekati@gmail.com honlap: 
www.csipke.info/Postafiók
A Zsámboki műhelyben (Lehel utca 14., a csillaghegyi Jézus Szíve temp-
lom jobb oldali épületszárnya): gyermekpszichológiai kérdésekben    min-
den hónap második szerdáján 17-19 óráig. (Előzetes bejelentkezés dr. Lé-
der Rózsánál, 06-30-883-2123.)
Családjogi tanácsadás – mediáció: minden hónap második  csütörtö-
kén 16 órától  dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja.( Előzetes bejelentke-
zés:  06-70-967-1493)
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Nekünk Magyarország az el-
ső! címmel tartott lakossá-

gi fórumot Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, ország-
gyűlési képviselő Óbudán, az 
EuroCenter színháztermében 
március 20án. Vendége Tarlós 
István főpolgármester volt.

Mindkét politikus részletes 
tájékoztatást adott az elmúlt 
években végzett munkáról. 
Hangsúlyozták a választás tét-

jét, mely szerint az elért ered-
mények és a további kiegyen-
súlyozott fejlődés veszélybe 
kerülhet. 

Varga Mihály az esemény 
végén úgy fogalmazott:  Kö-
szönjük a budai és az óbudai 
polgároknak a telt házas fóru-
mot! Megerősített bennünket 
abban, hogy a nyugodt, pozitív 
gondolkodásnak és munkának  
van ereje, támogatása. 

Fórum az elmúlt évek eredményeiről

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
Csillaghegyi Találkozó: április 18-án 18 órától dr. Varga Tibor 
előadása „Pannónia nem veszítheti el angyal adta koronáját” 
címmel, Mátyás király emléke a magyar hagyományban. Hely-
szín: Csillaghegyi Közösségi Ház (Mátyás király út 13-15.)
Tavaszi virágvásár: április 21-én 8-tól 13 óráig növény- és vi-
rágvásár a közösségi ház udvarán. Helyszín: Csillaghegyi Kö-
zösségi Ház (Mátyás király út 13-15.)
Zsámboki önképzőkör: április 4-én 18 órától dr. Szabó Pé-
ter közgazdász az arab világról beszél személyes tapasztala-
tok alapján. Helyszín: Zsámboki Műhely (Lehel utca 14., a kato-
likus templom jobb oldali épületszárnya).

Véradás
Véradónapot szervez a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővá-
rosi Szervezete. Az Esernyős-Kulturális, Turisztikai és Informá-
ciós Pontba március 28-án 14-től 18 óráig várják az önkéntes 
véradók jelentkezését. (Cím: Fő tér 2.)

Fotó: Antal István
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Közeledik a jó idő, mindenki 
vágyik a szabadba egy kis 
mozgásra. Mi elhozzuk ön-
nek a sportolás lehetőségét 
ingyen, szakavatott edzők-
kel, a hét öt napján már 7 
helyszínen. 

Ebben a szezonban a 
helyszíneket bővítet-

tük egy újabbal, heti két 
alkalommal most már a 
szabadtéri fitneszparkja-
inkat is bevonjuk a prog-
ramba. Mindemellett to-

vábbra is helyet adunk a 
chi kung meditatív ala-
pokra helyezett mozgás-
kultúrának, a core trai-
ning és a fitnesz mozgás-
elemeknek. A foglalko-
zások mindegyike 45-50 
perces, amely során nagy 
hangsúlyt kap a bemele-
gítés, a mozgásforma he-
lyes kivitelezése és a le-
vezetés is.

A helyszínek kiválasz-
tása során fő szempon-
tunk volt a jó megkö-

zelíthetőség és a jó el-
osztás, mind a válasz-
tott időpontokban, mind 
a mozgásformákban. A 
bemutatott mozdulatok 
hozzájárulnak az egész-
ség és a belső egyensúly 
megőrzéséhez és jóté-
kony hatással vannak a 
szív és érrendszerre. A 
mozgás nem csak testün-
ket kondicionálja, hanem 
a lelkünket is, hozzásegít 
a kellemes és a jó közér-
zet fenntartásához.

A közösségépítés és az 
egészséges életmód fon-
tossága kiemelkedő, va-
lamint szolgálja az óbu-
dai lakosok életkörülmé-
nyeinek javítását, hozzá-
járul a helyi közösségek 
fejlődéséhez. 

Kövessék híreinket és 
vegyenek részt, csatla-
kozzanak bátran ehhez 
a nagyszerű programhoz 
akár egy reggel végezhe-
tő átmozgató tornán, akár 
egy dinamikusabb dél-

utáni örömtornán. Sze-
retettel várunk minden 
korosztályt, időseket, fi-
atalokat, középkorúakat, 
családosokat gyerekek-
kel. Minden mozgástípus 
gyakorlatsorai könnyen 
elsajátíthatók, csatlakoz-
ni bármikor lehetséges! 

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának tá-
mogatásával az edzések 
ingyenesek!

(Részletes időpontok a 
felhívásban találhatók.)

Áprilisban folytatódik a közösségi torna program

Kezdés a húsvét utáni héten, április 9-én

Fotó: Antal István


