
A békásmegyeri piac és közösségi tér 
fejlesztése Óbuda legnagyobb kezdő-
dő projektje az idei évben.

Az Óbudai Egyetemen a 2017/2018-as 
tanévtől az országban egyedüliként mű-
szaki felsőoktatási szakképzés indul.

Kevesebb bűncselekmény, eredmé-
nyesebb nyomozás – hangzott el a 
III. kerületi kapitány évértékelőjén.
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A sajtóeseményen elhangzott, hogy a 
szervezők új sportágak bemutatásával 

teszik változatossá minden évben az óbudai 
programkínálatot, emelve ezzel a rendezvé-

nyek színvonalát, sokszínűségét, s ezeken 
az ingyenes sportrendezvényeken évről év-
re egyre több kerületi polgárt sikerül meg-
mozgatni. Az elmúlt évi részvételi számok 

is a lakosság érdeklődését mutatják, hiszen 
tavaly 6114-en vettek részt a programokon, 
s ezzel az elmúlt négy esztendőben több tíz-
ezer ember érdeklődését tudták felkelteni az 
egészségmegőrzés és a mozgás fontossága 
érdekében.                        Bővebben a 3. oldalon

2017-ben is Szabadidő, szeretem!

Idén immár hatodik alkalommal rendezi meg az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának támogatásával a Szabadidő, szeretem! elnevezésű ingyenes sportrendezvény-soro-
zatát, amelynek részleteiről március 3-án számoltak be a szervezők a sajtó képviselőinek.

Ú jabb fejlesztések kezdődhetnek a Szent 
Margit Kórházban. A kormány több for-

rásból is támogatja a III. kerületi egészség-
ügyi intézményt, amely által többek közt 

megújul a gasztroenterológiai osztály és meg-
kezdődhet az épületek energetikai korszerűsí-
tése – a bejelentés a február 23-án tartott saj-
tótájékoztatón hangzott el.     Tudósítás a 9. oldalon

Kormánytámogatással újul meg a Margit kórház 
Gyermekrajzokkal a gyermekekért
Óbuda adott otthont az I. Jótékonysági Gyer-
mekrajz Aukciónak, ahol a „Rajzolj, hogy ad-
hassunk!” címmel meghirdetett pályázaton 
kiválasztott és a Szindbád Rendezvénytér-
ben kiállított képek értékesítéséből több, mint 
hatszázezer forint gyűlt össze a Cseppkő 
Gyermekotthonnak.               Folytatás a 8. oldalon



2 2017. 5. számÖnkormányzat – EmlékEzés

Koszorúzással egybekötött 
megemlékezést tartott Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata február 24-én a 
kommunizmus áldozatainak 
emléknapja alkalmából a 
Katinyi mártírok parkjában, 
ahol Bús Balázs polgármes-
ter mondott beszédet.

A február 24-én tar-
tott megemléke-

zésen a kerület vezető-
in kívül részt vettek ön-
kormányzati képviselők 
és tisztségviselők, vala-
mint pártok és a kerüle-
ti szervezetek képviselői 
és óbudai polgárok. 

Bús Balázs beszédé-
ben Moszkva új való-
ságmagyarázatára hív-
ta fel a figyelmet, amely 
szerint már nem számít, 
hogy mi valódi, mi ha-
mis, csak a központilag, 
folyamatosan újraterem-
tett látszat számít. Az al-
ternatív valóság eluta-
sítása mellett utalt arra, 
hogy manapság itthon is 
gyakran hallhatók a haj-
dani megszállók bűnei 
alól felmentő magyará-
zatok, valamint a kádá-
ri retorika is újra a politi-
kailag korrekt közbeszéd 
része kíván lenni. Félő 

tehát, hogy e narratíva 
követői a kommunizmus 
áldozatainak történetét 
is megkísérlik átrajzol-
ni, holott a kommunis-
ta bűnök nem évülnek 
el, azokra kötelességünk 
emlékezni.

Vajon lehet-e a múltat 
végképp eltörölni, tet-
te fel a kérdést a polgár-
mester a Gulag büntető-
táboraira utalva, ha oda 
több mint 700 ezer ma-
gyar embert hurcoltak el, 

akik közül 300 ezren so-
ha nem térhettek vissza 
hazájukba. A szovjet tá-
borokban az önkény év-
tizedeiben 20 millió em-
ber vesztette életét, míg 
a recski munkatábor-
ban 1500 főt kényszerí-
tettek rabszolgamunká-
ra Sztálin magyarorszá-
gi helytartói. Az 1956-os 
szabadságharcot köve-
tő megtorlásokban csak-
nem 400 hazafit végez-
tek ki, 20 ezer embert 

börtönöztek be, 200 ez-
ren elmenekültek az or-
szágból.

A tömegmészárláso-
kat, derékba tört emberi 
sorsok millióit egyszerű-
en eseménynek nevezni 
nem csupán modorosan 
finomkodó, de rendkívül 
cinikus és mérhetetle-
nül alávaló. Ahhoz, hogy 
el ne tévedjünk a tuda-
tosan létrehozott alter-
natív valóság XXI. szá-
zadi labirintusában, új-

ra kell olvasnunk a múlt 
század túlélőinek beszá-
molóit, emlékiratait, és a 
róluk készített feljegyzé-
seket. Biztos kapaszko-
dót jelenthet számunk-
ra Mindszenthy József, 
Faludy György, Placid 
atya, Jerzy Popielusz-
ko, s a kommunizmus 
megannyi megnyomorí-
tott áldozata, akik a ter-
ror ellenére is kiálltak a 
szabadság és az embe-
ri méltóság örök érté-
kei mellett. Ahhoz, hogy 
senki se alakíthassa ké-
nye-kedve szerint e bű-
nös korszak eseményeit, 
hőseinek és hóhérainak 
emlékét, évről évre em-
lékeznünk kell – mondta 
Bús Balázs. 

B. Z.

Emlékezés a kommunizmus áldozataira 

A Gulágon raboskodó ma-
gyarok történetét feltáró  
Nyolcszázezer című könyvet 
mutatták be a szerző, Bogár 
Ildikó jelenlétében február 28-
án. A Fő téri Szindbád rendez-
vényteremben egyúttal levetí-
tettek az interjúk során készí-
tett filmek közül kettőt, ame-
lyekben egykori Gulág-fog-
lyok mondták el fiatalkoruk 
legsúlyosabb élményeit.

A Nyolcszázezer című 
könyv szerzője, Bo-

gár Ildikó az egykori Gu-
lág-foglyok közül hét egy-
kori fogollyal készített in-
terjút, további három túl-
élőnek azonban már csak 
a családtagjaival, gyer-
mekeivel találkozhatott, 
hogy szembesüljön a so-
káig el nem mondott és 
gyakran nem feldolgozha-
tó sorsukkal. A szerző az 
interjúk segítségével ál-
lította össze az 1945 utá-
ni magyar történelem so-

káig elhallgatott fejeze-
tének, a 800 ezer elhur-
colt magyar fogoly szen-
vedéseinek történetét. A 
mesélők közt volt katona-
tiszt, juhászbojtár, gimna-
zista diák, egyetemista fi-
atal, akiket a szovjet hata-
lom és az őket kiszolgá-
ló hazai kommunisták el-
raboltak és a Szovjetuni-
óba deportáltak, elrabol-
va így az ártatlan fiatalok 
legszebb éveit. 

A háború végeztével is 
fogságban tartották őket, 
akik csak 9-10 évnyi ke-

gyetlen rabszolgaság után 
érkezhettek haza. Itthon 
pedig további évtizedekig 
a szovjetek szolgalelkű ha-
zai bérenceinek közremű-
ködésével megfigyelt, nél-
külöző, másodrendű ál-
lampolgárai lehettek csak 
saját hazájuknak. Novem-
ber 25-ét a Szovjetunióba 
elhurcolt magyar politikai 
rabok és kényszermunká-
sok emléknapjaként tart-
juk számon, mert 1953-ban 
ezen a napon érkezhetett 
haza Magyarországra 1500 
politikai elítélt.

Menczer Erzsébet, a 
Szovjetunióban Volt Ma-
gyar Politikai Rabok és 
Kényszermunkások Szer-
vezetének (SZORA-
KÉSZ) elnöke a filmek be-
mutatása előtt elmondta, 
hogy az emlékév végének 
nem szabad egyben az em-
lékezés végét is jelentenie, 
hiszen az elmúlt időszak-
ban ráirányították a társa-
dalom figyelmét a magyar 
történelem egy olyan vész-
korszakára, amiről mint-
egy hetven éven keresztül 
nemigen beszéltek az or-
szágban. Az erről folyó be-
széd csaknem ötven évig 
tilos volt, azután 2010-ig 

pedig akiknek szólni kel-
lett volna róla, azoknak 
nem érte el az ingerküszö-
bét, és a mai napig sincs 
benne a tankönyvekben, 
hogy miként hurcolták el 
az embereket a Gulág rab-
telepeire a kollektív bűnös-
ség elve alapján. 

A bemutatott kötet re-
mélt célja, hogy az olvasót 
további olvasásra sarkall-
ja, illetve kérdéseket tegyen 
fel, hogy egyre több em-
beri szem nyíljon ki, hogy 
az elhallgatott történelem 
megszólaljon. Egyúttal le-
vetítettek az interjúk során 
készített filmek közül ket-
tőt, amelyek alkotója Ko-
csis László Zoltán és Csa-
pó Harold Gábor. Bodzay 

Könyv és film a magyar Gulág-foglyokról

A megemlékezést követő-
en Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata vezetői, 
a helyi pártok és szerve-
zetek képviselői koszorú-
zással és főhajtással tisz-
telegtek a mártírok em-
lékezve, valamint óbudai 
polgárok is elhelyezték az 
emlékezés virágait.

Film a békásmegyeri mártírról
A Német Klubban március 25-én 15 órai kezdettel 
filmvetítés lesz az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc békásmegyeri mártírjáról, Herhoff György-
ről, akiről Békásmegyeren utcát neveztek el. A ve-
títés után testvérével beszélgethetnek a résztve-
vők, Szabóné Herhoff Máriával, a film narrátorával. 
(Cím: Szőlő utca 78.)

Fotó: Benkő Vivien Cher
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C siki Attilától, az Óbu-
dai Sport és Szabad-

idő Nonprofit Kft. veze-
tőjétől megtudhattuk, 
hogy a kerületben egész 
évben lehetőséget bizto-
sítanak a szabadidő eltöl-
tésére, a sportolásra, hi-
szen két helyszínen je-
lenleg is üzemelnek még 
a kerületi korcsolyapá-
lyák, de három hét múl-
va kezdődik is a 2017. évi 
rendezvénysorozat.

Jótékonyság 
és sport 

Elsőként a szokásos 
Óbudai Teljesítménytú-
rát rendezik meg, ami-
re március 25-én kerül 
sor a Budai-hegyekben. 
Ezt követi április 22-23-
án az Óbudai Futófeszti-
vál, ami idén 2 napos lesz, 
majd következik május 
20-án az Óbudai Családi 
Sportnap a Dunán, amit 
ezúttal előre hoztak az 
őszi időpontról tavaszra. 
Június 10-én rendezik a 
Tour de Óbuda program-
ját, ami túlnyúlik a kerü-
let határain, hiszen egész 
a Dunakanyarig lehet ke-
rékpározni a rendezvény 
keretében, ősszel pedig 
a szeptember 14-ei Óbu-

dai Sportágbörze, illet-
ve az október 7-ei Óbudai 
Terepfutó és Túra Feszti-
vál két programja várja a 
sportolni szerető óbudaia-
kat. A sportprogramokon 
a jótékonyságra is figyel-
met fordítanak, így ebben 
az évben a résztvevők fel-
ajánlásaikkal az óbudai 
Családok Átmeneti Ott-
honát támogathatják. 

Tömegsport és 
közösségépítés
Bús Balázs, Óbuda-Bé-

kásmegyer polgármeste-
re az előzményekre utal-
va elmondta, hogy tíz éve 
átfogó szűrőprogrammal 
indult a kerületiek egész-
ségéről történő gondos-
kodási programja, ami 
aztán párosult a szak-
rendelő Egészségolimpia 
programjával, amiből ki-
fejlődtek a tömegsport-
rendezvények. A kerüle-
tiek egyre többen vesz-
nek részt az ilyen esemé-
nyeken, ami azt mutat-
ja, hogy az itt élők szere-
tik a sportrendezvénye-
ket ha megteremtik ne-
kik a sportolás feltételeit. 
A sport is a közösségépí-
tés egyik formája, amit az 
is mutat, hogy a tavaly el-

indított Közösségi torna 
idén több helyszínen és 
időpontban ad majd al-
kalmat minden korosz-
tálynak az egészségesebb 
életmódra.

Az önkormányzat év-
ről évre igyekszik a Sza-
badidő, szeretem! prog-
ramjait színesíteni, illet-
ve több helyi sport- és ci-
vil szervezetet bevonni 
az eseménybe. A lakos-
ság részvételi aránya el-
érheti azt a szintet, hogy 
az egészségügyi költsé-

gekben kimutatható le-
het a csökkenés – fogal-
mazta meg reményeit a 
polgármester.

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter,  or-
szággyűlési képviselő 
az Óbudai Futófesztivál 
rendszeres résztvevője-
ként a kerület adottsága-
it kiválónak nevezte, ami 
jó szervezéssel párosítva 
tökéletes terepet és alkal-
mat nyújt a tömegspor-
tok megrendezéséhez, il-
letve a gyermekek ver-
senyszerű sportolásához 
is. Valóban befektetés-
nek nevezhető ez a sport-
élet a közösség egészségi 
állapotába és személyes 
egészségünkbe is, hiszen 
így kevesebb idő esik ki 
a munkából – tette hozzá 
a nemzetgazdasági mi-
niszter.

Sárfalvi Péter, a nem-
zeti utánpótlás-nevelé-
sért és sportkapcsolato-
kért felelős helyettes ál-
lamtitkár elmondta, hogy 
mindkét tevékenységi 
köre lefedi azt a sportak-
tivitást, amelyet Óbudán 
tapasztal, így céljai ez-
zel a rendezvénysorozat-
tal megegyeznek. Olyan 
utánpótlás stratégia ki-
dolgozásán fáradoznak, 
amely segíti az élsportot 
és megteremti a lehető-
ségét a szabadidő sport-
nak is. Minél több gye-
rekkel kívánják megsze-
rettetni a sportot, s az 

óbudai rendezvénysoro-
zat kiváló példa erre.

Pozitív példa
Dr. Bartha Csaba, a 

Magyar Olimpiai Bizott-
ság főtitkára kerületi la-
kosként is fontosnak ne-
vezte a rendszeres spor-
tolást. A szabadidő ilyen 
jellegű eltöltését a gyere-
kek esetében ugyancsak 
fontosnak tartotta, illet-
ve azt, hogy a szülőktől 
pozitív példát lássanak. 
Ezek az óbudai tömeg-
sport-rendezvények min-
den kerületi lakosnak le-
hetőséget biztosítanak ar-
ra, hogy megszeressék a 
sportolást. Az élsport és 
az utánpótlás sport mel-
lett fontos a szabadidő 
sportok népszerűsítése is.

Rédli András világ- és 
Európa-bajnok, olimpi-
ai bronzérmes párbaj-
tőrvívó, az eseményso-
rozat fővédnöke Couber-
tin bárót idézte, aki sze-
rint: „A sport minden nő 
és férfi öröksége, hiá-
nya semmivel sem pótol-
ható”. Céljának tartotta 
ezt közvetíteni minden-
ki felé, hozzátéve, hogy 
kitartás, szorgalom, alá-
zat, munka, ezek az eré-
nyek azok, amelyekkel 
a sportolók az eredmé-
nyek mellett az egészsé-
ges életmódot elérhetik. 

B. Z.
(További tudnivalók a 

27. és a 32. oldalon.)

2017-ben is Szabadidő, szeretem! 

Csiki Attila, Rédli András, Bús Balázs, Varga Mihály, Sárfalvi Péter és dr. Bartha Csaba a 
sportrendezvény-sorozat sajtótájékoztatóján

Tavaszköszöntő túrával indítanak

A Szabadidő, szeretem! elnevezésű ingyenes sportrendezvény-sorozat az Óbudai Tavasz-
köszöntő Teljesítménytúrával kezdődik március 25-én. Rajt a Doberdó úti játszótérről, cél-
állomás a Menedékház utcai csúcshegyi vendégház, melynek kertjében megpihenhetnek 
a fáradt kirándulók. Az eseményen három táv közül választhatnak a résztvevők: a hosszú 
táv 22, a rövid 14, a családi táv pedig 9 kilométer hosszú. Előzetes regisztráció mindenki-
nek kötelező

Fotó: Benkő Vivien Cher

Fotó: Antal István
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Pályázatok, együttműködési megállapodások, építési szabályzat – a közel félszáz napi-
rendi pont közül ezekről is döntött Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-
testülete a február 23-ai ülésén.

Támogatott környezetvédelem és kultúra 
20 millió forint civil pályázatra

• Az önkormányzat a testületi döntést követően 
idén is meghirdeti civil működési pályázatát a ke-
rületben működő civil szervezetek támogatására. 
A keretösszeg 20 millió forint, az elnyerhető támo-
gatás maximális összege 500 ezer forint. A pályá-
zat célja továbbra is a civil szervezetek működésé-
hez és az alapító okiratukban lefektetett alaptevé-
kenységükhöz való hozzájárulás, mind eszköz és 
infrastruktúra, mind pedig humánerőforrás tekinte-
tében. 
• Az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdeti 
az önkormányzat a “Fogadj örökbe egy zöldterüle-
tet!” elnevezésű pályázatát. A program célja, hogy 
a kerületi civil szervezetekhez kötődő lokálpatrióta 
óbudaiakat az önkormányzat bevonja a közterüle-
tek rendbetételébe, szépítésébe, javítsa a lakosság 
környezettudatos szemléletmódját. A Környezetvé-
delmi Alap terhére a képviselők idén 2,5 millió fo-
rintot szavaztak meg, amelyből pályázatonként 200 
ezer forint nyerhető el.

Pénzt kaphatnak 
a környezettudatos iskolák

„A környezettudatos nevelésért” címmel pályáza-
tot hirdetett az önkormányzat a kerületben műkö-
dő oktatási-nevelési intézményeknek. A támogatás 
célja, hogy elősegítse a kerületben működő óvo-
dákba, általános és középiskolákba járó gyerme-
kek környezettudatos nevelését, kirándulások szer-
vezését nemzeti parkokba, állatkertbe, vadaspark-
ba, természetvédelmi területre, valamint környezet-
védelmi oktatással kapcsolatos tevékenységekre, 
iskolakert létrehozására. Az elnyerhető legmaga-
sabb összeg intézményenként 200 ezer forint visz-
sza nem térítendő támogatás. 

Pályázat diákok kulturális programjára 
A kerületben működő oktatási-nevelési intézmé-
nyeknek több más mellett olyan pályázatot is hir-
dettek, mely a kulturális intézmények és emlékhe-
lyek megismerését célozza. Az elbírálásnál előnyt 
élvez, aki a tematika középpontjába a kerületben 
található kulturális intézmények, emlékhelyek fel-
keresését állítja. Az elnyerhető legmagasabb tá-
mogatási összeg 150 ezer forint, mely kizárólag az 
adott intézménybe járó gyermekek belföldi kirándu-
lásával, kulturális programokon való részvételével 
kapcsolatban felmerülő utazási költség kiegyenlíté-
sére, illetve a kulturális intézmények és emlékhe-
lyek belépődíjaira fordítható.

(Pályázatok a 13., 28. oldalon)

Új utcanév a Harsánylejtőn 
Tavaly több, korábban névtelen III. kerületi közterü-
let elnevezését hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés. 
Az új nevet viselő utcák besorolása körzetes óvo-
dákhoz azóta részben megtörtént, azonban a Har-
sánylejtőn az újonnan épült lakóparkban egy új köz-
terület – a Szerecsendió utca – kapott elnevezést. 
Ehhez az utcához legközelebb az Ágoston Művé-
szeti Óvoda Kastély tagintézménye található, ezért 
a képviselők úgy döntöttek, hogy ennek az óvodá-
nak a körzetébe sorolják a Szerecsendió utcát.

A Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetséggel, il-

letve a Kerékpáros Ma-
gyarország Szövetség-
gel, mint konzorcium-
vezetőkkel kötött együtt-
működési megállapodás 
által evezős és kerékpá-
ros csomóponttá fejlesz-
tené az önkormányzat a 
Barát-patak melletti in-
gatlanát.

A szakemberek egy 
helyi adottságokra ala-
pozott, a városszövetbe 
jól illeszkedő és a lakos-

ság számára kikapcsoló-
dási, rekreációs lehető-
séget biztosítani hivatott 
egyedi, vonzó turiszti-
kai attrakciót terveztek 
a helyszínre. Az ingat-
lan többféle turisztikai 
ágazat metszéspontjá-
ban, közvetlenül a fővá-
ros és Pest-megye hatá-
rán, illetve a Duna part-
ján található. Mellette 
halad el az EuroVelo 6 
Duna menti kerékpáros 
útvonal, melynek fővá-
rosi szintű infrastruktu-

rális fejlesztése a Fővá-
rosi Önkormányzat eltö-
kélt szándéka. Az ingat-
lanon elképzelt fejlesztés 
a csónakház felújítását 
és egy új, az evezős tu-
rizmust kiszolgáló épü-
let építését is jelentené. 
Az „Aktív turisztikai há-
lózatok infrastruktúrá-
jának fejlesztése” című 
VEKOP pályázaton való 
részvételhez szükséges 
önerőt az önkormányzat 
a 2018-as költségvetésé-
be tervezi be.

Kerékpáros csomópont a Barát-pataknál

Több együttműködési meg-
állapodás meghosszabbítá-
sáról is szavazott a testület. 

A Széll Kulturá-
lis Egyesület már 

2014-től szerepet vállal 
Óbudán is abban, hogy a 
magyar nyelvterület nép-
zene és néptánc kultúrá-
ját a fiatalság körében ok-

tassa, népszerűsítse. Mű-
soraikban az autentikus 
néptánc színpadi megje-
lenítésének legnemesebb 
hagyományait képvise-
lik. Előadásaikat a Téka 
Együttes és a Veres Pé-
ter Gimnázium fúvósze-
nekara kíséri. Miután az 
egyesület kulturális-ha-
gyományőrző tevékeny-
sége kiemelkedően fon-
tos Óbuda-Békásmegyer 
ifjúságának, a képviselők 
támogatták a megállapo-
dás meghosszabbítását. 

Szintén 2014 óta mű-
ködik együtt az önkor-
mányzat a Gyermekek a 

Művészetért és a Hagyo-
mányért Alapítvánnyal. 
Az UNESCO által a vi-
lágörökség címet is el-
nyert táncházi módszer 
támogatása, a hagyomá-
nyok megőrzése kiemelt 
értékőrző feladat. Az 
alapítvány és az önkor-
mányzat közti további 
együttműködés gazda-
gítaná Óbuda-Békásme-
gyer kulturális, oktatási 
és művészeti szolgálta-
tásokkal történő ellátását 
ezért az ülésen egybe-
hangzó döntés született 
az együttműködés foly-
tatásáról.

Együttműködés civil szervezetekkel

Megjelenésünk
Lapunk következő szá-
ma március 24-én, pén-
teken jelenik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is 
olvashatók a www.obu-
da.hu honlapon. 
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A korábban elkészült III. ke-
rületi költségvetésben sze-
replő tervekről és beruházá-
sokról tájékoztatták Óbuda 
vezetői március 6-án a sajtó 
képviselőit, amely elképze-
lések között szerepel töb-
bek között a békásmegyeri 
piac teljes megújítása, vala-
mint a közösségi tervezés-
sel megvalósuló parkfej-
lesztések is. 

B ús Balázs polgár-
mester tájékozta-

tása szerint a januárban 
elfogadott költségvetés 
alapján a kerület ebben 
az esztendőben 30,5 mil-
liárd forintból gazdál-
kodhat, amiből az egyik 
legfontosabb bevételi ol-
dal az állami támogatá-
sokból megvalósuló fej-
lesztéseket jelenti. A bé-
kásmegyeri piac beruhá-
zására 3,5 milliárd forin-
tot biztosított a kormány, 
míg a Mészkő park fej-
lesztésére 380 milliót. 
Ilyen mértékű állami tá-
mogatást még nem ka-
pott a kerület, mint most, 
amiben Varga Mihály 
nemzetgazdasági mi-
niszternek, a kerület or-
szággyűlési képviselő-
jének szerepét hangsú-
lyozta a polgármester. 

Mindezek mellett pe-
dig a fővárostól is számít 
támogatásra a kerület, 
mert a Tér-Köz pályáza-
ton négy beruházással 
is szerepel Óbuda, ame-
lyek mindegyikét közös-
ségi tervezéssel kívánják 
megvalósítani. A költ-
ségvetés fő kérdése volt 
a bérfejlesztés a szociá-

lis, a kulturális és az ok-
tatási ágazatokban, illet-
ve folytatják az egész-
ségügyi és oktatás-neve-
lési intézmények felújítá-
sát és továbbra is finan-
szírozzák az önként vál-
lalt oktatási feladatokat. 

Puskás Péter alpolgár-
mester a békásmegye-
ri piac és közösségi tér-
fejlesztéséről elmond-
ta, hogy ez a legnagyobb 
projekt a kerületben. A 
Heltai Jenő téri piac és vá-
sárcsarnok állapota any-
nyira leromlott állapotú, 
hogy azt teljes egészében 
le kell bontani és újat épí-
teni. A generálkivitelező 
kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési pályázatot 
a következő hetekben ír-
ják ki, míg a kivitelezés 
2017 nyarától várhatóan 
2019 nyaráig tart majd. 

A projekt lebonyolítása-
kor kiemelt figyelmet for-
dítottak arra, hogy a je-
lenlegi bérlőknek a leg-
kisebb legyen a vesztesé-
ge, ezért az építkezés ideje 
alatt ideiglenesen új pavi-
lonokat építenek egy Pün-
kösdfürdő utcai parkoló-
ban és ott működhet to-
vább a piac az új elkészül-
téig. A beruházás során 
nem csak a piaccsarnok 
újul meg, hanem új közös-
ségi tér is létrejön – tette 
hozzá az alpolgármester.

Virág Benedek, az 
Óbudai Városfejlesztő 
Kft. ügyvezetője beszá-
molt az idei évre terve-
zett további kerületi fej-
lesztésekről, közöttük 
az Óbudán immár meg-
szokott módon közös-

ségi tervezéssel megva-
lósítandó fejlesztések-
ről. Hét ilyen beruhá-
zást emelt ki a szakem-
ber, amelyek kivitelezése 
várható idén Óbudán, s 
amelyek között többnyi-
re parkfejlesztések sze-
repelnek, de új könyv-
tár is nyílik még az ősz-
szel Békásmegyeren. 

Kelemen Viktória al-
polgármester elmondta, 
hogy a kerület fontosnak 
tartja a környezetvéde-
lemmel összefüggő kér-
déseket, ezért a költség-
vetésben környezetvé-
delmi alapot hozott létre, 
s ebből finanszírozzák 
a kerületi programokat. 
Alapvető cél elsősorban 
a helyi környezetvédel-
mi problémák megoldá-
sa, ezzel az életminőség 
javítása, amivel a kerü-
let egyúttal hozzájárul-
hat Budapest ilyen jelle-
gű gondjainak a mérsék-
lődéséhez. Az alpolgár-
mester beszámolt a kerü-
leti fakataszter elkészül-
téről, a 38 ezres faállo-
mány megvédéséről és a 
tervezett többlépcsős fa-
ültetési programról.

Kérdésre válaszolva 
Bús Balázs polgármester 
elmondta, hogy a 2024-
es olimpiai pályázat visz-
szavonását követően a 
Velodrom ügye érvé-
nyes kormányhatározat-
tal rendelkezik és bízik 
benne, hogy megépül, 
mert az egyebek mellett 
azzal a haszonnal is jár-
na, hogy a gázgyári terü-
let kármentesítése is fel-
gyorsul.                    B. Z.

Új piac – közösségi tér
Békásmegyeren

Elkészült a közművelődési 
cselekvési terv

Az idei évre vonatkozó közművelődési cselekvési 
tervben az esedékes feladatokat, rövid távú célki-
tűzéseket veszik sorra, figyelemmel a kerület kul-
turális koncepciójára. A dokumentum mások mel-
lett kitér az évente tartandó önkormányzati nagy-
rendezvényekre, az Óbudai Kulturális Központ fel-
adataira, a helytörténeti, honismereti tematikájú 
múzeumokra, valamint az emlékévekre, helyi kul-
turális eseményekre. A múlt megőrzése, emlékek 
állítása címszó alatt foglalkozik az emléktáblák-
kal, köztéri művészeti alkotásokkal, de megemlíti 
a kulturális díjakat és kiadványokat is. A cselekvé-
si tervben olvashatunk arról is, milyen szempon-
tok szerint történik a kultúra eljuttatása a különbö-
ző korosztályokhoz.

Terv születhet 
Mocsárosdűlő rendbetételére

A Mocsárosdűlő az Aquincumi híd és a hozzá kap-
csolódó közlekedési fejlesztések, a Körvasút men-
ti körút megvalósulása okán új, városi szintű köz-
ponti szerepkört nyerhet. A terület jelentősége ab-
ban áll, hogy jelentős része természetvédelmi terü-
let, zöldterület és erdő, ugyanakkor egyike a kevés, 
Budapesten még megtalálható nagyobb, összefüg-
gő fejlesztési területnek, mely nagyrészt a fővárosi, 
kisebb részben pedig a kerületi önkormányzat kö-
zös tulajdonában áll. A képviselő-testület döntése 
alapján a Mocsárosdűlőn az értékes zöldterületek 
megtartásának figyelembe vételével kell elkészíte-
ni a kerületi építési szabályzatot.

Közösen vizsgálnák 
a gyermekkori elhízás okait

Az Országos Gyógyszerészeti és Táplálkozástu-
dományi Intézet felkérésére az önkormányzat el-
vi hozzájárulását adta a Horizont 2020 program ál-
tal finanszírozott „How to tackle the childhood obe-
sity epidemic?” (Hogyan kell kezelni a gyermekko-
ri elhízást?) elnevezésű, kétkörös pályázatban va-
ló részvételhez. A kiírás segítségével a szakembe-
rek komplex szemlélettel vizsgálnák az elhízáshoz 
vezető kockázati tényezők kapcsolatrendszerét 
egyéni, családi, helyi környezeti szinten egyaránt. 
(A program pilot tesztjében Magyarország mellett 
Portugália és Görögország venne részt.) A sikeres 
első kör esetén, a második körös benyújtás előtt a 
képviselők ismét tárgyalják majd a részletes pro-
jektjavaslatot.
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Folytatás az 1. oldalról
Az OSC Vízilabda SE és az Egy-
szer-Volt Gyerektábor által febru-
ár 23-ára szervezett ünnepélyes 
árverésen a „Rajzolj, hogy adhas-
sunk!” címmel meghirdetett gyer-
mekrajz pályázaton kiválasztott 
15 alkotásra lehetett licitálni. A 
Fő téren működő Szindbád Ren-
dezvénytérben kiállított képek ér-
tékesítéséből befolyt 629 ezer 500 
forintot a Cseppkő Gyermekott-

honnak adományozzák, amely-
lyel többek közt az ott élő gyere-
kek társadalomba történő integrá-
cióját szeretnék elősegíteni.

A kezdeményezés alapvető cél-
ja, hogy a gyerekek saját eszköze-
ikkel járulhassanak hozzá a szü-
lők nélkül cseperedő társaik min-
dennapjainak szebbé tételéhez. 

A rajzpályázatra beérkezett hat-
száz munka közül Erkel László 
(Kentaur) díszlettervező, jelmez-
tervező, festő vezetésével össze-
ült szakmai zsűri választotta ki 
a legjobban sikerült alkotásokat, 
melyeket az Esernyős Nonpro-
fit Kft. által működtetett Szind-
bád Rendezvénytérben állítottak 
ki. A Krizsó Szilvia által veze-

tett árverésen a díjazott rajzok 
készítői és a jótékonykodni vá-
gyók mellett az OSC Vízilab-
da SE felnőtt csapata is részt 
vett, akik kitartó licitálást kö-
vetően két képet is megvásárol-
tak. Az ünnepélyes eseményt a 
Cseppkő Gyermekotthon lakói-
nak virtuóz zenei előadásai szí-
nesítették.

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ szervezésében jógaterá-
piás csoportba, illetve – érintettség szerint 
– „Váljunk okosan!” címmel indított klub-
foglalkozásokra várják az érdeklődőket.

• Márciustól jógaterápiás csoport in-
dul. Mindenkinek ajánlható, aki szeret-
ne kicsit fellélegezni, a stresszt, a min-
dennapi feszültséget jobban kezelni. Az 
alkalmakon a résztvevők a teljes testet 
átmozgató, nyújtó-lazító gyakorlatokat 
végeznek, és relaxációs technikákkal 
ismerkedhetnek meg. A jóga folyama-
tában megtapasztalhatják azt az énü-
ket, amely a hétköznapinál nyugodtabb, 
örömmel és bölcsességgel teli. A gya-
korlás laza, a légzést és mozgást nem 
akadályozó kényelmes ruhában végez-
hető, tornacipő nélkül. Matracokat biz-
tosítanak, de a relaxációhoz ajánlott egy 
vékony plédet vagy pulóvert vinni. A 
foglalkozások nyitottak, indulás után is 

lehet csatlakozni, de előzetes jelentke-
zést kérnek. (Helyszín: RING Család- 
és Gyermekjóléti Központ, Víziorgo-
na utca 7. Időpont: szerdánként 10-től 
11.30 óráig. Az órákat vezeti: Fenyőné 
Piro Krisztina pszichológus jógatera-
peuta. Jelentkezni a 06-20-576-9383-as 
telefonszámon lehet.)

• Ötalkalmas klubfoglalkozásra vár-
ják mindazokat, akik: még csak fon-
tolgatják a válást, vagy már beadták a 
válókeresetet és az ezzel járó érzelmi, 
anyagi, egyéb nehéz ségektől szenved-
nek, vagy éppen nehezen állnak talpra 
egy már lezajlott válóper, különköltö-
zés után. A találkozókon lehetőség nyí-
lik arra, hogy az érintettek informáci-
ókat szerezzenek szakemberektől (jo-
gász, mediátor, pszichológus, családte-
rapeuta). Beszélgessenek és tapasztala-
tokat gyűjtsenek sorstársaiktól, segít-
séggel továbblépjenek az aktuális hely-
zetből. A találkozások során először az 

adott téma szakemberei adnak rövid tá-
jékoztatást, majd kérdések felvetésé-
re, közös beszélgetésre is lehetőség nyí-
lik. A találkozások nyitottak, nem szük-
séges minden alkalmon részt venni. A 
klub szolgáltatása díjmentes. 
• Az első előadást március 8-án tartot-
ták: „Válás előtt: mit fontoljunk meg, mi 
vár ránk, együtt vagy külön?” – címmel.
• Március 22-én a válás közben: megtár-

gyalandó témákról, jogi lehetőségekről, 
utakról lesz szó. • Március 29.: A gyerme-
kek szempontjai a válás során. • Április 5.: 
A válás gyásza, fájdalma, a gyógyulás út-
jai. • Április 12.: Válás után: mozaikcsa-
ládban élni, nehézségek, feladatok. 

(A klubfoglalkozások helyszíne: 
Óbudai Családsegítő és Gyermekvé-
delmi Központ, Váradi utca 9-11. szám. 
Bejárat a Velence utca felől)

Tematikus foglalkozások

Építési szabályzat tervezete
Óbuda-Békásmegyer polgármestere ezúton értesíti az érintette-
ket, hogy 2017. március 10. és 2017. április 9. között a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Harrer Pál utca 2.), és 
ügyfélfogadási időben, a hivatal épületében a Főépítészi és Vá-
rostervezési Irodán (Hídfő utca 18.) 
a Budapest III. kerület Papírgyár utca – HéV pálya – ürö-
mi út – Pusztakúti út – Róza köz – Valéria utca – körös ut-
ca – 61667 hrsz. alatti ingatlan déli határa által határolt terü-
let kerületi építési szabályzatának tervezete megtekinthető.
2017. március 29-én 16-17.30 óra között a Csillaghegyi Közös-
ségi Házban (Mátyás király út 11-15.)
a Budapest III. kerület Papírgyár utca – HéV pálya – ürömi út 
– Pusztakúti út – Róza köz – Valéria utca – körös utca – 61667 
hrsz. alatti ingatlan déli határa által határolt terület kerületi 
építési szabályzatának tervezetével kapcsolatban Massányi 
Katalin főépítész lakossági fórumot tart.                  Bús Balázs

polgármester

Gyermekrajzokkal a gyermekekért

100. születésnapja alkalmából, csa-
ládja körében virággal és Orbán 
Viktor miniszterelnök üdvözletével 
köszöntötte Bús Balázs polgármes-
ter Szűcs Pálné Irénke nénit az ön-
kormányzat nevében.

Szücs Pálné Irénke néni 1917. 
március 1-jén Kispesten 

született, ott nőtt fel, öten vol-
tak testvérek. Polgári iskolát 
végzett, ezután 1940-ben férj-
hez ment Szücs Pál faszobrász-
művészhez, friss házasként köl-
töztek a Wekerle-telepre.

Lányuk 1942-ben született. 
Néhány évvel később élelmi-
szerüzletet nyitottak a környé-
ken. Irénke néni vezette a bol-
tot, a férje beszerzéssel foglal-
kozott, emellett hobbijának élt 
és szép fafaragásokat készített a 
család és az ismerősök örömére. 
Az 1950-es években a boltot ál-
lamosították.

Irénke néni otthon nevelte a 
kislányát – időszakosan közért-
ben eladóként dolgozott –, fér-

je a Faszobrász Szövetkezetnél 
helyezkedett el.

1974-ben a család Óbudára, a 
Kiskorona utcába költözött, egy 
tágasabb, szép lakásba. Irénke 
néni azóta is itt él, utolsó mun-
kahelye is a kerületben volt. A 
Szent Margit Kórházban dolgo-
zott ruhatárosként.

Nagy örömmel fogadta uno-
kája születését, akinek neve-
lésében-gondozásában aktívan 
részt vett, ezzel is könnyítve lá-
nya és veje szülői terhein.

Sajnos közel 15 éve, hogy 
egyedül él, mert 63 boldog há-
zasságban töltött év után, 
2003-ban szeretett férje elhunyt.

Jelenleg napjai csendesen tel-
nek, a közelben lakó lánya gon-
doskodik róla, aki szinte az 
egész napot édesanyja mellett 
tölti. Az unoka és a két kis déd-
unoka is gyakran látogatja a 
nagymamát, illetve dédnagy-
mamát és kölcsönösen nagy 
örömüket lelik egymás társasá-
gában.

Négy generáció egy asztalnál

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Idén a kórház több mint 200 millió 
forintot fordíthat a betegellátás 
színvonalának emelésére – jelentet-
te be Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter, országgyűlési képvise-
lő az intézmény idei beruházásait 
ismertető sajtótájékoztatón.

Várhatóan ebben az évben 
megújul a gasztroenterológi-

ai osztály, megvalósulhat az „A” 
épület és mentőbejárat automata 
ajtóinak cseréje és beüzemelése, 
kiépül a „B” épületben is a veze-
tékes orvosi gázhálózat, valamint 
30  komplett számítógépes konfi-
gurációt vásárolhat az egészség-
ügyi intézmény vezetése.

Bús Balázs polgármester fel-
idézte, hogy a kórház 2013-ban 
nyerte vissza önállóságát. Örö-

mét fejezte ki, hogy az azóta el-
telt időszakban folyamatosan 
fejlődik és megújul az intéz-
mény. Utalt arra, hogy a kór-
házi ellátás mellett a következő 
években megvalósulhat az óbu-
dai járóbeteg-szakellátás és az 
alapellátás fejlesztése is. 

Köszönetet mondott Varga 
Mihálynak, a kerület országy-
gyűlési képviselőjének a támo-
gatásért, valamint dr. Bada-
csonyi Szabolcs főigazgatónak, 
hogy Óbuda-Békásmegyer és 
az agglomeráció lakosságának 
megteremtik a biztonságos be-
tegellátás feltételeit.

Az intézmény főigazgató-
ja beszámolt arról a több mint 
2 milliárd forintos energetikai 
korszerűsítést magában foglaló 

pályázatról is, amely az egész 
kórház infrastruktúráját alap-
jaiban változtatja meg. A tavaly 
nyáron útjára indított „Fogadj 
örökbe egy helyiséget a Szent 
Margit Kórházban!” elnevezésű 
civil kezdeményezés során idá-
ig nyolc örökbefogadás valósult 
meg, ezek több millió forintos 
támogatást jelentenek.

A most bejelentett fejlesz-
tések mellett a kórház vezetői 
újabb terveken dolgoznak. Ha-
marosan döntés születhet egy 
2 milliárd forintos energetikai 
felújítást magában foglaló pá-
lyázatról, és jó esély van arra 
is, hogy a közeljövőben a fővá-
ros egyik legmodernebb MRI-
diagnosztikai centruma kezd-
je meg működését az intézmény 
falain belül. A beruházások nö-
velik a betegellátás gyorsaságát 
és biztonságát, aminek nagy je-

lentősége van, hiszen a kórház 
Óbuda-Békásmegyer és az agg-
lomerációs települések lakossá-
gát figyelembe véve közel 200 
ezer – egyes szakmák tekinteté-
ben több mint félmillió – polgár 
egészségügyi ellátásáért felel.

Kormánytámogatással újul meg a Margit kórház 

Budapesten és a Pest megyei régióban ettől az évtől jelentős fejlesz-
tések várhatóak a betegellátás területén. Idén 51 milliárd forintot fordít 
a kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére, ami kiterjed 
az infrastrukturális és az eszközállomány megújítására egyaránt. Eb-
ből az összegből 40 milliárd forint a központi költségvetésből áll ren-
delkezésre. Ilyen nagyságú forrás a rendszerváltás óta nem szolgálta 
a közép-magyarországi régió egészségügyi fejlesztését.

A tavasz érkeztével nyitja kapuit a 
sokak által használt és kedvelt, 
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata és a Berguson Kerékpárszak-
üzlet közös üzemeltetésében lévő 
Óbuda Kerékpárkölcsönző.

V áltozatlan, alacsony ára-
kon várnak minden érdek-

lődőt. Kerületi lakosok hétköz-
nap 200 Ft/nap összegért tud-
nak kerékpárt bérelni, a nem 
óbudai lakosoknak 200 Ft/óra, 
hétvégén és munkaszüneti na-
pokon a bérle-
ti díj egysége-
sen 200 Ft/óra. A 
bérleti díj egyes 
típusok esetében 
eltérhet. Kölcsö-
nözhetőek váro-
si és túrakerék-
párok, valamint 
MTB-, országúti 
verseny-, illet-
ve tandemkerék-
pár is.

A kerékpárok személyi iga-
zolvány és lakcímkártya felmu-
tatásával, illetve egy névre szó-
ló okmány, valamint 10 000 fo-
rint kaució letétbe helyezésével 
bérelhetőek. A bérelhető kerék-
párokról illetve feltételekről a 
www.obudakerekpar.hu oldalon 
kaphatnak további tájékoztatást.

Nyitvatartás: hétfőtől pén-
tekig 7-19 óráig, szombaton és 
vasárnap 9-19 óráig. Cím: 1033 
Budapest, Laktanya utca 1/B. 
Telefon: +36-20-207-3133.

Március 1-jén nyit a kerékpárkölcsönző
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Jótékonysági bál 
az Óbudai Gimnáziumban

Immár negyedik alkalommal adott otthont a  Fő tér 
patinás épülete a  bálozó szülőknek  és pedagógu-
soknak március 3-án. Ez a mára már  hagyománnyá 
vált jótékonysági bál  szülői összefogás eredménye-
ként jön létre évről évre.  Abból a célból, hogy  közös 
erővel és hittel  tegyenek azért,  hogy hozzá tudja-
nak járulni olyan hiányzó eszközök beszerzéséhez, 
melyekre nagy szükség van a gimnáziumban.  Az 
eddigi  bálok  bevételből már sikerült megvenni az 
iskola  stúdiójának hangosításához szükséges esz-
közöket, 2 projektort, 2 mikrohullámú sütőt.  Az idei 
célkitűzés az, hogy minél több modern eszköz álljon 
a pedagógusok rendelkezésére, fenntartva ezzel az 
iskolában folyó színvonalas oktatást.

Számítógépes tanfolyam időseknek
Április 4-én kezdődik az „Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel. Idősebbek is elkezdhetik!” 
című tanfolyam következő kurzusa. Érdeklődés és 
jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-
as telefonszámon. Mindenkit vár a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület.

Diákok különleges alkotásai 

A Szellő EGYMI és a Kerék iskola tanulói integrált alkotó-
foglalkozásokon vettek részt a Kiscelli Múzeumban tavaly 
és az év elején. A diákok munkáiból láthattak kiállítást a 
múlt hónapban. 

Jelentkezés a Waldorf Óvodába
Az Óbudai Waldorf Óvoda március 16-án 18 órától 
tájékoztató estet tart a 2017/2018-as nevelési évre je-
lentkező, érdeklődő szülőknek. Cím: Harrer Pál utca 
9-11. (bejárat a Laktanya utca felől). További informá-
ció az óvodáról: www.owo.hu, owovoda@gmail.com

Előkészítők, korrepetálás 
Szaktanárok szakszerűen, nagy gyakorlattal oktatják 
az általános és középiskolai tanulókat matematikából, 
fizikából, kémiából, magyarból, történelemből. Lehető-
ség van mindennapos korrepetálásra, érettségizők in-
tenzív felkészítésére az elégséges szint elérésétől az 
emelt szintű érettségi sikeres letételéig. Mód van kö-
zös tételkidolgozásra. Bukásmegelőzés bármelyik tan-
tárgyból a tanév végéig, pótvizsga, évismétlés helyett. 
A diákokat minden délután és szombat délelőtt 2-3 fős 
kiscsoportban oktatják a tanárok a gyerekek által kért 
napokon és időpontban. Márciustól választható egy 
napon 16-tól 17.30 óráig várják 5. és 7. osztályos tanu-
lók jelentkezését a jövő évi felvételi előkészítőre. Ősz-
től rövid az idő, szeptembertől kevés helyük van. (A je-
lentkezők a 06-20-946-2027-es telefonszámot hívhat-
ják. www.obudamatek.hu                        Thalész-kör

A Magyar Felsőoktatási Akk-
reditációs Bizottság dönté-

sét, az Oktatási Hivatal regisztrá-
cióját követően a 2017/2018. tan-
évtől műszaki felsőoktatási szak-
képzést (FOSZK) indít az Óbudai 
Egyetem Rejtő Sándor Könnyű-
ipari és Környezetmérnöki Kara 
koordinálásában.

Az országban egyedüliként in-
dított oktatás célja olyan műsza-
ki szakemberek képzése, akik szé-
les körű természettudományos, társada-
lomtudományi, műszaki, informatikai 
és gazdaságtani ismereteik, valamint a 
munkaadói igényekre alapozott gyakor-
lati szaktudásuk birtokában támogat-
ni tudják a mérnökök és döntéshozók 
munkáját.

A képzés a hallgatónak olyan ver-
senyképes tudást, probléma- és projekt-
központú szemléletet, valamint innova-
tív, kritikus és nyitott gondolkodásmód 

elsajátítását kínálja, amellyel képesek 
megfelelni a gazdasági szervezetek, il-
letve multinacionális nagyvállalatok ál-
tal támasztott követelményeknek.

A képzési idő 4 félév, 3 félév elmélet 
és 1 félév szakmai gyakorlat. A negye-
dik félévben a gyakorlati képzést biz-
tosító szervezeti egységnél, egyesület-
nél, alapítványnál, költségvetési szerv-
nél, önkormányzatnál és egyéb gaz-
dálkodó szervezetnél végeznek szak-
mai gyakorlatot a hallgatók.

Új felsőoktatási szakképzés 
az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyesített Bölcsődékben is hagyomány a farsang megünneplése. A csillaghe-
gyi Makovecz Bölcsődében a Kerek Zenekar gondoskodott a jó hangulatról az Élő népze-
ne elnevezésű programban

Farsang élő népzenével

Az Óbudai Árpád Gimnáziumban 
a 2016-2017-es tanévben is elindí-

tották matematikából az ingyenes tehet-
séggondozó szakkört az 5. osztályosok-
nak. A foglalkozásokat csütörtökönként 
14.30-tól 15.30 óráig tartják a gimnázi-
umban (Nagyszombat utca 19.). A szak-
kör munkájába év közben is be lehet 
kapcsolódni, előzetes jelentkezés nincs. 
A foglalkozásokat Számadó László tartja.

* * *
A szakkörvezető minden érdeklő-

dő, a matematikát szerető ötödikest 

szívesen lát. A hagyományos gondol-
kodtató matematikai feladványok mel-
lett közös játékok, logikai kérdések és 
az együttgondolkodás élménye színe-
síti a foglalkozásokat. A szakkör egy 
évtizedes múltja alapján látható, hogy 
a különböző iskolákból érkezett tehet-
séges, hasonló érdeklődésű gyerekek 
között barátságok is kialakulhatnak. 
Az itt szerzett tapasztalatokkal a kü-
lönböző matematikai versenyeken pe-
dig még nagyobb eséllyel érhetnek el 
jó eredményt.

Tehetséggondozó szakkör matekból

Fotó: Benkő Vivien Cher
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Két minisztérium tárcaveze-
tője, Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter és Ba-
log Zoltán emberi erőforrá-
sok minisztere, valamint 
Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere és 
Scheuer Gyula, az ELTE 
kancellárja jelenlétében is-
mertették a sajtó képviselői-
vel március 2-án azt a prog-
ramot, amelynek keretében 
mintegy 2,5 milliárd forint 
állami forrásból megvalósul 
Óbudán a Márton Áron 
Szakkollégium intézményé-
nek teljes rekonstrukciója.

Varga Mihály nem-
zetgazdasági mi-

niszter, a II. és III. kerü-
let országgyűlési képvi-
selője, mint egykori óbu-
dai lakos a Márton Áron 
Szakkollégium teljeskörű 
felújítását a kerület fejlő-
dése egyik elemeként ér-
tékelte, amelynek továb-
bi fejezetei között szere-
pel a Szent Margit Kór-
ház nemrég bejelentett 
fejlesztése, a békásme-
gyeri piac beruházása, az 
Árpád Gimnázium nem-
rég megvalósult energe-
tikai korszerűsítése, vagy 
a III. kerületi TVE sport-
létesítményének felújítá-
sa. Ezeknek a fejleszté-
seknek a célja az, hogy 
az Óbudán lakók életkö-
rülményei javuljanak, a 
szolgáltatások köre bő-
vüljön, és a környezet is 
szebbé váljon. 

Az országos kollégi-
ummegújító program – 
melynek a Márton Áron 
Szakkolégium megújí-
tása is része – a minő-
ségi oktatás felé kívánja 
vinni a hazai felsőokta-
tást, amelyhez a III. ke-
rületi fejlesztés eseté-
ben 2,5 milliárd forint-
tal járul hozzá a gazda-
sági tárca. Az egyik leg-

nagyobb múltú szakkol-
légiumról van szó, amely 
egy kiemelkedő oktatási 
és kutatási munkát vég-
ző egyetemhez csatlako-
zott, s amely intézmény 
így nem csupán a határa-
inkon túli magyar fiata-
lok befogadására, hanem 
hazai egyetemisták szá-
mára is tehetséggondozó 
hely lehet. A hazai gaz-
daság teljesítőképessége 
lehetőséget teremt arra, 
hogy az ehhez hasonló 
fejlesztések bővüljenek.

Balog Zoltán, az embe-
ri erőforrások minisztere 
egyszerre országos ügy-
nek és Óbuda számára is 
komoly jelentőségűnek 
nevezte a Márton Áron 
Szakkollégium teljes fel-
újításának ügyét, amely a 
magyar felsőoktatásnak is 
fontos lépése. Az évekkel 
ezelőtt elfogadott Felsőok-
tatási Stratégia kampusz-
központú egyetemi struk-
túra kialakításában gon-
dolkodik. Ezért kormány-
határozat értelmében a 
Márton Áron Szakkollé-
gium 2016 agusztusától 

az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem részeként 
működik, ami a minőségi 
magyar felsőoktatás irá-
nyába tett fontos lépés. 

A 17 ezer négyzetmé-
ter alapterületű kollé-
gium jelenlegi állapota 
nem felel meg a mai kor 
követelményeinek, ezért 
az épületet mintegy 2,5 
milliárd forint forrásból 
teljeskörűen felújítják. A 
jelenlegi 993 főt befoga-
dó kollégium a kivitele-

zést követően 850 férő-
helyes lesz, mert a mo-
dernizálás új tereket is 
igényel. Ez a bejelentés 
az első konkrét lépése 
annak a nagy kollégium-
fejlesztő programnak, 
amely 2023-ig összesen 
123 kollégiumot érint, és 
amely 37 ezer 467 férő-
hely felújítását és létesí-
tését jelenti mintegy 192 
milliárd forint értékben. 

Scheuer Gyula, az Eöt-
vös Loránd Tudomány-

egyetem kancellárja el-
mondta, hogy az ELTE 
vezetői elkötelezettek 
a határon túli magyar-
ság támogatására, az ot-
tani magyar értelmiség 
megerősítésére, aminek 
egyik fontos lehetősége, 
szakmai és tehetséggon-
dozó intézménye a Már-
ton Áron Szakkollégi-
um. Megköszönte a két 
minisztérium és vezetői 
összefogását és együttes 
gondolkodását a kollé-
gium ügyében, valamint 
Bús Balázs polgármes-
ternek, hogy támogatják 
ezt a projektet. 

Kérdésre válaszolva 
a kancellár hozzátette, 
hogy az ELTE egyszerre 
több kollégiuma is felújí-
tás alatt áll, ezért logisz-
tikai kérdések, a kollégi-
umi lakók ideiglenes elhe-
lyezési megoldásai miatt a 
Márton Áron Szakkollé-
gium idei tervezése után 
a kivitelezési munkálatai 
jövő év elején kezdődhet-
nek el, majd a befejezése a 
remények szerint jövő év 
második felében várható.

Bodzay Zoltán

Megújul a Márton Áron Szakkollégium 

A Zipernowsky Károly Általá-
nos Iskola játékos, tevékeny-
ség-központú robotika szak-
kört indított 2016 őszén 10 fő 5-
8. osztályos tanulója számára. 

A Talentum szakkör 
a Nemzeti Tehetség 

Program 2016-os pályá-
zatán nyert támogatást. 
A differenciált tematikájú 
szakkör és a tevékenysé-
gek a gyermekek robotika 
iránti érdeklődésének fel-
keltését, a műszaki meg-
oldások és a programozás 
játékos megismerését, az 
interperszonális kompe-
tenciák fejlesztését, az in-
formatikai irányú pálya-
orientációt szolgálják. 

A tehetségígéretek mo-
dulokból (motorok, érzé-
kelők, Artec kockák) ro-
botokat raknak össze, me-
lyeket maguk programoz-
nak valamely tevékeny-
ség elvégzésére. A robo-
tok különböző feladato-

kat oldanak meg Alu-Go 
technikával épített ma-
kettek között. Az Embe-
ri Erőforrás Minisztériu-
ma és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő támoga-
tása  1 millió 400 ezer fo-
rint, mely összeg az esz-
közök megvásárlására és a 
program lebonyolításában 
résztvevő szakemberek 
honoráriumára fordítható. 

Április 21-én, az isko-
la nyílt családi napján 

megtekinthetők a gyere-
kek alkotásai.

Játékos programozás a Zipernowskyban

Fotó: Antal István

Fotó: NGM



Óbudai sziréna

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. 

Szökőkútként 
ömlött a víz

Tűzcsapnak, lámpaoszlop-
nak és egy telefonfülkének 
is nekihajtott egy személyau-
tó a Szentendrei úton, a Zá-
hony utca közelében, a vá-
rosból kifelé vezető oldalon 
február 17-én reggel. A kiér-
kező tűzoltók gyorsan elvé-
gezték a műszaki mentést. A 
munkálatok ideje alatt korlá-
tozni kellett a forgalmat ezen 
az útszakaszon.

Két hektáron égett a fű
Mintegy két hektáron égett a 
száraz fű a Táborhegy Szép-
hegy utca és Perényi út ál-
tal közrefogott részén febru-
ár 26-án. A helyszínre nagy 
erőkkel érkeztek ki a tűzol-
tók, akik több oldalról, három 
vízsugárral oltottak. Senki 
nem sérült meg, a tűz nem 
veszélyeztette a környéken 
található épületeket sem. 

Megpróbálta 
megölni az élettársát 
Vádemelési javaslattal zá-
rult annak az Óbudán élő nő-
nek az ügye, aki elkábította, 
majd egy késsel életveszé-
lyesen megsebesítette élet-
társát még tavaly év elején. A 
27 éves K. Ágnes egy Soly-
már utcai lakásban megpró-
bálta megölni élettársát úgy, 
hogy kábítószert (Ginát) ke-
vert az italába, majd egy kés-
sel megvágta a férfi nyakát. A 
dulakodás közben a férfi élet-
veszélyes, míg a nő könnyű 
sérülést szenvedett. Az egyik 
szomszéd a lakásból kihallat-
szódó dübörgésre, szaladgá-
lásra és gyermeksírásra lett 
figyelmes. Amikor bekopo-
gott a párhoz, a nő kikiabált 
neki, hogy hívjon mentőt. A 
mentők a sérülteket kórház-
ba szállították. Az életvédel-
mi nyomozók a nőt ember-
ölés kísérlete és kábítószer-
birtoklás miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki. Nyomozást 
indítottak ellene, majd a na-
pokban az iratokat vádeme-
lési javaslattal az illetékes 
ügyészségnek küldték meg.

Horváth Antal rendőr ezredes, kapi-
tányságvezető február 28-án tartotta 
évértékelő állománygyűlését.

É rtékelésében kiemelte, és 
örömtelinek nevezte, hogy 

mind a regisztrált bűncselekmé-
nyek számában, mind a közte-
rületen elkövetett bűncselekmé-
nyek számában jelentős csökke-
nés mutatható ki, mindemellett 
pedig nyomozás eredményessé-
gi mutatóját is tovább tudta nö-
velni a kapitányság. Említést 
tett arról is, hogy mind a köz-
területi létszámot, mind pedig a 
közterületen eltöltött időt sike-
rült növelnie a rendészeti állo-
mánynak. Külön kiemelte a kör-
zeti megbízotti szolgálat tagjait, 
akik az őket érintő szerteágazó 
feladatok ellenére is magas szin-

tű helytállásról tettek bizonysá-
got az elmúlt év során.

Említést tett még többek kö-
zött a kapitányságon folytatott 
bűn- és baleset-megelőzési tevé-
kenység fontosságáról, valamint 
e tárgykörben tanúsított rendkí-
vül széleskörű, és magas szak-
mai színvonalon teljesített mun-
kavégzésről is. Mind a bűnügyi, 
mind pedig a rendészeti állo-
mány tavalyi évi munkáját ered-
ményesnek ítélte, amelyet véle-
ménye szerint nem csak a sta-
tisztikai adatok támasztanak 
alá, hanem Óbuda-Békásme-
gyer lakosainak pozitív vissza-
jelzései is. Jövőbeli célkitűzései 
között említette az eddigi ered-
mények megtartását és a kerüle-
ti kapitányság szolgáltató jelle-
gének erősítését. 

Ezzel összhangban az állo-
mánygyűlés elöljárója, Meichl 
Géza rendőr dandártábornok, 
Budapest Rendőr-főkapitányá-
nak gazdasági helyettese érté-
kelése során elmondta, hogy a 
rendőrség munkájának megíté-
lése háromféle aspektusból, és 
modellen keresztül lehetséges: 
egyrészt a statisztikai adatok 
önmagunkhoz viszonyított ala-
kulása, másrészt saját eredmé-
nyeinknek a többi rendőri szer-
vek eredményeivel való össze-
hasonlítása, harmadrészt pedig 
a rendőrség lakosságközpontú, 
közösségi szolgáltató jellegének 
megvalósulása alapján. Ezt kö-
vetően elismerését fejezte ki az 
állomány tavalyi évi munkáját 
illetően, és gratulált az elért tel-
jesítményhez.

Évet értékelt Óbuda rendőrkapitánya

Kevesebb bűncselekmény, eredményesebb nyomozás

Viharban is védelmet jelenhet 
a fémkonténer

Óbudai Sziréna rovatunkban pontatlanul látott napvilá-
got tavaly augusztus 12-én megjelent 15. lapszámunk 
12. oldalán, a „Mit tegyünk, ha vihar kerekedik egy 
fesztiválon?” című, figyelemfelhívó anyagunkban egy 
állítás. Az információ egyik mondata így szólt: „Ne me-
neküljön fém konténerbe, hiszen azok nem védenek 
a villámok ellen, sőt minél több ember zsúfolódik ösz-
sze kis helyen, annál nagyobb a balesetveszély”. Egy 
kedves olvasónk arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a 
kijelentés nem helytálló. Michael Faraday kísérleti fizi-
kus bizonyította be az elektrosztatikus árnyékolás lé-
tét. Eszerint, a fémtestben kialakított üreg belsejébe a 
külső elektromos mező nem hatol be. A külső fémbu-
rok megosztott töltései ugyanis a külső eredetű elekt-
romos mezőt a fémtesten belül nullára változtatja.

Fotó: Antal István
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A lomtalanítás február vé-
gén kezdődött Budapest kü-
lönböző kerületeiben. Az 
FKF Nonprofit Zrt. arra kéri 
a lakosságot, hogy a lomo-
kat a kikészítés napján csak 
18 óra után helyezzék ki az 
utcára.

Aki a hulladékot köz-
területen engedély 

nélkül vagy nem a kije-
lölt lerakóhelyen és idő-
ben helyezi el, szabály-
sértést követ el, amelyért 
akár 150 ezer forint bír-
ságot is kaphat!

A lomok kihelyezési 
időpontjainak betartását 
a kerületi közterület-fel-
ügyeletek, illetve a Fővá-
rosi Önkormányzat Ren-
dészeti Igazgatóságának 
munkatársai ellenőrzik, 
és szükség esetén intéz-
kednek.

A kerületi lomtalanítá-
si időpontok listája meg-
található az FKF hon-
lapján. A lakóhely pon-
tos megadásával telefo-
non a 06-80-353-353-
as ügyfélszolgálati szá-
mon, valamint írásban az 
fkfzrt@fkf.hu e-mail cí-

men is lehet érdeklődni 
az időpontról. A háztar-
tásokban keletkező ve-
szélyes hulladékok le-
adására minden körzet-
ben, a lomok elszállításá-
nak napján ideiglenes át-
vevőhelyet is üzemeltet-
nek, ahol egyebek mel-
lett leadhatók a festékek, 

oldószerek, akkumulá-
torok, elektronikai hul-
ladékok. Az elszállítást 
követően az FKF elvégzi 
az útburkolat takarítását. 
A járdák rendbetétele az 
ingatlantulajdonosok fel-
adata.

A főváros két Szemlé-
letformáló és Újrahasz-
nálati Központjában (XV. 
kerület Károlyi Sándor 
utca 166. és XVIII. kerü-
let Besence utca 1/a), le-
adhatják a más számára 
még használható tárgya-
ikat, bútoraikat, amelye-
ket a rászorulók minimá-
lis tárolási díj ellenében 
elvihetnek.

Komoly pénzbírságot kaphat, aki előbb kipakol

Indul a lomtalanítás a fővárosban

Permettel mossák a fákat 
A FŐKERT Nonprofit Zrt. megkezdte a fővárosi parkok és fasorok fáinak tél vé-
gi lemosó permetezését. A munkálatok előreláthatólag március 13-ig tartanak, 
de az ütemterv az időjárás függvényében változhat. A permetezések, különös 
tekintettel a fasorokra, alapvetően az éjszakai órákban történnek, így a munká-
latok nem zavarják a gyalogos- és közúti forgalmat. 
A FŐKERT Nonprofit Zrt. fasorfenntartásért felelős szakemberei ütemterv sze-
rint végzik el a kezelésükben lévő több mint 10 ezer fa növényvédelmét, melyek 
között a kőris, a japánakác, a juhar, az ostorfa valamint a hárs a leggyakrabban 
előforduló fafaj. A lemosó permetezésre azért van szükség, hogy a fás részeken, 
kéregrepedésekben áttelelő kártevők – takácsatkák, levélatkák, levél- és pajzs-
tetvek, amerikai lepkekabóca – számát gyérítsék. Az alkalmazott szer közterü-
leti felhasználásra engedélyezett, környezetbarát készítmény. A leggondosabb 
munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. 
A permetezőszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és az első autómosáskor 
– plusz költséget nem okozva – eltávolítható, könnyűszerrel lemosható. 
A permetezőszer hatásmechanizmusára jellemző, hogy paraffinolaj tartalmánál 
fogva megfullasztja a kártevőket. Ennek a hatásnak a kifejtése érdekében, ma-
gas dózisban, nagy légmennyiséggel kell kijuttatni, így a szer a kártevők áttele-
lő alakjait vastagon befedi, körbevonja. Természetesen, a FŐKERT munkatársai 
mindeközben figyelemmel kísérik a fák fejlődését, s korai kilombosodás esetén 
csökkentik a dózist. A tél végi lemosó permetezés csak az áttelelő kártevők ellen 
hatásos, a vegetációs időszakban megjelenő vagy felszaporodó kórokozók és 
kártevők technológiai szintű vagy eseti jellegű intézkedést kívánnak. 

Zöldterület örökbefogadása
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata pályázatot hirdet „Fogadj 
örökbe egy zöldterületet!” címmel.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – a kerü-
let Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfe-
lület örökbefogadására lehetőséget adó pályáza-
tot hirdet a kerületben működő civil szervezetek 
részére.
Támogatható tevékenységek: a pályázat útján 
elnyert pénzösszeg kizárólag a civil szervezet 
működési területén, közterületen fekvő zöldfelüle-
tek rendbetételére, kialakítására és megtisztításá-
ra, ezen belül növényültetésre, növénygondozás-
ra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt eset-
ben talajcserére), parképítési feladatok elvégzés-
ére, valamint a rendbe tett terület folyamatos gon-
dozására, takarítására fordítható.
Az elnyerhető támogatás maximális összege: 
200.000 forint.
A támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, 
amely lehet az elvégzendő munka értéke is. 
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthető 
a www.obuda.hu internetes oldalon, vagy besze-
rezhető 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 civil referens a 437-8645-ös telefon-
számon, vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail cí-
men.
A beadás határideje: 2017. március 24. (péntek) 
12 óra. Fotók: Antal István
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Show-műsor keretében mu-
tatták be a cég képviselői 
február 28-án a Kunigunda 
útján a Lada Vestát, amivel a 
márka felsőbb osztályba lé-
pett. A műsor szerint Badár 
Sándor rendőrnek öltözve, 
egy régi típusú Lada rendőr-
autóból kiszállva igazoltatta 
a szalonba begördülő új mo-
dell vezetőjét, s a két autót 
hasonlította egymáshoz. 

A z új generációs La-
dák már a Renault-

Nissan csoport égisze alatt 
készültek, formatervező-
jük a világhírű brit Ste-
ve Mattin, akinek nevéhez 
Volvo és Mercedes model-
lek is kötődnek. Az új Ves-
ta egyértelműen az euró-
pai piacot célozza. Egy do-
log viszont biztosan orosz 
maradt benne: a sokat di-
csért, elnyűhetetlen La-

da motor. Az új Lada Ves-
ta országszerte húsz már-
kakereskedésben elérhető, 
az alapmodell ára 2 millió 
999 ezer forint.

Markó Zoltán, a LA-
DA Hungary projekt-
igazgatója a bemuta-
tón elmondta: - Nagyon 
mozgalmas volt az el-

múlt évünk. Visszahoz-
tuk a Ladát a hazai pi-
acra, kiépítettük az or-
szágos márkakereskedői 
hálózatunkat és több au-

tót adtunk el, mint amire 
legmerészebb álmunk-
ban számítottunk. Most 
pedig végre megérkezett 
a már minden szempont-
ból új generációs Lada 
Vesta, ami nagyon jól 
felszerelt, modern és stí-
lusos autó, kitűnő áron. 
A Lada komoly meg-
lepetéseket fog okoz-
ni idén is – tette hozzá a 
projektigazgató.

A Vesta a márka tör-
ténetében egyértelműen 
új dimenziókat nyit. Stí-
lusos megjelenése, ma-
gas felszereltsége és von-
zó ára minden bizonnyal 
számos hazai flottake-
zelő és -használó cég fi-
gyelmét felkelti majd.

B. Z.

Begördült Óbudára a Lada Vesta

Lezárult a „Vegyen éves Budapest-bérletet, 
és nyerjen!” elnevezéssel indított akció, 
személyesen vehették át ajándékaikat a já-
ték nyertesei. A kampány a Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) szervezésében a 
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., az 
OTP Travel, valamint a Fővárosi Állat- és 
Növénykert támogatásával valósulhat meg.

A játékban azok vehettek részt, akik 
2016. december 1. és 2017. janu-

ár 31. között bármilyen típusú éves Bu-
dapest-bérletet vásároltak. Azon kívül, 
hogy a bérlet megvásárlásával éven-
te 11 ezer forintot lehet megspórolni, a 
BKK játékának köszönhetően az éves 
bérletet vásárlók ezúttal értékes nyere-
ményekre is pályázhattak.

- A most lezárult akcióval a BKK új-
ra azt kívánta üzenni a fővárosban köz-
lekedőknek, hogy a cég elkötelezett Bu-
dapest közösségi közlekedésének fej-
lesztésében és örül annak, hogy ebben 
ügyfelei is komoly segítségére vannak – 
mondta a díjátadón dr. Dabóczi Kálmán. 

A BKK vezérigazgatója szerint ez az ak-
ció a társadalmi normákról is szólt, hi-
szen a jegyekből és bérletekből szárma-
zó bevételek a közlekedési rendszer mű-
ködtetési költségeinek megközelítőleg 
harmadát fedezik, ezért nagyon fontos a 
szolgáltatásért fizető utasok korrekt hoz-
záállása. A vezérigazgató jelezte, hogy 
a BKK köszöni a segítséget azoknak az 
ügyfeleknek, akik elkötelezettek a fővá-
ros közlekedése mellett és rendszeresen 
megvásárolják bérleteiket.

A szerencsés nyertesek értékes aján-
dékokkal lettek gazdagabbak. Bol-
la Judit egy Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertbe szóló családi éves bérletet 
nyert, Nagy Sándorné Makádi Anna 
és Schrött Franciska pedig egy-egy 50 
alkalmas egy évig érvényes fürdőbér-
let boldog tulajdonosa lett a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. felajánlá-
sában. A fődíjat Meixner Mónika nyer-
te, aki az OTP Travel jóvoltából 2 sze-
mélyes földközi-tengeri hajóúton vehet 
részt teljes ellátással. 

Éves bérletet vettek– nyertek A H5-ös HéV egy vágányon közlekedik 
Aquincum és Csillaghegy között 

március 11-én és 12-én

A Zsófia utcai átjáró javítása miatt március 11-én 
(szombaton) 8:00 és március 12-én (vasárnap) 19:00 
között a H5-ös HÉV vonalán a szerelvények egy vá-
gányon közlekednek Aquincum elágazás és Csillag-
hegy között, ezért Aquincum és Rómaifürdő megál-
lóhelyen a Batthyány tér irányú peron mellett állnak 
meg mindkét irányban.
A lezárás ideje alatt az egyvágányú forgalmi rend 
miatt a HÉV-szerelvények a MÁV-HÉV Zrt. meg-
hirdetett menetrendjétől eltérő követési időközzel 
közlekednek: a Batthyány tértől szombaton 7:48 és 
22:48 között, vasárnap 6:03 és 19:18 között 15 per-
cenként; Szentendréről szombaton 7:16 és 19:16 kö-
zött, vasárnap 6:16 és 18:16 között 30 percenként, 
19:16 és 20:16 között 15 percenként; Békásmegyer-
ről a Batthyány tér felé szombaton 7:21 és 23:06 kö-
zött, vasárnap 6:21 és 18:51 között 15 percenként.
Szentendre végállomástól március 11-én (szom-
baton) 20:03 és 22:33 között 13 perccel az erede-
ti menetrend szerinti indulási időpontjuk után indul-
nak a vonatok. Az utolsó szerelvény. Szentendréről 
23:06-kor. Békásmegyerről 23:26-kor indul.
Batthyány tértől március 12-én (vasárnap) 4:48 és 
5:48 között 2 perccel az eredeti menetrend szerinti in-
dulási időpontjuk után indulnak a HÉV-szerelvények.
A csatlakozások biztosítása érdekében a lezárás ide-
je alatt a Szentlélek térről induló 134-es és 237-es, 
valamint a Békásmegyerről induló 143-as, 186-os és 
243-as járat egyes indulási időpontjai módosulnak.
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Vaday Béla eredeti szakmája ugyan elektromű-
szerész, mégis a fa szépsége köti le igazán a het-
venes évek óta, amikor fából kezdett szobrokat 
készíteni. A különböző szakmáknak emléket állí-
tó szobrai és egyéb alkotásai mára a csillaghegyi 
lakóházat csaknem megtöltik. Vaday Bélát szob-
rász pályafutásáról kérdeztük.

- Milyen a viszonya a fához mint meg-
munkálandó anyaghoz? Mikor és miért ép-
pen fával kezdett el foglalkozni?

- Gyerekkoromban intarziaasztalos sze-
rettem volna lenni, de apám mindig azt 
mondta, hogy az nagyon poros szakma, 
a tüdőre megy. Ezért inkább elektromos 
szakmát tanultam. Ennek ellenére mindig 
a fa volt a kedvenc anyagom, és a kiállítá-
sokon a szobrokban is inkább a fából ké-
szült alkotások tetszettek. Ehhez jött még 
az a körülmény, hogy minden egyes szob-
rászati ág műveléséhez másféle szerszá-
mok kellenek, s a legkönnyebben beszerez-
hetők a fa megmunkálásának eszközei vol-
tak. Mégis leginkább az szól a fa mellett, 
hogy ha kerámiában, agyagban, bronzban 
vagy gipszben formáznám meg a tárgyai-
mat, ott nem látszana az anyag szépsége. 
Ezeknél az anyagoknál ugyanis „csak” ma-
ga a művészeti tevékenység látszik, míg a 
fának a formája, az erezése még hozzátesz 
a gondolati alkotáshoz.

- Látható a lakását betöltő szobrokon, 
hogy különböző színű és erezetű fával dol-
gozik. Honnan szerzi be az alkotásaihoz 
szükséges faanyagot és milyen fákat hasz-
nál legszívesebben?

- Erdőből, gyümölcsöskertekből és bará-
toktól kapom a faanyagot, de élő fát nem 
vágok ki. Van olyan szobrom, amit egy 
olyan libanoni cédrusból faragtam ki, ame-
lyet egy építkezés miatt Mocsarasdűlőn 
vágtak ki, én pedig felhasználtam. Trópusi 
fákhoz mintegy negyven évvel ezelőtt úgy 
jutottam, hogy a Hárosi Farostlemez Mű-
veknél, amit a gép már nem tudott befogni 
a gyártás során, azt a hulladékfát én elhoz-
tam és felhasználtam a szobraimhoz.

- Venni is lehet hasonló anyagot?
- Igen, lehet venni például Budakalászon 

egy helyen, ahol az ilyen trópusi fa köbmé-
terének ára 500 ezertől 700 ezer forint kö-
zött van. De szobrászati célra ez nem iga-
zán alkalmas, mert ott nem rönköt árulnak, 
hanem nyolc centiméter vastagságú pallót. 
A fekete fából készült szobraim 15-20 ezer 
éves mocsári tölgyből készültek, amelyek 
a földben feketedtek meg. Ez az anyag a 
magyar-délszláv határon áramkábel fekte-
tés során került elő a földből, amelyet szob-
rászművész barátomtól kaptam.

- Itt lakik mintegy 100 méterre a Dunától. 
A folyón nem úszik ide valami rendes fa?

- De igen. Van 2-3 olyan akácfából készí-
tett szobrom is, amihez a fát vagy a parton 
találtam, vagy pedig én szedtem ki a víz-
ből, majd hosszabb szárítás után fel lehe-
tett használni. 

- Milyen a viszonya a közvetlen környe-
zetével, Csillagheggyel, illetve Óbudával?

- Húszéves koromig a Várban laktam, 
onnan nősültem ide, 1962-től élek Csillag-
hegyen. Nem csak itt lakom, hanem mű-
szerészként negyven évig itt is dolgoztam 
Óbudának ezen a területén, így nagyon sok 
emberrel megismerkedtem a környéken, s 
talán ennek is köszönhető, hogy nem  akar-
tam elmenni innen.

- Hol állított ki eddig, milyen volt a szob-
rai fogadtatása?

- A Budapesti Művelődési Központban 
minden évben megrendezik azt a képző-
művészeti tárlatot, ahol nem hivatásos fes-
tők, fotósok, grafikusok, tűzzománckészí-
tők kiállítják munkáikat, ahol én is rend-
szeresen részt vettem. Országos kiállítá-
sokon is bemutatták a munkáimat például 
Szolnokon, Kecskeméten, Nyíregyházán és 
itt Budapesten, valamint Óbudán több he-
lyen többször is. 

- Van-e a fából készült szobrok iránt ér-
deklődés, kereslet manapság?

- Tetszeni tetszik az embereknek, de elég 
drágák ezek   ahhoz, hogy ilyeneket megve-
gyenek. Inkább intézmények hajlanak arra, 
hogy vásároljanak. A Gázlámpa-gyújtoga-
tó szobromat például a Fővárosi Gázművek 
Múzeuma vásárolta meg, ott van kiállítva a 
II. János Pál pápa téri épületükben. 

- Alakjai között a zene, a tánc és az ar-
tista témájúak mellett többnyire hétközna-
pi helyzeteket, különböző mesterségeket 
ábrázoló formákat láthatunk. Miért éppen 
ilyeneket készít?

- Azzal is indokolnám, hogy a jelek sze-
rint a mitológiai, a szenteket ábrázoló és 
a politikai témájú szobrokat a különböző 
rendszerváltozások során legtöbbször meg-
semmisítik. A kisemberekről, például az 
utcaseprőről készített szobrot ki fogja meg-
semmisíteni? Ráadásul egy sor olyan fog-
lalkozás van, amelyek kihaltak, képviselő-
iket a fiatalok élőben már nem látták, nem 
ismerik. Ilyen például a jegesember, a ci-
pészmester, a korongozó, az üvegfúvó vagy 
a gázlámpagyújtogató is, de bányász se na-
gyon van már. 

- Mivel tölti legszívesebben az idejét, 
amikor nem faszobrot készít?

- Amikor itthon vagyunk, akkor legszí-
vesebben a Dunán kajakozom. Ha összejön 
annyi pénz, akkor utazom egész Európá-
ban. Eleinte kocsival és sátorral mentünk 
a feleségemmel, aztán autóval és lakóko-
csival bejártuk Európában az összes meg-
nézhető művészeti emléket Varsótól Berli-
nen, Kölnön és Amszterdamon, Brüssze-
len át Párizsban, Madridban, Barceloná-
ban Cordobában, Rómában, Velencében, 
Trójában, Görögországban, Törökország-
ban Bulgáriában és Romániában is szobro-
kat, képeket és mindent megnéztünk, ami 
érték. A híres görög és római szobrok, va-
lamint a középkori műalkotások ismere-
te ugyan beépülhetett a saját szobraimba, 
de én mindig is úgy gondoltam, hogy na-
gyon szeretnék emléket állítani a kisembe-
reknek is. Azért arra még vágynék, hogy 
ebből a sok szoborból, ami a lakásunk-
ban van, egy állandó kiállítást létre lehes-
sen hozni, illetve hogy egyszer egy köztéri 
szobrom is születhessen, hiszen az mégis-
csak egy maradandó emlék. 

Bodzay Zoltán

Fából állít emléket a kisembernek

Fotók: Benkő Vivien Cher
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1517. október 31-én Luther Márton ki-
szögezte 95 tételét a wittenbergi vár-
templom kapujára, ezzel kezdetét vet-
te a reformáció, a megújulás. Az 500 
éves évforduló alkalmából az Óbudai 
Platán Könyvtár több programmal vár-
ja látogatóit. 

Luther és a későbbi refor-
mátorok, illetve a reformá-

ció hatása nemcsak a teológiá-
ban, hanem a tudományok te-
rületén is tetten érhető. A kor-
szak kiemelkedően fontos vív-
mánya a nyomdászat, a nyomta-
tott könyv elterjedése. 

Az Óbudai Platán Könyvtár 
Reformáció 500 programsoro-
zatának nyitórendezvénye, a 
Luther Márton élete című rajz-
filmsorozat képanyagából ké-
szült kiállítás, mely március 7-
én nyílt meg. A rajzfilmsorozat 
első 5 epizódja ugyan már film-
bemutatókon látható volt, a film 
grafikai anyagából készült kiál-
lítást Magyarországon most elő-
ször, Óbudán lehet megtekin-
teni. A kiállítótérben álló ter-
minálon folyamatosan látható 
mozgókép a filmsorozat thrille-
reiből. A teljes rajzfilm eddig el-

készült részeinek megtekintésé-
re (5 epizód) a tárlat ideje alatt 
meghirdetett időpontokban lesz 
lehetőség. A teljes sorozat (10 
rész) az idén készül el. 

Az animációs sorozat rendező-
je Richly Zsolt, Balázs Béla-dí-
jas rajzfilmrendező, grafikus, ér-
demes és kiváló művész, akinek 
több népszerű esti mese-soroza-
tot köszönhetünk – Kockás fü-
lű nyúl vagy a Kíváncsi Fáncsi –, 
ennek ellenére az alkotó közel öt-
venéves életművének meghatáro-
zóbb részét az egyedi rövidfilmjei 
teszik ki. Richly a Luther életéről 

szóló rajzfilm látványvilágának 
megtervezésekor a XV-XVI. szá-
zadban használt fametszetekhez 
nyúlt inspirációért, amit a képre-
gények világával, és eredeti do-
kumentumokkal ötvözött. 

Az animációs sorozat írója 
Lackfi János költő, aki Richard 
Friedenthal Luther élete és ko-
ra című könyvének felhasználá-
sával olyan  szövegkönyvet alko-
tott, ami bár megőrizte a régies jel-
leget, a jelenkor embereinek még-
is könnyen érthető, élvezetes szö-

veget ad, ráadásul nem csak a kort, 
de a személyiségeket is jellemzi.  
Az alkotók a filmet nem gyere-
keknek, hanem fiataloknak (általá-
nos iskola felső tagozatától az isko-
lásoknak) és felnőtteknek szánják. 

Drámai igényű rajzfilm soha, 
sehol nem készült még a világon 
Luther Márton életéről – az Óbu-
dai Platán Könyvtárban március 
7-től április 30-ig megtekinthető 
grafikai kiállítás pedig hűen visz-
szaadja ezt. (Cím: Arató Emil tér 
1., bejárat a Kadosa utca felől).

Luther Márton élete álló- és mozgóképeken

Reformáció 500 kiállítás a Platánban

Hosszan tartó betegség után el-
hunyt az Óbuda Televíziót is alapító 
Sebeő Ágnes – adtuk közre a szo-
morú hírt lapunk előző számában. 
Festményeiből Életfák – Lélekképek 
címmel nyílt kiállítás a Békásme-
gyeri Evangélikus Templomban.

Sebeő Ágnest már gyermekko-
rában képek, szobrok vették kö-

rül. Ifjúkorát Budapesten töltötte: 
volt újságkihordó, fotóügynök, or-
vos-írnok, közben esztétikát tanult 
és filozófia szakon végzett egyete-
met. Rajzolni tanult a nagyhírű Dé-
si Huber István-alkotókör Klimó 
Károly vezette műhelyében, ké-
sőbb az audiovizuális alkotás fe-
lé fordult, számos nagy port felvert 
televíziós műsor, jó néhány doku-
mentumfilm fűződik a nevéhez. 

Mint alapító, Sebeő Ágnes 
1986-ban kezdte szervezni - az 

ország egyik legnagyobb kábel-
televízióját – az Óbuda Televí-
ziót, amely 1987-ben indult. Bu-
dapesten a második helyi tévé-
ként indult, akkor 2.200 volt a be-
kötött lakásszám. 1997-ig szinte 
minden lakásba „beköltözött” az 
Óbuda Tv műsora. Munkájában 
társa, férje, a társaság ügyveze-
tő igazgatója Blastik Ferenc volt. 

Harminc évig volt a kábel-
televíziós csatorna főszerkesz-
tője, közben megalapítva a Fő-
nix Tv-t is. A helyi közszolgála-
ti műsorokkal behálózzák a ke-
rületet Óbudán, Békásmegyeren, 
nem csak lakótelepeken. Stúdió-
beszélgetés, tudósítás, helyszí-
ni felvételek készülnek közérde-
kű ügyekről, közéleti, kulturális, 
ismeretterjesztő és szolgáltató 
műsorok – ezen belül elsősorban 
egészségügyi és életmód - óbu-
daiakról óbudaiaknak. g

Sebeő Ágnesre emlékezünk

Sebeő Ágnes alkotásaiból Élet-
fák címmel nyílt kiállítás a Bé-
kásmegyeri Evangélikus Temp-
lomban. A tárlat április 9-ig te-
kinthető meg.
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Kortárs előadók és kurió-
zumnak számító kulturális 
csemegék színesítik tovább 
az óbudai Fő tér kínálatát. 
Az Esernyős márciusban el-
indítja havonta jelentkező, 
legújabb programsorozatát, 
a Szindbád Szerdát. Első al-
kalommal a Momentán Tár-
sulat ad interaktív improvi-
zációs koncertet.

Zenei bázisugrás, ej-
tőernyő nélkül. Rö-

viden így jellemezhe-
tő a Momentán Társulat 
re:Verze című rögtönzött 

előadása, ami az Eser-
nyős Óbudai Kulturális, 

Turisztikai és Informá-
ciós Pont legújabb prog-
ramsorozatának nyitó al-
kalmával, március 22-
én 19 órakor a Szindbád 
Rendezvénytérbe látogat. 

A garantált szórako-
zást ígérő zenés műsor-
ban Pirisi László zongo-
rán, Szőke Szandra pe-
dig énekelve improvizál-
ja végig az estet. A kivá-
ló, kreatív zenészek mel-
lett a legfontosabb sze-
rep a közönségé lesz, hi-
szen a rögtönzött dalok a 
jelenlévők ötleteiből szü-
letnek majd, élőben. Az 
Esernyős most induló so-

rozata sok-sok izgalmas 
produkciót tartogat még. 
Áprilisban például Bara-
bás Lőrinc önálló estjé-
vel folytatódik a Szind-
bád Szerda. A havon-
ta megrendezésre kerü-
lő szerdai alkalmak min-
den bizonnyal felejthe-
tetlen kulturális élményt 
nyújtanak majd azok-
nak, akik nyitottak stílu-
sok, műfajok keveredé-
sére, újdonságok megis-
merésére.

(További információk 
az Esernyős facebook ol-
dalán: www.facebook.
com/esernyos)

Szindbád Szerda

Zenei bázisugrás Óbudán

„A farsang a mulatságok időszaka. 
Régen, sok-sok évvel ezelőtt ilyen-
kor már levágták a disznókat, a 
bor már a hordókban volt, a bálok-
ra mindenki hozott magával kós-
tolót: enni-, innivalót, süteménye-
ket. Ezeket a finomságokat „batyu-
ba kötve” hozták magukkal, és kí-
nálták barátaiknak, rokonaiknak, 
asztalszomszédjaiknak. Ez a szo-
kás még ma is él, az asztalok ros-
kadoztak a finomabbnál finomabb 
ételek, italok, sütemények súlya 

alatt. És az elmaradhatatlan sram-
li zene, és a késő éjszakáig tartó 
tánc!” – részlet a Braunhaxlerek cí-
mű könyvből. 
A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a „Braunhaxler” Egye-
sület február 25-én rendezte a ha-
gyományos sváb batyusbált a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban. 
Az elmaradhatatlan tombola fő-
nyereményét Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, országy-
gyűlési képviselő adta át.

Sváb batyusbál

Utazzunk kényelmesen, ka-
rosszékből! címmel tartanak 

rendezvényt a Fő téri könyvtár-
ban március 24-én 10 órakor. Uta-
zás az internet segítségével. Élje új-
ra utazási élményeit, vagy szerez-
zen újakat kényelmesen, hátra dől-

ve! Sétáljunk Párizsban, nézzünk 
be a Musée d’Orsay-be, tekintsük 
meg a Loire menti kastélyok egyi-
két, fedezzük fel Versailles-t! Az 
idegenvezető Hamvai Ödönné, az 
Óbudai Gimnázium orosz-történe-
lem-francia szakos tanára lesz.

A Pais Dezső Általános Isko-
lában tartották az Arany 

János születése évfordulójá-
nak tiszteletére kiírt rajzpályá-
zat eredményhirdetését márci-
us 3-án. A versenyre 438 pálya-
mű érkezett, a kerület 16 isko-
lájából. A szervezők több meg-

osztott helyezésről és különdíj-
ról döntöttek. Az ünnepi ese-
mény bevezetéseként az isko-
la 6.a osztálya elevenítette föl 
a Toldi című elbeszélő költe-
ményt. (A rendezvényt többek 
közt az Észak-Budapesti Tan-
kerületi Központ támogatta).

Több száz rajz Arany tiszteletére

Internet Fiesta a Fő téri könyvtárban

Fotó: Antal István

Fotó: Antal István
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szol gál ta tás
 Vízszerelés gyorsszolgálat. Víz-csator-
na csere lakásban és udvarban. Kerti csap 
csere, ásással is. Csőfagyasztás. Tel.: 
06(70)544-4050 
 REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁ-
LÓ, NAPELLENZŐ, stb. szerelése ga-
ranciával kerületi redőnyös. Ajándék szú-
nyogháló minden megrendeléshez!!! Tel.: 
06(70)341-9489, 06(20)341-0043
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföl-
di hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a 
kerületi lakosoknak. (Ingyen kiszállás.) Vár-
hidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Azonnali konténerszállítás! Kerüle-
ti kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000
 Ingatlan értékbecslés: 06(70)635-4079 
 Tetőfedés, bádogozás: 06(70)230-0303
 Szakképzett kőműves vállal teljes kö-
rű lakásfelújítást, hidegburkolást, dryvito-
zást. Korrekt árak, garanciavállalással. Tel.: 
06(30)832-8844
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható! Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774

 Üvegezés a helyszínen, biztosítás-
ra is! Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós. Tel.: 06(20)977-7150
 Bútorkészítés! Egyedi méretű beépített 
bútorok, konyhák készítése, laminált parket-
ta lerakás. Tel.: 06(20)349-2224
 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, javítás 25 éve 
iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
 Ingatlanok felújítása! Külső-belső teljes 
körű javítása. Hőszigetelés, utólagos vízszi-
getelés, tetőcserélés, térkövezés, kerítés épí-
tése. Díjtalan kiszállás! Tel.: 06(1)781-4021, 
06(20)259-6319. www.telekrendezes.hu
 Tetőfedés, ács és bádogos munkák. Cse-
rép, pala, zsindelyezés, tetők javítása, készí-
tése, bádogozása, ereszcsatornák cseréje. 
Lapostetők szigetelése, viharkár utáni hely-
reállítás. Tel.: 06(30)513-1112
 Kert-telekrendezés! Metszés, permete-
zés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítés 
építés, tereprendezés. Tel.: 06(1)781-4021, 
06(20)259-6319. www.telekrendezs.hu
 Lakásfelújítás, festés 300 Ft/ m2 -től, pasz-
szítás, mázolás. Külső festések, parkettacsi-
szolás. Tel.: 06(20)945-5473, 06(30)499-1814
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parketta leraká-
sa magánszemélyek, közületek részére. Tel.: 
06(30)212-3308
 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, 
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csem-
pézés, villanyszerelés, vízszerelés, kőmű-
ves munkák garanciával. Tel.: 202-2505, 
06(30)251-3800. Halász Tibor
 Ezermester-Lakásszerviz! Falfúrás, bú-
torszerelés, vízszerelés, villanyszerelés, 
mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarban-
tartás! Tel.: 06(30)960-4525, www. 999mes-
ter.hu
 ZÁRSZERVIZ ajtózárak, biztonsági aj-
tók, hevederzárak nyitása, javítása. Tel.: 
242-1389
 Vállaljuk ajtó, ablak javítását, passzítá-
sát, zár cserét, utólagos szigetelését. Áraján-
latunk, felmérés díjtalan. Tel.: 06(70)698-9718
 Vízvezeték-központi fűtés szerelés. In-
gyenes kiszállással, helyszíni felméréssel. 
Hencz Péter. Tel.: 06(70)397-3869
 BÚTORASZTALOS! Beépített szekré-
nyek, konyhabútorok készítése! Bútor, ajtó-
ablak javítása. Tel.: 06(20)352-0869, www.
gardrobmester.hu

 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés. Tel.: 
06(70)642-7526
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 36(20)934-4664, 246-
9021- ELMŰ által minősített vállalkozás
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347. 403-
9357, 06(30)589-7542
 ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOAB-
LAKDOKTOR.HU. 23 éve vállalom ked-
vező árakon ablakok, ajtók javítását, illesz-
tését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmé-
rés díjtalan! Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-
0269
 Csőrepedés-Vízszivárgás műszeres kere-
sése, javítása. Kamerás csatorna vizsgálat. 
Tel.: 06(30)914-3588

egész ség
 Fül-orr gégészet magánrendelés minden 
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 0 (1)388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakren-
delőben (Vörösvári út 88-96.), vagy az Ön 
otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. 
Tel.: 06(20)595-3057
 Pedikűr házhoz megy. Nyugdíjas ked-
vezmény! Hétvégén is! Tel.: 06(20)806-7783
 Kárpáti fogtechnika. Szél utca 10. Kór-
ház utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
 Dr. Lőrik Gábor ortopéd-traumatoló-
gus főorvos magánrendelése, csütörtökön 
14-18 óra között. II. ker., Medve u. 30. Beje-
lenetezés: 06-(70)703-1470
 Dr. Kalán Júlia bőrgyógyász-kozme-
tológus főorvos magánrendelése: III. ker., 
Bécsi út 217-ben (EuroCenterrel szemben). 
Gyermekbőrgyógyászat, anyajegyszűrés is. 
Bejelentkezés: 06(20)543-3948
 Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterá-
piás rendelése: Dunamed rendelő. III. ker., 
Kiskorona u. 20. Indokolt esetben háznál is 
kezel. Tel.: 387-1508

Oktatás
Az angolt, franciát érteni öröm! Skype-
on angol órák B1 szintig, francia kezdőknek! 
Tel.: 06(30)967-1319
 Matematika, fizika, kémia tanítás min-
den szinten Önnél! Ingyenes próbaóra! Tel.: 
06(70)222-2257
 Kémia-fizika, matematika-magyar kor-
repetálás általános- és középiskolásoknak 
szaktanárnál a Vörösvári úton. Féljegyek 
javítása, bukásmegelőzés, érettségi előké-
szítők, tételkidolgozás minden délután és 
szombat délelőtt max. 2-3 fős kiscsoportban. 
Tel.: 06(20)946-2027, www.obudamatek.hu
 Angolórák minden szinten, diplomás 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com

elad-vesz
 Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat) 
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

 

Régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porceláno-

kat, bronzokat, antik órákat, stb., teljes ha-
gyatékot első vevőként legmagasabb áron. 
Kiszállás díjtalan. Tel.: 06(20)280-0151. he-
rendi77@gmail.com
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással! Bútor, festmény, porcelán, 
kerámia, üveg, bronz, ezüst tárgyakat. Hír-
adástechnikai, bakelit hangszert, fényképe-
ző gépet, objektívet, papír régiséget, órákat, 
szőnyegeket  készpénzért. Pintér Nikolett. 
Tel.: 466-83-21, 06(30)973-49-49
 Régiségek, hagyatékok, gyűjtemények 
vétele készpénzben színházak részére, apró-
ságtól a bútorig. Kiszállás, szakbecslés díj-
talan. Polgár Mónika. Tel.: 06(30)419-2713
 Vásárolok karórákat, porcelánokat, 
ezüst, arany, korall, borostyán ékszereket. 
Cím: V. ker., Kígyó u. 4/6. Tel.: 06(1)792-
1692, 06(20)590-5284
 Márffy Ödön, Perlrott Csaba Vilmos, 
Kádár Béla, Ziffer Sándor FESTŐMŰVÉ-
SZEK ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEG-
VÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT. Nemes Galé-
ria. 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
3. Tel.: 06(30)949-2900. nemes.gyula@ne-
mesgaleria.hu
 Regényeket, krimiket, filozófiai, törté-
nelmi, ezoterikus, romantikus könyveket 
antikvárium ingyenes kiszállással készpén-
zért megvásárol. Tel.: 06(20)992-1358
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 
266-4154. Nyitva: H-SZ 10-17, CS 10-19
 Briliáns, Arany, Ezüst, Borostyán, Me-
chanikus Órák és Hagyaték felvásárlás ext-
ra magas áron! Bp. XI. Fehérvári úti csar-
nok. Földszint-virágsor (Porcelán, Ezüst üz-
let). Tel.: 209-4245

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

ROBOT.hu/obuda-ujsag
 ELADÓ ÉS BÉRBEADÓ LAKÁSOK 
KÖZVETÍTÉSE (válás, vagyonmegosztás, 
hagyaték is). Jutalék 2,5-3,5%, bérbeadás 1 
havi díj. +36(30)727-5753, 249-1373 (Tímár 
utca)
 Ingatlanosok kíméljenek! Eladó 48 nm-
es, 2 szobás panellakás a Kórház utcában. 
Ár: 17,9 millió. Tel.: 06(20)507-9663
 2/A kiváló kétlakásos családi ház, gará-
zsokkal sürgősen eladó! Tel.: 06(30)552-3161

 Vörösvári úton 3 szobás, II. emeleti panel-
lakás eladó! 22 millió Ft. Tel.: 06(20)486-1160 
 INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: gyorsan hozzuk 
a vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes, külföldi 
vevők elérése. Hívjon: 06(20)960-0600
 Készpénzfizetéssel keresek eladó lakást, 
bérelnék is. Tel.: 06(30)729-7546
 Ingatlanközvetítés 1% jutalékért. Teljes 
körű lebonyolítás. Tel.: 06(30)984-3962. ala-
csonyjutalek.hu

Állás
 Délutánra, 4 órás munkaidőben isko-
lába takarítónőket keresek Óbudára! Tel.: 
06(20)980-5616
 Szálloda (Római-part) keres szobalányt 
és konyhalányt. Friss nyugdíjasok és kise-
gítők jelentkezését is szívesen várjuk! Tel.: 
453-0060, 453-0062
 Te is lehetsz sikeres és elismert ingatlan-
szakértő. Kérek fél órát és megmutatom mi 
hogyan támogatunk ebben. Várom önéletraj-
zodat: csillaghegyi@oc.hu
 87 éves apósom ellátására keresek ház-
vezetőnői feladatokra, havi váltásban, ott la-
kással, megbízható hölgyet. Ápolási felada-
tokra nincs szükség. Tel.: 06(30)203-4722
 Intézményi közétkeztető cégcsoport Bp., III. 
ker. főzőkonyhájára felvesz azonnali munkakez-
déssel karbantartói munkakörbe új munkatár-
sat. Hosszútávú, folyamatos munkaszerződés, 
korrekt jövedelem. Jelentkezni: 06(20)852-7705
 Óbudai családi ház körüli és kerti mun-
kákhoz, keresek némi hozzáértéssel rendel-
kező segítséget. Tel.: 06(20)933-3952
 Tavaszi nagytakarítást megfelelő tapasz-
talattal és referenciával, Budapesten és Pest 
megyében vállalok. Tel.: 06(30)866-7381
 Óbudai nyomda megbízható, terhelhe-
tő munkatársat keres betanított munkára, B 
kategóriás jogosítvánnyal. Fix havi bér, sta-
bil munkahely, szabad hétvége. Printrio. Tel.: 
06(70)850-9022
 ASZTALOST keresünk budakalászi üze-
münkbe. Ingyenes továbbképzési lehetőség 
lakóautó gyártás területén. Versenyképes fi-
zetés, előléptetési lehetőség. Tel.: 06(20)567-
9707, e-mail: info@wanderer66.com

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

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 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/

apróhirdetéS



232017. 5. szám hirdEtés

életjáradék
 Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár 
eltartási szerződést kötne, kölcsönös szim-
pátia és bizalom esetén, ott lakás nélkül. 
Lovas Zsolt. Tel.: 06(30)487-6169

egyéb
 Idősebb KÖNYVELŐ kollégától ügy-
feleket átveszek. Cégei nálam megbízható, 
szakértő kezekbe kerülnek. Örökös Miklós. 
Tel.: 06(20)354-1090
 Gondoskodjon időben temetéséről! 

Kössön temetés biztosítást! Tel.: 06(30) 
324-8912
 ADÓBEVALLÁS készítés péntek-szom-
bat 10-18 óráig. Dr. Hubai Margit. III. ker., 
Kabar utca 5. Bejelentkezés: 06(30)383-9755. 
Cégeknek, vállalkozóknak KÖNYVELÉS! 
 Autófelvásárlás készpénzért a hét bár-
mely napján, évjárattól függetlenül. Tel.: 
06(70)622-0123
 Közös képviselő cég 24 éves gyakor-
lattal, 24 órás elérhetőséggel vállalja tár-
sasházak kezelését. Tel.: 06(30)237-8442, 
06(30)251-1056; info@befo.hu

Nehezen ismerhető fel az érszűkület
Hatalmas veszélyt jelent a stresszel teli, mozgásszegény életmód, a futólag elfo-
gyasztott zsíros ételek, a dohányfüst. Kevés idő marad figyelni a vérnyomás, cu-
kor, koleszterin szinten tartására. Mindezek egy súlyos betegség kialakulásához 
vezethet, ez nem más, mint az érszűkület, mely egyre komolyabb panaszokat okoz.
Hogy mik ezek?
Terhelés közben mással nem magyarázható fájdalom, görcs jelentkezik a lábban, 
elszíneződnek, hidegek lesznek a végtagok, egyre kisebb lesz a fájdalom nélkül 
megtehető táv, fülzúgás, memóriazavar, szédülés, gyakori fejfájás.
A Nashwan-Parasound eljárást már több mint 10 éve sikeresen használják Magyaror-
szágon. Mindössze 20 kezelés szükséges a panaszok enyhítésére vagy megszünte-
tésére. Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg magát ingyen március 11-én vagy 25-
én a III. kerület, Vörösvári u. 23. szám alatti rendelőben! A kúra alapárából 30.000 
forint kedvezmény jár! A kupon felmutatásával további 10.000 forinttal csökken 
az ár. www.medhungary.com, 06-72/551-714, 06-20/541-1466, 06-70/290-3216, 06-
30/339-6963. A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja. 16 óra 

után illetve hétvégén ügyeleti telefon: 
06-20/495-8280, 06-30/596-8599, 
06-30/336-9525. A kezelőcentrum a 
vizsgálati idő változtatásának  jogát 
fenntartja.

Nashwan-Parasound Kezelőcentrum
-10.000 forint kedvezmény

Érvényes: 2017.03.31-ig

Rajz képek
A fenti címmel nyílik kiállítás Adorján Attila festőművész munkáiból 
március 10-én 18 órakor az Óbudai Kulturális Központ San Marco 
Galériájában. Megnyitja: Gyémánt László festőművész és Bárdosi 
József művészettörténész. Közreműködik: Bíró Katinka és zeneka-
ra. (Megtekinthető április 14-ig. Cím: San Marco utca 81.)
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Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
Alapítvány a Komplex Egészségért 18114036-1-41
Amadeus Művészeti Alapítvány 18061024-1-41
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
A Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676-2-41
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Aquincum Iskoláért Alapítvány 18112553-1-41
Aquincum-Mocsáros Egyesület 18099445-1-41 
Aranyág Mozgássérült 
és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
„A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány 19009557-2-43
Atlétikai Sportegyesület Rómaifürdő 18106228-1-41
Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41
BALU Sport Egyesület 18117644-1-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány   19676906-1-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány  19673752-1-41
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer 18065475-1-41
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Budai Motor Klub 19802697-1-41
Budapesti Budo és Mozgásművészeti Közhasznú Egyesület 18125476-1-41
Budapest III. kerületi Polgárőr Egyesület 18135327-1-41
BHRG Alapítvány  18241343-1-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergő Gyerekekért Alapítvány  18258150-1-43
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány  18127887-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet 
és Templomépítő Alapítvány 18075096-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő SE 18126381-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület   18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
Derűs Évekért Alapítvány 18129621-1-41
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros 
és Szabadidősport Egyesület 18112735-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcművészeti Iskola (Hapkidosuli) 19704692-1-41
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41
Elveszett Állatok Alapítvány 18113633-1-41
Erdőalja Alapítvány 19020305-1-41
Erős Várunk Alapítvány  18072251-1-41
Esések Iskolája Egyesület 18336377-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Félkör Alapítvány 18299951-1-13
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány 18101041-1-41
FULLSPORT SE 18117778-2-41
Fürkésző Tudás Közhasznú Alapítvány  18218233-1-13
Gankaku Sportegyesület 18121094-1-41
Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület 18086924-1-41
Ganz Villamossági Evezős Klub  18087808-2-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülő Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
GRUBER´S GYM Sportegyesület 18085143-1-41
Gyermekeinkért´91 Alapítvány 19700478-2-41
Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
Gyermekeink Egészséges Felnőtt Koráért Alapítvány  18029947-1-41
„Gyermekek a Művészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
Hegedűs István Alapítvány  19651879-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41
„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
„Iskolánkért” Alapítvány (Krúdy Gyula Ált. Isk.) 19703653-1-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Jövőbarát Alapítvány 18110458-1-41
K2 Funsports Club  18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Kassák Alapítvány 19666969-1-41
„Kastély Óvoda” Alapítvány 18090941-1-41
Kaszások  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41
Kerekecske Óvodai Alapítvány  19675974-1-41

Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41
Kis Hőseink Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekek  
Gyógyulásáért és Családjaik Élhetőbb Jövőjéért 18269253-1-41
Kiss Áron Magyar Játék Társaság 19039224-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41
Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41
„Krottendorf” Német Hagyományőrző Egyesület 18121991-1-41
Külker Evezős Klub 18001903-2-41
Lakóközösségek Életminősége Javításáért 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület 18121977-1-41 
Legyen a Betű Jó Barát Alapítvány 19666608-1-42
Legyetek Jók Alapítvány  18117826-1-41
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztő, Oktatási, Nevelési, 
Módszertani Továbbképző Központ 18125342-1-41
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány  18081967-1-41
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Műveltségért 18136586-1-41
Mi Világunk Alapítvány 18203631-1-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1-41
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511-1-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Művészettel-Tudománnyal-Hittel 
a Közösségért Közhasznú Egyesület 18281167-1-41
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Neurofibromatózisos Betegek és Segítőik Társasága 18032729-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület 18127021-1-41 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277-1-41
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft 22365503-2-41
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Nagy László-ZÁPOR Diáksport Egyesület 18275870-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Társaskör Művészeti Munkáját Támogató Egyesület  18085112-1-41 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület (Óbudai WDSE) 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
Összefogás Óbudáért Egyesület 18151400-1-41
Pais Dezső DSE 19025537-1-41
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41
PÉNUÉL Békásmegyeri Gyülekezetépítő Alapítvány 18075096-1-41
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 19010289-1-42
PRO AQUINCO Alapítvány 19674076-1-41
Previfitt Sportegyesület 18136201-1-41
Rave Dance Sporttánc Egyesület  18132094-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány   19652533-1-41
Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő 
és Diák Vízisport Egyesület 18040551-1-41
Reménysugár az Idősekért Alapítvány 18122370-2-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41
Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41
Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41
Szérűskerti Napraforgók Alapítvány  10325737-4-44
T-Art Alapítvány 19635600-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezső Ált. Isk.) 18130535-1-41
Történelmi Lovas Egyesület 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Tung Harcművészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Universum Taekwondo Team Harcművészeti 
és Kulturális Sportegyesület 18108141-2-41
Új Világ Egyesület 18701146-1-41
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572-1-41
Vasas Centenárium  Alapítvány 18123649-1-41
„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41
Vízililiom Egyesület   18119323-1-41
Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület 18126453-1-41
Zöld Almák Óvoda Alapítvány  18076994-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

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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Végre itt a március, a hosszú, hideg 
tél után beköszönt a várva várt ta-
vasz. Ehhez a hónaphoz, mint egy új 
évszak kezdetéhez számos szokás, 
hiedelem kötődik. Ami nem véletlen, 
eleink épp úgy vágytak már a nap-
fényre, a melegre, a természet meg-
újulására, mint mi, napjainkban. 

Korábban azt tartották, ha 
a március száraz, úgy sok 

csapadék lesz a következőben, 
azaz áprilisban. A néphit szerint 
amennyi köd van márciusban, 
annyi zápor is lesz, és ha márci-
us első napján rossz idő volt, úgy 
az egész hónapban az lesz. 

Jeles névnapok
Sándor-József-Benedek-nap-

ja, vagyis március 18., 19., 21.,  
azért emelkedik ki a többi nap 
közül, mert ekkor,  Benedek-
napján kezdődik „hivatalosan” a 
tavasz.  Ez a tavaszi napéjegyen-
lőség napja, bár a pontos csil-
lagászati esemény nem mindig 
esik erre az időpontra. Az ismert 
népi mondás szerint is „Sándor, 
József, Benedek, zsákban hoz-
zák a meleget.”     Vagyis, ekkor 
köszönt be a jó idő.

Népi megfigyelések
Régebben az időjárás megfi-

gyelésének nagyobb szerepe volt, 

mint manapság, hiszen csak az 
ezekből levont tapasztalatok ad-
tak útmutatást arra, milyen lesz 
az idő, s ennek köszönhetően, mi-
lyen lesz majd a termés. Sándor, 
József, Benedek napjával kap-
csolatban azt tapasztalták, ha ek-
kor kisüt a nap, hosszú, meleg 
nyár várható. Ha nem, akkor vi-
szont csapadékos őszre lehet szá-
mítani. Számos helyen ilyenkor 
engedték ki a marhákat először 
a legelőre, de a rendszeres kihaj-
tás, legeltetés azonban csak ké-
sőbb kezdődött. Ekkor tisztították 
ki a méhészek a kaptárokat, a mé-
heket is ezekben a napokban en-
gedték ki először. Ilyenkor ültet-
ték a fokhagymát, kaprot, krump-
lit is. A gólyákat, fecskéket is ek-

kor várták vissza. Egyes helyeken 
a zab, árpa vetőnapja is ekkorra 
esett. Némely vidéken úgy vélték, 
ha ilyenkor szivárvány látható az 
égen, a sárga csík jó búzatermést, 
a piros jelentős bortermést ígér.

Védőszentek  
Ezekre a napokra esik három, 

úgymond, „meleghozó szent” 
ünnepe. Az egyház ilyenkor em-
lékezik meg Sándorról, egy ókori 
keresztény vértanúról, Józsefről, 
a názáreti ácsról, Mária jegyesé-
ről, a gyermek Jézus gondviselő-
jéről, és a bencés rendet alapító 
Szent Benedekről. 

Sándor püspök volt, aki a hite 
miatt szenvedett vértanú- halált 
az ókorban. A népi hit szerint 

névnapján, március 18-án kell 
a zabot, tavaszi árpát elültetni.  

József az egyház, a család, a pa-
pi hivatás patrónusa, a famunká-
sok védőszentje. De számos né-
pi hiedelem is fűződik a nevéhez. 
Úgy tartották, József osztja ki az 
énekesmadaraknak a sípokat, és 
attól kezdve lesz hangos a madár-
daltól a vidék. József-napján kezd-
ték el a kerti munkákat, volt, ahol 
úgy vélték, ilyenkor kell meg-
kezdeni a szántást, mert akkor jó 
termés várható. Benedek szabin 
hegyvidéken született a közép-
korban. Tanult Rómában, de ab-
bahagyta, teljes magányba vonult, 
a tökéletes lemondást kereste. Ké-
sőbb megalapította a saját szer-
zetesrendjét, kidolgozta a közös-
ség alapelveit, feladatait, pontosan 
meghatározta az imádság, az ol-
vasás, a munka és a pihenés idejét. 

Természetesen Benedek- nap-
jához is kapcsolódnak népi szo-
kások. Ekkor zsírt és fokhagy-
mát szenteltek, mert ennek gyó-
gyító erőt tulajdonítottak. A 
megszentelt hagymát aztán a fel-
puffadt, hasfájós marháknak ke-
nyérben adták be. A fokhagyma 
főtt szárát az elmezavar elleni 
hatásos szernek tartották.

Tavaszi szokások, hiedelmek

Tavasz van, március ennek a kezdete. 
Egyre több a napsütés, melegebb is az 

idő, és ez nagyon jólesik a hosszú, hideg 
tél után. Nemcsak a testnek, a léleknek hi-
ányzott már a fény. A tavasz, természete-
sen hatással van az életünkre, így az étren-
dünkre is, Egyre több friss, könnyű ételt kí-
vánunk. Ehhez lenne néhány javaslatunk. 

Tavaszváró zöldség-krémleves

Hozzávalók: 2 liter zöldség lé (kockából), 
50 dkg brokkoli, 30 dkg burgonya, 1 póré-
hagyma, 2 teáskanál curry por, só, bors, íz-
lés szerint, 2 evőkanál olaj.

Elkészítés: a póréhagymát felkarikázzuk, 
és az olajon picit megfonnyasztjuk. Sózzuk, 
borsozzuk, rászórjuk a curry port, hozzá-
adjuk a megtisztított, kockákra vágott bur-
gonyát és felöntjük a zöldséglével. (Vízzel, 
és beletesszük a leveskockát.) Főzzük, ha a 
burgonya már félig megpuhult, hozzátesz-
szük a rózsáira szedett brokkolit. Ha meg-

főtt, botmixerrel pürésítjük. Ha szükséges, 
utána ízesítjük, és ha túl sűrű, kevés vízzel 
hígítjuk. Levesgyönggyel tálaljuk. 

Tavaszi csirkeragu

Hozzávalók: 20 dkg csirkemell filé, 20 dkg 
mexikói zöldségkeverék, 15 dkg gomba, 5 dl 
víz, 2 evőkanál olaj, só, bors, ízlés szerint, 
fél kiskanál borsikafű, 1 teáskanál mustár, 2 
evőkanál finomliszt, 70 gramm tejföl. 

Elkészítés: a csirkemellet és a hagy-
mát felkockázzuk, a gombát megtisztítjuk 
és feldaraboljuk. Két evőkanál olajon üve-
gesre pároljuk a hagymát, majd hozzáad-
juk a csirkemellet és fehéredésig együtt pi-
rítjuk. Hozzáadjuk a gombát is, egy kevés 
ideig együtt pároljuk, felöntjük vízzel, hoz-
záadjuk a zöldségkeveréket, fűszerezzük, és 
addig pároljuk, amíg meg nem puhulnak a 
zöldségek. A tejfölhöz hozzáadjuk a mustárt 

és a lisztet, simára keverjük. Ha megpuhult 
minden, folyamatos kevergetés közben be-
lekeverjük a tejfölt, és besűrítjük vele. Pár 
percig együtt főzzük, párolt rizzsel tálaljuk. 

Almás-túrós muffin

Hozzávalók: 1 közepes alma, 1 evőkanál 
citromlé, 18 dkg liszt, fél csomag sütőpor, 
fél csomag vaníliás cukor, fél teáskanál fa-
héj, 1 tojás, 12 dkg tehéntúró, 5 dkg cukor, 
3 evőkanál tej, 60 ml olaj. 

Elkészítés: az almát meghámozzuk, koc-
kákra vágjuk, elkeverjük a citromlével. A 
lisztet pedig elkeverjük a sütőporral meg a 
fahéjjal. A tojást elkeverjük a cukorral, va-
níliás cukorral, olajjal, túróval, tejjel. Hoz-
záadjuk a lisztes keveréket, az egészet ösz-
szevegyítjük. Majd hozzáadjuk az almát is. 
Formába tesszük a tésztát, és 180 fokos sü-
tőben 25-30 perc alatt aranysárgára sütjük. 

Friss, könnyű ételek
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Az Összefogás Óbudáért 
Egyesület minden érdeklő-
dőt vár  márciusi túrájára, a 
Prédikálószékre, ahonnan a 
2016-ban átadott új kilátó-
ból gyönyörű panoráma nyí-
lik a Dunakanyarra.

Ú tvonal: Pilisszent-
lászló Kisrigó ven-

déglő–Gyertyános–Tö-
vises-hegy–Akasztó-
lyuk nyerge–Nyesett-
bérc–Varga-lósz, Hár-
m a sh a t á r – Ke se r ű s -
hegy–Prédikálószék–
Keser űs-heg y– szer-
pentin–Nagy-Disznó-
hegy–Király-kunyhó–
Császár-(Ágas) völgy–
Gy ula-for rá s –Bel la-
szikla–Dobos-hegy alja 
(Lepence).

Távolság: kb. 14 km. 
Szintemelkedés: 260 
méter, középnehéz tú-
ra. Időpont: március 18. 
(szombat). 

Találkozó: Szentend-
re, a Pilisszentlászlóra 
9.05-kor induló Volán-
busz mh,, 8.55-kor. Ér-
kezés: Visegrád-Lepen-
cefürdőről Volánbusz-
szal Szentendrére, majd 
HÉV-vel Óbudára, az es-
ti órákban. Túravezető: 

Takács Andrea, (+36 30 
350-8359).

A túrára a fenti tele-
fonszámon, vagy az in-
fo@osszefogasobudaert.
hu e-mail címen lehet je-
lentkezni.

Gyalogtúra 
a Prédikálószékre

A rendezvény szom-
bati napján, ápri-

lis 22-én, a Családi Fu-
tónapon a főszereplők 
a családok. A verseny-
zők 4 távon indulhat-
nak: kicsik és nagyok 
egyaránt. A távok kö-
zött szerepel a Mini Fu-
tam (500 méter), a Csa-
ládi Futam (2017 méter), 
a 3,5 kilométeres futam, 
a nordic walking táv és 
új szereplőként, az 5,5 
kilométeres futam. A 
Futófesztivál első nap-
ján hosszabb távon is 
megmérettetheted ma-
gad! Kiváló lehetőséget 
nyújt erre a 3,5 kilomé-
ter és az 5,5 kilométer 
táv megtétele. Ha indul-
tatok a családi futamon, 
egy kis szusszanás, és 
Apa, Anya elindulhat a 
hosszabb távokon.

Vasárnap, április 23-
án a hosszabb távokon in-
dulhatnak. Várjuk részt-
vevőinket az örök ked-
venccel, a félmaratoni 
távval, amelyet ebben a 
szezonban is lehet csapat-

ban teljesíteni. De hogy 
vasárnap se maradjunk 
újdonság nélkül, új táv-
ként a 10,5 kilométeres 
futam várja a kilométe-
rek szerelmeseit. Mind-
három távon időméréssel. 

Így vasárnap az amatőr 
sportolók is versenyzők-
ké válhatnak.

(További információk, 
nevezés és versenykiírás a 
www.obudaifutofesztival.
hu oldalon érhetők el.)

Futófesztivál 
új távokkal 
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Pályázat 
a környezettudatos nevelésért
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata – a kerület Környezetvédel-
mi Alapja terhére – a környezettudatos nevelés elő-
segítése érdekében pályázatot hirdet a kerületben 
működő nevelési és oktatási intézmények részére.
Pályázható tevékenység: környezettudatos ne-
velést elősegítő tevékenység. A pályázók kö-
re: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata közigazgatási te-
rületén működő óvoda, általános vagy középis-
kola, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ-
hoz tartozó általános vagy középiskolák eseté-
ben az iskolát támogató alapítvány, egyesület is 

pályázhat. (Egy intézmény esetében vagy az in-
tézmény, vagy civil szervezete nyújthat be pá-
lyázatot.) Az önkormányzati fenntartású óvo-
dák tagóvodái külön-külön is pályázhatnak. 

Pályázati feltételek
A támogatás a következő tevékenységekre for-
dítható: a környezettudatos gondolkodást nép-
szerűsítő, ismertető és erősítő céllal kirándulás, 
látogatás szervezése nemzeti parkokba, állat-
kertbe, vadasparkba, természetvédelmi terület-
re, környezetvédelemmel, természetvédelemmel 
kapcsolatos helyszínek meglátogatása, környe-
zetvédelmi oktatással kapcsolatos tevékenység, 
iskolakert, óvodakert létrehozása. A támogatás 
formája: egyszeri, vissza nem térítendő. A tá-

mogatás mértéke: a pályázónként megítélhető 
legmagasabb összeg: 200 ezer forint. A támoga-
tás felhasználásának ideje: a képviselő-testü-
let döntésének időpontjától 2017. december 31-ig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
március 24. (péntek) 12 óra.
Az adatlap hozzáférhető: a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 2.), a Polgármesteri Hiva-
tal Oktatási és Kulturális Osztályán (1033 Bu-
dapest, Fő tér 4.).
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoz-
tatást ad Szathuryné Ruszthi Nóra a 437-8614-
es telefonszámon, vagy a szathury.nora@obu-
da.hu e-mail címen.

Pályázat kulturális intézmények 
és emlékhelyek látogatásának 

támogatására
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a kulturális intézmények 
és emlékhelyek látogatásának támogatására pá-
lyázatot hirdet a kerületben működő nevelési és 
oktatási intézmények részére.
A pályázók köre: Budapest Főváros III. kerü-
let Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata köz-
igazgatási területén működő óvoda, általános 
vagy középiskola, az Észak-Budapesti Tanke-
rületi Központhoz tartozó általános vagy kö-
zépiskolák esetében az iskolát támogató alapít-
vány, egyesület is pályázhat. (Egy intézmény 

esetében vagy az intézmény, vagy civil szerve-
zete pályázhat.) Az önkormányzati fenntartású 
óvodák tagóvodái külön-külön is pályázhatnak.
Pályázati feltételek
A támogatás kizárólag a programokon résztve-
vő gyermekek és az őket kísérő pedagógusok 
alábbi kiadásaira számolható el: helyi utazás,
vonat- és buszjegyek, autóbuszbérlés, hajó me-
netjegy, belépőjegy (kulturális intézmények, 
emlékhelyek). A pályázatok elbírálásánál előnyt 
élvez a kerületi kulturális intézmények látogatá-
sa. Kerületen kívüli kiemelten támogatott em-
lékhelyek: Terror Háza, Holokauszt Emlékköz-
pont, Recski Nemzeti Emlékpark. A támogatás 
formája: egyszeri, vissza nem térítendő. A tá-

mogatás mértéke: a pályázónként elnyerhető 
legmagasabb összeg: 150 ezer forint. A támo-
gatás felhasználási ideje: a képviselő-testület 
döntésének időpontjától 2017. december 31-ig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
március 24. (péntek) 12 óra.
Az adatlap hozzáférhető: a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 2.), a Polgármesteri Hiva-
tal Oktatási és Kulturális Osztályán (1033 Bu-
dapest, Fő tér 4.).
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoz-
tatást ad Szathuryné Ruszthi Nóra a 437-8614-
es telefonszámon vagy a szathury.nora@obu-
da.hu e-mail címen.

Civil működési pályázat
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata pályázatot hirdet „2017. 
évi civil működési pályázat” címmel.
A pályázat célja a civil szervezetek működésé-
hez és létesítő okiratában lefektetett alaptevé-
kenységéhez való hozzájárulás, mind eszköz és 
infrastruktúra, mind humán-erőforrás tekinteté-
ben. A pályázaton részt vehetnek a III. kerület-
ben 2016. január 1. előtt bejegyzett és ott tényle-
gesen tevékenységet folytató civil szervezetek, 

illetve azok a szervezetek, amelyek ugyan nem 
III. kerületi székhellyel kerültek bejegyzésre, 
ám tevékenységüket Óbuda-Békásmegyeren, a 
kerület lakossága érdekében fejtik ki, és ame-
lyeket a bíróság 2016. január 1. előtt jogerősen 
nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, 
illetve az alapító okiratuknak megfelelő tevé-
kenységüket ténylegesen folytatják.
A pályázaton elnyerhető maximális támoga-
tási összeg: 500 ezer forint.
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthe-

tő a www.obuda.hu internetes oldalról, vagy be-
szerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál ut-
ca 2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest, 
Fő tér 4.). 
A pályázatról további információt nyújt Csikós-
né Mányi Júlia civil referens a 437-8645-ös te-
lefonszámon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-
mail címen.
A beadás határideje: 2017. március 24. (pén-
tek) 12 óra.

Balázs Lajos Óbudai Civil Díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben 
helyi elismerést alapított civil szervezetek részére, mely a képviselő-tes-
tület döntése alapján „Balázs Lajos Óbudai Civil Díj” néven kerül át-
adásra 2013-tól.

Ki kaphatja a Díjat?
Az, a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata területén bejegyzett civil szervezet, amely a kerület polgárai érde-
kében kifejtett tevékenységét kimagasló színvonalon, az általa nyújtott 
szolgáltatást igénybe vevők általános elégedettsége mellett legalább 3 
éve folyamatosan végzi.

Ki jelölhet?
• minden, III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező 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 szék-
helyének címét.
A Díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzjutalommal jár. A díjazott 
szervezetről a képviselő-testület dönt a civil és nemzetiségi bizottság javas-
latának figyelembevételével. A „Balázs Lajos Óbudai Civil Díj” ez év szept-
emberében, az Óbudai Piknik – Civil és Nemzetiségi Nap keretében – kerül 
átadásra. Az írásbeli jelöléseket postai úton 2017. április 28-ig (péntek) 
várják a következő címre: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Civil és Nemzetiségi Iroda (1033 Budapest, Fő tér 4.)
A Díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további információt Csikósné Mányi Jú-
lia nyújt a 437-8645-ös telefonszámon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

Gyermekfelügyelő felvétele
Cseppkő Gyermekvédelmi Központ Szilágyi Erzsébet gyermekotthona a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló,” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Cseppkő Gyermekvédelmi Központ Szilágyi Er-
zsébet Gyermekotthona gyermekfelügyelő munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A 
munkavégzés helye: 1038 Budapest, Dózsa György utca 44. A munka-
körbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
nevelési, gondozási feladatok. Figyelemmel kíséri a gyermekek egész-
ségügyi ellátását, aktívan részt vesz a szabadidős feladatok ellátásában, 
segítséget nyújt a gyermekeknek az életkoruknak megfelelő étkezési, hi-
giéniai, öltözködési szokásaik kialakításában. Éjszakásként gondosko-

dik a gyermek nyugodt pihenéséről, háztartási feladatokat lát el. (Fő-
zés, mosás, takarítás). Illetmény és juttatások: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló,” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: 
középiskolai/gimnáziumi, OKJ gyermekfelügyelői I-II. Dajka, gyer-
mek- és ifjúságvédelmi felügyelő. Elvárt kompetenciák: empátia, tole-
rancia, csoportban való együttműködés, rugalmasság, következetesség. 
Előny: III. kerületi lakos. A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Melinda 
nyújt a 240-1769-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának mód-
ja: elektronikus úton Pásztor Melinda igazgató-helyettes részére a tit-
karsag@szilagyi-gyermekotthon.hu e-mail címen keresztül. A pályázat 
elbírálásának határideje: 2017. március 20.
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Re mény ke dünk
Rejt vé nyünk ben Jó zsef At ti la: Ta va szi ének cí mű 
ver sé ből idé zünk. 

VÍZ SZIN TES: 1. Sző lő faj ta. 6. Az idé zet el ső so ra 
(zárt be tűk: K. I. M.). 12. Kár tya já ték. 13. Ve rí té ke-
zik. 14. G. Y. S. 15. Ne héz fém. 16. Tar to zik. 17. Je-
gyez tem. 19. Nagy, olaj jal is fog lal ko zó cé günk név-
be tűi. 20. Fi zi kai fo ga lom. 22. Fej ér me gyei hely ség-
be va ló. 23. Sze líd, an go lul. 25. Nor vég, ro mán és ma-
gyar au tók je le. 27. Nyá ri hó nap rö vi dít ve. 28. 1849-
es vér ta núk. 30. Ga zos. 32. Ket tős be tű. 33. Hos  szú 
idő múl va. 34. Bi ro da lom, ki rály ság a bri tek nél. 35. 
A Hé li um és a Ne on vegy je le. 37. Szak szer ve ze ti Bi-
zott ság (az el ső koc ká ban ket tős be tű). 38. Gép jár-
mű kor mány faj tá ja. 40. Rit ka fér fi név. 41. Olasz, bel-
ga és ku bai au tók je le. 43. … iacta est, a koc ka el van 
vet ve. 44. Johnny …, ame ri kai film szí nész. 45. USA 
űr ku ta tá si cég, rö vi dít ve. 47. Ket tes ben, ket te sé vel a 
fran ci ák nál. 49. Adó faj ta, rö vi dít ve. 51. Szí nész nőnk, 
Esz ter. 53. Bi li árd tar to zé ka. 54. Név elős részt ve vő. 
55. Ham let nem ze ti sé ge. 56. Va jon el föl del? 58. Szín, 
név elő vel. 59. Rin gass álom ba!
FÜGGŐLEGES:1. Az idé zet má so dik ré sze (zárt 
be tűk: P. Ú. A.). 2. Tri kó sze rű ru ha da rab. 3. Hi báz-
tat tak. 4. Vis  sza mer! 5. Tö rök au tók je le. 6. Nő haj-
szo ló, nő fa ló. 7. Fe nye ge tés sel kény sze rí tő, név elő-
vel. 8. Ki csi nyí tő kép ző. 9. Édes, bi zal ma san. 10. Pl. 
a Dél. 11. Fát dol goz ná meg egy faj ta szer szám mal. 
13. Fi zi kai fo ga lom. 16. Be cé zett Eri ka, for dít va. 18. Reve egy ne-
mű be tűi. 20. Kis Em ma. 21. Orosz-szov jet film ren de ző volt, Mi-
ha il. 24. Mű sor su gár zás. 26. A vietnámiak apó ja. 29. Exp ló zió. 30. 
Gi tá ros-da los mű vé szünk, Pé ter. 31. An go los bolt. 34. Éke zet nél-

kü li jel fo gó. 36. Együtt ér zés. 39. Az meg for dult! 40. Nyo mo zó ku-
tya. 42. Tes tünk egyik al ko tó cso port ja. 44. Ket tős. 46. Jut tat. 48. 
Föl det for gat ják ve le. 50. Ha mis. 52. Orosz Leó. 54. Hang fek vés. 
57. Lan tán vegy je le. 58. Kön  nyű fém vegy je le.          



30 2017. 5. száminFormáciÓk – hirdEtés

ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

Lap szer kesz tő: Klug Mik lós
Munkatárs: Szeberényi Csil la, Bodzay Zoltán • Tör de lés: Ujvári Sán dor 

Ki ad ja az Ön kor mány zat meg bí zá sá ból az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szer kesz tő ség, hir de tés szer ve zés: 

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@gmail.com; impress.hirdet@gmail.com
Nyo más: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Őrlő u. 2. IV/12. Ügyvezető igazgató: Bányai Péter

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.
laszlo@parlament.hu).

Ta nács adás ok és fogadóórák
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro dá ban 
(Ka szás dű lő ut ca 7.) in gye nes jog se gélyt hirdet dr. Tósoky Ba lázs ügy-
véd del minden hónap negyedik keddjén (legközelebb március 28-án) 
17-től 19 órá ig. (Ér dek lőd ni a 367-8791-es te le fon szá mon le het.)
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes jog-
se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd min den hó nap el ső kedd jén 
17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma dik csü tör tö kén 
18-tól 20 órá ig Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő irodájában (Bé-
csi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca sarok). Be je lent ke zés nem 
szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-0017-es te le fon szá mon le het.
• Menczer  Erzsébet (Fidesz-KDNP), a 10. országos egyéni vá-
lasztókerület 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 szük-
séges 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 Vára-
di 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. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis kér-
dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá-
ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal 
a ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete ingyenes jogi 
tanácsadást nyújt. Érdeklődni a 06(30)866-8695-ös telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. 
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri kör egye sü let nél
gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü-
let Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb 
ol da li épü let szár nya.)

AUTÓT VESZEK
készpénzért 15 éves korig. 

06(20)560-5049

Kereszténydemokrata Fórum
Az április 4-én 18 órakor kezdődő fórumon dr. Csókay András 
idegsebész főorvos tart előadást „Idegsebészet és misztika (há-
zasság és örök szerelem)” címmel. Az ingyenes fórum helyszíne: 
Miklós tér 1. (Selyemgombolyító).
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